
 



 

  اإلسرائيليةين من الصحف والمواقع  أبرز العناو
  2014-12 -18 الخميسليوم 

  ــــ  
  ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر فى إسرائيل750 مليون منهم 1.6أكثر من  -
ليبرمان ينقلب على نتانياهو ويعلـن تـشرحه لرئاسـة    .. اليوم حلفاء األمس أعداء -

 الهستيرية"ويصف تصرفاتهم بـ" البيت اليهودى" و"الليكود"المتطرف يهاجم  الوزير.. الحكومة
صفعة من اوروبا، اعتراف بفلسطين، واخـراج حمـاس مـن قائمـة             : اوروبا قالت نعم لفلسطين    -

  االرهاب
  حزب العمل يتهم نتنياهو باالنهيار السياسي الذي يمس بإسرائيل -
ي، وتجنيد شخـصيات   تخوف من انهيار حركة شاس بعد انشقاق ايلي يشا        : االنتخابات في اسرائيل   -

  مستقلة لحزب العمل ووصول عدد من المستشارين من الواليات المتحدة لنتنياهو
  ــــــــــــــــــــــــــ

 علـى   يبرمان يرفض مقابلة وزيرة الخارجية السويدية في القدس الشهر المقبـل          ل -
 خلفية اعتراف السويد بدول فلسطين

   امام اوروبانتنياهو ضعيف امام حماس وقوي: براك ربيد -
  نعم % 34ال لنتنياهو % 53اغلبية ال تريد نتنياهو رئيسا للحكومة : استطالع للرأي -
، درعي ويـشاي بـصعوبة   21 مقعدا، الليكود 20 مقعدا لقائمة مشتركة للبيد وكحلون، العمل    24 -

  يعبروا نسبة الحسم
 إسرائيل ترفض السماح لفلسطيني من غزة بحضور جنازة طفله في طولكرم -

  ــــــــــــــــــــــــــ
بمجلـس  " الفيتـو "بعدم استخدام " الجامعة العربية"لتجاهل مطالب  نتانياهو يضغط على كيرى -

والفلـسطينيون يطـالبون   .. 67ويرفض االنسحاب لحدود .. إعالن فلسطين األمن ضد قرار
 2016بإنهاء االحتالل حتى نهاية  المجلس

   مليون يهودي6 هناك من لم يتعلموا من ذبح: تنياهون -
  اوروبا سئمت من المفاوضات العالقة: سفير االتحاد االوروبي في تل ابيب -
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  تصريحات ومقاالت مختارة من المصادر اإلسرائيلية
  ــــــــ  

  لنتحرر من االحتالل - كوبي رايختر
ان الخطوة الالزمة النهاء االحتالل مقابل فرصة السالم، منع المقاطعـة الـسياسية              -

 ، ر االقتصادي تنتظر دي كالرك االسرائيليواالزدها
الى أن الناخب يعتبر مستوى المعيشة وغالء المعيشة أهم بعـشرات           الكثير من االستطالعات    تشير   -

 ، األضعاف من اعتبارات السعي الى السالم وانهاء االحتالل
لمقاطعـة  الدولة بـسبب ا     لن يسمح استمرار االحتالل بنفقاته وتقلص مداخيل       2015في اسرائيل    -

 ،المتعاظمة بعالج لهذه المشاكل االقتصادية
مليـارات   االحتالل، مع وحتى دون اتفاق سالم، فانه السبيل الوحيـد لتـوفير عـشرات    اما انهاء -

 ،الشواقل في النفقات، ورفع مستوى المعيشة وحل أزمة غالء المعيشة
حمل لواءه ال يمكن أن      صادي الذي ليت السياسيين مثل يئير لبيد يفهمون ان المال الالزم للحل االقت           -

 ،النار يصل اال مع حل سياسي يبتعد هو عن تأييده كما يبتعد عن
فيؤيـد  التهديد الوجودي الوحيـد،      ليت المقترع يفهم ان التهديد االقتصادي الستمرار االحتالل هو         -

 .االقتصادية واالجتماعية  كأساس لتحقيق آمالهانهاء االحتالل

 : شمعون شيفر
ادرة قبل الضربة، يبدو االن واضحا ان قادة اوروبا اعترفوا بفلسطين ولم يعودوا يخشون              طرح مب  -

ومـسؤولية  ' المحرقـة 'من تهديدات السياسيين في اسرائيل، ونتنياهو سحب سالح يوم القيامـة            
 ،أوروبا على قتل اليهود لكن لم يعد هذا االمر يؤثر على االوروبيين الذين يشمئزون من االحتالل

ياهو اعلن امس عن المحرقة لكي يندد بالقرار االوروبي لكن لم يعد يهم االوروبيين ما حدث قبل نتن -
   عاما اال ما يحدث اليوم في المناطق المحتلة60

  ــــــــــــــــــــــــــ
 نتنياهو يتفوق على باقي منافسيه: استطالع إسرائيلي

يين، إذ بدا واضحاً استمرار تآكل قـوة        بين االستطالع حدة التناقض في موقف اإلسرائيل       -



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

	�ت وا�راء ����int.las@sect.palestine  

 ���� ا��� 
1232 أ/.ً� *��,+) *(�) #�'&%$ #" ! /com.inmonth-palestine://http   

4  

مـن  % 53، ففي الوقت الذي ال يزال يتفوق فيه نتنيـاهو علـى منافـسيه، إال أن      "الليكود"حزب  
 ،يؤيدون ذلك% 34اإلسرائيليين ال يريدون بقاءه في الحكم، مقابل 

ح، رأى  من المشاركين في االستطالع أن إسرائيل تسير في االتجاه الـصحي          % 27في حين اعتبر     -
 .من االسرائيليين أن بالدهم ال تسير في االتجاه المطلوب تحت حكم نتنياهو% 45

  واستطالع يمنح لبيد وكحلون أكبر قوة في حال ائتالفهما".. البيت اليهودي"االنشقاق يصل 
والحزب الجديـد الـذي    "هناك مستقبل"استطالعا جديدا يظهر أنه في حال ائتالف حزب يائير لبيد  -

 مقعدا، وستكون هـذه  24ستحصد قائمتهما  ،(كلنا" (كوالنو"مه الليكودي السابق موشي كحلون أقا
 ،الكتلة هي األكبر في الكنيست

شـعبية، فيمـا إذا    يظهر االستطالع أن القائمة المشتركة لهذين الحزبين ستكون األقوى واألكثـر  -
على " كوالنو"ما سيحصل حزب في  مقعداً،12على " هناك مستقبل"تنافس كل حزب وحده، فسيحصل 

عليه سويا، لكن الفرق أنه فـي حـال اتحادهمـا،      مقعدا، أي أقل بمقعد واحد مما سيحصالن11
 .سيشكالن أكبر قوة

  والسبب بينيت ومؤيدوه.. اسرائيل معرضة للمقاطعة والعقوبات االقتصادية  -تسفي برئيل
المتحدة، فان موجة    ي اوروبا والواليات  رغم الخوف الذي كان من المفترض أن يدخل قلوب مواطن          -

األكاديمي في جامعـة بـاركلي، والجمعيـة     مقاطعة اسرائيل مستمرة، وانضم هذا األسبوع الطاقم
ايضا فرض المقاطعة، االتحاد األميركـي لدراسـات الـشرق           االنثروبولوجية األميركية تدرس هي   

 دنماركي الكبير وضع بنك هبوعليم علىبوقف التعاون مع اسرائيل، البنك ال األوسط سمح ألعضائه
لشركات الهاي تيك بـأال   قائمة الشركات المقاطعة من قبله، حكومة المانيا تشترط تقديم المساعدة

اوروبا ال تشتري الخضراوات التي تنتج فـي   يتم االستثمار وراء الخط األخضر، شبكات الغذاء في
، وهذه قائمة جزئيـة  "البيت معرخوت"سهم في النرويجي قرر بيع األ غور األردن، صندوق التقاعد

 ، فقط
العقوبـات التـي    وما زالت بعيدة جدا عـن . شعر بها في كل بيت في اسرائيليهذه المقاطعات ال  -

التي تخلقها تـؤثر علـى كـل     فرضت على العراق في عهد صدام حسين، أو ايران، لكن الصورة
نظرات التأييد ألنهم جاءوا من بـالد عـسل    يرةمواطن، سياح اسرائيليون ال يرون في اآلونة األخ

 ،الشرائح
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 لكن ليس في العبرية مرادف لكلمة كرامة.. السالم يتطلَّب احترام الفلسطينيين: مدير الموساد
ذلـك قـد     ال أعتقد أنه بإمكاننا تحقيق أي تقدم إلى أن تحين تلك اللحظة، وأخشى أن              -

. السالم بيننا وبين الفلسطينيين أبدا لك أبدا، فلن يتحققيستغرق وقتًا طويالً للغاية، وإن لم يحدث ذ
 ،صراع طويل األمد وإذا لم يتحقق السالم، فسنعاني من

إلسرائيل الختيار قيادة تؤمن بالسالم والمصالحة،       تمثل انتخابات الكنيست القادمة الفرصة األخيرة      -
، فالسؤال الرئيسي هو ما هـي       استفتاء على من سيكون رئيس الوزراء فقط       لكن تمثل االنتخابات  

 المتبعة؟  السياسة
 . الطريقة التي سيعاملون بها الطرف اآلخر عندما نصل إلى االنتخابات، سيحدد اإلسرائيليون -
الطـرف اآلخـر،     حتى تنجح مفاوضات السالم، يتعين على إسرائيل النظر إلى المشكلة من منظور            -

تصاعدي؟ أليس هذا مـصطلحا مهينًـا؟    الم بشكلما معنى تحقيق الس.وليس باتباع سياسة اإلذالل
 .نحن عند القاع اآلن ولسنا سننحدر إليه

في حين أن حل الدولة  أن حل الدولتين هو أكثر سيناريو مرغوب فيه لكنه األقل احتماالً ألن يحدث، -
حث في وضع كهذا عليك الب“. احتماالً ألن يحدث الواحدة هو أقل سيناريو مرغوب فيه لكنه األكثر

 المكاسب ويشعرهم باالحترام عن حل وسط يمنح الطرفين بعض
  ــــــــــــــــــــــــــ

   إسرائيل مقبلة على كارثة: مارك بيرغ
- إسرائيل غارقة اآلن في دوامة من العنف بفعل قرارات من قبيل مشروع قانون             أن 

 والمضي في الدولة اليهودية، واإلصرار على حق اليهود بالصالة في جبل الهيكل،           
إسـرائيل، مـن     سياسة تهويد القدس العربية، ومنع فلسطينيي الضفة الغربية، الذين يعملون في          

 ،وسم إسرائيل بالعنصريةتالسفر في الحافالت اإلسرائيلية، وكلّها مبررات 
اإلسـرائيلي،   أن النار، التي تثير االنتقادات ضد إسرائيل، تأتي هذه المرة مـن الـداخل   المصيبة -

إلى ما يسمى دولة القانون اليهودي  خرها سلسلة القرارات السيئة التي دعمها نتنياهو، والداعيةوآ
 ، في الكنيست

اإلسرائيلية،  إسرائيل على رفع أصواتهم قبل انتخابات العام المقبل، وتحذير الحكومة أحث أصدقاء -
الدعم الثابت وغير ركة، وأن المشت بأن سياستها غير العادلة لم تعد مقبولة، وتتعارض مع المصالح

 ، المشروط لم يعد من المسلمات
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  شلومو شميرالكاتب 
الفيتو األميركي، فإن بحث مستقبل      حتى لو توصل نتنياهو وكيري إلى حل وسط يضمن         -

 ،للدولتين ال يبشر بالخير إلسرائيل الفيتو في المستوى السياسي األعلى
 في األمم المتحدة المعادية أحيانا، يهتز،   أميركا إلسرائيلإن المعقل الدبلوماسي الصامد الذي شكلته -
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  برز العناوين من الصحف والمواقع العربية والدوليةأ
  ـــــــــــ

 

  'ريمون'تردي الوضع الصحي لألسيرين هماش والهمص في سجن  -

 اصل االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزةتو -

  المتطرفة اإلسرائيلية" الهافا" من نشطاء 10اعتقال  -

  مستوطن يدهس طفال فلسطينيا شمال غرب رام اهللا -

  اعتقال شاب وطفل من القدس المحتلة -

  بحرية االحتالل تطلق نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين في بحر غزة -

  'العبث اإلسرائيلي في القدس'السعودية تهيب بالمجتمع الدولي إيقاف  -

  ـــــــــــــــــــــــــ
  بالمائة نسبة النساء ضحايا الحرب االخيرة في غزة22.7 -

 االحتالل يهدد بقطع رأس أسير محرر عند اعتقال شقيقه: أحرار -

 شن حملة اعتقاالت وجماعات متطرفة تقتحم األقصىاالحتالل اإلسرائيلى ي -

  ـــــــــــــــــــــــــ
 شهرا وانـسحاب إسـرائيل نهايـة    12الفلسطينيون يقترحون اتفاقا شامال خالل    -

2017 
 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 إسرائيل تنشئ محكمة عسكرية لالطفال الفلسطينين -

  يارة أبنائهم من أهالي أسرى غزة بز67إسرائيل تسمح لـ -
 إسرائيل"تطبيق لألجهزة الذكية لمقاطعة : الواليات المتحدة -

  ـــــــــــــــــــــــ
  في تحقيق السالم"إسرائيل"الحـقـائق تبين عدم جدية : شراويع -

 حكومة االحتالل تجبي عشرات الماليين كغرامات على األسرى: قراقع -

  ـــــــــــــــــــــــ
 فلسطين تخاطب الجمعية العامة للدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ألول مرة -

  إعدام شهيد قلنديا يستلزم تدخالً دولياً لحماية شعبنا: وزير الصحة الفلسطيني -
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  فرنسا تلعب ورقة االعتدال بين األميركيين والفلسطينيين
  ـــــــــــــــــــــــ

 رابهم عقب حل مشكلة السعدياألسرى المضربون يعلقون إض -

  يدين االنتهاكات اإلسرائيلية والمستوطنات والجدار العنصري" جنيف" -
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  مقتطفات من اإلعالم العربي والدولي
  ـــــــ

  
  مشروع معدل وتصويت مؤجل: فلسطين ومجلس األمن

، مسودة مـشروع قـرار      المجموعة العربية في األمم المتحدة    ، باسم   األردنقدم   -
، 1967نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام           معدل إل 

وضمن فترة زمنية محددة، وجاء اعتماد مشروع القرار، ليل أمس األربعاء، بعد جولتين من التشاور بـين      
 .السفراء العرب

ر المطالب   التي كانت مطروحة للنقاش، آخذة بعين االعتبا       المجموعة تعديالت على المسودة العربية    أدخلت   -
 . الفرنسية

 :	�ن	��ز	��
	א���د���

العودة للمفاوضات لمدة سنة منذ تاريخ اعتماد القرار في مجلس األمـن، تليهـا سـنتان علـى الطـرف                     -
، في موعد أقصاه نهايـة عـام        1967اإلسرائيلي االنسحاب خاللها من األراضي الفلسطينية المحتلة عام         

2017. 

 ��ود�	���وع	א���א�	

، وتحدد الحدود بين الدولتين وفقـاً لحـدود الرابـع مـن             "التبادل المحدود لألراضي بين الطرفين     "إمكانية -
 ، 1967يونيو عام / حزيران

حل عادٍل علـى أسـاس المبـادرة        "، فينص مشروع القرار على      بقضية الالجئين الفلسطينيين  يتعلق  وما   -
 194 المتعلقة بالموضـوع، بمـا فيهـا القـرار           العربية للسالم، والقانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة      

 ، )الخاص بعودة الالجئين الفلسطينيين وتعويضهم(

للجمعية العامة لألمم المتحدة، الـصادر       181، ويستعيد القرار  القدس كعاصمة مشتركة بين الدولتين    تحديد   -
ما يفتح، ربمـا،    ، والخاص بتقسيم فلسطين لدولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، م         1947 نوفمبر   29في  

 .االعتراف ضمنياً بيهودية إسرائيلباب التأويل على مصراعيه حول 

 ، "طرف ثالث"عن دولة فلسطينية منزوعة السالح، تحت حماية الحدود من الحديث  -
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إطالق مؤتمر دولي جديد، للعودة إلى التفاوض، تتشكل فيه         ، حول   المطلب الفرنسي كما يأخذ بعين االعتبار      -
للتباحث حول القضايا المختلفة، وبرعاية الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، ورعاية            لجان متخصصة   

 .ورقابة األمين العام لألمم المتحدة

  من ينتهك األقصى أكثر: األحزاب اإلسرائيلية تتنافس انتخابياً
لـى موقـع   انتخابية ع  دعايةعضو الكنيست، ميري ريجيب،بوادر تلك الدعاية بدأت، من خالل نشر  أولى -

 ، األقصى اليوتيوب تدعي فيه حق اليهود بإقامة صلواتهم في المسجد

القرابين في الهيكـل   ال يتوقف خالل نومه عن الحلم بتجديد تقديم: كوادر حزب الليكود، أوفير أكونيس أحد -
 ، يكل الثالثاألقصى الذي يعتقد اليهود أنه مكان لله ، في إشارة إلى موقع المسجد"الثالث الذي سيبنى هناك

  ـــــــــــــــــــــــ
  رئيس األركان اإلسرائيليي ونائبه؛ من هما أيزنكوت وغوالن؟

  )رئيس األركان الواحد والعشرين(غادي أيزنكوت
 قائدا 1985-1984عامي  كان بين .ولد في طبريا ألبوين مهاجرين من المغرب)  عاما54(غادي أيزنكوت -

وتولى بعد ذلك منـصب  . من عمليات الكتيبة في لبنان ء غوالني وقاد العديدللكتيبة المضادة للدروع في لوا
 .نائب قائد لواء غوالني

  ــــــــــــــــــــــــ
  تدهور الوضع الصحي لالسرى عالء الهمص ومحمد راشد وموسى صوفان

 سنوات والذي يقبع في سجن النقب انـه         9المحكوم   :محمد عمر محمد راشد    -
 ناري في الحوض أدت إلى كسر بالعظم وانحراف مما أدى           يعاني إصابة بطلق  

 .إلى الضغط على الوتر في القدم اليمنى من جهة الحوض

 سـنة ويعـاني مـن       29سكان غزة المحكوم    من  : مرض السل وسرطان وسرطان حنجرة    : عالء الهمص  -
ـ               ة حيـث   سرطان في الحنجرة، ويقبع في سجن ريمون تدهور وضعه الصحي وأصبح يتكلم بصعوبة بالغ

يعاني من أورام في الغدة اللمفاوية ومن مرض السل الذي انتشر ووصل إلى العظم وأصبح وضعه صـعبا                  
  .للغاية
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  قضية حرية االسرى وحقوقهم عنوان العام القادم: قراقع 
 سيكون عنوانا أساسيا للعمل على إطالق سراح االسرى وحماية حقوقهم اإلنـسانية وفـق               2015أن عام    -

لي، وأن العام القادم سيشهد حراكا قانونيا ودوليا وشعبيا لتحريك ملف االسـرى الفلـسطينيين               القانون الدو 
األصعب واألكثر معاناة بسبب انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوقهم وفـرض إجـراءات تعـسفية علـيهم             

  .مخالفة لقوانين حقوق اإلنسان
بحت محكا لمدى قدرة المجتمع الدولي على       أن قضية االسرى الفلسطينيين هي قضية العدالة الدولية، وأص         -

 حماية ثقافته ومبادئه ومواثيقه اإلنسانية، 

ال يجوز إلسرائيل أن تبقى دولة فوق القانون تمارس أعمال جسيمة وجرائم ضد اإلنسانية بحق االسـرى                  -
 .في السجون

  ـــــــــــــــــــــــ
  : لمسيحية لنصرة القدس والمقدساتالدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية ا

 حق العودة جماعي وكفلته المواثيق الدولية

، 24/7/1925الفلسطيني الـصادر فـي    ان الالجئ مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة -
أصبحت الحقا تحـت سـيطرة دولـة     والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق

ترك مكان إقامتـه بـسبب    ، وأجبر على20/7/1949 – 15/5/1948إسرائيل، وذلك بين 
 اإلسرائيلية،  الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات

اإلجراءات اإلسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى  لم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أو بعد هذا التاريخ -
ي الضفة، وسلبت أرضـة وأصـبحت   سكان القرى الحدودية ف ، لنفس السبب سواء أكان أحد20/7/1948

أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، ونـسل الالجئـين الفلـسطينيين             تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد     
الـى   وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤالء على قيد الحياة أم الهم الجئون حتى عـودتهم  وأزواجهم

 ، الحقيقةوطنهم واراضيهم، وال يستطيع ايا كان تغيير هذه 

 حق الالجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب،  -
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. فـي االراضـي الفلـسطينية المحتلـة       " احترام القانون االنساني  "اميركا واسرائيل تقاطعان مؤتمرا حول       -
 )النهار(

 )السبيل ( ضد القضية الفلسطينية30منهم '' إسرائيل'' فيتو أمريكي لصالح 41 -

باحترام حقوق اإلنسان فـي األراضـي الفلـسطينية         " اسرائيل" دولة يطالبون    126ممثلو   و مؤتمر جنيف  -
 )اليوم روسيا. (المحتلة

الـذي أصـابها بـالعجز      » يالتسونامي الـسياسي الـدول    «شنت إسرائيل هجوماً شديداً على أوروبا بعد         -
 -الفلـسطيني  » جرفاً في مواقـف أوروبـا مـن الـصراع      «والصدمة، ورأت أوساط سياسية أنه يعكس       

  .اإلسرائيلي

 )الجزيرة(. البرلمان األوروبي يصوت لصالح وثيقة تدعم عملية السالم -

في جنيف وفي   » المداهنة األوروبية «انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو       -
  .ورغ، مستعيناً بالحديث عن المحرقةلوكسمب

 .يدين االنتهاكات اإلسرائيلية والمـستوطنات والجـدار العنـصري        " جنيف" -
 )الحياة الجديدة(

 )صوت إسرائيل. (أوروبا تصب الزيت على النار بتعاونها مع الفلسطينيين: ليبرمان -

 الجروان يناشد البرلمانات األوروبية االعتراف بحق الشعب الفلسطيني -

*****************	 	

 إسرائيل تنتقد مؤتمرا حقوقيا في جنيف يدينها

 وزارة الخارجية اإلسرائيلية

الشرعية على منظمات ارهابية وانظمـة دكتاتوريـة اينمـا     ان المحادثات تقوض القانون الدولي وتضفي -
 ، "كانت

 ، اتفاقيات جنيف ان المؤتمر الذي عقد اليوم في جنيف هو عمل سياسي يفتقر الى اي اساس في -
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مواطنيها، وهو توفير االمن لهم، وحمايتهم  لن يمنع اسرائيل من تطبيق واجبها االساسي تجاهان المؤتمر  -
ال يعرفون الرحمة، والذين يخفون رغبتهم في محو اسرائيل عن خارطـة   من االرهابيين المتعصبين، الذين

 ". االوسط الشرق

  "من ناحية المبدأ"لسطينية البرلمان األوروبي يدعم قيام دولة ف
 باً صوتوا لمصلحة االعتراف بدولة فلسطين نائ498

بالدولـة الفلـسطينية، وأخـرى     القرار تجاذباً سياسياً بين المجموعات السياسية التي تريد االعتراف شهد -
 راغبة في لجم االندفاع

الدولتين ويعتقد أن هذا يجـب أن   حلمن ناحية المبدأ االعتراف بقيام دولة فلسطينية و'' إن البرلمان يدعم  -
 التي يجب أن تمضي قدما يسير جنبا إلى جنب مع تطور مباحثات السالم

 إلى أن المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية بموجـب         وأشارواأدان النواب كل عمليات العنف في المنطقة         -
 .القانون الدولي

 تراف بالدولة الفلسطينيةبعد برلمان االتحاد األوروبي، لوكسمبورغ يدعو لالع

بدولـة    لصالح دعوة الحكومة الى االعتـراف أمسبدوره صوت برلمان لوكسمبورغ  -
والتـي   فلسطينية، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الـدول األوروبيـة  

 . تهدف الى الضغط على إسرائيل للتحرك في عملية السالم
أساس حـدود   االعتراف رسميا بدولة فلسطينية على"بيتل إلى حكومة رئيس الوزراء كزافيه  دعا البرلمان -

 ،، على أال يتم تعديلها إال بموجب اتفاق مع الطرفين1967
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