
 
 

  يا هٍ يعاَُر االتحاد األوروبٍ نرفع يستىي انعالقاث يع إسرائُم؟

 

 وبْٔٛ اٌثبٟٔ، وثش اٌحذ٠ث 18 فٟ "اٌشصبص اٌّصجٛة"ِٕز أزٙبء ػ١ٍّخ 

ػٓ رأخ١ش سفغ ِغزٜٛ اٌؼاللبد اٌثٕبئ١خ ث١ٓ اإلرحبد األٚسٚثٟ ٚإعشائ١ً اٌزٟ 

. 2008ٚافك ػ١ٍٙب االرحبد األٚسٚثٟ لجً ثذء اٌٙجَٛ ػٍٝ غضح فٟ حض٠شاْ 

 أًَ٘ ٘زا اٌحذ٠ث ٠ذٚس حٛي اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌزٞ ٠غشح ٔفغٗ اٌغؤاي  ٌىٓ

ِحبٌٚخ حم١م١خ ِٓ جبٔت االرحبد األٚسٚثٟ ٌزؼذ٠ً عٍٛن إعشائ١ً فٟ 

 األساضٟ اٌفٍغغ١ٕ١خ اٌّحزٍخ؟

اٌزٟ أعٍمذ ػ١ٍٙب لٛاد االحزالي اإلعشائ١ٍٟ اعُ   فٟ غضح اإلعشائ١ٍ١خ اٌؼغىش٠خلجً أ٠بَ ِٓ أزٙبء اٌؼ١ٍّخ

 وبْٔٛ اٌثبٟٔ، أػٍٓ اٌغ١ذ سا١ِشٚ ع١جش٠بْ اٚصاي سئ١ظ ثؼثخ 15فٟ ٚثبٌزحذ٠ذ " اٌشصبص اٌّصجٛة"

 فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌؼاللبد األٚسٚث١خ اإلعشائ١ٍ١خ ػٍٝ  لذِبأٔٗ ال ٠ّىٓ اٌّضٟ"األٚسٚث١خ فٟ اٌمذط  اٌّفٛض١خ

 فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌؼاللبد اٌثٕبئ١خ فٟ خضُ اٌحشة اٌزٟ ساح ضح١زٙب فبعزّشاس اٌجٙٛد. ""ػًّ وبٌّؼزبد"أٔٗ 

 رُ إٌغبء االجزّبػبد راد اٌصٍخ ٚاألُ٘ ِٓ رٌه أٔٗ  اٌغ١بق٘زافٟ .  عفً ٠ؼزجش غ١ش ِالئ371ُِب ٠صً إٌٝ 

ٌُ ٠صذس أٞ ث١بْ سعّٟ ثشأْ ٘زٖ اٌّغأٌخ إل٠ضبح ِٛلف االرحبد األٚسٚثٟ إصاء اعزئٕبف ػ١ٍّخ رحغ١ٓ 

.  اٌؼاللبد

فشع فٍغغ١ٓ ِٚجّٛػخ ِٓ اٌششوبء سعبٌخ إٌٝ /  شجبط، ٚجٙذ اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األعفبي 5فٟ 

األٚسٚثٟ ٚاٌذٚي األػضبء فٟ اإلرحبد ِغبٌجخ ثّؼٍِٛبد ثشأْ اٌٛضغ اٌذل١ك ٌشفغ اٌؼاللبد ٚداػ١خ  االرحبد

  االٔزٙبء ِٓ إجشاء رحم١ك ِغزمً فٟ ِضاػُ أزٙبوبدحزٝإٌٝ اٌٛلف اٌشعّٟ ٌشفغ ِغزٜٛ اٌؼاللبد  االرحبد

اٌؼاللبد   فٟ اٌشعبٌخ أْ رؼض٠ضٚلذ رُ اٌزأو١ذ. "اٌشصبص اٌّصجٛة"اإلٔغبٟٔ اٌذٌٟٚ خالي ػ١ٍّخ  ٌمبْٔٛا

االلزصبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ِغ إعشائ١ً فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ؼزمذ ف١ٗ ثٛلٛع جشائُ حشة ٌٓ ٠ىْٛ ِزفمب ِغ ِؼب١٠ش 

إٌٝ أْ اٌغٍٛن اإلجشاِٟ اٌّحزًّ ١ٌظ ػبئمب أِبَ  اإلرحبد األٚسٚثٟ حٛي حمٛق اإلٔغبْ ٚإّٔب ع١ىْٛ إشبسح

 .ٚع١بع١خ رحم١ك ِىبعت الزصبد٠خ

سفضذ سئبعخ اإلرحبد األٚسٚثٟ اإلجبثخ ػٍٝ عؤاي ثذٚس٘ب 

ِب ٟ٘ اٌّؼب١٠ش اٌّحذدح اٌزٟ : ثغ١ظ رُ عشحٗ فٟ اٌشعبٌخ

 اعزئٕبف ِفبٚضبد ِٓ أجًٚضؼٙب االرحبد األٚسٚثٟ 

 ِمشسا؟ فٟ غضْٛ رٌه، رغزّش وّب ٘ٛرحغ١ٓ اٌؼاللبد 

ٚساء اٌىٛا١ٌظ، األِش اٌزٞ ٠ث١ش ِخبٚف  اٌّفبٚضبد اٌف١ٕخ

ِٓ أٔٗ ع١زُ سفغ ِغزٜٛ  اٌؼاللبد اٌثٕبئ١خ األٚسٚث١خ 

ثّجشد اإلعشائ١ٍ١خ دْٚ ٚجٛد ِغبءٌخ حٛي حمٛق اإلٔغبْ 

  . ٘زٖ اٌمض١خةاٌؼبَ    ا٘زّبَ اٌشأٞرالشٟ

فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رٕأٜ ف١ٗ اٌحىِٛخ اإلعشائ١ٍ١خ ا١ٕ١ّ١ٌخ إٌّزخجخ 

 اإلعشائ١ٍ١خ اٌحىِٛبد  ثٙب اٌزٟ رؼٙذدٔفغٙب ػٓ االٌزضاِبدة

االرحبد األٚسٚثٟ ل١بَ حً اٌذٌٚز١ٓ، ال ثذ ِٓ حٛي اٌغبثمخ 

ثىشف اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٚضؼٙب العزئٕبف سفغ ِغزٜٛ اٌؼاللبد 

ِؼب١٠ش االرحبد رغبثك ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ثشىً وبًِ ِغ  ٚضّبْ

فٟ . اٌخبصخ ثحمٛق اإلٔغبْ ٚع١بدح اٌمبْٔٛاٌّؼٍٕخ األٚسٚثٟ 

 وبسث١خ اٌزٟ ػصفذ ثبٌّٕغمخ ػمتظً ٘زٖ اٌظشٚف اي

وحذ ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٠جت أْ رشًّ غضح، ػٍٝ اٌحشة األخ١شح 

 حشةايإجشاء رحم١ك ِغزمً فٟ ِضاػُ جشائُ ةاٌزضاَ أدٔٝ 

، ِٚب دْٚ "اٌشصبص اٌّصجٛة"اسرىجذ خالي ػ١ٍّخ  اٌزٟ

 حمٛق اإلٔغبْ حٛياالرحبد األٚسٚثٟ رٌه ٠مٛض رصش٠حبد 

  .٠ٚفشغٙب ِٓ ِضّٛٔٙب

فٍ آرار 

: يقتم حالحت أطفال فهسطٍُُُُ

  يقتم طفم فٍ انخايست

عشرة بُُراٌ إسرائُهُت 

 11بانقرب يٍ راو اهلل فٍ 

 .آرار

  ٍُ( عايا15 و14)قتم طفه 

فٍ يذَُت غسة َتُجت رخُرة 

 . آرار21غُر يُفجرة فٍ 

 عذد األطفال انفهسطٍُُُُ 420

األسري فٍ َهاَت آرار يٍ 

: ضًُهى

  فتُاث6 -

 دوٌ تهًت أو 2 -

 االعتقال)يحاكًت 

 (اإلدارٌ

 

 

 

 

 

 

أحذاث قاديت 

و١ف١خ وغش : 2009فٍغغ١ٓ :  ١ٔغب29ْ

 ِؤرّش ٠ٕظّٗ ٚفذ –اٌحٍمخ اٌّفشغخ 

اٌجشٌّبْ األٚسٚثٟ ٌٍؼاللبد ِغ 

. اٌّجٍظ اٌزشش٠ؼٟ اٌفٍغغ١ٕٟ

اجزّبع ِجٍظ اٌؼاللبد :  أ٠بس18

. األٚسٚثٟ اإلعشائ١ٍٟ

 

 ثشٚوغً- ِمش اإلرحبد األٚسٚثٟ 

 

انُشرة اإلنكتروَُت 
 

 2009آرار - انعذد انخانج عشر 

 

عهً حذ عهًٍ اإلتحاد "

األوروبٍ نى َفكر قط 

بجذَت فٍ فرض عقىباث 

." عهً إسرائُم

 رايُرو سُبرَاٌ اوزال

أخبار انًُاصرة 

أصذسد اٌحشوخ ث١بٔب حٛي -  آراس 11

رضا٠ذ ػ١ٍّبد اػزمبي ٚاحزجبص األعفبي 

. اٌفٍغغ١١ٕ١ٓ ػٍٝ ٠ذ اٌج١ش اإلعشائ١ٍٟ

ٚجٙذ اٌحشوخ ٚاٌششوبء سعبٌخ -  آراس 18

ِزبثؼخ ٌشئبعخ اإلرحبد األٚسٚثٟ حٛي سفغ 

 .ِغزٜٛ اٌؼاللبد األٚسٚث١خ اإلعشائ١ٍ١خ

أصذسد اٌحشوخ ٔذاًء ػبجال -  آراس 28

ثشأْ أِش االػزمبي اإلداسٞ ثحك حّذٞ 

. ( ػبِب16)اٌزؼّشٞ 

اٌحشوخ ٚاٌششوبء اعزمجٍذ  - آراس 31 -30

 ٚفذا سف١غ اٌّغزٜٛ ِٓ وجبس ِحبِٟ

اٌٍّّىخ اٌّزحذح، شبسوذ اٌحشوخ فٟ ص٠بسح 

ٌمبء ِغ ٚاإلعشائ١ٍ١خ  اٌّحبوُ اٌؼغىش٠خ

 . حشسص٠بسح ٌغفً َٚرٕظ١ُ ٚص٠ش اٌؼذي 
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