
االحزالل رٕسع ٔرعًذ خُذق انجذاس انز٘ ٚفصم االساضٙ  رأكٛذا عهٗ سٛبسزٓب فٙ عضل االغٕاس سهطبد

ٔطًٌٕ انجمٛعخ عٍ اصحبثٓب فٙ طٕثبط انفهسطُٛٛخ فٙ سٓم  

15/12/2011  

 ثذاد عششاد االنٛبد انضخًخ فٙ أسع عًهٛخ عضل يبد٘ نالغٕاس عٍ ثبلٙ انجسذ انفهسطُٛٙ        

يُطمخ سٓم انجمٛعخ نزعًٛم انًمطع انششلٙ يٍ جذاس انعضل  فٙ 9حٛش رعًم اسثع جشافبد يٍ َٕع د 

 7ثحٕانٙ  ايزبس ٔعهٗ طٕل يُطمخ انجمٛعخ 8ايزبس ٔعشض  5طبثع انخُذق ثعًك حٕانٙ  ٔانضى انز٘ اخز

فٙ يسزعًشح ثكعٕد انزٙ الًٛذ  كى يخذٔو ثًجًٕعخ يٍ انكبيٛشاد ٔاثشاط انًشالجخ انعسكشٚخ انًمبيخ

يهكٛزّ نسكبٌ يُطمخ طًٌٕ ٔطٕثبط ْٔٙ احذٖ صالس  يٍ سٓم انجمٛعخ انز٘ رعٕد عهٗ اساضٙ يصبدسح

سٔعٙ/ حًذاد / ثكعٕد ” انًُطمخ ْٔٙ  يسزعًشاد الًٛذ فٙ ْزِ  “ 

انضساعٛخ انخصجخ ٔرى حفش  االف دَٔى يٍ االساضٙ 3ٔفًٛب رسٛطش ْزِ انًسزعًشاد انضالس عهٗ حٕانٙ   

كًب ٔرى اعالٌ كبيم انًُبطك خبسط َطبق ْزِ  االسزٛطبَٙ ، ثئشٍٚ يٍ انًٛبِ نخذيخ ْزا انًششٔع

ٔسفضذ كم طهجبد انزٙ رمذو  ،  ٚحشو عهٗ انفهسطٍُٛٛ انزٕاجذ فٛٓب  انًسزعًشاد يُبطك عسكشٚخ يغهمخ

االساضٙ ناللبيخ  انحٕٛاَٛخ ٔيالن االحزالل يٍ انسكبٌ انزبسٚخٍٛ نٓزِ انًُبطك يٍ يشثٙ انضشٔح نسهطبد

عهٗ انسكبٌ الججبسْى عهٗ انًغبدسح رشلٗ  عًذ سهطبد االحزالل انٗ سٛبسبد يزُٕعخ نهضغظفٙ ايبكُٓى ٔر

انزٓجٛش انمصش٘ فٙ كضٛش يٍ اشكبنٓب انٗ سٛبسخ  . 

انًشاعٙ ثحجخ انًُبطك  اغالق ٔيٍ ًَبرط انضغظ انز٘ يبسسزّ سهطبد االحزالل عهٗ سكبٌ انًُطمخ  

انًٕاشٙ ٔفشض انغشايبد عهٗ انًضاسعٍٛ ثحجخ رٕاجذْى  بدسحيص انعسكشٚخ أ انًُبطك انجٛئٛخ انًغهمخ ٔ

 انًٕاشٙ ثبطالق انُبس عهٛٓب ٔفشض غشايبد عهٗ انًضاسعٍٛ اَفسٓى ثحجخ رٕاجذْى فٙ ايبكٍ يغهمخ ٔلزم

 فٙ اساضٙ يغهمخ

ٔيصبدسح االنٛبد انضساعٛخ ثحجخ دخٕنٓب يُبطك يغهمخ ٔفشض غشايبد عبنٛخ ٔرذيٛش خضاَبد انًٛبِ ٔكم 

زٕٚبد انًُبصل ٔيصبدسرٓب ،يح  

ٔيُع انسكبٌ يٍ انٕصٕل  االحزالل  كم ْزِ انٕسبئم رعزجش اَزٓبكبد جسًٛخ ثحك انسكبٌ انًذٍَٛ رحذ     

االَسبٌ االساضٛٓى ٔيصبدس سصلٓى ٚعزجش جشًٚخ ضذ  

http://jordanvalleysolidarity.wordpress.com/2011/12/15/%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7/


رشلٗ ٚعزجش جشًٚخ ” انًبء ٔانًسكٍ ٔانزعهٛى ٔانصحخ ” االسبسٛخ  ٔ حشيبٌ انسكبٌ يٍ يزطهجبد انحٛبح

عُٓب نجشًٚخ حشة ٚعبلت عهٛٓب انمبٌَٕ انذٔنٙ انًسؤٔنٛخ  . 

 


