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29/12/2011  

ُلف عمم االعشائٕهٕح ن( ُٔجذ لاوُن)” ٔش دٔه“سفعرٍا مىظمح  سدخ انمحكمح انعهٕا االعشائٕهٕح انذعُج انرٓ

تعذو معاسضً “انمرمثم  اعشائٕم” دَنح“االعشائٕهٕح فٓ مىاطك انضفح انغشتٕح، َلثهد انمحكمح سد  انكّغاساخ

انذَنٓ عمم انكغشاخ فٓ انمىاطك انخاضعح نالحرالل مع انماوُن ”. 

ح فمذ اعرىذخ مىظم 28/12/2011 االستعاء انمُافك انعثشٔح نُٕو ” ٌآسذظ“َتحغة ما وشش مُلع طحٕفح 

االعشائٕهٕح عهّ انماوُن انذَنٓ، َانزْ ٔمىع انذَنح انرٓ  اإلعشائٕهٕح فٓ دعُذٍا ضذ انكّغاساخ” ٔش دٔه“

انطثٕعح  اعرغالل ممذساذٍا االلرظادٔح نظانحٍا، َعذو االلذاو عهّ أْ وشاط ٔؤثش عهّ ذحرم شعة آخش

تاعرخذاو انممذساخ االلرظادٔح نظانح  انذٔمغشافٕح انخاضعح نالحرالل، َٔجٕض نهذَنح انرٓ ذمُو تاالحرالل

انكغاساخ االعشائٕهٕح انرٓ ذمُو ترضَٔذ اعشائٕم مه اوراجٍا تما وغثرً  انشعة انمحرم فمظ، ٌَزا ما ٔرىافّ مع

49%. 

“ َأضاف انمُلع أن انمحكمح سدخ أَل أمظ اإلثىٕه ٌزي انذعُج معرمذج عهّ مُلف اعشائٕم، تؤن ” دَنح

مىاطكَجُد ٌزي انكّغاساخ فٓ   “C” انذَنٓ، خاطح أوً جشِ االذفاق مع مىظمح  ال ٔرعاسع مع انماوُن

 اذفاق أَعهُ عهّ تماء عمم ٌزي انكّغاساخ حرّ انرُطم انّ االذفاق انىٍائٓ، انرحشٔش انفهغطٕىٕح أثىاء ذُلٕع

 .َعذو الذاو اعشائٕم عهّ فرح كّغاساخ جذٔذج فٓ مىاطك انضفح انغشتٕح

عهّ ما لذمً أطحاب ٌزي  ح انمحكمح انعهٕا االعشائٕهٕح دَسٔد تٕىش فٓ لشاسٌاَلذ اعرمذخ أٔضا سئٕغ

انفهغطٕىٕٕه فٓ ٌزي انكّغاساخ َكزنك َعُداخ تفرح  انكّغاساخ مه ادعاءاخ، تفرح فشص عمم نهمُاطىٕه

ٕهٓ ذمُو االعشائ أتىاء انمىطمح، كزنك ما لذمرً اعشائٕم تؤن االداسج انمذوٕح نهجٕش مشاسٔع الرظادٔح نظانح

”C“ تظشف مثانغ مانٕح عهّ ذطُٔشاخ الرظادٔح فٓ مىاطك انمثانغ أعهّ مما ٔذخم اعشائٕم مه ٌزي  ، ٌَزي

َٔذَس انحذٔث “َجُد مهكٕح خاطح نالساضٓ انممامح عهٍٕا انكّغاساخ،  انكّغاساخ، كزنك اعرمذخ عهّ عذو

َانممامح مىز ما  نمؤدْ انّ لشٔح حضمح،عه انكّغاسج انُالعح ششلٓ مذٔىح انمذط، عهّ انطشٔك ا ٌىا أكثش

عاما 94ٔماسب  ”. 

َلذ أكذخ سئٕغح انمحكمح انعهٕا دَسٔد تٕىش فٓ لشاسٌا عهّ عذو فرح أْ كّغاسج جذٔذج فٓ مىاطك انضفح 

 .انغشتٕح

ال ار ذىض اذفالٕح جىٕف ان اوً  إن ٌزا انمشاس ٔعرثش خشلا الذفالٕح جىٕف انشاتعح انمرعهمح تاالساضٓ انمحرهح

دَنح االحرالل” ٔجُص نمُاخ االحرالل  اعرخذاو انمظادس انطثٕعٕح فٓ االساضٓ انمحرهح نغٕش االغشاع  ” 

http://jordanvalleysolidarity.wordpress.com/2011/12/29/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7/


انمُاوٕه انذَنٕح  َنكُن ٌزا انماوُن ٔعاسع احذ انضشَسٔح اَ االعرخذاو انخاص تانغكان انمحهٕٕه انعغشٔح

 .فاوً ٔعرثش تاطال

 


