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 ميجا تعيه ممثل محلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

انبُك ، عضٕ فٙ يجًٕعت (يٛجب)أعهُج انٕكبنت انذٔنٛت نضًبٌ االسخثًبس  -2010حًٕص  27 -ٔاشُطٍ

 .انذٔنٙ، حعٍٛٛ نٛبنٙ عببذٍٚ يًثم يحهٙ فٙ انضفت انغشبٛت ٔلطبع غضة

 

عببذٍٚ سخكٌٕ َمطت االحظبل نهظُذٔق االسخئًبَٙ نضًبٌ االسخثًبساث انخبص ببنضفت انغشبٛت 

 .ٔلطبع غضة

عببذٍٚ حبطهت عهٗ شٓبدة انًبجسخٛش فٙ االلخظبد يٍ جبيعت بٛشصٚج، ٔأحج نهٕكبنت بعذ عذة سُٕاث 

 (.ببدٚكٕ انمببضت)فٙ ششكت فهسطٍٛ نهخًُٛت ٔاالسخثًبس 

فٙ حٍٛ أٌ كال يٍ انضفت " لبنج عببذٍٚ، " أَب يخحًست نكَٕٙ أعًم يع يٛجب فٙ ْزا انًسعٗ انًٓى" 

انغشبٛت ٔلطبع غضة بحبجت يبست انٗ ححمٛك انخًُٛت، َحٍ َعهى أٌ انًُطمت نٛسج جبربت جذا نهعذٚذ يٍ 

ل أٌ انخأيُٛبث انًمذيت يٍ انٕكبنت ضذ انًخبطش انسٛبسٛت ٔخبشحٓب انعًٛمت فٙ انًسخثًشٍٚ، َٔحٍ َأو

 ".يثم ْزِ انبٛئت انظعبت سخسبعذ انًسخثًشٍٚ عهٗ حخطٙ انعمببث انًظبحبت نذٖ دخٕل ْزا انسٕق

 

ٚٓذف انظُذٔق االسخئًبَٙ نضًبٌ االسخثًبساث انخبص ببنضفت انغشبٛت ٔلطبع غضة انٗ صٚبدة 

انضفت انغشبٛت ٔلطبع غضة يٍ خالل حمذٚى انخأيٍٛ ضذ انًخبطش انسٛبسٛت أٔ انضًبَبث  االسخثًبس فٙ

ٔيٍ انًخٕلع أٌ ٚؤد٘ اصدٚبد االسخثًبس فٙ . انخٙ حغطٙ االسخثًبساث انًؤْهت نهخغطٛت انضًبَٛت

 .فٙ حًُٛت االلخظبد فٙ انًُطمت انًسبًْت يجبالث اإلَخبج انٗ

 

انًؤْهٌٕ ْى انششكبث انخببعت نهبهذاٌ األعضبء فٙ انٕكبنت أٔ نًٕاطُٙ حهك انبهذاٌ،  انًسخثًشٌٔ

ٔششكبث أٔ يٕاطُٙ انبهذاٌ األعضبء فٙ يؤسسبث يخعذدة األطشاف ْٔٙ ساعٛت نهظُذٔق، أٔ 

انظُذٔق يظًى نًسبَذة . انفهسطٍُٛٛٛ انًمًٍٛٛ فٙ، ٔانششكبث انًُشأة فٙ انضفت انغشبٛت ٔلطبع غضة

ثًبساث انظغٛشة ٔانًخٕسطت انحجى، يع انخشكٛض انخبص عهٗ انًشبسٚع انًشحبطت بخهك فشص االسج

 .عًم جذٚذة

حمٕو انٕكبنت بئداسة ْزا انظُذٔق االسخئًبَٙ َٛببت عٍ انجٓبث انشاعٛت نّ ْٔٙ انسهطت انٕطُٛت 

 .انفهسطُٛٛت، انبُك األٔسٔبٙ نالسخثًبس ٔحكٕيت انٛبببٌ

 
 

، كعضٕ فٙ يجًٕعت انبُك انذٔنٙ، ْٔٙ حشجع 1988عبو ( يٛجب)نضًبٌ االسخثًبس  حأسسج انٕكبنت انذٔنٛت
االسخثًبس انًببشش فٙ االلخظبدٚبث انُبشئت بغٛت يسبَذة ححمٛك ًَٕ االلخظبد، حمهٛض انفمش ٔححسٍٛ حٛبة انُبط، 

انًخبطش انخٙ حشًهٓب  .نهًسخثًشٍٚ ٔ انًمشضٍٛ( انخأيٍٛ ضذ انًخبطش انسٛبسٛت)ٔرنك يٍ خالل إحبحت انضًبَبث 
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َضع انًهكٛت، اإلخالل ببنعمذ، انمٕٛد عهٗ انخحٕٚالث ببإلضبفت انٗ انحشٔة ٔاضطشاببث انسهى : انخغطٛت حضًٍ
 .األْهٙ ٔعذو حُفٛز انحكٕيت االنخضايبث انًبنٛت انًخشحبت عهٛٓب

بخسٕٚت انًُبصعبث انًخعهمت  يع كال انًسخثًشٍٚ ٔانبهذاٌ انًعُٛت، ،ببإلضبفت نزنك، حعًم انٕكبنت بشكم فعبل
كًب ٔحمذو انٕكبنت خذيبث فُٛت نهبهذاٌ األعضبء ٔحٕفش يعهٕيبث عٍ . ببالسخثًبساث انخٙ حغطٛٓب ضًبَبحٓب

 .االسخثًبس فٙ كم بهذ
 

بهٌٕٛ دٔالس  22دٔنت َبشئت بًبهغ ٚضٚذ عٍ  100يششٔع فٙ  600يُز َشأحٓب سبًْج انٕكبنت بذعى أكثش يٍ 
 . أيشٚكٙ

 


