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األردن ترفض قرار االحتالل ترحيل صحفي مقدسي الى اراضيه
مدير جسر الملك حسين العقيد  رأفت المطارنة في تصريح لـ عمان نت :“لن يتم السماح ألي شخص دخول األردن ان لم

تكن كافة األوراق مطابقة

(D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%/) عربي دولي  (D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%/) أخبار

21:35 - 07/21/2019 

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA-%/) عَمان نت-داود كتاب
(%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

 

أعادت األردن ظهر االثنين الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف الى سلطات االحتالل بعد ان حاولت اسرائيل ابعاده مرتين خالل 12 ساعة إلى
األردن، كانت  األولى مساء األحد من خالل معبر جسر الملك حسين وعندما رفضت األردن حاولت اسرائيل الكره من معبر وادي عربة صباح االثنين

وتركت الصحفي المنطقة الفاصلة..لتعود األردن وتعيده الى جيش االحتالل من خالل ضباط االتباط رافضة دخوله.

 

وقالت  المحامية ادي لوستيغمان ممثلة مؤسسة هاموكيد للدفاع عن األفراد لـ"عمان نت إن محاولة إبعاد الخروف وهو بدون جنسية في أي دولة هو
أمر غير قانوني وغير أخالقي.

مضيفة "ال يوجد لمصطفى الخاروف أي وضع قانوني في االردني وال ارتباط وهو يمر خاللها في دخوله للبالد. منذ نعومة أظافره كطفل  مركز حياة
مصطفى هو القدس، آبائه واخوته وزوجته كلهم من القدس يحملون هويتها. زوجته انجبت بنت عمرها االن سنتين وقد تم ابعاده عنها لمدة ستة

أشهر بسبب اعتقال موظفي الهجرة اإلسرائيليين من بيته في القدس.

 

تقول "فشلت اسرائيل ابعاد مصطفى الى االردن االمر الذي يقوى موقفنا ودعائنا أنه ال يوجد له مكان للذهاب اليه اال بيته في القدس. ندعو إسرائيل
ان تجد حل انساني لحالة عائلة الخاروف".

 

ونشرت عمان نت مساء  األحد عن عزم سلطات االحتالل االسرائيلي ترحيل المصور الخاروف الى األردن، في وقت قالت فيه مصادر أن المملكة
ترفض قرار الترحيل.
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D9%88%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%/) االحتالل اإلسرائيلي
(%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A

(D9%88%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%/) القدس

(D9%88%D8%B3%D9%85/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81%/) مصطفى الخاروف

وقال الصحفي الفلسطيني  رجا الخطيب لعمان نت نقال عن محامية الخاروف، إن " االحتالل االسرائيلي بدأ بعملية الترحيل الى األردن من سجن
الرملة الى الجسر مساء األحد"، مناشدا الملك عبد هللا الثاني والحكومة األردنية وقف عملية الترحيل للصحفي المقدسي والذي يعني ترحيله ترحيل كل

عائلته من القدس".

 

بدوره شدد مدير جسر الملك حسين العقيد  رأفت المطارنة في تصريح لـ عمان نت انه “لن يتم السماح ألي شخص دخول األردن ان لم تكن كافة
األوراق مطابقة للقانون واإلجراءات”.

 

وولد مصطفى في الجزائر عام 1987 ألبوين مقدسيين وعاد إلى القدس عام 1999 مع عائلته. قامت قوات االحتالل باعتقاله في 22 كانون الثاني 2019
ليصبح أسيرًا في سجن مخصص لترحيل العمال غير القانونيين بحجة أنه ال يملك األوراق القانونية الالزمة للسكن في "مدينته" القدس المحتلة،

ويحمل الخاروف جواز سفر ادرني مؤقت يمنح للمقدسيين.

 

أضف تعليقك

فرز حسب التعلیقات: 0

المكون اإلضافي للتعلیقات من فیسبوك

األقدم

إضافة تعلیق...

D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%/) داود ُكّتاب
(%D9%83%D9%8F%D8%AA%D9%91%D8%A7%D8%A8

مدير عام شبكة اإلعالم المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية واإلذاعية في فلسطين واألردن والعالم العربي.

آخر األخبار

الرزاز: الظروف االستثنائية التي نعيشها اليوم تتطلب قرارات استثنائية 
D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%/)

%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-

%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%/) شفاء حالتين في مستشفى الملك المؤسس 
%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-

(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3

 تعديل على أمر الدفاع 6: تمديد مهلة إعادة الموظفين المفصولين
D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%/)

%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-6-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-
(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86

استطالع:(83%) من طلبة الجامعات األردنية يستخدمون المنصات التعليمية 
D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B983-%D9%85%D9%86-%/)

%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-
(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9

إيصال 446 ألف طرد للمنازل عبر منصة "مونة" 
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%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-
(%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9
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(%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86

أخبار ذات صلة

القدس بحاجة الى سبعة ماليين دوالر لمواجهة الكورونا
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%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%/) احتالل الزعتر البري
(%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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