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 صحفيًا من سجون االحتالل 11مركز أسرى فلسطين للدراسات يطالب بإطالق سراح  ( 2

تقديم مشروع قانون للكنيست لتطبيق السيادة "اإلسرائيلية" على الغور ومستوطنات ( 3 
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 مليون$ ضد منظمة التحرير 099محكمة أمريكية تسقط قضية بـ

 

أسقطت محكمة االستئناف األميركية في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن دعوى قضائية 

 000ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، للحصول على تعويضات تبلغ  4002رفعت عام 

دوالر، عن أضرار ادعي أنها لحقت بعائالت أميركية في هجمات يُزعم أن الفلسطينيين مليون 

 نفذوها ضد أهداف إسرائيلية.

وقررت المحكمة أن "محكمة المقاطعة كانت تفتقر إلى االختصاص الشخصي على المدعى 

 عليهم" في قضية شباتي سكوت شاتسكي ضد منظمة التحرير وآخرين.

" 4004يحملون الجنسية األميركية من تفجير وقع في الضفة الغربية عام ورفع الدعوى "ضحايا 

 ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وفق تعبير الدعوى.

وقال االدعاء إن هذه الهجمات نفذها مسلحون و"انتحاريون" فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية 

 .ذهب ضحيتها أميركيون خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية

)وكالة وقررت المحكمة إسقاط القضية بسبب فقدان المحكمة شرعية البت بالقضية.

 (4/1/2929صفا،

 صحفيًا من سجون االحتالل 11مركز أسرى فلسطين للدراسات يطالب بإطالق سراح 

طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات كافة المؤسسات الحقوقية و االتحاد الدولي للصحفيين 

صحفياً واعالمياً فلسطينياً معتقلين لدى االحتالل في ظروف  51ق سراح للتدخل لضمان اطال

 قاسية بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي. 

ان االحتالل يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد من اجل ردعهم عن تغطيه جرائمه و

 51وال يزال يعتقل ، 5091بحق الشعب الفلسطيني، وقد اعتقل االالف من الصحفيين منذ عام 

 .صحفياً في سجونه

أن الصحفيين يتعرضون بشكل دائم خالل تغطيتهم للمواجهات أو الفعاليات الوطنية إلى وكما 

االعتقال واالستدعاء، واالعتداء بالضرب، وإطالق النار عليهم، ومصادرة معدات العمل، أو 

ت منازلهم ومؤسساتهم، حيث وثق الحجز لساعات، إلى جانب منعهم من السفر، والتنقل، ومداهما

  .4050( حالة اعتقال واستدعاء لصحفيين خالل العام الماضي 510المركز )



كما أن عدد من األسرى الصحفيين تم الزج بهم في االعتقال اإلداري، بعد فشل االحتالل في إيجاد 

بينهم الصحفية صحفيين يخضعون لالعتقال اإلداري من  3تهم لهم لتقديمهم للمحاكم، حيث يوجد 

مركز أسرى  )من البيرة والتي اعتقلت عدة مرات لدى االحتالل.” بشرى جمال الطويل“والناشطة 

 (3/1/2929فلسطين للدراسات،

 تقديم مشروع قانون للكنيست لتطبيق السيادة "اإلسرائيلية" على الغور ومستوطنات الضفة.

، 3/1/4040في  الليكود اليميني،األحدقدمت ماي غوالن، عضو الكنيست الصهيوني عن حزب 

مشروع قانون لتطبيق السيادة "اإلسرائيلية" على مناطق غور األردن وشمال البحر الميت 

 .المحتلة المستوطنات في الضفة الغربيةو

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن إيلي كوهين، وزير االقتصاد في كيان العدو، من الليكود، وهو 

 .نيست، انضم لمبادرة مشروع القانون ودعمهمن أعضاء الك

وقالت غوالن إن هذه المنطقة باألساس ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، ويتواجد بها اآلالف 

من "اإلسرائيليين" الذين هم جزء ال يتجزأ من )الكيان(، وإنه من الضروري تصحيح الوضع 

 .الحالي وتحقيق العدالة التاريخية

بعة، فإنه كجزء من الخطة األميركية "صفقة القرن"، حصلت "إسرائيل" على ووفقًا للقناة السا

ضوء أخضر من حيث المبدأ لتطبيق السيادة في تلك المناطق، لكن حتى اآلن لم يعرف لماذا لم 

 .تطبق وما هي تفاصيل الخطة األميركية بشكل أوضح بهذا الشأن

بمبادرة غوالن، داعين إلى التصويت وأشاد رؤساء مجالس مستوطنات في غور األردن والضفة 

 (4/1/2929)وكالة القدس لألنباء،.عليه بالقراءة األولى في ظل انعقاد الجلسة العامة للكنيست

 

 

 االحتالل يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة 

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، حملة اعتقاالت طالت ثمانية مواطنين من انحاء 

 من الضفة. متفرقة

وعرف من بين المعتقلين: األسير المحرر زياد أبو سالم من قرية أبو شخيدم شمال رام هللا، 

ونورس فراس صبيح من قرية مركة جنوب جنين، فيما اقتحمت قوات االحتالل منزل األسير 

 جعفر أبو صالح في بلدة عرابة جنوب جنين، وفتشته وعبثت بمحتوياته.



عاما( من  50عاما(، وعبيدة الطيطي ) 42االحتالل، محمود إسحق أبو هشهش )كما اعتقلت قوات 

عاما( من إذنا في الخليل، وعميد الحوتري من  24مخيم الفوار، وعبد الفتاح عطا هللا أبو جحيشة )

 (4/1/2929)وكالة وفا،نابلس، وبراء سمير عمار، وعبد بيقاوي من بلدة قفين في طولكرم.

 


