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٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا السيد عبد الحي 
حسن موسى عياد  وذلك بصفته  وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية  رقم 
٢٠١٠/١٠٥٤٠ تاريخ ٢٠١٠/٧/٢٨   الصادرة من كاتب عدل رام اهللا  وذلك 
بمعاملة بيع على القطع ٤٧+٥٠+٦٩ حوض رقم ١٠ من اراضي  سلواد، 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء 

المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: محمد عبد الحميد احمد حماد.
اسم ا لوكيل: عبد الحي حسن موسى عياد.

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف ٣٠٢٩/ج/٢٠١٠ التاريخ ٢٠١٠/٨/٢٥

٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا السيد عبد الحي 
حسن موسى عياد  وذلك بصفته  وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية  رقم 
العدل وذلك بمعاملة  ٢٠١٠/٤٤٢٥ تاريخ ٨/١٧ /٢٠١٠ تصديق وزارة 
بيع على القطعة ٨١ حوض رقم ١١ من اراضي  سلواد، فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام 
من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب 

االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: ديانا احمد حسن عبد الرحمن عيسى.

اسم ا لوكيل: عبد الحي حسن موسى عياد.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف ٣٠٣٠/ج/٢٠١٠ التاريخ ٢٠١٠/٨/٢٥

٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا السيد عبد الحي 
حسن موسى عياد  وذلك بصفته  وكيال عاما  بموجب الوكالة العامة  رقم 
٢٠١٠/١٠٧٧٢ تاريخ ٨/٢ /٢٠١٠ الصادرة من كاتب عدل رام اهللا  وذلك 
بمعاملة بيع على القطع ١٢٢ حوض ١٠ و١+٢٩ حوض ١ و٣٧+٨٤ حوض 
٣   من اراضي  سلواد، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى 
دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: ايوب عبد الرحمن عبد المجيد حماد.

اسم ا لوكيل: عبد الحي حسن موسى عياد.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف ٣١٠٠/ج/٢٠١٠ التاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠

٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

ديوان قاضي  القضاة
المحكمة  الشرعية 
في رام اهللا والبيرة

اعالن بيع حصص قاصرين في سيارة بالمزاد 
العلني صادر عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية

معروض للبيع بالمزاد العلني حصص القاصرتين جنين وهبة بنتي المرحوم 
ناصر لطفي حمدان عابد من البيرة وذلك في سيارة من نوع اوبل اسكونا من 
انتاج سنة ١٩٨٥ تحمل رقم ٥١٩١٤٤٥ف لون بيج حيث ان حصة كل واحدة 
من القاصرتين جنين وهبة المذكورتين سهم واحد في السيارة المذكورة 
من اصل ثمانية اسهم بموجب حجة حصر االرث الصادرة عن محكمة رام 
اهللا والبيرة الشرعية رقم ٣٤٠/١٩٨/٢٧٠ تاريخ ٢٠٠١/١١/١٣ فمن يرغب 
في الشراء عليه الحضور الى محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية يوم الثالثاء 
الموافق ٢٠١٠/٩/٧ الساعة الحادية عشرة صباحا لحضور المزاد في قاعة 
المحكمة الشرعية وان الموافقة النهائية مرهونة بموافقة سماحة قاضي 

القضاة المحترم، تحريرا في ٢٠ رمضان ١٤٣١هـ وفق ٢٠١٠/٨/٣٠م 
قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي

٨/٣٠د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل اراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد احمد عبد 
الهادي محمد عاصي وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 
٥٤٠٩ /٢٠٠٠ /٤٣٥ عدل نابلس والمعطوفة على الدورية ٤٠٤/٩٩/٣٣٣٣ 
عدل نابلس الصادرة من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
١٥ حوض رقم ١ من أراضي نصف اجبيل فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل : سمير سليمان يوسف عبد الجليل ، عال نبيل محمود خالد ، 
مروان محمد عدنان حامد بسطامي

اسم الوكيل : يعقوب حسن محمود عبد الجليل ، احمد عبد الهادي محمد عاصي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

 رقم الملف : ٣٤٥٢ /ج/٢٠١٠ التاريخ : ٢٠١٠/٨/٢٤

٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ابراهيم 
صادق يوسف قاعود  وذلك بصفته وكيال عاما  بموجب الوكالة العامة رقم 
سجل ٨٩٩ صفحة ٢٠٠٩/٣٨ تاريخ ٢٠٠٩/١٠/٨ الصادرة من كاتب عدل 
سفارة  فلسطين / عمان  وذلك بمعاملة بيع على القطعة ٦٥ حوض رقم 
١٠ من أراضي سبسطيه  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل : يوسف صادق يوسف قاعود 

اسم الوكيل : ابراهيم صادق يوسف قاعود  
 دائرة تسجيل أراضي نابلس

 رقم الملف : ٣٤٥٣/ج/٢٠١٠ التاريخ : ٢٠١٠/٨/٢٤

٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا السيد  سميح محمد 
موسى عبد الصمد وذلك بصفته  وكيال دوريا  بموجب الوكالة الدورية  رقم 
٢٠١٠/١١٠٥٣ والمعطوفة على الوكالة العامة رقم ٢٠١٠/٣٧٨٦ تاريخ 
٢٠١٠/٣/٢٣    الصادرة من كاتب عدل رام اهللا  وذلك بمعاملة بيع على 
القطعة ١٠٠حوض رقم ٢ من اراضي  سردا، فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا 
االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل (المالك): حليمة عثمان خليل فواقا.
اسم ا لوكيل: سميح محمد موسى عبد الصمد.

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف ٣٠٩٥/ج/٢٠١٠ التاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠

٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام اهللا السيد محمد موسى 
حسين عبد الصمد  وذلك بصفته  وكيال عاما  بموجب الوكالة العامة  رقم 
٢٠٠٥/١٢٥٧٩   والدورية رقم ٢٠٠٥/٥٥٨٩ و٢٠٠٨/٥٥٨٨  الصادرة من 
كاتب عدل رام اهللا  وذلك بمعاملة بيع على القطع ٤٥+٤٦ حوض رقم ٧من 
اراضي  دير دبوان، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى 
دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): نظمي ورحاب وحلمي.

اسم ا لوكيل: محمد موسى حسين عبد الصمد.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف ٣٦٨١/ج/٢٠١٠ التاريخ ٢٠١٠/٨/٢١

٨/٣٠د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام اهللا
السيد  بالل  رام اهللا  اراضــي  دائــرة تسجيل  الى  انه تقدم  للعموم  يعلن 
احمد عبد اجرب  وذلك بصفته  وكيال دوريا  بموجب الوكالة الدورية  رقم 
٢٠١٠/١٢٢٢٤ تاريخ ٢٠١٠/٨/٢٩ الصادرة  من كاتب عدل رام اهللا  وذلك 
بمعاملة بيع على القطعة ١٦٩ حوض رقم ١ من اراضي  سردا، فمن له 
التسجيل خالل فترة  التقدم باعتراضه الى دائرة  اعتراض على ذلك عليه 
عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة 

حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): خالد عبد اهللا يوسف دار البزار.

اسم ا لوكيل: بالل احمد عبد اجرب.
دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف ٣٠٩٧/ج/٢٠١٠ التاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠

٨/٣٠د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي بيت لحم
رقم  البيع  معاملة  الدائرة  هذه  لدى  تقدمت  انه  العموم  الطــالع  يعلن 
٤٢/ش/٢٠١٠ على العقار الكائن بموقع بصيلة من اراضي مدينة بيت لحم 

وذلك على عقارات (سري سليمان شكري رصاص) حسب  التفاصيل ادناه:
البائع: سري سليمان شكري رصاص.

العامة رقم  الوكالة  بموجب  داود عبد اهللا رصاص  العام: عطاف  الوكيل 
٩٩/١٨٠٤ تاريخ ١٩٩٦/٥/١٤ عدل بيت لحم.

المشترون: وهيب بدر وفا الدجاني
الحصص: كامال في العقارات الثالثة.

المبيع: ١- الشقة الشمالية الشرقية من الطابق السابع عدا سطحها ويتبعها 
الشمالية من  الوسطى  الشقة   -٢ بلكون بمساحة ١٥مترا مربعا (١٧٢). 
الثامن عدا سطحها ويتبعها بلكون بمساحة ٨امتار مربعة (١٨٢).  الطابق 

٣- الرووف الشمالي الشرقي من الطابق الثامن عدا سطحه (١٨١).
 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض  رسمي خالل مدة اقصاها 
عشرة ايام من تاريخ النشر باحدى الصحف اليومية المحلية وبخالف ذلك سوف 

يتم السير بإجراءات المعاملة حسب القانون واالصول.
دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

رقم الملف ٤٢/ش/٢٠١٠  التاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠

يحيى رباحعالمات على الطريق

أقل ما يمكن!!!
مع  المباشرة  المفاوضات  النطالق  واشنطن،  إلــى  توجهه  قبل 
اإلسرائيليين، برعاية أميركية، تحدث الرئيس أبو مازن عن األسس 
التي يجب أن تقوم عليها المفاوضات واألهداف التي تسعى لتحقيقها، 
وهذه األسس هي ثوابت الحد األدنى، أي أقل ما يمكن، وهي المبادرة 
العربية وقرارات الشرعية الدولية وبرنامج اللجنة الرباعية واالتفاقات 
الثنائية السابقة التي تم التوقيع عليها منذ أوسلو حتى اآلن، وطرح 
كل موضوعات الحل النهائي على الطاولة ابتداء من القدس والالجئين 
وانتهاء بالحدود واألمن والمستوطنات والمعتقلين!!!!! أما الهدف فهو 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة والقابلة للحياة في 

حدود الرابع من حزيران.
ما يمكن  أقل  فإن  الحالي،  االئتالف  بالنسبة إلسرائيل تحت حكم 
بالنسبة  المستحيل  هو  بل  األقصى،  الحد  فوق  يعتبر  فلسطينيا 
لغالبية أعضاء الحكومة اإلسرائيلية، وقد دعا أحد أطراف هذا االئتالف، 
وهو الحاخام عوفاديا يوسف زعيم حركة شاس أن يصاب الرئيس 

الفلسطيني وشعبه بالطاعون.
وإذا، فإن إسرائيل في مأزق رغم التظاهر بعكس ذلك، ورغم اختالل 
ميزان القوة لصالحها نتيجة التفكك واإلحباط  في الموقف العربي 
إلى  الذهاب  إسرائيل ال تستطيع رفض  واإلسالمي عموما، ولكن 
المفاوضات، ولكن في يدها إفشال هذه المفاوضات، أوال من خالل 
استئناف عمليات االستيطان، وثانيا من خالل الشرط غير الموضوعي 
وغير المقنع وهو االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة!!!!! وهذا ما 
ألمح إليه الرئيس أبو مازن في حديثه األخير، حين أعلن رفضه القاطع 
لحرف المفاوضات إلى قضايا ثانوية!!!! ونذكر أن الرئيس أبو مازن 
سبق له أن رفض فكرة االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة، عندما 
أننا كفلسطينيين لسنا طرفا في  طرحت الفكرة ألول مرة، مؤكدا 
هذا الموضوع، فليطلقوا على دولتهم ما شاءوا من األسماء، ولكننا 

كفلسطينيين ال عالقة لنا بذلك.
يبقى الخطر الذي يهدد المفاوضات هو االستيطان الذي أكد الرئيس 
أبو مازن عدم اعترافنا بشرعيته في كل حدود األراضي الفلسطينية 
التي تم احتاللها في حزيران عام ٦٧، معلنا بشكل صريح وشجاع بأن 
حكومة إسرائيل ستتحمل وحدها مسؤولية انهيار وفشل المفاوضات.

وبطبيعة الحال، فإن كل األطراف الدولية المشاركة بما فيها الواليات 
المتحدة راعية المفاوضات أبلغت مسبقا بهذا الموقف الفلسطيني.

تحت عنوان(أقل ما يمكن) وهو دولة فلسطينية مستقلة في حدود 
الرابع من حزيران، دون إسقاط أي بند من موضوعات الحل النهائي، 
المفاوضات بشراكة عربية صريحة،  إلى  أبو مازن  الرئيس  يذهب 
وشراكة دولية شديدة الواقعية، حيث انه لم يطلب أكثر مما أقرته 
ووافقت عليه الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والرباعية الدولية 
وقرارات األمم المتحدة، ونكوص أي من هؤالء الشركاء عن التزاماتهم 
المعروفة ،قد يلحق بهم أذى ال يمكن إصالحه، بينما نحن فلسطينيا 
نواجه أصال احتالال قائما، واستيطانا قائما، وتطرفا إسرائيليا يزداد 
توحشا، فإذا فشلت المفاوضات فلن ينتج عن هذا الفشل بالنسبة 
لنا كفلسطينيين أسوأ مما هو قائم اآلن وهو وجود االحتالل بكل 

تداعياته، ونحن في مواجهة يومية معا.
هذا يعيدنا إلى شركاء الوطن:

أين هم بالضبط؟؟؟ ماذا يفعلون؟؟؟ ما هو دورهم؟؟؟ كيف يقرأون 
خريطة الصراع؟؟؟ وما هي رهاناتهم؟؟؟

الضجيج  المواقف، عبر هذا  لتسجيل  المتاحة  الفرصة  انتهت  لقد 
من الرفض!!!!! ال أعرف ماذا يرفضون؟؟؟ بعد هذا الموقف الواضح 
والعميق واليقين من الرئيس أبو مازن، ماذا يرفض الرافضون؟؟؟ 
قد تفشل؟؟؟ كم مرة فشلت  قبول مفاوضات  يرفضون مثال  هل 
المفاوضات عندنا وعند غيرنا من األطراف في هذا العالم؟؟؟ فأين 
المشكلة؟؟؟ وهل إذا فشلت المفاوضات سيختفي الشعب الفلسطيني 
عن الوجود مثلما يدعو بعض الحاخامات ربهم؟؟؟ أم أن الرافضين 
يخشون إن بدأت المفاوضات ثم فشلت أن يستيقظوا فيجدوا االحتالل 
اإلسرائيلي فوق رؤوسهم؟؟؟ فهل االحتالل اإلسرائيلي غير موجود؟؟؟

بعض الرافضين قالوا انهم يرفضون آليات اتخاذ القرار في منظمة 
التحرير!!!! حسنا هذا شيء مفهوم، وقد حدث في السابق، وعندما 
الرئيس  برعاية  ديفيد  إلى محادثات كامب  الرئيس عرفات  ذهب 
كلينتون، سمعنا هذا الرفض تحت عنوان عدم المشاركة، وقد شكل 
لتطييب  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  وفدا من  وقتها  الرئيس عرفات 
الخواطر، وسافر هذا الوفد فعال إلى أميركا، مع العلم أنهم كانوا على 
علم مسبق أنهم لم يكونوا في قاعة المفاوضات، بل في فندق آخر، 
وأن المشاورات معهم ستكون بالتلفون فقط إن أمكن!!!!، وخاض 
ياسر عرفات يرحمه اهللا المعركة الطاحنة ببطولة منقطعة النظير، 
حتى أن عددا كبيرا من الذين دعاهم لحضور جنازته وهم ينقلون إليه 
التهديد النهائي، حضروا فعال تلك الجنازة بعد وصولها إلى رام اهللا. 
الفلسطينية األخرى، اإلسالمية، حماس، هل  المعارضة  فماذا عن 
تراهن على أن الفشل إذا حدث سيمنحها فرصة جديدة، وأن النجاح 
إذا حدث سيتطلب وجودها؟؟؟ أنا أدعو باستمرار أن يتم التوجه إلى 
رهان آخر، وهو المشاركة االيجابية الصريحة، من خالل المصالحة 
التوقيع على  انطالقا من  الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
الورقة المصرية، والرمي وراء الظهر بكل تلك الرهانات التي ثبت 

أنها غير واقعية على اإلطالق.
أو  النجاح  الرهان في مواجهة احتماالت  القول بأن مركز  كما أكرر 
الفلسطينية،  الفلسطيني نفسه فوق األرض  الوجود  الفشل، هو 
االشتباك في كل  الوجود على  وقــدرة هذا  الوجود،  وحيوية هذا 
الوجود  الوطنية تمنح هذا  االتجاهات دون استثناء، وأن المصالحة 
الفلسطيني فوق األرض الفلسطينية مزيدا من عناصر القوة التي 
تؤخذ في الحسبان عند من يحبون ومن يكرهون، وأن بقاء االنقسام 
في كل دقيقة هو الذي يضرب حيوية هذا الوجود الفلسطيني، وأن 
ألف  أقوى وأكبر وأعمق  الفلسطيني فوق األرض هو  الوجود  هذا 
مرة من خزعبالت عوفاديا يوسف!!!! وهو أقوى وأكبر وأعمق ألف 
مرة من جوقات الصراخ في بعض مواقع العالم العربي واإلسالمي، 
الثقة بأنفسنا، وتريدنا أن نصبح مثلهم من  التي تريدنا أن نفقد 
والولولة  الصراخ  تتعيش من خالل  التي  المبكى)،  جماعات(حائط 
ولطم الخدود كلما ذهبت القيادة الفلسطينية إلى اشتباك تفاوضي 
جديد، تحت دعوى زائفة وموبوءة أن الذاهب إلى االشتباك التفاوضي 
لن يعود، وأن المفاوض الفلسطيني سيفرط ويتنازل ويخون، ويا 
للثبور وعظائم األمور!!!!! هذه جوقات كاذبة، تتعيش من وراء تجارة 
اليأس، ولو أن شعبنا استجاب لها، لما قامت الثورة أصال، ولما قامت 
االنتفاضة، ولما قامت السلطة الوطنية، ولما اضطرت إسرائيل التي 
الفلسطيني،  كان من أول مسلماتها عدم االعتراف بوجود الشعب 
قيادته  والجلوس مع  الشعب،  التفاوض مع هذا  اآلن على  مرغمة 
بندية بشهادة العالم، وأن يكون أقصى أمنيات نتنياهو الذي تربى 
أن يعترف هذا  على عدم االعتراف بوجود شعب فلسطيني أصال، 
الشعب الفلسطيني المقر بوجوده من الدنيا كلها، أن يقر بيهودية 

دولة نتنياهو.
Yehya_rabah2009@yahoo.com

Yhya_rabah@hotmail.com

في بيان شرحوا فيه أوضاعهم الصعبة

أسرى المنظمة يؤكدون دعمهم للرئيس والتوجه لمفاوضات مباشرة 
أكد أسرى منظمة  - وفا-  رام اهللا 
سجون  في  الفلسطينية  التحرير 
إلى  االحتالل اإلسرائيلي، وقوفهم 
جانب الرئيس محمود عباس بقرار 
التوجه الى مفاوضات مباشرة قائمة 
الدولية  المرجعيات  أســاس  على 

واستحقاقات عملية السالم.
ــوزارة  ل جــاء ذلــك في بيان وصــل 
موقع  والمحررين  األســرى  شؤون 
القابعين  المنظمة  أسرى  من قبل 
اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في 
والذين يشكلون ٧٠ ٪ من مجموع 
عددهم  البالغ  األســيــرة  الحركة 
٧٠٠٠ أسير وأسيرة.  وأشار األسرى 
في  الرئيس  لموقف  دعمهم  الى 
وضع ملف األسرى كملف رئيسي في 
المفاوضات والتمسك بإطالق سراح 
األسرى واألسيرات وإنهاء معاناتهم.

المعركة  أن  الــبــيــان   فــي  وجـــاء 
المقبلة ستكون معركة  السياسية 
وحرية  ـــرى،  األس حرية  الحرية، 
ثن  برا مــن  لفلسطيني  ا لشعب  ا
والحصار،  واالستيطان  االحتالل 
وأنه حان الوقف لوضع حد للمأساة 
التي تجري في السجون  اإلنسانية 
والمعسكرات باحتجاز آالف األسرى 
عن  زاد  منهم  المئات  واألسيرات 

العشرين عاما داخل السجون.

وقال األسرى: «ال عودة الى الوراء، 
وال إلى المربع اإلسرائيلي، فاألسرى 
هم أسرى حرب وجنود حرية قاتلوا 

شعبهم  كرامة  أجل  من  وضحوا 
وحرية وطنهم، وال نقبل أن نبقى 
واالبــتــزاز  للمساومات  خاضعين 

اإلسرائيلي، فلسنا قضية هامشية 
تسوية  أية  من  أصيل  جزء  وإنما 

سياسة عادلة).
وشرح األسرى في بيانهم األوضاع 
الصعبة التي يعيشونها في السجون 
من قمع وحرمان وإجراءات تعسفية 
واألعــراف  القيم  كل  مع  تتناقض 
يتطلب  مما  والدولية،  اإلنسانية 
لدولة  حــد  لــوضــع  جــديــا  تحركا 
االحتالل التي تريد أن تدفن األسرى 

في النسيان والمجهول.
القدامى  البيان على األسرى  وركز 
عاما   ٢٠ من  أكثر  يقضون  الذين 
والمعزولين  والمعاقين  والمرضى 
ــادات  ــي ــق ــاء وال ــس ــن األطـــفـــال وال
وضع  وأهمية  والنواب  السياسية 
رؤية إلطالق سراحهم غير خاضعة 
االسرائيلية  المبادرات  يسمى  لما 

أحادية الجانب.
ودعا األسرى في البيان الى مساندة 
في  الــمــفــاوض  والــوفــد  الرئيس 
معركة المفاوضات المباشرة وتجنيد 
واإلقليمية  المحلية  الجهات  كافة 
والدولية لدعم الموقف الفلسطيني 
احتالل في  في وضــع حد ألطــول 

التاريخ المعاصر.

دعوة لمشاركة مفاوض متخصص 
بقضية األسرى في المفاوضات 

األسير  ــادي  ن دعــا  ــا-  وف  - اهللا  رام 
متخصص  مــفــاوض  مشاركة  ــى  إل
بقضية األسرى في الوفد الفلسطيني 
االفتتاح  جلسات  ضمن  لمفاوض  ا
اإلسرائيلي،  الجانب  مع  للمفاوضات 
القيادة  اهتمام  لمدى  أولية  كإشارة 
بهذه القضية، وإرسال رسالة للطرف 

اإلسرائيلي وللوسطاء الدوليين.
لــه امــس،  الــنــادي فــي بيان  ــدد  وش
لمناسبة إطالق المفاوضات المباشرة 
الخميس المقبل، على ضرورة السعي 
ــرى  ــدد نــوعــي مــن األس إلطـــالق ع
كمقدمة للمفاوضات، وبشكلٍ يعكس 
الملفات  لمعالجة كافة  التوجه  جدية 
العالقة وإلعطاء قدرٍ من المصداقية 

للمفاوضات.
أية  تــوضــع  أن  أهمية  ــى  إل وأشـــار 
تفاهمات في نصوصٍ واضحة وضمن 

جدول زمني، األولوية لقدامى األسرى 
توقيع  قبل  اعتقلوا  الذين  وتحديداً 
المرضى  واألسرى  أوسلو،  اتفاقيات 

والمصابين واألسيرات، واألشبال.
القاطع للمعايير  الرفض  البيان  وأكد 
إسرائيل  اعتمدتها  التي  التجزيئية 
في إطالق سراح األسرى، ألن األسرى 
الضفة  كانوا من  يتجزأ سواء  ال  كلّ 
بما فيها القدس، أو غزة أو من أراضي  
١٩٤٨، أو كانوا عرباً ناضلوا من أجل 
حرية فلسطين، فكلهم مناضلون من 
أجل الحرية وتقع مسؤولية تحريرهم 
والقيادة  التحرير  على عاتق منظمة 
نوع  عن  النظر  بغض  الفلسطينية 
انتماءاتهم  أو  به  قاموا  الذي  العمل 

السياسية والجغرافية.  

مركز شمس يعلن تضامنه مع 
الهيئة المستقلة لحقوق االنسان

رام اهللا - الحياة الجديدة - عبر مركز «شمس» عن تضامنه الكامل مع الزمالء 
في الهيئة الفلسطينية لحقوق االنسان ووقوفه الى جانبهم، وعلى رفضه 
لكل المحاوالت للنيل من الهيئة، وفي ذات الوقت دعوة كافة مؤسسات 

المجتمع المدني الفلسطيني الوسع حملة تضامن مع الهيئة. 
الفلسطينية لحقوق االنسان من حقها  الهيئة  ان  وقال مركز «شمس» 
وواجبها في ان واحد كمؤسسة وطنية ان تعمل في الضفة وقطاع غزة 
الجميع تسهيل  واجب  اي جهة كانت، بل من  بحرية ودون تدخل من 
مهامها وعملها دون تاخير او ابطاء. فالهيئة معروفة بمصداقيتها ومهنيتها 
وحياديتها وموضوعيتها، وان انتاجها الحقوقي يعتبر مرجعا مهما ليس 

لنشطاء حقوق االنسان فحسب، بل للدارسين والباحثين. 
الوطني، وفي مقدمتهم  العمل  وطالب مركز «شمس» جميع فصائل 
حركة «حماس» بعدم زج المؤسسات الفلسطينية والحقوقية في الصراع 
المؤسسات حفاظا على  ايها بتحييد تلك  العبثي بين االطراف، مطالبا 
النسيج المجتمعي. كما ان االستمرار في هذا النهج يندرج في اطار تعميق 

االنقسام، وتعريض وحدة واراض فلسطين للخطر. 
التغيير واالصالح تندرج  ان محاوالت نواب كتلة  ورأى مركز «شمس» 
في اطار مسلسل من التعديات على القانون االساسي والنظام الداخلي 
للمجلس التشريعي، وانكار لدور الكتل البرلمانية االخرى، واعتداء صارخ 
على الحق في حرية الراي والتعبير جراء حالة التفرد واالقصاء. وفي هذا 
االطار يذكر المركز ان اعضاء المجلس التشريعي نواب للشعب وليس 

لفصيل او جهة او منطقة. 
وطالب المركز نواب كتلة التغيير واالصالح بالعدول الفوري عن قرارهم، 
وعدم المضي قدما باقرار اي مشروع قانون من شانه ان يحدث توترا 
الفلسطينية. بل ينتظر منهم مبادرة بحجم مسؤولياتهم  الساحة  في 
التاريخية، وان يبحثوا عن نقاط االلتقاء، للتقريب بين جميع االطراف، ان 

ذلك سيعيد االمل لنا ان هناك بارقة امل في نهاية النفق. 


