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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم المعاملة 2018/2409

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رياض أحمد أديب فشافشة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 438/2018/4592 عدل جنين بتاريخ 2018/4/29

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2409/ج/2018 على القطعة رقم 12 من حوض رقم 2 من أراضي برقا. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : رياض أحمد أديب فشافشة.    

 اسم الموكل » المالك : )عماد+ نهاد أبناء بشير غانم(.
عدد الحصص المباعة: 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تس��جيل اراضي نابلس الس��يد ياسر مصطفى حسن دغلس وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1887 صفحة 2018/71 بتاريخ 2018/4/23 
سفارة فلسطين –عمان والوكالتين الخاصتين رقم سجل 1887 صفحة 2018/71 بتاريخ 2018/4/23 
س��فارة فلس��طين –عمان والخاصة رقم س��جل 1894 صفحة 2018/73 بتاريخ 2018/5/7 س��فارة 
فلس��طين –عم��ان وذلك بمعاملة بيع عل��ى القطعة 162 حوض رق��م 14 والقطعة رقم 7+13 من 
الحوض 13 من اراضي برقة فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التس��جيل 
خالل فترة عش��رة ايام من تاريخ نش��ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس��ير باجراء المعاملة حس��ب 

االصول ووفقا للقانون.
اس��م الموكل )المالك(: س��ائد، بالل، عصام، باس��مة، بس��مة، س��ائدة، ماجدة ابناء عبد اللطيف عبد 
الرحيم الدغلس. بكرية امين احمد قاس��م. ريما محمود خالد الزحلف. رامي وس��ناء ابناء هاني عبد 

اللطيف الدغلس
الوكيل: ياسر مصطفى حسن دغلس، ياسر مصطفى حسن دغلس

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4426

يعل��ن إلط��الع العم��وم أنه تق��دم له��ذه الدائرة زياد حس��ني جميل حم��دان بصفته وكي��ال بموجب 
الوكال��ة الدوري��ة رق��م 8739/2009/395 عدل جنين تاري��خ 2009/10/15 المعطوف��ة على العامة 
394/2009/4547 عدل جنين تاريخ 2009/6/1، والعامة رقم )1487( جلد9 سنة 2009 وزارة العدل 

الكويتية ) الحولي( تاريخ 2009/5/12
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4426/ج/2018 على القطعة رقم 5 من حوض رقم 9 من أراضي عرابه. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : زياد حسني جميل حمدان.    

 اسم الموكل » المالك : )صبحي+ رقية+ وصال أبناء صالح إبراهيم الرحال(.
عدد الحصص المباعة: 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4400

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مجدي عبد اهلل محمد الحطوب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 439/2018/5478 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/5/27، 

وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 4400/ج/2018 على القطعة رقم 126 من حوض رقم 20092 من 
أراضي جنين. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : مجدي عبد اهلل محمد الحطوب.
 اسم الموكل » المالك : رشيد رباح رشيد فزع.

عدد الحصص المباعة:.

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4405

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عماد فضل محمد الحطوب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم س��جل 1902 صفحة 2018/69 الصادرة عن سفارة فلسطين عمان تاريخ 2018/5/29 

المعطوفة على العامة سجل 1721 صفحة 2017/27 سفارة فلسطين عمان تاريخ 2017/4/5
وذل��ك لتقديم معاملة بي��ع رقم 4405/ج/2018 على القطعة رق��م 77 من حوض رقم 20092 من 

أراضي جنين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عماد فضل محمد الحطوب.

 اسم الموكل » المالك : شهال محمد أحمد دربي.
عدد الحصص المباعة:.

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3375

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عدي هش��ام محمد قاس��م سليمان بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم  7126/2016/428 الصادرة عن عدل جنين  بتاريخ 2016/7/27، 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3375/ج/2018 على القطعة رقم 71 من حوض رقم 3 من أراضي عجه. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عدي هشام محمد قاسم سليمان.

 اسم الموكل » المالك : حسني علي سليمان العمرية.
عدد الحصص المباعة: 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4415

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فايز رافع حافظ رحال بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
439/2018/5645 عدل جنين بتاريخ 2018/5/31 

وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 4415/ج/2018 على القطعة رقم 29 من حوض رقم 1 من أراضي 
دير غزالة. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : فايز رافع حافظ رحال.
 اسم الموكل » المالك : عدنان مبده سالمة زكارنة.

عدد الحصص المباعة: 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4418

يعل��ن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رفي��ق محمد رفيق كميل بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم سجل 1865 صفحة 2018/94 سفارة فلسطين عمان تاريخ 2018/2/28

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4418/ج/2018 على القطعة رقم 42 من حوض رقم 12 من أراضي 
قباطيه. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : رفيق محمد رفيق كميل.   
 اسم الموكل » المالك : ربيحة موسى محمد محمد.

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4430

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة نديم عبد الفتاح يوس��ف عتي��ق بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 1817 صفحة2018/68 الصادرة عن سفارة فلسطين عمان تاريخ 2018/1/9 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4430/ج/2018 على القطعة رقم 40 من حوض رقم 37 من أراضي 
برقين . 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : نديم عبد الفتاح يوسف عتيق.   
 اسم الموكل » المالك : ناصر محمد عبد الرحمن عابد

عدد الحصص المباعة:.

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4384

يعل��ن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عب��د الرؤوف محمود ناجي لحلوح بصفته وكيال بموجب 
الوكال��ة الدورية رقم 438/2018/3523 عدل جني��ن بتاريخ 2018/4/3 والدورية 439/2018/5399 

عدل جنين تاريخ 2018/5/23
وذل��ك لتقديم معامل��ة بيع رقم 4384/ج/2018 على القطعة رقم 1 م��ن حوض رقم 6 من أراضي 

الجديدة. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عبد الرؤوف محمود ناجي لحلوح.    

 اسم الموكل » المالك : زهيه حامد علي قاللوة، أمين جليل علي قاللوة، وصفية أحمد محمد قاللوة، 
)كمال+ محمد+ ظافر أبناء سليمان اجليل قاللوة(.

عدد الحصص المباعة: 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4425

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد عمر علي حماد بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية 
رقم سجل 1900 صفحة 2018/63  سفارة فلسطين عمان بتاريخ 2018/5/20 المعطوفة على العامة 

رقم سجل 1824 صفحة 2017/10 سفارة فلسطين عمان تاريخ 2017/11/13 
وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 4425/ج/2018 على القطعة رقم 15 من حوض رقم 5 من أراضي 

مركة. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد عمر علي حماد.    

 اسم الموكل » المالك : فتحي محمود طاهر محمد أحمد. 
عدد الحصص المباعة: 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4409

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ن��داء عرفات عارف هندي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم سجل 1879 صفحة 2018/43 سفارة فلسطين عمان تاريخ 2018/4/4

وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رق��م 4409/ج/2018 على القطعة رق��م )68(+)75( من حوض رقم 26  
من أراضي برقين. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : نداء عرفات عارف هندي.    
 اسم الموكل » المالك : )محمد+ أمجد+ عاصم+ وجدان+ جهاد+ آمنه أبناء عرفات عارف الهندي(، 

نجوى »رمضان أحمد« حسين أبو غانم.
عدد الحصص المباعة:

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4411

يعل��ن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة نريمان محمد عبد الرحمن مرعي بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 438/2018/5156 عدل جنين بتاريخ 2018/5/14

وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رق��م 4411/ج/2018 على القطعة رقم 9من ح��وض رقم 7 من أراضي 
كفر قود. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : نريمان محمد عبد الرحمن مرعي.    
 اسم الموكل » المالك : عصام نعمان أديب الخالد.

عدد الحصص المباعة:

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4424

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فيحاء ن��ادي فريد عالونه بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية 11498/2017/436 عدل جنين بتاريخ 2017/11/14 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4424/ج/2018 على القطعة رقم 11 من حوض رقم 27 من أراضي جبع. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : فيحاء نادي فريد عالونه.

 اسم الموكل » المالك : يوسف أحمد منصور السالطنة.
عدد الحصص المباعة: 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4422

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فيحاء ن��ادي فريد عالونه بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية 11499/2017/436 عدل جنين بتاريخ 2017/11/14 

وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 4422/ج/2018 على القطعة رقم 65 من حوض رقم 3 من أراضي 
الفندقومية. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : فيحاء نادي فريد عالونه.
 اسم الموكل » المالك : لطفي أحمد منصور سالطنه.

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية.

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4432

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة معتز محمد ناجي حنايشة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية 2025/2018/437 عدل جنين بتاريخ 2018/2/25 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4432/ج/2018 على القطعة رقم 37 من حوض رقم 44 من أراضي 
قباطيه. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : معتز محمد ناجي حنايشة.
 اسم الموكل » المالك : حسني أحمد صالح جوابرة.

عدد الحصص المباعة: 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 
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   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية

6/5 د
المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

محكمة شمال غزة الشرعية االبتدائية 

إعالن الئحة استئنافية صادر عن محكمة شمال غزة الشرعية
الى المس��تأنف ضده / ناهض عبد ربه عبد الكريم ابو حلوب من بيت الهيا وس��كانها ومجهول محل 
االقامة اآلن نعلمك أن المعترض مصطفى سالم احمد ابو حلوب تقدم بالئحة استئناف على الحكم 
الصادر في الدعوى االعتراضية اساس 2017/740 جاء فيها إنه بتاريخ 2018/4/23م اصدرت محكمة 
شمال غزة الشرعية حكما يقضي برد الدعوى لعدم االختصاص المكاني وهو حكم مخالف لألصول 
وعلي��ه فق��د جئت لمحكمتكم الموقرة مس��تأنفا الحكم المذكور وضمن المدة القانونية لالس��تئناف 
ولألس��باب التالي��ة : إن إجراءات الس��ير في ه��ذه الدعوى غير موافقة لألص��ول المعمول بها حيث إن 
المواد التي تختص باالختصاص المكاني هي )9,8,7( من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعتمد 
في معظمها على محل إقامة المدعى عليه  وإن تعدد المدعى عليهم ففي محكمة المحل الذي يقيم 
فيه أحدهم وهذا ما كان في دعوانا حيث إن محل إقامة المعترض مصطفى المذكور هو ببيت الهيا 
وكذل��ك مح��ل إقامة المعت��رض عليه عثمان المذك��ور هو ببيت الهيا ومحل إقام��ة المعترض عليه 
ناهض المذكور هو ببيت الهيا ايضا غير أنه مختبئ ولكنه يظهر كثيرا في بيت الهيا وعلى العموم 
ت��م تبليغ��ه باعتباره مجهول محل اإلقامة أما ما دفعت به وكيلة المعترض عليه عثمان المذكور بأن 
محكم��ة االختصاص المكاني هي المحكمة التي أصدرت الحك��م المعترض عليه طبقا لنص المادة 
211 م��ن قانون أصول المحاكمات الش��رعية فهذه مادة عامة خصصته��ا المادة 7 من نفس القانون 
والسؤال هنا لو كان الحكم المعترض عليه صادر عن محكمة أجنبية فكيف يتمكن المعترض إذا كان 
المعترض والمعترض عليه يقيمان في ش��مال غزة مثال من االعتراض أمام المحكمة التي أصدرت 
الحكم المعترض عليه فيما لو كانت مصرية أو أردنية أو غير ذلك وحيث أن حكم محكمة أول درجة 
برد الدعوى في غير محله سيما وأن أحد اسباب االعتراض هو صدور الحكم عن محكمة خان يونس 
الشرعية مع أن جميع المتداعين والمحكوم بوفاته من سكان بيت الهيا لذلك كله ألتمس من محكمتكم 
الموقرة نقض الحكم المرفوع وتضمين المس��تأنف ضدهما الرسوم والمصروفات القانونية وأتعاب 
المحاماة وإجراء المقتضى الشرعي وحررفي 2018/5/6م وتفضلوا بقبول فائق االحترام وعليك تقديم 

الئحة جوابية خالل عشرة أيام من تاريخ نشرها لذا صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 2018/5/30م

قاضي شمال غزة الشرعي 
زكريا رمضان النديم 

فقد هوية
عانين- جنين- أعلن أنا عمران نادر عبد الرحمن ياسين من عانين عن فقدان هويتي رقم 941482887 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
جنين- أعلن أنا بهاء الدين نجي عارف أبو الرب من جنين عن فقدان هويتي رقم 914455548 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

تنويه
سقط سهوًا من إعالن فقدان هوية وجواز سفر باسم ضرغام محمد أمين توفيق أبو الرب، من مسلية 

أنه قد فقد جواز سفره األردني رقم )N973467( مع الهوية، لذا اقتضى التنويه.

»القدس المفتوحة« تنضم للشبكة األكاديمية لدول البحر األسود وشرق المتوسط
رام اهلل - الحي��اة الجدي��دة - انضم��ت جامعة القدس 
المفتوحة، للشبكة األكاديمية لدول البحر األسود وشرق 
البحر المتوس��ط )BSEMAN( كعضو مؤسس، وذلك 
لمشاركتها بأعمال المؤتمر التأسيسي الخاص بالشبكة، 
والمنعقد في جامعة أرس��طو اليونانية. ومثل الجامعة 
في المؤتمر مس��اعد رئيس الجامعة للعالقات الدولية 
عماد الهودلي، الذي وقع باس��م الجامعة وبالنيابة عن 
رئيسها يونس عمرو، مذكرة تفاهم متعددة األطراف 

حول إنشاء الشبكة األكاديمية وتفعيلها.
وخالل المؤتمر التأسيس��ي، استعرضت الجامعة ورقة 
علمي��ة حول »دور جامعة القدس المفتوحة«، بصفتها 
جامعة رائ��دة في التعليم المفتوح في العالم العربي، 
في المساهمة في النهوض بشبكة بسيمان«. يذكر أن 
الشبكة األكاديمية تهدف إلى تعزيز التعاون األكاديمي 

بين جامعات دول البحر األسود وشرق البحر المتوسط 
عب��ر تطوير مش��اريع بحثية مش��تركة في تخصصات 
علمية متنوعة، وتأس��يس شبكة من التواصل وقواعد 
بيانات خاصة بالمؤسس��ات المشاركة، وإصدار دوريات 
علمية، وتنظيم ورش عم��ل ومؤتمرات علمية، فضاًل 
ع��ن تنظي��م فعاليات تجم��ع األكاديميي��ن ومجتمعات 
األعم��ال ف��ي المنطقة، وتطوي��ر التع��اون األكاديمي 
على جميع مستويات التعليم العالي، وكذلك في مجال 
التدريب المهني وال��دورات القصيرة، وإطالق مبادرات 
تجمع الشباب في المنطقة، اجتماعيًا وأكاديميًا ومهنيًا. 
المؤتم��ر  إل��ى ش��بكة )BSEMAN( خالل  وانضم��ت 
التأسيس��ي، إضافة إلى جامعة القدس المفتوحة، 50 
جامعة ومعهدًا ومؤسسة تعليم عاٍل، ممثلين عن سبع 
عش��رة دولة في منطقة البحر األس��ود وش��رق البحر 

المتوس��ط، وذلك إيمانًا بدور المؤسس��ات األكاديمية 
فيم��ا يواج��ه المنطقة م��ن أزمات، وهذه ال��دول هي: 
فلسطين، ولبنان، وسوريا، واألردن، ومصر، وأرمينيا، 

وبلغاريا، واليونان، وإيطاليا، وكازاخس��تان، وقبرص، 
وروسيا البيضاء، وأوكرانيا، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، 

والتشيك.

جانب من المؤتمر التأسيسي

في ذكرى النكسة.. االحتالل يعيد لألذهان مشهد التشرد في األغوار
األغوار الش��مالية - الحياة الجديدة - عاطف أبو الرب - قد تكون 
صدفة، وقد تكون سياسة ورسالة يود االحتالل تأكيدها في ذكرى 
احتالل ما تبقى من فلس��طين في عام 1967، بتشريد السكان، 
وإجباره��م عل��ى الخروج م��ن بيوتهم تحت طائلة المس��ؤولية، 
ومالحق��ة آخرين بالقرب م��ع الحدود األردنية الفلس��طينية في 

األغوار الشمالية للضفة الغربية. 
أمس )االول(، الرابع من حزيران، أخطر االحتالل عددًا من العائالت 
ف��ي منطق��ة حمصة في األغ��وار، بضرورة إخ��الء منازلهم منذ 
الس��اعة السادس��ة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ما يعني بقاءهم 
خارج بيوتهم تحت أش��عة الش��مس طوال س��اعات، دون مراعاة 
لألح��وال الجوية الحارة، في ش��هر رمضان، حي��ث الناس صيام، 
وخروجه��م في مثل هذه األحوال الجوية يعرضهم للخطر ويزيد 

من معاناتهم. هذه صورة، 
منذ بزوغ الشمس وصل جنود االحتالل لمضارب المواطنين في 
حمصة، وأخطروهم بمغادرة بيوتهم، والحجة، تدريبات عسكرية 
لجنود االحتالل بالذخيرة الحية، في محيط بيوت المواطنين، هذا 
مع العلم أن األغوار الفلسطينية بطولها وعرضها شبه خالية، إال 

من عدد محدود من مضارب المواطنين، ما يعني س��هولة إجراء 
هذه التدريبات بعيدًا عن بيوت المواطنين.

وال يغيب عن المشهد أن بيوت المواطنين قريبة من مستوطنات 
أقامها االحتالل، والغريب أن االحتالل لم يخرج أي مستوطن من 
بيته على مدار سنوات االحتالل لألراضي الفلسطينية، والسؤال: 
ه��ل حياة وأم��ن المواط��ن أهم عند جي��ش االحتالل م��ن حياة 
وأمن المستوطنين؟ سؤال يستدعي الوقوف والتأمل في السبب 
ال��ذي يدفع االحتالل إلخراج المواطنين م��ن بيوتهم بحجة عدم 

تعريضهم للخطر، فيما ال يلقي بااًل للمستوطنين. 
ويشير عارف دراغمة الناشط في ملف انتهاكات حقوق اإلنسان في 
األغوار إلى أن االحتالل ال يتورع عن مالحقة المواطنين، والتضييق 
عليه��م، وأنه يس��عى لتهويد األغوار من خالل دفع الس��كان إلى 

الخروج من هذه المناطق الهامة، واستبدالهم بالمستوطنين. 
وأكد أن األعوام واألش��هر القليلة الماضية شهدت إقامة عدد من 
البؤر االس��تيطانية في أكثر من موقع، وأش��ار إلى أن طابع هذه 
البؤر مشابه لحياة المواطنين، حيث يقيم المستوطنون في حظائر 
ويعملون في الرعي، في ذات المناطق التي يحظر االحتالل دخولها 

عل��ى أصحاب األرض. وطال��ب دراغمة بالمزيد من العمل لفضح 
ممارسات االحتالل، ووقفها، وتمكين المواطنين من العيش اآلمن 
في بيوتهم بعيدًا عن التهديد والخوف. واعتبر دراغمة أن ما يجري 
له بعد سياسي بعيد المدى، وبدأت مالمحه واضحة، وذلك بتهويد 
كام��ل األغوار، بصورة يصع��ب معها الحديث عن أي حل يفضي 

إلخالئها في إطار أي حل سياسي. 
ه��ذه إحدى الصور التي تعيش��ها األغوار في ذكرى النكس��ة أما 
الص��ورة الثانية فهي مالحقة الرعاة ف��ي المراعي، واحتجازهم 
من قبل جيش االحتالل في منطقة الساكوت، التي شهدت جريمة 
انفجار مخلفات جيش االحتالل قبل أيام، ما أدى إلى نفوق أبقار. 
معتز بشارات مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس واألغوار 
الش��مالية قال: يبدو أن االحتالل معن��ي بإعادة األمور إلى نقطة 
الصفر، فبعد أن استطاع أصحاب األرض زراعة أجزاء منها، وبعد أن 
بدأت الحياة تعود لمنطقة الساكوت، وبعد أن عاد الساكوت ليشكل 
مص��در رزق ألصحاب��ه، يبدو أن ه��ذا الواقع لم ي��رق لالحتالل، 
فبدأ إجراءات لط��رد أصحاب األرض منها. مخلفات وألغام تتفجر 
بالمواطنين، ومواش��يهم، ومن��ع إيصال المياه للم��زارع، وحظر 

اس��تخدام مياه الس��اكوت، مع أنها ملكية خاصة، واليوم مالحقة 
واعتقال لعدد من رعاة المواشي والمزارعين. 

بش��ارات ي��رى أن االحتالل يحاول اس��تغالل الظروف السياس��ية 
الحالي��ة، وم��ا تمر به المنطقة العربية بش��كل ع��ام، واألراضي 
الفلس��طينية بش��كل خ��اص لف��رض واق��ع جديد ف��ي األغوار، 
والتراجع عن كل ما تم، والعمل على خلط األوراق. وناشد بشارات 
المؤسسات الدولية، التي تعنى بمتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان 
للتح��رك باتجاه األغ��وار لما تمثله من قيمة سياس��ية وجغرافية 

للفلسطينيين. 
وأش��ار محمود صوافطة أمين سر حركة فتح إقليم طوباس إلى 
أن فتح ومعها القوى الحية في محافظة طوباس تتحرك من وقت 
آلخر بإقامة فعاليات شعبية في األغوار، إلرسال رسالة لالحتالل 
مفادها أن كل الش��عب الفلس��طيني متمسك بحقه في األغوار، 
وأن فتح ومعها كل قوى شعبنا لن تستسلم إلرادة االحتالل. ودعا 
صوافطة أصحاب األرض، ومربي المواشي والمزارعين للتمسك 
بأراضيهم وعدم التجاوب مع دعوات االحتالل ومشاريعه الهادفة 

لتهويد األغوار.


