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اربع اعمدة

 بيت حلم - جنيب فراج - ادى االالف من مواطني بلدة بيت فجار 
ومحافظة بيت حلم صالة اجلمعة في مسجد االنبياء بالبلدة الذي كان 
قد تعرض العتداء من قبل ستة مستوطنني فجر يوم االثنني املاضي 

مما ادى الى احلاق اضرار به واحراق 15 مصحفا. 
 وك����ان ع��ل��ى رأس امل��ش��ارك��ني ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ح��س��ني م��ف��ت��ي ال��دي��ار 
الفلسطينية خطيب املسجد االقصى املبارك الذي ام في املصلني والقى 
الفلسطيني  الشعب  جماهير  الى  التحية  وجه  حيث  اجلمعة  خطبة 
العارية لكل  االب��اء واالج��داد يتصدون بصدورهم  املرابطني على ارض 
االسالمية  مقدساتهم  ع��ن  دف��اع��ا  وال��ت��دم��ي��ر  وال��ق��ت��ل  البطش  ادوات 

واملسيحية ودفاعا عن كرامة وطنهم.
 وقال: سنبقى مرابطني على هذه االرض التي بارك الله فيها وحولها 
الى يوم الدين وال يوجد على وجه الكون من يستطيع تبرير هذا العمل 
اجلبان، مؤكدا عدم وجود كلمات "لوصف هذه اجلرمية النكراء على هذا 

البيت من بيوت الله".
 واضاف ان هذه اجلرمية وهذا العدوان يأتي في محاولة من هؤالء 
املتطرفني للمس بعنوان العقيدة االسالمية والصمود الفلسطيني اال وهو 
املصحف الشريف في محاولة للنيل من هذا الصمود، مشددا على ان هذه 

االعمال تزيد الفلسطينيون متسكا بارضهم ومقدساتهم. 
الدينية  ال��ش��رائ��ع  م��ع  امل��ق��دس��ات يتنافى  االع��ت��داء على  ان  وق���ال   
االدي��ان،  ورم��وز  املقدسات  التي حترم االعتداء على  الدولية  واالع��راف 
يظهر  املتطرفة  اليمينية  احلكومة  ه��ذه  ظ��ل  ف��ي  وقعها  ان  موضحا 
حقيقة هذه احلكومة ومدى تطرفها.  واكد ان هذه احلكومة هي "حكومة 

مستوطنني يتفقون في اهدافهم ومشاريعهم مع املستوطنني"، موضحا ان 
املستوطنني ما كانوا ليصلوا الى هذا املوقع الوال حماية قوات االحتالل 
االسرائيلي في صورة تظهر حجم التساوق بني حكومة االحتالل وهؤالء 
املعتدين، محذرا من أن هذه املجموعات املتطرفة بحماية من سلطات 

االحتالل تدفع املنطقة إلى حرب دينية ال يعرف عواقبها أحد.
والهيئات  اإلس��الم��ي��ة  وال���دول  ال��ط��ارئ��ة  العربية  القمة  ن��اش��د  كما   
واملنظمات الرسمية والشعبية الدولية واحمللية القيام بواجبها لوقف 
الفلسطيني،  الشعب  وحماية  اآلث��م��ة  اإلسرائيلية  االع��ت��داءات  ه��ذه 
ومقدساته وأرضه من اعتداءات املستوطنني الذين يعبثون في األرض 

فسادًا دون حسيب أو رقيب. 
 وكان من بني الذين ادوا الصالة ايضا مدير اوقاف بيت حلم الشيخ 
محمد عايش، ومفتي بيت حلم الشيخ عبد املجيد عطا، ومدير شرطة 
القوى  ممثلي  من  العديد  الى  اضافة  التميمي  خالد  املقدم  احملافظة 

واملؤسسات والفعاليات املختلفة. 
 وبهذا الصدد قال علي ثوابتة مدير بلدية بيت فجار ان اداء الصالة 
تاكيد  امن��ا  اليه  امل��ؤدي��ة  وال��ش��وارع  وف��ي ساحاته  املدمر  املسجد  داخ��ل 
الصالة  ان  الى  مشيرا  املمارسات،  هذه  رفض  على  ع��ارم  شعبي  واجماع 

متت فوق الركام والرماد. 
 وفي اعقاب انتهاء الصالة قام العشرات من الشبان والفتية بالقاء 
احلجارة والزجاجات الفارغة باجتاه اجلنود الذين كانوا يرابطون على 
باطالق  ه��ؤالء  رد  حيث  للمصلني  استفزازا  املسجد  من  قريبة  مسافة 

القنابل املسيلة للدموع دون ان يبلغ عن اصابات. 

اآلالف يؤدون صالة اجلمعة
فوق الرماد والركام مبسجد االنبياء في بيت فجار

كافة سبل التعاون املشترك بني الطرفني. 
بدوره طالب ابراهيم بتجسيد التعاون املشترك 
بني وزارة العمل واالحتاد العام لعمال فلسطني في 
مختلف قضايا الشراكه، واشار الى استعداد االمانه 
العامه للتعاون مع الوزاره في كافة اجلوانب احلياتيه 
ل��ل��ع��م��ال. وق���د ح��ض��ر اجل��ل��س��ة ال��ن��ق��اش��ي��ة املوسعة 
عمال  احت��اد  رئيس  اجلياوي  تيسير  اجلانبني  بني 
يطا  عمال  احت��اد  رئيس  ح��ري��زات  وسمير  اخلليل 
الطميزي ومحمد  علي قدميات، وعضوية يوسف 
محافظة  عمل  مكتب  م���دراء  والتقى  الشحاتيت 
يطا  عمل  مكتب  مدير  العيسة  وي��وس��ف  اخلليل 
ومدير مكتب عمل دورا عبد الكرمي سياعرة وعدد 

من أعضاء مكتب وزارة العمل.
ومت م��ن��اق��ش��ة ع���دد م��ن ال��ق��ض��اي��ا امل��ل��ح��ه ذات 
التعاون املشترك بني االحتاد العام لعمال فلسطني 
بخصوص  اخلليل  ف��ي  العمل  مكاتب  وم��دي��ري��ات 
آليات  وحتسني  الصحي  التأمني  متطلبات  تنفيذ 
من  العالقة  العقبات  تذليل  ف��ي  وال��ت��ع��اون  العمل 
العمال. كما مت  املواطنني  النعامل مع  أجل تسهيل 
بحث عملية تشكيل النقابات الفرعية وتصويب 
قضاياها العالقة والبدء باعداد اللجان التحضيرية 
لهذه النقابات العداد كافة متطلبات االنتخابات من 
املشاركة  االتفاق على  ومت  ومالية.   اداري��ة  تقارير 
اجلماعية والشراكة العملية في عضوية كافة اللجان 
الثالثيه الطراف االنتاج وعلى وجه اخلصوص جلنة 
السياسات العماليه وجلنة التشغيل وجلنة السالمة 
والصحة املهنية من أجل تعزيز احلوار االجتماعي 
وتوفير األمن واحلماية االجتماعية لعمال احملافظة. 
ومت االت��ف��اق على ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك ف��ي ع��دد من 
التي  التدريبيه  والنقابية  الثقافيه  النشاطات 
تهتم ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق وواج��ب��ات ال��ع��م��ال. حيث 
سيقوم االحتاد العام لتنفيذ عدد من ورش العمل 
لتوعية العمال في كل من يطا ودورا واخلليل وقد 
ّعبر جميع مدراء مكاتب العمل في اخلليل بااللتزام 

على  الطرفان  اتفق  وقد  املجال.  هذا  في  والتعاون 
توجيه ادانة واضحة لالنتهاكات االسرائيلية ضد 
العمال، واستنكر اجلانبني عملية تصفية العاملني  
شحدة  كراجة وعبد الكرمي الكوازمة خالل اقل من 
48 ساعه مما يعني استمرار اسرائيل في انتهاكاتها 

ضد عمال فلسطني.
وتوجه الوفد برئاسة االمني العام حيدر ابراهيم 
الى بيت عزاء العاملني الشهيدين واستقبلهم ذوي 
الشهيدين، ونقل التعازي باسم عمال فلسطني في 
العالم،  اح��رار  كافة  وباسم  والشتات  وغ��زة  الضفة 
الدولي  واالحت���اد  للنقابات  العاملي  االحت���اد  وب��اس��م 
لنقابات العمال العرب حيث اكد على وصول رسائل 
تضامنيه تدين سياسة اسرائيل في قتل االبرياء 
االمني  .وطالب  بارد  بدم  الفلسطيني  الدم  وسفك 
العام كافة املنظمات الدوليه بالضغط على اسرائيل 
اخالقيه،  م��ن سياسة ال  ب��ه  تقوم  م��ا  وردع��ه��ا على 
وطالب بحماية ابناء العمال الشهداء وتوفير الدعم 

الكافي حلمايتهم اجتماعيا. 
وأكد ان الشعب الفلسطيني سيقى صامدا والقتل 
الفلسطينية  الثورة  لهذه  وق��ودًا  عمالنا  وسيبقى 
الفلسطيني هو صاحب حق وال ميكن  وان الشعب 
ان يثنيه احد عن حقه.   وفي نفس السياق تلقى 
سياسات  استنكرت  تضامنيه  رسائل  العام  األم��ني 
العام  األم��ني  مافريكوس  ج��ورج  وطالب  االحتالل، 
هذه  مرتكبي  مبحاكمة  للنقابات  العاملي  لالحتاد 
االنتهاكات ضد عمال فلسطني . واعتبر االستمرار 
التحتية  للبنية  تدميرا  ه��و  السياسات  ه��ذه  ف��ي 
معتوق  رج��ب  طالب  كما   . الفلسطيني  للمجتمع 
االمني العام لالحتاد الدولي لنقابات العمال العرب  
ف��ي بيان ص��در ي��وم ام��س ع��ن االحت���اد ال��دول��ي الى 
السياسة وطالب كافة  اسرائيل على هذه  محاكمة 
االحتادات الدولية واالقليمية باقصاء اسرائيل من 
عضوية أي احتاد او منظمة نقابية دولية او اقليمية 

ملا تقترفه من انتهاكات ضد عمال فلسطني.

للتعزية بالشهيدين وتفقد مكاتب العمال 

وفد من احتاد العمال يزور محافظة اخلليل
جنني –علي سمودي - قام وفد من االحتاد العام 
لعمال فلسطني برئاسة حيدر ابراهيم األمني العام 
لالحتاد ومحمد العرقاوي نائب األمني العام وحسني 
الى  تفقدية  بزيارة  العامة  االمانة  عضو  الطويل 
الشهيدين  العاملني  ذوي  لزيارة  اخلليل  محافظة 
شحدة كراجة وعبد الكرمي الكوازمة من بلدتي سعير 

وحلحول اللذين سقطا دفاعا عن لقمة العيش قبل 
يومني واستقبل رئيس وأعضاء االحتاد العام لعمال 
فلسطني في اخلليل الوفد في مقر االحتاد وانتقل 
علي  مع  واجتمعوا  اخلليل  عمل  مكتب  الى  الوفد 
أهمية هذه  أكد على  ال��ذي  املكتب  قدميات مدير 
لبحث  دوري  بشكل  بتكرارها  طالب  التي  ال��زي��ارة 

خيمة اعتصام للمطالبة 
بإجراء اإلنتخابات احمللية 

ورفضاً إللغائها
جنني  - علي سمودي - دعت حملة تفعيل دور 
الشباب واملرأة في اإلنتخابات واملجالس احمللية كافة 
املؤسسات والفعاليات وجماهير الشعب الفلسطيني 
على  ستقام  التي  اإلعتصام  خيمة  في  للمشاركة 
بإجراء  للمطالبة  ال��ي��وم،  الله  رام  في  امل��ن��ارة  دوار 
اإلنتخابات احمللية ورفضًا إللغائها. وفي بيان صدر 
عنها، اوضحت ان احلملة تنفذ بتنظيم عدة مراكز 
اهمها مركز بيسان للبحوث واإلمناء ومعًا التنموي 
قاعدية  منظمة  عشرة  خمس  مع  الشعبي  والفن 
أجل  من  الشراكة  مشروع  ضمن  الله  رام  ري��ف  في 
التنمية، مؤكدة على ان توسيع دائرة املشاركة دعم 

ملسيرة الدميقراطية في الوطن.

إحياء يوم التراث 
الفلسطيني في رام الله

رام الله - وفا- أحيت مدينة رام الله امس، يوم 
التراث  الفلسطيني ضمن فعاليات أسبوع  التراث 
سوق  في  اليوم  وأقيم  الثقافة  وزارة  تقيمها  التي 
البلدة  العثمانية في  احلرجة في محيط احملكمة 

القدمية بالتنسيق مع بلدية رام الله.
وح���ال ه��ط��ول امل��ط��ر ف��ي س��اع��ات ال��ع��ص��ر دون 
تنفيذ عدة عروض، إال أن 'أكشاكا' عديدة نصبت 
باملكان ُعرضت فيها بعض الصناعات اليدوية من 

تطريز وحلي.
كما أقيمت عند ساعات املساء وبعد توقف املطر 
إسكاكا من  أدتها فرق:  الشعبية  بالدبكة  ع��روض  
محافظة سلفيت، وأجياد من بيت لقيا، ووطن من 
نادي الوحدة برام الله، وأدى فنانو الزجل الشعبي  
اجللماوي  عبداحلميد  محمد  اجللمة  ق��ري��ة  م��ن 
ف��ح��م��اوي، مقطوعات  وأح��م��د  اجل��ل��م��اوي  وسعيد   ،
الفنان  الفقرات  عريف  وك��ان  الشعبي  الزجل  من 

أحمد سلعوم.
كما نظمت بعض من األلعاب الشعبية القدمية 
مل��ج��م��وع��ات م��ن األط���ف���ال، أط��ل��ق��ت عليها أس��م��اء 
الثقافة سهام  وزي��رة  وكرمت   . الفلسطينية  امل��دن 
املؤسسات  من  احلفل عددا  اختتام  في  البرغوثي، 

والشخصيات املشاركة .
ويذكر ان الفعاليات ممولة من مشروع الثقافة 
الفلسطينية بدعم صندوق  األرض  والتنمية في 

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة.

M.N.P اخلليل - جانب من تشييع جنازة الشهيد مأمون النتشة الذي اغتالته وحدة اسرائيلية امس. 

املطران حنا يأمل أن حتتل قضية 
فلسطني حيزا الئقا في »السينودس«

القدس - وفا - أعرب رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس املطران عطا لله حنا، عن أمله أن يكون 
لفلسطني ومعاناتها والقدس وما متر به، موضعا محوريا في نقاشات ومواضيع السينودس الذي سينعقد من 

أجل الشرق األوسط نهاية األسبوع اجلاري، بدعوة ومبادرة من البابا بنيديكتوس السادس عشر.
وطالب املطران حنا بأن يكون لقضيتنا ومعاناة شعبنا الفلسطيني والتحديات التي تواجهنا حيزا الئقا 
في هذا السينودس، باعتبار أن فلسطني وقلبها القدس هي مهد املسيحية األول وكنيستنا هي الكنيسة األم 

فهي أول كنيسة شيدت في العالم.
ودعا مجمع السينودس إلى أن يأخذ بعني االعتبار الوثيقة التي أصدرها املسيحيون الفلسطينيون من 
كافة كنائسهم التي سميت وثيقة 'وقفة حق'، مشيرا إلى أنها ستفيد من يتحدثون عن أوضاع املسيحيني في 
الشرق األوسط ألنها لسان حال املسيحيني الفلسطينيني الذين يعيشون في قلب منطقة تعاني ما تعانيه من 
احتالل وممارسات شتى. وقال املطران حنا: إن 'املسيحية العاملية التي ستجتمع في هذا اللقاء الذي يعقد 
وللمرة األولى على هذا املستوى من أجل منطقة الشرق األوسط، مطالبة بأن تأخذ موقفا واضحا جتاه معاناة 

الشعب الفلسطيني بعيدا عن اللغة الدبلوماسية التي تعتبر بأنها تتناقض مع الروح املسيحية'.
للشعب  املشروعة  احلقوق  وع��ودة  االح��ت��الل  بإنهاء  يطالب  واض��ح  مسيحي  موقف  'املطلوب  وأض���اف: 
الوجود  الذي سيحفظ بقاء  النوع هو  العدل، ألن سالما من هذا  املبني على  السالم  الفلسطيني وحتقيق 

املسيحي ويجعل الكثيرين ممن غادروا بان يفكروا بالعودة إلى وطنهم'.
وتابع: 'نود أن نقول للمجتمعني أن قضية فلسطني وشعبها املظلوم ليست قضية اسالمية فحسب وإمنا 
هي قضية مسيحية أيضا، فعندما تهدر كرامة اإلنسان ويعتدى على حقه في الوجود والبقاء في وطنه، 

إمنا يعتدى على كل القيم الروحية واإلنسانية املوجودة في هذا العالم'.
ومتنى على املجتمعني تبني القضية الفلسطينية التي ال يجوز اختزالها على أنها قضية سياسية فحسب، 
فقضية شعبنا املظلوم قضية كرامة تهدر وإنسان يقتل ويتعدى على حريته وكرامته، واملوقف املسيحي من 
هذه االنتهاكات واضح ال لبس فيه. وأكد املطران حنا أن املسيحيني في الشرق األوسط ليسوا أقليات وليسوا 
جاليات في أوطانهم وهم جزء من أمتهم العربية ثقافة وهوية وانتماء، ويرفضوا بأن يعاملوا كالغرباء في 

أوطانهم وهم جزء أساسي من مكونات النسيج الوطني في أقطارهم.
البابا  أن السينودس من أجل الشرق األوس��ط ينعقد في روما نهاية األسبوع اجل��اري بدعوة من  يذكر 
بنيديكتوس السادس عشر حتت عنوان 'شهادة ووحدة'، وسيبحث خالله بطاركة الشرق الكاثوليك ومطارنته 
وعلمانيوه، إلى جانب أخوة لهم من الكنائس الشقيقة والديانات األخرى، في أوضاع مسيحيي الشرق األوسط 

الذين يواجهون سلسلة من التحديات.
وسيعرض نحو 170 مشاركا من 10 تشرين األول إلى 24 منه، التحديات واملرجتيات، النجاحات واإلخفاقات، 

الواقع واخليبات لكنائس وملنطقة شكلت مهد املسيحية وانطلقت منها البشارة نحو العالم.


