4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /الثالثاء  7 /نيسان  / 2015العــدد 1751
Sixth year / Tuesday / 7 April 2015 / Issue No. 1751

الطوائف الم�سيحية الغربية احتفلت بالف�صح واثنين الباعوث

العيد في �سورية قدادي�س ودعوات لحمايتها

العظات ركزت على انتخاب رئي�س للجمهورية
وتر�سيخ لغة الحوار بين الأطراف ال�سيا�سية

ر�سالة قيامية من البطاركة:
لمتابعة محاوالت الم�صالحة والحوار

احتفلت الطوائف المسيحية التي
تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح
المجيد واثنين الباعوث بقداديس
في كل المناطق وألقيت خاللها عظت
رك���زت ع��ل��ى ض����رورة اإلس����راع في
انتخاب رئيس للجمهورة وترسيخ
لغة الحوار بين األطراف السياسية.
وت����رأس ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي ق��داس
أح��د القيامة ف��ي بكركي ،بحضور
الرئيسين ميشال سليمان وأمين
الجميل ،ووزراء ون���واب حاليين
وسابقين وحشد من الفاعليات.
وبعد اإلنجيل ،ألقى الراعي عظة
بعنوان «تطلبن يسوع الناصري
ال��م��ص��ل��وب؟ لقد ق���ام» ،ق��ال فيها:
«ي��س��ع��دن��ا أن نحتفل م��ع �ا ً بعيد
قيامة الرب يسوع من بين األموات.
وبقيامته زرع السالم والرجاء في
القلوب ونشره في العالم بواسطة
الكنيسة وكل ذوي اإلرادات الحسنة.
وسلمنا إي��اه عطية من السماء لكي
نوطده في االرض وبين الشعوب».
وأضاف« :ولذا تحتفل ليتورجيتنا
المارونية ف��ي أح��د القيامة برتبة
ال��س�لام .نرفع الصليب م��ن القبر،
حيث دف��ن ي��وم الجمعة العظيمة
ف��ي رتبة ال��س��ج��دة .نحمله وعليه
ش��ارة بيضاء ،عالمة للنصر على
الموت واألل��م والخطيئة .ونطوف
به وسط الجماعة ليكرمه المؤمنون
والمؤمنات ،ويتبركوا ب��ه .ونختم
ال��زي��اح بالبركة بالصليب ثالثا ً
معلنين س�ل�ام المسيح ف��ي أرب��ع
جهات األرض».
وتطرق إلى الشأن الداخلي مشيرا ً
إل��ى ان��ه «ال يوجد س�لام حيث تنكر
الحقيقة ،وال حيث تنتهك العدالة ،وال
حيث تنتفي المحبة ،وال حيث تقيد
الحرية ،هذه هي معاناتنا في لبنان
من جراء فقدان السالم على المستوى
السياسي ،وقد بلغت ذروتها في عدم
انتخاب رئيس للجمهورية ،وفي
االنقسام السياسي الحاد بين فريقين
شطرا البالد إلى اثنين وعطال كل قيمة
للمجتمع المدني الذي ،وهو األكثرية
الساحقة ،ال ينتمي الى أي منهما ،وقد
سئم هذا االنشطار».
وأض���اف« :وه��ي معاناتنا على
الصعيد اإلقتصادي ،حيث أصبح
ثلث الشعب اللبناني تحت خط الفقر،
ما يعني مليوني ونصف المليون من
اللبنانيين ،وي��وازي عدد النازحين
السوريين الذين يحتاجون إلى كل
شيء ،وبهذا العدد ازداد السكان على
األرض اللبنانية ثالثين في المئة.
هذا فضالً عن المشاكل االجتماعية
والمعيشية واالمنية التي تزداد يوما ً
بعد يوم ،وعن آفة الهجرة التي تحرم
الوطن خيرة قواه الحية».
وتابع الراعي« :وال ننسى معاناة
ش��ع��وب��ن��ا ف��ي األراض�����ي المقدسة
والعراق وسورية واليمن .ونستصرخ
ضمير المسؤولين في الدول العربية
واالج��ن��ب��ي��ة ان تعمل بجدية على
إيقاف الحروب المشتعلة ،بالكف أوال ً
عن دعم المتقاتلين بالسالح والمال
والمرتزقة ،وبإيجاد الحلول السلمية
التي ت��ؤدي إلى سالم ع��ادل وشامل
ودائم .وندعوهم ليعملوا بجدية على
إعادة النازحين الى بيوتهم وأراضيهم
موفوري الكرامة بحكم مواطنتهم».
بعدها أقيم زي��اح العيد ورتبة
السالم .وف��ي نهاية ال��ق��داس ،تقبل
البطريرك الراعي التهاني بالفصح
من المشاركين في الذبيحة اإللهية.
وكان الراعي وجه السبت الماضي
الرسالة الخامسة ال��ى اللبنانيين

الخارج» ،معتبرا ً أن «هذا يعني أننا
ال نزال تحت نير العبودية».
وت���رأس بسترس ق���داس اثنين
ال��ب��اع��وث ف���ي ك��ن��ي��س��ة المخلص
السوديكو.

البقاع

خالل قداس الفصح في بكركي

(أحمد موسى)

المطران درويش
بعامة وال��ى المسيحيين بخاصة
مقيمين ومنتشرين ،لمناسبة عيد
الفصح ،بعنوان «لقد ق��ام وليس
هو هنا» ،وج��اء فيها»:إننا نختبر
بنوع خاص ،نوعا ً
اليوم في لبنان،
ٍ
من الموت السياسي ال��ذي يتحكم
بمصيرنا كشعب وبمصير الدولة،
وينبئ أح��ي��ان�ا ً ب��أن ال قيامة لهذا
الوطن ،وال أمل فيه ألجياله الطالعة.
هذا ما أحدثه الفراغ في سدة رئاسة
الجمهورية منذ ما يزيد على العشرة
أشهر .وق��د أح��دث الشلل في رأس
الدولة بتعليق صالحيات الرئيس،
وفي الحكومة بتعثر ممارساتها ،وفي
المجلس النيابي بعجزه عن ممارسة
صالحياته التشريعية التي فقدها
ويفقدها طالما ل��م ينتخب رئيسا ً
ل��ل��دول��ة ،على م��ا تنص ال��م��ادة 75
من الدستور ،علما ً أنها توجب على
المجلس النيابي ،مع المادة  74أن
يكون في حالة التئام دائم النتخاب
رئ��ي��س للجمهورية .وال ي��وج��د أي
مبرر دستوري ال لمقاطعة الجلسات
االنتخابية بالتغيب بغية إح��داث
عدم اكتمال النصاب ،للحيلولة دون
انتخاب الرئيس ،وال للتلكؤ عن اتخاذ
أي مبادرة عملية للخروج من حالة
الفراغ ،وكأن الجميع باتوا ينتظرون
من الخارج كلمة السر».
وت��اب��ع« :إن��ن��ا ال ننفك نخاطب،
بالنداء تلو ال��ن��داء ،ضمائر الكتل
السياسية ون��واب األم��ة وندعوهم
ج��م��ي��ع�ا ً ل��ل��ح��ض��ور إل���ى المجلس
النيابي ،والقيام بواجبهم الدستوري
بانتخاب رئيس للجمهورية .والنداء
إي��اه وجهته القمة ال��روح��ي��ة التي

عقدها رؤس��اء الطوائف المسيحية
واالس�لام��ي��ة ف��ي ب��ك��رك��ي االث��ن��ي��ن
الماضي .ثم أطلقته الجمعيات األهلية
والمؤسسات المدنية( )...ولكن ما
زال السياسيون المعنيون يحكمون
سيطرتهم على الحجر الذي دحرجوه
على ب��اب القصر الجمهوري ،منعا ً
النتخاب رئيس .وهذا أمر مرفوض
بالمطلق من الشعب كله ،ويستوجب
إدان��ة التاريخ الصارمة والضمير
الوطني».
وأعلن «عن قربنا وتضامننا مع
أبناء كنيستنا وبناتها ،ومع سائر
المسيحيين ،ف��ي ب��ل��دان ال��ش��رق
األوس���ط وال سيما ال��ذي��ن يعانون
من مآسي الحرب والهدم واإلره��اب
والعنف» ،وناشد «األس��رة الدولية
إيجاد السبل السلمية ،السياسية
والديبلوماسية ،إليقاف الحروب،
وتوفير عودة النازحين إلى بيوتهم
وممتلكاتهم بكرامة وبحق المواطنة،
وتوطيد ال��س�لام ال��ع��ادل والشامل
والدائم في هذه البلدان».
و رأس ال���راع���ي أم���س ال��ق��داس
السنوي على نية فرنسا في كنيسة
السيدة في الصرح البطريركي في
بكركي .ثم أقام الراعي مأدبة غداء
على ش��رف سفير فرنسا باتريس
باولي واركان السفارة في بكركي.

مطر :المطلوب الشجاعة

واحتفل رئيس أساقفة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر ،بأحد
القيامة في كاتدرائية مار جرجس
المارونية في وسط بيروت ،وبعد
اإلنجيل ،ألقى عظة القيامة التي

أكد فيها أن «المطلوب هو التصرف
بشجاعة من قبل جميع األطياف،
وعدم سجن الذات في أخطاء الماضي
وظلماته ،والعمل على تخطي ما حدث
وكان عبر الغفران المتبادل وشبك
األيدي باأليدي من أجل مستقبل آمن
وزاهر للجميع».
وق�����ال» :أوق���ف���وا ال���ح���روب أيها
ال��م��ت��ح��ارب��ون ول��ت��ك��ن الكلمة لكم
بديالً من السالح والحياة بديالً من
الموت والمحبة بديالً من العداوة
والبغضاء» ،مؤكدا ً أننا «في لبنان،
م��ل��زم��ون ب��اس��م الضمير الوطني
واإلن��س��ان��ي فينا أن نفعل خدمتنا
للمنطقة ع��ب��ر ت��ح��ص��ي��ن حياتنا
المشتركة ليبقى وطننا مثاال ً واضحا ً
يحتذى به لدى شعوبها».

بسترس :السياسيون
مشتاقون للعبودية

وترأس متروبوليت بيروت وجبيل
وتوابعهما لطائفة ال��روم الملكيين
الكاثوليك المطران كيرلس بسترس،
قداس عيد الفصح في كنيسة القديس
يوحنا الذهبي الفم  -طريق الشام.
وب��ع��د رت��ب��ة الهجمة ف��ي ال��خ��ارج،
والقداس االلهي واالنجيل المقدس،
ألقى بسترس عظة اش��ار فيها إلى
أن»عيدنا اليوم هو عيد اإلنتقال من
العبودية إل��ى الحرية ،معتبرا ً أن
«رج��ال السياسة عندنا مشتاقون
للعودة إل��ى العبودية للخارج».
وس��أل« :م��اذا ينتظر نوابنا الكرام
لينتخبوا رئيسا ً للجمهورية؟» ،آسفا ً
ألنه «شاع القول إن رئيس الجمهورية
اللبنانية يأتي دوم���ا ً تعيينه من

واحتفل رئيس أساقفة الفرزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
درويش بقداس الفصح في كاتدرائية
س��ي��دة ال��ن��ج��اة  -زح��ل��ة ،بحضور
المطران اندره حداد ومعاونة الكهنة.
والقى درويش عظة تطرق فيها الى
معاني العيد وأوضاع المنطقة وقال:
«في خضم األحداث التي نشهدها في
لبنان وفي العالم العربي ،تعود لنا
القيامة لتعطينا رجاء بأن المسيح
الذي غلب الموت ،ال بد أن يساعد كل
اإلرادات الحسنة لتتغلب على الشر
الموجود في قلب اإلنسان».
وأعرب عن شعوره «بأن األجواء
في زحلة بخير ،ورغم التكتكات التي
تصدر من بعض القادة إال أن أجواء
المدينة تبدو جيدة .آمل بأن تتحسن
أكثر وتسود لغة المحبة بين جميع
األطراف» .كما أمل «بأال تتأخر قيامة
الوطن فيصار في وق��ت قريب إلى
انتخاب رئيس للجمهورية فتكتمل
فرحة اللبنانيين».
وبعد القداس ،انتقل الجميع الى
صالون المطرانية لتبادل التهاني
بالعيد.
وكان المطران درويش ترأس رتبة
الهجمة عند الخامسة من فجر األحد
في كاتدرائية سيدة النجاة بحضور
المؤمنين.
واحتفلت ال��ط��وائ��ف المسيحية
التي تتبع التقويم الغربي في صور،
بعيد الفصح ،حيث أقيمت القداديس
وص�لاة الهجمة ف��ي الكنائس وفي
المنطقة ،على وق��ع ق��رع األج��راس،
وأك���دت ال��ع��ظ��ات تغليب مصلحة
ال��وط��ن على المصالح الشخصية
والعمل على انتخاب رئيس للبالد
والدعوة الى الحوار.
وت����رأس راع���ي أب��رش��ي��ة بعلبك
المارونية المطران سمعان عطالله
قداس الليل في كنيسة سيدة بشوات
المارونية ،عاونه بالقداس األب بول
كيروز ورجال دين ،حيث غصت دار
الكنيسة بالمؤمنين.
كما ترأس قداس عيد الفصح في
كنيسة م��ار ج��رج��س ،ف��ش��دد على
«الحضور المسيحي في هذا الشرق
حيث يتعرض المسيحيون لالعتداء،
بسبب ما يجري حولنا».
بدوره ،ترأس راعي أبرشية بعلبك
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
الياس رحال قداس العيد في كنيسة
القديستين بربارة وتقال ،عاونه فيه
االبوان الياس ومروان معلوف.
وأكد في عظته «اننا لم نعد نقبل
اب��دا ً ان نكون خائفين او خنوعين.
ف��ال��ع��ي��ن ب��ال��ع��ي��ن وال��س��ن بالسن
والبادئ أظلم .ولندحرج حجر قيامة
لبنان ،كما دحرجه السيد المسيح،
ولتزح هذه االحجار عن قلوبنا ،حتى
نكون أحرار العالم حول ما يوحدنا»،
موجها ً التحية الى «الجيش اللبناني
وشهدائه حول مواقفه في الدفاع عن
الوطن».
ك��ذل��ك اق��ي��م��ت ال��ق��دادي��س بعيد
الفصح واثنين الباعوث في كنائس
الشمال والجنوب.
كما أحيت الطوائف المسيحية
الغربية عيد تهنئة ال��ع��ذراء مريم
بقيامة السيد المسيح من الموت.

�أحزاب جالت جنوب ًا وبقاع ًا للمعايدة

�أثنى على ر�سالة الف�صح للبطريرك

حزب اهلل :متم�سكون بالوجود الم�سيحي

الخازن :خريطة طريق
ال�ستنها�ض الدولة

المفاقسة ببيض الفصح بين فياض وحمدان برعاية المطران حداد
زار وفد من حزب الله برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض ،راع��ي أبرشية بانياس ومرجعيون
للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جاورجيوس حداد،
في كاتدرائية القديس بطرس للروم الكاثوليك في منطقة
مرجعيون وعايده بالفصح بحضور رئيس هيئة أبناء
العرقوب ومزارع شبعا الدكتور محمد حمدان يرافقه وفد
من الهيئة.
وتقدم فياض من المطران حداد وجميع أبناء المنطقة من
الطائفة المسيحية بالتبريك بهذا العيد ،سائالً «المولى أن
يعيد هذا العيد على المسيحيين وعلى اللبنانيين بصورة
عامة بمزيد من اإلستقرار وال��ه��دوء والتماسك الوطني
وتكريس قيم التعايش بين اللبنانيين».
وأكد فياض في هذه المناسبة «أننا نتمسك بالوجود
المسيحي وب���دوره وبمكونه على المستوى اللبناني
والمنطقة العربية ،فنحن وإياهم أبناء هذه األرض في

(رانيا ّ
العشي)
التاريخ وفي الحاضر ،ونريد أن نمضي سوية في سبيل
بناء هذا الوطن وبناء عالمنا العربي باتجاه المستقبل».
ورحب المطران حداد بالوفد ،شاكرا ً زيارتهم.
كذلك ،جال وفد من حزب الله في البقاع الغربي ،يتقدمه
الشيخ محمد حمادي ،على الفاعليات الروحية والبلدية
واإلجتماعية المسيحية في المنطقة ،مهنئا ً بعيد الفصح.
وزار الوفد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش ،في مركز
المطرانية الصيفي في بلدة عيتنيت ،حيث كانت مناسبة
للتباحث في عدد من األمور التي تخص المنطقة وأبنائها.
كما التقى األرشمندريت عبدالله حميدية واألب نبيه صافي
في دير عين الجوزة .ثم جال على عدد من رؤساء البلديات.
كما جال وفد من قيادة حركة أمل بمناسبة عيد الفصح
المجيد على الفاعليات والقيادات الروحية المسيحية في
مدينة صيدا.

أثنى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،بعد
زيارته بكركي للتهنئة بعيد الفصح على رأس وفد من الهيئة التنفيذية
للمجلس ،على رسالة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بمناسبة
عيد الفصح واعتبرها «خريطة طريق ومنطلقا ً إلستنهاض الدولة بكل
مقوماتها».
ورأى أن «الرسالة نابعة من صميم ثوابت الكنيسة المارونية التي تكرس
وحدة العيش التي هي بمثابة األقنوم األول في مفهوم لبنان .فال ميثاقية
دستورية إال بموجب ه��ذا المفهوم ال��ذي يعطي للبنان وجهه الحضاري
المتميز في تنوعه الديني والثقافي الذي نشأ في بيئة حاضنة لخصوصياته
التاريخية من دون المس بالمسؤوليات في تقاسم السلطة وتراتبيتها وفق
إتفاق الطائف».
وسأل« :إلى متى سيظل غبطة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي
يطلق نداءاته من أجل خالص لبنان ،هذا الوطن المتخبط في مهب العاصفة
اإلقليمية وهو ال يلوي إلى حل يقيه شر التجاذب؟ فكل النداءات التي خاطب
بها القيادات المسيحية واإلسالمية ،ودعواته المتكررة الى انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،إنما تنسجم مع مواقف الرئيسين نبيه بري وتمام سالم
وغيرهما من القيادات الروحية والسياسية ،الذين ال تخلو خطبة أو وقفة لهم
إال ويحضون فيها كل األطراف على إسراع الخطى إلنفاذ االستحقاقات ،ألنها
الوحيدة الكفيلة حماية الصيغة الفريدة في عالم متقلب األوضاع ،نسي أو
تناسى أن الديموقراطية في هذا الشرق».
من جهة أخ��رى ،زار ال��خ��ازن ،على رأس وف��د من الهيئة التنفيذية في
المجلس ،السفير البابوي في لبنان المونسنيور غابريللي كاتشيا ،مهنئين
إياه بعيد الفصح ،ومتمنين أن تكون هذه المناسبة بمثابة فرصة لقيامة
لبنان وعودة السالم إلى ربوعه.
وقال الخازن بعد اللقاء« :اتفقنا وسعادة السفير المونسنيور كاتشيا على
ضرورة تحرك المنظمات العربية واإلسالمية والدولية للضغط على األمم
المتحدة ومجلس األمن التخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا الزحف الوحشي
على أعرق الحضارات المسيحية في الشرق في العراق وسورية وغيرها ،ألن
ذلك يشكل خطرا ً على سائر المسيحيين ولطخة عار على جبين اإلنسانية».
أما كاتشيا فأشار إلى ان البابا فرنسيس «يعمل جاهدا ً إليقاف الحرب
وسفك الدماء في سورية والعراق».
وأمل «بأن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريبا ً لما لهذا المنصب من
أهمية في إعادة انتظام المؤسسات في الدولة وهيبتها داخليا ً ودولياً».

اقتصرت االحتفاالت في سورية بعيد الفصح على اقامة
القداديس والصلوات في الكنائس وأمكان العبادة نظرا ً
الى الظروف التي تمر بها سورية حالياً.
وأقيم قداس في كاتدرائية ال��روم الكاثوليك بدمشق
ترأسه بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك
البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ال��ذي ألقى كلمة
بعنوان «رسالة قيامية الى إخوتنا رعاة كنيسة المسيح
في الشرق وإلى ابنائنا األنطاكيين حيثما حلوا والى كل
نفس قيامية» ،وحملت توقيع كل من البطاركة :بطريرك
انطاكيا وسائر المشرق للروم االرث��وذك��س البطريرك
يوحنا العاشر يازجي ،بطريرك انطاكيا وسائر المشرق
للسريان األرثوذكس الرئيس األعلى للكنيسة السريانية
االرثوذكسية في العالم البطريرك مار اغناطيوس افرام
الثاني كريم ،بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم
الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام« ،الذين
ق��رروا ان تكون الرسالة واح��دة وان تقرأ في الكنائس
االنطاكية كافة لتؤكد ان مسيحيي هذه الديار هم واحد
رغم الشدة الحاصلة وان��ه لن يسكت فيهم قوة الرجاء
وشكيمة الثبات في ارض األجداد».
وقال البطريرك لحام« :ان القيامة هي جوهر المسيحية
وهي تعني الحياة ومنها أخذ المسيحيون لقبهم الجميل
أبناء القيامة قديما ً وم��ن هنا من دمشق نطلق رسالة
المحبة والحياة والقيامة وصرخة النصر في الحياة».
وأضاف« :دعونا نطلق صرخة النصر من مدينة القدس
مدينة القيامة اإلسراء والمعراج ونقول هذا المشرق من
صلب هويتنا ،وأم��ا ص��ون خميره المسيحي وطابعه
االجتماعي المتعدد األديان والذي يضم الكل تحت مظلة
االنسانية فهو اليوم محك صدقية العالم تجاه هذه البقعة
من األرض وتجاه ناسها وأم��ا أمنه وسالمه ،فهو محك
الضمير أمام لغة المصالح».
وقال« :كفانا قتالً وتشريدا ً وكفى انساننا معاناة وكفانا
ترهيبا ً وإرهابا ً منظما ً ضد انسان هذا المشرق وكفانا
اغتصابا ً لفلسطين وتعاميا ً عن قضيتها العادلة ،وكفانا
جراحا ً تنزف في سورية للعام الخامس وكفانا استيرادا ً
اليديولوجيات متطرفة وكفانا لبنانا ً يغلي تحت نار
الحسابات اإلقليمية والفراغ الدستوري ،ومصر تتلوى
تحت نار القالقل وكفانا عراقا ً يدمر وأقليات على مختلف
انتمائها تهجر وتستباح وسط تفرج دولي مريب».
ودعا البطريرك لحام الى «متابعة محاوالت المصالحة
والحوار من أجل سورية ولمصلحة شعبها» ،قائالً« :نقول
بلغة القرآن الكريم تعالوا الى كلمة سواء بيننا لنصلح
بين أبناء الوطن الواحد».
وأردف« :بهذه اآلمال القيامية نتوجه من دمشق إلى
العالم أجمع بالمعايدة القلبية في عيد الفصح المجيد عيد
العبور من الموت الى الحياة ومن العبودية إلى الحرية

ومن الذل إلى الكرامة ومن الحرب إلى السالم» داعيا ً «الله
ان يحمي سورية وجيشها والرئيس بشار األسد وأن يرحم
شهداءها األبرار وأن يعيد المخطوفين إلى أهلهم وذويهم
وفي مقدمهم المطرانان المخطوفان يوحنا ابراهيم وبولس
يازجي».
وفي الكنيسة االنجيلية الوطنية بدمشق أقيم قداس
ديني ترأسه الرئيس الروحي للكنيسة القس بطرس
زاعور الذي أشار في عظته ،إلى أن «سورية رمز المحبة
الوطنية والوئام والتاريخ والحضارة والصالبة القومية
تسعى إلى تدمير القوى الظالمية في العالم ألن سورية
هي منبع النور والحضارات واالدي��ان» ،داعيا ً الله إلى
«أن يحمي س��وري��ة وجيشها البطل صاحب المالحم
االسطورية في وطنيته وصالبته واستشهاده وفي هبوبه
للذود عن حياض الوطن ،وقائدها السيد الرئيس بشار
األسد وأن يرحم الشهداء وان يهدي الضالين الى الطريق
الصحيح كي يختبروا نعمة المصالحة الوطنية وأن يعيد
المخطوفين الى أهلهم وفي مقدمهم المطرانان بولس
يازجي ويوحنا ابراهيم».
وفي مطرانية األرم��ن االرثوذكس بدمشق أقيم قداس
بهذه المناسبة ترأسه مطران أبرشية دمشق وتوابعها
المطران اراماش نالبنديان وقال في عظته« :إن الذكرى
المئوية لالبادة األرمنية التي تصادف هذا العام والتي
خسر فيها الشعب األرمني مليونا ونصف المليون من
األرمنيين األبرياء على يد الجالد التركي تجعلنا أشد
إيمانا ً ووعيا ً بالمعنى الذي تمثله القيامة وبأن سورية
الغالية والشعب السوري النبيل الذي احتضن الشعب
األرمني وكان األخ والمجير سيمر من سنوات آالمه عبر
التسامح والتصالح والحوار».
وفي كنيسة سلطانة العالم لألرمن الكاثوليك ترأس
قداس العيد المطران جوزيف أرناؤوط الذي تحدث في
عظته عن معاني عيد الفصح المجيد ومنزلته السامية،
وق��ال« :إن سورية التي تعاني كل ان��واع اآلالم على
يد االرهابيين القتلة وم��ن وراءه��م من ال��دول ال بد ان
تنتصر».
كما أقيم في كاتدرائية القديس انطونيوس المارونية،
قداس عيد الفصح ترأسه راعي ابرشية دمشق المارونية
المطران سمير نصار ،الذي القى عظة قال فيها« :ان الواقع
الحالي الذي تعيشه سورية لم ينس أبناؤها ان القيامة
هي قيامة لسورية ايضا ً مما تعانيه من حزن».
وفي كنيسة السريان الكاثوليك ترأس قداس الفصح
األب بطرس هريرة الذي شدد في عظة العيد أن «المسيحية
جزء ال يتجزأ من تاريخ سورية وان ابناء سورية ،مسلمين
ومسيحيين ،متمسكون بوطنهم ومتشبثون بأرضهم ولن
تخيفهم اعمال التطرف واالرهاب وسيقفون ملتفين حول
جيشهم البطل وقيادتهم الحكيمة حتى تحقيق النصر».

 ...والأرثوذك�س يحتفلون بال�شعانين
بزياحات ورفع ال�شموع و�أغ�صان الزيتون

البطريرك افرام الثاني مترئسا ً القداس في القامشلي
زياحات بسعف النخيل وأطفال
حملوا الشموع وأغ��ص��ان الزيتون،
مشهدان احتفاليان بعيد الشعانين
شهدتهما الكنائس الشرقية أول من
أم��س قبل الدخول في أسبوع اآلالم
وص�ل� ًا إل��ى عيد الفصح ي��وم األح��د
المقبل.
ففي كنيسة مار جاورجيوس في
مدينة عاليه ،ترأس قداس الشعانين
م���ط���ران ج��ب��ي��ل وال���ب���ت���رون ل��ل��روم
االرث��وذك��س المطران ج��ورج خضر
وبعد ال��ق��داس ،ألقى المطران خضر
عظة قال فيها« :ليس له عيد إال الذين
اقتنعوا حقيقة انه للمسيح أي انه ليس
لجسده وال لماله ومجده ،إذا اقتنع انه
للمسيح فهذا له عيد ومن لم يقتنع هذا
يأكل المعمول في منزله مع عائلته،
هذا ال يعيد ،ال يقتنع احدنا انه للمسيح
اال اذا تاب ،هكذا نكون للمسيح بالكالم،
هل نعيد بتذكرة النفوس اللبنانية انك
مسيحي ،االنسان ال يولد مسيحيا ً انما
يصبح مسيحيا ً بااليمان وليس فقط
بالمعمودية».
ب��ع��د ذل���ك ان��ط��ل��ق ال���زي���اح ح��ول
الكنيسة على وقع قرع الجرس.
وفي دير سيدة البلمند البطريركي
ت��رأس األرشمندريت يعقوب خليل
ق���داس أح���د ال��ش��ع��ان��ي��ن ،بمعاونة
االرشمندريت يعقوب الخوري ،االب
سيرافيم داوود ولفيف من الشمامسة،
وخدمت جوقة معهد القديس يوحنا
الدمشقي الالهوتي.
وبعد العظة ،ك��ان زي��اح بسعف
النخيل وال��م��راوح جاب حول الدير،
على وقع التراتيل الدينية ،بمشاركة
األه���ال���ي واألط���ف���ال وه���م يحملون
الشموع وأغ��ص��ان ال��زي��ت��ون ،تبعه
افتتاح المعرض الفصحي في قاعة
الدير األثرية .وتضمن كتبا ً مسيحية،
وأيقونات وأدوات كنسية ،وب��دالت
كهنوتية ،اضافة الى مواد غذائية من
منتوجات الدير .ويستمر المعرض
حتى مساء األحد في  19من الشهر.
ك��م��ا أق��ي��م��ت ق��دادي��س ف��ي أدي���رة
وكناس الشمال والبقاع.
وف���ي س���وري���ة ،اح��ت��ف��ل بطريرك

المطران الكفوري في زياح الشعانين في مرجعيون
انطاكيةا وسائر المشرق والرئيس
األع���ل���ى ل��ل��ك��ن��ي��س��ة ال��س��ري��ان��ي��ة
األرثوذكسية في العالم أجمع مار
اغناطيوس افرام الثاني بقداس أحد
الشعانين في كنيسة السيدة العذراء
للسريان األرثوذكس في القامشلي،
ع��اون��ه ف��ي ال��خ��دم��ة م��ط��ارن��ة الوفد
المرافق وآب��اء كهنة وشمامسة في
حضور فاعليات وشخصيات وحشد
كبير من المؤمنين.
وق��د استهل القداس بإقامة رتبة
تبريك األغصان والتي شملت القراءات
المقدسة والترانيم السريانية المميزة
والخاصة بهذا العيد ،ومن ثم بارك
أغصان الزيتون لتكون بركة آلخذيها
ولبيوتهم وعائالتهم .بعد ذلك ،القى
األب عبد المسيح يوسف كلمة قال
فيها« :ان ال��ي��وم لهو ي��وم تاريخي
مجيد سيسجل في تاريخ هذه المدينة
المباركة المعطاءة زالين القامشلي
نصيبين الجديدة التي اعطت للكنيسة
وللمجتمع وال��وط��ن خ��ي��رة األب��ن��اء
كيف ال وهي امتداد لنصيبين األجداد
واألمجاد ،نصيبين الحضارة والعلم،
نصيبين م���ار يعقوب وم���ار اف���رام
السرياني شمس السريان وفخرهم».
وتحدث البطريرك افرام الثاني عن
«دخول يسوع إلى أورشليم واستقباله
م���ن ق��ب��ل ال��ش��ع��ب ب��س��ع��ف النخل
وأغ��ص��ان الزيتون اس��ت��ع��دادا ً آلالمه

(رانيا ّ
العشي)

وموته ،مشددا ً على «اهمية التمسك
بااليمان ألن المسيحية ليست صفة
نتصف بها بل هي طريق ومشروع
حياة والمسيحي هو الذي يصلي حتى
من أجل من يسيء اليه فكلنا أخوة في
االنسانية».
كما دع��ا ال��ى «ض����رورة التحلي
بالتواضع والمحبة والسالم تماثال
بتواضعالمسيحودخولهالىأورشليم
على «جحش اب��ن أت���ان» ،سائالً أن
«يزرع الله في قلوبنا السالم ويجملنا
بالتواضع والوداعة» ،وطالبا ً من الرب
«أن يمن على سورية ومجتمعاتنا
وعائالتنا باألمن واألمان».
وف��ي ختام ال��ق��داس ،ط��اف اف��رام
الثاني في زياح مهيب بدءا ً من باحة
الكنيسة م���رورا ً بالشارع المحاذي
للكنيسة.
وفي كنيسة القديس جاورجيوس
ل���ل���روم األرث����وذك����س ف���ي ج��دي��دة
مرجعيون ،ترأس القداس االحتفالي
ميتروبوليت صور وصيدا ومرجعيون
وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس كفوري.
واح��ت��ف��ل��ت ك��ن��ائ��س إب���ل السقي
ديرميماس وب���رج الملوك وراش��ي��ا
الفخار ،بأحد الشعانين بمشاركة
ح��ش��ود المؤمنين ف��ي ه���ذه ال��ق��رى
وال��ب��ل��دات ،وألقيت عظات من وحي
المناسبة.

