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الطوائف ال�شرقية تحتفل بالف�صح واثنين الباعوث

العيد في �سورية :قدادي�س و�صلوات لإنهاء �أزمتها

الكفوري :لبنان حافظ على كيانه و�سالمة �شعبه
بف�ضل الجي�ش والقوى الأمنية والمقاومة

يازجي :ال�سوريون باقون في �أر�ضهم
مهما حاول الأعداء هز انتمائهم

الكفوري مستقبالً المهنئين بالعيد
ر ّك����زت ع��ظ��ات ق���دادي���س عيد
ال��ف��ص��ح واث��ن��ي��ن ال��ب��اع��وث ل��دى
ال��ط��وائ��ف المسيحية التي تتبع
ال��ت��ق��وي��م ال��ش��رق��ي ،ع��ل��ى رف��ض
ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي ،وأك���دت تج ّذر
المسيحيين في ال��ش��رق ،مشددة
على «البقاء أخ��وة متحابين مع
المسلمين شركائنا في الوطن شاء
من شاء وأبى من أبى» ،وداعية من
جهة اخرى إلى اإلسراع في انتخاب
رئيس للجمهورية.

عودة

واحتفل مطران بيروت وتوابعها
ل��ل��روم األرث��وذك��س ال��ي��اس ع��ودة
بالهجمة وق��داس عيد الفصح في
كاتدرائية مار جرجس في وسط
بيروت ،في حضور عدد من النواب
وحشد من المؤمنين.
بعد اإلنجيل ،ألقى ع��ودة عظة
أكد فيها أننا «في حاجة إلى وعي
خطورة الوضع الذي نعيشه وإلى
تغليب مصلحة ال��وط��ن على كل
مصلحة» ،مشيرا ً إلى أن «النيران
حولنا مشتعلة واألح��رى بنا درء
الخطر عن لبناننا باتحادنا ووقوفنا
درع����ا ً ت��ق��ي ب��ل��دن��ا م��ن ال��ح��ري��ق.
والمطلوب منا كمؤمنين وأقصد كل
من يؤمن بالله الخالق أن نستلهم
إيماننا لنكون مواطنين صالحين
في وطن جميل منحنا إياه الخالق
وائتمننا عليه .مطلوب منا أن
نتصرف فيه ال كمؤمنين بديانات
ومذاهب بل كمواطنين يعيشون في
دولة مستقلة ذات قوانين تسري
على الجميع .أما أدياننا ومذاهبنا
فهي الحافز لنا لنكون مواطنين
صالحين أوف��ي��اء لوطنهم أمناء

(رانيا ّ
العشي)

أطفال يلهون بالبيض الملون في مرجعيون
على أرضه ودستوره مخلصين له
ومحبين لشعبه».
وإذ عرض ما يجري «حولنا من
مجازر باسم الدين وج��رائ��م ضد
اإلنسانية» ،توجه إل��ى «إخوتي
ومواطني المسلمين طالبا ً منهم
ّ
ال��وق��وف بحزم ف��ي وج��ه حمالت
التطرف والتكفير والقضاء على
الوجه التعددي لهذا المشرق».
وتطرق إل��ى الوضع في لبنان
«الذي بات أبناؤه يفتقدون العيش
ال��ه��ان��ئ ف���ي ظ���ل دول����ة م��وح��دة
قوية عادلة وقوانين تسري على
الجميع» ،معتبرا ً أن على النواب
«واجبا ً مقدسا ً أن ينتخبوا رئيسا ً
ف��ي أس����رع وق���ت ليتسلم زم��ام
األمور».

صور والقرى الحدودية

وأقيمت القداديس في كنائس
صور والقرى الحدودية.
واع��ت��ب��ر راع���ي أب��رش��ي��ة صيدا
وص���ور وم��رج��ع��ي��ون وحاصبيا
للروم األرثوذكس المطران الياس
الكفوري ال��ذي ت��رأس القداس في
كنيسة مار جاورجيوس في جديدة
مرجعيون ،أن «الشر بات مستفحالً
وب��ت��ن��ا ن��ع��ي��ش ف��ي ظ��ل شريعة
الغاب» ،متسائالً «أين الدول التي
تتغنى بالحرية والديمقراطية
وح���ق���وق االن���س���ان وات��ف��اق��ي��ات
جنيف؟ ول��م��اذا يحصل ك��ل هذا
الدمار في سورية والعراق وغيرها
من دول المنطقة ولماذا يستهدف
المسيحيون في هذه البالد فماذا
ذنبهم وماذا فعلوا ليكون جزاؤهم
ال��ق��ت��ل؟» .وأك���د أن��ن��ا «ب��اق��ون في
أرض��ن��ا إل��ى األب��د وسنبقى أخ��وة

متحابين مع المسلمين شركائنا في
الوطن شاء من شاء وأبى من أبى».
وش��دد على المعاني االنسانية
للسيد المسيح ال��ذي ق��اوم الظلم،
داع��ي��ا ً اللبنانيين إل���ى المحبة
والتآخي مشيدا ً بالعيش المشترك.
كما دع��ا الكفوري إل��ى انتخاب
رئيس للجمهورية والعمل بجميع
ال��وس��ائ��ل لتحرير العسكريين
المحتجزين ل���دى المجموعات
االرهابية.
وقام وفد من حزب الله برئاسة
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
علي فياض بزيارة معايدة للمطران
إلياس الكفوري في كنيسة القديس
جاورجيوس للروم األرثوذكس في
جديدة مرجعيون بجنوب لبنان.
وللمناسبة نفسها ج���ال ال��وف��د
برئاسة النائب فياض على عدد من
الفعاليات والشخصيات الدينية
والبلدية في المنطقة.
رح���ب ال��م��ط��ران الكفوري
وق��د ّ
بالوفد شاكرا ً لهم زيارتهم بهذه
المناسبة ومتقدما ً بالمعايدة لهم
ولجميع اللبنانيين بها ،متمنيا ً أن
يكون هذا العيد فاتحة خير على
لبنان والمنطقة والعالم ،آسفا ً «ألن
يكون العالم اليوم يغلي كالمرجل
وكأن الناس قد ضلت الطريق ولم
تعد تعرف طريق الذهاب إلى الحق
والضمير واإلنسانية».
واعتبر أن لبنان في ظل كل ذلك
تمكن م��ن أن يحافظ على كيانه
وسالمة شعبه وأرضه ببركة الله
وبفضل وهمة أحبائنا في الجيش
والقوى األمنية والمقاومة وكل من
يساهم ف��ي الحفاظ على سالمة
البلد».

�شمعون جالت على مطارنة زحلة

دروي�ش �أمل من اللبنانيين كتابة م�ستقبل
بلدهم على �أ�سا�س الم�ساواة والكفاءة

وتقدم النائب فياض من المطران
الكفوري وجميع أبناء المنطقة من
الطائفة المسيحية بالتبريك لهم
بهذا العيد .وشدد فياض على «أن
لبنان يحتاج للتقارب وال��ح��وار
والتفاهم أكثر من التباعد والقطيعة
وال���ع���داوة ،ف��ه��ذه ه��ي ال��خ��ي��ارات
المطلوبة من اللبنانيين كي يقطعوا
ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ك��ل اإلس��ت��ه��داف��ات
والمخاطر والتهديدات التي تحدق
بهذا الوطن» ،مؤكدا «أننا نتفهم
ونتحسس ونشعر ب���اآلالم التي
عانى منها المسيحيون والطوائف
األخ��رى في األقطار العربية التي
تعاني من اضطرابات أمنية».
وأض���اف« :ه��ذه المناسبة هي
فرصة كي نقول أننا جميعا ننتمي
إلى وطن ومجتمع وأمة واح��دة»،
مؤكدا ً أن «خيارنا سيبقى دائما هو
التمسك بالوحدة واإلنتماء في وجه
التطرف واإلقصاء واإللغاء ،وأننا
سنبقى في هذه األرض لندافع عنها
في وجه العدوانية الصهيونية».
واحتفل رئ��ي��س بلدية جديدة
مرجعيون آمال حوراني وزوجته
ريما مع أطفال البلدة وذويهم بعيد
الفصح ،بنشاط إجتماعي وترفيهي
في مركز ريما حوراني الرياضي،
ش��ارك فيه حشد من أبناء البلدة
وضباط من الكتيبة اإلسبانية.

صور

وف��ي ص��ور أقيمت ال��ق��دادي��س
وصالة الهجمة في الكنائس وألقيت
عظات تحدثت عن معاني القيامة.
ون��ق��ل ب��اس��ي��ل م��ع��اي��دة راع��ي
األب��رش��ي��ة المتروبوليت الياس
كفوري ،ألبناء الرعية في صور،

آم�لاً ب��أن تسود المحبة والسالم
في ربوع لبنان وأن ينعم المواطن
باالستقرار واألمن والسالم.

الشمال

وأق��ي��م��ت ف��ي كنائس البترون
ق�����دادي�����س ال����ع����ي����د ،وت������رأس
األرش��م��ن��دري��ت أنطونيوس سعد
القداس في كنيسة سيدة النجاة
في دوما بحضور وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل.
وألقى األرشمندريت سعد عظة
تناول فيها معنى الفصح ،ودعا الى
«الصالة من أج��ل أن تكون قيامة
المسيح قيامة للبنان».
ب��ع��د ذل���ك ،ك���ان ت��ط��واف ح��ول
الكنيسة.
وت���رأس متروبوليت طرابلس
وال����ك����ورة وت��واب��ع��ه��م��ا ل��ل��روم
االرثوذكس المطران افرام كرياكوس
القداس االحتفالي باثنين الباعوث،
وألقى عظة توقف فيها عند «غفران
الخطايا ،وهو ما يسميه علماء اليوم
شفاء النفس» .وقال« :المطلوب منا
أن نتخلى ق��در اإلم��ك��ان ،ك��ل وفق
وض��ع��ه وح��اج��ات��ه وع��م��ل��ه ،عن
أنانيتنا ،عن تمسكنا بانفسنا ،عند
ذل��ك نمتلك ه��ذه ال��روح الجديدة،
هذا الشفاء ،رسالة الكنيسة ،رسالة
المسيحيين ،هو شفاء النفس ،شفاء
النفوس الفقيرة الساقطة التي ال
تفكر اال بنفسها ان على صعيد الفرد
او على صعيد الدول.
وك��ان زي��اح ح��ول الدير انطلق
على ق��رع اج��راس الكنيسة وسط
الترانيم الدينية ،شاركه المؤمنون.
ومن ثم تلي االنجيل بلغات متعددة
في باحة الدير الخارجية.

�أثيوبيات �صور يحتفلن مع ًا
احتفلت العامالت األثيوبيات في صور ومنطقتها ،بعيد الفصح المجيد،
حيث اجتمع عدد كبير منهن في كاتدرائية مار توما في مدينة صور .واحتفلن
بالعيد على طريقتهم الخاصة ،فاعتمرن أغطية الرأس البيضاء ،وارتدين
األثواب ذات اللون األبيض الذي يرمز للنور ،تيمنا ً بقيامة السيد المسيح.
وبعد إضاءة الشموع ،رتلن اإلنجيل بلغتهن األم.
وكانت كل واحدة منهن ،قد أحضرت معها ،وجبة طعام أثيوبي تقليدي،
وخبزا ً وحلويات ،وأقمن مأدبة مشتركة بالمناسبة.
وقد أعربن عن سعادتهن بالعيد ،ومعاني قيامة المسيح ،وتمنين «لو أنهن
يحتفلن بعيد الفصح ،مع عائالتهن في اثيوبيا».
وقالت العاملة مريم« :جميع العامالت األثيوبيات ،اللواتي يعملن في صور
ومنطقتها ،يجتمعن في كاتدرائية مار توما كل عام لالحتفال بالعيد».

الحريري يلتقي �أمير قطر في الدوحة

درويش مع شمعون والوفد الحزبي المرافق
أم���ل رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ال��ف��رزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي��ش أن يجتمع اللبنانيون
«ليكتبوا من جديد لبنان المستقبل
المبني على المساواة والكفاءة
بعيدا ً من الطائفية والمحاصصة
السياسية».
ك�لام دروي���ش ج��اء ف��ي العظة
التي ألقاها خالل قداس األحد األول
بعد عيد الفصح ف��ي كاتدرائية
سيدة النجاة بمشاركة المطران
ان��دري��ه ح��داد والكهنة وحضور
رئيسة «ح��زب الديموقراطيون
األح������رار» ت��راي��س��ي ش��م��ع��ون،
بمناسبة زيارتها زحلة أمس على
رأس وف��د من الحزب ،حيث كان
ف��ي استقبالها أع��ض��اء المجلس
األب��رش��ـ��ي ال��ع��ـ��ام وف��اع��ل��ي��ـ��ات
زحلية.
واستهل المطران درويش عظته
بـ«الترحيب بالزائرة الكريمة»
ومما قال« :باسمكم جميعا ً وباسم
زحلة وال��ب��ق��اع نرحب بالسيدة
ت��راي��س��ي ش��م��ع��ون ف���ي زح��ل��ة
ونصلي معها من أجل السالم في
لبنان ومن أجل أن تسود المحبة
بين اللبنانيين».
وأض����اف« :إن س��ي��دة النجاة

تفرح اليوم بوجودك بيننا وتطلب
م��ن ال��ع��ذراء مريم صاحبة هذه
الدار أن تمن عليك وعلى كل الذين
يعملون في الشأن العام بالحكمة
والدراية ليتخطى لبنان األزمات
التي يعيشها العالم العربي وأن
يتحلوا بالمسؤولية وي��ب��ادروا
ال��ى االج��ت��م��اع م��ع �اً ،مسيحيين
ومسلمين ،ليكتبوا من جديد لبنان
المستقبل المبني على المساواة
وال��ك��ف��اءة ب��ع��ي��دا ً م��ن الطائفية
والمحاصصة السياسية».
وب��ع��د ال���ق���داس ك��ان��ت جولة
لشمعون والوفد المرافق في أرجاء
المطرانية ،ثم التقت المشاركين
في القداس في صالون المطرانية
حيث ألقت شمعون كلمة شكرت
فيها المطران درويش على حفاوة
اإلستقبال .ومما قالت« :اتخذت
القرار منذ أربع سنوات بالعودة
إل��ى ل��ب��ن��ان ،ك��ي أك��م��ل ال��رس��ال��ة
التي تحمل في طياتها محبة لكم
ولكل لبنان .لن نتخلى عن العمل
السياسي وع��ن مسؤليتنا تجاه
المجتمع ،فالحزب الجديد الذي
أس��س��ن��اه ه��و منبر للعمل ال��ذي
نصبو إليه ،وأش��دد على أننا لن
نترك بلدنا ف��ي ظ��ل ه��ذا الوضع
الخطير».

وأض��اف��ت« :شهدنا في الفترة
األخيرة تطورات انعكست سلبا ً
على لبنان ،ما يجعلنا نخاف على
بلدنا الحبيب ،لكن هذا هو الوقت
حيث يجب أن نتوحد كمجتمع
لبناني بعيدا ً م��ن الطائفية كي
نحافظ على هذا البلد ،وهذه فرصة
كي نطالب جميعا ً باستعادة دور
المؤسسات خصوصا ً مؤسسة
رئاسة الجمهورية ،ألننا في أمس
ال��ح��اج��ة إل��ى رئ��ي��س جمهورية
مسيحي في لبنان».
وكانت المحطة األولى لشمعون
وال��وف��د ال��م��راف��ق ،ف��ي مطرانية
زح��ل��ة ل��ل��م��وارن��ة ح��ي��ث التقت
ال��م��ط��ران ج��وزف م��ع��وض ،ودار
حديث «حول أوضاع المسيحيين
والموارنة وح��ول أوض��اع مدينة
زحلة» ،بحسب بيان للحزب.
ك��م��ا زارت م��ط��ران��ي��ة ال���روم
االرث������وذك������س ح���ي���ث ال��ت��ق��ت
ب��االرش��م��ن��دري��ت ث��ي��ودور غندور
وقدمت له التهاني بمناسبة عيد
ال��ف��ص��ح ،وت��م��ن��ت دوام الصحة
للمتروبوليت إسبريدون خوري.
واخ��ت��ت��م��ت ج��ول��ت��ه��ا ب��زي��ارة
مطرانية السريان األرث��وذك��س،
مقدمة التهاني للمطران بولس
سفر.

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس سعد الحريري أمس
في الديوان األميري في الدوحة ،في حضور الوزيرين السابقين باسم السبع
وغطاس خوري ومدير مكتب الحريري نادر الحريري .وحضر عن الجانب
القطري :وزير الخارجية الدكتور خالد العطية ،رئيس الديوان الشيخ خالد
بن خليفة ،سكرتير األمير للشؤون السياسية علي بن فهد الهاجري ،مدير
إدارة الدراسات والبحوث في الديوان محمد بن ناصر الهاجري ومدير إدارة
الشؤون العربية في وزارة الخارجية السفير سعد المهندي.
وتناول اللقاء الذي استمر ساعة ،بحسب بيان للمكتب االعالمي للحريري
«آخر المستجدات وتطورات األوضاع في المنطقة ،وجرى التركيز على أهمية
التضامن العربي الذي تجلى بعملية عاصفة الحزم إلعادة األوض��اع الى
طبيعتها في اليمن ،والتحديات التي تواجه المنطقة العربية عامة».
وخالل اللقاء شكر الحريري «ألمير قطر الجهود الدؤوبة التي تبذلها قطر
إلنهاء مأساة ملف العسكريين المخطوفين وتأمين عودتهم سالمين الى
وطنهم وذويهم .وغادر الرئيس الحريري ظهرا ً متوجها ً الى الرياض».
الى ذلك ،استقبل الحريري في الرياض وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،وخالل اللقاء أكد الحريري «أهمية اإلنجازات التي تحققها قوى
األمن الداخلي في مجال مكافحة اإلره��اب ،وآخرها اإلنجاز الذي قامت به
شعبة المعلومات في طرابلس».

ع�سيري جمع �سفراء التحالف و�سيا�سيين:
�أين م�صلحة لبنان في مواقف فريق معين؟
استضاف السفير السعودي في لبنان علي بن عواض عسيري في دارته
ظهر أمس ،رؤساء بعثات دول التحالف المعتمدين في لبنان (الكويت ،قطر،
االمارات العربية المتحدة ،األردن ،مصر ،السودان ،المغرب وتركيا) وعددا ً
من الشخصيات السياسية واإلعالمية اللبنانية.
وبحسب بيان للسفارة جرى التشاور في التطورات المستجدة في
المنطقة ال سيما احداث اليمن إضافة الى األوضاع التي تشهدها الساحة
اللبنانية.
وقدم عسيري شرحا ً لألسباب التي أملت على المملكة اتخاذ قرار اطالق
«عاصفة الحزم» واأله���داف التي ترمي ال��ى تحقيقها من خاللها «وهي
المحافظة على الشرعية في اليمن وعلى وحدة األرض وسالمة الشعب
واستمرارية المؤسسات» .وأبدى أسفه لما وصفه بـ«الطريقة االنفعالية
التي يتعاطى فيها فريق لبناني مع موضوع اليمن» ،سائالً «أين مصلحة
لبنان في المواقف التي يتخذها هذا الفريق؟».
بدورهم ،أكد السفراء «ان وقوف بالدهم إلى جانب المملكة في عاصفة
الحزم هو قرار استراتيجي» ،وعبروا عن «تضامنهم الكامل مع السفير
ووقوفهم إلى جانبه».
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يازجي خالل قدّاس الفصح في دمشق
اقتصرت االح��ت��ف��االت بعيد الفصح ل��دى الطوائف
المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في سورية على
إقامة القداديس والصلوات في الكنائس وأماكن العبادة
نظرا ً الى األحداث التي تمر بها سورية والمنطقة.
وفي الكاتدرائية المريمية للروم األرثوذكس بدمشق
ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم االرثوذكس
قداسا ً كبيرا ً وعاونه فيه عدد من األساقفة والكهنة.
وأكد البطريرك يازجي في عظة العيد أن «أبناء سورية
باقون في أرضهم مهما ح��اول األع��داء هز انتمائهم فهم
ثابتون متجذرون فيها» ،مشددا ً على «ض��رورة اعتماد
الحل السياسي السلمي» لألزمة في سورية و «ضرورة
إط�لاق س��راح المطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم
وبولس يازجي وسائر المخطوفين مهيبا ً بالجميع «النظر
إلى حقيقة ما يجري في سورية من تكفير وإرهاب منظم».
ودعا أبناء سورية في المغترب إلى مساندة إخوتهم
في الوطن وأن يشدوا أزرهم وقت الشدة معتبرا ً «أن فصح
سورية هو الوصول إلى شاطئ السالم والطمأنينة».
وفي صالته تمنى البطريرك يازجي «السالم لسورية
والسوريين والرحمة للشهداء وأن يبارك الله كل أخ لنا
في اإلنسانية ويهبنا أوقاتا ً سالمية يتمجد فيها اسمه في
األرض كلها».
وق��ال« :نصلي من أجل لبنان واستقراره وندعو إلى
انتخاب رئيس للجمهورية يكون المؤتمن األول على
سيادته وهويته وأمنه» ،مؤكدا ً «أن كل مسعى فيه للتالقي
بين سائر األف��رق��اء هو السبيل األول لتخفيف الشحن
المذهبي وه��و التعبير األول عن الحاجة إل��ى اآلخ��ر ال
االستقواء عليه».
وتابع البطريرك يازجي «في يوم الفصح المجيد تتجه
قلوبنا إلى يسوع الفادي الذي خاطب الدنيا بلغة المحبة
وفي هذا اليوم نجني ثمار محبته قيامة من بعد جلجلة
وفرحا ً من بعد حزن».
وأضاف« :فليكن يا رب فصحك فجر عبور هذا المشرق
إلى ضفة السالم ومبعث أملنا في عبور سحابة األيام
الحاضرة ونسألك الرأفة بسورية وأهلنا الذين سئموا
طبول الحرب ،فكن معنا يا رب وأقم هذا المشرق من لجج
الحروب وازرع الروية في النفوس واعطنا سالمك».

كريم :إرادة الحياة
عند السوريين أقوى من الش ّر

وت��رأس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق والرئيس
األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم مار
اغناطيوس افرام الثاني كريم قداس العيد في كاتدرائية
مار جرجس البطريركية للسريان األرثوذكس بدمشق،
وألقى كريم عظة تحدث فيها عن «المعاني السامية لعيد
الفصح المجيد ،عيد قيامة السيد المسيح الذي بشر العالم
بالمحبة وال��س�لام» .وأك��د «أن الشر ال��ذي يمر بسورية
لن يستمر ،ف��إرادة الحياة عند الشعب السوري أقوى،
وااليمان ال��ذي يجمع بين قلوب أبناء الوطن مسلمين
ومسيحيين أق��وى ،وسينتصر الشعب على الشيطان
وأعوانه ،ويستعيد عافيته وأمنه وسالمه».
ودع��ا الله ال��ى أن «يحفظ سورية وأهلها وجيشها
ورئيسها ،وأن يقيمها من اآلالم التي تعيش فيها ،ويدخل
الفرح الى قلوبنا وبخاصة االطفال والشيوخ والنساء
اللواتي فقدن ازواجهن واالمهات اللواتي فقدن فلذات
أكبادهن».
وفي الختام ،قام كريم بإزاحة الستارة عن النصب
التذكاري الجديد لشهداء السريان الذين سقطوا في
مجازر األتراك العثمانيين بحق األرمن والسريان والكلدان
واآلشوريين عام .1915

لحام :السالم في سورية
مدخل السالم في المنطقة

وشدد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث ل��ح��ام ،خ�لال ق��داس
احتفالي في كنيسة سيدة البشارة في الربوة ،بمناسبة
األحد الجديد  -أحد توما ،على أن «السالم في سورية هو
المدخل إلى السالم في المنطقة» ،داعيا ً المجتمع الدولي
الى «اإلسهام الجاد في محاربة العنف واالرهاب ،من خالل
استراتيجية واضحة تقوم على احترام الحق بالحياة».
وشكر للبابا فرنسيس «عنايته بقضايا مسيحيي
الشرق ووجودهم ،في هذه المنطقة من العالم».

حزب اهلل  :نرف�ض تح ّول لبنان
�إلى �إمارة �سعودية وال�سفير �إلى حاكم ع�سكري
رفض حزب الله تحول لبنان إلى إمارة سعودية وأن
يكون السفير السعودي في لبنان مفوضا ً ساميا ً أو حاكما ً
عسكريا ً يفرض إرادته على اللبنانيين ،محذرا ً من ازدياد
المساعي األميركية السعودية أخيرا ً للمس بوحدة صف
فريق المقاومة وحلفائه.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي
الدين خالل رعايته احتفال وضع الحجر األساس لمجمع
اإلم��ام الحسين في مدينة ص��ور ،أن «السعودية فشلت
حتى اآلن عسكريا ً وعمليا ً وميدانيا ً في عدوانها على اليمن
بحيث انتهى ما لديها من أهداف بعد قصف استمر أكثر من
أسبوعين ،وهي تعرف تماما ً أنها لو أكملت القتل والقصف
في اليمن ألكثر من شهر أو شهرين ،فلن تتمكن من أن تحقق
أي شيء».
وذ ّكر «من يتكلم عن باب المندب ويعطي هذه المنطقة
أهمية كبرى ،بوجود قواعد أميركية وفرنسية و«إسرائيلية»
على جهته المقابلة ،وهذا كله ال يراه أحد» ،مشبها ً شبّه
تحالف السعودية بشبه التحالف ،فكما لدينا رجال وأشباه
رجال ،لدينا تحالف وأشباه تحالف».
ودعا الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في
لبنان الشيخ محمد يزبك العالم إلى «حل سياسي في اليمن
وسورية وسواها من أجل أن يتوقف نهر الدم في هذه األمة،
ألن المستفيد من القتل والخراب هي إسرائيل».
وقال« :خالل احتفال تأبيني أقامه حزب الله في حسينية
ب��وداي إن «كرامة الشهادة رفيعة وعالية ج��داً ،ونحن
نشعر بامتنان لكم أيها الشهداء ،أنتم سر بقاء هذا الوطن،
دماؤكم هي التي حصنت هذا الوطن من اإلرهاب التكفيري،
كما تحصن بدماء إخوانكم في مواجهة االحتالل والعدوان
الصهيوني».
واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
الشيخ نبيل قاووق خالل احياء الحزب الذكرى السنوية
الستشهاد اإلعالمي حمزة الحاج حسن في معلوال السورية،
باحتفال أقامه في حسينية بلدة شعت ،في حضور النائب
مروان فارس ،أن «كل الشعب اليمني في دائرة استهداف
الطائرات السعودية ،إال «القاعدة» وعناصر «داع��ش»
و«ال��ن��ص��رة» في اليمن ،فلم توفر الطائرات السعودية
مستشفى وال مدرسة وال بنى تحتية ،ولكن لم تقصف حتى
اآلن أي معقل لالرهاب التكفيري في اليمن».
وأش��ار إلى أن «أول ضحايا العدوان السعودي على
اليمن ،هو سمعة ومكانة ودور وصورة المملكة ،لقد أخطأوا
بالحسابات السياسية والميدانية ،وارتكبوا مغامرة غير
محسوبة .وليس خروج باكستان وتركيا من دول التحالف،
إال الدليل على خطأ الحسابات السياسية ،وأعطت الغارات
نتائج عكسية ،إذ نجحوا في قتل األطفال والنساء والشيوخ،
ولكن فشلوا بأن يوقفوا انتصارات ،وتمدد الجيش اليمني
وإرادة الشعب اليمني».
وأكد أن «دوال ً وجهات إقليمية وعربية ،ما زالت تدعم
اإلرهابيين بالمال والرجال والسالح ،والجهات الخاطفة
للجنود اللبنانيين من داعش والنصرة ،لديهم دول تمولهم
وترعاهم ،هؤالء أشعلوا نار الفتنة في العراق وسورية،
والهدف هو الموقع والدور والهوية السياسية في سورية
والعراق ولبنان واليمن».
ورف��ض عضو كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» النائب نواف
الموسوي خالل لقاء سياسي في بلدة العباسية بدعوة
من المنتدى الثقافي اإلجتماعي ،تحول لبنان إلى إمارة
سعودية وأن يكون السفير السعودي في لبنان مفوضا ً
ساميا ً أو حاكما ً عسكريا ً يفرض إرادته على اللبنانيين»،

قاووق متحدثا ً في شعت
مشددا ً على «الحرص على تجنيب البلد تداعيات العدوان
األميركي السعودي على اليمن ،بحيث إن تعبير كل جانب
عن رأيه يجب أال يمس باالستقرار والحريات العامة التي
يحرص لبنان على الحفاظ عليها».
وحذر من «ازدياد المساعي األميركية السعودية أخيرا ً
للمس بوحدة صف فريق المقاومة وحلفائه ،وهذه المساعي
ستخيب في وجه قوة تماسك فريق المقاومة وال سيما حزب
الله وحركة أمل».
من جهة اخ��رى ،شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حسن فضل الله على «وجوب أن يسارع كل معني
بأمن مخيم عين الحلوة وكل حريص عليه ،إلى تسليم
القتلة المسؤولين عن جريمة قتل المغدور مروان عيسى
والمعروفين بأسمائهم وبأماكن تواجدهم ،إلى الدولة
اللبنانية ،ألنه ال يمكن ألحد أن يقبل بأن تمر هذه الجريمة
مرورا ً عابراً».
وقال خالل احتفال تأبيني أقامه حزب الله في حسينية
بلدته عيترون« :اننا كمقاومة وحزب ،ال نقبل أن تمر الجرائم
التي ترتكب بحق مجاهدينا وأهلنا مرور الكرام ،ولذلك
فإن المطلوب اإلسراع بهذه الخطوة حتى تعود األمور إلى
سياقها الطبيعي ،ألن القتلة يجب أن يحاسبوا على فعلتهم
أمام الدولة وقضائها».
وتناول رئيس «تكتل نواب بعلبك الهرمل» النائب حسين
الموسوي ،خالل ندوة في مركز اإلمام الخميني في بعلبك
بمناسبة استشهاد المرجع محمد باقر الصدر ،موضوع
الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله مؤكدا ً أهميته ،وقال:
«عندما بدأنا بالحوار كانت النار مشتعلة واألوضاع صعبة،
وكلما اشتدت الوطأة كلما كان المفروض ان نلجأ للحوار
أكثر ،والحوار ال يلغي الخالف ،وإذا اتخذ أحد مواقف ما فهذا
ال يعني إلغاء الحوار».
وقال« :من جهتنا نحن حريصون على الحوار لتخفيف
اإلحتقان ،المهم إذا لم نستطع أن نربح هو أن ال نخسر،
أيدينا ممدودة ،وإذا ما أراد أحد سحب يده سنكمل طريقنا
وهو واضح ومرسوم».
وأكد ان «حزب الله ال يقبل برئيس جمهورية غير معا ٍد
لـ«إسرائيل» ،إننا ال نريده مقاوما ً مثل إميل لحود أو سرايا
مقاومة ،لكن ال نريد أن يكون جوني عبدو ،نريده رئيسا ً لكل
اللبنانيين ،يعرف من أين يأتي الخطر الصهيوني حيال
المسيحي والمسلم».
وأض��اف« :نحن مع أي ماروني يقول أن «إسرائيل»
عدوة ،وهذا مطلبنا ،الجنرال ميشال عون مسيحي ماروني
مشرقي ،قاتل السوريين ،ونحن بجانبه ،ومن يوافق عليه
عون نحن نوافق عليه».

