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حزب اهلل« :داع�ش» مفخخ
في ال�سعودية وينتظر التوقيت لالنفجار

دعا �إلى انتخاب رئي�س جمهورية وانخراط �أبناء الطائفة في الدولة

�سينود�س الكني�سة الكاثوليكية :لنبذ العنف في المنطقة
وو�ضع خطة �إنقاذية وتف�ضيل الم�صالحة على كل م�صلحة
دع�����ا س���ي���ن���ودس ال��ك��ن��ي��س��ة
البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك
جميع األط��راف في المنطقة إلى نبذ
العنف ورم��ي السالح والسعي إلى
الحوار والتالقي لوضع خطة إنقاذية
سريعة وتفضيل المصالحة على
ك��ل مصلحة ،كما دع��ا المسؤولين
اللبنانيين إلى اإلس��راع في انتخاب
رئيس للجمهورية وب���ارك لقاءات
الحوار بين القيادات وشجعوا على
متابعتها على كل األص��ع��دة .وعبر
المجتمعون ع��ن دعمهم للجيش
والقوى األمنية في عملها ،وشجعوا
أبناء الكنيسة على الصمود والبقاء
واالن���خ���راط ف��ي ال��ج��ي��ش وال��ق��وى
األمنية وإدارات الدولة.
وكانت أعمال السينودس في عين
تراز اختتمت بليتورجيا قداس احتفل
به اآلب��اء المشاركون أول من أمس
ورفعوا األدعية «من أجل أن يزيل الله
تعالى الغيمة السوداء التي تخيم
على منطقتنا راجين أن تتابع الجهود
الحثيثة إلحالل السالم في المنطقة،
وزيادة اللحمة والوفاق بين أبنائها
المسحيين والمسلمين» ،داعين
الجميع إل��ى «ال��ت��آخ��ي والتضامن
وعيش الوحدة والمحبة».
وت��ق��دم��وا م��ن المسلمين ف��ي كل
البلدان العربية والعالم بالتهاني
ب��م��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول ش��ه��ر رم��ض��ان
المبارك ،راجين أن «تعم قيم هذا
العيد على جميع الفرقاء وخصوصا ً
المتحاربين فيوقفون القتل والدمار
وينشدون المحبة والسالم».
وأصدروا نداء عن الجهود المبذولة
على مستوى الكنائس شرقا ً وغرباً،
ألجل تثبيت وتوحيد تاريخ مشترك
لعيد القيامة ،ون��داء آخر عن األزمة
في سورية وأهمية دور الكنيسة في
بذل المساعي ألجل تحقيق السالم

تالوة بيان السينودس
في المنطقة .ودعوا جميع المؤمنين
إلى التشبث بأرضهم والبقاء في هذه
األرض.
وص�����در ب���ي���ان أش�����ار إل����ى أن
السينودس اتخذ هذا العام طابعا ً
مسكونيا ً مميزاً ،الفتا ً إل��ى أن أهم
المواضيع التي تناولها المجمع
كانت وضع العائلة في مجتمعنا،
وأك���د اآلب����اء ،ض���رورة العمل على
تأسيس مراكز التنشئة المسيحية
في األبرشيات والرعايا والمدارس،
لتهتم ف��ي شكل خ��اص بالتعليم
المسيحي ،والعمل على إطالق كرازة
جديدة للعائلة».
وت��اب��ع« :استعرض اآلب��اء واقع
األبرشيات .وتوقفوا مطوال ً عند وضع
األبرشيات في سورية ،التي تضررت

كثيرا ً في جميع قطاعاتها ،من ج ّراء
األح���داث الدامية ال��ج��اري��ة ،والتي
دخلت عامها الخامس .وتداعوا إلى
مد يد العون لمساعدتها على مجابهة
األزم���ة ف��ي مختلف وجوهها وإل��ى
استنهاض همة أبنائنا وبذل المساعي
المحلية وال��ع��ال��م��ي��ة للمساعدة،
مناشدين لذلك المجتمع الدولي وكل
قادر ،االهتمام بالنازحين».
وف��ي اإلط���ار عينه ،ناقش اآلب��اء
«األزمة المقلقة المخيمة على المنطقة
بعامة ،وأب���دوا ألمهم م��ن ج��راء ما
يجري فيها ،داع��ي��ن الجميع ،إلى
االهتمام برفع الظلم عن أهلها ،الذين
يعيشون ظ��روف��ا ً حياتية صعبة.
لذلك دعا اآلب��اء جميع األط��راف في
المنطقة ع��م��وم��اً ،إل��ى نبذ العنف

ورمي السالح ،والسعي إلى الحوار
وال��ت�لاق��ي ل��وض��ع خ��ط��ة إن��ق��اذي��ة
سريعة وتفضيل المصالحة على
كل مصلحة .كما دعوا الدول الكبرى
الضالعة في األزمة الشرق أوسطية
إل��ى ال��ت��وق��ف ع��ن ت��وري��د األسلحة
والمال والمسلحين ،والعمل بجدية
الستعادة األمن والسالم واالزده��ار،
وشحذ الهمم إلعادة اإلعمار».
كما رفع اآلب��اء الصالة «من أجل
ال��ش��ه��داء والمخطوفين واألس���رى،
من كل المذاهب واألدي���ان ،ذاكرين
ب��ن��وع خ���اص ال��م��ط��ران��ي��ن بولس
ي��ازج��ي ويوحنا إبراهيم والكهنة
والمخطوفين كافة».
وق���ال« :ل��م يغب ع��ن تفكير آب��اء
المجمع ،الوضع في فلسطين ،فقد

جولة لـ«الديمقراطي» وم�شايخ جالوا في ال�سويداء والحقف وجرمانا

جنبالط ّ
يكرم
ال�سفير التركي!

�شيوخ العقل :ندافع عن وجودنا ووحدة بلدنا
في وجه الهجمة التكفيرية  -ال�صهيونية
أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان ،أن
رئيس الحزب النائب طالل أرسالن والشيخ نصر
الدين الغريب ،أوفدا إلى محافظة السويداء وعدد
آخ��ر من المناطق السورية ع��ددا ً من الحزبيين
والمشايخ ،للوقوف على أحوال أبناء الطائفة ،وما
يحيط بهم من أوضاع أمنية وعسكرية.
وضم الوفد نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري،
عضو المجلس السياسي رم��زي ح�لاوي ،مدير
الداخلية لواء جابر ،عضو الهيئة التنفيذية مفيد
سرحال ،الشيخ فيصل الغريب ممثالً الشيخ نصر
الدين الغريب ،وعددا ً من مشايخ طائفة الموحدين
الدروز.
واستهل الوفد زيارته ،بتقديم واجب التعزية
بالمرحوم الشيخ أبو كمال محسن الخطيب في
شهبا ،ثم زار شيخ عقل الطائفة حكمت الهجري في
دارته في قنوات.
وأث��ن��ى الهجري ف��ي كلمة ل��ه على «المواقف
الشجاعة» للنائب أرس�لان «ووقوفه إلى جانب
جبل العرب وسورية عموماً ،في مواجهة التآمر
على دورها القومي ووحدتها» ،مذكرا ً بأن «الدروز
ف��ي جبل ال��ع��رب وط��ن��ي��ون ع��روب��ي��ون ،وليسوا
فئويين ،ويدافعون عن وجودهم ووحدة بلدهم في
وجه الهجمة التكفيرية  -الصهيونية».
وزار الوفد محافظ السويداء الدكتور عاطف
الندّاف الذي شدّد على «تماسك أهالي السويداء
ووحدتهم إل��ى جانب ال��دول��ة والجيش العربي
السوري» ،مؤكدا ً «إبعاد شبح الفتنة عن المحافظة،
بسبب وعي أهلها وإدراكهم خطر المؤامرة ،التي
تستهدف وطنهم وهويتهم» ،الفتا ً إلى أن «كل ما
يشاع من أكاذيب وت ّرهات عن الوضع االقتصادي
والعسكري في السويداء ،ما هو إال جزء من حملة
إعالمية تآمرية في سياق المؤامرة الكبرى على
سورية».
والتقى الوفد في مقام عين الزمان ،شيخ العقل
يوسف جربوع ،الذي أكد «أننا نقاتل إلى جانب
جيشنا ودولتنا ،حماية لوحدة بلدنا أرضا ً وشعبا ً
ومؤسسات» ،شاكرا ً ألرسالن مواقفه.
ثم انتقل الوفد إلى سهوة البالط ،لزيارة شيخ

الوفد مع مشايخ السويداء
العقل حمود الحناوي ،الذي قال« :لقد عبر األمير
طالل أرسالن عن وجدان ال��دروز في كل مكان من
خالل مواقفه القومية والوطنية ،التي هي امتداد
لجذوره العربية األصيلة».
وألقى الجوهري كلمة ،أك��د فيها أن «رسالة
وتوحد ،خلف القيادة السورية والجيش
وح��دة
ّ
العربي السوري ،لصون سورية ال��دور المركزي
وال��م��ح��وري ف��ي ال��ص��راع م��ع ال��ع��دو الصهيوني
وأذنابه التكفيريين ،فالدروز حسموا خيارهم في
مواجهة «إسرائيل» أوال ً وثانيا ً وثالثاً ،ألنها صانعة
اإلرهاب والتكفير والفرقة في أمتنا».
واعتبر أن «مجزرة إدل��ب والهجوم على مطار
الثعلة بالتزامن مع فتح جبهة حضر ،تعكس
في شكل ص��ارخ الخطة الصهيونية لجر ال��دروز
إل��ى الحضن «اإلسرائيلي» ،وه��ذا ما لن يحصل
على اإلط��ل�اق» ،الف��ت��ا ً إل��ى أن «مشكلة ال���دروز
ليست مع الجوار أو مع الطوائف األخ��رى بتاتاً،
والسويداء اليوم تحوي أكثر من مئة ألف سوري

من المحافظات المجاورة ،مشكلة ال��دروز هي مع
اإلرهابيين والتكفيريين من دون سواهم».
من جهته ،نقل الشيخ الغريب في كلمته تحيات
وتعازي الشيخ نصر الدين الغريب« ،وتضامن
المشايخ واألهالي في لبنان مع أهلنا في سورية
عموماً ،وفي إدلب وجبل العرب وحضر خصوصاً»،
متمنيا ً أن «ت��زول الشدة عن الجمهورية العربية
السورية ،ويحل االستقرار واألم��ن على أراضيها
كافة».
ثم انتقل الوفد إلى قرية الحقف ،حيث كان في
استقبالهم المشايخ واألهالي في مجلس البلدة،
تقدمهم الشيخ أبو حمد مزيد السمان ،وقدم الوفد
التعازي بالشهداء الذين سقطوا دفاعا ً عن البلدة
وأهلها بوجه إرهابيي تنظيم «داعش».
واختتمت الجولة بزيارة مدينة جرمانا ،وكان
ف��ي استقبال ال��وف��د ف��ي مجلس المدينة الشيخ
أبو حمود فارس كاتبة وعدد من مشايخ الطائفة
وأبنائها في المدينة.

هل انقلبت بلدة غزة معقل «الم�ستقبل» عليه؟

ال�سني ـ ّ
مراد :الحوار ّ
ال�سني لحماية الطائفة ولي�س لتق�سيمها
البقاع الغربي ـ أحمد موسى
تتضعضع ق���وة ون���ف���وذ ت��ي��ار
المستقبل ف��ي ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي،
خصوصا ً في القرى والبلدات التي
تعتبر ث��ق�لاً استراتيجيا ً للتيار.
فبعدما أبدى نافذون في «المستقبل»
صعقتهم من المصالحات العائلية
برعاية رئيس حزب االتحاد النائب
ال��س��اب��ق ع��ب��دال��رح��ي��م م����راد وم��ا
سبقها من ن��زع ث��وب «المستقبل»
عن مسؤولين قياديين بارزين في
«المستقبل» ف��ي ال��ب��ق��اع الغربي
واإلع�ل�ان ع��ن مصالحة «ال ع��ودة
عنها» م��ع «أب���و حسين» ،ج��اءت
أم��س مصالحة عائلتي منصور
والمجذوب كبرى العائالت في بلدة
غزة «الرقم الصعب واالرتكاز األول
ل��دى المستقبل» .ووف���ق مصادر
قيادية من «المستقبل» اتصل االمين
العام للتيار احمد الحريري بنائب
المستقبل جمال ال��ج��راح معاتبا ً
وص��ارخ��اً« :نايمين على أذنيكم

وال��م��اء تجري من تحتكم وكأنني
أمام يوم قريب ال أجد «المستقبل»
في البقاع الغربي».
ما اضطر الجراح للرد على مراد
المطالب بحوار س ّني -س ّني ،األمر
الذي اعتبره الجراح خالل اجتماع
عقده في دارت��ه في المرج لقيادات
«المستقبل» حضره مشايخ من
المنطقة« ،تقسيما ً للس ّنة كمن يدق
إسفينا ً بينهم».
ورد مراد على هذا االتهام موضحا ً
أن «ال��دع��وة إل��ى الحوار الس ّني -
الس ّني هو لحماية الطائفة في لبنان
وح��م��اي��ة مصالح أبنائها وليس
لتقسيمها ،ألن توحيد البيت ال يعني
التقسيم».
ك�ل�ام م���راد ج���اء خ�ل�ال رعايته
المصالحة بين عائلتي منصور
وال��م��ج��ذوب ،وتخللها حفل إفطار
أقامه مراد بمناسبة المصالحة في
متنزه بلدة غزة في البقاع الغربي،
وحضره رئيس اتحاد بلديات السهل
وبلدة غزة محمد المجذوب ،مخاتير

البلدة ولفيف من رجال الدين وعدد
من فعاليات وعموم أهالي البلدة.
وت��ح��دث إم���ام ال��ب��ل��دة الشيخ
ابراهيم ال��غ��زاوي ال��ذي اعتبر أن
أه��ال��ي غ��زة «مرجعهم واح��د وإذا
ما حصل س��وء تفاهم ف��إن العقالء
وأص��ح��اب الفضل دائ��م��ا ً سباقون
لحل المشاكل» .وشكر لمراد جهوده
في إتمام المصالحة.
أما المجذوب فدعا إلى الوحدة
بين أهالي غزة ،مقيمين ومغتربين.
وأش��ار إلى «أننا محرومون من
الدولة اللبنانية وحضورها على
المستوى التنموي واإلن��م��ائ��ي».
واستذكر المجذوب اللجان التي كان
يرأسها الوزير مراد معددا ً االنجازات
الكثيرة والكبيرة في البلدة.
ثم ألقى مراد كلمة اعتبر فيها أن
م��ا أنجز ف��ي غ��زة «يجب أال يكون
بديالً عن الدولة».
وع���ن ال��وض��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ج��دد
مراد ترحيبه «بالحوارات الجارية
على مستوى الوطن بين حزب الله

ص��ل��وا م��ن أج��ل إح�ل�ال ال��س�لام في
رب��وع��ه��ا ( )...واس��ت��ع��رض اآلب��اء
أيضا ً وض��ع البطريركية في مصر
وال��س��ودان ،وكانت فرصة سانحة
لتهنئة مصر برئيسها المشير عبد
الفتاح السيسي».
وت��وق��ف المجمع «ع��ن��د الوضع
اللبناني الحرج» ،ودعا المسؤولين
«إل��ى تحمل مسؤولياتهم واإلس��راع
ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية
للحفاظ على الدستور ،إذ من دونه ال
قيام للدولة وال انتظام للمؤسسات».
وب��ارك اآلب��اء «ل��ق��اءات ال��ح��وار بين
القيادات وشجعوا على متابعتها
على كل األصعدة .وعبروا عن دعمهم
للجيش والقوى األمنية في عملها،
ش��اك��ري��ن لهم سهرهم على األم��ن
ف��ي ال��ب�لاد ومصلين ل��راح��ة نفوس
الشهداء».
وح��ث��وا المسؤولين ،م��ن وزراء
ون����واب وف��ع��ال��ي��ات ف��ي الطائفة
وخارجها« ،أن يطالبوا باستعادة
مواقع الروم الكاثوليك في المؤسسات
واإلدارات» ،داعين «أبناء كنيستنا
إلى التضامن ،ألن قوتنا بوحدتنا،
مشجعين إياهم على الصمود والبقاء،
واالنخراط في الجيش والقوى األمنية
وإدارات الدولة».
ون���اق���ش ال��م��ج��ت��م��ع��ون قضايا
قانونية ورعوية ،وأعلنوا «تمسكهم
ب��ع��دم بيع األراض����ي والممتلكات
الكنسية .وتدارسوا في هذا الصدد
م��ش��روع وض��ع نظام ضابط لبيع
ممتلكات وأراضي الكنيسة وانتقال
ملكيتها».
وقرر اآلباء «تلبية لتقوى المؤمنين،
وخدمة للعمل المسكوني من طريق
القداسة ،إدخ��ال أعياد قديسين من
مختلف الطوائف الشرقية والغربية،
في روزنامة كنيستنا الطقسية».

والمستقبل ،وبين التيار الوطني
الحر وال��ق��وات اللبنانية» ،مذكرا ً
ب��دع��وت��ه ال���ى «ال���ح���وار ال��ش��ام��ل
لتصحيح النظام اللبناني الذي لم
نشهد أي استقرار في ظله طيلة 72
عاماً ،بل أزم��ة تليها أخ��رى ،وذلك
سببه ان ال��ن��ظ��ام يشوبه الخلل
والخطأ».
وجدد دعوته إلى حوار «س ّني ـ
س ّني ،وذل��ك من أجل لبنان وليس
من أجل مذهبية بغيضة ،خصوصا ً
أن الطائفة الس ّنية ه��ي الضمان
ألجل البلد ككل ،وليحصل الحوار
وال��ت��ف��اه��م عند ال��س�� ّن��ة ف��ي لبنان
ك��م��ا ه��و ب��ي��ن ال��ش��ي��ع��ة ،وال����دروز
والمسيحيين».
وتساءل مراد «لماذا عندما ندعو
الى الحوار الس ّني  -الس ّني ،نجاب
بأننا نريد تقسيم الس ّنة؟» ،مؤكدا ً
أن «ذل���ك اف��ت��راء وان االرادة هي
للوحدة عبر الحوار والتفاهم».
واستهجن كل «ما يمارس باسم
الدين من أعمال قتل وتدمير».

ك�������� ّرم رئ����ي����س ال���ل���ق���اء
ال��دي��م��وق��راط��ي ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط ،ونجله تيمور ،في
قصر المختارة اول من أمس،
سفير تركيا إينان أوزي��ل��دز،
بحفل وداع���ي ل��ق��رب انتهاء
م��ه��م��ات��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة في
لبنان.
وألقى جنبالط كلمة شكر
فيها ألوزي��ل��دز «ك��ل جهوده،
حيث استطاع تأمين تواصل
م���ع ال��م��س��ؤول��ي��ن االت�����راك
تمثل ب��رس��ال��ة ص��ارم��ة ال��ى
ال���م���ج���م���وع���ات ال��م��س��ل��ح��ة
المتعددة والمتنوعة في شمال
سورية الستنكار مذبحة «قلب
لوزة» ،وكما سبق وذكرت بأن
معالجة الوضع في سورية
وم��ع��ال��ج��ة وج���ودن���ا إن في
شمال أو في جبل العرب هي
معالجة سياسية .ونعمل مع
الدولة التركية جهدا ً بمساعدة
من السفير ،وكذلك جهدا ً مع
المملكة االردن��ي��ة الهاشمية
فقط لتأمين الحماية وع��دم
تعرض هذه الشريحة العربية
الدرزية للضرر».
وبعد كلمة شكر ألوزيلدز،
قلّده جنبالط «ميدالية كمال
جنبالط».

وهّ اب�« :إ�سرائيل»
تحرك «الن�صرة»
ّ
أعلن رئيس حزب التوحيد
العربي الوزير السابق وئام
وه��اب أن «التضامن الوطني
اللبناني ال��ذي شمل األط��راف
اللبنانية كافة مع مجزرة جبل
الس ّماق يؤ ّكد عمق الترابط
ب��ي��ن ك��ل ال��ف��ئ��ات وال��ش��رائ��ح
اللبنانية» ،معتبرا ً أن هذا
التضامن «لعب دورا ً أساسيا ً
في استيعاب نتائج المذبحة
التي حصلت وال��ت��ي ل��م تكن
قرارا ً منفردا ً إذ من الواضح أن
هذه المذبحة متنقلة من مكان
إلى آخر».
وأكد وهّ اب خالل استقباله
وف��ودا ً شعبية من الجبل في
الجاهلية ،أن «هجوم جبهة
النصرة على حضر يوضح
بأن هناك ق��رارا ً «إسرائيلياً»
ه��و ال���ذي ي��ح��رك الجبهة»،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن «وراء ه��ذا
القرار «اإلسرائيلي» محاولة
لدفع ال��دروز لطلب الحماية
«اإلسرائيلية» وه��ذا أم��ر لن
يحصل ،وبإجماع كل الدروز
ف���ي ل��ب��ن��ان وس����وري����ة ،ألن
ال���دروز ق���ادرون على حماية
أنفسهم ف��ي س��وري��ة وحضر
وال��س��وي��داء وه��م سيكونون
ال��ى جانب الجيش السوري
ف��ي ح��م��اي��ة ه���ذه المناطق
وال����دروز ف��ي س��وري��ة لديهم
الدولة القادرة على أن تكون
الى جانبهم وأن تحميهم وهم
ق���ادرون على حماية قراهم
ولن يغادروها».
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تشييع الشهيد األطرش
أكد حزب الله أن تنظيم «داعش» مفخخ في السعودية
وينتظر التوقيت المناسب لالنفجار وش��دد على أننا
سنقاتل التكفيريين أينما كانوا معتبرا ً أن من يدافع عن
هؤالء اإلرهابيين هو منهم.
واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
أن «داع��ش ستزحف إلى المملكة العربية السعودية
وهو في األصل مفخخ فيها وينتظر التوقيت المناسب
فقط لالنفجار».
وقال رعد خالل احتفال تأبيني أقامه حزب الله في
بلدة كفرفيال  -اقليم التفاح« :الذين يراهنون على انتصار
«داعش» في سورية ال يعرفون مصلحتهم لكن الكراهية
والحقد الذي يغلي في صدورهم هو الذي يدفعهم إلى
هذا الرهان فهم يفضلون أن تنتصر «داع��ش» على ان
تنتصروا أنتم يا أهلنا الذين هزمتم العدو «اإلسرائيلي»
الذي كان يشكل أعظم قوة إقليمية في المنطقة».
واخ��ت��ت��م م��ت��وج��ه��ا ً إل��ى ال��ف��ري��ق اآلخ���ر« :ت��رف��ع��ون
شعارات السيادة الوطنية ،وأنتم ال تملكون أن تنفذوا
مضمون صفقة لتسليح الجيش اللبناني بالسالح الذي
يحتاجه».
ورأى عضو الكتلة النائب الدكتور حسن فضل الله
أن «سياسة التفرد واالستئثار والهيمنة وإقصاء اآلخر
وتهميشه وال��ت��ي يعتمدها فريق داخ��ل��ي ض��د مكون
أساسي في البلد هي المسؤولة عن الشلل في مؤسسات
الدولة ،واالستمرار في هذه السياسة يهدم مقومات
الدولة ،لذلك المطلوب الخروج من هذا النهج واالعتراف
بالشراكة الحقيقية ،فهناك في قوى  14آذار من ال يزال
يعمل بذهنية االستئثار ورفض المشاركة مع األفرقاء
اآلخرين».
وق��ال خ�لال احتفال تأبيني أق��ام��ه ح��زب الله في
حسينية ب��ل��دة عيتا ال��ج��ب��ل« :ال��م��ط��ل��وب االع��ت��راف
بالشراكة الحقيقية فعليا ً وليس إعالميا ً فقط ،وهذا
يكون بالمحافظة على المكون المسيحي ،فمصلحة
المسلمين في لبنان سواء كانوا سنة أم شيعة تكمن

في المحافظة على هذه الشراكة وعلى الدور المسيحي
من أجل أن يبقى للبنان ميزته وخاصيته ،ومن دون
هذه الشراكة يفقد لبنان صيغته ودوره» ،ولفت إلى
«أن هناك شعورا ً عند فريق لبناني بالتهميش ومحاولة
اإللغاء ،ولهذا كانت دعوتنا لتيار المستقبل إلى العمل
الجدي لتبديد الهواجس ،وإعطاء الحقوق ألصحابها،
لكي تنهض الدولة ،ألن البقاء بعقلية التفرد واالستئثار
يهدم كل مرتكزات الدولة».
وأض���اف« :المطلوب االستماع إل��ى مطالب التيار
الوطني الحر وإعطاؤه حقوقه وال سيما في موضوع
رئاسة الجمهورية ،إذ ال يمكن إدارة الظهر لهذا التيار
وإبقاء األمور في الدائرة المفرغة بما يعطل البلد ويؤدي
إلى مزيد من الشلل».
ورأى مسؤول منطقة البقاع في حزب الله النائب
السابق محمد ياغي «أن هناك خطرا ً دائما ً اليوم من العدو
«اإلسرائيلي» والخطر الداهم للتكفيريين ،ونحن نواجه
على محورين ،نواجه اإلرهاب التكفيري ،ونستعد دائما ً
للمواجهة مع العدو الدائم واألساس الصهيوني».
وقال« :سوف نتصدى للتكفيريين طالما تنبض فينا
نقطة دم ،سنقاتلهم أينما كانوا على أرض لبنان وعلى
أرض سورية أيضاً ،وهذا عهد نقطعه على أنفسنا ولن
نقبل من أحد أن يدافع عن هؤالء اإلرهابيين ،ومن يدافع
عنهم هو منهم».
مواقف ياغي جاءت خالل افطار أقامه الدكتور سهيل
رعد في دارته في بعلبك لمناسبة الذكرى السنوية لوفاة
والده المحامي زكريا رعد لفاعليات المنطقة.
على صعيد آخر ،أعلن حزب الله عن تشييع «الشهيد
علي محمد ع��ز ال��دي��ن (م��رت��ض��ى) ،ف��ي ب��ل��دة باريش
الجنوبية الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي،
وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد».
وف��ي الضاحية الجنوبية لبيروت ،شيّع الحزب
الشهيد محمد عبدالرحمن األطرش في «روضة الحوراء
زينب» في الغبيري.

ه ّن�أ البحرينيين ب�إطالق ابراهيم �شريف

�صالح� :أ�صحاب وقفات الع ّز ينت�صرون على الظلم

وجه األمين العام للمؤتمر العام
لألحزاب العربية قاسم صالح رسالة
تهنئة «إل��ى قيادة وك��وادر وأعضاء
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
(وع��د) والشعب البحريني األب��ي»
بمناسبة إط�ل�اق س���راح المناضل
إبراهيم شريف ،عضو األمانة العامة،
حيث أش��ار إل��ى أنّ إط�لاق سراحه
«أثبت أنّ وقفات العز والشجاعة

ال��ن��ادرة ال��ت��ي واج���ه بها الظلم قد
انتصرت على الجالّد».
كما توجه صالح باسمه وباسم
األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية «بأصدق المشاعر األخوية
والتضامنية مع عضو األمانة العامة
إب��راه��ي��م ش��ري��ف» ،م��ؤك��دا ً «أهمية
استمراره في مسيرته النضالية إلى
أن يحقق شعب البحرين تطلعاته

في الحرية والديمقراطية والمشاركة
الحقيقية والعزة والكرامة».
ك��م��ا ط��ال��ب ح��ك��وم��ة ال��ب��ح��ري��ن
باإلفراج الفوري عن عضوي األمانة
العامة الشيخ علي سلمان األمين
ال��ع��ام لجمعية «ال��وف��اق» وفاضل
عباس األمين العام للتجمع الوطني
الديمقراطي وجميع المعتقلين في
سجون السلطات البحرينية.

