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رحيل آية اهلل العظمى السيد محمد حسين فضل اهلل بعد مسيرة طويلة من االجتهاد والتبحر في علوم الدين

بقلم: عمر حبنجر
انه العالم العالمة واملرجع الذي ما اس����تطاع أحد 
إنكار علمه أو مرجعيته، حتى أولئك الذين ما ارتاحوا 

يوما اللتفاف الناس حول فكره وعقله وعباءته.
الس����يد محمد حس����ن فضل اهلل رمز علمي عاملي 
سطع جنمه في دنيا اإلسالم، ثم متدد الى عوالم اخرى 
على أجنحة فكره اإلنساني الرافض لألنا احلصرية، 
العاشق لآلخر في أي دين أو مذهب يتحرك حتت سقف 

اإللوهية الواحدة.
ما كنت أظن ان يوما كهذا يأتي فأكتب عنه بدل 
ان اكتب له، لكن املوت ح����ق كما هو في مفهومنا 
اإلس����المي، وكما فهمناه بعمقه البعيد من العالم 
العالمة، الذي أمض����ى 5 عقود من حياته الزاخرة 

مالئا للدنيا وشاغال للناس.
من النجف تلميذا ثم معلما، إلى النبطية إلى ضاحية 
بيروت الش����رقية، الى حي السلم، عندما ذرت احلرب 
قرنها في جسم لبنان ولم يعد للفكر القدرة على كبح 
الرصاص، وس����رعان ما حتول رجل الدين اإلسالمي 
والعروبي االس����تثنائي الى مح����ور للحياة الروحية 
واالجتماعية وحتى السياس����ية ملن حوله ولكثيرين 
ممن عشقته اذانهن قبل العيون، تسأله في الدين، في 
الشرع، في الفلك، في املرأة، في الفن والشعر، يجيب 
بطالقة ومبعرفة وثقة عالية بالنفس، ال س����ؤال لديه 

دون جواب وال جواب من دون حجة او إسناد.
هذا املجتهد في الدين املجاهد في السياسة الوطنية 
والقومية، أطلق شعار الوحدة اإلسالمية وعمل له طوال 

حياته كمرجعية دينية، وعمل لتالقي املذاهب اإلسالمية 
واألديان الس����ماوية وحتديدا اإلس����المية واملسيحية 
ودان س����ب الصحابة واألئمة من قبل بعض املغالن، 
ومتيزت فتاواه وأفكاره باجلرأة العلمية، وكان يناقش 
مبس����لمات الفكر الشيعي، وواجه الصعاب مع بعض 
املراجع الشيعية، السيما لعدم تقبله بعض الشعائر 
العاشورائية، وإنكاره قضية كسر ضلع السيدة فاطمة 
الزهراء وسوى ذلك. وفي السياسة شرع روح االستشهاد 
في لبنان لدحر االحتالل، وفي فلسطن لزعزعة الكيان 
الصهيوني، وتعرض ألكثر من محاولة اغتيال بشتى 

السبل واألساليب، لكن اهلل حماه.
لقد امتلك السيد فضل اهلل اجلرأة العلمية لطرح 
نظرياته السياس����ية أو الفقهي����ة عندما يتوصل الى 

قناعة ثابتة بها. وكان مصلحا اجتماعيا وتربويا، بنى 
املساجد واملستش����فيات وامليامت واملبرات التي توفر 
التمويل لها، وأعطى املرأة احليز األوسع من تفكيره 
وعلمه، كونها األم واألخت واالبنة، انها نصف املجتمع، 
ووالدة الكون، ومن كانت بهذا املوقع والدور ال يجوز 

حتميلها األسايا والرزاءات.
ال مجال إليفاء هذا العال����م الكبير حقه مبثل هذه 
العجالة، فهذه الطاقة الهائلة من العلم والفكر والدين 

منارة كبرى تشع على األجيال.
في آخر لقاء مع سماحته خالل مارس املاضي كانت 
نصيحته للبنانين وللعرب وخصوصا أهل اخلليج 
الذين يكنون له احتراما خاصا ووقارا ومهابة، »االبتعاد 
عن كل ما يس����يء الى الوح����دة، وخص بالذكر أولئك 

الذين يروجون للغلو واخلرافة ويقدمون للناس ثقافة 
التفرقة بدال من ثقافة الوحدة«.

العالمة املرجع، السيد الكبير، غادر الى عالم الطهارة 
والنقاء، عالم االتقياء واألصفياء، تاركا هذا العالم امللوث 
باألنانيات والشخصانيات ملن يجيدون السباحة في 
املياه العكرة. افتقاد اللبنانين والعرب وعارفيه ومقلديه 
في العالم اإلسالمي الواسع لهذا الهادي واملرشد، حامل 
لواء الدين بال تعصب واملذهب بال مغاالة، والعروبة 
بال حدود، س����يكون كبيرا، لكنه ترك الى جانب فكره 
وعلمه ومؤسساته االجتماعية والدينية ذرية قادرة 
على متابعة الرس����الة، ومؤمنن على مستوى العالم 
العربي، حاضرين حلف����ظ تراثه الديني واالجتماعي 

والسياسي.

العالمة العالمي

همّي أن أقدّم للعالم إسالماً حضارياً منفتحاً على العقل
رائد الفكر المنفتح في مقتطفات من أحاديث متفرقة مع»األنباء«:

إعداد محمد ناصر:
ربطت سماحة آية اهلل العظمى الراحل السيد محمد حسن فضل 
اهلل بالصحافة عالقة صداقة وثقة ومن ضمنها »األنباء« التي خصها 
بالعديد من اللقاءات املطولة على مر السنوات املاضية التي أطلق 
خاللها آراءه الراص���دة واملتبصرة والناقدة، وذلك باإلضافة لعدد 
من املقاالت التي اختار »األنباء« لتكون مساحته الرحبة لتوجيه 
رس���ائله التي ما حملت يوما إال رغبته الصادقة في تقدمي اإلسالم 
القرآني العطاء العالم إسالما حضاريا منفتحا على العقل، وعمله 
الدائم إلنقاذ الواقع اإلس���المي بالوحدة اإلسالمية التي عمل عليها 

أكثر من 50 عاما.
»األنباء« ُتعيد نش���ر مقتطفات من لقاءاتها مع العالمة الراحل 
ح���ول قضايا متنوعة تعميما للفائدة واالضاءة على رؤى الراحل 

في عدد من القضايا املتنوعة.

المسؤولية أمام اهلل

عندما انطلقت في مس���ؤولياتي االس���المية منذ اخلمسينيات 
كان كل همي ان اقدم للعالم اس���الما حضاريا منفتحا على العقل، 
انطالق���ا من قوله تعالى )وقل احلق من ربكم فمن ش���اء فليؤمن 
ومن ش���اء فليكفر( لقد كنت أفكر في ان مسؤوليتي امام اهلل هي 
انني عندما أؤمن بش���يء على انه حقيق���ة فإن علي ان أصرح به، 
ألنه ميثل مصلحة الناس وميثل اخلط املستقيم الذي أراد اهلل لنا 
ان نسير عليه. وأنا أقول انني موكل باالسالم اتبعه، وانني أعمل 
على اس���اس ما أؤمن به من االس���الم الذي جاء به القرآن والسنة 
في هذا املجال، لذلك انا ال اهتم مبحمد حس���ن فضل اهلل، ليس له 
عندي اي دور، امنا اهتم باالسالم، لذلك ال مشكلة عندي في ان اتهم 
بالتضليل او التكفير او بأي شيء مما نطق به الكثيرون سواء من 
الش���يعة او الس���نة في هذا املجال، كما انني اتصور ان الساحة ال 
تخلو من املثقفن واالسالمين الذين يدرسون اآلراء الصادرة مني 
او من اآلخرين مبوضوعية، لهذا فإنني واجهت الكثير من التأييد 
من الطبقات الواعية واملثقفة اإلسالمية في هذا املجال، لذلك فإنني 

أحترك على هذا األساس.

اإلنسان بأصالة إنسانيته

أنا أقول ان اإلنسان يقاس بأصالة إنسانيته، ان تكون إنسانا، 
أن تعيش إنسانيتك في إنس���انية اآلخر، وهذا يعبر عن احلديث 
النبوي الش���ريف بالقول: »ال يؤمن أحدك���م حتى يحب ألخيه ما 
يحب لنفس���ه »ويكره ما يكره لها.. كن أنت اآلخر، اعرف ما يحب 
اآلخر وما يكره، واعمل على أس���اس ان حتب له ما حتب لنفس���ك 
وتكره له ما تكره لها، وعندما نعيش إنس���انيتنا، نس���تطيع ان 
نفه���م بعضنا البعض ونرتاح، ان مش���كلتنا اننا ال نفهم بعضنا، 
احد شعراء العراق الش���يخ محمد الشبيبي، شاعر ومؤرخ وعالم 
يقول: »حكم الناس على الناس مبا س���معوا عنهم وغضوا األعن 
فاستحالت، وأنا من بينهم، أذني عينا، وعيني أذنا«،  مبعنى انني 

صرت أسمع بعيني وأرى بأذني.

الخليج عربي أو فارسي

التسمية أمر تاريخي، كان اسمه اخلليج الفارسي، كما ان هناك 
احمليط الهندي، وبحر العرب، وبالنسبة للخليج كان اسمه اخلليج 
الفارس���ي، وفي أيام املرحوم اإلمام اخلميني، عندما حصل جدال 

حول املوضوع قال فلتسموه »اخلليج اإلسالمي«.
لكن هذا لم يدخل في القاموس السياس���ي، على اي حال ان ما 
يهمني هو ان تكون العالقات أساسية جدا بن دول مجلس التعاون 
وإيران وقائمة على االحترام املتبادل واملصالح املتبادلة، وأال تتدخل 

إيران في شؤون اي دولة.

الوحدة اإلسالمية

لقد بدأت الدعوة الى الوحدة االسالمية منذ اوائل اخلمسينيات، 
فقد جئت الى لبنان عام 1952 حيث ولدت وعش���ت في العراق ألن 
أبي أقام طويال هناك، وكان هناك احتفال اربعيني للمرحوم السيد 
محسن األمن احد علماء املسلمن الشيعة الذي كان يقيم في الشام، 
وقد ألقيت قصيدة في ذلك الوقت دعوت فيها للوحدة االس���المية، 
وكان إلى جانبي د.مصطفى السباعي املرشد العام لالخوان املسلمن 
في س���ورية ولبنان، وأذكر ان الرجل كان وحدويا ايضا، وقد نقل 
قصة عن الس���يد محس���ن األمن، حيث جاءه شخص سني، وقال 
له: أريد ان أكون ش���يعيا، فرد عليه: ليس هناك فرق بن الس���نة 
والش���يعة، فكلنا مسلمون، لكن هذا الش���خص أصر، فقال السيد 
األمن: هل تريد ان تكون ش���يعيا؟ فرد: نعم، فقال له: اجلس على 
ركبتيك، وقل اشهد ان ال اله اال اهلل، فقال ثم قال له: قل ان محمدا 
رسول اهلل، فقالها، فقال له السيد األمن: أصبحت شيعيا، ونحن 
عندما نختل���ف نختلف حول ماذا قال رس���ول اهلل، وكلنا نؤمن 
بالكتاب والسنة، ونؤمن بأنه )اذا تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل 
والرسول( فنحن نلتقي على اهلل والرسول، لذلك أنا كنت وحدويا 
منذ اخلمس���ينيات وال أزال اعمل على اس���اس الدعوة الى الوحدة 
االسالمية في شرق العالم االسالمي وغربه، وأتابع االسالم في كل 
موقع، وأرى ان الوحدة االسالمية هي اخليار الوحيد النقاذ الواقع 
االس���المي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. ومسؤولونا، سنة وشيعة 
هذا يتكلم عن الصحابة وهذا يتكلم عن أهل البيت، لقد ش���غلونا 

بالتاريخ فنسينا احلاضر، شغلونا بالتراكمات التاريخية.
فانا أول من حّرم سب الصحابة، هناك شيعة يسبون الصحابة 
وهناك سنة يكّفرون الشيعة، فلنأخذ اإليجابيات ولنعمل على ان 

نلغي السلبيات.

قتل المسلم للمسلم

علينا كمسلمن ان نفهم انسانيتنا وحريتنا وكرامتنا ونصنع 
مس���تقبلنا، وكما تالحظون اآلن، ال حرب وال قاتل ومقتول اال في 
املناطق االسالمية، العراق، أفغانستان، الصومال، السودان، فلسطن، 
ثم القتال السياسي في لبنان، وإلى حد ما الصراع في ايران وسورية، 
لذلك اآلخرون يريدون ان يش���غلونا بأنفسنا، نحن نقتل أنفسنا 

بأنفسنا، يقتل املسلم بيد املسلم وهم يكملون علينا

نشأة األصولية

ان مشكلة األصولية ليست مجرد مشكلة فكرية اجتهادية ولكنها 

مشكلة العنف الذي تختزنه هذه األصولية التي ينظر فيها اصحابها 
الى من يخالفهم الرأي نظرة املس���لم الى الكافر الذي ميثل خطرا 
على االسالم واملسلمن حتى اننا نسمع من بعضهم ان خطر الذين 
يختلفون معهم في الرأي ممن ينسبونهم الى الشرك من الشيعة او 

من السنة اكثر من خطر اليهود والنصارى وما الى ذلك.
ومن الطبيعي ان الظروف التي يتحرك بها هؤالء، الذين يأخذون 
بأسباب العنف ويحاولون التحرك في الواقع االسالمي حتت تأثير 
الفكرة التي تقول انه البد لنا ان نصلح الواقع االسالمي بطرد كل 
هؤالء من حياة املسلمن. اننا نالحظ في هذه املسألة انه عندما تتهيأ 
لهم ظروف للقيام بالعنف الذي قد يأخذ اسم االرهاب او يأخذ اسم 
التطرف او التشدد او ما الى ذلك حسب املصطلحات السياسية، فانهم 
يبادرون الى اعطاء فتاوى القتل، وهذا ما نالحظه فيما يحدث اآلن 
في العراق او فيما حدث في السعودية او ما حدث في املغرب او ما 
حدث في العالم سواء كان في اميركا او في بريطانيا او في اسبانيا 

إلعطاء كل هذه األحداث اسم اجلهاد االسالمي في هذا املجال.

لن يحكمنا أحد حتى إيران

إننا نستطيع ان نقول بالفم املآلن: نحن ضد اي وصاية عربية 
او دولية، فنحن ال نريد ان يحكمنا احد حتى ايران، ألن املس���ألة 
اننا ش���عب ميلك قراره ويري���د ان يعيش في ارضه بعزة وكرامة 
وحرية، واذا كان البعض يتحدث عن االنتماء السوري للمسلمن 

الشيعة فإننا نتساءل: أليس اغلب الذين يتحركون سياسيا كانوا 
يأكلون على املائدة السورية.

إنني اس���تطيع ان اؤكد ان املس���ألة في العالقة مع سورية هي 
ضمن القضايا العربية الكبرى، ومنها القضية الفلسطينية وقضية 
االحتالل االميركي للعراق لذلك فنحن مع سورية في اخلط السياسي 
الذي يحكم القضية في املنطقة العربية السيما االحتالل اليهودي 
لفلس���طن واالحتالل االميركي للعراق في هذا املجال، اما ان نكون 
خاضعن للسياسة السورية او السياسة االيرانية فهذا امر نرفض 

ان يتحدث اآلخرون عنا به.

الحفاظ على الكويت

ف���ي تصوري ان االنتخابات في الكوي���ت من خالل رصدي لها 
كان���ت انتخابات كويتية ولم تكن انتخابات خارجية فرضت على 
الكويتين، وانني انصح اخواننا الكويتين بأن يحافظوا على هذا 
البلد الذي عانى في تاريخ���ه الكثير، وعليهم ان يجنبوه املعاناة 
التي رمبا ميكن ان حترق االخضر واليابس وهي معاناة العصبية 
املذهبية التي يحاول ان يثيرها البعض وانني عبرت عن تقديري 
لنجاح املرأة الكويتية في االنتخابات ألنني اتصور ان املرأة تتحمل 
مسؤولية وطنها متاما كما يتحمل الرجل، بل قد تفوق املرأة الرجل 
ف���ي ثقافتها ووعيها ومعرفتها حلقوق ومصالح بلدها مع االلتزام 
باخلطوط االخالقية االس���المية، وانني ارى في نتائج االنتخابات 

الكويتي���ة حيث انتخب الكويتيون اربع س���يدات في املجلس ان 
الكويتين يتقدمون على كل دول اخلليج.

تفجيرات ما قبل الغزو

انا كنت من الذين شجبوا كل ما حدث بالكويت من تفجيرات في الثمانينيات 
بصوت عال ألنني ال ارى مصلحة في هذا االسلوب من االعمال السيما في 

منطقة اخلليج، لذلك قلت انني ضد هذا العمل جملة وتفصيال.

والية الفقيه

والية الفقيه غير واقعية في لبنان، إذ نستطيع القول ان والية الفقيه، 
نظرية فقهية سياس����ية عندما يبحث الفقهاء عن الشخص المؤهل ليكون 
قائدا في الدولة وفي هذا المنحى هناك نظريتان، نظرية الشورى ونظرية 
والية الفقيه، في نظرية الش����ورى تتشاور االمة فيما بينها وتختار القائد 
الذي يتمتع بمواصفات معينة بالدولة االسالمية وتركز على الفقه االسالمي 
ومن خالل الكتاب والس����نة، اما نظرية ولي الفقيه فتقوم على اساس انه 
اذا كانت هناك دولة اسالمية فمن الطبيعي ان يحكمها الفقيه الخبير الذي 
يحيط به مستشارون وتجوز المعارضة له، ويجوز انتقاده، وكان ابوبكر 
الصديق يقول: »وليت عليكم ولست بخيركم« ويقول االمام علي گ: »ال 
تكلمون����ي بما تكلمون به الجبابرة، وال تتحفظوا مني بما يتحفظ به اهل 
البادرة )أهل الس����يف(«، ونالحظ ان بعض المجتهدين الشيعة يرون ان 

للفقيه والية اجتماعية خاصة في االشراف على االيتام واألوقاف.

فقيه االنفتاح
بقلم رئيس مجلس النواب

نبيه بري

اآلن كل ش����يء مييل إلى احلزن الشديد ليس اعتراضا 
على قضاء اهلل وقدره وهو س����بحانه يعطي ويأخذ ولكن 
ألن الكبار يتعبون أيضا وينزلون عن أفراسهم ويغادرون 
امليدان إلى نعسهم املزمن ويغمضون أعينهم على جروح 
العطش الذي ال يندمل وعلى التراب العليل وهم يعرفون 
أن تراب أجس����ادهم وحده يعيد إلى األرض ألقها لتصعد 

أشجار احلياة الكثيرة واملزدهرة.
اآلن اللغة الهادئة الهادفة الرصينة الناضجة القوية املتدفقة 
كشالل، لغة املجد الكربالئي، لغة احلوارين واحلسينين 
األوائل الذين خرجوا ليكرزوا ف����ي القرى والذين خرجوا 
الى ش����هادتهم من أجل أن يستقيم الدين � اآلن � هذه اللغة 
تبحث عن مفردات للرث����اء ولتعبيرات احلزن اجلميل في 

االبتسامة الواثقة.
اآلن، كل من في الشرق من املسلمن واملسيحين سينتبهون 
الى أنهم فقدوا مرجعا كان يحرس����هم من هوجاء التعصب 
والتمذهب وس����ينتبهون غدا الى أنهم أشد حاجة اليه في 
اللحظات العصيبة الضاغطة على عاملنا اإلسالمي من حدوده 

عند سور الصن العظيم الى غرب أفريقيا.
اآلن، كل اللبنانين، ب����كل طوائفهم ومذاهبهم وفئاتهم 
وجهاتهم، كل أجيالهم وجبالهم وتاريخهم وأرزهم وزيتونهم 
سينتبهون الى العمر الذي يستنزف أرواحهم ويأخذ عناصر 
قوتهم لوال املقاومة التي تقيم ش����جرتها جذورا في أعماق 

تراب أجسادهم.
اآلن، فلسطن من النهر الى البحر، بقدس أقداسها وغزة 
هاشم ومساجدها وكنائس����ها وأطفال حجارتها واألسرى 
واملعتقلن والشهداء واجلرحى ودائما األحياء سينتبهون إلى 

وصيته أن أمانيهم تتحقق بسلوك الطريق الى وحدتهم.
اآلن، كل اجلغرافيا في الشرق، كل األفكار املتحاورة او 
املتشاكس����ة، كل املقاومات، ستفتقد العالمة آية اهلل السيد 
محمد حسن فضل اهلل العاملي الذي كان منتبها الى خطوط 
التماس مبواجهة حرب الس����يطرة لرفع راية اإلسالم الذي 

ميثل خط النهضة املستقبلية.
اآلن، أنا أفتقد حضوره النبيل املترف باألفكار املزدهرة 
باملعرفة، املجرب، اخلبير وخير خلف خلير س����لف، سيد 
الكلمة، فقيه االنفتاح. عزاؤنا في حركة اخلط الذي مثله على 
الدوام: شجاعة الفكر في مواقف التحدي وفي تأكيده على 
ضرورة الدولة التي سعى الى ان تكون للجميع وفي املقاومة 
التي هي حاجة وضرورة لرد العدو وفي التعايش ودائما 

الوحدة الوطنية في لبنان ووحدة املسلمن في العالم.
عن النهار اللبنانية
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رحيل آية اهلل العظمى السيد محمد حسين فضل اهلل بعد مسيرة طويلة من االجتهاد والتبحر في علوم الدين

مشاعر الحزن تفيض لليوم الثاني في الكويت على رحيل العالمة السيد فضل اهلل
السفارة اللبنانية في الكويت تفتح أبوابها للعزاء اليوم وغداً

)محمود الطويل( أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل تقدميه واجب العزاء ألسرة الراحل  العالمة آية اهلل العظمى السيد محمد حسني فضل اهلل   

حبيب أسمى آيات التعازي الى األمة اإلسالمية عامة 
بوفاة س����ماحة الس����يد محمد فضل اهلل، مشيرا الى 
ان الفقيد كان رمزا للوحدة اإلس����المية قاطبة حيث 
كان ش����ديد التركيز على الشيء الذي نتمناه جميعا 
في الكويت ونس����عى وراءه في شتى املجاالت وهو 
الوحدة االسالمية ملختلف مذاهبنا وطوائفنا وقد كان 
الفقيد ش����ديد احلرص على هذا اجلانب ويعمل على 
تأصيله في العالم أجمع. وبني حبيب ان الفقيد كان 
من العلماء الذين تشهد لهم ساحات الفقه بشكل خاص 
وساحات السياسة واالجتماع واالقتصاد بصورة عامة 
وكان ذا بصم����ات جلية للجميع في مختلف امليادين 
وصروحه اخليرية ممتدة كونه رمزا لإلنسانية احلقة 
بكل معانيها، سائال املولى عز وجل ان ميّن على األمة 
اإلسالمية بالصبر والسلوان على فقده وان يتغمده 

بواسع رحمته.

تجمع شباب السيف: رجل االنفتاح

كما عزى جتمع شباب السيف األمة اإلسالمية في 
وفاة آية اهلل السيد محمد حسني فضل اهلل.

وقال التجمع في بيان »تلقينا ببالغ احلزن واألسى 
خبر وفاة السيد محمد حسني فضل اهلل صباح أمس 
االول«، ويتقدم التجمع بأحر آيات التعازي الى مراجعنا 
الكرام والى األمة اإلسالمية جمعاء والشعب اللبناني 
برحيل العالمة آية اهلل السيد محمد حسني فضل اهلل، 
تغمده اهلل برحمته وحشره مع محمد وآل محمد عليهم 
السالم، كما تقدم التجمع بالعزاء الى رئيس مجلس 

النواب اللبناني نبيه بري.
وأضاف البيان: افتقدت األمة برحيل السيد محمد 
حسني فضل اهلل رجل االنفتاح وصاحب الصدر الرحب، 
لعمله الدؤوب على نشر تعاليم اإلسالم وبناء املؤسسات 
الدينية والتربوية واالجتماعي����ة الهادفة الى خدمة 
اإلنس����ان. من جهتها، تقدمت حسينية دار الزهرات 
بالتعازي الى العالم االسالمي مبصابها اجللل بوفاة 
فقيدها الغالي املرج����ع الراحل واملفكر الفذ واملجاهد 

الكبير آية اهلل السيد محمد حسني فضل اهلل.
ونوه����ت بحياته املتميزة في عطائها اإلنس����اني 
والفكري والفقهي واجلهادي، التي قضاها في سبيل 
اهلل وضحى من أجلها بالكثير من وقته وجهده وفكره 
وصحته ورعى فيها األيتام والضعفاء واحملتاجني كما 

قاوم فيها الصهاينة والطغاة واملستكبرين.

واملنهج املستنير الذي كان يشكل طابع مسيرته الفقهية 
والفكرية، كما رؤيته السياسية، لقد كان فقيها متنورا 
جعل من املرجعية موقعا متفاعال مع املجتمع والقضايا 
الكبيرة التي متس واقع املسلمني والقضية الفلسطينية 

وقضايا التحرر بصورة عامة«.
وأضاف األمني: »لقد كان في الوقت نفس����ه رجل 
املؤسسات واملبرات التي متيزت بالسعة والشمول، 
واألداء الس����ليم، فقد كان بصورة عامة رجال بأبعاد 
كثيرة غنية، وحيوية فكرية فائقة اس����تفادت منها 
القوى واحلركات السياس����ية والثقافية واإلسالمية 
بحي����ث كان ميثل عنصرا توجيهي����ا قياديا لدى كل 
هذه االجتاهات واحلركات فضال عن رؤيته اإلسالمية 
الش����املة والبعيدة عن املذهبية والتعصب والداعية 
دائما الى الوحدة والتماس����ك على الصعيد الوطني 
واإلسالمي بصورة عامة«. بدوره رفع الشيخ راضي 

التي انهالت عليه، ومحاوالت االغتيال التي استهدفت 
شخصه وشخصيته«.

ولفت الى ان نتاجه الفكري الغزير، وآراءه العلمية 
التجديدية، ومواقفه السياسية الواضحة، ومؤسساته 
االجتماعية الشامخة، ودعمه الدائم الثابت للمقاومة 
اإلس����المية، هي أصدق برهان عل����ى نفاذ بصيرته، 
وصدق إخالصه، وقوة إميانه«. وتابع: »لقد فقدنا به 
مرجعا رائدا، وفقيها مجددا، وعاملا مصلحا، ومربيا 
عظيما، تخرجت على يديه أجيال من املؤمنني العاملني، 
والرس����اليني املجاهدين«. كذلك نعى العالمة السيد 
محمد حسن األمني، العالمة املرجع محمد حسني فضل 
اهلل. وقال السيد األمني: »ان لبنان والعالم اإلسالمي 
خسرا أبرز رموز النهضة اإلسالمية املعاصرة بوفاة 
العالمة فضل اهلل ويش����كل غيابه فراغا من الصعب 
ملؤه خصوصا اذا اخذنا بنظر االعتبار الرؤية املعتدلة 

عادل الشنان
فيما أعلنت الس����فارة اللبنانية في الكويت أنها 
ستفتح سجل التعازي لديها بوفاة الفقيد الكبير آية 
اهلل العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل، ابتداء من 
اليوم الساعة العاش����رة صباحا حتى الواحدة ظهرا 
ومن الساعة اخلامسة حتى السابعة مساء وعلى مدى 
يومني، توالت ردود الفعل احلزينة في الكويت والعالم 
اإلسالمي أمس لوفاة امام »التنوير واالعتدال« الذي 
يوارى الثرى اليوم في الضاحية اجلنوبية لبيروت. 
فقد أصدر التحالف اإلسالمي الوطني وجتمع امليثاق 
الوطني أمس بيانا مشتركا نعى العالمة الراحل ورفع 
أسمى آيات التعازي الى األمة اإلسالمية قاطبة وإلى 
جميع علمائها األعالم. وأشار الى عظيم الفاجعة بفقد 
العالم الرباني املجاهد الذي وطن نفس����ه للدفاع عن 
اإلسالم واملسلمني والذود عن احلق اإلنساني لكل إنسان 
على وجه األرض، فكان قبلة للباحثني عن وميض نور 
في هذا العالم املكفهر باملظلومني واحملرومني مثلما كان 
قلبا كبيرا استوعب كل املتناقضات ليعيد صياغتها 
بعقله املنفتح على كل اآلراء دون ان مينعه ذلك عن 

التمسك بالثوابت العقائدية والفقهية.
وأشاد البيان بالبصمة التي تركها الراحل على الواقع 
بصروح مؤسساتها اخليرية والثقافية واالجتماعية 
التي جعلت األيتام واحملتاجني يلثمون احلنان حني 
افتقدوه، في زمن املادية واألنانية البائسة، ولفت الى 
سعي سماحته ل� »مزج النظرية بالواقع وأطلق اإلسالم 
حركة على األرض تتلمس حوائج اإلنس����ان وترتقي 
به الى آفاق اخلير والسعادة، لذلك أحبه اجلميع بكل 
أطيافهم وانتماءاتهم وهوياتهم، فقد كان أبا لإلنسان 

بكل ما حتمل هذه الكلمة من معنى«.

مرجع ورائد

بدوره أشاد سماحة الشيخ حسن الصفار باحلياة 
احلافل����ة »باجلهاد والعمل في س����بيل اهلل، الزاخرة 
بالعطاء في ميادين العلم واملعرفة، املشرقة مبواقف 
التضحية والصمود في الدفاع عن مبادئ اإلس����الم 

وقضايا األمة« التي عاشها السيد.
وقال الش����يخ الصفار في بيان: لقد سطر الفقيد 
الراحل مبواقفه العلمية واجلهادية، صفحة من أروع 
صفحات العل����م واجلهاد في ه����ذا العصر، حيث لم 
تأخذه في اهلل لومة الئم، ولم يأبه ملختلف الضغوط 

العالمة السيد محمد حسن األمني الشيخ حسن الصفار الشيخ راضي حبيب

الصف�ار: فقدنا مرجع�اً ورائداً فقهي�اً مجدداً
األمي�ن: الرؤي�ة المعتدل�ة طاب�ع مس�يرة الس�يد 

حبي�ب: كان رم�زًا للوح�دة اإلس�المية قاطب�ة

لبنان يودع »المرشد الحكيم« اليوم.. ويعلن الحداد ثالثة أيام 
بيروت � محمد حرفوش � خلدون قواص

أعلنت احلكومة اللبنانية احلداد لثالثة ايام اعتبارا من اليوم حدادا 
على املرجع الديني الشيعي الواسع االحترام، السيد محمد حسني فضل 
اهلل ونكس����ت االعالم على صواري املؤسسات الرسمية، واعتبر اليوم 
عطلة رسمية تغطي مختلف القطاعات العامة واخلاصة نظرا ملا ميثله 
هذا العالم الكبير من مكانة استثنائية على مختلف املستويات الدينية 

والفكرية والسياسية في لبنان وفي العاملني العربي واإلسالمي.
ورفعت الرايات السوداء في العديد من املناطق.

واس����تمر لليوم الثاني على التوالي توافد الش����خصيات السياسية 
والدينية والعس����كرية واحلزبية الى مسجد االمامني احلسنني عليهما 
الس����الم في حارة حريك ومن ابرز املعزين السفير السوري في لبنان 
علي عبدالكرمي علي ممثال الرئيس السوري بشار االسد وقائد اجليش 
العم����اد جان قهوجي واملدير العام لألمن الداخلي اللواء اش����رف ريفي 

واملدير العام لألمن العام اللواء وفيق جزيني.
وكان الرئيس ميشال سليمان قدم واجب التعزية في العالمة الكبير 

امس األول.
وتقب����ل التعازي الى جانب اجنال الس����يد علي ومحمد علي ومحمد 
باقر، رئيس الهيئة الشرعية في حزب اهلل الشيخ محمد يزبك ورئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضوا الكتلة النائبان حسن 

فضل اهلل وحسني املوسوي.
 من جهته قال السفير السوري: ان سورية بلسان رئيسها السيد 
الدكتور بشار األسد وبكل شعبها تنعى هذا الفقيد الكبير متضامنة 
مع اس���رته ومحبيه ومع املقاومة ورمزها الذي كان سماحة السيد 

دوره في رعايتها ورعاية هذا الفكر املنقذ لألمة كلها.
وحضر معزي���ا ايضا الوزراء: غازي العريض���ي، طارق متري، 
ابراهام دادايان، علي الشامي، عدنان السيد حسني، والنواب: قاسم 

هاشم، ادغار معلوف، ايوب حميد، غازي زعيتر.
وشارك في التعزية رئيس املكتب السياسي في حركة أمل جميل 
حايك، ومترو بولي���ت بيروت للروم األرثوذك���س املطران الياس 
عودة، ومسؤول العالقات اخلارجية في حركة حماس أسامة حمدان، 
ومنسق تيار املس���تقبل احمد احلريري ومدعي عام التمييز سعيد 

ميرزا، ووفود اعالمية وشعبية وعلمانية.
وبني املعزين ايضا وفود من الكويت والبحرين وسلطنة عمان.

مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني اتصل معزيا بالرئيس 
نبيه بري وباألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل وبنائب رئيس 
املجلس الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن، وأعلن اقفال دار الفتوى 
واملؤسسات التابعة لها اليوم الثالثاء مبناسبة تشييع املرجع الكبير.

بدوره، األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل وصف السيد 
فضل اهلل في بيان نعيه باألب الرحيم واملرشد احلكيم والسند القوي، 
وق���د عاهده بأن نكون أهل الصبر والثبات والعزم مهما أحاطت بنا 
الشدائد واملصاعب والفنت وبأن نبقى اوفياء لألهداف املقدسة التي 

عاش من اجلها وعمل لها وضحى في سبيلها.
الرئيس ميشال سليمان تلقى رسالة تعزية من الرئيس االيراني 
احمدي جناد بالسيد فضل اهلل وصفه فيها برجل الدين الوقور الذي 
قدم خدم���ات جلية لصالح الوحدة الوطنية اللبنانية، وان اصراره 

على املقاومة سيظل عالمة مضيئة في تاريخ لبنان.
وقدم وزير خارجية ايران منوچهر متكي ورئيس مجلس الشورى 

علي الريجاني التعزية بالسيد فضل اهلل.
ويش���يع جثمان العالمة فضل اهلل عند الساعة الواحدة من بعد 
ظهر اليوم في موكب ينطلق من أمام دارته في حارة حريك وسيجوب 
املوكب شوارع الضاحية اجلنوبية التي أمضى فيها الراحل الكبير 
اجل���زء األهم من حياته النضالية دينيا وسياس���يا، قبل ان يصلى 
على جثمانه في مس���جد اإلمامني احلسنني الذي انطلق منه املوكب 
ويوارى الثرى في صحن املسجد،وس���ط مشاركة عربية وإسالمية 

ورسمية واسعة.

وسط مشاركة عربية وإسالمية ورسمية واسعة 

الس�يد نصراهلل ل�� »األب الرحيم«: نعاهدك بأن نك�ون أهل الصبر والثبات مهم�ا أحاطت بنا الش�دائد والمصاعب والفتن

الصحف اللبنانية ترثي فقيد األمة »الغائب الحاضر« 
الصح����ف اللبنانية تعاطت مع

وفاة املرجع الكبير كحدث ابرز الى 
جانب صوره ووقائع وفاته، وكان 
رثاؤه اجلامع املشترك بني تعليقات 
الصحف ومقدمات اخبار االذاعات 
ومحط����ات التلفزة.رئيس مجلس 
الن����واب نبيه بري كت����ب مقاال في 
»النهار« حتت عنوان »فقيه االنفتاح« 
قال فيه: االن كل اجلغرافيا في الشرق، 
كل االفكار املتحاورة أو املتشاكسة، 
كل املقاومات ستفتقد العالمة العلم 
اية اهلل السيد محمد حسني فضل 
اهلل، الذي كان منتبها على خطوط 
التماس مبواجهة حرب الس����يطرة 

لرفع راية االس����الم، وختم بالقول: 
اآلن انا افتقد حضوره النبيل املشرف 
باالفكار املزدهرة، منوها بتأكيده على 
ضرورة الدولة، وسعيه الن تكون 
للجميع وعلى املقاومة التي هي حاجة 

وضرورة لرد العدو.
وفي »السفير« اكد طالل سلمان 
أن الس����يد فضل اهلل س����وف يظل 
حاضرا في يومياتنا باجتهاداته التي 
فتحت ابواب الدين امام ابواب احلياة، 
ليعيشوها متحررين من حكم احلاكم 

الظالم، وتعسف احملتل الدخيل.
ب����دوره بطري����رك الكاثولي����ك 
غريفوريوس الثالث حلام، وصف 

فضل اهلل بالعزة اللبنانية الصلبة 
واملنارة الفقهية املتصفة بالرصانة 
واحلكمة والرزانة، مؤكدا ان آراءه في 
ركائز العيش التفاعلي بني املسيحيني 
واملس����لمني كانت وستظل من ابرز 
عالمات االنفتاح الفقهي واالعتدال 

الفكري الذي ال نزال نراهن عليه.
أم����ا صحيفة »االخب����ار« قالت: 
غ����اب من تربى علي����ه معظم قادة 
التيار السياسي والديني وهو الذي 
وجد فيه كثيرون من مذاهب فكرية 
ودينية اخرى عقال متنورا ومؤمنا 
بال تعصب. كذلك صحيفة »املستقبل« 
قالت عن فضل اهلل انه الرجل الذي 

شكل عالمة فارقة في العاملني العربي 
واالسالمي، ترك فراغا كبيرا في مجال 
الدين والسياسة والهموم االجتماعية، 
وكذلك في قضاي����ا الفكر والتالقي 

االسالمي واحلوار مع االديان.
 بدورها صحيفة »اللواء« اعتبرت 
ان السيد فضل اهلل سيبقى املنارة 
في زمن الظلمات. وان لبنان بغيابه 
يفتقد احد اعمدة احلكمة التي جتلت 
في مواقفه من خالل مبادئ احلوار 
واالنفت����اح على اآلخر والتس����لح 
باالعتدال ملواجهة املغاالة والتطرف، 
وبالتش����بث بالوحدة للتغلب على 

االنقسام.

لبنانيون يستنكرون عبر الفيس بوك
عدم حداد التلفزيونات اللبنانية 

بيروت: استنكر اللبنانيون بجميع انتماءاتهم
السياس���ية والطائفية واملذهبي���ة أمس على 
صفحات الفيس بوك ما أس���موه »تخاذل محطات 
التلفزة اللبنانية« لع���دم توقيف برامجها حدادا 
على وفاة العالمة آية اهلل العظمى الس���يد محمد 
حس���ني فضل اهلل. وحمل املعترضون بشدة على 
عرض برنامج »لول« الفكاهي على قناة ال� »أو تي 
ڤي« باإلضافة الى برامج عدة على جميع احملطات، 
مؤكدين ان الس���يد فضل اهلل هو فقيد كل لبنان 
وليس طائفة دون سواها، ومطالبني بوقف البرامج 

فورا وإعالن احلداد العام.

أع��رب الباح��ث الفلك��ي د.صال��ح العجي��ري ع��ن 
عميق حزنه وتأثره بوفاة العالمة السيد محمد حسين 
فضل اهلل، ولفت العجيري الى ان الس��يد فضل اهلل كان 
يستشير الفلكيين بشأن إثبات األهلة، وقال: »كان يسألنا 
هل هناك هالل يرى في أي من األقطار اإلس��المية؟ فإذا 
كان��ت إجاباتنا بنع��م أفتى ببدء الش��هر القمري، في كل 
الشهور حتى رمضان وشوال، أما إذا كانت إجاباتنا بالنفي 
فهو يعود ويس��أل مرة أخ��رى، هل هناك هالل يرى في 
أي من البلدان غير اإلس��المية نشترك معهم في جزء من 
الليل فإذا كانت إجاباتنا »نعم في البرازيل وتشيلي وبيرو« 

فهو يعتد بهذا الهالل.
 وأشار الى انفتاحه على العلم والمعرفة، متمنيا له الرحمة 

الواسعة وبالنعيم المقيم في جنة الخلد وملك ال يبلى.

د.صالح العجيري

العجيري: كان منفتحًا  على العلم والمعرفة 
ويسأل الفلكيين عن إثبات األهلة


