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)محمو د الطويل( الوزيرة بهية احلريري تقوم بواجب العزاء ألهل الفقيد وذويه  رئيس مجلس النواب نبيه بري يقرأ الفاحتة مفتي لبنان الشيخ د. محمد رشيد قباني يلقي النظرة األخيرة على جثمان الراحل الكبير

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

مئات اآلالف  شيّعوا السيد فضل اهلل

مشاعر املواساة بهذا املصاب اجلليل، ونعاهد سيدنا اجلليل ان 
نبقى االوفياء لالهداف املقدس���ة التي عاش من اجلها وعمل لها 

وضحى في سبيل ليل نهار.

نعي الحرس الثوري

ونع���ت قوات احل���رس الثوري االس���المي آي���ة اهلل محمد 
 حس���ن فضل اهلل، معتبرا انه كان على الدوام في اخلط االمامي

جلبه���ة مقاومة وصم���ود الش���عب اللبناني في وج���ه الكيان 
الغاصب.

كما اب���رق معزيا ملك البحرين خليفة بن عيس���ى، ورئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة غزة اسماعيل 
هنية ووزير اخلارجية املصري���ة احمد ابوالغيط ووزير العمل 
البحريني مجيد العلوي واالمن العام حلركة اجلهاد االس���المي 
في فلسطن رمضان عبداهلل شلح. وعلى غرار قرار دار الفتوى 
اقفال مؤسساتها امس، اصدر شيخ عقل املوحدين الدروز قرارا 

باقفال مؤسسة الدار امس حدادا على املرجع الكبير.

جنبالط: خسارة للعالمين العربي واإلسالمي

من جهته، النائب وليد جنبالط رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
اعتبر ان فقدان الس���يد فضل اهلل ش���كل خسارة للعالم العربي 
واالس���المي وهو الذي جاهد برأيه السياسي والثقافي والديني 
ووقف بحزم ضد الفتنة، رافضا العصبيات املذهبية الضيقة من 
خالل دعمه للمقاومة، وهو ما دفع اجهزة االستخبارات الصهيونية 
والغربية وبعض اجلهات االنعزالية الى محاولة اغتياله السقاط 
الثوابت الوطنية الت���ي طاملا نادى بها فيما يتعلق بالصراع مع 

العدو االسرائيلي.
بدوره النائب طالل ارسالن رأى ان لبنان سيفتقد بوفاة السيد 
فض���ل اهلل علما من اعالم ثقافة االنفت���اح على اآلخر واملقاومة 

واحلوار بن االديان.
مطران عكار للروم االرثوذكس باسيليوس منصر اعتبر ان فضل 

اهلل مثل كل اللبنانين في فكره مناصراحلق ومطفئا للفتنة.

الى ان املقاومة االس���المية في لبنان والت���ي لها حق كبير على 
االمة االس���المية كانت على الدوام حتت رعاية ودعم ومساعدة 

هذا العالم املجاهد.
وتابع الس���يد خامنئي قائال: لق���د كان الراحل الكبير الرفيق 
املخلص واملقرب من اجلمهورية االسالمية ونظامها ووفيا لنهج 
الثورة االس���المية، وقد أثبت ذلك قوال وعمال على مدار األعوام 

الثالثن من عمر هذه اجلمهورية.
الى ذلك شارك في التشييع وفد ايراني رفيع وصل الى بيروت 
امس، ضم أمن مجلس صيانة الدستور آية اهلل أحمد جنتي ونائب 
رئيس اجلمهورية االيرانية مسعود زريبابان ورئيس مؤسسة 

الشهيد وعدد من نواب مجلس الشورى االيراني.
وأوردت وسائل االعالم التشييع والنعي الذي اصدره االمن 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، وفيه يقول: لقد علمنا في 
مدرسته ان نكون دعاة باحلكمة واملوعظة احلسنة، وان نكون اهل 

احلوار مع اآلخر، وان نكون الرافضن للظلم، املقاومن لالحتالل 
وعشاق لقاء مع اهلل تعالى من موقع اليقن، وان نكون اهل الصبر 

والثبات والعزم مهما احاطت بنا الشدائد واملصاعب والفنت.
لقد كان لنا االس���تاذ واملعلم، والعلم والنور الذي نستضيء 
به في كل محنة، واليوم نفتقده اذ يفارقنا الى جوار ربه الكرمي 
الذي جاهد في سبيله طيلة عمره الشريف، اال ان روحه الزكية 
وفكره النير وكلمته الطيبة وابتسامته العطوفة وسيرته العطرة 
ومواقفه الصلبة كل ذلك سيبقى فينا هاديا ودليال ودافعا قويا 

متجددا للعمل الدؤوب واجلهاد املتواصل.
واضاف نصراهلل: اني اتقدم باسم املجاهدين واملقاومن وعوائل 
الشهداء واجلرحى واحملررين وكل جمهور املقاومة الى امامنا صاحب 
الزمان گ والى مراجعنا العظام وفي مقدمتهم س���ماحة االمام 
اخلامنئي والى جميع املسلمن واللبنانين خصوصا وباالخص 
الى اسرته اسرة الفضل واجلهاد والشرف بأحر التعازي واصدق 

بيروت ـ عمر حبنجر
شيع مئات اآلالف في لبنان امس، العالم العالمة االسالمي الكبير 
السيد محمد حسن فضل اهلل، بحضور شخصيات عربية وإسالمية 
ومبشاركة جماهير حاشدة من مختلف املناطق اللبنانية، ووسط 

حداد رسمي عام ومبساهمة تنظيمية عالية من حزب اهلل.
وانطلقت مراس���م التشييع من مس���جد احلسنن في »حارة 
حريك« باجتاه الشارع العريض وصوال الى مسجد االمام الرضا 
في بئر العبد، وتوقف قليال ثم تقدم الى محلة »الساندريال« في 
ذات احمللة، حيث املكان الذي سبق ان تعرض فيه الراحل الكبير 
حملاولة االغتيال الشهيرة في الثامن من مارس 1985 بواسطة سيارة 

ملغومة ما أفضى الى مقتل 85 شخصا، والعديد من اجلرحى.
ومن ذلك املوقع تابع املوكب الى محلة مش���رفية واجته غربا 
نحو جس���ر املطار ومنه جنوبا ناحية مقر املجلس االس���المي 
الشيعي األعلى، فعودة الى مسجد اإلمامن احلسنن حيث صلي 

على اجلثمان ثم ووري في صحن املسجد.
وتوقفت االش���غال على مداخل العاصمة اجلنوبية خصوصا 
بن نفق املطار وطريق خلدة، حيث جتري عمليات تأهيل واسعة 
النطاق من اجل تس���هيل وصول املش���يعن ومن ثم مغادرتهم 

الضاحية البيروتية.

برقية خامنئي

من جانبه، مرش���د الثورة االس���المية في ايران الس���يد علي 
خامنئي أبرق معزيا في العالم االسالمي الكبير آية اهلل سماحة 

السيد محمد حسن فضل اهلل.
وجاء في برقيته قوله: أتق���دم الى عائلة آية اهلل فضل اهلل، 
وإلى جميع مريديه في لبن���ان واجلاليات اللبنانية في أفريقيا 
وأميركا الالتينية، والى جميع املسلمن الشيعة في لبنان بأحر 
التعازي في العالم املجاهد آية اهلل السيد محمد حسن فضل اهلل 

رحمة اهلل عليه.
وأضاف: لقد قدم هذا العالم املجاهد الكبير الكثير في الساحات 
الدينية والسياسية وكان له األثر الكبير على الساحة اللبنانية 
التي لن تنس���ى خدماته وبركاته الكثيرة على مر السنن، الفتا 

خامنئي: فضل اهلل راعي المقاومة اإلسـالمية والرفيق المخلص الوفي للجمهورية اإلسـالمية وثورتها على مـدى األعوام الثالثين من عمرها

الوطنيـة الثوابـت  إلسـقاط  اغتيالـه  محاولـة  إلـى  والغربيـة  الصهيونيـة  االسـتخبارات  دفعـت  اهلل  فضـل  العالمـة  مواقـف  جنبـالط: 

نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم والرئيس فؤاد السنيورة يتلقيان التعازيالرئيس األسبق أمني اجلميل معزيا
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)محمد ماهر - سعود سالم(اهاب العرادة من الديوان األميري معزيا طاقم السفارة اللبنانية

)أ.پ(السفير العراقي يقرأ الفاحتة على روح السيد محمد حسني فضل اهلل لبنانيات يبكني الراحل ويلتقطن الصور األخيرة لنعشه قبل مواراته الثرى 

السفير السوري بسام عبداملجيد يعزي السفير اللبناني

السفير األردني جمعة العبادي معزيا السفير اللبناني

.. وداعا أبا األيتام

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

دبلوماسيون: األمة فقدت علمًا من أعالم االعتدال 
ومنادياً بالحوار والتفاهم بين جميع األديان

بشرى الزين
توافد عدد من السفراء واعضاء 
السلك الديبلوماسي املعتمدين لدى 
الكويت على مقر السفارة اللبنانية 
لتقدمي واجب العزاء صباح امس 
في وف����اة العالمة الكبير آية اهلل 
العظمى سماحة السيد محمد حسن 

فضل اهلل.
إلى جانب حشود من املواطنن 
وأبناء اجلالية اللبنانية واجلاليات 

العربية املقيمة في الكويت. 
الس����فير اللبنان����ي د.بس����ام 
النعمان����ي ق����ال ف����ي تصري����ح 
للصحافي����ن ان الراح����ل الكبير 
آي����ة اهلل العظمى الس����يد محمد 
حس����ن فضل اهلل هو عالم كبير 
ومرجعية معتدلة، مضيفا انه كان 
له عدد كبير من املؤيدين واالتباع 

واحملبن.
واش����ار الى ان فتاواه وآراءه 
ومقارانت����ه اتس����مت باالعتدال 
والشفافية والروح الوطنية، مشيرا 
الى ان الفقيد عالج األمور دائما من 
الناحية الدينية الس����محاء وكان 
ينادي باحلوار والتفاهم بن جميع 
األديان، فكان بذلك مرجعية كبيرة 
ومنارة ال تعوض سائال الرحمن 

الرحمة واملغفرة له وخالص العزاء 
ألهله.

ومن جانبه عزى الشيخ فهد 
جابر األحمد في كلمته في سجل 
التعازي قائال: »نع����زي األمتن 
العربية واالسالمية بوفاة ورحيل 
سماحة املرجع العالمة السيد محمد 
حس����ن فضل اهلل، هذا االنسان 
املفكر الذي افنى حياته باحلكمة 
والدعوة الى الوسطية واالعتدال 

ونبذ الفرقة واالختالف.
وجاء في كلمة التعزية للسفير 
السوري بس����ام عبداملجيد: رحم 
اهلل فقيدكم الغالي واسكنه فسيح 

جناته.
العربية  واضاف: فقدت األمة 
علما من اعالم االعتدال والتنوير، 
ونقدم أسمى التعازي باسم اجلالية 
واعضاء الس����فارة وباسم سفير 
سورية الى لبنان رئيسا وحكومة 

وشعبا.
وبدوره اعرب س����فير اململكة 
االردنية الهاشمية جمعة العبادي 
ع����ن تعازيه في كلم����ة جاء فيها 
»بحزن بالغ وأسى عميق تلقينا 
نبأ وفاة فقيد لبنان الكبير واالمتن 
اللتن فقدتا  العربية واالسالمية 

برحيل����ه علم����ا من أع����الم االمة 
االسالمية«.

الفقيد مواقف  واضاف: »ترك 
وبصمات مشهودة واذ نتقدم الى 
الش����قيق قيادة وحكومة  لبنان 
وش����عبا بأحر التعازي وصادق 
املواساة بهذا املصاب اجللل ندعو 
املولى عز وجل ان يتغمد الراحل 
الكبير بواسع رحمته ورضوانه وان 

يلهم أسرته الصبر والسلوان«.
العب����ادي: »وتقبلوا  واضاف 
من اشقائكم في اململكة االردنية 
الهاشمية واعضاء السفارة وابناء 

اجلالية االردنية أحر التعازي«.
اما السفير العراقي محمد حسن 
العلوم فقال: »نعزي لبنان  بحر 
والعراق واألمة العربية واالسالمية 
بفقيدها الكبير س����ماحة آية اهلل 
السيد محمد حس����ن فضل اهلل 
تغمده اهلل برحمته واسكنه فسيح 
جناته والهم ذويه ومعارفه الصبر 

والسلوان«.
واش����ار الى ان الراحل الكبير 
كان قاسما وطنيا وقوميا ودينيا 
س����يفتقده الوطن والعرب ولفت 
بحر العلوم الى ان الفقيد كان رجال 
معتدال جمع العلم والفقه واألدب 

والتاريخ في عقل واحد سمح له 
بتخطي احلواجز ودخل القلوب، 
وهكذا س����تذكره االيام دائم ا بكل 
خير، من����ا الفقيد وترعرع حتت 
النخلة العراقية وتوفاه اهلل جل 
وعال حتت شجرة األرز اللبنانية 
وهكذا هي االيام.. رحمك اهلل يا 
سيدنا الراحل وأنت ترحل عن هذه 

الدنيا.. والبقاء هلل وحده.
من جانبه، عب����ر نائب عميد 
الديبلوماس����ي وسفير  الس����لك 
الصومال أبوبكر أمن ش����يخ عن 
حزنه وأسفه لرحيل العالمة الكبير 
السيد محمد حسن فضل اهلل قائال: 
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 
وباسم بالدي الصومال وأعضاء 
السفارة واجلالية، أتقدم بخالص 
العزاء الى الش����عب االسالمي في 
كل مكان في وفاة املغفور له آية 
اهلل العظمى تغمده اهلل برحمته 

ورضوانه.
من جهته، قال املستش����ار في 
الس����فارة املصرية خالد حسن: 
تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة سماحة 
املغفور له الس����يد محمد حسن 
فضل اهلل ونتقدم بخالص العزاء 
وصادق املواساة في وفاة املغفور 

له ونس����أل اهلل عز وجل تعالى 
ان يتغمد الفقيد بواس����ع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم 
االسرة جميل الصبر والسلوان. 
كما جاء في تعزية املواطن اهاب 
الع����رادة من االدارة السياس����ية 
في الديوان األميري: فقدت األمة 
العربية واالسالمية أحد أعالمها 
الكرام، فقد كان الفقيد رحمة اهلل 
عليه آية اهلل املرجع السيد محمد 
حسن فضل اهلل أحد االعمدة في 

هذه االمة.
وأضاف: ونسأل اهلل عز وجل 
ان يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم 

ذويه وأهله الصبر والسلوان.
جتدر االش����ارة الى ان سجل 
التعازي الذي فتح أمس من الساعة 
العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا 
ومن الساعة اخلامسة الى السابعة 
مساء سيغلق اليوم في قاعة لبنان 
مبقر السفارة اللبنانية في مجمع 
السفارات مبنطقة الدعية. وكان في 
استقبال املعزين السفير اللبناني 
د.بسام النعماني والقنصل طوني 
عيد وامللحق العس����كري أرسالن 
حل����وة وعدد من أف����راد اجلالية 

اللبنانية املقيمن في الكويت.

السفارة اللبنانية استقبلت المعزين من المواطنين وأبناء الجالية اللبنانية والعربية وتفتح سجل عزائها اليوم أيضاً

على هامش الفاجعة

زحمة مشيعني:  نظرا لزحمة املشيعن الذين 
وصل عدده����م ملئات اآلالف،  تأخرت مراس����م 
التشييع خالل جتوالها في الضاحية اجلنوبية، 
ولم يتمكن املش����يعون من اداء صالة اجلنازة 
على الفقيد العالمة محمد حسن فضل اهلل حتى 

الساعة الرابعة بعد الظهر.
 أثره سـيتجاوز شـواطئ لبنان: في تعليق على 
وفاة العالمة السيد محمد حسن فضل اهلل كتبت 
السفيرة البريطانية في بيروت، فرانسيس غاي 
ان غياب فضل اهلل »س����يتجاوز اثره شواطئ 
لبن����ان«. وحتدثت عن انطباعاتها بعد التعرف 
عليه، فقالت »عند زيارته ميكنك ان تكون متأكدا 
م����ن حصول نقاش حقيقي م����ع جدال محترم، 
وتعلم انك س����تتركه مع شعور بانك اصبحت 
شخصا افضل«. واضافت »هذا بالنسبة الي هو 

التأثير الفعلي لرجل الدين احلقيقي الذي يترك 
اثرا على جميع م����ن يلتقيهم بغض النظر عن 
دينهم«. واعتبرت ان »العالم يحتاج الى مزيد 
من الرجال مثله املستعدين للتواصل عبر االديان 
واالعتراف بواقعية العالم املعاصر ولديهم اجلرأة 

ملواجهة القيود القدمية«.
 مراسـم التشـييع: تولى ح����زب اهلل امس 
التفاصيل التنظيمية ملراسم التشييع التي جتري 

في معقله في الضاحية.
 شعارات منددة: إلى جانب اإلعالم والالفتات 
السوداء التي حملها املشيعون، اطلق عدد منهم 

شعارات »املوت ألميركا املوت إلسرائيل«.
املرض يغيب قبالن عن اجلنازة: غاب نائب رئيس املجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن 

لدخوله املستشفى إلجراء فحوصات عاجلة.

كيف يتواصل »حزب اهلل« مع الغرب
بعد وفاة السيد فضل اهلل؟

مشجعة بالنسبة الى التعاطي 
البريطاني مع اسرائيل واملغاير 
الى حد ما للسياسة السابقة التي 
كانت أكثر حرصا على التوازن 
في العالقات مع اسرائيل وغيرها 

من الدول.
وتؤكد املص���ادر ان احلزب 
سيبقى على األسس التي بدأها 
مع البريطانين ولن يحيد عنها، 
وان شخصيات عدة قادرة على 
إكمال املوضوع من حيث توقفه 
في حال رغب البريطانيون في 
ذلك، وإذ تعترف بأن شخصية 
السيد فضل اهلل كانت مميزة وال 
ميكن ألي شخصية اخرى تقدمي 
املزايا نفسها، إال انها تشدد على 
انه اذا كانت الرغبة حقيقية لدى 
اجلانب اآلخر فسيجد التعاون 
نفسه الذي كان سائدا، وعلى ان 
مرض السيد الراحل طال لفترة 
سمحت بتهيئة األجواء ملعرفة 
كيفية التصرف عند غياب هذا 

املرجع الشيعي.
وال ميكن القول انه برحيل 
الس���يد فضل اهلل يكون الباب 
قد اغل���ق كليا عل���ى االنفتاح 
الغربي على »حزب اهلل« لكنه، 
يج���ب التعاطي بدقة عالية مع 
املسألة املستجدة من قبل احلزب 

ومحاوريه.

الفترة االخيرة من خالل االنفتاح 
الغربي على احلزب وخصوصا 
التي بدأت  البريطاني���ة  القناة 
مبحادثات مع احلزب للوقوف 
على بعض اآلراء واملواقف واخذ 
فكرة واضحة عن كيفية املقاربة 
الواجب اتباعها إلجناح التواصل، 
ولعب السيد فضل اهلل في هذا 
السياق دورا بارزا خصوصا ان 
السفيرة البريطانية فرنسيس 
ماري غاي كانت »زائرة« دائمة 
للسيد وتش���يد بآرائه وفكره 

املنفتح على اجلميع.
وتلفت املصادر الى ان السيد 
فضل اهلل شكل املفتاح األساسي 
ب���ن احلزب  التواصل  لب���اب 
وبريطانيا ومنه مع عدد من الدول 
الغربية. ولدى سؤالها عن مصير 
هذا التواصل في ظل غياب السيد 
الراحل، أجابت املصادر: ان األمر 
صعب، اال ان بعض نواب احلزب 
كانوا قد شاركوا في االتصاالت 
واللقاءات، وميكن االعتماد عليهم 
إلبقاء هذه القناة مفتوحة، امنا 
البريطانية  في ظل احلكوم���ة 
اجلديدة الت���زال األمور مبهمة 
بعض الشيء، ويجب االنتظار 
التي  السياس���ية  قليال ملعرفة 
س���تنتهجها بعد ان أبدى وزير 
اخلارجية اجلديد مؤشرات غير 

تركت وفاة املرجع 
الس����يد  الش����يعي 
محمد حسن فضل 
آثارا واضحة  اهلل 
على أكثر من صعيد، 
سواء داخل »حزب 
اهلل« أو خارج����ه. 
فعلى الرغم من كونه 
أصبح بعيدا عن قرارات »حزب 
اهلل« وعن قيادته امليدانية، اال 
ان قيمته املعنوية الدينية أبقته 
على تواص����ل دائم مع احلزب 
وتركت له مكان����ة محترمة ال 
يرقى إليها الشك، وهو بدوره 
بادل احلزب االحترام والتقدير 
ولم يبخل عليه بالدعم املعنوي 

العلني.
ل�  وتش���ير مصادر مراقبة 
»النشرة« الى ان بصمات السيد 
الراحل كانت ظاهرة للجميع من 
خالل لهجته االنفتاحية وطريقته 
في التعامل مع التهديدات الداخلية 
التي كانت تلوح  واالنقسامات 
في األفق، وكان يعتبر شخصية 
معتدلة ميك���ن التخاطب معها 
والتواصل من خاللها مع الطائفة 
الشيعية في لبنان ومع »حزب 
اهلل« في بعض األحيان. وتضيف 
املصادر ان البصمات اخلارجية 
للس���يد فض���ل اهلل ظهرت في 
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