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أخبار وأسرار لبنانية
آلة سورية لكشف الكذب: رأى الوزير السابق جوزف 
الهاشم »ان أبطال السياسة في لبنان الذين يتسلمون 
املقدرات املصيرية وزمام األمر، يتقلبون في سلوكهم 
السياس���ي على غرار بطل مقامات الشيخ ناصيف 
اليازجي«، مس���تغربا »التزاحم املستجد واملبالغة 
املفرطة في هوى »ليلى« السورية. ونبه في تصريح 
الى »ان لدى اجلانب الس���وري آلة متطورة لكشف 
الكذب، مثلما هو احلس الشعبي الذي أصيب بخيبة 
أمل وهو يرق���ب القيادات تتخطى املصلحة العامة 
لتنقاد وراء مصاحلها وتقود مواجهات جانبية في 

لعبة التنافس على حتقيق املكاسب«.
ال طلب س�وريًا إلبع�اد صقور املس�تقبل: أكد عضو تيار 
املس��تقبل النائب أحمد فتفت )في حديث صحافي( انه 
»لو كان لدى الرئيس سعد احلريري طلب سوري إلبعاد 
بعض الصقور لكانت عنده فرصة مواتية لتنفيذه عندما 
وضعت استقالتي بتصرفه، لكنه رفض االستقالة، وهذا 
هو اجلواب«. وانتقد فتفت عودة بعض اللبنانيني الرتكاب 
أخطاء من خالل التهافت على دمش��ق لتقوية مواقعهم 
في الداخل، نافيا وجود أي خالف بني الرئيس احلريري 

والنائب وليد جنبالط.
مس�ح أمني لألجهزة اخللوية: قضية موظف ش���ركة 
»ألف���ا« املتهم بالعمالة إلس���رائيل دفعت بعدد من 
مس���ؤولي األجهزة األمنية إلجراء ما يشبه املسح 
األمني في نطاق أجهزتهم تخوفا من اختراق اسرائيلي، 
والقيام بإجراءات مماثلة في مؤسسات ودوائر رسمية 

حساسة.
ضرب البنية التحتية لتجارة املخدرات: خطة نوعية، ينتظر 
ان يتم اإلعالن عنها قريبا، تعدها املديرية العامة لقوى 
األمن الداخلي من ش��أنها لدى الب��دء بتنفيذها ضرب 

البنية التحتية لالجتار باملخدرات في لبنان.

العماد عون يدعو لتملك األراضي
والعقارات على الطريقة اإلنجليزية

بيروت: عقد النائب ميش���ال ع���ون مؤمترا صحافيا تناول 
فيه امللف الفلسطيني، السيما موضوع اعطاء الفلسطينيني 

حقوقهم االنسانية.
ودعا عون املسلمني واملسيحيني والفلسطينيني الى الوعي، 
وسأل عون: من قال اننا ضد حق العمل للفلسطينيني؟ وسأل مرة 

اخرى: هل نحن من رعا احلرب التي هّجرت الفلسطينيني؟
ورأى ان اسرائيل لن جترؤ على احلرب اال اذا كان هناك من 

يتعاون معها من الداخل، أو اذا دبت الفوضى.
وردا على س���ؤال حول موضوع متل���ك االجانب في لبنان، 
وق���رار بلدية احلدث عدم بيع االرض لغير اللبنانيني، قال: كل 
بلدية حرة في اتخاذ ما تراه مالئما، أنا أرفض بيع االرض لغير 
اللبنانيني، امنا هن���اك قانون يبحث في مجلس النواب هو ما 
نريده، نحن لس���نا ضد االستثمار امنا هناك جتارة أراض في 
لبنان بات معها مجلس الوزراء مثل الدوائر العقارية، علما ان 
اعطاء حق التملك لالجانب يجب ان يكون استنسابيا، مبعنى 
اذا طل���ب أمير عربي له خدمات على لبنان، أو رجل دولة يريد 
االقامة في لبنان فليس���مح له. أما اآلن فاملس���ألة حتولت الى 
جتارة أراض، أحدهم اشترى 1100 قطعة أرض في قناة باكيش، 

معروضة اآلن للبيع.
ودعا عون الى التملك على الطريقة االجنليزية، تس���تأجر 
البن���اء ل� 25 أو 50 أو 75 س���نة، امنا ال تتمل���ك أرضا لبنانية 

وأنت غير لبناني.

مجلس األمن يأسف لالشتباكات مع »اليونيفيل« ويدعو لضمان حرية حركتها
بيروت � عمر حبنجر

عكس بي���ان مجل���س األمن 
الدولي حول األحداث في اجلنوب 
وتأكيداته على ثوابت القرار 1701، 
ارتياحا على مستوى السلطات 
اللبنانية، وإذا لم تصدر تنويهات 
العال���ي، كما يفترض  بالصوت 
البعض، فإن الس���كوت يحسب 

عادة من عالمات الرضا.
وطبقا ملصادر واسعة االطالع 
الرئيس ميشال  ل� »األنباء« فان 
س���ليمان لم يكتم اس���تياءه من 
التعرض للدولي���ني في جنوب 
لبنان، وم���ن دون توجيه اللوم 
ألحد، ال ال���ى اليونيفيل وال الى 
»األهالي« الذين مت تعليق ما جرى 

على شماعتهم.
كما لم يكن الرئيس نبيه بري 
راضيا عما حصل، وقد وجه في 
مجالسه اخلاصة انتقادات محددة، 
فيما جاهر رئيس مجلس الوزراء 
س���عد احلري���ري بالغض���ب ملا 
حصل، ودلت اتصاالته الداخلية 
واخلارجية على انه كمن في فيه 
ماء، لكن حراك���ه اخلارجي كان 

مثمرا.
وحتى سورية، التي وصلت في 
حوارها مع األميركيني واألوروبيني 
الى الطريق املسدود، رغم املساعي 
السعودية – املصرية، فإنها ترفض 
الى االصطدام  وصول »األهالي« 
مع اليونيفيل في جنوب لبنان، 
خالفا لألولوي���ات اإليرانية كما 

تزعم املصادر ل� »األنباء«.
ومن هن���ا كان حل���زب اهلل 
واحللفاء في أحزاب 8 آذار، وجهة 
نظر مختلفة الى حد ما، ميكن ادراج 
تصريحات رئي���س كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد، في 
خانة التعبير عنها، حيث انه اعتبر 
ما جرى في اجلنوب وردود الفعل 
التي حصلت يهدف الى الترويج 
لسياسة الغرب والى انتزاع مبادرة 
القوة من أيدي أصحاب املقاومة 

واملمانعة في هذا البلد.
واعتبر رعد ان حزب اهلل حنط 
املشروع االس���رائيلي على مدى 
السنوات األربع املاضية من حرب 

يوليو حتى اآلن.

اللبنانية مس���بقا وقبل بضعة 
اشهر ومت ابالغ السكان احملليني 
بها واكد ان اجلنود الفرنس���يني 
لم يأخذوا ص���ورا ولم يدخلوا 

ممتلكات خاصة.
وفي السياق التنسيقي املقرر 
زار قائد الدوليني اجلنرال االسباني 
البرتو اسارتا كال من املدير العام 
لألمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، 
ثم املدير العام لالمن العام اللواء 
وفيق جزيني، بهدف مللمة الوضع 
والتقى وزير الدفاع الياس املر.

الدولي  االم���ن  وكان مجلس 
طالب باحترام حرية حترك القوات 
الدولية في جنوب لبنان، مبديا 
اس���فه الش���ديد للحوادث التي 
تعرضت لها هذه القوات في 29 
من يونيو املاض���ي وفي الثالث 

والرابع من يوليو اجلاري.
املجلس الذي لم يأت على ذكر 
اليومية  االنتهاكات االسرائيلية 
حلدود السيادة اللبنانية دعا في 
الذي ص���در باالجماع كل  بيانه 
االطراف الى الس���هر على حرية 
حترك اليونيفيل مبوجب التفويض 
املعطى لها، مع قواعد االشتباك 
كما شدد على اهمية زيادة عديد 

اجليش اللبناني في اجلنوب.
هذا التجاه���ل جعل الرئيس 
ميشال سليمان يشدد على ضرورة 
ان مت���ارس االدارة االميركي���ة 
ضغوطها على اسرائيل من اجل 
الزامه���ا باالنخراط ف���ي عملية 
التس���وية الن الفرص���ة مواتية 
وضياعه���ا يعني انفتاح املنطقة 

على شتى االحتماالت.
سليمان حتدث بذلك الى وفد 
من جلنة الشؤون اخلارجية في 
الكونغ���رس االميركي برئاس���ة 
الس���يناتور روبرت كيسي الذي 
النواب  زار ايضا رئيس مجلس 

نبيه بري.
الرئيس سليمان استقبل ايضا 
ابادي  ايران غضنفر ركن  سفير 
مع وفد من عائالت الديبلوماسيني 
االيرانيني االربعة الذين اختطفوا 
من���ذ نحو 25 س���نة حيث املوا 
متابعة العمل لكشف مصير هؤالء 

الديبلوماسيني.

على أي حال مع دخول الوضع 
اجلنوبي مرحلة التطبيع مجددا، 
بني »اليونيفيل« و»االهالي«، تأمل 
احلكوم���ة اللبنانية، عدم تكرار 
م���ا حصل، وفق ما ابلغها مايكل 
ويليام���ز. الذي رأى انه من غير 
املقب���ول ان يتع���رض اجلنود 
الذين أرس���لتهم دولهم تطبيقا 
اللتزام���ات االمم املتحدة لتوفير 
األمن واالستقرار للبنان، للرشق 
باحلج���ارة، وقال ان هذا االمر ال 
الدول  املتح���دة وال  تقبله االمم 
التي أرسلت جنودها الى لبنان. 
وكان مندوب فرنسا لدى مجلس 
االمن جيرار ارود الذي صاغ بيان 
ان  املجلس، نفى بعد اجللس���ة 
تكون قوات اليونيفيل، وبالذات 
الفرنسية منها قد تصرفت بشكل 
غير سليم في جنوب لبنان، واشار 
الى ان حتركات اليونيفيل كانت 
منسقة متاما مع القوات املسلحة 

االصالحية بني الناس.
وق���ال ان دولتنا ال تدري مبا 
يجري على أرضها، وانها تكتفي 
بالتدخ���ل كط���رف مصل���ح بني 

اآلخرين.
وتطرق جعجع ف���ي حديثه 
االذاعي الى االحداث االخيرة في 
اجلنوب، مؤك���دا ان ما حدث في 
اجلنوب »غير مقبول«، وأضاف: 
»ال نرضى بتحويل لبنان الى أرض 
للفوض���ى«، الفتا الى ان االهالي 
في قرى اجلنوب، حيث مس���رح 
االحداث، مؤي���دون حلزب اهلل. 
وقال: اذا استعرضنا ما حدث في 
اجلنوب، يتبني ان دولة »أبوملحم« 
تلعب دور احلكم على أرضها، وهذا 
ما ينتقص من هيبتها، الفتا الى ان 
القوى »املشاركة في اليونيفيل، 
والتي جرى استهدافها، هي صديقة 
تاريخية للبنان«، وسأل: فلماذا 

نستعديها؟

وردا على سؤال بشأن موقف 
نائب »حزب اهلل« االخير نواف 
املوسوي بشأن النوايا الفرنسية 
جتاه لبنان، رأى جعجع ان فرنسا 
من اكثر املتمس���كني بالس���يادة 
اللبنانية ودعم االقتصاد اللبناني 
ومصلحة لبنان، مشيرا الى انها 
»لم تتصرف اال على هذا االساس، 
وهي معتبرة انها منحازة للعرب«، 
وأض���اف: من يرف���ض االنتداب 
تاريخيا هو نح���ن. هل للنائب 
املوس���وي ان يفس���ر لن���ا كيف 
حتولت قوات اليونيفيل الى قوات 

انتداب؟
وردا على سؤال بشأن زيارة 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد الى لبنان، قال جعجع: نرحب 
به في بيروت طاملا يأتي بناء على 
دعوة رس���مية، وطاملا العالقات 
بني ايران ولبن���ان من دولة الى 

دولة.

وق���ال: إذا كان املطل���وب من 
االسرائيلي ان يحسب حسابا 100 
مرة قبل ان يعتدي على لبنان فقد 
صار مضطرا بعد حرب يوليو الى 
ان يحسب مليون حساب قبل ان 

يشن حربا على بلدنا.
غير أن اذاعة »النور« الناطقة 
بلسان حزب اهلل أبرزت تصريحات 
لرئيس »القوات اللبنانية« سمير 
جعجع، بعد لقائه وفد الكونغرس 
االميركي ي���رى فيها ان االحداث 
اجلنوبية االخيرة لطخت سمعة 
الدولة اللبنانية وأضرت مبصالح 
اللبنانيني االقتصادية، بحس���ب 
جعج���ع ال���ذي نقل ع���ن الوفد 
االميركي ان العقوبات س���تزداد 

على ايران.
ووصف جعج���ع في حديث 
لصوت لبن���ان: الدولة اللبنانية 
بدولة »أبوملحم« نسبة الى الفنان 
اللبناني الراحل واملشهور مببادراته 

استقبال لبناني صامت لبيانه ورعد يعتبر أن حزبه حّنط المشروع اإلسرائيلي وجعجع يتحدث عن دولة »أبوملحم«

عضو القيادة القطرية حلزب البعث النائب عاصم قانصو 

وهاب: المحكمة الدولية محكمة »نصابين« 
ولن أذهب إذا استدعوني!

بيروت � خلدون قواص
طالب رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب رئيس احلكوم��ة 
سع��د احلري��ري ع��دم التع��اون مع احملكمة وان تكون لديه اجلرأة، كما 
كانت لولي����د جنبالط قبله، معتبرا ان الرئيس رفيق احلريري قتل في 
مشروع، ومن قتله هو »الرئيس االميركي السابق« جورج بوش، وبالتالي 
اذا عرفنا من قتل ياسر عرفات سنعرف من قتل رفيق احلريري. وقال: 
انا لن اذهب الى احملكمة اذا اس����تدعوني، فهذه محكمة كذابني ونصابني 
ولو اعترف كل العالم بها فأنا لن اعترف مبحكمة كهذه، مضيفا: انا ال املك 
»سوليدير« ألخاف على نفسي، ومن يأتي الى بيتنا ليقتلنا فسنقتله، ومهما 
فعلت احملكمة فأنا ال أثق بها، وحتى لو اتهمت اسرائيل فسيكون اتهامها من 

الناحية السياسية، الن هذه احملكمة انشئت من اجل غرض سياسي.

قانصو ل� »األنباء«: سورية زّودت الحريري بمعلومات عن اغتيال والده
وال يستطيع الحكم إذا أبقى العالقات معها قائمة على االتهامات

بيروت � اتحاد درويش
اعرب عضو القيادة القطرية حلزب البعث في لبنان النائب عاصم 
قانصو عن اس���فه للمواقف التي اطلقتها بعض االطراف السياسية 
على خلفية االشكال الذي وقع بني اهالي عدد من البلدان اجلنوبية 
وبع���ض وحدات الق���وات الدولية، ورأى ان اصح���اب هذه املواقف 
حاولوا اس���تغالل ما جرى وتوظيفه سياس���يا وتظهير املوضوع 
وكأن اجلنوبيني هم ضد هذه القوات، وتساءل عن مغزى املناورات 
العسكرية التي طلعت بها بعض وحدات هذه القوات دون علم اجليش 
اللبناني، وسأل ملاذا حصل ما حصل في ظل وجود القيادة اجلديدة 
لهذه القوات؟ وهل هي مدفوعة الى هذا التصرف؟ وملاذا لم يحصل 

ما حصل خالل فترة القيادة السابقة؟

تمثيلية القوات الدولية

واكد النائب قانصو في حديث ل� »األنباء« أن لبنان يرفع شكاوى 
الى مجلس األمن تتعلق باخلروقات اإلسرائيلية اليومية على السيادة 
اللبنانية، الفتا الى ان اإلش���كال الذي حصل مع القوات الدولية كان 
القصد منه مس���اواة لبنان أمام الرأي العام العاملي بإس���رائيل من 
خالل اإليحاء بأن توترا ما يحصل بني هذه القوات وأهالي اجلنوب 
وأن اللبناني���ني بحاجة لهذه القوات، ورأى أن القصد من وراء هذه 
التمثيلية تضمني التقرير الذي يعده ممثل األمني العام لألمم املتحدة 
في لبنان معلومات حول تشنجات حتصل بني اهالي اجلنوب والقوات 
الدولية وشدد على العالقات اجليدة التي تربط اهل اجلنوب بالقوات 

الدولية لناحية املصاهرة واملصالح االقتصادية.
واستغرب النائب قانصو احلملة التي يسوقها بعض السياسيني 
واتخاذهم االشكال الذي وقع مع قوات اليونيفيل عنوانا لتصريحاتهم 
اليومية واتهام اهل اجلنوب باستهداف اليونيفيل فيما يقللون من 
ش���أن القاء القبض على اهم صيد ملخاب���رات اجليش اللبناني التي 
الق���ت القبض عل���ى اخطر عميل إلس���رائيل، ورأى ان ما يلفت في 

نوع من املصارحة واالعتراف الس���يما من قبل وليد جنبالط على 
انها كانت مرحلة تش���نجات وترجم ذلك بالتراجع عن كل الشتائم 

واملقوالت القدمية.

دور وسام الحسن

وأش���ار النائب قانصو في معرض تقييمه لعالقة الرئيس سعد 
احلريري بسورية بالقول ان الرئيس سعد احلريري ال يستطيع ان 
يحكم إذا أبقى العالقات بني لبنان وس���ورية قائمة على االتهامات، 
الفتا الى القول ان الس���وريني قد أراحوا الرئيس سعد احلريري من 
خالل تقدميهم له معلومات قبل زيارته الى دمشق، مشيرا الى الدور 
الذي لعبه وسام احلسن في إيصال هذه املعلومات املوثقة عن دور 
األميركيني واإلسرائيليني في عملية اغتيال احلريري والذي ترافق 
م���ع خروج الضباط األربعة من الس���جن، وأكد ان كل األجواء التي 
كانت تشد العالقات الى الوراء من خالل اتهام سورية ودور املخابرات 
في عهد الرئيس إميل حلود والضباط األربعة قد تراجعت جميعها، 
وأكد ان سورية ليست هي من طلبت هذا األمر، الفتا الى ان الشغل 
على األسطوانة القدمية سيأتي يوما وتنكشف فيه كل األمور على 
حقيقتها، ورأى ان تصريحات بعض القوى السياسية أخذت منحى 
آخ���ر وأصبحت تقول »لتكن احملكمة الدولية على حدة ولنعش مع 

سورية على رواق«.
وأكد النائب قانصو ان سورية وعلى رأسها الرئيس بشار األسد 
وكل املس���ؤولني يتعاملون مع املل���ف اللبناني بصدقية، ولفت الى 
تبادل الس���فراء بني البلدين الذي هو بند قد مت حتقيقه، مشيرا الى 
ان العالقة مع الرئيس ميش���ال س���ليمان والرئيس األسد تسودها 
الصراحة والصدقية، ورأى ان ه���ذه العالقة ترافقت مع تهدئة من 
بع���ض األطراف خصوصا اململكة العربية الس���عودية التي اليزال 
فريق بداخلها ال مصلحة له في أن يذهب الرئيس احلريري أو لبنان 

هذا املوضوع تصريح وزي���ر الدفاع الياس املر الذي حاول جتميل 
الصورة والقول ان ه���ذا الرجل هو عميل فقط، وال داعي لتضخيم 
االمور، مشيرا الى ان التحقيقات مع العميل شربل قزي الذي يعمل 
في شركة الفا لالتصاالت ستؤدي حتما الى كشف امور كثيرة ورمبا 
ليس كل شيء ألن موضوع العمالة يرتبط بأكثر من شخص يكون 
بديال آلخر خصوصا في موقع خطير كهذا، كانت الغاية رصد حركة 
املقاومة واجليش والسياسيني وخصوصا املعادين للخط اإلسرائيلي 
واالميركي وابدى تخوفه من االصوات التي تصدر عن بعض اجلهات 
الس���يما القوات اللبنانية الذين هم في نفس دائرة العمالة واكد ان 
مخابرات اجليش ستذهب في حتقيقاتها مع العميل قزي الى النهاية 
وستنكشف خيوط كثيرة لها عالقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري التي تقف وراء اغتياله اميركا واسرائيل.

العهد األسود للسنيورة

وحول العالقة مع سورية رأى النائب قانصو ان متغيرات حصلت 
في امللف اللبناني وخصوصا في موضوع اغتيال الرئيس الش���هيد 
رفيق احلريري الذي وضع في الواجهة مالحظا ان االتهام السياسي 
لسورية مت التراجع عنه بتدخل من اململكة العربية السعودية الذي 
كان للملك عبداهلل دور مهم أدى الى إراحة األجواء املتش���نجة التي 
اس���تفادت من دم احلريري طوال العهد األسود للرئيس السنيورة، 
مشيرا الى ان الرئيس السنيورة لم يعد مقبوال لكثرة ما طرح موضوع 
االغتيال بطريقة متش���نجة بطلب من األميركيني إلبقاء العالقة مع 

سورية غير قابلة للحياة.
وق���ال النائب قانصو ان املتغيرات التي حصلت في ملف اغتيال 
الرئيس الش���هيد رفيق احلريري والتراجع عن االتهام السياس���ي 
لسورية بحيث أصبحت جماعة 14 آذار وتيار املستقبل يقولون ان 
اتهامنا سياس���ي وليس جرميا وترجموا هذا االتهام السياسي الى 

باجتاه س���ورية حتى يبقى يعمل على الس���احة اللبنانية، وأشار 
ال���ى ان مخطط الرئيس بوش ووزيرة خارجيته رايس قد س���قط، 
معتبرا سقوط مشروع الشرق األوسط اجلديد أوجب على البعض 

ان يتراجعوا بفعل سقوط مخططات التقسيم.

ظهره على الحائط

ورأى النائ���ب قانصو ان هناك نوعا م���ن االرتياح لدى البلدين 
عل���ى صعيد صياغ���ة عالقات جديدة تريح الطرف���ني، الفتا الى ان 
االصطفاف السياس���ي اجلديد الذي حصل على الس���احة اللبنانية 
مازال ُيعمل عليه حتى اليوم من خالل استكمال مروحة االتصاالت 
للنائب وليد جنبالط، مش���يرا الى الغ���داء الذي أقامه في دارته في 
املختارة على ش���رف السفير السوري وحضره عدد من السياسيني 
املعروفني مبواقفهم من س���ورية، ورغم ذلك كانت األجواء مريحة، 
وأكد على أهمية اللقاءات التي أجراها جنبالط مع كل من س���ليمان 

فرجنية وميشال عون وإميل إميل حلود.
واعتب���ر قانصو انه ال مصلحة لولي���د جنبالط أال يكون صادقا 
مع سورية ألن ظهره أصبح على احلائط وال ميكنه التراجع، وسأل 
في حال تراجع فإلى أين وه���و يفكر في توريث ابنه تيمور العمل 
السياسي وأي رصيد واستمرارية سوف يحمله إياه حول القومية 
العربية واالنتماء العربي وعالقة الدروز مع س���ورية واالشتراكية 
كنظام اي ان هناك تراثا متراكما في حياة احلزب التقدمي االشتراكي 

وقصر املختارة.
وعن طرح ملف ترسيم احلدود مع سورية أكد النائب قانصو ان 
ترسيم احلدود هو مطلب أميركي وإسرائيلي »للحركشة« فقط ألنهم 
يعتبرون ان احلدود البحرية جتوبها األس���اطيل التابعة للناتو من 
الفرنس���ي الى اإليطالي بعد القرار 1701 فضال عن وجود اليونيفيل 

في اجلنوب.

عضو القيادة القطرية لحزب البعث في لبنان وصف اإلشكاالت في الجنوب بـ»التمثيلية«

أمور كثيرة ستكش�فها التحقيقات مع العميل قزي لها عالقة باغتيال الش�هيد الحريري
األس�طوانة القديم�ة انته�ت وجنب�الط ال يمكن�ه التراج�ع ألن ظه�ره عل�ى الحائط

)ا.پ(كوماندوز اجليش اللبناني يقومون بتدريبات خالل مناورة مشتركة مع اجليش الفرنسي على شاطئ نهر ابراهيم امس

سفيرة بريطانيا بلبنان تعتذر عن إشادتها بالسيد فضل اهلل
بيروت � وكاالت: أبدت فرانسيس جاي سفيرة بريطانيا في لبنان 
أسفها عن أي اساءة يكون سببها مقال كتبته وأشادت فيه باملرجع 
الشيعي اللبناني آية اهلل العظمى محمد حسني فضل اهلل الذي توفي يوم 

األحد وكان ينظر اليه على أنه املرشد الروحي حلزب اهلل اللبناني.
ورضخت بذلك النتقادات إس��رائيل للمقال الذي نشرته جاي في 
مدونتها على موقع وزارة اخلارجية البريطانية على االنترنت بعنوان 
»وفاة رجل دم��ث اخللق« وقالت فيه إن وفاة فضل اهلل أحزنتها وإن 
العالم »بحاجة الى مزيد من الرجال من أمثاله الذين يريدون التواصل بني 
الديانات«. وكانت الوزارة قالت أمس األول إنها حذفت املقال من موقعها 

»بعد بحث مدروس«. وفي رسالة جديدة نشرتها جاي على املدونة أمس 
األول قالت إن رسالتها السابقة كانت محاولة »إلقرار االهمية الروحية 
التي ميثلها الشيخ فضل اهلل بالنسبة لكثيرين واآلراء التي آمن بها في 
اجل��زء األخير من حياته«. وأضافت أنه ال توجد صالت على االطالق 
تربطها باإلرهاب »أينما ارتكب وحتت أي مس��مى« وأن حزب اهلل من 
املمك��ن أن »ينبذ العنف ويلعب دورا بناء ودميوقراطيا وس��لميا في 
السياسة اللبنانية«. وجاء انتقاد مدونة السفيرة البريطانية بعد فصل 
محررة كبيرة لشؤون الشرق األوسط بشبكة )سي.إن.إن( األميركية 

نشرت رسالة على موقع تويتر قالت فيها إنها حتترم فضل اهلل.


