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السيد علي فضل اهلل لـ »األنباء«: ال نتصارع 
مع المراجع.. والرأي الفقهي يجيز تقليد الميت

بآرائه، وكانت تبحث عن الوسيلة التي 
تس����تطيع من خاللها ان تتابع مساره، 
وأيضا الذين لم يكونوا يقلدون سماحة 
السيد بدأوا يطرحون أو يفكرون كيف 
ميكن ان نقلد سماحته؟ أعتقد ان الناس 
ما عادت تس����تطيع العودة الى الوراء 
في اجلانب الفقهي، أو حتى في أسلوب 
التعام����ل مع اجلانب الفكري أو قضايا 
احلياة، وترى ان هذا املسار هو الذي يقدم 
صورة اإلسالم األصيل، وهو اإلسالم الذي 
يستطيع ان يعيش في هذا العصر، ال 
ميكن إلسالم منغلق على ذاته، وال ميكن 
إلس����الم ال ينفتح على قضايا العصر، 
وال ينفت����ح على العلم ان يس����تمر في 
احلضور الفكري، وأال يتحول الى دين 
تقليدي هامشي، وحتى يكون اإلسالم 
له هذا احلضور البد من هذا األسلوب 
في عملية االنفتاح، واعتقد من ش����اهد 
التفاعل مع سماحة السيد من كل الناس 
بعيدا عن طوائفهم ومذاهبهم، يشعر 
بأن هذا املنهج، هو املنهج الذي ميكن 
ان نخت���رق به كل احلواجز املذهبية 

والطائفية، وفي كل بقاع العالم.

ال خوف على نهج السيد

قد يك��ون اخلوف على املس��ار الذي 
أرس��اه سماحة الس��يد نابعا من التجارب 
السابقة، حيث ان كل الشخصيات البارزة 
خصوصا الدينية كان يغيب تراثها بغيابها، 
الراحل أرس��ى أسسا فقهية ومؤسساتية، 
فكي��ف ميكن ان تطمئن الن��اس أال تقفل 

نافذة النور التي فتحها؟
اطمئن الناس بأن الس���يد س���يبقى 
حاضرا ألن هناك من سيتابع هذه املسيرة، 
ال نقول شخصا، بل هناك من سيتابعها 
على املستوى الفكري، وعلى املستوى 
الفقهي واالجتهادي، واملستوى العملي، 
وايضا على مس���توى املؤسسات هناك 
من سيتابع املسيرة، فال اعتقد ان السيد 
فاته هذا األمر، فسماحة السيد كان طوال 
حياته حريصا على أال يكون من حوله 
اتباعا يتبعونه، بحيث انه ميلي عليهم 
قرارات يريدها كي ينفذوها، بل س���عى 
ألن يبني في الواقع قادة من خالل الذين 

يحيطون به، وكان حريصا على ان يجعل 
الناس الذين يخاطبهم يفكرون معه، وكان 
ش���عاره دائما »فكروا معي« وعلى هذا 

األساس تستمر هذه املؤسسات.
وأض���اف، وأيضا على مس���توى 
املؤسس���ات فإن س���ماحة السيد كان 
حريصا على ان يبني قواعد ملؤسسة، 
وليس التركيز على أفراد ينفذون ما 
ميلى عليهم، فبنى مؤسسة، وبالتالي 
هذه املؤسس���ة قابل���ة ألن تبقى عبر 
عناصرها املؤسس���اتية، ولكن طبعا 
يجب ان نقول ان الصورة التي كانت أيام 
سماحة السيد كان سماحته هو محورها، 
أما املرحلة املقبلة فأعتقد انها حتتاج الى 
مؤسسات على مختلف املستويات تتابع 
هذا املسار، فمثال احلوار قد يحتاج الى 
مؤسسة، املوضوع الفقهي قد يحتاج الى 
مؤسسة تفكر في هذا اجلانب، وكذلك 
املس���توى الفكري، ومستوى الوحدة 
اإلسالمية، وإلى غير ذلك من قضايا، 
اعتق���د ان هناك عمال إليجاد مثل هذه 
املؤسسات التي جتعل هذا الفكر ميتد 

بيروت ـ أحمد عز الدين
»إذا توفي العالم ثلم في اإلس����الم 
ثلمة ال يسدها ش����يء« هذا التوصيف 
كأنه قيل لينطب����ق على أمثال العالمة 
الراحل املرجع السيد محمد حسني فضل 
اهلل الذي وان لم يعّمر طويال، فقد ترك 
مكتبة زاخرة بكل صنوف العلم والفقه 
القرآن  واحلوار والبحث اإلسالمي في 
وكذلك األدب والشعر، لم يجرؤ على فعله 
الكثير ممن عايشوه من كبار املجتهدين 
أو سبقوه بإخضاع الفتوى واالجتهاد 
لتطور العلم والعقل وإخراج الدين من 
دائرة املتواتر اجلامد الى رحاب اإلسالم 
املنفتح العاقل ليتماش����ى مع العصر، 
وسيتبعه في ذلك جيل جديد من العلماء 

طال الزمن لذلك أو قصر.
وقد يكون احلديث اليوم عن العالمة 
املرج����ع فضل اهلل بعد أس����ابيع على 
رحيله إلى جوار ربه، ليطرح التساؤل 
املش����روع: ما مصير النهج التجديدي 
الذي طرحه وسار عليه؟ خصوصا ان 
كثيرين يخشون ان يشكل غيابه جسديا، 
نقطة حتول سلبية تقفل النافذة التي 
فتحها نحو اسالم متنور حجته العقل 
كما كانت بدايات اإلسالم والدعوة األولى 
حجة على اجلميع، غير ان القّيمني على 
السيد ومؤسساته وفي مقدمتهم  إرث 
جنله السيد علي فضل اهلل يؤكدون بلغة 
اجلزم انه ال خوف على النهج واملسار 
الذي وضعه الفقيه املرجع ومؤس����س 
املبرات اخليرية، فالناس ما عادت تقبل 
العودة إلى الوراء، والناس أرادت هذا 
اخليار ونحن سنتابعه، مشيرا الى ان 
السيد قد أرسى نهجا مؤسساتيا يحفظ 

املسار الذي وضعه.
واحلديث عن العالمة املرجع يطول 
ويتشعب، فهو قد طرق الباب املوصد، 
وفتح كوة في اجلدار املظلم، في وقت كان 
فيه جتاوز املألوف أو أي انحياز نحو 
التطور ومماشاة العصر كأنه خطيئة 
أو بدعة، وكل »بدعة« كما يقولون في 
الشرع ضاللة، وكل ضاللة كفر، غير 
ان السيد وبثقة بنفسه وفهمه لإلسالم 
الرسالي املتنور واملنفتح على كل تطور 
علمي لم يتردد باجلهر بآرائه الفقهية 
ولو س���ببت له املتاع���ب والكثير من 
اخلصوم وهو يدرك من قال »ما ترك 

وال يبقى في موقعه أو مرحلته.
وأوضح ان هذه املؤسس���ات البد ان 
تكون لها رموز، ولكن في النهاية هناك 
مؤسسة البد ان تعمل على ان تتابع هذا 

املسار الفقهي.

من يرث السيد؟

س��رت ش��ائعات كثي��رة عم��ن يرث 
الراحل، هل نس��تطيع القول ان س��ماحة 
السيد علي هو حامل لواء املسألة الفقهية 

على األقل؟
بطبيعة احل���ال ان كل م���ن يعمل 
في اخلط الديني يس���عى ألن يتابع كل 
املجاالت التي تتعلق بشأنه، وكذلك ما 
يتعلق بحركة اإلنسان في احلياة، لكن 
من األكي���د انه لن يكون هناك ارث، كل 
انسان سيسعى ألن يكون له حضور، 
أما ان يوفق أو ال يوفق فهذا أمر تفرضه 
الظروف ومدى تقبل الناس، ولكن في 
النهاي���ة اإلنس���ان الب���د ان يفكر كيف 
يتابع هذا املسار الذي آمن به وبأهميته 
وانه قادر على ان يقدم صورة اإلسالم 
بالشكل الصحيح، واعتقد ان هناك اكثر 
من شخص ميكن ان يكونوا في الواجهة 
في املستقبل ممن كانوا حتت ظل سماحة 

السيد وفي رحاب فكره وعلمه.
من خالل تواص��ل الناس معكم، كيف 

تشعرون بتوجههم؟
الناس التي أخلصت لسماحة السيد 
ستتابع اإلخالص له، لكل هذا الفكر وهذه 
املؤسسات، ولهذا البيت الذي كان ينطلق 
منه سماحة السيد في عمله، الناس التزال 
تتفاعل مع ما جتده وما كانت جتده مع 
سماحة السيد، وهو الذي ما كان ليصل 
الى ما وصل اليه لوال هذا حيث سيبقى 
هذا البيت قلبا مفتوحا، وعقال مفتوحا 

والبيت مفتوح.

جواز تقليد الميت

البع��ض يعتقد انه بغياب س��ماحة 
العالمة املرجع ستكون هناك محاوالت 
القتسام أو جذب هذه الشريحة الواسعة 
من مؤيدي ومقلدي الس��يد من منطلق 
عدم تقليد الراحل، أو تقفل هذه األبواب 
التي فتحها سماحته، وان التركيز على 
الداخ��ل ألن اخل��ارج وان كان مقلدي 
الس��يد فيه كث��ر، ولكن األس��اس في 

لي احلق من صاحب«.
ويقول احلديث الش����ريف ان املرء 
يس����تفيد من ثالثة: علم يستفاد منه، 
وحسنة جارية، وولد صالح يدعو له، 
والس����يد فضل اهلل كل ذلك، فقد أسس 
عشرات املبرات لتربية وتعليم الفقراء، 
وترك مكتبة علمية وفقهية، وفتح الباب 
أمام من سيخلفه من املجتهدين بالقفز 

فوق احملظور.
وبقدر أهمية الثروة العلمية والفقهية 
التي تركها العالمة فضل اهلل، ففي املقابل 
ثمة مسؤولية توازي حجم اإلرث وتقع 
بالدرجة األولى على جنليه السيد علي 
والسيد جعفر، فالسيد علي فضل اهلل 
شخصية معروفة في األوساط الدينية 
والسياس����ية حيث كان ميثل والده في 
املناسبات الدينية وغير الدينية طوال 
السنوات األخيرة، وقد أعد نفسه لهذه 

الرسالة الشاقة واالمتحان الصعب.

السيد علي فضل اهلل

هذه الص����ورة والهواجس حملناها 
الى السيد علي وسألنا عن املخاوف على 
اإلرث العلم����ي والفقهي الكبير فأجاب: 
نح����ن ال نخاف من تراج����ع هذا الفتح 
ألن سماحة السيد حرك الفكر وبنى كل 
القواعد التي تساهم في جعل اإلنسان 
يفكر بالصورة التي كان يفكر بها، ومن 
الطبيعي ان يكون هناك صراع بني أي 
قدمي وأي جديد، فالقدمي يس����عى دائما 
ألن يثب����ت وج����وده، وأن يحافظ على 
قواعده ومواقعه، لكن أعتقد ان احلياة 
ال ميكن ان تعرف جهودا وستس����تمر 
احلياة بالصورة التي أطلقها س����ماحة 
السيد. لن نقول ان هذا األمر سيستمر 
بالشكل والقوة التي كان عليها في حياة 
سماحة السيد، لكن اعتقد ان هناك من 
سيتابع هذا الفكر سواء على املستوى 
الفكري، أو على املس����توى الفقهي، أو 
العمل بأسلوب سماحة السيد في تعامله 

مع القضايا التي حتصل في الواقع.
واض����اف، ال أخاف عل����ى هذا األمر 
واعتقد ان الس����يد قد جّذر وجوده في 
نفوس الذين عايشوه، وكذلك في الواقع 
هناك مسار أصبح موجودا، ولذلك جند 
ان الناس عندما توفي س����ماحة السيد 
كانت تسعى ألن تتابع تقليده واألخذ 

الداخل اللبناني حيث انطلق؟
بطبيعة احلال الناس ميلكون احلرية 
في ان يخت����اروا، أو ال يختاروا البقاء 
على تقليد السيد، وطبعا الرأي الفقهي 
اآلن يجيز تقليد امليت، ولكن أعتقد من 
خالل واقع األمر بالنسبة لالستفتاءات 
وتواصل الن����اس، ان الناس أرادت هذا 
اخليار وستتابعه، وحتى الناس الذين 
كانوا يقلدون مراجع آخرين هم يريدون 
الوسيلة لتقليد سماحة السيد، وبالتالي 
فإن كل جهة تسعى ألن جتتذب الناس 
الذين كانوا يقلدون السيد، وكذلك نرى 
هناك الكثير من عالمات االستفهام التي 
تطرح أمام الناس الذين يقلدون سماحة 
السيد، لكن الناس أصبحت بالوعي الكافي 
لتستطيع ان حتدد خياراتها، هناك أناس 
يحددون خياراتهم إن أرادوا الرجوع الى 
مراجع أحياء فليست عندنا مشكلة، ولكن 
ما نعتقده ان الناس سيتابعون تقليد 
سماحة السيد، وبالتالي فإن الواقع هو 
الذي أكد ذلك، وس����يؤكد ذلك، وحسب 
االستفتاءات التي ترد الى املكتب فانها 
تؤكد ان الن����اس مازالت على قناعتها، 
ومازال حجم االستفتاءات كما هو ولم 
يتراجع، فالناس لديها الثقة مبن كان 
يحيط بسماحة الس����يد والذين كانوا 

يواكبون مسيرته الفقهية والعملية.
ه��ل تش��عرون بأن هن��اك محاوالت 

لالنقضاض على إرث السيد الفقهي؟
م����ن الطبيعي ان تس����عى كل جهة 
ألن تكتسب مقلدين، وهذا أمر مشروع 
بالنهاية وواقعي، ولكن نحن ال ندخل 
في صراع مع أحد في هذا اإلطار، ولكن 
نحن نؤكد للناس انهم ميكن ان يبقوا 
على تقليدهم لسماحة السيد وهناك من 
يريد ان ينتقل لتقليد س����ماحة السيد 
ونحن في النهاية سنتابع هذه املسيرة 

والناس لهم خياراتهم في ذلك.
هل تؤكد للناس ان الس��يد علي فضل 
اهلل ل��ن يتراج��ع عن النهج الذي رس��مه 

سماحة الوالد؟
هذا أمر طبيعي وهذا نؤكده، وستؤكده 
األيام، كنا مع سماحة السيد وآمنا مبساره 
وبنهجه، وبفكره، وبأسلوبه، واعتبرناه 
الصورة الصحيحة التي يجب ان تقدم، 
وبالتالي س����نتابع هذا األمر وسنكون 

حريصني على أدق التفاصيل.

نجل الراحل السيد محمد حسين فضل اهلل أكد أن العالمة أرسى نهجًا مؤسساتيًا يحفظ المسار الذي وضعه

)محمود الطويل( الزميل أحمد عز الدين محاورا السيد علي فضل اهلل 

ال يمكن إلسـام ال ينفتـح على قضايا العصر وعلى العلم أن يسـتمر فـي الحضور الفكري

ر وجوده في نفوس الذين عايشوه وهناك الكثيرون يسألون كيف يمكن أن نقلده؟ السيد جذَّ

كان الراحـل حريصـًا على أال يكون مـن حوله مجرد أتبـاع بل كان شـعاره »فكروا معي«

جميل السيد: أقسم بشرفي يا حريري
 إن لم تعطني حقي فسآخذه منك بيدي!!

أكد أن المحكمة ال تريد محاسبة شهود الزور ألن رؤوساً كبيرة ستسقط

جميل السيد

بيروت: اعتبر اللواء جميل السيد أن قرار 
اإلفراج عن الضباط االربعة تضمن احلديث 
عن تغيير في إفادات بعض الشهود، الفتا 
الى انه ما لم يحاسب شهود الزور فعبثا 

التفتيش عن احلقيقة.
واش���ار خالل مؤمتر صحافي الى ان 
اهتم���ام وزير العدل ابراهيم جنار مبلف 
ش���هود الزور يناقض ما اعلنه منذ سنة 
ان القضاء العدلي تصرف بحكمة عندما 

لم يرد على جميل السيد.
ولفت الى انه عندم���ا وجهوا االتهام 
لسورية في قتل رئيس احلكومة األسبق 
رفيق احلريري سمحوا للمجرم بقتل البقية 

ممن اغتيلوا.
وذكر ان النائب العام التمييزي سعيد 
ميرزا أج���اب مدعي عام احملكمة الدولية 
االسبق سيرج براميريتز بان االعتبارات 
السياسية واألمنية متنع اطالق الضباط 
االربعة عندما قررت احملكمة الدولية انه 

ال موجبات الحتجازهم.
ولفت الى ان احملكمة الدولية تعرف ان 
وراء شهود الزور فريق رئيس احلكومة 
س���عد احلري���ري السياس���ي واألمن���ي 

والقضائي.
واضاف: كل من كذب في حتقيق رسمي 
سواء اقسم اليمني او ال، يعتبر شاهد زور 
عند اجلميع إال عند تيار املستقبل وفرعه 
الشرقي اي القوات اللبنانية، واوضح ان 
احملكمة ال تريد محاسبة شهود الزور ألن 

رؤوسا كبيرة في الدولة ستسقط.
ودعا احلريري الى اخلضوع آللة كشف 
الكذب للتأكيد انه لم يدعم ولم ميول شهود 
الزور، والى ان يعترف بأنه باع دم والده 
ملدة 4 س���نوات من اجل تنفيذ مشروع 

الشرق األوسط اجلديد )...(.
ودعا السيد احلريري الى التمثل بامللك 
السعودي والرئيس السوري جلهة رحابة 

صدريهما، داعيا دانيال بلمار مدعي عام 
احملكم���ة الدولية للتحقي���ق في اغتيال 
رئيس الوزراء األس���بق رفيق احلريري 
الى االستقالة، معتبرا ان التحقيق »يخضع 

للسياسة« ويستند الى شهود زور.
وف���ي الوقت الذي أكد فيه ان وس���ط 
البلد مغتصب من قبل سوليدير، توجه 
للحريري بالقول: يج���ب اال تقبل بدفن 

والدك بأرض مغتصبة.
وأضاف: أقسم بشرفي يا سعد احلريري 
ان لم تعطني حقي فسآخذه بيدي في يوم 

ما، روح احبسني.
ولفت الى ان احلريري سيفاجأ مبذكرات 
تغييب غيابية بحق محمد زهير الصديق، 
مروان حمادة، فارس خشان، احمد مرعي 
جوني عبدو، وغيرهم من الش���خصيات 
التي صدرت بحقها اس���تنابات قضائية 

من القضاء السوري.

ملفا المحكمة الدولية وشهود الزور يسدان غياب السياسة في عطلة العيد

مصادر فرنسية لـ»األنباء«: ال مردود لمواقف الحريري األخيرة 
والمواجهة المخشي منها واقعة ال محالة!

بيروت ـ عمر حبنجر
مع استمرار غياب احلراك 
السياس���ي في ظل عطلة عيد 
الفطر التي انتهت أمس األحد، 
مألت السجاالت حول احملكمة 
الدولية وشهود الزور، مضافا 
اليها حملة كتلة العماد ميشال 
عون عل���ى جهاز »املعلومات« 
في قوى األمن الداخلي، الفراغ 
ممهدة ملواجهات كالمية أشد على 
محور »املعلومات« بحكم املرارة 
التي يعيش���ها التيار الوطني 
احلر منذ توقيف القيادي فيه 
فايز كرم، بشبهة التعامل مع 
إسرائيل، على يد »معلومات« 
التي فككت مع  الداخلي  األمن 
مخابرات اجليش اللبناني نحو 
23 شبكة جتسس إسرائيلية 

في لبنان.
الدولية  على صعيد احملكمة 
وش���هود ال���زور فق���د خفف���ت 
تصريحات الرئيس سعد احلريري 
األخيرة املتهمة لهؤالء الش���هود 
بتضليل التحقيق، من غلواء حزب 
اهلل وحلفائه، في حني بدا رئيس 
اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
جنبالط أكثر إحلاحا على »طمس« 
قرار االتهام »إذا كنا نريد جتنيب 
االس���تقرار اللبناني االهتزازات 

العاصفة«.
جنبالط املوجود في باريس 
بعد لقائه وزير اخلارجية برنار 
كوش���نير، ال���ذي أكد ل���ه عزم 
فرنسا االلتزام باحملكمة الدولية 

صفحة جديدة نؤس���س عليها 
جميعا وتتضمن تكريس عالقات 

قيمة ملصلحة البلدين.

زهرمان: ريفي دافع عن قوى األمن

بدوره، عضو كتلة »املستقبل« 
النائب خالد زهرمان أكد في بيان 
ان »اللواء أش���رف ريفي مخّول 
ضمن القانون بالدفاع عن قوى 
األم���ن وضباطه���ا وعناصرها 
وتوضيح أي اتهامات قد يسعى 
البعض إللصاقها بهم مادامت هذه 
أفرادها وجدوا  املديرية وجميع 
أنفسهم وحيدين في مرمى النيران 
السياسية والهجوم العبثي بعد 
ان تخلى عنهم من كان يجب ان 
يكون املدافع األول عن كرامتهم 
وذلك عقب خلوة سياسية لعشر 

دقائق«.

علوش: هل من محاوالت للتستر؟

وفي السياق عينه رأى القيادي 
في تيار املستقبل النائب السابق 
مصطفى علوش ان دفاع العماد 
ميشال عون عن العميد املتقاعد 
التي يشنها  فايز كرم، واحلملة 
تي���اره عل���ى ف���رع املعلومات 
مستغربة ومريبة، وتشكل محاولة 
للتغطية سياسيا على عمالة أحد 
العمالء إلسرائيل، وتساءل علوش 
عم���ا اذا كان التيار احلر يحاول 
بحملته هذه التستر على عالقات 
مباش���رة كانت له مع العدو في 

مرحلة من املراحل؟«.

وعدم تدخله���ا في عمل القاضي 
دانيال بلمار، اكتشف ان موقفه 
متعارض مع املوقف الفرنس���ي 

الداعم للمحكمة.
مصادر ديبلوماسية فرنسية 
أبدت ل� »األنباء« أقل ثقة بجدوى 
ومبردود املواقف األخيرة للرئيس 
سعد احلريري، وتقول هذا املصادر 
في تقييمها لهذه املستجدات »ان 
املواجهة املخشي منها واقعة ال 

محالة«!
وفي رأي املصادر الديبلوماسية 
الفرنسية ان النائب وليد جنبالط 
إقن���اع احلريري  لعب دورا في 
بإطالق مواقف���ه األخيرة، وهم 
الفرنس���يني �  يجزم���ون � أي 
وطبقا ملا أعلنه وزير اخلارجية 
كوش���نير أن القرار االتهامي في 
جرمية اغتيال الرئيس الش���هيد 
رفيق احلري���ري، يحظر العبث 

به أو بالعدالة الدولية، وبالتالي 
فإنه سيصدر وسيحدد بدقة كل 
ما سيتم التوصل اليه عاجال أو 

آجال.

أبوفاعور: كالم شجاع

انطالق���ا من ه���ذه املعطيات 
والتقييمات تساءل أمس الشيخ 
محمد يزبك بحضور شورى حزب 
اهلل عما اذا كان سُيترك للرئيس 
احلريري ان يكمل طريقه اجلديد، 
وبالتالي ان يحاكم شهود الزور 

ومن نصبهم ومن علمهم.
ب���دوره، وزي���ر الدولة وائل 
النياب���ي  أبوفاع���ور )اللق���اء 
الدميوقراطي( دافع عن »الكالم 
الش���جاع واملس���ؤول لرئي���س 
احلكوم���ة داعيا البعض الذي ال 
يريد أن يصدق بأن هناك مرحلة 
جديدة ف���ي العالقات اللبنانية � 

الى عدم مواجهة كالم  السورية 
الرئي���س احلريري باإلنكار، وال 
يواج���ه باالستفس���ار من قبل 
الذي���ن ال يري���دون ايضا إعطاء 
مج���ال لتكريس ه���ذه العالقات 
ولطي صفحة السنوات العجاف 

املاضية.
م���ن جهت���ه، النائ���ب عمار 
حوري قال لصحيفة املس���تقبل 
ان التصريحات األخيرة للرئيس 
احلري���ري وحديثه عن تضليل 
الزور للتحقيق، محاولة  شهود 
لفك االشتباك بني احملكمة الدولية 
والقضايا التي تؤثر فيها، خصوصا 
ان التحقيق وضمن ما هو معلن، 

صار على أبواب احملكمة.
وقال حوري ان تراجع احلريري 
عن االتهام السياسي لسورية ال 
التبرؤ من مرحلة عاشها  يعني 
البلد، لكننا جندها فرصة لفتح 

سليمان فرنجية إلى مائدة صفير اليوم
دعا البطريرك املاروني مار نصراهلل صفير 
رئيس تيار املردة النائب س��ليمان فرجنية 
لتناول الغ��داء إلى مائدته اليوم االثنني في 

املقر الصيفي للبطريرك في الدميان.
وحمل املطران سمير مظلوم الدعوة إلى 
فرجنية في مقره في بنش��عي حيث ابلغه 

فرجنية قبوله الدعوة.
وكان البطريرك شدد على ضرورة بقاء 

الوضع في لبنان آمنا ومستقرا، معتبرا ان 
غير ذلك يعني الس��ير في طريق ملغوم له 

خواتيمه املأساوية.
ودعا صفير أمام زواره في الدميان الى 
ضبط النفس وجلم كل ما ميكن أن يسيء 
إلى العالقات بني العائالت اللبنانية، مطالبا 
بإفس��اح املجال جليل الشباب حتت مظلة 

الدولة.


