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 بيروت:اعلن السيد علي فضل اهلل ان الشعب 
الكويتي سيقضي على محاوالت اشعال الفتنة من 
خالل س���ب الصحابة وزوجات الرسول ژ، ولن 
يسمح الصوات النشاز بأن تسيء لوحدته، وسيبقى 

حاضرا في قضايا العاملني العربي واالسالمي.
واكد السيد فضل اهلل ان االساءة الى زوج النبي 
او االس���اءة الى صحابة الرسول ژ هي كاالساءة 
الى الرسول واالس���الم، مشيرا الى ان هذه امللفات 
حول السب والتش���هير يجب ان تنتهي ويجب ان 
تغلق، معتبرا ان اغالقها يتطلب رفع الصوت من كل 
دعاة الوحدة، وقال ان الراحل السيد محمد حسني 
فضل اهلل رفع صوته واعلن بشكل واضح حترمي 
سب الصحابة وحترمي االساءة الى زوجات النبي 
بأي ش���كل من االش���كال وعلينا ان نتابع املسيرة 

على نهجه.
ورأى انه يراد ش���غل العالم العربي واالسالمي 
عن املش���اركة في صناعة الصورة اجلديدة للعالم 

من خالل هذه الفنت املتنقلة.
»األنباء« التقت السيد فضل اهلل وسألته عما اثير 
اخيرا في الكويت حول هذه االمور فقال: »بطبيعة 
احلال يراد اآلن للساحة العربية او الساحة االسالمية 
ان تضج بالفنت على مختلف املستويات السياسية، 
وعلى مس���توى عالقة الدول مع بعضها البعض، 
وكذلك على املس���توى الديني، والعمل على اثارة 
الفتنة في الس���احة االسالمية بشكل خاص، نظرا 
مل���ا ميكن ان تؤديه هذه الس���احة ان هي توحدت، 
وما ميكن ان تقدم���ه من نتائج كبيرة على صعيد 
احلاضر لهذه االمة وكذلك مستقبلها، وفي مواجهة 
هذه التحديات، وايضا في مشاركتها لهذا العالم في 

صناعة الصورة اجلديدة له.
فاالسالم بطبيعته قادر على ان يشارك في حل 
املشاكل التي يعاني منها العالم، وقد رأينا ذلك في 
املشكلة االقتصادية التي عانى منها العالم، فاالسالم 
قادر على ان يقدم جتربته، ولكن مع االس���ف يراد 
ان يشغل الواقع االسالمي بشكل خاص بهذه الفتنة 
التي يراد لها ان تستعر، وكلما عمل الواعون على 

وأد هذه الفتنة، تنطلق اصوات 
من هنا ومن هناك الثارتها.

الفتنة في الساحات المستقرة

وقال: وه���ذه الفتنة تعمل 
بش���كل خاص في الس���احات 
املستقرة، في الساحات الواعية 
والتي يؤمل بها اخلير، ولهذا 
جند هناك عم���ال حثيثا على 
صناعة الفتنة في ساحة الكويت 
بشكل خاص، فالشعب الكويتي 
شعب حي وحاضر في قضايا 
العربي واالس���المي،  العال���م 
وش���عب خيره يتدفق في كل 
النواحي، وبالتالي هناك عمل 
الجل ان تشغل الكويت بالواقع 
الداخلي، والفتنة املذهبية هي 

ايس���ر اس���لوب ميكن ان يوصل من يريد حتقيق 
اهدافه، الن الناس بطبيعتها التزال تعيش حساسية 
القدمي، وحساس���ية ما قد يجري في احلاضر، مما 
يجري في العراق وفي باكس���تان وافغانستان، او 
فيما يسمى هناك من توتر داخلي، لذلك فان العمل 
حثيث عل���ى زرع بذور من الفتن���ة املوجودة في 
النفوس وجعلها تصل الى ارض الواقع، لكن ومع 
االس���ف هناك بعض االصوات التي تنطلق بحجة 
انها تريد ان تخ���دم املذهب، او تريد ان تؤكد على 
بعض العناوين املوجودة في املذهب وهي تس���يء 
الى االسالم بشكل عام وتسيء الى كل الواقع سواء 

كان داخليا او خارجيا.

أصوات نشاز

واضاف السيد علي فضل اهلل: نحن نعتقد ان هذه 
االصوات ليست باملس����توى التي نعتبرها انها متثل 
أساسا في الواقع وفي املستقبل، فهي أصوات نشاز، 
البد ان نتعامل معها من ه����ذا املوقع، ولهذا علينا ما 
أمكن في الوقت الذي يجب ان نواجه هذه الفتنة وأال 
نس����مح لكل الذين يريدون استغاللها بأن يستفيدوا 
منها او ان يكبروا حجمها، وفي الوقت نفس����ه البد أال 
نكبر او نضخم أحجام هؤالء، الذين ال ميثلون شيئا 
كبيرا على مس����توى الواقع الشيعي بشكل خاص او 
الواقع اإلسالمي بشكل عام، وال هم ميلكون املصداقية 
العملية في هذا اإلطار، لهذا البد ان نضع األمر في إطاره 
وحجمه وأال نضخمه، وال نس����مح للذين يريدون ان 
يضخموا األمر ان يكبروه، وأن يحققوا هذا األمر، كما 
قد يخشى البعض من انطالق األصوات النشاز، حتى ال 
نسمح للذين يريدون ان يضخموا األمر ان يضخموه، 
وأيض����ا حتى نقي املجتمع من كل ما يكمن او يحضر 
له في املستقبل القريب او البعيد، هناك ملفات يجب 
ان تنتهي، اإلساءة الى صحابة الرسول ژ او اإلساءة 
الى زوجات النبي، السيما السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها، كذلك كل ه����ذه امللفات التي يفترض ان تصبح 
من التاريخ، يجب ان تغلق وإغالقها يحتاج الى رفع 
الصوت، وهذا هو املطلوب ان ترتفع األصوات من خالل 

املراجع اإلسالمية، املراجع الشيعية بالقضايا التي تتعلق 
بالواقع الشيعي، ومبا قد يحسب على الواقع الشيعي، 
ومن املرجعيات السنية في القضايا التي قد يتحدث 
بها بعنوان الواقع الس����ني، البد ان ترتفع األصوات، 
الفتا الى ان سماحة السيد فضل اهلل كان يختلف عن 
الكثيري����ن فقد رفع صوته في القضايا امللحة، وأعلن 
بشكل واضح حترمي سب الصحابة، وحترمي اإلساءة 
إلى زوجات النبي ژ بأي شكل من األشكال، وعلينا 

ان نتابع املسيرة على نهجه في ذلك.

أصعب المراحل عربيًا وإسالميًا

وتابع السيد علي فضل اهلل: ان املرحلة احلالية 
هي من أصعب املراحل في الواقع العربي واإلسالمي، 
وهي املرحلة التي يراد من خاللها ان تسقط القضية 
الفلسطينية، اي مرحلة إنهاء القضية الفلسطينية، 
مرحل���ة إنهاء قضية القدس م���ن الوجدان العربي 
واإلسالمي، وهي أيضا املرحلة التي يراد من خاللها 
ان ترت���ب أوضاع املنطقة على الص���ورة التي قد 
ال تخ���دم العالم العربي واإلس���المي، هذه املرحلة 
التي يراد من خاللها تعميق الكيان الصهيوني في 
الوجدان، ويصبح جزءا طبيعيا بل يصبح حاجة 

للعالم العربي.
وأضاف: نحن نحت����اج ألن جنمع القوى، وجنمع 
نق����اط الضوء املوجودة ف����ي مجتمعنا وواقعنا، وأال 
نسمح للمصطادين في املاء العكر بأن يصطادوا بكل 
حرية كما هم يفعلون في ه����ذه املرحلة، لذلك ندعو 
الشعب الكويتي بشكل خاص الن يكون كما عهدناه هو 
الشعب الواعي، الشعب احلاضر في القضايا املتعلقة 
بالعالم العربي واإلسالمي، وهو سيكون حاضرا ولن 
يس����مح لهذه األصوات النش����از بان تسيء لوحدته، 
وكما نريد لكل عاملنا العربي واإلسالمي ان ينظر بعني 
الوعي واملسؤولية لكل التحديات التي تواجهه، وهي 
ليس����ت بسيطة، ونعتقد ان ما يحصل في لبنان وكل 
هذه األجواء الت����ي نراها هي صورة لهذا العالم الذي 
يراد له ان يبقى عاملا عربيا وإسالميا يعيش في ظل 
املماحكات الداخلية التي تستنزف قواه، وبدال من ان 
يتفرغ اللبنانيون بالذات ملواجهة 
التي  الكبي����رة  االس����تحقاقات 
تواجههم على مستوى داخلهم 
او على مس����توى  من حتديات 
اخلارج من استحقاقات، فإنهم 
ُيشغلون بالواقع الداخلي وهذا 
الصراع الذي ال طائل منه سوى 
زيادة التوتر، وهذه الصورة هي 
الذي يحصل  الواقع  نفسها في 
ويراد له ان يبقى في الس����احة 
العربية واإلسالمية على مختلف 
املستويات، خصوصا على صعيد 
الفتنة املذهبي����ة، وايضا هناك 
حساس����يات بني الدول يراد لها 
العالم  ان تبقى حساسيات بني 
ايران  العرب����ي وإيران، وب����ني 
وسورية وبعض العالم العربي، 
بني  الس����ودان ومصر، وغير ذلك مم����ا يراد له، وأن 
تبقى املماحكات هي التي حتكم الس����احة فيما يتفرغ 
اآلخرون لصناعة قوتهم ولبناء مشاريعهم احلاضرة 
واملستقبلية، نحن البد لنا من ان نرتفع الى مستوى 
املستقبل الذي ينتظرنا وننتظره ألوالدنا، وعلينا ان 
نحدق في املستقبل لنعرف كيف نتحرك في احلاضر، 
ونستطيع ان نتجاوز الكثير من خالل ذلك ونصبح 

أكثر وعيا ملا ينبغي ان نكون عليه في املستقبل.

الساحة الكويتية غير باكستان

وردا على سؤال إن كان يرى من عالقة بني ما يصل 
في باكس���تان من جماعات تسب الصحابة وأخرى 
تس���ب باالجتاه املعاكس ثم االنتقال الى التفجير، 
وبني ما حصل أخيرا في الكويت؟« قال السيد علي 
فضل اهلل: »ال أعتقد ان الساحة الكويتية مثل الساحة 
الباكستانية بتعقيداتها، الساحة الكويتية أعتقد انها 
ساحة واعية لن تسمح للذين يريدون ان يدخلوا من 
هذه البوابة بالدخول ،والشعب الكويتي كما نعرفه 
بطبيعته شعب وحدوي، وطابعه كذلك، من خالل 
لقاءاتنا وقبلنا لقاءات س���ماحة السيد الراحل مع 
مختلف أطياف وتنوعات املجتمع الكويتي، ولهذا 
ال أعتقد ان هذا املجتمع سيس���مح ملثل هؤالء بان 
يتحركوا بحرية، وبالتالي سيقضون على الفتنة، 

وأعتقد ان هذا األمر قد انتهى.
وحول الوضع على الساحة اللبنانية، قال السيد 
علي فضل اهلل: الساحة في لبنان هي ساحة فراغ، 
بانتظار اس���تحقاقات قادمة على مستوى املنطقة، 
وما يحدث من ضجة داخلية يشير الى ما ميكن ان 
تطل عليه املنطقة، خصوصا ان لبنان ميثل املؤشر 

الى أوضاع املنطقة.
وختم السيد علي فضل اهلل  باإلشارة الى اجلولة 
التي  سيقوم بها على عدد من البلدان العربية لشكر 
املسؤولني الذين قدموا التعازي بالعالمة السيد محمد 
حس���ني فضل اهلل، وانه سيبدؤها بالكويت في 25 
أكتوبر املقبل، حيث سيلتقي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد وكبار املسؤولني.

رئيس الجمهورية السابق أكد أن خطر التوطين قائم وهو تهديد للكيان اللبناني

لحود لـ »األنباء«: تصريحات اللواء السيد تعّبر
 عن واقع مؤلم لمظلوم ال يجد قضاء يلجأ إليه

أثارت تصريحات اللواء جميل السيد زوبعة سياسية 
م��ن التهديدات الى االتهامات ح��ول ملف المحكمة 
وش��هود الزور وصوال الى التشكيك بكل مقومات 

الدولة، هل صورة الوضع بهذه القتامة برأيكم؟
ان تصريحات اللواء جميل الس���يد االخيرة 
اتت عالي���ة النبرة في الش���كل والمضمون، اال 
انها تعبر عن واقع معيش ومؤلم، س���واء على 
الصعيد الشخصي او على الصعيد العام فهل من 
الطبيع���ي اال يجد مظلوم قضاء يلجأ اليه لرفع 
الظلم عنه او لالقتصاص ممن تسبب له في هذا 
الزور ومحرضوهم  الظلم، والمقصود ش���هود 
الذين اليزالون يس���رحون ويمرحون في حين 
انهم ضللوا التحقيق وادخلوا ابرياء الى السجن 
سنوات طواال، هم رؤساء اجهزة امنية وآخرون 
اسروا وطنا وشعبا بأكمله في حالة من التشرذم 
والتجاذب الحاد، وفاقموا العالقة مع الش���قيقة 
س���ورية واضاعوا حقيقة االغتيال الذي اودى 
بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وضربوا 
مصداقية المحكمة الخاصة بلبنان، على ما اقر 
بذلك رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بنفسه، 
ومن ناحية اخرى اين الدولة بسلطاتها الدستورية 
كافة واين الموقف الرسمي الواحد والمتماسك 

من ملفي المحكمة وشهود الزور؟!

مطلوب ضابط إيقاع

ما وجه��ة نظركم حيال كيفي��ة معالجة الملفات 
الخالفية المطروحة؟

ان معالجة الملفات الخالفية المطروحة تفترض 
وجود ضابط ايقاع له االمرة وشركاء في الوطن 
ينظرون في اتجاه واح���د وال يتحاورون زيفا 
على مواضيع محسومة، واثبتت بشكل ملموس 
انه���ا ظللت انتصارات مبينة للبنان على العدو 
االسرائيلي، المهم ان يبادر المسؤول، اي مسؤول، 
الى اتخاذ الموقف الذي يمليه عليه ضميره الوطني 
وان يتجاوز المصالح الش���خصية والحسابات 
السياس���ية الضيقة وان ينظر الى الشأن العام 
على انه في خدمة الشعب والوطن، ان الشركاء 
في الوطن ال يصفون حساباتهم بتوسل الخارج، 
وهذا الكالم ليس انشائيا او »طوباويا« بل متأت 
عن خبرة ف���ي مراكز قيادية وريادية على مدى 

ثمانية عشر عاما.

مواقف الحريري بداية جيدة

اال ترون ان مواقف الرئيس سعد الحريري االخيرة 
كفيلة بتصحيح مسار بعض االمور خصوصا انه لم 
يمانع في طرح مسألة شهود الزور وكل ما له عالقة 

بالمحكمة الدولية امام مجلس الوزراء؟
ان مواقف الرئي���س الحريري االخيرة بداية 
جيدة لرجل يتلمس طريقه في الحكم، ان العالقة 
مع سورية الشقيقة هي حقا عالقة عصية على 
المؤامرات الرخيصة والمشاريع المشبوهة، اال 
ان خطوة الحريري تلك يجب ان تستكمل اعادة 
الشمل اللبناني بعد االقرار بأن اخطاء جسيمة 
ومقصودة قد لحقت بالعهد الس���ابق وبرموزه 
وبالوطن وشعبه، وبهؤالء الناس الذين اعتقدوا 
لوهل���ة، وبغفلة من الزمن وتح���ت وطأة تآمر 
المتآمرين وزيفهم، ان اغتيال الحريري تم على 

يد اشقاء او شركاء في الوطن.
ويجب على الرئيس الحريري ان يسعى الى 
كشف شهود الزور ومحاصرتهم والتضييق عليهم 

ومس���اعدة القضاء اللبناني في 
عملية استكشاف مقاصد هؤالء 
ومحرضيهم ومحركيهم مهما عال 
ش���أنهم، ذلك ان مصير االوطان 
ال يمكن ان يكون رهنا بمزاجية 
متآمر او مأمور، ولوال صمودنا 
ف���ي الموق���ع االول وتصدين���ا 
للمخالفات الدستورية الجسيمة 
التي ركب اصحابها موجة االغتيال 
لاللتفاف على الحكم والدستور 
لسقطت الدولة وانهار الهيكل على 
الجميع، قليل من الوعي السياسي 
والوطني ل���دى الحريري االبن 
يبعده عن اجواء التآمر والتزلف 
الرخيص ويدخله في قلب تحديات 
المرحلة ليكون مسؤوال قادرا على 
التحكم في وس���ائل المعالجات 

المطلوبة.

الجبهة الوطنية متروكة للتطورات

أي��ن يجد الرئي��س اميل لحود 
نفسه وسط هذا الخضم؟ وهل مازال 

مشروع الجبهة الوطنية برئاستكم قائما؟
لقد انصرفنا ال���ى المهام الوطنية منذ تركنا 
سدة الرئاسة، وعيننا لم تبرح ساهرة على الوطن 
وعل���ى مكامن قوته التي ارس���يناها، اي تالحم 
الشعب والجيش والمقاومة في ابهى صوره، ما 
مكن لبنان من بلوغ المرتبة االولى بين دول العالم 
في االستقرار االمني عشية االغتيال المشؤوم، كما 
مكنه من تسجيل اروع االنتصارات على العدو 
الطام���ع بأرضه وخيراته، اما مش���روع الجبهة 
الوطنية، فأمر متروك للتطورات المتسارعة التي 
يعود فيها كل يوم مسؤولون وقادة رأي عام الى 
خياراتنا االستراتيجية والسياسية الكبرى التي 

اثبتت صوابيتها.

لسنا من هواة السياسة بمفهومها المتداول

كي��ف هي عالقتكم مع االطراف السياس��ية في 
البلد؟

نحن لس���نا ممن يبني عالقاته مع االطراف 
السياس���ية على اسس موسمية او عابرة او من 
باب التموضع، ذلك اننا لسنا من هواة السياسة 
بمفهومها المتداول والضيق فمن يلتقي من االطراف 
السياس���ية مع ثوابتنا وخياراتنا ومس���لماتنا 
ويحافظ على ميثاق العيش المشترك الذي هو 
دستورنا ويحرص على مكامن قوة لبنان التي هي 
في قوته وليس في ضعفه، يكون قريبا منا ونرتاح 
اليه، فان مصلحة الوطن والشعب تسمو فوق كل 

سياسة وتحالف سياسي وتموضع عابر.

مصارحة ال مصالحة مع جنبالط

بعد المصالحة مع النائب وليد جنبالط، متى نرى 
الرئيس لحود في المختارة؟

ما جرى مع النائب وليد جنبالط ليس مصالحة 
بل مصارحة وتقويم لمرحلة س���ابقة شابها ما 
ش���ابها من ح���دة، وقد وجدنا معا ان مس���احة 

التالقي تاريخيا وعائليا ووطنيا هي اوسع من 
رقعة الخ���الف العابر، لذلك نكون في المختارة 
ف���ي اي زمن او اي وقت كأننا في بيتنا وفي اي 
بقعة اخرى من لبنان، ولم نعتبر يوما المختارة 
كأنها بيت مقفل او متحجر، ان البيوت الوطنية 
المفتوحة هي بيوت تواصل وطني ضروري في 

هذه االوقات العصيبة.

التواصل حار مع سورية

ه��ل مازال تواصلكم مع القيادة الس��ورية على 
حرارته؟

كان ومازال وس���يبقى تواصلن���ا مع القيادة 
السورية تواصال حارا وعائليا ومتجانسا بالكامل 
ف���ي المواضيع الوطنية والقضايا المركزية، ان 
عالقتنا مع سيادة الرئيس الراحل حافظ االسد كانت 
مبنية على الثقة المتبادلة والود الصادق واحترام 
القي���م التي في كل منا، وقد انتقلت هذه العالقة 
بصورة طبيعية وعفوية واستمرت وتعززت مع 
اخي سيادة الرئيس د.بشار االسد، حتى بلغنا 
معا مرحلة االئتمان واالطمئنان المتبادلين على 
مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وما نشهده 
اليوم هو عودة كبار قادة الرأي في لبنان الى 
جذور تلك العالقة بعد تيه او ضياع او خطأ في 
التقدير، وانسياب طبيعي ومتناغم في قلب هذه 
المعادلة القائمة على ان لبنان وسورية ال يمكن 
عل���ى االطالق ان يكونا عل���ى طرفي نقيض في 

الخيارات االستراتيجية والسياسية الكبرى.

المخاوف من التوطين

ه��ل مازلتم على مخاوفكم م��ن التوطين، وماذا 
عن المفاوضات الفلسطينية � االسرائيلية المباشرة 

برأيكم؟
نعم مازلنا نخاف من التوطين، وقد حاولنا 
جاهدين طوال عهدنا وبعد ان استش���رفنا هذا 
الخطر في وقت اعتبر البعض انه مجرد »فزاعة«، 
ان نعود الى مقدمة دستورنا التي تنص صراحة 
على انه ال تجزئة وال توطين في جمع لغوي غير 
عفوي لخطرين متالزمين والجاثمين ثقيال على 
قلب الوطن، وقد ادرجنا بصالبة مواقفنا بند حق 
العودة في صلب المبادرة العربية التي اطلقتها 
قمة بيروت عام 2002، حتى ان بعض العرب استاء 
منا واعتبر ان المبادرة منزلة وانه ال يجوز ادخال 
اي تعديل على مضمونها، وما يزيد من مخاوفنا 
ان المفاوضات الفلسطينية � االسرائيلية بدأت 
تتعثر ولم تنطلق بعد وان السلطة الفلسطينية 
قد اشارت صراحة في جدولة المفاوضات الى انها 
تصر على حق عودة الالجئين الى ديارهم، اال ان 
هذا الحق قابل لصيغ من الحلول المبتكرة، وان 
التساهل من السلطة الفلسطينية يقابله تصلب 
اسرائيلي ش���رس يتمثل في ان هذا الموضوع 
غير قاب���ل للمفاوضة وانه ال حق عودة وال من 
يحزنون، ان التوطين يضرب الكيان ويشرذمه، 
وقد احتاط اتف���اق الطائف لهذا الخطر فادرجه 
مرتبة التجزئة والتقسيم، اي القضاء على لبنان 
الواحد والشعب الواحد والقوة الواحدة في وجه 
االطماع والمؤامرات المشبوهة التي تحاك ضد 

الوطن.

شعار أرسيناه

ثالثية الشعب والجيش والمقاومة التي تعتمدها 
الدول��ة اليوم اال تحم��ل لبنان من 
الناحي��ة العملي��ة، اوزارا يمك��ن 

تجنبها؟
الدول���ة اليوم  م���ا تعتم���ده 
م���ن معادلة »الش���عب والجيش 
والمقاوم���ة« المدرجة في البيان 
الوزاري للحكومة الحالية هو، على 
ما قلنا، ترجمة لش���عار ارسيناه 
على ارض الواقع ولم نتبجح فيه 
اعالميا او انشائيا فقط، ولقد كلف 
ارساؤه الشعب والجيش والمقاومة 
تضحيات ضخمة ال تقاس باالحجام 
اذا م���ا نظرنا الى االنجازات التي 
تحققت م���ن جراء هذه المعادلة، 
نحن بدأنا بارساء عقيدة الجيش 
القتالية على اس���س وطنية بعد 
توحيد ألويته وافواجه وعديده، 
ونحن دعمنا المقاومة الخارجة من 
رحم هذا الشعب االبي على مساحة 
الوطن، السيما في مناطق التماس 
مع العدو، وامس���كنا بيد الشعب 

لندله الى السبيل الصحيح.

بيروت ـ  داود رمال

 يستمر الرئيس العماد إميل حلود في حتديد مواقفه من التطورات املتالحقة حتت سقف الثوابت الوطنية 
ليكتشف من يحاوره أنه »لم يغير ولم يتغير« ومازال هو   هو.. مباشر وصريح ويسمي األشياء مبسمياتها، وقد تتفق أو 
تتعارض معه إال أن قاسما مشتركا بني االمرين يجمع عليه اصدقاؤه وخصومه بأنه صلب في مواقفه الى حد »العناد«. 
ورغم الود املفقود مع اللواء جميل السيد فإنه يرى ان تصريحاته االخيرة تعبر عن واقع معيش ومؤلم بعدما فقد 
املظلوم قضاء يلجأ إليه لرفع الظلم الواقع عليه وهو إذ يفضل عدم اخلوض في مسألة اجلفاء في عالقته مع رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان، فإنه يغمز من قناته عبر القول ان امللفات اخلالفية املطروحة تفترض ضابط 
ايقاع له اإلمرة وشـركاء في الوطن ينظرون في اجتاه واحد وال يتحاورون زيفا على مواضيع محسومة، وفي حني 
يعتبر مواقف رئيس احلكومة سعد احلريري االخيرة أنها بداية جيدة اال انه يعتبرها خطوة حتتاج الى استكمال 
إلعادة الشمل اللبناني بعد االقرار باألخطاء اجلسيمة. مذكرا بأنه هو من ارسى مكامن قوة لبنان بإرسائه معادلة 
اجليش والشـعب واملقاومة مؤكدا انه ليس ممن يبني عالقات موسمية او عابرة مع االطراف السياسية وامنا 

على اساس الثواب واخليارات واصفا ما جرى بينه وبني النائب وليد جنبالط بأنه مصارحة وليس مصاحلة.
وال يخفي الرئيس حلود ان تواصله مع القيادة السـورية هو تواصـل عائلي ومتجانس بالكامل في املواضيع 
الوطنية والقضايـا املركزية، مجددا التحذير من خطر التوطني الذي يهدد الكيان اللبناني، ويرى ان كل تفاهم 
عربي ايجابي ومطلوب السيما اذا كانت سـورية في صلبه، وختم بتوجيه الشكر والتحية الى الكويت الشقيقة 

رئيس اجلمهورية السابق اميل حلودقيادة وشعبا. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

)محمود الطويل( السيد علي فضل اهلل متوسطا الزمالء عدنان الراشد وعمر حبنجر وأحمد سالمة وأحمد عز الدين   

كل تفاهم عربي إيجابي ومطلوب
 السيما إذا كانت سورية في صلبه

أكد الرئيس حلود ان كل تفاهم عربي ايجابي ومطلوب، السيما اذا 
كانت س��ورية في صلبه، ذلك انها ترغب صادق��ة بالتهدئة في لبنان، 
وان اململكة العربية السعودية لها ايضا مصلحة في التهدئة، اال ان مثل 
هذا التفاهم قد ال يكفي بحد ذاته، بالرغم من تفوق اهميته على سواه 
من التفاهمات ذلك ان املتربصني ش��را بالبلد ال يتورعون عن توسل 
اي وس��يلة لضرب مكامن القوة في لبنان ومعادلة »الشعب واجليش 
واملقاومة« التي ارسيناها منذ 1990 والتي حققت ما حققت من اجنازات 
مبين��ة وطمرت حتت التراب الى غير رجع��ة مقولة ان قوة لبنان في 
ضعفه وسياسة الورقة البيضاء واحلياد وما شابه من تصرفات رمادية 

باهتة كاالرض القاحلة التي ال تنبت اال الذل والهوان.

يصل إلى الكويت في 25 أكتوبر لشكر سمو األمير على التعزية بوالده الراحل الكبير

السيد علي فضل اهلل لـ »األنباء«:  الشعب الكويتي سيقضي 
على الفتن ولن يسمح ألصوات النشاز بأن تسيء لوحدته

لشغل  تهدف  الفتن 
واإلسـالمي  العربي  العالم 
بـدوره  المشـاركة  عـن 
علـى مسـتوى العالـم
الصحابة  إلى  اإلساءة 
إساءة  عائشـة  والسـيدة 
واإلسـالم ژ  للرسـول 

مواقـف الحريري بدايـة جيدة يجب اسـتكمالها إلعادة الشـمل اللبناني
لست ممن يبني عالقاته مع األطراف السياسية على أسس موسمية أو عابرة 

الشعب معادلة  أرسينا 
والمقـاومــة  والجـيـش   
وكلفتنـا تضحيـات ضخمـة

القيـادة  مـع  تواصلنـا 
السورية عائلي ومتجانس في 
الوطنية والقضايـا  المواضيع 

الملفـات  معـالجـة 
الخالفية تفترض ضابط إيقاع 
له اإلمرة وشركاء في الوطن 


