
االثنين 24 اغسطس 2009   41عربية وعالمية

التيار العوني يفتح النار على البطريرك وعودة جنبالط إلى األكثرية
بيروت ـ عمر حبنجر

خفت حدة السجاالت السياسية، 
اقله من جانب قوى 14 آذار، نزوال 
عند توصية الرئيس املكلف تشكيل 
احلكومة سعد احلريري، العائد الى 
بيروت بني حلظة وأخرى متهيدا 
الس����تئناف حركة التواصل على 

مضمار تأليف احلكومة.
ويعتقد اكثري����ون ان التهدئة 
التي دعا اليها احلريري، مدعومة 
مبواقف احللفاء من أمني اجلميل الى 
سمير جعجع العائد من الواليات 
املتحدة بأجواء مفعمة بالغموض، 
خصوصا، حيال الوضع في ايران 
املرتبط مبهلة اميركية حتى نهاية 
س����بتمبر، والذين التزموا »هدنة 
ال����كالم« تعزي����زا لف����رص احلل 
احلكومي، لك����ن الذي بدا ان هذه 
الهدن����ة قامت من ط����رف واحد، 
بدليل استمرار احلملة من جانب 
نواب التي����ار الوطني احلر على 
الرئيس املكلف، كما على البطريرك 
صفير، رغم ان التهدئة كانت شرط 
العماد ميشال عون لتناول الغداء 
على مائدة الرئيس املكلف س����عد 

احلريري.

حملة على الحريري وصفير

فقد وّسع التيار الوطني احلر من 
حملته على رئيس احلكومة املكلف 
وعلى البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير مبواكب����ة انتقاد الصحف 
الروحيني في  السورية لتدخالت 

السياسة في لبنان.
فقد تس����اءل الوزي����ر جبران 
باس����يل عن املنطق واحلكمة في 
تص����رف املعني األول باحلكومة، 
وكأنه في اجازة بانتظار شيء ما، 
وقال: املعني األول يجب ان يكون 

املستعجل األول.
باسيل كان يعلق في قوله هذا 
على سفر رئيس احلكومة املكلف 
ال����ى تلفزيون  س����عد احلريري 
املنار الناطق بلس����ان حزب اهلل. 
واضاف ان العالقة بني حزب اهلل 
والتيار الوطني احلر ليست عالقة 
ضغوط، والعونيون متمسكون 
مبطالبهم ألنهم ميثلون اكثر من 
نصف املسيحيني. وأشار الى انه 
لم حتصل مشاورات لبنانية حول 

إمكاني����ة جمع مجلس  � عدم 
الوزراء املستقيل، في ضوء إجماع 
اخلبراء الدس����توريني على القول 
انه ال جلس����ات ملجل����س الوزراء 
في مرحل����ة تصريف األعمال، إال 
التي ال  الظروف االستثنائية  في 
تبدو قائمة اآلن. والنقطة الثانية 
تتعلق بأبعاد استدارة النائب وليد 
جنبالط عبر مزيد من التوضيحات، 
وآخرها ما ورد باألمس على لسان 
الوزير وائل ابوفاعور الذي قال: 
ال تعديل في مواقف جنبالط ولن 
يكون مسموحا استغاللها، وهو 

كان وسيبقى في األكثرية.
انعقاد  وفي رد على موضوع 
جلس����ات مجلس ال����وزراء ودور 
حكوم����ة تصريف االعم����ال، اكد 
وزي����ر الدولة خال����د قباني بعد 
الرئيس ميش����ال سليمان  لقائه 
على ان اجتم����اع مجلس الوزراء 
املستقيل لن يحصل اال في الظروف 
االستثنائية وعندها يعتبر مجلس 
الوزراء حكومة دستورية متارس 
كل الصالحي����ات. اما عن النقطة 
االشكالية الثانية واملتعلقة بابتعاد 
جنبالط ع����ن 14 آذار، فقد ذكرت 
مصادر االمانة العامة لهذه القوى 
ان جنبالط سيشارك في االجتماع 
املوسع لنواب 14 آذار حتت مسمى 
االكثرية النيابية وليس 14 آذار بناء 
لرغبته، وهو الذي اعلن مؤخرا انه 
من هذه االكثرية. وعلمت »األنباء« 
انه اتفق على تشكيل جلنة مشتركة 
التقدمي االش����تراكي  بني احلزب 
وامان����ة 14 آذار ملتابع����ة البحث 
القضاي����ا اخلالفية. وجتري  في 
ترتيبات لعقد االجتماع املوس����ع 
لنواب االكثري����ة من اجل جتديد 
دعم الرئيس املكلف سعد احلريري 
والتأكيد على ان قوته ال تس����تند 
الى العوامل اخلارجية وحدها، امنا 
ايضا الى االلتفاف الداخلي حوله 
كحائل دون استفراده من اي طرف، 
االمر الذي يع����زز ويقوي موقفه 
املفاوضات الصعبة لتشكيل  في 
احلكومة. وفي معلومات »األنباء« 
ايضا ان النائب جنبالط سيحضر 
هذا االجتماع االكثري شخصيا بعد 
اعادة تس����ميته مبا هو عليه، اي 

االكثرية النيابية.

احلكومة اال لفت����رات ضيقة منذ 
تكليف احلريري حتى اآلن، مشددا 
على ان لبنان ال يقوم اال بالتوافق 
الدميوقراطي بني اجلميع. وفي رد 
املاروني  البطريريك  ضمني على 
نصراهلل صفير قال ان من يقول 
فلتحكم األكثري����ة يريد االضرار 

باملسيحيني.
وق����ال: نح����ن املس����تعجلون 

وباجتاه واحد، مذكرا اياه بأن زمن 
العجائب وّلى.

الوقت  نقوال استنكر في ذات 
احلمالت التي تش����ن على العماد 
ميشال عون والتي تتهمه بعرقلة 
تش����كيل احلكومة ودعا الرئيس 
املكلف سعد احلريري الى ايضاح 
األم����ور حيث ان املش����كلة داخل 
االكثرية وفي ارتباطاتها اخلارجية 

واملضغوط����ون والذين نتعرض، 
واملعني األول يتصرف وكأنه في 

اجازة.

نقوال: صفير يرى بعين واحدة

النائب نبيل نقوال عضو كتلة 
التغيير واالصالح العونية كان اكثر 
صراحة حينما قال ان البطريرك 
صفير يرى األم����ور بعني واحدة 

كما يقول. وعن لقاء الرئيس املكلف 
العماد عون قال نقوال: ال مشكلة 
في ذلك، شرط ان توقف »حاشية 
احلريري حملتها املسعورة على 
العماد عون والتيار الوطني احلر، 

وإال ما الفائدة من لقاء كهذا؟«.
بيد ان املرحلة السياسية الفائتة 
حسمت نقطتني جدليتني، خارج 

إطار التشكيل احلكومي:

معلومات لـ »األنباء«: اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحزب التقدمي االشتراكي وأمانة 14 آذار لمتابعة البحث في القضايا الخالفية

)محمود الطويل( العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل مستقبال وفدا من جلنة دعم املقاومة في فلسطني امس

جنبالط: بوادر حركة »استيعابية تصحيحية«
بيروت: تالحظ مصادر سياسية مراقبة ان النائب وليد

جنبالط وحتت وطأة ردة الفعل والضغوط التي تعرض 
لها بعد مواقف����ه األخيرة وفوجئ بحجمها، عمد الى حركة 
استيعابية للتخفيف من وطأة الوضع الضاغط عليه ولدوزنة 

حتوله. وبرزت في هذه احلركة اخلطوات التالية:
1 � توقفه )صيامه( عن الكالم السياس����ي لتفادي مزيد 

من االحراج.
2 � حرصه على التوضيح والتأكيد ان عالقته مع الرئيس 
املكلف س����عد احلريري مستمرة، وان ما قام به ال عالقة له 
بتش����كيل احلكومة، وأيضا على الفص����ل بني هذه العالقة 

واملوقف من 14 آذار كمجموعة وائتالف سياسي.
3 � »فرملة« احلركة السياس����ية التي كان بدأ بها بعد 2 
اغسطس )مؤمتر »البوريفاج«(، مبا في ذلك تأجيل لقائه 
مع العم����اد عون، وتخفيف وتيرة احلديث عن زيارته الى 

سورية، والتريث في التوجه الى السفارة االيرانية.
4 � فتح قناة اتصال ولقاءات مع األمانة العامة ل� 14 آذار 
التي قاطع اجتماعاتها وانتق����د أداءها، فيما األمانة العامة 
حرصت على عدم قطع خيط العالقة املشدود وعلى مواجهة 
مواق����ف جنبالط مبرونة وتفه����م. 5 � إيفاد وفد من اللقاء 
الدميوقراطي الى الدميان إلبالغ رسالة تطمني وتقدير الى 
البطريرك صفير الذي امتنع عن توجيه أي نقد الى جنبالط 
على مواقفه األخيرة، ولكن جنبالط تناهى اليه ان البطريرك 
صفير انزعج ولديه مالحظات على الطريقة التي تصرف 
بها واالجتاه السياسي الذي سلكه منفردا وخارج السياق 
املتفق عليه. الس����ؤال: هل ان جنب����الط في صدد مراجعة 
موقف����ه التحولي وفي أي اجتاه: اجتاه تصحيح انطباعات 
وتفسيرات مسيئة اليه ومبالغة في حتميل موقفه أكثر مما 
يحمل، أم في اجتاه اس����تيعاب ردة الفعل و»بلع وهضم« 
اللقمة الكبيرة التي ابتلعها حتى يكون في امكانه مواصلة 

اجللوس الى »املائدة اجلديدة«؟

إنترنت »الباروك« بين الوزيرين نجار وباسيل
بي���روت: اعلن وزير العدل ابراهيم جنار ان الترخيص لش���بكة 
االنترنت في جبل الباروك اعطي في العام 2004 ايام الوزير جان 
لوي قرداحي، وان القضاء اللبناني لم يتلق اي اخبار او اي تقرير 
فني ال من وزارة االتصاالت وال من اي جهة اخرى حول وجود محطة 
البث االسرائيلية في الباروك او القيام بتوجيه صحون القطة صوب 
اسرائيل او وجود اجهزة من صنع اسرائيل. وزير االتصاالت جبران 
باس���يل رد على جنار بالقول ان وزارة االتصاالت طلبت اشارة من 

النيابة العامة في ابريل املاضي وحتركت على اثرها.

مصادر لـ »األنباء«: الحكومة خالل أسبوعين أو األمور إلى تدهور
بيروت ـ ناجي يونس

اكد د.فارس س����عيد امام عدد ممن التقى بهم، ان اللقاء الذي جمعه 
يوم االربعاء مع النائب وليد جنب����الط في كليمنصو بحضور النائب 
السابق س����مير فرجنية كان جيدا ال بل ايجابي. اما جنبالط فقد اكدت 
مصادره ل����� »األنباء« انه لم يعط اهمية تذكر لهذا اللقاء وانه ال يعول 
علي����ه كثيرا. وعلمت »األنباء« ان الوفد النيابي من اللقاء الدميوقراطي 
الذي زار البطريرك صفير شرح له الدوافع التي تقف وراء ما اقدم عليه 
النائب وليد جنبالط منذ 2 اغس����طس اجل����اري. وما قاله الوزير وائل 
بوفاعور امام االعالميني في الدميان تطرق اليه باسهاب امام صفير وهو 
كان موضع نقاش مستفيض في هذه اجللسة حيث كان صفير مستمعا 
اكثر مما تكلم جريا على عادته. ومت التطرق في هذه اجللسة ايضا الى 
امللف احلكومي والى موقف العماد عون من توزير جبران باسيل حيث 
اشار صفير ونواب اللقاء الدميوقراطي الى ان هذا التوزير سيدفع الى 

ارتفاع اصوات تطالب بتوزير راسبني ايضا. وقالت املصادر النيابية ان 
البطريرك صفير قلق ويعرب عن خشيته على مستقبل لبنان وهو يؤكد 
ان ال حل اال بالعودة الى منطق االمور وبناء الدولة وااللتزام بالدستور 
والقانون واملؤسسات كافة مبا يعزز الدولة ويبسط سلطتها على سائر 
االراضي اللبنانية. من جهة ثانية يتوقع املصدر ان تتش����كل احلكومة 
في غضون اس����بوعني واال فان االوضاع ستتدهور وستكون رواسبها 
سلبية للغاية على مصالح اللبنانيني. وال يعرف املصدر كيف سيكون 
املخرج ملطلب توزير باسيل متسائال عما اذا كان عون سيقبل بتوزير 
عوني آخر بديل من باسيل النائب آالن عون على سبيل املثال الذي هو 
مهندس متخصص في االتصاالت. اوس����اط مقربة من الرئيس املكلف 
س����عد احلريري تؤكد ان احلريري يسعى السناد وزارة االتصاالت الى 
وزير من االكثرية وقد ال ميانع في نهاية املطاف في توزير باسيل على 

ان تسند اليه حقيبة وزارية اخرى.

الحوت لـ »األنباء«: اختالفنا مع »حزب اهلل« في الجانب السياسي ال مع المقاومة
بيروت ـ خالد اللحام

اعتبر د.عماد احلوت النائب اجلديد عن اجلماعة االسالمية في بيروت انه 
يجب تشجيع احلركات االسالمية الوسطية لتتمكن من جذب الشباب وخروج 
اجلميـع في لبنان مبن فيهم املقاومة عن اخلطـاب احلاد منعا لردات الفعل 

وظهور حاالت اسالمية متطرفة.

واكد احلـوت ان خالف اجلماعة مع حزب اهلل هو في اجلانب السياسـي 
وليس خالفا مع املقاومة التي كان للجماعة شرف انشائها عام 1982 وبالتالي 
فال يوجد بعد عن املقاومة، ومادام الشعبان اللبناني والفلسطيني ضد التوطني 

فلن مير.
ورأى احلوت في حوار مع »األنباء« ان احلالة السلفية في شمال لبنان هي حالة 

وسطيـة وليست حالة متطرفة، وانه اذا خرج اجلميع من لعبة احملاصصة في 
الوضع احلكومي وكانت النوايا صافية فباالمكان تشكيل احلكومة خالل عدة ايام. 
وقال احلوت ان التحالف مع تيار املستقبل امر طبيعي النهما يعمالن في ساحة 
واحدة ويتالقيان على بناء الدولة الراعية لكل اللبنانيني وتفعيل مؤسسـاتها. 

وفيما يلي تفاصيل حوار احلوت مع الـ »األنباء«:

النائب احل��وت، تدخلون البرمل��ان الول مرة 
والعمل في الشأن العام خيار، فكيف اتخذمت هذا 

اخليار؟
بالنسبة لنا كملتزمني العمل في الشأن العام 
هو تكليف ال تش����ريف، ويأتي تبعا للظروف 
وبالتالي فمش����اركتي في العمل العام ليست 
جديدة، امنا كانت في اثناء العمل النقابي حيث 
شاركت في االنتخابات النقابية وسواها واحيانا 
تس����اعد الظروف االنسان لولوج العمل العام 

بحسب احلدث والظروف.

التحالف مع المستقبل

هذا التحالف الذي قام خالل االنتخابات بينكم 
وبني تيار املس��تقبل احتاج الى اخذ ورد كبيرين، 

فأين نقاط التالقي لتحالفكما؟
اوال التحالف الذي وقع هو حتالف طبيعي، 
كون اجلماعة االسالمية وتيار املستقبل يعمالن 
في ساحة واحدة، وبالتالي لديهم هموم مشتركة 
جتاه هذه الساحة اللبنانية والوطنية. نقاط 
التالقي كثيرة، فأوال الرغبة املشتركة بتفعيل 
دور املؤسسات وبناء الدولة القادرة فعال على 
ان تكون الراعية لكل اللبنانيني، والتأكيد على 
انتماء لبنان العربي وبالتالي تفاعله مع القضايا 
العربية دون ان يكون جزءا من سياسة احملاور 
وامنا ليكون نقطة التقاء مع العالم العربي. ومن 
نقاط االلتقاء احلرص املشترك على تفعيل الدورة 
االقتصادية في لبنان لتحسني اوضاع املواطنني 
اقتصاديا واجتماعيا، كل هذه النقاط جعلت من 

الطبيعي ان نلتقي اثناء االنتخابات.
لكن هذه النقاط نفس��ها لم تس��مح للجماعة 

باعادة نفس احلجم النيابي لها في املجلس.
هذا صحيح، والسبب في ذلك امران، اولهما 
طبيعة قانون االنتخابات التي فسخت املناطق 
بش����كل جعل االنتخاب����ات ذات طابع طائفي 
ومذهب����ي ودائما اصحاب احلركات الفكرية ال 
يستطيعون املنافسة في اطار الشحن املذهبي. 

النقطة الثاني����ة ان اخلطاب الذي كان معتمدا 
بني الفرقاء اللبنانيني جع����ل طبيعة املعركة 
اس����تفزازية مذهبية، وبالتالي لم نستطع ان 
نطرح رأي اجلماعة ومواقف وبرامج اجلماعة، 
فال تعتبر بالتالي هذه االنتخابات مقياسا حقيقيا 

لقوة اجلماعة.
بن��اء لطروحاتك��م وادبياتك��م ودوركم على 
االرض، انت��م االق��رب للمقاوم��ة، فلماذا صرمت 

االبعد في االنتخابات؟
ابدا لم نكن ولن نكون بعيدين عن املقاومة، 
لكن ينبغي التمييز بني مقاومة العدو الصهيوني 
التي كان لنا ش����رف تأسيسها عام 1982 وبذل 
اجلهد فيها حتى اليوم وبني حزب اهلل كفريق 
سياسي لبناني له رؤاه السياسية وطموحاته 
السياس����ية التي قد نتفق ونختلف معها، لقد 
اختلفنا مع حزب اهلل في اجلانب السياس����ي 
لكننا لم نختلف مع املقاومة، بل على العكس 
نحن نحرص على ان تبقى املقاومة اداة قوة بيد 
لبنان على ان تكون مقاومة الشعب اللبناني 

كله وليست مقاومة جزء من اللبنانيني.

حصرية حق المقاومة

كيف تقرأ اصرار املقاومة على ان تبقى قوتها 
ودعمه��ا ومتويلها محصورة ف��ي جبهة اقليمية 

طائفية محددة؟
هذا الواق����ع الطائفي واملذهب����ي للمقاومة 
هو نتاج واقع جغراف����ي، كون اغلب املناطق 
اجلنوبية احملتلة كانت من طائفة محددة، فكان 
من الطبيعي ان يكون ابناء هذه القرى النواة 
االساسية للمقاومة، لكن استمرار هذا الوضع 
بعد انس����حاب العدو االسرائيلي من اجلنوب 
يجعل املقاومة نقطة تنازع بدال من ان تكون 
نقطة التقاء جلميع اللبنانيني حولها حتى تكون 
محمية باجماع على املقاومة وفكرة املقاومة، 
وبالتالي نحن دعوتنا للحفاظ على املقاومة من 
أن تبقى محصورة جغرافيا وطائفيا في خيار 

معني والى ان تعود مقاومة للشعب اللبناني 
كله مبا يضمن حماية ظهرها.

بين الوحدة والتفسخ

ملاذا اس��تطاعت مقاومة ح��زب اهلل ان حتفظ 
وحدته��ا وقوتها وطائفتها في مواجهة اس��رائيل 
كم��ا على الصعيد الداخلي، ف��ي حني ان املقاومة 
االس��المية حلماس مثال تشرذمت، فظهر انصار 
اهلل وانقس��مت حولها فتح واصبحت الصدامات 

الداخلية التي ال عد لها وال حصر.
اوال كل هؤالء الفرقاء الذين حتدثت عنهم 
كجند اهلل وغيرهم لم يخرجوا من رحم حماس، 
وبالتالي حماس مازالت متماسكة في مقاومتها 
للعدو الصهيوني والحتالله، اما هذه املجموعات 
االخرى فقد اوجدت من خارج حماس، البعض 
منها ليكون له دور فعلي في املقاومة والبعض 
اآلخر ليك����ون واجهة، ولتتحرك خلفها بعض 
القوى الت����ي ترغب في التأثي����ر في القضية 

الفلسطينية.
مع البدء بتشكيل احلكومة، جاء خروج الوزير 
الس��ابق جنبالط ليش��كل موقعا جديدا له يكون 
في��ه بيضة القب��ان في واق��ع 8 و14 آذار، فلماذا 
لم تس��تطع اي قوة سياسية س��نية تاريخيا ان 
تكون بيضة القبان وهي االكبر في حني استطاع 
جنبالط ووالده من قبله ان يكون كذلك، وما السر 

في ذلك؟
الطائف����ة الس����نية مب����ا متثل م����ن امتداد 
عربي واس����المي ومبا لها من موقع من خالل 
رئاس����ة مجلس الوزراء هي مس����تهدفة لكل 
هذه االستحقاقات، وألن لبنان هو عبارة عن 
تكتل اقلي����ات، فمن املمكن ان تتبدل حتالفات 
االقليات من وقت آلخر، وانا اذكر هنا ان اجلماعة 
االس����المية ليست طرفا في 14 آذار، وان كانت 
تتعاون مع عدد من فرقاء 14 آذار، خاصة تيار 

املستقبل في كثير من املواضيع.
اي انكم فقط ضمن تكتل لبنان اوال؟

هذا تكتل نيابي وليس تكتال سياسيا، هو 
تكتل لنواب يتناقشون في ملفات نيابية وفي 
كيفية ادارة هذه امللفات وليس تكتال سياسيا، 
وبالتالي فإن خصوصية الفرقاء السياس����يني 
ينبغي ان تكون محترمة، اما بالنس����بة لواقع 
وليد جنب����الط فله خصوصيته وطريقته في 
التفكير، لكنه لم يغادر موقعه الداعم للرئيس 
املكلف سعد الدين احلريري، وبالتالي فمازال 
موقع جنبالط وكتلته في مكانه املعتاد، لكنه 
االحرص على ان يعبر عن خصوصيته الذاتية، 
ولهذا السبب ظن البعض ان جنبالط صار بيضة 
القبان والواقع ان وليد جنبالط لم ينتقل بعد 

من مكان الى آخر.
كيف اصبح لبنان املنتصر على اسرائيل خاضعا 

لسياسات عربية تنشد السالم مع اسرائيل؟
اوال، مازال ج����زء كبير من القرار اللبناني 
لبنانيا، وليس خاضعا لسياسات معينة، االمر 
الثاني ال يوجد بلد في العالم ال يتأثر مبحيطه 
ومن الطبيعي ان نتأثر بعض الشيء مبحيطنا 
العربي واالقليمي، لكن الذي ينبغي ان نؤكد عليه 
هو ان يبقى لبنان خارج التجاذبات االقليمية 
والدولي����ة واال يكون طرف����ا في اي محور من 
احملاور وان يكون نقطة التقاء لكل هذه احملاور 
وليس ساحة العراك بينها ألن لبنان هو اخلاسر 
الوحيد اذا اصبح ساحة الصراع بينها، وقد يكون 
الرابح االكبر اذا استطاع ان يكون نقطة االلتقاء 
بني هذه احمل����اور، هذا ما ينبغي ان يفهمه كل 
الفرقاء السياسيني وان يسعوا جميعا للخروج 
الى واقع جديد يكون القرار فيه لبنانيا حقيقة 

وان يكون نقطة االلتقاء بني اجلميع.

األصولية ولبنان

هن��اك تن��ام ف��ي الصراع��ات االصولية في 
املنطقة، في فلسطني واليمن وغيرهما، اال ميكن 
ان تظهر قوى اخرى متطرفة في لبنان من خالل 

االسالميني؟

اوال جميع هذه القوى من »القاعدة« وغيرها 
لم تخرج يوما من رحم احلركات االس����المية 
املؤثرة، لكن الكب����ت احلاصل في بعض هذه 
املجتمع����ات، أدى الى تطرف هذه املجموعات، 
اضافة الى سوء ادارة االدارة االميركية وسوء 
تعاملها مع شعوب املنطقة وقضاياها، املسألة 
الثانية هي ان هذا التخوف صحيح وهذا يتطلب 
تشجيع احلركات االسالمية الوسطية على لعب 
دور اكبر لتكون جاذبة لعنصر الشباب حتى ال 
يذهب باجتاه التطرف، واالمر الثاني هو خروج 
كل الفرقاء السياس����يني مبن فيهم املقاومة من 
اخلطاب احلاد الذي ميكن ان يشكل ردات فعل 

وأرضية جيدة ملثل هذه احلركات املتطرفة.
املعروف تاريخيا ان اجلماعة االسالمية وعباد 
الرحمن والتوحيد وس��واها انفصلت في فترات 
تاريخية عن االخوان املسلمني وتكاثرت وتنامت 
وتع��ددت، اال ميكن ان تنفصل قوى اخرى عنكم 
باجت��اه التط��رف اذا بقي الوضع ف��ي لبنان بني 

طوائف مخيفة واخرى متخوفة؟
اوال، حركة االخوان املسلمني هي عبارة عن 
مدرسة وليست تنظيما وان جتد فيها اكثر من 
مجموعة فهذا أمر طبيعي، لكنني استطيع ان 
اطمئنك ان اجلماعة االسالمية متماسكة وواقعها 
التنظيمي صحيح جدا وال خوف من ان ينقسم 
عنها او تخرج منها مجموعات تش����كل حالة 
اسالمية جديدة، ثانيا ان اغلب هذه املجموعات 
متوافقة على ضرورة التنسيق فيما بينها جلهة 
عدم السماح بظهور حاالت متطرفة تؤذي الفكرة 
االسالمية او املجتمع اللبناني الذي نحن جزء 
اساس����ي منه، كل هذه العوامل تشكل عنصر 
مناعة، لكن عناصر املناعة هذه ال تكفي وحدها، 
وكما قلت ينبغي على كل الفرقاء اللبنانيني ان 
يخرجوا من اخلط����اب املتطرف ايضا حتى ال 

يسهموا في ظهور مثل هذه احلاالت.
.. حتى طرابلس وعكار؟

حتى في طرابل����س وعكار، واحلمد هلل ان 

الواقع االس����المي هناك واقع معتدل منضبط، 
وكل الظواه����ر التي خرجت عن املجتمع متت 
محاصرته����ا ولم يعد له����ا اي تأثير فعلي في 

واقع املدينة واملنطقة.
لكن هناك حاالت اصولية سلفية موجودة؟

اوال، الس����لفيون ليسوا حالة متطرفة، هم 
حالة اسالمية قد نتفق معها أو نختلف لكنهم 
ليس����وا حالة متطرفة، بع����ض من يخرج عن 
السلفيني يتحول باجتاه التطرف، لكن احلالة 
السلفية بحد ذاتها ليس����ت حالة متطرفة بل 
هي حالة وسطية، وحتى مننع خروج حاالت 
متطرفة من احلالة الس����لفية ينبغي ان يفعل 
دور احلركات االسالمية الوسطية ومن بينها 
اجلماعة االسالمية لتصبح عنصر جذب وبالتالي 

يخف خطر التحول باجتاه التطرف.

العالقة مع سورية

كيف تق��رأون مرحلة االنفت��اح اجلديد على 
سورية؟

االنفتاح املتبادل بني لبنان وس����ورية امر 
ضروري وحاجة للبلدين وال ميكن اال ان يتم 
واال يكون الواقع مخالفا للطبيعة، االشكالية 
التي كانت واردة خالل السنوات االربع املاضية 
وما قبل 2005 هو اي نوع من االنفتاح نريد؟ 
وم����ا يتم التأكيد علي����ه اآلن اننا نريد انفتاح 
الدولة على الدولة، نري����د دولتني متعاملتني 
متكاملتني في مختلف ميادين التكامل والتعاون 
ملصلحة البلدين، لكننا ال نريد انفتاح الدولة 
مع االحزاب واالشخاص حتى ال نعود الى فترة 
ما قبل 2005 ونعود الى االنقسام اللبناني والى 
حاجة اللبنانيني الى وسيط يوجه السياسات 
الداخلي����ة وغير ذلك، فهذا امر غير مقبول في 
عرف الدول وفي مفهوم سيادة الدول، لذا نؤكد 
على ضرورة ان يك����ون هناك انفتاح وتكامل 
بني لبنان وسورية من منطق الدولة اللبنانية 

والدولة السورية.

يجب تشجيع الحركات اإلسالمية الوسطية للعب دور أكبر وخروج الجميع بمن فيهم المقاومة عن الخطاب الحاد
جنبالط لم ينتقـل من مكان آلخر لكنه عبّر عـن خصوصيته ونحن لنا  خصوصيتنا ولسـنا طرفاً في 14 آذار
االنفتاح المتبادل بين لبنان وسـورية كدولتين حاجة للبلدين واليمكن إال أن يتم وإال يكون الواقع مخالفاً للطبيعة

ممثل الجماعة اإلسالمية في البرلمان اللبناني أكد أن التحالف مع تيار المستقبل أمر طبيعي لبناء الدولة الراعية لكل اللبنانيين
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