اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :دالالت تفجير بيروت واغتيال محمد شطح
مقدم الحلقة :محمد كريشان
ضيفا الحلقة:
 صالح سالم /رئيس تحرير جريدة اللواء حبيب فياض /جامعي ومحلل سياسيتاريخ الحلقة7122/27/72 :
المحاور:
 أصابع اتهام موجهة إلى حزب هللا ربط االغتيال بالمحكمة الدولية صعوبة الفصل بين الوضع اللبناني والمحيط اإلقليمي ازدياد التداخل بين الوضعين اللبناني والسوريمحمد كريشان :أهال بكم ،اغتيل محمد شطح وزير المالية اللبناني السابق والقيادي في
قوى الرابع عشر من آذار بتفجير سيارة مفخخة في بيروت في أحدث حلقة من مسلسل
التفجيرات واالغتياالت السياسية في لبنان.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :ما هي التأثيرات المحتملة لحادثة اغتيال
محمد شطح على الساحة السياسية اللبنانية؟ وما مدى ارتباط المشهد الداخلي اللبناني
بالتطورات اإلقليمية خاصة الوضع في سوريا؟
محمد شطح أحدث ضحايا االغتيال السياسي في لبنان ،حادث جديد يزيد من حجم
التعقيدات على الساحة السياسية المتوترة أصال منذ فترة ،داخليا لم يتمكن لبنان من
تشكيل حكومة رغم تحديد رئيسها منذ شهور ،وإقليميا تلقى األوضاع في سوريا بتبعاتها
على الجوار اللبناني ،وهناك في الهاي توشك المحكمة الدولية على اإلطالق مصحوبة
بحالة من الجدل بشأنها ،وسط كل هذه المعطيات الملتهبة قد يكون الصعب توقع التبعات
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المحتملة.
[تقرير مسجل]
طارق تماللي :منذ  7112تاريخ محاولة القضاء على الوزير مروان حمادة والى
ديسمبر  7122تاريخ اغتيال الوزير السابق محمد شطح من تيار المستقبل اللبناني،
قائمة طويلة من عمليات القتل من ذلك النوع الذي يجعل محللين يتهمون أطرافا في حالة
عداء شديد بالمسؤولية عنها ،في آخر تغريدة وقبل ساعة من اغتياله كتب محمد شطح:
حزب هللا يهول ويضغط ليصل إلى ما كان النظام السوري قد فرضه لمدة  21عاما،
تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في األمن والسياسية الخارجية ،يضيف
رئيس الوزراء األسبق فؤاد السنيورة البعد غير اللبناني إلى المسألة.
[شريط مسجل]
فؤاد السنيورة :القاتل هو نفسه هو وحلفاؤه اللبنانيون من درعا إلى حلب إلى دمشق إلى
كل سوريا ،القاتل نفسه يستهدف أبطال لبنان منذ تشرين  7112إلى اليوم وقبل أسبوعين
من انطالق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري
قتلوا محمد شطح.
طارق تماللي :لكن حزب هللا أدان االغتيال بشدة وأدانته إيران التي استهدفت سفارتها
في لبنان في تفجير انتحاري تبنته مجموعة تسمي نفسها كتائب عبد هللا عزام .تبقى
حكومة نجيب ميقاتي تصرف األعمال في انتظار تشكيل وزارة تمام سالم ،هل
المصاعب في قلة الكوادر أو صعوبة االختيار بين وزير كفأ و زميل له أكفأ منه؟ ال يبدو
األمر كذلك فالطوائف السياسية اللبنانية قد أهمها أمر سوريا تأييدا أو معارضة لألسد إلى
درجة محاولة تصريف أمور سوريا من لبنان لقتال أفراد منها أو مجموعات في صفوف
هذا الطرف أو ذاك أو بخوض حروب األطراف اإلقليمية المتصارعة في شوارع لبنان
واألسلوب في ذلك حتى اآلن القنص بالسيارات المفخخة.
[نهاية التقرير]
محمد كريشان :معنا في هذه الحلقة من بيروت كل من صالح سالم رئيس تحرير جريدة
اللواء ،وأيضا األستاذ الجامعي والمحلل السياسي حبيب فياض أهال بضيفينا ،نبدأ بالسيد
صالح سالم ما الذي ينتظر لبنان بعد هذا االغتيال؟
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صالح سالم :بالواقع هذا التفجير وهذه الجريمة هي جزء من مسلسل يعيشه لبنان منذ
فترة يعني قبل اندالع الثورة في سوريا وبعد اندالع هذه الثورة ،ولبنان بعد الثورة
السورية أصبح مكشوفا أمنيا أكثر من ذي قبل بسبب الخالفات واالنقسامات الداخلية بين
األطراف السياسية اللبنانية والتي أنتجت هذا االنقسام العمودي على مستوى القواعد
الشعبية ،لذلك يعني نحن نتوقع أن هذا التفجير اليوم قد يكون أيضا جزءا من مسلسل ما
زال مستمرا والرئيس نبيه بري ألمح ببيانه في نعي الوزير السابق محمد شطح ألمح إلى
مرحلة سوداء وقاتمة ومقبلة على في حال استمرت هذه االنقسامات وهذه الخالفات بين
األطراف السياسية اللبنانية التي عطلت دور الدولة والتي شلت فعالية األجهزة األمنية،
والتي أيضا أدت إلى غياب السلطة الشرعية ممثلة بحكومة شرعية وفاعلة وبمجلس
نواب يستطيع أن يجتمع ويشرع ويتابع األوضاع في الداخل اللبناني.
أصابع اتهام موجهة إلى حزب هللا
محمد كريشان :نعم في هذه الحالة طالما أنه من الصعب أن نميز بين الوضع اللبناني
الداخلي والوضع اإلقليمي سيد حبيب فياض هناك أصابع اتهام وجهت ضمنيا وأحيانا
صراحة إلى حزب هللا ،هل تعتقد بأن مثل هذا االتهام يمكن أن يعقد الوضع اللبناني
أكثر؟
حبيب فياض :يعني هذا االتهام ال طائل منه ولن يؤدي كما تفضلت إال إلى المزيد من
التعقيد ألن االتهام ينطوي على خلفية خطيرة جدا ألنه بكل بساطة يراد منه أن يقال بأن
حزب هللا الذي يمثل الغالبية الشيعية على الساحة اللبنانية أنما قام بعملية اغتيال طاولت
أحد رموز أهل السنة في لبنان ما يعني أنه أيها السنة في لبنان عليكم االقتصاص
واالنتقام من حزب هللا في حين أن موقف حزب هللا كان واضحا وعلنيا حيث دعا إلى
الحكمة ودعا إلى ضبط النفس ودعا إلى عدم االنجرار خلف الشائعات وخلف األجندات
األجنبية التي تريد إدخال لبنان في أتون فتنة مذهبية ،ولكن في هذه المناسبة بما أن
االتهام يعني صدر سواء من قبل البعض أو أعيد طرحه اآلن من خالل السؤال ،يجب أن
نلتف ت أنه من الناحية المنطقة أو من الناحية المنهجية في مثل هذه الحاالت عادة يجب
إمساك طرف الخيط على خلفيتين محددتين ،الخلفية األولى من هو صاحب سوابق في
أعمال إرهابية وأعمال قتل واغتياالت؟ المسألة الثانية من هو المستفيد من مثل هذه
األعمال؟ نحن يعني اليوم بعد الظهر قبل أن أجيء إلى هنا مصادر لبنانية أمنية قالت بأن
السيارة التي تم تفجريها بالوزير شطح أنما سرقت من الرملية على الساحل الجنوبي في
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لبنان وأخذت إلى مخيم عين الحلوة وبعد ذلك تم تسريبها حيث حصل االنفجار ،أنا أريد
أن أقول أنه من الناحية المنطقية هناك جماعة األسير تملك الخلفية وتملك اإلمكانية
وتملك السوابق الرتكاب مثل هذا األمر باعتبار أن إستراتيجية األسير أنما تقوم بشكل
أساسي على تحريض أهل السنة ضد الشيعة وهذا األمر ال يخفى على أحد ،يضاف إلى
ذلك أن هناك أطرافا داخلية وأطرافا إقليمية وأجنبية من مصلحتها بالتأكيد أن يكون
هنالك صدام سني شيعي على الساحة اللبنانية..
محمد كريشان :ولكن سيد فياض بغض النظر عن ..اسمح لي فقط ،بغض النظر عمن
يمكن أن يكون مسؤوال عندما نطالع التحليالت األولية..
حبيب فياض :اتهام حزب هللا أمر غير..
ربط االغتيال بالمحكمة الدولية
محمد كريشان :نعم ،بعد إذنك فقط ،بعد إذنك فقط ،يعني عندما نطالع التحليالت األولية
سيد صالح سالم البعض يربط هذا االغتيال بالمحكمة الدولية وقرب موعدها في 21
يناير الخاصة بلبنان ،البعض يربطها بإمكانية قرب تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعيدا
عن  8آذار ،هل هذا وارد هل تعتقد أن الوضع الداخلي هو األكثر تأثيرا في شرح ما
جرى؟
صالح سالم :يعني ال يمكن عزل الوضع الداخلي عما يجري في المنطقة ،هناك
استحقاقان أساسيان خالل شهر يناير كانون الثاني المقبل ،األول انطالق موعد المحكمة
الدولي ،أعمال المحكمة الدولية في الهاي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،واالستحقاق الثاني تشكيل حكومة ينوي الرئيس ميشيل سليمان والرئيس
المكلف تمام سالم تشكيلها بهوية محايدة عن األطراف السياسية على اعتبار أن تكون
حكومة انتقالية تتولي تصريف األمور إلى حين موعد االستحقاق الدستوري النتخابات
رئاسة الجمهورية ،هذا على صعيد الوضع الداخلي ،لكن أيضا ما يجري في المنطقة من
تأزيم ومن تصعيد خاصة على الجبهة السورية ال يمكن عزله أيضا عما يجري في
الداخل اللبناني ،لذلك يعني تعددت االتهامات وتعددت وتزاحمت االستحقاقات وكلها
تشير أن ما جرى اليوم من جريمة اغتيال محمد شطح هدفها تأزيم الوضع اللبناني،
صب الزيت على النار في الوضع اللبناني إشعاال لفتنة داخلية وأيضا تهويال وترهيبا
لفريق من اللبنانيين ما زال يعارض ما يجري في سوريا ويحاول االنتصار للثوار
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السوريين.
محمد كريشان :نعم ولكن سيد سالم أكثر ما تشتكي منه لبنان ما يسمى باالتهام السياسي،
برأيك اإلسراع في هذا االتهام السياسي أال يمكن أن يؤجج هذا الوضع الذي تشير إليه؟
صالح سالم :يعني لألسف أنه جرائم االغتياالت كلها كانت تتم باتجاه واحد لتنال
شخصيات  22آذار فقط ،في حين أن األطراف السياسية األخرى كانت فوق رأسها نوع
من المظالت األمنية الحامي ة ،لذلك أصبح من السهولة بمكان تكرار مثل هذا االتهام
السياسي حتى ولو استباقا للتحقيقات األمنية والقضائية وخاصة وأن كل الجرائم السابقة
والتفجيرات التي حصلت منذ عام  7111حتى اآلن التحقيقات التي جرت حولها لم تُؤ ِد
إلى نتائج واضحة ولم يعلن عن تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات القضائية لذلك أصبح
االتهام السياسي هو الوسيلة األسرع في متناول األطراف السياسية.
محمد كريشان :نعم هو الراحل محمد شطح هو الشخصية التاسعة من قوى  22آذار
التي تغتال منذ  7111سيد حبيب فياض والرجل كما وصفه الجميع بأنه رجل حوار
واعتدال وحتى كان بعي دا عن األضواء ،اسمه لم يكن معروفا ،هل تعتقد بأن من اختاره،
اختاره لمزيد من جعل الفرز السياسي وحتى الطائفي لألسف في لبنان أكثر حدة؟
حبيب فياض :يعني بالتأكيد كما قال السيد سالم بأننا نحن أمام عملية اتهام سياسي
وعندما نتكلم عن اتهامات سياسية ذلك يعني أنه من الناحية القضائية والقانونية والميدانية
والتحقيقية واللوجستية ال يوجد أدلة ،وعلى هذا األساس نعم يمكن أن نقول بأن اغتيال أو
الذين قاموا بعملية االغتيال أنما قاموا بذلك على خلفية أنهم يريدون إسكات صوت
االعتدال في الطرف اآلخر وهذا أيضا يعزز موقف حزب هللا الذي يدين الجريمة ويبعد
كل هذه التهم عن حزب هللا ألنه إذا أردنا أن نسلم جدال ومن قبيل فرض المحال ليس
بمحال ،ألنه مستحيل حزب هللا أن يقوم بهذه العملية لكان حزب هللا اختار شخصية
متطرفة ومعادية له من أوساط  22آذار ،على هذا األساس عملية االغتيال إنما الهدف
منها بشكل أساسي هو المزيد من االضطراب والمزيد من االستنفار واالحتقان في
الوسط السني على خلفية خلق وإيجاد ردود فعل تؤدي بالساحة اللبنانية إلى االضطراب
والمزيد من الصدامات تماما كما حصل في تفجيري طرابلس ألننا ما زلنا إلى اآلن يعني
اليوم تحديدا هنالك مواطن لبناني في طرابلس تم إطالق النار عليه واالعتداء عليه على
خلفية مذهبية وعلى خلفية التفجيرين اللذين حصال في طرابلس ،ولكن بالنسبة لمسألة
قالها السيد سالم بأن االغتياالت إنما تطال طرفا واحدا في لبنان هذا ليس صحيحا ألننا
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نحن البارحة ما زلنا نعاني من مسألة السفارة اإليرانية ،نحن أيضا ضحايا لإلرهاب وما
زلنا البارحة نعاني من تفجيري بئر العبد ومحلة الرويس ومازلنا البارحة نعاني من
اغتيال أحد قادة المقاومة ،هأل إذا حدا بده يقول ويكون لديه حسن ظن بإسرائيل ويقول
بأنه إسرائيل ال يمكن أن تقوم بمثل هذه األعمال يعني اغتيال شخصيات من  22آذار
اسمح لي أن أقول بأنه هكذا شخص ليس لديه أي فكرة عن طبيعة األعمال االستخباراتية
واإلرهابية اإلسرائيلية.
محمد كريشان :على ذكر إسرائيل سيد فياض على ذكر إسرائيل..
حبيب فياض :اغتالت سفيرها في لندن عندما كان لها في األمر مصلحة.
صعوبة الفصل بين الوضع اللبناني والمحيط اإلقليمي
محمد كريشان :على ذكر إسرائيل نحن منذ البداية نتحدث عن التداعيات على الصعيد
اللبناني ومثلما ذكرتم من الصعب الفصل بين الوضع اللبناني الداخلي والمحيط اإلقليمي،
نريد أن نعرف بعد الفاصل مدى ارتباط المشهد الداخلي اللبناني بالتطورات اإلقليمية
خاصة الوضع في سوريا ،لنا عودة إلى هذا المحور بعد قليل نرجو أن تبقوا معنا.
محمد كريشان :أهال بكم من جديد ،ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها تداعيات
حادث اغتيال محمد شطح وزير المالية اللبناني السابق والقيادي في تيار المستقبل ،سيد
صالح سالم سواء السيد سعد الحريري أو السيد فؤاد السنيورة كالهما أشار إلى أن من
قتل محمد شطح هو نفسه الذي يقتل في سوريا ،هذا الربط السريع بين الوضع في سوريا
وبين الوضع في لبنان ما الذي يعني؟
صالح سالم :يعني بالواقع أثبت التحقيقات التي جرت في تفجيري مسجدي طرابلس
السالم والتقوى قبل شهرين تقريبا أن التفجيرات حصلت بإيعاز من جهات من
االستخبارات السورية ،والتحقيقات ألول مرة التحقيقات األمنية في لبنان تتوصل إلى
مثل هذه النتائج بالنسبة إلى التفجيرات األخيرة ،لذلك يعني كان اتجاه كالم الرئيس سعد
الحريري والرئيس فؤاد السنيورة توجيه االتهام إلى الطرف السوري إلى النظام السوري
على اعتبار أن قوى  22آذار هي في مرحلة عداء مع النظام السوري وهي تؤيد الثورة
السورية علنا منذ اندالعها منذ األشهر األولى وفي مرحلة أيضا المظاهرات السلمية التي
كانت تجوب الشوارع أو الساحات السورية ،هذا االتهام ليس جديدا بالنسبة لقوى 22
آذار التي تعتبر أن الوضع األمني في لبنان مكشوف أمام النظام السوري وأجهزته
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األمنية بكل أسف.
محمد كريشان :و لكن النظام السوري وهنا أسأل السيد حبيب فياض سارع للرد عن
طريق وزير اإلعالم عمران الزعبي واتهم فؤاد السنيورة وسعد الحريري برعاية
اإلرهاب في سوريا وهذا اإلرهاب انقلب عليهم على األقل وجهة النظر السورية تقول
ذلك ،ما مدى استقامة مثل هذا الطرح؟
حبيب فياض :يعني بداية عندما يلمح البعض إلى أن حزب هللا يقتل في سوريا الحقيقة
هي أن حزب هللا يقاتل في سوريا وال يقتل في سوريا والجميع يعلمون بان حزب هللا من
الناحية األخالقية رغم كل حمالت التشويه التي تستهدف دوره في سوريا حزب هللا هو
الذي طلب الصليب األحمر اللبناني من أجل نقل جرحى التكفيريين والثوريين
بالمزدوجين وتم نقلهم إلى مستشفيات لبنانية.
محمد كريشان :ولكن حزب هللا طالما حزب هللا يقاتل في لبنان..
حبيب فياض :نعم.
محمد كريشان :سيد فياض اسمح لي طالما يقاتل في سوريا عفوا..
حبيب فياض :في سوريا.
محمد كريشان :فهو يقتل ُويقتل يعني هذا تحصيل حاصل.
حبيب فياض :نعم أنا أقصد ،نعم أنا أقصد أنه حزب هللا ينتمي إلى مدرسة وأنا اآلن
أخاطب الرأي العام العربي من خاللكم ،حزب هللا ينتمي إلى مدرسة أخالقية ال يمكن أن
تمارس القتل إزاء المدنيين واألبرياء نقطة على السطر وانتهى .الرأي العام العربي و
اللبناني يعلم بان حزب هللا في يوم من األيام استطاع أن يغتال الشخص الثاني في
مليشيات لحد العميلة إلسرائيل لكنه لم ينفذ العملية فقط ألن ابن عقل هاشم كان معه ،أيا
يكن األمر أنا الذي أريد أن أقوله أنه نعم هناك ترابط بين ما حصل في لبنان اليوم من
عملية اغتيال وما يحصل في سوريا ولكن يجب أيضا عدم إغفال التكفيريين من بين
األطراف المتهمة باعتبار أن هؤالء يريدون إحداث الكثير من الفوضى وعدم االستقرار
على الساحة اللبنانية ،المسار العام الذي تمضي به األزمة السورية هم أن بعض
األطراف اإلقليمية وبعض األطراف التكفيرية ال تريد لهذه األزمة أن تنتهي بطريقة
سلمية ويريدون ربط الساحة اللبنانية بما يجري في سورية.
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محمد كريشان :على ذكر التكفيريين سيد فياض على ذكر..
حبيب فياض :ال تكن من خالل التصريحات..
محمد كريشان :على ذكر نعم..
حبيب فياض :إنما تكن من خالل اغتياالت.
محمد كريشان :نعم على ذكر التكفيريين كما سميتهم..
حبيب فياض :على ذكر التكفيريين..
محمد كريشان :على ذكر التكفيريين وهنا أسأل السيد صالح سالم ما الذي يحول دون
اعتبار أن ربما نتيجة دعم تيار المستقبل لتيارات مسلحة داخل سوريا في مواجهة دعم
حزب هللا للنظام السوري ارتد على تيار المستقبل هذا المنطق الذي أراد أن يناكف حزب
هللا أيضا على األرض السورية؟
صالح سالم :تيار المستقبل يناصر الثورة السورية وفصائل الثورة السورية سياسيا
وليس عسكريا وال تسليحيا وال بشريا كما يحصل بالنسبة لحزب هللا المشارك في القتال
في سوريا ،وهذه المواقف سبق وأعلنت أكثر من مرة من جانب تيار المستقبل وقيادات
المستقبل وقيادات  22آذار بشكل عام ،هو موقف سياسي بالدرجة األولى ال يملكون أي
قدرات عسكرية أو تنظيمية بشرية تستطيع أن تشارك أو تؤدي خدمات لوجستية تخدم
المواجهات العسكرية الدائرة على األراضي السورية ،هذا الموقف هو موقف عام وال
يميز بين فصائل الثورة ولكن يستنكر تيار المستقبل كل األعمال التي ترتكب باسم الثورة
السورية والتجاوزات على الحقوق اإلنسانية وعلى التعديات على الحريات الشخصية.
ازدياد التداخل بين الوضعين اللبناني والسوري
محمد كريشان :ولكن مع اغتيال محمد شطح سيد سالم هل ازداد التداخل بين الوضعين
السوري واللبناني بحيث لن يهدأ الوضع في لبنان إال إذا هدأ في سوريا؟
صالح سالم :لألسف نحن في لبنان نعيش أزمة سياسية متفاقمة ،يعني تزداد تعقيدا يوما
بعد يوم وأحد أسبابها حاليا هو هذا االنقسام العمودي حول ما يجري في سوريا ،فريق 8
آذار يناصر النظام وفريق  22آذار يناصر الثورة السورية ،وبسبب هذا االنقسام تعطل
دور الدولة اللبنانية ،تعطلت إمكانية تشكل الحكومة اللبنانية الجديدة وأيضا تعطلت
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جلسات مجلس النواب ويكاد البلد كله أن يصبح معطال بما فيها انتخابات رئاسة
الجمهورية المقبلة التي تستحق في  71من أيار مايو المقبل ،هذا يعني أن الوضع
السوري يرمي بثقله على الساحة اللبنانية ومعظم ما يجري حاليا على الساحة اللبنانية
من خالفات وأزمات هو ارتدادات وتداعيات األزمة السورية لألسف.
محمد كريشان :إذن في هذه الحالة سيد حبيب فياض هذا االنقسام العامودي تراه مرشحا
للتفاقم مع هذه التطورات األخيرة في لبنان؟
حبيب فياض :يعني لبنان منذ أكثر من  21سنة معود على عمليات االغتيال ،يعني السيد
موسى الصدر ُغيب عن لبنان ،رئيس جمهورية منتخب بشير الجميل تم اغتياله ،المفتي
حسن خالد ،الرئيس رينيه معوض ،الرئيس رشيد كرامي ،عادة تعودنا على عمليات
اغتيال نتمنى أن يكون غدا يوم جديد ليعود اللبنانيون إلى حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن
محاوالت جر لبنان إلى الفتنة ولكن اسمح لي في الختام أن أعقب على شيء قاله السيد
سالم بأن تيار المستقبل يدعم الثورة السورية سياسيا ،أنا أسأل ما هو الحد الفاصل بين
الدعم السياسي والدعم المالي والعسكري؟ لماذا يدعم سياسيا وال يدعم ماليا وعسكريا
طالما أن تيار المستقبل متحمس لهذه الدرجة للثورة السورية ،هنالك تقرير جاء من
األردن مؤخرا ومن جهات محايدة تقول بأن  881لبنانيا قتلوا في صفوف المعارضة
السورية وهؤالء معظمهم تم دفنهم حيث قتلوا..
محمد كريشان :سيد فياض بعد إذنك طالما..
حبيب فياض :ثم ماذا عن المملكة العربية السعودية..
محمد كريشان :يعني عفوا نحن في نهاية البرنامج نحن في نهاية ال اسمح لي اسمح لي
فقط ..
حبيب فياض :إال تدعم السعودية بشكل علني بالسالح؟
محمد كريشان :اسمح لي سيد فياض.
حبيب فياض :ما يسمى الثورة السورية.
محمد كريشان :نعم اسمح لي سيد فياض طالما سألت السيد صالح سالم ونحن في نهاية
البرنامج فمن حقه أن يجيب بشكل سريع جدا.
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حبيب فياض :ولكن بدأت الحلقة معه.
صالح سالم :سيد فياض يدرك جيدا أن تيار المستقبل ال يملك من اإلمكانيات المالية ما
يساعده على دفع رواتب موظفيه ورواتب العاملين فيه وثانيا تيار المستقبل ليس لديه..
محمد كريشان :شكرا لك.
صالح سالم :مليشيا مسلحة ليرسلها إلى الداخل السوري.
محمد كريشان :شكرا لك سيد صالح سالم رئيس تحرير جريدة اللواء شكرا أيضا
لضيفنا األستاذ الجامعي والمحلل السياسي حبيب فياض والذي أردت أن أنهي به ولكن
طالما سأل السيد صالح سالم فمن باب التوازن عليه أن يرد ،ال نستطيع أن نترك
السؤال معلقا شكرا جزيال لك سيد فياض ،بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الحلقة في
أمان هللا.
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