اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :خيارات لبنان لمواجهة تطورات األزمة السورية
مقدمة الحلقة :فيروز زياني
ضيفا الحلقة:
 قاسم قصير/محلل سياسي إلياس عطا هللا/عضو األمانة العامة لقوى  41آذارتاريخ الحلقة8141/8/82 :
المحاور:
 تورط الجميع في المستنقع السوري خيارات الحكومة اللبنانية تنازالت مطلوبة من حزب هللافيروز زياني :السالم عليكم وأهال بكم ،قصف الطيران الحربي السوري مناطق قرب
بلدة عرسال داخل لبنان في وقت تعرضت فيه بلدة بريتال اللبنانية أيضا ً لقصف
صاروخي تبناه تنظيم دولة اإلسالم في العراق والشام.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :هل ما زالت سياسة النأي بالنفس تجاه الملف
السوري صالحة لالستخدام اللبناني في ظل تطورات الحالية؟ وما هي خيارات الحكومة
اللبنانية الجديدة لتجنيب البالد مزيداً من االنغماس في األزمة السورية؟
مرة أخرى يجد لبنان نفسه في قلب األزمة السورية رغم سياسة النأي بالنفس ،فالنظام
السوري يقصف مناطق في لبنان ومعارضو النظام السوري أيضا ً يقصفون مناطق في
لبنان ،وإسرائيل قبل أيام قصفت مناطق في لبنان ويبقى العنوان الجامع لكل هذا هو
الوضع في سوريا ،إزاء هذه التطورات تجد الحكومة اللبنانية الجديدة نفسها مع تح ٍد
واضح للبحث عن طريقة مثلى للتعامل مع الملف السوري في ظل هذه التطورات.
[تقرير مسجل]
مريم أوباييش :الحدود اللبنانية مع سوريا جبهة قد تشتعل في أي لحظة ،وعلى أرضها
تصفى حسابات سياسية كثيرة .تغير الطائرات السورية مرة أخرى على بلدة عرسال،
سقط قتلى وأصيب آخرون في قصف أستهدف الطريق الرابط بين عرسال وبلدة فليطة
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السورية وأيضا ً منطقة خربة يونيه في مرتفعات عرسال ،المفارقة أن هذه الغارات
السورية داخل العمق اللبناني وضد مناطق معروفة بتأييدها للثورة تأتي بعد أيام قليلة من
غارة إسرائيلية على مواقع لحزب هللا اللبناني في المنطقة الحدودية مع سوريا ،توعد
حزب هللا بالرد على تلك ا لغارة في المكان والزمان المناسبين ،الخروقات الكثيرة من
الجانب السوري داخل العمق اللبناني ال تتناسب مع سياسة النأي بالنفس التي تعلن عنها
رسميا ً الحكومة في بيروت ،سياسة أيدها الجميع في العلن ،لكن في السر كان لكل فريق
من اللبنانيين خياراته منذ اليوم األول لتفجر الوضع في دولة الجوار ،تجلى ذلك بوضوح
بعد مشاركة عناصر حزب هللا في معارك القصير واآلن في يبرود مع اإلشارة إلى أن
مسلحي المعارضة السورية استهدفوا أكثر من مرة بالصواريخ مناطق حدودية محسوبة
على حزب هللا وآخرها الصواريخ التي سقطت على بلدة بريتال ومحيطها في شرق
البالد ،أين الدولة يتساءل اللبنانيون بعد كل خرق أو تفجير يُراد به جر البلد إلى آتون
ب ليست حربه ،حرب المواقف المضادة بين الفرقاء السياسيين تضعف من قدرة
حر ٍ
الدولة على مواجهة أي خطر يهدد أمنها سواء من الجيران األصدقاء أو األعداء ،الدولة
والجيش اللبنانيان سيبقيان مشلولين عن مواجهة أي تصعيد إذا استمر الساسة بشكل
مباشر أو غير مباشر في التورط في الحرب السورية ،واالستقرار الحقيقي قد يتحقق يوم
ينأى الجميع دون استثناء في السر والعلن عن صراع تصديره للبنان سيكون جحيما ً على
الكل.
[نهاية التقرير]
فيروز زياني :لمناقش ة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت كل من النائب السابق إلياس
عطا هللا عضو األمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار ،وينضم إلينا أيضا ً من بيروت
المحلل السياسي القاسم قصير ،نبدأ معك سيد قاسم نتساءل ربما والمشاهدين الكرام ماذا
بقي من سياسة النأي بالنفس المعلنة ظاهراً والمعمول بعكسها تماما ً باطناً؟
ق شيء من سياسة النأي بالنفس حاليا ً يعني لبنان دخل في
قاسم قصير :صحيح لم يب َ
دوامة األزمة السورية منذ فترة طويلة وهو يعاني من تداعيات هذه األزمة أمنيا ً وسياسيا ً
وعسكرياً ،لكن األمور ال يمكن أن تبقى على ما هي عليه ،اآلن بعد تشكيل حكومة جديدة
أنا برأيي يمكن إعادة بحث موضوع األزمة السورية ودور لبنان بهذه األزمة بشكل جديد
في حال نجحت الحكومة في ترتيب البيان الوزاري ونيل الثقة ألنه يمكن للحكومة
الجديدة أن تعيد النظر بعالقة لبنان باألزمة السورية لكن لبنان اليوم يتعرض لتداعيات
هذ ه األزمة بشكل واقعي سواء من خالل قصف من قوات النظام أو قوات المعارضة أو
بسبب تدخل حزب هللا في سوريا أو بسبب التفجيرات األمنية التي تحصل في لبنان.
فيروز زياني :قد يتفق معك كثيرون.
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قاسم قصير :اآلن لبنان تحت وطأة األزمة السورية.
فيروز زياني :تحت وطأة األزمة السورية ،هذا واقع يعلمه الجميع لكن ما نود أن نناقشه
معك في الواقع إلى أي مدى ذلك يسبب حرجا لحزب هللا ..ما يقوم به حليفه الذي يحارب
إلى جنبه في دمشق وفي مناطق سورية عدة ،عندما يقوم بقصف األراضي اللبنانية؟
قاسم قصير :يعني القصف اآلن هو يتم على األراضي اللبنانية لكن نحن نعرف أن هذه
األراضي أصبحت مراكز للمعارضة السورية وهي آماكن مرور للمعارضة السورية،
حتى أن السيارات المفخخة التي تأتي إلى لبنان تمر أحيانا ً من هذه المناطق ،يعني من
يبرود عبر عرسال حسب بعض معلوماتي لذلك حزب هللا ال يجد نفسه محرجا ً إذا قامت
قوات النظام بقصف آماكن يعتبر أنها للمعارضة بغض النظر عن..
فيروز زياني :عفواً عفواً ،أعذرني سيد قاسم ،هل هو بنفس منطق أنه يسمح بذلك
القصف لبعض لبنان بنفس المنطق الذي يحارب به بعض سوريا؟
قاسم قصير :يعني أنا برأيي معركة حزب هللا في سوريا هي أصبحت جزءا من معركة
النظ ام في سوريا ،والنظام وحزب هللا يواجهون عدوا واحدا وهو قوات المعارضة التي
امتدت إلى بعض المناطق اللبنانية ،هذا واقع بغض النظر إذا كان هذا انتهاك للسيادة
اللبنانية أو ال ،لكن إذا أنا أود أن أوصف الواقع اآلن فهناك مناطق لبنانية تتواجد فيها
قوت من المعارضة السورية تقوم أحيانا ً حتى بقصف المناطق اللبنانية ،يعني ما جرى
اليوم في بريتال هو قصف لمناطق لبنانية كما يمكن للبعض أن يقصف مناطق لبنانية من
داخل المناطق اللبنانية نفسها ،نحن أمام أزمة متشابكة والمسألة أصبحت موضوع إذا
كان قصف لمناطق لبنانية أو ال أصبح األمر ما هو الهدف من القصف ،إذا كان
االستهداف لقوات معارضة سورية يعني هذا يصبح أن لبنان ينتهي من هذه المشكلة
كلها.
تورط الجميع في المستنقع السوري
فيروز زياني :وضحت تماماً ،دعنا نتحول اآلن لنتعرف على وجهة نظر أخرى مع
السيد إلياس عطا هللا ،يعني نود أن نفهم أيضا ً عندما نسمع كل هذه األصوات المعارضة
لحزب هللا لماذا كل هذه الحملة على حزب هللا والواقع أن ليس أحدا بمنأى عن األزمة
السورية .الجميع متورط في األزمة السورية ،لماذا هو الذي يُتهم بأنه من جر لبنان إلى
المستنقع السوري كما بات يصطلح على تسميته من قبل البعض؟
إلياس عطا هللا :إذا كنا نريد أن نعالج الموضوع من خالل الكالم نستطيع أن نقول أن
كافة األطراف وأن العديد من األطراف تدخلت في الواقع السوري ،ولكن في حقيقة
األمر إذا كنا نريد أن نرى بشكل موضوعي أنا أعتقد أن هناك بعض األفراد ،بعض
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األشخاص الذين لديهم دوافع شخصية بحتة وهم أعداد محدودة جداً دخلوا إلى هذا
المستنقع ،لكن ال يمثلون..
فيروز زياني :من أي طرف ،من أي طرف؟
إلياس عطا هللا :ال يمثلون لو تصبري علي شوي ،ال يمثلون أي طرف سياسي ،ربما
يمثلون حالة من الحاالت المتعصبة المتطرفة التي تحاول أن تنتصر للشعب السوري
ضيع الحقيقة
ولكن ليست حالة سياسية بتاتا ً كما يقال وكما يشاع وكما يحاولون دائما أن تُ َ
ولكن واقع األمر هو أن الذي دخل إلى هذا المستنقع الحقيقي هو حزب هللا تحديداً ،حزب
هللا ذهب برجليه وبقدميه وبيديه وذهب لكي..
فيروز زياني :لكنه يقرر ذلك بأنه ذهب إلى هناك لمحاربة هذه الجماعات التي باتت
أيضا اليوم تتدخل في لبنان وتقصف بدورها لبنان.
إلياس عطا هللا :رجا ًء نحن أمضينا أربعين سنة نبرر الوجود السوري في لبنان ونحن
أمضينا سنينا طويلة نبرر السالح ،ونحن أمضينا سنينا طويلة نبرر األمر الواقع ونبرر
غياب الدولة ،هل سنمضي عمرين أو ثالثة أعمار في عملية التبرير؟ نستطيع أن نبرر
إلى ما ال نهاية ولكن واقع األمر هو أنه حينما ندق الباب يأتينا الجواب ،نحن كنا النأي
بالنفس ،كنا ابتعادا عن هذا األتون الذي سينفجر فينا ونحن لن نستطيع أن نتحمله ولكن
الذي بدأ بـ  2آذار يقول سوريا أوال طبيعي أن يذهب وطبيعي أن يكون في موقع
الذهاب إلى هذا األتون ،وأن يأتي بكل هذه المصائب إلى لبنان وبعدها نصبح أمام أمر
واقع وأنا ال أقبل باألمر الواقع ،ال أقبل ،سأقول أن هذا أمر واقع ويجب أن ال نقبله ألننا
نحن مع الواقعية وضد األمر الواقع ،الوجود السوري في لبنان كان أمرا واقعا ولكن
رفضه كان واقعية ،واآلن تدخل حزب هللا في سوريا وقراره الرسمي في التدخل في
سوريا هو أمر واقع يجر على وطن بكامله وعلى دولة بكاملها وعلى شعب بكامله يجر
الويالت والمصائب في كل المستويات األمنية..
فيروز زياني :دعني أتحول بهذه الفكرة للسيد قاسم ،وض َح تماما ً سأعود إليك ،يعني سيد
قاسم ما ذكره ضيفنا السيد إلياس عطا هلل سمعناه كثيراً ..أن يصبح لبنان في مرمى
الجميع والعديد من األطراف ،أال يثبت فعليا ً مرة أخرى خطأ قرار حزب هللا اتخاذ هذا
القرار بالقتال إلى جانب طرف داخل األراضي السورية؟
قاسم قصير :أنا ال أريد أن أعود إلى النقاش في األول إذا كان حزب هللا أخطأ بالذهاب
إلى سوريا أو لم يخطئ ،يعني أآلن صحيح األستاذ إلياس عطا هللا ال يريد قبوال باألمر
الواقع لكن نحن أمام أمر واقع أن حزب هللا اآلن في داخل سوريا ،هناك قتال ،هذا القتال
انعكس سلبا ً على الوضع اللبناني على المستوى اآلني ،لكن لدى حزب هللا رؤيا ولدي
أطراف أخرى لبنانية أن سقوط النظام في سوريا بأيد قوى أخرى..
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فيروز زياني :يعني ما الذي جناه حزب هللا؟ يعني نود أن نفهم معك ما الذي كسبه من
معركته هذه داخل األراضي السورية؟ اليوم هو حتى يفاوض على جثث مقاتليه في
األراضي السورية ،ما الذي كسبه؟
قاسم قصير :يعني حزب هللا يعتبر أن سقوط سوريا بأيدي قوى أخرى حليفة ألميركا،
حليفة لبريطانيا ،حليفة إلسرائيل ،حليفة للسعودية ،يعني ذهاب سوريا إلى موقع آخر
معادي للمقاومة ،معادي للقوى ألحليفة في لبنان.
فيروز زياني :ماذا عن ذهاب لبنان؟
قاسم قصير :طبعا ً اآلن بالنسبة للبنان أنا برأيي نحن اآلن ال نعرف إلى أين كانت
ستذهب سوريا في حال سقط النظام في سوريا ،هل ستذهب إلى دولة ديمقراطية حقيقية
أم ستذهب إلى الفوضى أو ستذهب إلى سيطرة قوى..
فيروز زياني :لكن ماذا عن لبنان ،إلى أين يذهب لبنان مع هذه األوضاع التي تحيط به؟
قاسم قصير :أنا أريد أن أناقش اآلن ،سيدتي العزيزة أنا أآلن لم يعد باإلمكان العودة إلى
الوراء ومناقشة هل كان من المناسب الذهاب أو لم يكن من المناسب ،اآلن ذهب حزب
هللا إلى سوريا وحصل ما حصل خالل السنوات الثالث ،لكن اآلن نحن أمام حكومة
ج ديدة ،حزب هللا مشارك في الحكومة ،تيار المستقبل مشارك في الحكومة ،قوى 41آذار
مشاركة في الحكومة ،أنا برأيي اآلن..
فيروز زياني :يمكن أن يراجع قراره؟
قاسم قصير :أنا برأيي اآلن هناك فرصة جديدة سوا ًء لحزب هللا أو لتيار المستقبل أو
للقوى األخرى إلعادة دراسة نظرة أو دور لبنان في األزمة السورية ،هل من مصلحة
لبنان أن يبقى حزب هللا في سوريا أو ليس من مصلحته ،هل من مصلحة لبنان أن يذهب
الجيش اللبناني إلى الحدود للوقوف لمنع سيارات مفخخة ومنع االعتداء على الجيش
اللبناني ،هذه اآلن أنا برأيي نقطة جديدة للنقاش..
فيروز زياني :نقطة مهمة ،دعني أتحول فيها إلى السيد إلياس ،سيد إلياس.
إلياس عطا هللا :عفواً عفواً ،أنا ال أريد أن أتجاوز األمر الواقع لم أتجاوزه مع الوجود
السوري ولن أتجاوزه اآلن مع حزب هللا ،أن هذا األمر الواقع بات أمرا واقعا لن
أتجاوزه سأطالب..
فيروز زياني :ال يمكن تغييره وسلم بأنه أمرا واقعا وحدث ذلك منذ ثالث سنوات..
إلياس عطا هللا :ال يمكن تغييره وأنا لست موافقا على الرضوخ لهذا األمر الواقع وتحمل
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أوزاره من خالل الحكومة ،أنا لست موافقًا ،أنا أرى أن القبول بالمشاركة مع طرف
يجلب إلى لبنان كل هذه الكارثة اإلنسانية والقيمية ويشارك في ذبح شعب بكامله ليس من
أجل الحفاظ على موقع نظام سوري حكم لبنان باإلرادة األميركية من سنة  77باإلرادة
األميركية البحتة ومكتوبة بكتاب كيسنجر ،هذا ما راح من أجل أن ينقذ موقع سوريا حتى
تبقى في محور الممانعة هذه الكلمة صارت مبتذلة.
فيروز زياني :لكن سيد إلياس على فرض فعالً أن الحزب قد أخطأ وهناك إمكانية
لمراجعة قراراته..
إلياس عطا هللا :أنا بالحكومة ال أرضي ال أرضي أن نكرس هذا األمر الواقع ،وكان
صوتنا هامشيا ً حينما كنا نقول ال لالحتالل السوري واآلن نريد أن نقول ال الحتالل
اإلرادة الوطنية من قبل حزب هللا ،ال نريد أن نقبل باحتالل..
خيارات الحكومة اللبنانية
فيروز زياني :ال بد سيد إلياس قد يرى البعض أنه ال بد في نهاية األمر أن يجتمع كل
األطراف على تناقضاتهم من أجل مصلحة لبنان إلخراجه من هذه األزمة ،على ك ٍل
سنأخذ اآلن فاصال قصيرا نناقش بعده خيارات الحكومة اللبنانية الجديدة لتجنيب البالد
مزيداً من االنغماس في األزمة السورية أبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
فيروز زياني :أهال بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تناقش استهداف
لبنان عسكريا ً من النظام السوري ومعارضيه على ح ٍد سواء ،نرحب مرة أخرى بضيفينا
الكريمين ،نعود مرة أخرى للسيد قاسم قصير ،سيد قاسم يعني من المفترض أن الحكومة
الجديدة وجدت لنفسها توافقا ً مكن من إعالن تشكيل هذه الحكومة ،هل تعتقد فعليا ً وواقعيا ً
وبالنظر للظروف المحيطة اآلن بلبنان على كل المستويات بأنها ستتمكن من إيجاد توافق
حول سياسة جديدة تجاه سوريا؟
قاسم قصير :أنا يعني أعتقد أن الحكومة الجديدة هي فرصة من أجل إعادة البحث في
موضوع األزمة السورية ودور اللبنانيين في هذه األزمة ،طبعا ً إذا كان األستاذ إلياس
عطا هللا معارضا ً للجلوس إلى طاولة حزب هللا لكن هناك حلفاء لألستاذ إلياس عطا هللا
من قوى  41وتيار المستقبل اآلن يجلسون على طاولة واحدة مع حزب هللا بغض النظر
إذا كان حزب هللا يحتل اإلرادة الوطنية أو ال يحتل ،أنا برأيي هذا كالم غير دقيق ،حزب
هللا هو فصيل لبناني لديه رؤيا تختلف مع رؤيا األستاذ إلياس عطا هللا ،هذا ال يؤدي إلى
احتالل إرادة وطنية اآلن..
فيروز زياني :لكن عفواً سيد قاسم قد يقول البعض أيضا ً أن هذه وجهة نظرك أنت ألننا
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سمعنا األمين العام لحزب هللا بأنه عندما كان يقول أنه ال تغير إطالقا ً بخصوص القرار
الذي أتخذ بالقتال إلى جانب النظام السوري داخل األراضي السورية.
قاسم قصير :في الخطاب األخير للسيد حسن نصر هللا أشار إشارة ولو أنها سريعة أننا
نحن يمكن أن نخرج من سوريا ،طبعا ً هذا مرتبط بعدة ظروف ،أنا برأيي اآلن من
مصلحة كل القوى اللبنانية خصوصا ً قوى  41آذار أن تقدم قراءة جديدة لألزمة السورية
وتداعياتها على الوضع اللبناني وكيفية الخروج من تداعيات األزمة وأهم نقطة إعادة
تفعيل دور الجيش اللبناني في كل المناطق الحدودية الشمالية والبقاعية ،إذا كان يمكن
التوافق على هذا الدور وأن ينجح الجيش اللبناني بحماية الحدود اللبنانية أظن أن حزب
هللا يصبح معنيا إلعادة بحث دوره في األزمة السورية ،اآلن الوضع في سوريا اختلف
عما كان عليه في السنوات الثالثة السابقة ،النظام في سوريا ال يزال باقياً ،هناك
مفاوضات بدأت في جنيف وقد تمتد لفترة طويلة ،نحن علينا أن نعيد قراءة دور لبنان
وموقع لبنان في هذه األزمة ،طبعا ً الجيش اللبناني يمكن أن يلعب دورا أساسيا ً من أجل
التمهيد لخروج حزب هللا من سوريا والعودة إلى لبنان.
فيروز زياني :نقطة مهمة جدا.
قاسم قصير :هذا األمر ال يمكن أن يتم إال من خالل النقاش والحوار ال من خالل اتهام
حزب هللا بأنه يحتل اإلرادة الوطنية هذا األمر ال يفيد.
فيروز زياني :وضح تماماً ،حتى نكسب الوقت فقط نتحول إلى السيد إلياس.
إلياس عطا هللا :أنا أوصف ال أتهم.
فيروز زياني :توصف لكن أال يستحق ..سيد إلياس أال يستحق لبنان فعالً المحاولة؟
إلياس عطا هللا :المحاولة هي تبدأ من نقطة قابلة ألن تؤمن فرصة ،المحاولة يجب أن
تحمل ولو فرصة ،أما أن يجلس الجميع على قاعدة أن هناك أمرا واقعا قائما في سوريا
وسيبقى وسوف يبدأ تأثيره على الوضع االقتصادي وعلى الوضع األمني وعلى التطرف
وعلى المخاطر وعلى كل شيء فأنا ال أدري ما هي الفرصة؟ كيف نستطيع أن نبني
جيشا وحينما يكون الجيش يُنتهك ..تُنتهك أبسط أدواره من خالل تسييب الحلول ،من
خالل عدم قدرته أن يكون مرجعية أمنية في البالد ،من خالل حرمانه من لعب الدور
السيادي ،أنا ال أدري كيف نستطيع أن نهمل هذه الوقائع الحقيقية التي نعيشها كل يوم
بكل مرارة وأن نقول أننا من خالل الجلوس إلى الطاولة..
فيروز زياني :إذن ما الحل إن كان الحوار والجلوس إلى الطاولة ليس حالً ،ما الحل؟
إلياس عطا هللا :الحل هو بأن نترك هذا األمر الواقع يذهب وأن نقنع الشعب اللبناني بأن
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ال يتورط بحرب أهلية وأن يحافظ على السلم وأن يعيد الحياة للمجتمع المدني وأن يترك
صاحب الخطأ يدفع ثمن أخطائه وحيداً ال أن يورثنا كل هذه الذنوب ويجعلنا شركاء
بالقوة ،نحن سنكون شركاؤه بالقوة في مواجهة نتائج تدخله من خالل لملمة ما يسمى
باإلرهاب هو سيعطينا وظيفة مواجهة اإلرهاب هذا الذي نتكلم عنه وليس هناك إرهاب،
ال يمكن أن يوظفني عنده.
تنازالت مطلوبة من حزب هللا
فيروز زياني :وضح سيد إلياس ،دعني أتحول سيد إلياس وضح تماما ً ما ذكرته ،دعني
أتحول ربما فيما ما تبقى لدينا من وقت سيد قاسم إلى أي مدى حزب هللا لديه فعالً
االستعداد ربما لبعض التنازالت من أجل لبنان كل لبنان؟
قاسم قصير :أنا برأيي نحن أمام فرصة طبعا ً األستاذ إلياس عطا هللا اآلن ليس في
الحكومة لكن تيار المستقبل وبعض قوى  41آذار موجودة في الحكومة بإرادتها ودون
أن يفرض عليها أحد ،وهذه الفرصة جيدة أنا برأيي بس األستاذ إلياس في يوم من األيام
أستاذ إلياس كان قيادي في المقاومة الوطنية ولم يأخذ إذنا من الجيش اللبناني أو الشعب
اللبناني للمقاومة هو اختار خيار المقاومة عندما وجد االحتالل اإلسرائيلي في لبنان،
حزب هللا بحسب إن أخطأ أو لم يخطئ وجد في لحطة ما أن هناك خطرا ما على لبنان
اتخذ قرارا ،هذا القرار اآلن نحن أمام وضع جديد..
إلياس عطا هللا :قاسم بس بدي أقول لك ممكن رفض األمر الواقع اإلسرائيلي حتى..
قاسم قصير :ماشي بس نص دقيقة ،نحن اآلن معك في مجال السؤال أنا أريد أن أكون
شريكا ً أو غير شريك ،اآلن تيار المستقبل 41آذار هي شريكة لحزب هللا في الحكومة
وهي اآلن مطلوب منها أن تناقش حزب هللا في دوره في سوريا وكيفية..
فيروز زياني :السؤال حزب هللا ما مدى التزامه ما مدى استعداده؟
قاسم قصير :حزب هللا اآلن جاهز ،حزب هللا مجرد قبول حزب هللا بأن يكون في هذه
الحكومة والتراجع عن شروطه السابقة يعني هو يريد المشاركة مع بقية األطراف في
مواجهة تداعيات ،وأنا برأيي حزب هللا ال يستطيع لوحده مواجهة تداعيات األزمة
السورية ،هناك مسألة أخرى األزمة السورية ال تقتصر فقط بدور حزب هللا في سوريا،
في لبنان اآلن حوالي مليون ونصف الجئ سوري ،هؤالء كذلك عبء كبير على لبنان،
يحتاجون للبحث في الموضوع السوري أو أثر الوضع السوري على لبنان ال يقتصر
فقط على الجانب األمني أو العسكري ،هناك أزمة كبرى وهي قد تمتد طويالً ،فكرة
أخيرة نحن أمام فرصة للحوار بعقل بارد ،بعقل هادئ بدون شعارات مسبقة.
فيروز زياني :وضح تماماً ،أشكر ضيفي الكريمين السيد قاسم قصير المحلل السياسي
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كنت معنا من بيروت ،كما نشكر السيد إلياس عطا هللا عضو األمانة العامة لقوى 41
من آذار ،كليكما كنتما معنا من بيروت ،إذن تنتهي هذه الحلقة مشاهدينا من برنامج ما
وراء الخبر نلتقي بإذن هللا في قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد ،السالم عليكم.
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