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 قريرتال  

التي   ضمن سلسلة الحوارات اإلفتراضية حول شؤون الساعة على األصعدة االقليمّية والدولّية واللبنانّية
وذلك على  “قات لبنان العربيةمستقبل عال”:عقدت حلقة حوار افتراضية ثالثة بعنوان  ينّظمھا بيت المستقبل،

أمين   الرئيس شارك في الحوار فخامة. على موقع يوتيوب “بيت المستقبل” القناة الخاصة لمؤسسة
ابتسام  ومؤسس بيت المستقبل ورئيسه، الدكتورة) ١٩٨٨- ١٩٨٢(رئيس جمھورية لبنان  الجمّيل
، )اإلمارات العربية المتحدة(ياسية وأستاذة في العلوم الس “مركز اإلمارات للسياسات” رئيسة الكتبي
باحث  خالد الدخيل ، الدكتور)الكويت(مؤلّف وباحث وأستاذ في علم االجتماع   محمد الرميحي الدكتور

بيت ” كاتب سياسي والمدير التنفيذي لمؤسسة ،سام منسى أدار الحوار األستاذ). السعودية(وكاتب سياسي 
 ).لبنان(  “المستقبل  

بالمشاركين وأشار الى أن الحلقة تتناول موضوع عالقات لبنان العربية، خصوصا  منسى بعدما رّحب
العالقات مع الدول الخليجية، سأل الرئيس الجمّيل وصف عالقات لبنان العربية بشكل عام، ال سيما في 

 .ھذه المرحلة  

والى عالقة لبنان بھا الكالم، وتطّرق الى عالقات الدول العربية بين بعضھا البعض،   الجمّيل أخذ الرئيس
العالم العربي   ھّمنا اليوم” فأشار إلى أن. ال سيما في ضوء الفراغ الخطير الذي يعيشه على كل األصعدة

وفيما خّص عالقة لبنان مع الدول العربية، مفروض أوالً . ودوره في المخاض الذي يعيشه العالم بالكامل
ب عدة مثل الوضع المتزعزع والضياع السياسي في دول أن تكون ھذه األخيرة موجودة، ونعلم أنه ألسبا

عربية كسوريا والعراق واليمن، ال مجال للكالم عن عالقة متطورة أو منتظمة بين لبنان وأي دولة عربية، 
اضافة الى ذلك، . أو بين الدول العربية ومن الصعب جدا أن يكون ھناك تأطير لعالقات منطقية ومنھجية

- فيھا، والباب المالي...) الروسية، األميركية، اإليرانية(تلك الدول والتدخالتاألجنبية نذكر وضع العديد من 
االقتصادي المتدھور نظراً إلى التدني المفاجئ لسعر البترول و نظراً إلى األوضاع االقتصادية واالنمائية 

بتاريخنا في مثل ھذا الواقع  نحن اليوم كعالم عربي، لم نمر. والمعيشية القائمة في العديد من الدول العربية
بت أكثر   “زيت على زيتون” ھذا عطفا على قضية الكورونا التي ھي. المرير الذي نتخّبط فيه وصعَّ

 “ .الوضع في المنطقة  

لعب دور أخوية مع الدول العربية وأن يعيد  فيفي مطلق األحوال، وفيما خص لبنان، فھو يرغب ”
المؤسف أن . عالقاته التاريخية معھا ال سيما مع دول الخليج، شرط أن يستعيد انتظام النظام السياسي فيه

على الصعيد ) سبق الكورونا وحصل بمعزل عنھا(وضعا مأسويا ويشھد فراغا خطيرا  لبنان يعيش
لذلك، علينا تنظيم وضعنا . ظام والدستور واالقتصاد معلّقاناالجتماعي وصعيد المؤسسات، وحيث الن

وعندھا، يمكننا التكلّم أكثر عن عالقات لبنان . الداخلي أوال لجھة احترام الدستور والمواثيق واألنظمة
 “ .العربية  



اإلقليمي العربي جّراء تدّخل دول غير حول ما اذا كنت مسألة زعزعة النظام   منّسى ورداً على سؤال
عربية فيه ھي جزء من المشكلة التي يعيشھا لبنان وأن ما يعيشه األخير ھو صورة مكّبرة عّما تعيشه بقية 

لبنان مختطف من حزب وھذه ” انھا توافق كالم الرئيس الجمّيل وأن الكتبي الدول العربية، قالت الدكتورة
فالنظام اإلقليمي اليوم . نعكس على مجمل األوضاع واإلشكاليات األخرىاشكالية لبنان الكبرى التي ت

ومع لبنان . المشروع اإليراني والمشروع التركي: يتقاسمه مشروعان في ظّل غياب المشروع العربي
بالّذات، االشكالية مضاعفة ألن حزب هللا من الميليشيات التي تعتمد عليھا إيران وھو حزب متخّط للدولة 

اإليراني الذي ينعكس على كل المنطقة خصوصا -أضْف الى ذلك التجاذب األميركي. لدورھاوخاطف 
ليست الدول العربية التي تتحّمل مسؤولية ما وصل اليه لبنان بل اللبنانييون الذين “:وقالت“ .على لبنان

ل إلى ھذا الحد ، لكن انتھى بھا قّدمت الدول الخليجية مساعدات مّرات عدة. سمحوا لحزب هللا بأن يتوغَّ
وظّل الوضع االقتصادي في لبنان، بسبب ھذه االشكالية، يتھاوى . المطاف في جيوب حزب هللا واعوانه

حّل ھذه المسألة ھو المدخل لحّل اشكالية لبنان عربّيا، ويجب أن يستعيد لبنان سيادته وأن . كلما انتعش
 “ .ينفك من براغي حزب هللا وإيإيران  

    

الخروج بمفرده من تأثيرحزب هللا، رّد أن  على عن قدرة لبنان أو عدمھا الرميحي توروعندما سئل الدك
المشكلة ال تكمن فقط في حزب هللا، بل أيضا في جزء من “واعتبر أن  .ذلك يعتمد على المسيحيين

ھذه  المسيحّيون اللبنانيون ھم الذين ناضلوا طوال. الذين يغّطون حزب هللا ويعطونه الشرعّية   المسيحيين
ومع ذلك، ألسباب مصلحّية بحتة، قام بعضھم، مع األسف الشديد، . الفترة لما ُيعَرف اليوم بالكيان اللبناني

في حين أنني مقتنع بأن حزب هللا لن يقوم بتحرير . بتغطية حزب هللا مّما أعطاه بعض الشرعّية اللبنانية
فافج بالدعم المسيحي لحزب هللا في . ه اسرائيلشبر من فلسطين وأنه ال يستطيع الدفاع عن لبنان إذا ھاجمت

ھو بلد جميل فيه . نحتاج إلى أن نتعاون جميعاً إلنقاذ لبنان. حين أنه يقول علناً أنه يتجاوز الوطن اللبناني
. حزب هللا ھو جزء من ميليشيا تابعة إليران، لوالية الفقيه. موارد مھمة ويستطيع أن يلعب دورا مھما

االولى تكون في أن ينتظم المسيحيون باتجاه الكيان اللبناني ويأخذوا معھم جزءا كبيرا  أعتقد أن الخطوة
   “ .فة السنّية وجزءا من الشيعة اللبنانيين الكثر ضد حزب هللائمن الطائفة الدرزية والطا  

بره بلدا عربيا المملكة العربية السعودية لم تقطع األمل نھائيا بلبنان وتعت“إن   الدخيل من جھته، قال الدكتور
 “ .لكنھا تعتبره أيضا مختطفا حاليا  

لديه شبكة اتصاالت وشبكة استخبارات : لدى حزب هللا دولة كاملة بكل اركانھا داخل لبنان“:وأضاف
وھو يستخدم الحكومة اللبنانية غطاًء . خاصة، جيش وإعالم خاص، ميزانية خاصة تأتي من خارج البلد

اذ منّسى في أن الدول العربية تتحمل جزءا من مسؤولية اختراق إيران المنطقة اتفق مع األست. لھذه الدولة
فقد حصلت تنازالت : العربية-كان ذلك جزءا من الترتيبات والعالقات العربية. في العراق وسوريا ولبنان

للنظام سوري في سوريا وفي لبنان، وحصلت أيضا تنازالت لصدام حسين في العراق، وجرت تنازالت 
لم يكن ھناك ادراك أن . وكان يؤَمل بأن ھذه التنازالت ستحسن العالقات وتزيد الثقة. إليران حتى

ً يعمل ويتحضر، ولذلك ُخدعنا بأن حزب هللا سيحّرر فلسطين ً اقليميا الثورة السورية ھي التي . مشروعا
للدول العربية لكن فھناك طبعا مسؤولية . الرسمي وغير الرسمي) بما فيه حزب هللا(كشفت غطاء الجميع 

المسألة الرئيسية ھيأن اللبنانيين جھلوا أن تيار الوطني الحّر يسلّم لبنان بالكامل لدولة حزب هللا ويجلس ھو 



كيف سمح المسيحيون المعارضون لحزب هللا، لميشال عون أن . في قصر بعبدا، وال يعلم أحد دوره
   “ يسيطر على جزء كبير من الرأي العام عند المسيحيين؟  

اوالً، يؤسفني أن أعطي حقا للدكتورة ابتسام بتوصيفھا للواقع اللبناني، وقد “قائالً  الجمّيل وعلَّق الرئيس
أي ان السيادة معلَّقة، . سبقتھا بالكالم عندما قلت أن كل المؤسسات اللبنانية معلَّقة، بما فيھا الدستور والنظام

ذا ھو الواقع الذي ال يمكن ألحد أن ينكره، والذي نعاني منه ھ. ويعود ذلك الى سيطرة حزب هللا على لبنان
ال ننسى أن الشعب اللبناني ناضل وكافح وقاوم من أجل سيادة لبنان واستقالله، . كلبنانيين قبل كل شيء

ھناك تضحيات كبيرة من المسيحيين ويجب . وضّحى بعدد كبير من الشھداء، منھم ابني بيار وشقيقي بشير
ثانياً، بكل موضوعية، العالم العربي خصوصا أصدقاء . المسؤولية إذا شّط أحدھم عن الخطّ عدم تحميلھم 

فحزب هللا لم يخلق بين ليلة وضحاھا؛ . لبنان، يتحّملون مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه األوضاع في لبنان
كانات، بدون أي العنصر األساسي الذي دعمه ھو الجانب السوري الذي مّد إيران وحزب هللا بكّل االم

السورية تتحكم بالواقع -حساب، وَدَعم األخير لالستيالء على الساحة اللبنانية، ولم تزل الشراكة اإليرانية
) ومن خاللھا، الدعم إليران(أتكلم عن ذلك ألذّكر بأن الذي أعطى الغطاء والبركة والّدعم لسوريا . اللبناني

لذي أعطى ملء الصالحيات لسوريا لتنعم بكل المقّدرات ھو األسرة العربية السيما باتفاق الطائف ا
، ١٩٦٩وسوريا، كما بالنسبة إلى اتفاق القاھرة عام  .وھكذا دخل حزب هللا الى المعادلة اللبنانية. اللبنانية

حين أعطت الفلسطينيين شبرا وأخذت كيلومترا، وبالرغم من انسحاب كل الجيوش من األراضي اللبنانية، 
لتحرير لفترة طويلة تنعم بكل الحريات على الساحة اللبنانية وبدعم وتمويل مباشر من العديد بقيت منظمة ا

واُعطيت سوريا حّيزا من الحرية على . وھكذا حصل بالنسبة إلى اتفاق الطائف. من األنظمة العربية
نية، وذلك من خالل الساحة اللبنانية على حساب سيادة لبنانومصلحته، والمصالح العربية على الساحة اللبنا

وعندما خرجت سوريا، كان حزب . إعطائھا ورقة بيضاء لتسرح وتمرح بدعم مباشر من الجيش السوري
ز  هللا قد تَمكَّن من الساحة اللبنانية وحصل على الدعم الھائل من النظام السوري، حتى امتّد وانتشر وتعزَّ

 "وتحّكم بجغرافية كبيرة من لبنان  

. ابا لبنانية مسؤولة تعاطفت مع حزب هللا وتضامنت معه على حساب السيادة اللبنانيةوختم أن ھناك أحز 
أكتوبر التي طرحت علناً شعار العودة الى السيادة وتوحيد /تشرين األول ١٧ونحن نأمل في أن تمّكن ثورة 

العربي لجھة الشعب اللبناني بوجه كل ھذه الھرطقات، من ان يعود لبنان ويلعب دوره الكامل في العالم 
 ً  “ .إعادة اللحمة وانتظام الحياة العربية التي نريدھا جميعا  

اإلمارات العربية المتحدة نوع من سياسة متمّيزة عن بقية دول الخليج، ال  إذا كان لدى منّسى وبعدما سأل 
نزاعات سيما عن المملكة العربية السعودية؛ أي ان ھناك خصوصية للسياسة الخارجية اإلماراتية تجاه ال

العربية منھا الموقف من لبنان سوريا واليمن خصوصا ان الموقف من سوريا كان ولم يزل مفتاح المشكلة 
اإلمارات ضد التدخل اإليراني . العالقات الدولية مبنّية على المصالح“ ان الكتبي اللبنانية، اجابت الدكتورة

المقاربة تجاه سوريا مختلفة، وتتأثر . نطقةواستخدام حزب هللا و الميليشيات الحوثية رأس حربة في الم
وفيما يخّص لبنان، قدمت . بالذاكرة الخليجية بحيث ضاع العراق من الخليجيين بسبب عدم تدخلھم

ثم جاءت االضطرابات الشعبية وانقلبت . اإلمارات مساعدات لحكومة الحريري إلخراج لبنان من أزماته
 ً اإلمارات ال تتعامل مع النظام “وأضافت ان“ .ريقةالتقّرب من لبنانفاشكالية الخليجيين ھي ط. الحال تماما

السوري، ال بل مع سوريا كدولة، وذلك لكي ال تذھب سوريا من ايدينا كما ذھب العراق الى إيران إيران 
-الخالف الروسي اآلن الوضع السوري مختلف وھناك أمور في سوريا تھّم اإلمارات مثل. بالكامل

- داخل سوريا سواء بفعل الضربات االسرائيلية او بفعل الخالفات الروسية اإليراني السوري، التقھقر



السورية، عدم حدوث فراغ وعدم ملئه بالجماعات االرھابية، وعدم ترك المجال للتوّغل التركي -اإليرانية
تبطة بالمشكلة اذا ما زال اللبنانيون يعتقدون ان مشكلتھم مر. في المنطقة وھو خطر شبيه بالتوّغالإليراني
ً لحّل اشكاليتھم اعتقد ان الحراك الذي حصل كان مذھال وكان باالمكان، لوال . السورية، فلن يعملوا شيئا

فيروس الكورونا التعويل عليه لتغيير أوضاع كثيرة كالفساد وتوغل حزب هللا، بدون حدوث تغيير في 
 “ .الصورة السورية  

كذلك األمر . العالم يعاني مشكلة تدھور أسعار النفط“إن  منّسى قال وفيما خّص المملكة العربية السعودية،
ھل يمكن أن نفھم االمكانات السعودية . أتت جائحة الكورونا وأثرت على مواسم العمرة والحّج في المملكة

وسط كل ھذه المشاكل التي تعاني منھا وبقدرتھا على ان تساعد لبنان في ھذه المرحلة اذا افترضنا ان 
   “ك بعض المبادرات اللبنانية العاقلة والمتوازنة؟ھنا  

ھبوط سعر النفط موقت؛ ھو مرتبط بـ كورونا وبالنظام الدولي والنظام “ان  الدخيل أجاب الدكتور
. االقتصادي وبعملية العرض والطلب في األسواق الدولية والجمود االقتصادي الذي يعّم العالم ككلّ 

النظام . ان مشكلة لبنان ومشكلة العالم العربي سياسية وليست اقتصادية أعتقد. وبالتالي لن يكون عائقا
وألن . ھو ُيحَكم من عائلة طائفية تنتمي الى اقلّية صغيرة جدا. السوري ھو المصدر األول لألزمة اللبنانية

التالي خرج وب. ھذه العائلة تعتمد على ذھنية االقليات، ربطت نفسھا في عھد بشار األسد استراتيجياً بإيران
بشار عن استراتيجية والده الذي كان يؤمن بغطاء سّني يتمّثل بالسعودية والخليج ومصر، بحكم ان الطائفة 

غّير بشار المعادلة، وھو أمر اضعفه واضعف الرئاسة . العلوية ھي التي تحكم اكثرية سنّية في سوريا
 .السورية  

حاليا تتقاسم سوريا الميليشيات وإيران . ٢٠١١واآلن انكشف ضعف ھذه التركيبة وھذا النظام بعد  
بالتالي، ليس ھناك حل لألزمة اللبنانية مع بقاء النظام السوري بھذه الصيغة وبھذا ... وروسيا وحزب هللا

في نھاية اتفاق : في الختام، اريد طرح السؤال التالي. فال يستطيع بشار االستغناء عن حزب هللا.الشكل
لماذا وافقت . لى استثناء حزب هللا من عملّية نزع السالح باعتباره حركة مقاومةالطائف، اتفق الجميع ع

 “ على ذلك كل األطراف اللبنانية المشاركة في المؤتمر؟  

فيما يتعلّق بالخصوصية الكويتية للنظر الى النزاعات الدائرة في العالم العربي ومنھا لبنان واليمن  أما
الكويت احرقت اصابعھا بالتدخل في الشؤون العربية وتلقت درسا “إن الرميحي وسوريا، فقال الدكتور

تساعد عندما يمكنھا لكنھا ال . لذلك ھي على أطراف القضايا وليس في داخلھا. ١٩٩٠قاسيا جدا عام 
أراھن على الثورة الشعبية المقبلة بعد كورونا، وأنا متأكد ان الشعب اللبناني سينزل إلى . تتدخل أكثر
ً الشارع، وسي ً ودوليا ً عربيا واقتراحي لفخامة الرئيس الجمّيل ان تبدأ النخبة المسيحية القائدة . تلقى دعما

 “ .التحدث عن برنامج الثورة المقبلةورّص الصفوف قدر اإلمكان  

ما “: الرميحي بدأت الجلست الثانية حول الُبعد الخارجي والتسوية اإلقليمية لألزمة اللبنانية بكالم الدكتور
الديمقراطية والحريات، ويمكن ان ُيستفاد من ذلك   اصراره على أھمية(Biden)  ه من برنامج بايدنقرأت

لكنه يحتاج إلى شيء من عمل المطبخ بين القيادات، خصوصا المسيحية . في الثورة المقبلة في لبنان
ماذا يأخذ إنسان سؤالي ببساطة ھو ل. والدرزية وقيادات في الجانب السّني ألن ھؤالء جميعا متضررون

 “مثل ميشال عون ھذه االصوات؟ ھل ألسباب مالية؟ أم ألنه أقنع المسيحيين؟ أم أنھا مصالح؟  



ا على أن اللبنانيين وافقوا أن  الجمّيل في اتفاق الطائف على استثناء نزع سالح حزب هللا، قال الرئيس ورّدً
ي اتفاق القاھرة واعطائه غطاء وامكانات يحصل اآلن في لبنان ھو نتيجة تراخي المجتمع العربي ف“الذي 

ودفعنا ثمنا . ألبو عمار ومنظمة التحرير للسيطرة على لبنان ولتحقق سيادتھا على حساب السيادة اللبنانية
ً من . غاليا جدا مقابل ذلك وكذلك األمر في اتفاق الطائف حيث كان تراٍخ مع سوريا التي أُعطيتنوعا

خّيَرت بين االتفاق أو الدمار، . القيادات اللبنانية الموجودة في الطائفالضوء األخضر الذي فُِرض على 
بذلك تمّكنت سوريا من تتسلّم زمام األمور بالكامل على حساب سيادة لبنان وھي التي . الحياة او االستسالم

اّما  .فذھب الشعب اللبناني ضحية ذلك. سلّمت األمانة لحزب هللا عندما انسحب الجيش السوري من لبنان
بالنسبة الى ميشال عون، من المؤسف انه خرج عن االجماع اللبناني وقبل بتسليم زمام األمور الى 

ودفع لبنان ثمن ھذا القرار بحيث قبل أن يلعب لعبة حزب هللا وسوريا وأن يلتزم الخط السوري . الخارج
 .حرصا على الحفاظ على بعض المصالح الشخصية  

اليوم، وھذه المعطيات تظھر كم كان الشعب اللبناني ضحّية التراخي العربي ھذا ھو الواقع الذي نعيشه  
على دور ھذه الثورة التي "أكتوبر قائالً انھيعّول  ١٧ثم تطّرق الى دور ثورة “ .مع سوريا ومع حزب هللا

اوين فھي تحمل في طياتھا مجموعة عن. لم تزل روحيته القائمة والتي ممكن ان تتفّجر مجدداً في أي لحظة
. منھا السيادة أي الخالص من ظاھرة حزب هللا، تصحيح النظام اللبناني، وبالطبع قضية الفساد واالقتصاد

ونحن بكل قوانا وراء ھذه الثورة، وھناك اجتماعات مستمرة بين قيادات مسيحية وسنية ودرزية وجھات 
لدفع الثورة إلى األمام وال يمكن أي ھناك وحدة وطنية تتبلور . شيعية متعاطفة سئمت من سياسة حزب هللا

. ألحد الوقوف أمام ھذا التيار الجارف عندما يأخذ مداه في المستقبل القريب، ولو ان كورونا أّخرت مساره
 “ .آمل أن نصل الى نتيجة، وحّقي أمام كل اللبنانيين وأشقاء لبنان  

يجب أن يتوحد المسيحيون “نه ا الكتبي وحول الطريق لخروج لبنان من ھذه األزمة، قالت الدكتورة
فعلى اللبنانيين مساعدة أنفسھم وتغيير . واللبنانيون تجاه التعامل مع حزب هللا، واال لن ينفع أي دعم عربي

والذي عّول على دول الخليج التي تريد أن تدعم . معادلتھم مع حزب هللا قبل طلب مساعدة الدول العربية
أقارنلبنان في . ھو ان المجتمع المدني أثبت وجوده في الحراك) كما تدعم سوريا كدولة(لبنان كدولة 

أعتقد ان ھذا أحد . فھي لم تزل موجودة في العراق لكن ليس بالقوة نفسھا: العراق وبتأثير إيران عليه
ُوضَعت العقوبات على الحرس الثوري ما أدى الى . المحددات بالنسبة الى التدخل اإليراني في لبنان

 “ .حزب هللا وضعفهتجفيف منابع   

القوة اللبنانية المناوئة لحزب هللا، ال سيما تيار المستقبل حزب الكتائب “إلى ان   الدخيل ثم تطّرق الدكتور
موقف األطراف في ھذه . والقوات والتقدمي االشتراكي، لم تتمكن حتى اآلن من تشكيل تيار سياسي متحد

جھاتھم ليست واحدة، ما خلق ثغرات يستغلھا حزب هللا الكتلة تجاه حزب هللا واحد، لكن سياستھم وتو
وفي ما خّص اتفاق الطائف، تبّين الحقا خطأ كل الرھانات على النظام السوري والوضع في . وحلفاؤه
أكتوبر التي تمّثل مخرجا  ١٧من أجل خروج لبنان من األزمة، أتصور اوالً انه ال بد من دعم ثورة . لبنان

انياً، وجب الخروج من مأزق انقسام القوة المناوئة لحزب هللا، فھذه االنقسامات ث. استراتيجيا للبنان
واالتفاقات التي أّدت الى وصول ميشال عون الى القصر وتمّيع معارضة حزب هللا وتجعل تكتله أقوى مما 

 “.ھو عليه حقيقة  

سقاط الشعارات انه اي ا. وجوب إسقاط شعارات حزب هللا في الشارع“، فأّكد الرميحي أما الدكتور 
يحتاج الصعيد اإلعالمي والصعيد السياسي اللبناني . مقاومة وانه سيحرر فلسطين، ألن ذلك غير صحيح



يجب إعطاء ... قرنة شھوان جديدة، تكتل يقوده رجال الدين المسيحيون: إلى التكلم عن شعارات جديدة
لديني وفضح مقوالت حزب هللا الذي ال يعتبر اللبنانيين األمل بخلق دولة مدنية حديثة خارجة عن االطار ا

 .لبنان وطنا، بل ممرا  

لبنان يحتاج الى قوة لبنانية تدعمھا قوة عربية . ومن الضروري فضح كل المجموعات التي تتعامل معه 
شخصيا، نحن ضد حزب هللا وال نرغب بأن . الدولييجب أال ننكر او نتجاوز الدعم . بدعم من قوة دولية
 “ .نعيش تحت لوائه  

اإليراني، لبنان لديه -في ظّل التجاذب األميركي“: الموضوع نفسه قائلة  على الكتبي وعلّقت الدكتورة
على الصعيد اللبناني الداخلي، يجب توحيد التكتل . موجودة فيهفرصة كبيرة، ألن إحدى أذرع إيران 

التوقيت مھم جدا . وعلى المستوى الدولي، على اللبنانيين في الخارج حمل ھذه القضية. المناوئ لحزب هللا
بالنسبة الى ما ستؤول إليه االنتخابات الرئاسية األميركية التي يمكن ان تؤدي اّما الى تسوية او الى 

وتصنيف حزب هللا بأنه . وفي الحالتين، ستكون إيران ورقة رابحة اذا احسن اللبنانيون استخدامھا .صراع
فكيف لحزب إرھابي ان يحكم لبنان ويسيطر . جماعة إرھابية من جانب دول عديدة وآخرھا ألمانيا مھم

 “ .عليه؟ على اللبنانيين التعويل على ذلك، والوقت وقت تسويات  

بكل موضوعية وواقعية، انا متفائل بالمستقبل القريب ألنه من جھة، أظھرت “قائال  مّيلالج وختم الرئيس
أكتوبر إمكانات مخفية عند الشعب اللبناني ومن جھة أخرى، األحزاب التقليدية اللبنانية شاخت  ١٧ثورة 

لكن تجاوَزھا وفقدت الكثير من طاقاتھا، وھي تستعمل آخر مدخراتھا للنزول إلى األرض وتأكيد وجودھا، 
فشعر المسؤولون بأن التغيير آٍت معھم او من . الشعب وباتت اآلن ملَزمة أن تلحق الشارع وليس العكس

ھذه الحركة تعطينا أمال في المستقبل وتشكل . دونھم، ويفّضلون بالطبع أن يكون معھم وليس على حسابھم
أخيرا، نلمس اكثر فاكثر فقد مصداقية . يتهنقطة تفاؤل وتغييرا نوعيا في سلوك الشعب اللبناني وسيكولوج

فحزب هللا في سوريا والعراق اليوم غير ما كان عليه في األمس، . حزب هللا وفعاليته على صعيد الدولة
على القوة الحّية في لبنان العمل في الخارج على لوبي في . وھناك ملل وغضب حتى في الشارع اإليراني

. في دول الخليج الستعادة مصداقية لبنان، وفي الداخل على دعم الثورةأوروبا وفي الواليات المتحدة و
 “ .فلبنان عنصر أساسي في العالم العربي، ومساعدته ستؤدي حتماً الى مساعدة العالم العربي  
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