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ال�شعوب الممانعة والمقاومة �ست�سقط �سيا�سة الهيمنة الأميركية
مواقف ن�صر اهلل عقالنية وتن�صر المظلوم وتحفظ م�صلحة لبنان

9

ال يزال الخطاب األخير لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مدار أخذ ورد،
حيث توالت ردود األفعال عليه في الوسط السياسي وبالتالي شكل عنوانا ً تشاركت
بتناوله مختلف وسائل اإلعالم المحلية في ضوء التطورات الميدانية والسياسية على
صعيد الملف اليمني مع مرور شهر على العدوان من دون أن تحقق السعودية أي
أهداف.
وفي هذا السياق اعتبر الخبير العسكري امين حطيط ان المرحلة الجوية من العدوان
السعودي على اليمن استنفدت اهدافها وانتهت الى فشل أكيد ،معتبرا ً أن خطاب السيد
نصر الله جاء في إطار إبقاء النار بعيدة من لبنان ألن هذا في مصلحة لبنان في شكل أكيد
كما كان يدعو الى تحييد لبنان عن األزمة السورية.
مصير االستحقاق الرئاسي في ظل تخبط المنطقة بالعواصف وعدم اهتمام الغرب
بالملف اللبناني كان مدار بحث ونقاش خصوصا ً مع استغالل بعض األشخاص هذا
الوضع إلعادة طرح اسمه كمرشح للرئاسة ،فأشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي
جوزيف أبو فاضل الى أنّ الرئيس ميشال سليمان عليه أن يقتنع بأنّ التاريخ والمستقبل
قد ّ
تخطياه ،معربا ً عن اعتقاده بأنّ إعادة انتخاب سليمان تعني أنّ ك ّل الموارنة في لبنان
ماتوا ولم يعد هناك غيره ،متوقعا ً أنّ يرحل االستحقاق الرئاسي لما بعد شهر حزيران،
معتبرا ً أنّ لبنان ليس أولوية بالنسبة الى لدول الكبرى في الوقت الحاضر.
وأشار النائب سليم سلهب الى ان المعطيات الحالية ال تؤشر الى أ ّنه سيكون هناك
رئيس للبالد في المدى المنظور ،الفتا ً الى ان ربط االستحقاقات الداخلية بالملفات
االقليمية والدولية يتم فقط لتعبئة الوقت والفراغ السياسي المتمادي.
واستغرب سلهب إعالن سليمان استعداده للترشح مجددا ً للرئاسة ،مؤكدا ً أن التيار
الوطني الحر سيستخدم كل األساليب الديمقراطية للتصدي للتمديد لقادة األجهزة
األمنية.
أكد الوزير السابق ألبير منصور أن «هناك مرشحا ً جديا ً واحدا ً لالنتخابات الرئاسية
وهو رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون ،متسائالً عن رفض البعض لعون
كمرشح رئاسي».
حديث الرئيس بشار األسد الى صحيفة «اكسبريس» السويدية كان محط اهتمام
القنوات الفضائية نظرا ً الى ما حمله من رسائل لدول عربية وأوروبية ،وفي هذا السياق
وصف المحلل السياسي السوري أحمد حاج علي تأكيد األسد على ان اإلرهاب ليس
مسألة محصورة في مكان من دون آخر وإنما هو خطر عالمي ،يعد بمثابة تأكيد على إن
دمشق جاهزة ومنفتحة للتعاون مع أي دولة ترغب في مواجهة اإلرهاب.
كما اإلرهاب الذي ضرب سورية والذي حذر منه الرئيس االسد منذ سنتين بدأت دول
عديدة تحذر منه وتكتوي بناره ال سيما دول شمال أفريقيا.
وعلى هذا الصعيد أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التهديد األكبر
للمجتمعات العربية اآلن يكمن في نمو التطرف واإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن هذا المرض
أصاب ليبيا وتونس وينتشر اآلن في سورية والعراق واليمن وفي افريقيا أيضا ً األمر
الذي يؤثر على أمن العالم العربي.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن  5آالف تونسي انضموا إلى تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،مشيرا ً إلى أن هناك استغالالً للتونسيين في العمليات اإلرهابية.

من�صور لـ«�أن بي �أن» :رئي�س الجمهورية يجب
�أن يكون قويا ً ويمثل �شريحة كبيرة من الم�سيحيين
�سلهب لـ«الن�شرة» :المعطيات الحالية
ال ت�ؤ�شر الى انتخاب رئي�س للبالد قريبا ً
أشار عضو تكتل التغيير واالصالح النائب سليم سلهب الى
ان المعطيات الحالية ال تؤشر الى أ ّنه سيكون هناك رئيس
للبالد في المدى المنظور ،الفتا ً الى ان ربط االستحقاقات
الداخلية بالملفات االقليمية والدولية يتم فقط لتعبئة الوقت والفراغ السياسي المتمادي.
ٍ
عطيات مفاجئة قد تدخل على الخط وتعيد ترتيب االوراق واألولويات
واعتبر سلهب ،أنّ ُم
فتصبح االنتخابات الرئاسية ممكنة وقريبة ،مشيرا ً الى أن انتهاج البعض لعبة الضغط السياسي
واالعالمي لن يحقق هدفهم المرجو بانتخاب رئيس كيفما كان .وأضاف« :حتى الساعة ال حديث
جديا ً بالموضوع الرئاسي ،وبالتالي ال يمكن الحديث ع ّما اذا كان لدى رئيس التكتل العماد ميشال
عون نية باالنسحاب لمصلحة مرشح آخر ،علما ً أن هذا غير مطروح اطالقا ً حالياً».
واستغرب سلهب اعالن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان استعداده للترشح مجددا ً
للرئاسة ،واكتفى بالقول« :على كل حال الدستور ال يسمح بذلك ونحن ضد تعديل الدستور لتحقيق
هذه الغاية أو غيرها».
وتطرق سلهب الى موضوع التمديد لقادة األجهزة األمنية ،مؤكدا ً أن «التيار الوطني الحر
سيستخدم كل األساليب الديمقراطية للتصدي لهذا التمديد» .وقال« :األهم أن نبحث عن تدابير
فعالة ،وبالتالي ما نسعى اليه أوال ً هو تحقيق تفاهم حول الملف مع حلفائنا داخل التكتل ،اي
المرده والطاشناق ،لننتقل بعدها لتفاهم مع حلفائنا اآلخرين» ،وذ ّكر بأن رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية أعلن أ ّنه اذا خيّر بين الفراغ والتمديد لقائد الجيش جان قهوجي سيختار التمديد.
وأشار الى أن «الجو الحالي ال يزال متقلبا ً بهذا الملف ،فالبعض يسعى ويعمل للتمديد فيما آخرون
يتمسكون برفض الموضوع جملة وتفصيالً ونحن أولهم» .وإذ سأل «ما الذي يمنع اتمام التعيينات
األمنية وقد نجحت الحكومة مؤخرا ً بتعيين لجنة المصارف واألمين العام لمجلس الوزراء وغيرها
من التعيينات؟» ،شدّد على ان االستمرار باعتماد سياسة التمديد مع كل استحقاق يعطي فكرة
سلبية أكثر عن بلدنا مما يعطيه الفراغ الرئاسي».
ونبّه سلهب الى أن «ما تمر به المنطقة من عدم استقرار قد ينعكس علينا في اي لحظة في
حال استمرار التصعيد السياسي واالعالمي الداخلي على ما هو عليه» .وقال« :علينا أن نعمل
على استيعاب التطورات وبخاصة تلك التي على الساحة اليمنية حرصا ً على السلم واالستقرار
الداخلي».
واعتبر سلهب أن «المصلحة اللبنانية تقول بعدم الدخول بلعبة اليمن فال نقف مع ما يحصل أو
مرشح لالنهيار تماما ً
ّ
ضده ألن ال قدرة لنا على مواجهة تداعياتها» .ونبّه إلى أنّ «الستاتيكو الحالي
كما الحكومة في حال استمرت التصريحات والتصعيد على ما هو عليه ،لذلك يجب صب كل الجهود
لتحكيم العقل والمصلحة اللبنانية العليا على كل ما عداها لتجنيب بالدنا الخراب».

حطيط لـ«ال�شرق الجديد»:
العدوان الجوي ال�سعودي على اليمن ف�شل
اعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد في الجيش اللبناني
امين حطيط« ،ان المرحلة الجوية من العدوان السعودي على
اليمن استنفذت اهدافها وانتهت الى فشل أكيد».
وقال حطيط حول مسار العدوان على اليمن« :السعودية باتت اآلن امام خيارين اما ان تستأنف
وتتابع عملياتها الجوية العدوانية وتفتح بهذا الطريق واسعا ً امام ردود الفعل اليمنية غير
المحكومة بسقف والمتعددة الخيارات بما في ذلك الهجوم البري بنوعه الصاروخي الذي يمكن ان
يطاول مراكز اساسية ذات توصيف استراتيجي بالداخل السعودي او بالحركة الميدانية البرية
عبر الوصول الى قرى وبلدات في الداخل السعودي للضغط من اجل وقف القصف ،او ان تتجه
السعودية لإلقرار بفشلها في شك ٍل ضمني وتلجأ الى وسيط ينقذها من هذه الورطة التي دخلت
فيها».
ورأى حطيط« :ان الحرب يمكن ان ينظر إليها في تقييم عام تحت عناوين ثالثة :اوالً ،العدوان
السعودي فشل في تحقيق اهدافه ،والسعودية في ورطة.
ثانياً ،ان القوى الثورية اليمنية تمتلك القدرات التي تمكنها من الرد الموجع والمؤلم للسعودية
والمسألة باتت مسألة وقت ليس بطويل ،ربما يكون ساعات او ايام وسنرى ردا ً معينا ً لليمنيين
يغير الواقع القائم في لحظته.
ثالثاً ،تحفز القوى الدولية واالقليمية للدخول على مسار المواجهة في شكل يؤدي الى اقناع
السعودية بفشلها وانها خسرت استراتيجيا ً اليمن في شكل ال عودة عنه».
وحول دعوة األمين العام لحزب الله السيد نصر الله الى مواجهة العدوان على اليمن وتحييد
لبنان عما يجري هناك ،قال حطيط« :من يتابع مواقف سماحة السيد حسن نصر الله خالل معاينته
وتقييمه ونصحه المتصل في الحركة التي تجري في اإلقليم ،يجد انه يعتمد مبدأ قائما ً على فرعين:
الفرع االول ،هو نصرة المظلوم في اي مكان كان ورفض العدوان ورفض التدخل االجنبي الذي يقهر
الشعوب او يملي عليها قراراتها او يزور اراداتها ،وهذا موقف متماسك ،والفرع الثاني ،هو حصر
النار في الميدان التي تشتعل به من دون توسيع مدى النار».
وأضاف« :ضمن هذا المنطلق قال لهم سابقا ً من يريد ان يقاتل فليذهب الى سورية وليبقى لبنان
محيدا ً وفي اليمن يقول الشيء نفسه ،لندع المواجهة في اليمن تأخذ مجراها اذا لم يكن هناك اتجاه
للحل السلمي ،مع تأكيده دائما ً على الحلول السياسية سواء في سورية او اليمن ،لكنْ  ،هناك تأكيد
موا ٍز على ابقاء النار بعيدة من لبنان ألن هذا في مصلحة لبنان في شكل أكيد».
واختتم حطيط« :مواقف السيد في هذا االطار تعتبر مواقف عقالنية تصدر عن رجل حريص
ناصح ألمته وعامل من اجل دينه بالشكل الذي يحفظ فيه مصالح الجميع على حد سواء».

أكد الوزير السابق ألبير منصور أن «هناك مرشحا ً جديا ً واحدا ً
لالنتخابات الرئاسية وهو رئيس تكتل التغيير واالص�لاح العماد
ميشال عون ،متسائالً عن رفض البعض لعون كمرشح رئاسي».
ورأى منصور أن «هناك طرحا ً جديدا ً بالنسبة الى انتخابات رئاسة الجمهورية ،موضحا ً أن المفهوم الجديد
هو أن يكون رئيس الجمهورية قويا ً ويمثل شريحة ال يستهان بها من المسيحيين».
ً
ً
وبيّن منصور ان «جميع االنتخابات السابقة لرئاسة الجمهورية لم يكن المرشح مارونيا ،معتبرا ان الشخصية
كانت مارونية إال أنها تمثل اللبنانيين جميعا ً وكانت من اختيار المسلمين».
ورأى منصور أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع طرح ترشيحه لتبييض تاريخه فقط ،مشيرا ً
الى ان ترشيحه ليس جدياً.
ً
ولفت الى ان «البعض في الداخل يسعى الى تسعير حرب طائفية ،مشيرا الى ان الحاجز األول في عدم انتخاب
رئيس الجمهورية هو وجود صراع ماروني  -ماروني ،مؤكدا ً «انني لست متفائالً وال أرى امكانية ح ٍل قريب».
وأشار الى ان «ال مستحيل في السياسة اللبنانية وفي الصراع العربي قد نصل الى نقطة توصل الى تسوية ما
حول رئيس جمهورية وهو مرشح من غير المرشحين الحاليين».
واعتبر ان األحداث المحيطة بلبنان تجذر النظام الطائفي ،مشيرا ً الى ان هناك «تصعيدا ً مذهبيا ً مخيفاً».
وحول تصريح رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عن أنه مستعد للترشح للرئاسة اذا تم التوافق
عليه ،رأى منصور «ان ال مناسبة لكالمه بأن يكون رئيسا ً توافقياً» ،معتبرا ً «أن تصريحه هذا ال يمكن أن يكون
الحل».

�أبو فا�ضل لـ«الميادين»:
لبنان لي�س �أولوية عند الدول الكبرى حاليا ً
أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ
الرئيس ميشال سليمان عليه أن يقتنع بأنّ التاريخ والمستقبل قد
تخطياه ،مشدّدا ً على أنّ ك ّل ما يفعله اليوم هو لزوم ما ال يلزم ،معربا ً
ّ
عن اعتقاده بأنّ إعادة انتخاب الرئيس سليمان تعني أنّ ك ّل الموارنة في لبنان ماتوا ولم يعد هناك غيره.
وأشار أبو فاضل إلى أنّ «رئيس الجمهورية لم يكن يوما ً ي َ
ُنتخب في لبنان بموجب معركة فعلية» ،الفتا ً إلى أنّ
ُرحل لما بعد شهر حزيران»،
«الخارج هو الذي يق ّرر من هو الرئيس في لبنان» ،وأكد «أنّ االستحقاق الرئاسي قد ي َّ
معتبرا ً«أنّ لبنان ليس أولوية بالنسبة الى لدول الكبرى في الوقت الحاضر أل ّنها ال ترى أنّ وجود رئيس جمهورية
يمكن أن يقدّم أو ّ
يؤخر شيئا ً في المعادلة.
من جهة ثانية ،شدّد على أنّ «قائد الجيش العماد جان قهوجي ليس هاوي حروب مع أحد ،مستهجنا ً ما
نسبته صحيفة الشرق األوسط من افتراءات واختراعات ،معتبرا ً أنّ النفي الذي صدر عن قيادة الجيش والذي
أكدت فيه أنّ العماد قهوجي لم يتطرق في حديثه أليّ موضوع سياسي هو في مكانه».
وردا ً على سؤال حول ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش رفض أبو فاضل في
شكل نهائي إمكانية مقايضة الجنود باإلرهابيين ،وشدّد على أنّ المطلوب عملية عسكرية ألنّ الجنود اللبنانيين
ُخطِ فوا في قلب لبنان ،ولم ي َ
ُخطفوا في سورية كما حصل مع حزب الله مثالً ،وتساءل« :هل األميركي يفاوض
اإلرهابيين إذا خطفوا له عسكريا ً في نيويورك مثالً؟».
يتمسك بورقة إعالن بعبدا ،وذ ّكر كيف أنه اختلف مع
واستغرب أبو فاضل كيف أنّ الرئيس سليمان ال يزال
ّ
الجميع ،بمن فيهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون قبل أن
ويوصف لغته بالخشبية ،مالحظا ً أ ّنه بقي حتى اللحظة األخيرة يطمع بالتمديد
يص ّوب أيضا ً باتجاه حزب الله
ّ
لنفسه».
وأشار أبو فاضل إلى أنّ «بكركي تسعى النتخاب رئيس وال يجب أن تكون طرفا ً في المعادلة ،لكنه لفت إلى أنّ
بكركي كانت دائما ً على خالف مع رؤساء الجمهورية ،وهي لم تكن يوما ً على وفاق مع الرئيس .وفيما أكد احترامه
وتقديره للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ،لفت إلى أنه ال يوجد بند في الدستور يقول إنّ أيّ نائب يعطل
النصاب يصبح خائناً» ،مشيرا ً إلى «أنه في المقابل هناك بند يقول إذا تغيّب نائب عن ثالث جلسات متتالية
ُفصل من المجلس النيابي» ،وسأل« :لماذا هناك نواب خارج لبنان ال يأتون؟».
ي َ
ونفى أبو فاضل علمه بما إذا كانت حظوظ للعماد جان قهوجي في الملف الرئاسي ،مشدّدا ً على أنّ «رئاسة
الجمهورية ُتطبَخ خارج لبنان» ،وأشار إلى أنّ «العماد ميشال عون مثالً إما حظه مئة في المئة أو صفر في المئة،
وطالما أنه ال يريد أن ينسحب ،ال يمكن ألحد أن يحصل على األكثرية النتخاب رئيس ،ولكنه لفت إلى أ ّنه إذا أتت
الورقة الخارجية أتت باس ٍم آخر فإنّ الكثير من النواب سيذهبون ويص ّوتون لهذا االسم ،جازما ً أنّ العماد عون
يعرف هذا األمر ،وكذلك باقي المرشحين».
وشدّد أبو فاضل على أنّ «حزب الله ال يمكن أن يأتي برئيس للجمهورية يكون ضدّه ،علما ً أنّ مرشحه هو
العماد ميشال عون» ،وأكد «أنّ األخير يقول أنه لن يرشح أحدا ً وأنه مستم ّر بموقفه الحالي أل ّنه يرفض تكرار
غلطة الدوحة ،وهو ما قاله في ذكرى  14آذار في الحبتور».
وتوقف أبو فاضل عند خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وردود الفعل عليه ،حيث أشار
إلى أنّ «السيد نصر الله كسر المح ّرمات والخطوط الحمراء بحديثه عن السعودية وآل سعود والعائلة الحاكمة
والوهابيين» ،ولفت إلى أنّ «هناك محورين مهمين وضخمين بالمنطقة ،السعودية وأميركا من جهة وإيران التي
تتفاوض مع أميركا ،وفي الوقت نفسه هناك دول في المنطقة مثل «إسرائيل» الكيان المحت ّل لألراضي الفلسطينية
وتركيا وغيرها يغيظها هذا االتفاق األميركي – اإليراني».
ورأى أبو فاضل أنّ ما حصل في اليمن هو عدوان بك ّل ما للكلمة من معنى ،مشيرا ً إلى أ ّنه «يرفض الذرائع التي
تعتمدها السعودية لتبرير عدوانها بوصفه دفاعا ً عن النفس بوجه أيّ تهديد محتمل ألمنها القومي مع التمدّد
اإليراني في المنطقة».
وفيما اعتبر أبو فاضل أنّ السعوديين و ّرطوا أنفسهم في الحرب ،أعرب عن اعتقاده بأنّ اإليرانيين وحدهم
قادرون على إنزالهم من الشجرة ،وهم يناشدون يوميا ً إيجاد ح ّل ويدعون المملكة العربية السعودية البحث
بح ّل سياسي بدل الح ّل العسكري.
وردا ً على سؤال ،أشار أبو فاضل إلى أنّ «السعودية ش ّنت حربها واتكلت على مصر وباكستان وتركيا» ،ولفت
إلى أنّ «السعوديين يملكون ك ّل وسائل اإلعالم في المنطقة ،بدليل أنّ خطاب السيد نصر الله لم يُن َقل كما كان
يفترض أن يُن َقل من الناحية المهنية ،متحدّثا ً عن ضغط معنوي ومادي تمارسه المملكة العربية السعودية
كونها تملك المال».

ال�سب�سي لـ«الحدث التون�سية»:
خطوات تون�سية لمحاولة
حل الأزمة الليبية �سيا�سيا ً
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن  5آالف تونسي
انضموا إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأضاف السبسي« :إن تونسيين انضموا إلى طرفي النزاع في ليبيا» ،مشيرا ً إلى أن «هناك استغالال ً
للتونسيين في العمليات اإلرهابية».
وأكد الرئيس التونسي أن «أمن ليبيا من أمن تونس واألوضاع األمنية المضطربة في ليبيا تنعكس حكما ً
على اإلستقرار في تونس» ،مشيرا ً إلى أن «هناك خطوات تونسية لمحاولة حل األزمة الليبية سياسيا ً لن
يتم اإلعالن عنها في الوقت الراهن».

�شكري لـ«التلفزيون الت�شيكي»:
نمو الإرهاب يهدد المجتمعات العربية
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «تنظيم داعش
اإلرهابي ال يختلف عن جماعة اإلخوان المسلمين وجماعة بوكو
ح��رام اإلرهابيتين حيث تتفق ه��ذه التنظيمات اإلرهابية على
ايديولوجية واحدة تقوم على رفض التعددية واستخدام اإلرهاب كأداة لتحقيق األهداف السياسية».
وقال شكري« :إن التهديد األكبر للمجتمعات العربية اآلن يكمن في نمو التطرف واإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن
هذا المرض أصاب ليبيا وتونس وينتشر اآلن في سورية والعراق واليمن وفي أفريقيا أيضا ً األمر الذي يؤثر
على أمن العالم العربي».
وبيّن شكري أن ما يجري في المنطقة العربية ليس حروبا ً دينية وإنما استغالل سياسي لمصالح
مجموعات دينية وعرقية.
وحول األوضاع الميدانية في منطقة سيناء شمال شرقي مصر أكد شكري أن «الجيش المصري يشرف
بالكامل عليها غير أن اإلرهابيين ينشطون فيها وال سيما في الشمال الشرقي منها فيما تتدخل قوى األمن
ضدهم».

حاج علي لـ«�أنباء فار�س» :حديث الأ�سد
حمل �أ�سئلة للغرب وعلى وا�شنطن فهمها
وصف المحلل السياسي السوري أحمد حاج علي ،تأكيد الرئيس
السوري بشار األسد ،على ان اإلرهاب ليس مسألة محصورة في
مكان من دون آخر وإنما هو خطر عالمي ،يعد بمثابة تأكيد على إن
دمشق جاهزة ومنفتحة للتعاون مع أي دولة ترغب في مواجهة اإلرهاب.
وأكد علي ،ان «السياسات الغربية تعتمد على ازدواجية المعايير في تعاملها مع جملة الملفات العالمية
وخصوصا ً في الشرق األوسط ،وذلك بكون دول االستعمار باتت تعي تماما ً ان عودتها إلى المنطقة بالوجود
المباشر أمر مستحيل ،لذا تركز على الخروج بالتنظيمات الخارجية من الداخل السوري والعراقي إلى بقية
دول المنطقة للحفاظ على الفوضى في الشرق األوسط».
واعتبر ان «هذا يعد خدمة من دمشق للعالم ،فالمسألة في سورية باتت مسألة وقت بالنسبة الى وجود
التنظيمات االرهابية على األرض السورية وبالتالي على العالم أن يعي تماما ً إن مسألة ارتداد االرهابيين
إلى دولهم األساسية باتت مسألة وقت أيضاً ،وميزان الوقت ال يميل لمصلحة الغرب في هذا األمر وعليهم
أن يسارعوا إلعادة العالقات مع سورية لالستفادة من الخبرة التراكمية في مواجهة التنظيمات الجهادية
ومن المعلومات التي تمتلكها سورية في هذا الخصوص والتي لمح الرئيس األسد إليها في حديثها اإلعالمي
األخير».
وبيّن علي أن «تطرق األسد إلى مسألة استقاللية كل من قطر والسعودية وتركيا ومدى جدية الحديث
عن وجود أنظمة مستقلة بقرارها عن منظومة العمل األميركي في المنطقة هو إيضاحه منه للفهم السوري
لطبيعة العالقات بين هذه الدول الثالث مع واشنطن والتي تقوم على التبعية المطلقة ومجرد التحول إلى
أدوات طيعة في اليد األميركية لمصلحة خدمة الكيان «اإلسرائيلي» لجهة رسم خريطة جديدة للمنطقة
تضمن وجوده فيها على حساب دول شرق المتوسط».
وبيّن المحلل السياسي السوري إن «هذه الدول لم ولن تخرج يوما ً عن المظلة األميركية في قرارها بكونها
ترى أن البقاء في هذه المظلة هو الضامن الوحيد لمسألة وجود أنظمتها الحاكمة على واقعها ،وبالتالي فإن
تالق للتحاور مع هذه الدول فيما يخص األزمة السورية
الفهم السوري يصب في خانة إن البحث عن نقاط ٍ
هو حالة عبثية وبالتالي فإن األساس هو البحث عن مفاتيح اإلدارة األميركية لكي تصل إلى قناعة إن إخضاع
الدولة السورية أو أيا ً من الشعوب الرافضة لهيمنة اإلدارة األميركية أو التمدد «اإلسرائيلي» إلى قلب هذه
الدول والتي منها اليمن على سبيل المثال هو أمر مرفوض وبالتالي فإن على واشنطن أن تبحث عما تقدمه
لهذه الشعوب من مغريات ضمن إطار السيادة لتتمكن من الوصول إلى عالقة قائمة على االحترام المتبادل
بينها وبين سورية أو اليمن أو الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أو القوى الوطنية في العراق ولبنان».
واختتم علي حديثه بالتأكيد على إن حديث الرئيس السوري حمل جملة من الرسائل إذا ما تلقاها الغرب
وبخاصة أميركا بالعين المتبصرة والفاهمة لمجريات األمور ،فإن «عليه أن يتوجه إلى النقطة التي انطلق
منها في عدوانه على سورية والعراق واليمن وإيران ،ويجب أن يعيد النظر في سياسته ليضمن أن هذه
الدول ستقبل بعودته إلى المنطقة كشريك يحترم الدول والشعوب ،فسياسة الهيمنة مرفوضة وفاشلة في
المنطقة من قبل الدول والشعوب الممانعة والمقاومة».

