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حمليات

لقاء ت�ضامني حقوقي في قناة «المنار»

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن «�إ�سرائيل» لن تذهب �إلى حرب مفتوحة في غياب الموافقة الأميركية

ريا�شي :قرار «عرب�سات اعتداء على الحريات
ّ
وم�شغليه
وخدمة للعدو ولداعمي الإرهاب

عتري�سي :معادلة الردع الحالية تفر�ض
ر ّد المقاومة القريب على اغتيال القنطار
حاورته :روزانا ر ّمال
تحرير محمد حم ّية

رياشي

من اللقاء
أكد مدير دائرة المحامين في الحزب السوري
القومي االجتماعي ريشار رياشي أنّ التضامن مع
«المنار» هو دفاع عن القانون والدستور والسيادة،
وحيا شهادة المناضل سمير القنطار معتبرا ً أنّ
اغتياله يؤكد حقيقة تحالف األع��داء في تآمرهم
على المقاومة.
وبعد لقاء تضامني عقد في مبنى قناة «المنار»
تنديدا ً بحجب بثها ع��ن قمر «ع��رب��س��ات» ،قال
رياشي :إنّ تضامننا مع قناة «المنار» ،هو دفاع مع
القانون ،والدستور ،والسيادة ،في مواجهة قرار
جائر اتخذته «عربسات» بوقف بث قناة «المنار»،
بصورة اعتباطية وغير مشروعة في محاولة يائسة
لقمع األص��وات الحرة وإطفاء شعلتها المقاومة.
الفتا ً إلى أنّ صوت الحق وصورة الحقيقة تع ّريهم،
و ُتظهر تخاذلهم وعمالتهم.
أضاف :إنّ هذا القرار الجائر يخالف المواثيق
واألع���راف التي تضمن حرية التعبير ،ويش ّكل
ويصب في مصلحة
اعتداء على الحريات العامة،
ّ
ّ
ومشغليه ،وفي مصلحة
اإلرهاب وداعميه ومم ّوليه

العدو اليهودي ،فحجب اإلعالم المقاوم هو للتعمية
على الحقيقة ،ويستبطن تماديا ً في نهج القمع
والعدوان واإلرهاب.
ولفت رياشي إلى أنّ «عربسات» مملوكة من
جامعة الدول العربية ،ولبنان عضو مؤسس في
هذه الجامعة وهو شريك في «عربسات» وعضو
في مجلس إدارت��ه��ا ،وقناة «المنار» لم تخالف
القوانين واألنظمة اللبنانية التي هي المرجعية
الوحيدة التي يت ّم االحتكام إليها في ما يتعلّق
بمضمون البث عند وجود أيّة مخالفة للقوانين.
وأكد رياشي حق «المنار» باستخدام تردّدات
«ع��رب��س��ات» ،وب��ض��رورة أن تتح ّمل الحكومة
اللبنانية مسؤولياتها في هذا االتجاه ،الفتا ً إلى أنّ
المحامين في الحزب السوري القومي االجتماعي
يتمسكون بهذا الحق.
وفي األحزاب الحليفة
ّ
واعتبر رياشي أنّ الذين اتخذوا القرار الجائر
بحجب بث «المنار» هم أنفسهم فككوا جامعة
ال���دول العربية ،وس��اع��دوا على نشر الفوضى
والخراب والدمار ،بهدف إخضاع الشعوب العربية

وحملها على التسليم بالتخاذل واالرتهان للعدو
اليهودي.
وختم قائالً :نحن متمسكون بحق «المنار» في
البث ،فهذا حقنا ،والمقاومة فعالً وصوتا ً وصورة
هي خيارنا الوحيد لتحرير أرضنا ،وسوف تبقى
فلسطين بوصلة نضالنا ،ولن ينالوا من إرادتنا
وتصميمنا ،فنحن مالقون أعظم انتصار ألعظم
صبر في التاريخ.
وحضر اللقاء التضامني الى جانب رياشي ،وفد
ض ّم أعضاء دائ��رة المحامين في الحزب :سماح
مهدي ،إي��اد معلوف ،رفيق الحاج ،ميشال عاد
وهشام الخوري حنا.
كما حضر اللقاء عضو مجلس نقابة المحامين
في بيروت المحامي زاه��ر ع��ازوري ممثالً نقيب
المحامين أنطونيو الهاشم ،عضوا مجلس النقابة
جورج نخلة وف��ادي ح��داد ،وممثلون عن مكاتب
المحامين في حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني
الحر وتيار المرده والمؤتمر الشعبي اللبناني
وحزب البعث العربي االشتراكي.

ع�ضو المكتب ال�سيا�سي في «القومي» طارق الأحمد :حزبنا ي�ضع ّ
كل
جهوده وطاقاته الن�ضالية في المعركة الم�صيرية ّ
�ضد الإرهاب والتطرف
بعد امتناع جريدة «الوطن» عن
نشر تصويب وتوضيح من عضو
المكتب السياسي في الحزب السوري
القومي االجتماعي ط��ارق األحمد،
وحتى ال يرسخ في أذه��ان من قرأ
المنشور في الجريدة المذكور ،نع ّمم
النص الكامل للتصويب والتوضيح
ال���ذي أرس��ل��ه ال��رف��ي��ق األح��م��د إل��ى
«الوطن» ،وجاء فيه:
بعد ورود اسمي في عدد جريدتكم
الغراء ،رقم  ،2295تاريخ  17كانون
األول  ،2015الصفحة الثانية ،ضمن
توضيح مرسل من أحد األشخاص،
بعبارة «ال��م��دع��و» ط���ارق األح��م��د،
يه ّمني تصويب ما يلي:
أوالً :استغرب ك ّل االستغراب أنّ
تت ّم االش��ارة إلى مسؤولين حزبيين

باستخدام عبارة (المدعو) ،علما ً
أنني أشغل مسؤولية عضو المكتب
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي ويرأسه في الشام
الدكتور نذير العظمة ،وبهذه الصفة
أمثل حزبي في اللقاءات والمحافل
السياسية واإلعالمية على األرض
السورية وفي الخارج.
ثانياً :ليست المرة األول��ى التي
تت ّم فيها اإلشارة الى هكذا أمر من قبل
البعض ،الذين يمضون أوقاتهم في
إرسال الكتب والتصريحات لوسائل
إع��ل�ام م��خ��ت��ل��ف��ة ،وف���ي مناسبات
م��ت��ع �دّدة ،وذل���ك م��ن��ذ ب���دء ال��ح��رب
اإلرهابية الظالمة التي تشنّ على
سورية ،ولألسف فإنّ محتوى هذه
الكتب والتصريحات ال تعدو كونها

مناكفات ال تمتّ بصلة إلى المناقبية
القومية االجتماعية.
ثالثاً :أؤكد لجريدتكم الغراء ،أنني
أتح ّمل مسؤولية حزبية ،وهي عضو
المكتب السياسي في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،المرخص حكما ً
تأسس
وأص��والً ،وهو الحزب ال��ذي ّ
في العام  1932وتعمل مؤسساته
النضالية عبر ك ّل الحقبات التي م ّرت
على أمتنا بتواتر منتظم ،وبهيكلتها
اإلداري����ة والتنظيمية المعروفة،
والتي كانت دوم �ا ً الحليف الوثيق
للدولة السورية وجيشها البطل في
معارك المقاومة منذ حرب فلسطين
الى معارك المقاومة ض ّد االحتالل
الصهيوني على أرض لبنان ،واآلن
في الحرب ض ّد االره��اب على كامل

ثغور س��وري��ة ،حيث ي��ق�دّم حزبنا
الشهداء الى جانب شهداء الجيش
السوري.
رابعاً :إنني إذ أن��أى بنفسي عن
تسمية م��ن أس���اء ل��ي بالتعريف،
وات��م � ّن��ى ن��ش��ر ه���ذا ال��ت��ص��وي��ب في
جريدتكم الغراء ،فإنني أؤكد مجدّداً،
انّ حزبي ،الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،ي��ض��ع ك��� ّل ج��ه��وده
وط��اق��ات��ه النضالية ف��ي المعركة
المصيرية ض ّد اإلره��اب والتطرف،
في ميدان المعارك ،وفي معركة الفكر
والثقافة والسياسة واإلعالم وك ّل ما
فيه مصلحة سورية والتي هي فوق
ك ّل مصلحة.
ل�������ذا ،اق���ت���ض���ى ال���ت���ص���وي���ب
والتوضيح...

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طالل عتريسي أنّ «البارز في
كلمة األمين العام لحزب الله السيد نصرالله هو إعالنه أنّ القنطار قائد
من قادة المقاومة ،ما يعني أنّ الر ّد سيكون بمستوى حجم ودور وموقع
ورجح «أن يكون الر ّد التي تفرضه معادلة الردع قريبا ً
الشهيد القنطار»ّ ،
ومن األراضي الفلسطينية المحتلة أو من مزارع شبعا» .موضحا ً «أنّ الر ّد
مرتبط بالظروف اللوجستية وتوفر الهدف وطبيعته».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة «ال��ب��ن��اء» وق��ن��اة «ت��وب ن��ي��وز» ،قلل
ع��ت��ري��س��ي م��ن اح��ت��م��االت ال��ح��رب ال��ش��ام��ل��ة ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،وم���ن ذه��اب
«إسرائيل» إليها في الظروف الحالية ومن دون موافقة الواليات المتحدة
«غير المستعدة ألي حرب في الوقت الحالي».
وميّز بين محوري المقاومة والممانعة ،الفتا ً إلى أنّ «روسيا لم تد َِّع يوما ً
أنها في محور المقاومة ،بل هي والصين ودول بريكس ومنظمة شنغهاي
ُيعتبرون في محور الممانعة ،أي أنهم يقاتلون الهيمنة األميركية على
العالم ومحاصرة روسيا في منطقة نفوذها في آسيا وجوارها» ،معربا ً
عن اعتقاده بأنّ «روسيا تقاتل في سورية لمنع تشكل نظام عالمي جديد
في غير مصلحتها ولمنع سقوط النظام في سورية ومجيء نظام تكفيري
{ ما هي قراءتك لكالم أمين عام حزب الله السيد نصرالله بعد اغتيال القائد
الشهيد سمير القنطار ،وما الهدف من اقتضاب الموقف؟

ـ جزء من كلمة السيد نصرالله كان متوقعاً ،فلم يكن أحد ينتظر أن يعلن السيد
متى وكيف ستر ّد المقاومة على اغتيال القنطار ،لكنّ البارز كان إعالنه أنّ القنطار
«قائد من قادتنا» ،ما يعني أنّ الر ّد سيكون بمستوى حجم ودور وموقع الشهيد
القنطار .وثانياً ،عندما يكتب السيد ،معنى ذلك أنه يريد إيصال فكرة محدّدة
ليست وليدة اللحظة ،وقد قال« :من حقنا الردّ» ،وهو بذلك يفتح لـ«اإلسرائيلي»
أفقا ً للتفكير واالرتباك بأنّ الر ّد ربما يكون بالطريقة نفسها أو بطريقة أخرى ،كي
يبقى «اإلسرائيلي» في حالة خوف واستنفار أطول فترة ممكنة« .إسرائيل» تتوقع
ر ّد حزب الله ،لكن بموازاة األرباح والخسائر ،وهي أيضا ً لن تسمح بتأسيس نواة
مقاومة في الجوالن المحتل وعندما تعرف أنّ المقاومة تتقدم في الجوالن وتتطور
لن تتردّد في ضرب أي هدف هناك ،كما حصل في اعتداء القنيطرة في كانون الثاني
الماضي.

{ هل تربط بين اغتيال الشهيد القنطار وتنامي المقاومة في الجوالن؟ أم أنّ
هدف «إسرائيل» هو تصفية حسابها القديم معه؟

ـ ربما لم تكن «إسرائيل» تعرف طبيعة وتفاصيل عمل الشهيد القنطار منذ سبع
سنوات حتى اآلن ،وهي تحاول بعد االغتيال أن تقول إنها أغلقت الحساب معه لقتله
مواطنين يهودا ً منذ عشرات السنوات ،كما تزعم ،لذلك كان تأكيد السيد أنّ «إسرائيل»
قتلت القنطار ألنه قائد من قادة المقاومة وليس ألنها تريد تصفية حسابها القديم
معه.

{ هل يمكننا القول إنّ عملية االغتيال تشير إلى أنّ «إسرائيل» لم ترتدع بعد
المعادلة التي فرضها السيد نصرالله بعد عملية مزارع شبعا العام الماضي؟

ـ المعادلة موجودة نسبيا ً وقائمة ،لكنّ هذا ال يعني أنها ثابتة مدى الحياة ،لكن
ضمنالحسابات«اإلسرائيلية».إنّ اغتيالالشهيدالقنطاريحققلـ«إسرائيل»هدفين،
األول قتله والثاني إرسال رسالة مفادها أنّ «إسرائيل» لن تقبل بتشكيل مقاومة في
الجوالن ،وهي تتوقع ر ّدا ً معينا ً من المقاومة وأن تحتويه وتتحمل خسائره ،ولوال
ردع المقاومة لكانت «إسرائيل» تعتدي على لبنان بشك ٍل دائم ،فالردع بين المقاومة
والعدو نسبي ومتبادل« .إسرائيل» تعتبر أنّ الهدف الذي حققته يستحق الثمن الذي
يمكن أن تدفعه والتفكير بالثمن هو جزء من الردع.

{ ي��رى الخبراء العسكريون أنّ «إس��رائ��ي��ل» أخ��ذت بعين االعتبار الوجود
ال��روس��ي في سورية ول��م تخرق األج���واء السورية كما أعلنت .هل ه��ذا يعني
أنها درست احتماالت ر ّد حزب الله قبل تنفيذ العملية وربما تكون قد استعدت
للحرب؟

ـ «إسرائيل» قصفت من داخل أجواء فسلطين المحتلة وليس من األجواء السورية،
ما يعني أنها تريد تجنب االشتباك والتصادم مع المظلة الجوية الروسية الموجودة
في سورية ،وهذا يصعِّب على حزب الله الر ّد ويمكن أن يكون الر ّد من األراضي المحتلة
أو من مزارع شبعا« .إسرائيل» تجنبت االشتباك مع روسيا على أساس أنها لم تخرق
المجال الجوي السوري وبالتالي الروسي ،القصف من الداخل الفلسطيني يعطي
فرصة للر ّد من الداخل الفلسطيني ،وقيادة المقاومة تدرس الر ّد وتدرس حساباته
واألرجح أنّ الر ّد سيكون قريبا ً ألنّ معادلة الردع تفترض ذلك كما حصل بالر ّد في
عملية شبعا وهذا له عالقة أيضا ً بالظروف اللوجستية وتوفر الهدف وطبيعته.

{ أال يخشى حزب الله أن يورط الر ّد من األراضي السورية دمشق في حرب
مع «إسرائيل»؟

وفد م�ؤ�س�سة رعاية �أ�سر ال�شهداء في «القومي»
يزور عائالت �شهداء الحزب ...وجرحاه في ال�سويداء

ـ الر ّد مفتوح على ك ّل االحتماالت ،والر ّد «اإلسرائيلي» على الر ّد متوقع أيضاً ،وهو
مرتبط بطبيعة ومكان الردّ .هذه حسابات معقدة ،وال يبدو أنّ «إسرائيل» ذاهبة إلى
حرب واسعة في المنطقة ،خصوصا ً أنّ الواليات المتحدة غير مستعدة ألي حرب
حاضراً ،ومن دون موافقة الواليات المتحدة األميركية ال تذهب «إسرائيل» إلى حرب
شاملة قد تشعل المنطقة كلها .أي ر ّد من حزب الله تحتويه «إسرائيل» إذا جاء ضمن
حدود مقبولة.

زار وفد من مؤسسة رعاية أسر الشهداء
وذوي االحتياجات الخاصة في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي برئاسة
رئيسة المؤسسة نهال رياشي ،عائالت
شهداء الحزب وجرحاه في السويداء،
ورافق وفد المؤسسة منفذ عام السويداء
في الحزب سمير الملحم وعدد من أعضاء
هيئة المنفذية والقوميين.
وقد شملت الزيارة في مرحلتها األولى،
عائلة الشهيد ضياء م���راد ،والجرحى
عامر طوير وج��ودت الصحناوي ،حيث
ت � ّم ت��وزي��ع الهدايا على أب��ن��اء الشهداء
والجرحى.
وأكدت رياشي أنّ المؤسسة تحرص
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب���زي���ارات متتالية ألس��ر
وعائالت وابناء الشهداء ،وكذلك الجرحى،
لمشاركتهم فرحة األعياد.
وشدّدت رياشي على واجب المؤسسة
أن تكون ال��ى جانب ع��ائ�لات الشهداء،
وال��ى جانب الجرحى وعائالتهم ،ألنّ
الشهداء بذلوا الدماء دفاعا ً عن األرض
والكرامة في مواجهة اإلرهاب والتطرف،
ونحن معنيون بمواكبة عائالتهم ورعاية
أبنائهم ،واالهتمام بالجرحى األبطال.

ـ «إسرائيل» حاضرة في المشهد العام وأميركا دائما ً تأخذ بعين االعتبار مصالح
وأمن «إسرائيل» في أي مفاوضات وتسويات ،عملية االغتيال يمكن استثمارها من
قبل «إسرائيل» في المفاوضات على صعيد المنطقة لكنها ليست مرتبطة بها مباشرة.
في الملف الفلسطيني« ،إسرائيل» ليست في حاجة إلى المفاوضات بل هي مج ّمدة
الموحد والسلطة ال
وال شيء يلزمها باستئنافها في ظ ّل غياب الموقف الفلسطيني
َّ
تمارس أي ضغوط والعالم منشغل بملفات أخرى كسورية واليمن ،أما اهتمام العرب
األول فهو تنامي نفوذ إيران في المنطقة والخليج ،أما في الشأن السوري فهناك
أطراف أخرى يمكن أن تحقق لها مصالحها.

{ هل تستدرج «إسرائيل» الحرب لتكون على طاولة التسويات في ملفات
المنطقة التي فتحت في أكثر من مكان؟

{ أال تطمع «إسرائيل» بقرار  1701آخر في الجوالن قبل ح ّل األزمة السورية
واحتمال انطالق قطار التسويات؟

عتريسي متحدثا ً إلى الزميلة رمال

إرهابي يتحول إلى مصدر آلالف المقاتلين إلى روسيا وجوارها» .ورأى
«أنّ هذه االستراتيجية الروسية ،تفترض التحالف مع محور المقاومة
الذي يضم إيران وسورية وجزءا ً من العراق».
نص الحوار كامالً
وفي ما يلي ّ
ـ الجوالن خاضع لالحتالل حاليا ً وأي قرار دولي يصدر يمكن أن ال يكون في
مصلحة «إسرائيل» .كيان المقاومة في الجوالن لم يتشكل بعد ويحتاج إلى وقت
و«إسرائيل» تحسب لما سيكون عليه وضع هذه المقاومة في المستقبل وأفضل
يخص سورية هو بقاء الوضع على ما هو عليه.
شيء لـ«اإلسرائيلي» في ما
ّ

{ هل هناك ترابط بين اغتيال القنطار والتصعيد التركي في الموصل والتصعيد
السعودي عبر إعالن التحالف اإلسالمي لتغطية بعض الفشل في سورية؟

ـ الربط ممكن لكنني ال أرى «إسرائيل» تعمل على اإليقاع التركي ـ السعودي.
البيئة االستراتيجية العامة هي أنّ هناك تقاطعا ً موضوعيا ً بين موقف «إسرائيل»
والموقفين السعودي والتركي تجاه التعامل مع اإلرهاب في سورية ومع النظام
أيضاً .أما دخول تركيا العراق فهو نتيجة شعورها بالعزلة في الوضع السوري وأنّ
الورقة السورية تسحب من يدها ما يسقط حلم المنطقة العازلة ،في حين أنّ مشكلة
السعودية في مكان آخر ،وقد أعلنت عن التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب ،ألنها
باتت م ّتهمة من قبل الرأي العام العالمي ومن دول غربية بدعم اإلرهاب ،وال سيما
بعد تفجيرات باريس األخيرة ،ما فرض عليها إعادة النظر في موقفها من اإلرهاب.
السعودية أعلنت عشية مفاوضات اليمن عن هذا التحالف ألنها ُمحرجة في الذهاب
إلى المفاوضات .إذا ً هو للتغطية على ذهابها إلى التفاوض في سويسرا كما أنّ لديها
مشاكل داخلية ،فهذا التحالف يجب أن يعلن عنه الملك السعودي وليس ولي ولي
العهد .إذن حسابات تركيا والسعودية و«إسرائيل» مختلفة ،لكن هناك ،في الوقت
عينه ،تقاطعا ً في المصالح واأله��داف وأبرزها إسقاط النظام في سورية وبقاء
العراق بلدا ً ضعيفاً.

{ هل صحيح أنّ روسيا ّ
غضت الطرف عن إطالق «إسرائيل» للصواريخ أم
أنها لم تستطع رصدها؟ وهل يه ّم موسكو أن تتدخل في الصراع بين حزب الله
و«إسرائيل»؟

ـ هناك التباس في تحليل الموقف الروسي ،وإذا عدنا إلى تصريحات المسؤولين
الروس ،نجد أنهم لم يدعوا أنهم في محور المقاومة ،بل هم يقاتلون الهيمنة األميركية
على العالم ويصدّون المحاوالت األميركية لمحاصرة روسيا في منطقة نفوذها في
آسيا وجوارها ،وهذه االستراتيجية تفترض التحالف مع إيران وحماية النظام في
سورية الذي يقع في منطقة مه ّمة في جوار قلب العالم .روسيا تقاتل لمنع تش ُّكل
نظام عالمي جديد في غير مصلحتها وتقاتل في سورية لمنع سقوط النظام ومجيء
نظام تكفيري إرهابي يتحول إلى مصدر آلالف المقاتليتن إلى روسيا وجوارها ،وهذا
ما دفع روسيا إلى المشاركة في القتال في سورية.

{ كيف سمحت روسيا لـ«إسرائيل» ب��أن تحقق مصالحها في سورية ولم
تسمح لتركيا بذلك في شمال وغرب سورية؟

ـ روسيا لم تسمح لـ«إسرائيل» باغتيال القنطار وليس مطلوبا ً أن تقوم بردّة
فعل .ولو لم تعتد تركيا روسيا لم لما كان لألخيرة موقفا ً منها .ففي العام الماضي
ت ّم اإلع�لان عن حلف استراتيجي رفيع المستوى بين روسيا وتركيا وعن رفع
حجم التبادل التجاري ،كما ت ّم إعالن تركيا شريكا ً حصريا ً لنقل الغاز الروسي إلى
أوروبا .كانت تركيا تقاتل في سورية وتريد إسقاط النظام وتعمل إلنشاء منطقة
آمنة وتح ّملت روسيا هذا األمر .لو أنّ «اسرائيل» قصفت طائرة روسية لكانت روسيا
تحركت ضدّها.

{ في ظ ّل القطيعة القائمة بين روسيا وتركيا ،كيف يمكن التوصل إلى ح ّل
سياسي في سورية؟

ـ ليس ك ّل قرار دولي ينفذ سريعاً ،هناك دول ال تلتزم كتركيا ،لذلك هناك ضغط
على تركيا لضبط حدودها ووقف شراء النفط من تنظيم «داعش» وهذه الورقة ربما ال
ترى تركيا أنّ من مصلحتها التخلى عنها اليوم ،وليس مؤكدا ً أنها ستساهم في الح ّل
السياسي ووقف دعم اإلرهاب ،لكنّ القرار األممي في ك ّل األحوال هو غطاء ومرجعية
يُستند إليهما وخطوة إلى األمام للح ّل السياسي .إنّ الذين يجتمعون على طاولة
المفاوضات ليسوا أنفسهم الذين يقاتلون على األرض ،وليس مؤكدا ً أن يلتزموا بأي
ح ّل سياسي ،ألنّ أي ح ّل سيأتي على حسابهم.

{ يبدو أن ال جدوى للمفاوضات في اليمن ،وأنّ الذين يفاوضون على الطاولة
مختلفون عن الذين يحاربون على األرض ،كيف ترى الوضع في اليمن؟

ـ الطرف السعودي المفاوض يقاتل على األرض وطرف أنصار الله والجيش اليمني
أيضا ً يشاركون في المفاوضات ويقاتلون في الميدان ،لكنّ تنظيم القاعدة يقاتل
ميدانيا ً وغير موجود على الطاولة ،السؤال هو :هل فعالً جاءت السعودية أو اإلمارات
للتفاوض ،أم بسبب الضغوط األميركية إلنقاذ ما تبقى من ماء الوجه بعد الخسائر
التي لحقت بهما؟ منذ تسعة أشهر والحرب مستمرة وال تقدم ،ولكن في نهاية المطاف
نحن ذاهبون إلى التفاوض بسبب االستزاف الميداني للسعودية وتحالفها.

{ هل يمكن اعتبار ح ّل أي ملف في المنطقة مقدمة لح ّل باقي الملفات؟

ـ الملف السوري هو العقدة وإذا ت ّم التوصل إلى ح ّل سينعكس إيجابا ً على الملفات
األخرى .إنّ ح ّل أي ملف يخلق بيئة إيجابية للتفاوض حول ملفات أخرى .العقدة
السورية أكثر صعوبة من باقي الملفات ،بينما الملف اليمني أسهل.

