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حتقيقات

� ّأكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ �أجندات وفد الريا�ض ال تتنا�سب وبناء الدولة

5

الب�سيونيّ :
حرب لخم�س �سنوات
حل الجي�ش ال�سوري وا�ستهداف مقام الرئا�سة هدفا ال�سعودية وهو ما لم ي�ستطيعوا بلوغه عبر ٍ
حاوره :سعد الله الخليل
ف��ي تعليقه على ت��ط�� ّورات المباحثات السورية ـ السورية في
جنيف ،وتعليق وفد «معارضة الرياض» مشاركته فيها ،رأى
األس��ت��اذ م��اج��دي البسيوني رئ��ي��س تحرير صحيفة «العربي
الناصري» ،ح��ول محادثات جنيف ،أن��ه منذ «جنيف  »1كانت
المسيرة ت��ب��دو كسباق م��ن سيفوز دب��ل��وم��اس��ي��ا ً رغ��م معرفة
النتيجة مسبقاً.
وأضاف في حوار مع «البناء» وشبكة «توب نيوز» ،أنّ من يحكم
أي دبلوماسية هو الجندي الموجود على األرض .فقبل «جنيف
ّ
 »1كان يسبق زيارات موفدَي األمم المتحدة تصعيد عسكري
م��ن قبل المجموعات اإلره��اب��ي��ة ف��ي محاولة لتحصيل أوراق
يمكن استثمارها في التسويات ،رغ��م اتضاح أنّ الميدان هو
الحكم الفصل في ذلك.
وأشار البسيوني إلى أجندات ما يس ّمى «وفد الرياض» قائالً:
«األت����راك أو ال��ق��ط��ري��ون وال��س��ع��ودي��ون رع���اة ال��وف��د ،يحملون
أجندات مش ّغليهم ،وه��ي ال تتناسب مع بناء الدولة السورية
وبناء ال��وط��ن .فهم ي��ري��دون ق��دوم بريمر ليحكم ويتحكم كما
حصل ف��ي ال��ع��راق .ول��ذل��ك ،استشهد ال��م��دع��و ري���اض حجاب
بالتجربة العراقية في المرحلة االنتقالية».
وتعليقا ً على المؤتمر الصحافي ال���ذي ع��ق��ده ري���اض حجاب
قال البسيوني« :عندما كان في مقام رئاسة ال��وزراء لم يقدّم
مشروع بناء دولة ،فكيف وهو خارج هذا السياق؟ لقد ارتأى
حجاب أن يكون خ��ادم��ا ً للمشروع الصهيو ـ أميركي والفكر
التكفيري ،ليقول ما ُيتلى عليه من قبل مش ّغليه .وق��د كشف
وفد الدولة السورية عن غرف في مقر االجتماعات يتواجد فيها
مستشارون لوفد ال��ري��اض ي��ز ّودون��ه��م بالتعليمات ليخرجوا
بأقوالهم التي نسمعها».
وش��دّد البسيوني على أن مواكبة «وف��د ال��ري��اض» تصريحات
رئ��ي��س ال������وزراء ال��ص��ه��ي��ون��ي ب��ن��ي��ام��ي��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ب��ع��دم ع��ودة
ال��ج��والن ،وتصريحات اإلره��اب��ي محمد علوش ب��ال��ع��ودة إلى
القتال ،وارتفاع وتيرة الدمار في سورية رغم مساعي الحفاظ
على التهدئة ،تعود ألمرين :إما عدم االنصياع ألوامرهم وهذا
مستحيل ،أو أنهم سيعملون خارج أجندة مش ّغليهم ،وهذا أيضا ً
مستحيل .وهو ما يعني أنّ الغرب أدرك أن الح ّل في الميدان ال
أي عاصمة من عواصم العالم.
في جنيف وال الرياض وال في ّ

ضغوط أميركية

وأش��ار رئيس تحرير صحيفة «العربي الناصري» إلى أن الواليات
المتحدة األميركية تحاول الحصول على ما لم تحصل عليه في عهد الرئيس
الراحل حافظ األسد ،عبر الضغط واالستمرار في الضغط إلتمام اتفاقيات
بين سورية وكيان العدو الصهيوني ،عبر إصرار ستيفان دي ميستورا
على طرح استعادة الجوالن بالوسائل السلمية .وأض��اف :هناك نقطة
يجب ذكرها ،أن لدى سورية تجربتين في ما يتعلق بموضوع السالم مع
الكيان الصهيوني ،األولى تجربة الرئيس المصري األسبق أنور السادات
واتفاقية كامب ديفيد التي هي أهم سبب لما يحدث في المنطقة .والتجربة
الثانية المفاوضات في عهد الرئيس الراحل حافظ األس��د وفشلهم في
توريط سورية ،بسبب إصرار األسد على ثوابت الدولة والوطن والسيادة،
في مقابل ما ف ّرط به السادات بكل تفاصيل كامب ديفيد ،والتي لم تزد
مصر سوى الفقر وارتفاع أعداد القتلى على األرصفة وخروجها من دورها

يريد دهسهم في المكان الذي قدموا إليه ،كما أنهم يريدونهم لتحقيق هدف
خدمة الكيان الصهيوني وخلط األوراق الجغرافية للمساحة المقاومة من
روسيا إلى جنوب لبنان إلنهاك هذه البلدان تماماً .أما الجزئية الثانية
فهي محاولة اللعب مع األكراد نظرا ً إلى كونهم يشغلون مساحة ممتدة
من الحدود التركية السورية والعراقية وصوال ً إلى بوابة إيران ،وهذا ما
سيبحثون عنه ،رغم االنقسام الكردي بين مؤيد للفدرالية وبين متعامل
مع األميركيين ،وبين النسبة الكبرى التي تنتهج االشتراكية وتميل إلى
مخطط حرف « »Tممتدا ً
ّ
الدولة الروسية .فاألميركيون يحاولون عمل
من األنبار إلى دير الزور وضمنه الحدود العراقية ـ السورية إلقامة حاجز
كردي وقطع الحدود السورية ـ العراقية التي يدّعي الرئيس األميركي باراك
أوباما فيها مدافعته عن الس ّنة.

ال حروب كبرى

عن مشاريع القوى اإلقليمية والدولية في المنطقة ومراميها قال
بسيوني :إن إشعال حرب إقليمية في المنطقة أمر ال ترغب فيه القوى
الدولية ،لعدم تح ّمل االقتصاد العالمي ذلك وال حتى المصالح الدولية.
فترك الملف اإلقليمي بيد السعودية أودى بسعر البترول إلى  30دوالر،
وإلى حرب طاحنة في اليمن ومن تدعمه في ليبيا .مضيفا ً أن السعوديين
ّ
مشغلين للمرتزقة وه��م يبحثون عن ح� ّل في اليمن أكثر من
أصبحوا
اليمنيين إلنهاء هذا الصراع.
وع��ن االنتخابات التشريعية في سورية ق��ال البسيوني :رغ��م أن
ّ
حض الشعب السوري
«المعارضة» واألميركيين والفرنسيين عملوا على
على عدم االقتراع التشريعي ،ورغم الحديث عن عدم االعتراف الدولي بهذه
االنتخابات ،فإن ذلك كان حافزا ً للشعب السوري للقدوم إلى االنتخابات
البرلمانية التي تميّزت عن سابقتها بالزحف الكثيف نحو صناديق
االقتراع .وهذا ما شهد ُته شخصيا ً لدى أبناء المناطق الساخنة ،وهو ما
يؤكد انتصار الجيش العربي السوري في الميدان ،وهو تأكيد على تح ّمل
األمانة التي تقع على عاتق النواب في هذه المرحلة الدقيقة.

الجزر مصرية

البسيوني متحدثا ً إلى الزميل الخليل
اإلقليمي الهام .وجعل العدو يتحكم في مصر ومياه النيل هو بسبب تخلّي
مصر عن أفريقيا التي أصابتها في الصميم.
هدف الرياض ح ّل الجيش السوري
ورأى بسيوني أن غاية «وفد الرياض» ح ّل الجيش العربي السوري
وتفكيكه واستهداف مقام الرئاسة السورية ،وهو ما لم يستطيعوا تحصيله
عبر حرب دامت لخمس سنوات .فهم يريدون إتمام دور «مملكة الرمال»
والمشروع التركي في المنطقة والمشروع األميركي ـ الصهيوني ،عبر ح ّل
َ
وحافظ على
الجيش وإزاحة الرئيس بشار األسد الذي وقف موقف المقاوم
الدولة السورية ،وهو ما جعله مستقطبا ً ك ّل قوى المقاومة في العالم.
مشيرا ً إلى أن من يس ّمون أنفسهم «معارضة» في ظل حرب على الدولة ،هم
مجرد «هوس» .والكالم األميركي عن استبدال الوفد المنسحب ،إشارة إلى
الوفود «المعارضة» بأن يسيروا على ُ
الخطى المرسومة من قبل أميركا.
وأض��اف :تصريحات المدعو علوش بامتالكه  15مليون صوت في
سورية هو من قبيل النكتة والسخرية ،فهم ال يعلمون ما يحصل على
األرض.
البسيوني أ ّكد أن بعض األسماء سواء من وفد «موسكو» أو «القاهرة»
التي ربما ُتقبل على مضض ال يستطيع استكمال دوره وهو خارج سورية.
ألنه ال يستطيع التواصل مع الجماهير على األرض .فهذه حقائق ال يمكن
إغفالها .دوره��م يكمن في المماطلة وإطالة الوقت واالستنزاف ،ألنهم
يع ّولون على االنتخابات األميركية بفوز هيالري كلينتون أو دونالد ترامب
اللذين هما من المنبع نفسه ،والذي قايض «ترامب» فيها حماية العرش

ّ
ال�سنوي
منفذية �سيدني في «القومي» تخ ّرج مخيم الأ�شبال

أقامت منفذية سدني في الحزب السوري القومي االجتماعي حفل تخريج
مخيم األشبال السنوي( ،دورة العميد األمين صبحي ياغي) وحضر الحفل
إلى جانب منفذ عام سيدني أحمد األيوبي وأعضاء هيئة المنفذية ،المندوب
السياسي عادل موسى ،وأهالي المشاركين ،وجمع من القوميين أبناء الجالية.
تجسد ما تل ّقوه في المخيم من تدريبات
بعد عروض قدّمها األشبال والنسور
ّ
اإلسعافات األولية والعروض الرياضية والفنية والثقافية ،ألقت الزهرة تمارا
نزهة كلمة األشبال فتحدّثت عن أهمية المشاركة في المخيم ،والبرنامج الحافل
بالدروس المختلفة.
وألقت وفاء ثابت كلمة هيئة المخيم فاعتبرت أنّ حرص أهالي المشاركين

على مشاركة أبنائهم في المخيم ،تعبير عن ثقتهم بحزب سعاده العظيم.
صحة عقيدة سعاده،
وألقى المنفذ العام أحمد األيوبي كلمة أ ّكد فيها على
ّ
الذي دعا إلى بناء اإلنسان والمجتمع من خالل التربية القومية االجتماعية
ألبناء الجيل الجديد ،كما أثنى على اقتراح هيئة المخيم بتسمية الدورة ِباسم
العميد صبحي ياغي ،الذي رعى على أرض هذا المخيم ،تخريج مخيم األشبال
والطلبة في منفذية سيدني عام .2001
وحسن التنظيم الذي تو ّلته نظارة التربية والشباب
وأثتى األيوبي على الجهد ُ
وهيئة المخيم ،مشدّدا ً على أن تبقى أعمالنا خيارا ً نهضويا ً ال نحيد عنه.
واخ ُتتم الحفل بإنزال العلم الحزبي وتوزيع الشهادات على المشاركين.

الملكي السعودي بالثمن بصراحة واضحة ولفت إلى أن الواليات المتحدة
قائمة على ثالث أساسات :البترول والمصارف والسالح .وهي المسوؤلة
عن الصرف على مرشح الرئاسة عبر نظام لوبي يدفع بالمرشح المطلوب.
وهذا دليل عدم وجود األزمة المالية االقتصادية الطاحنة األميركية قبل عام
 .2011وتصريح «مملكة الرمال» اليوم عن إمكانية بيع أميركا األصول،
أمر ال تقبله الواليات المتحدة أبداً ،وهو ما استدعى ر ّدا ً رئاسيا ً أميركياً:
«إنكم ال تستطيعون اللعب باالقتصاد العالمي».
وحول الدور التركي الداعم لـ«جبهة النصرة» ،رأى البسيوني أنّ مشاريع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطروحاته تنقل مع المف ّكر الصهيوني
برنار هنري ليفي بين عواصم عربية ،فهما يحمالن مشروعا ً واح��داً.
واليوم لم َ
يبق فاعالً ولو بنسبة ضئيلة إال في سورية ،نظرا ً إلى الحدود
المشتركة .فمشاريع أردوغان منذ سرقة مصانع حلب واالتجار بالبترول
مع «داعش» لم تكن نزهة ،رغم فشله في تب ّني مشروع «الدولة العثمانية»
ونظرية سياسة صفر مشاكل ،فقد بدأت النتائج تظهر في الوضع الداخلي
المتردّي من تهميش األكراد وسياسات ك ّم األفواه الصحافية واالعتقاالت،
وهي كلها أدلة على قرب نهاية أردوغان الحتمية .رغم أن دوره ك ُم ّ
شغل
لدى األميركيين فرضت عودة العالقات التركية ـ الصهيونية التي أصبحت
واضحة تماماً ،وهو من أدخل تركيا في ّ
عش الدبابير.
وأوضح البسيوني أن الخطاب الديني المعمول به في تركيا يتماشى مع
المسلّحين الذين تغلغلوا في الداخل التركي ،وبدأت تظهر آثاره .وأضاف:
بالنظر إلى أن الغرب الذي دعم هؤالء المتط ّرفين ال يريد عودتهم إليه ،بل

في الشأن المصري ،وحول ما يثار عن ملكية جزير َتي صنافير وتيران،
واإلق��رار المصري بتبعيتهما للمملكة العربية السعودية ،أكد بسيوني
أن ملكية الجزيرتين متضاربة بحسب اآلراء والمستندات .فتاريخ قيام
مملكة «آل سلول» عام  1932وبالنظر إلى وثائق عام  1906بعد انتهاء
االحتالل العثماني لمصر ،تجد الجزيرتين مصريتين .وتابع :االعتراض
ليس على الملكية ،بل على التوقيت .حتى بثبوت الملكية السعودية
لهاتين الجزيرتين ،فإن المعركة مع الكيان الصهيوني لم تنته بعد،
وطالما بوصلتنا فلسطينية ،فإنّ هاتين الجزيرتين مكان استراتيجي،
وهو ما فعله عبد الناصر في زمنه رغم الخالف مع الملك فيصل الذي نادى
األميركيين وقتذاك إلزاحة عبد الناصر .فقد سيطر على الجزيرتين.
وأضاف :الهدف من وراء هذا اإلجراء اقتصاديّ  .وسيتم عرض القضية
أمام مجلس الشعب ،وسبب الغضب الحاصل وراء الموضوع ما تفعله
السعودية في اليمن وسورية.
ون ّوه البسيوني أن الجزيرتين تتبعان للبند «ج» في معاهدة «كامب
ديفيد» ،أي يُمنع تواجد قوات عسكرية فيهما سوى من األمم المتحدة.
وقال :اإلخراج كان سيئاً ،والتوقيت كان أسوأ ،ومن المنظور السياسي
الحاجة السعودية للنزول عن الشجرة أكبر من الحاجة المصرية رغم
الخالفات المصرية ـ السعودية في موضوعين هامين هما سورية واليمن.
إذ يستحيل تواجد عنصر عسكريّ مصريّ في هذين المكانين رغم إعالن
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دخوله في تحالف السعودية
وتحالف واشنطن لمحاربة «داعش» الذي ال يتعدى «طحن بال دقيق».
وختم بسيوني حواره مع «البناء» و«توب نيوز» بالتأكيد أن الخطر
توجههم إلى الساحل
األكبر من خروج اإلرهابيين من سورية باتجاه تركياّ ،
الليبي ،وتهديدهم أمن مصر المباشر.

