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حتقيقات

«القومية االجتماعية والدين ومنهجية الن�ضال القومي»...
مو�ضوع لقاء الندوة الثقافية المركزية في «القومي»
َّ
نظمت الندوة الثقافية المركزية في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ل��ق��ا ًء ح��واري�ا ً
حول موضوع «القومية االجتماعية والدين
ومنهجية النضال القومي» مع عميد الثقافة
والفنون الجميلة في الحزب د .ميشال نخلة.
حضر اللقاء رئيس المجلس األعلى الوزير
السابق محمود عبد الخالق ،نائب رئيس
الحزب توفيق مهنا ،وعدد من أعضاء مجلس
العمد والمجلس األعلى والمكتب السياسي
المركزي ،إضافة إلى أعضاء الندوة ومجموعة
من الطالب الجامعيين.
افتتح رئيس ال��ن��دوة الثقافية المركزية
عضو المكتب السياسي المركزي د .زهير
فياض اللقاء بكلمة شدّد فيها على دور الندوة
الثقافية المركزية في التع ّمق بدراسات الفكر
والعقيدة وربطها باألحداث والتطورات التي
تحياها أمتنا والعالم.
بعدئذ ،ح��اض��ر نخلة ف��ي ظ��اه��رة الدين
في مسار الحضارة اإلنسانية ،ودوره في
تقدّم البشرية .كما تو ّقف عند أشكال الدين
وتجلياته المختلفة ،مع التركيز على المك ّونات
البنيوية المشتركة بين األديان.
ث � ّم ع��رض المحاضر لنظرة س��ع��اده إلى
الدين وموقفه منه عبر كتابَي «نشوء األمم»
و«ال��م��ح��اض��رات ال��ع��ش��ر» ،م��ح�لّ�لاً الطريقة
العلمية البحت التي تعاطى بها سعاده
مع الظاهرة الدينية .مبرزا ً الفصل الواضح
ديني يعنى بشؤون
لدى المعلم بين ما هو
ّ
مجتمعي ويدخل في
ال��م��اوراء ،وبين ما هو
ّ
حيّز العلم والمعرفة.
وأش���ار نخلة إل��ى أن س��ع��اده أف��رد حيّزا ً
واضحا ً للمسألة الدينية في برنامجه النضالي
اإلصالحي .إذ ك ّرس ثالث مواد إصالحية من
خمس لمعالجة األض��رار التي تكبّدتها األمة
السورية من ج ّراء إسقاط الدين على العالقات

االجتماعية والسياسة.
وأض���اف :لقد ش��دّد المعلم ال��ه��ادي على
ض��رورة فصل ال��دي��ن ع��ن ال��دول��ة ف��ي المبدأ
األص�لاح��ي األول ،وع��ل��ى إزال����ة ال��ح��واج��ز
بين مختلف الطوائف والمذاهب في المبدأ
اإلصالحي الثاني ،وعلى منع رج��ال الدين
ّ
التدخل في ش��ؤون السياسة والقضاء
من
القوميين في المبدأ اإلص�لاح��ي الثالث .ما
يميّز سعاده في مقاربته اإلصالحية عن غيره
من مريدي اإلصالح ،أنّ تحديد الحيّز الديني
وفصله عن الحيّز المجتمعي ،لم يأتِ نتيجة

استنسابية فكرية أو مصالح آنيّة .إنما أتى
نتيجة تحليل عميق للمسار الديني في تاريخ
البشرية ،ووضوح غلبة االعتبار القومي على
االعتبار الديني ف��ي ال��ت��ح� ّوالت الحضارية
الكبرى وال��ك��وارث التي حلّت بأمتنا نتيجة
التخلّي عن الخيار القومي لمصلحة الخيار
الديني .لقد كانت سوريا وال تزال أكثر األمم
التي تضررت من ج ّراء تغليب االعتبار الديني
في شؤون حياتها.
إض��اف��ة إل��ى ذل���ك ،ت��ط � ّرق المحاضر إلى
ض��رورة تعاطي القوميين االجتماعيين مع

مديرية لو�س �أنجل�س في «القومي» و«لجنة العرب
الأميركيين للدفاع عن �سورية» تحتفالن بعيد الجالء

المؤسسات الدينية وعدم تجاهلها أو اعتبارها
غير موجودة ،نظرا ً إلى أهمية هذه المؤسسات
وتأثيرها في شتى ميادين حياتنا ،ومنعا ً ألن
يُساء استغاللها أو تضليلها وهدر مواردها من
قبل من ال يعمل ،انطالقا ً من المصلحة القومية
حتى لو كانت جزئية.
بعد المحاضرة ،كان نقاش بين الحضور
ِ
والمحاضر ت��ن��اول مختلف أب��ع��اد ال��ن��دوة،
خصوصا ً استعمال الصهيونية وحلفاءها
الدين ،وخطورة تصاعد ظاهرة الردّة الدينية
السياسية في عالمنا الحديث.

منفذية ملبورن في «القومي» ّ
تنظم ندوة حول «التفكير اال�ستراتيجي لدى �سعاده»

ب��دع��وة م��ن منفذية ملبورن في
الحزب السوري القومي االجتماعي،
ألقى عضو المجلس القومي الدكتور
إدم����ون ملحم م��ح��اض��رة عنوانها
«التفكير االستراتيجي لدى سعاده»،
في قاعة مكتب المنفذية ،بحضور
منفذ ع��ام ملبورن صباح عبد الله
وأعضاء هيئة المنفذية ،كما حضر
ناموس المندوبية السياسية سايد
ن��ك��ت ،وع��ض��وا المجلس القومي
اسكندر سلوم وحبيب سارة وبعض
المسؤولين .وقنصل لبنان العام
غسان الخطيب ،ومنسق تيار المردة
ف��ي ملبورن نبيل ح��ن��ا ،وم��س��ؤول
ح��رك��ة أم���ل ع��ل��ي األم��ي��ن ،ومنسق
التيار الوطني الح ّر في أستراليا
روب��ي��ر بخعازي ،وسكرتير التيار
في أستراليا نهاد شهدا ،ومسؤول
التيار في ملبورن بشار هيكل ،وأمين
منظمة م��ل��ب��ورن ف��ي ح��زب البعث
العربي االشتراكي علي الترسيسي
على رأس وف��د ،وراس��م الباشا من
المركز اإلسالمي العلوي االجتماعي،
وف��ع��ال��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة
ونسائية وشبابية.
بعد كلمة ترحيبية من عبد الله،
ألقى ملحم محاضرته واستهلّها
بتوجيه تحية إج�لال وإك��ب��ار إلى
شهداء مجزرة حلبا وإلى كل شهداء
المجازر التي ارتكبتها قوى االرهاب
وج���ه التحية إلى
وال��ت��ط � ّرف .كما ّ
المقاومين األب��ط��ال ،آم�لا أن يكون
االحتفال قريبا ً بتحرير ك��ل رب��وع
ال��ش��ام وفلسطين وك���ل األراض���ي
السليبة من وطننا السوري.
وقال ملحم« :أمتنا تواجه اليوم
مشروعا ً تدميريا ً يستهدف حياتها
ووج��وده��ا ال��ح��ض��اري التاريخي،
مشروعا ً استعماريا ً رهيبا ً متوحشا ً
يعتمد المرتزقة االرهابيين ،وشتى
الوسائل المادية والعسكرية المدّمرة،
لتخريب مجتمعنا وتدمير عمرانه
وآثاره ،وإلشعال نار الفتن والحروب
المذهبية فيه بغية إضعافه وطمس
هويته وتفتيته إلى دويالت مذهبية
وع��رق��ي��ة م��ت��ن��اح��رة ،ت���دور ف��ي فلك
الكيان الصهيوني المجرم وتخضع

لمشيئته .هذا المشروع االستعماري
ال��م��ت��غ��ط��رس ه��و عينه ال��م��ش��روع
الصهيوني ـ ال��غ��رب��ي ال��ط��ام��ع في
خيراتنا وثرواتنا الطبيعية والهادف
إلى استعبادنا ،ال بل إلى اقتالعنا
م��ن أرض��ن��ا بغية السيطرة عليها.
لذلك يسعى هذا المشروع إلى إلهائنا
في قضايا غيبية عقيمة وإغراقنا
في الظلمات والويالت ،وإبقائنا في
ثالجات الجهل والتخلف والضعف
واالنقسامات ترعانا أنظمة الطائفية
والفساد والقمع واالس��ت��ب��داد ،إلى
أن نصل إلى حالة اليأس والهزيمة
النفسية ،فنغادر بالدنا ،الجئين أو
باحثين عن ملجأ ولقمة عيش وعن
حرية هي سراب وعار علينا».
وأض��اف« :ال يمكننا مواجهة هذا
المشروع التدميري اإللغائي وأدواته
إال بسالح اإليمان بقضيتنا وباإلرادة
الواعية المصممة واعتماد البطولة
المؤمنة دفاعا ً عن الوجود القومي
وال��ش��رف القومي وال��ح��ق القومي.
ال يمكننا أن ن��واج��ه ه��ذا المشروع
إال بتحصين مجتمعنا وتعزيز
مناعته ببعث فضائله وقيمه العليا
وبترقية الوعي القومي عند أبنائه
وبنشر الثقافة القومية الواضحة
ح���ب ال��وط��ن
وال��ج��ام��ع��ة .ث��ق��اف��ة
ّ

والتعصب إليه ،ثقافة اآلخاء القومي
والمحبة القومية بين أبناء الشعب
الواحد ،ثقافة الوحدة االجتماعية
ضد كل االنقسامات .ثقافة االنصهار
االج��ت��م��اع��ي ال��راف��ض��ة ل�لان��غ�لاق
والتقوقع والتعصب واالنعزال وثقافة
الديمقراطية والحرية والمساواة بين
جميع أبناء المجتمع من دون أي
تمييز .بهذه الثقافة القومية الموحِّ دة
جئنا إليكم اليوم .جئنا نخاطبكم
بلغة المنطق والحوار .وبلغة العقل
ال��م��درك ـ ال��ش��رع األس��اس��ي األعلى
وم��ي��زة اإلن��س��ان األس��اس��ي��ة .جئنا
لنتحاور ولنغذي عقولنا بمفاهيم
جديدة نغرفها من نبع وفير ،من رجل
الفكر بامتياز ،من أنطون سعاده
باعث النهضة القومية االجتماعية
الذي أولى المعرفة ،كقيمة إنسانية
عليا ،أهمية كبرى في حياته من أجل
َ
صاغ شعارا ً
االرتقاء بأمته وهو الذي
خ��ال��دا ً يقول فيه :المجتمع معرفة
والمعرفة قوة».
ث��م ت��ن��اول م��ل��ح��م ب��داي��ة الفكر
االستراتيجي الذي لم يعد حكرا ً على
الشأن العسكري ،إنما شمل مجاالت
ع �دّة أخ��رى لها مساس بمتطلبات
النمو االقتصادي والتطور االجتماعي
والتقدم العلمي والتفوق التكنولوجي

إال إذا تح ّول إلى تفكير عملي يدفعنا
إلى العمل على تحقيق ما نؤمن به
ونعتقد ب��ص�لاح��ه .وك���ان شخصا ً
رج�لا عبقريا ً
ً
مبدعا ً ومتفوقاً ،ال بل
وق��ائ��دا ً ف��ذاً .وك��ان تفكيره إبداعيا ً
مستقالً ،منبثقا ً م��ن صميم َ
عظمة
األمة السورية .كما أن تفكيره تفاؤلي
وإن��س��ان��ي ي��ؤم��ن ب��ق��درات اإلن��س��ان
وطاقاته الفعلية على اختراق عالم
المجهول واكتشاف الحقائق ،وهو
القائل« :إن��ن��ا ل��و شئنا أن نف ّر من
النجاح لما وجدنا لنا مف ّرا ً منه».
وت���اب���ع« :م���ن م��ن أه���م عناصر
االستراتيجية ف��ي الفكر القومي
االج��ت��م��اع��ي ،عنصر ال��ص��راع ألن
الحياة ص���راع ،وم��ن أب��ى الصراع
رفضته ال��ح��ري��ة .فحركة سعاده
ليست حركة تبشيرية ،إنما حركة
هجومية ال تهدأ».
وبعدما استعرض ملحم مواصفات
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب���ص���ورة ع��ام��ة،
َ
وعظمة أنطون سعاده في وضعه
االستراتيجية القومية االجتماعية،
أ ّك���د أن س��ع��اده ك��ان رائ����دا ً ف��ي كل
م��ا وض��ع��ه الستراتيجية النهضة
القومية االجتماعية .وخلص إلى
القول« :خطة سعاده االستراتيجية
التي حدّدت الغاية الواضحة ،والتي
رسمت الطريق لتحقيق تلك الغاية.
هي خطته النظامية الدقيقة التي
يفعل فيها العقل اإلرادي والتي تبدأ
من تغيير اإلن��س��ان لتحوِّل األف��راد
إل��ى نفوس مؤمنة وإل��ى جيش من
العشاق لقضية حياة األمة وتقدّمها.
والحق نقول أن ال أمل لنا في مواجهة
ال��م��ش��روع الصهيوني ال��ع��دوان��ي
وتوابعه التنظيمية من أهل الوهابية
والسلفية وال��داع��ش��ي��ة والتخلف
والتكفير ،وال رجاء لنا ببقاء مجتمعنا
وقيامته إال باعتماد الخطة النظامية
االستراتيجية التي رسمها سعاده،
والتي تصنع اإلنسان الجديد ال ُمجهّز
بالمناقب الجديدة والمستع ّد ألن
يتح ّمل مسؤولياته في البذل والعطاء
والبطولة واالستشهاد ،من أجل صون
حياة األمة الجديدة في الع ّز والشرف
والحرية والتقدّم والفالح.

م�ؤ�س�سة رعاية � َأ�سر ال�شهداء والجرحى في «القومي» ّ
تنظم ن�شاط ًا في روي�سة البلوط ـ المتن الأعلى

ريا�شي :ق�ضيتنا مح ّقة وم�سيرتنا ال تعرف رجوع ًا �إلى الوراء

ّ
أسر الشهداء والجرحى وذوي
نظمت مؤسسة رعاية َ
االح��ت��ي��اج��ات الخاصة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،صبحية في خلّية رويسة البلوط ـ المتن
األعلى ،بحضور منفذ عام المتن األعلى في «القومي»
عادل حاطوم وأعضاء هيئة المنفذية ومسؤولي الوحدات
الحزبية التابعة للمنفذية ،وجمع كبير من القوميين
والمواطنين.
الصبحية التي عاد ريعها لمصلحة صندوق المؤسسة،
تخللتها كلمة ترحيبية ألقاها مدير مديرية رويسة البلوط
في «القومي» نظام زيدان ،ثم ألقت رئيسة المؤسسة نهال
رياشي كلمة جاء فيها :في تعاقب الفصول ،يحت ّل الربيع
المرتبة األول��ى ،فصل الحياة وتجدّدها وانبعاثها .وإذ
نحتفل به ،فإ ّنما بالحياة نحتفل ،وبك ّل ما تحتضن من
ودفق وعطاء .وتحيّة البدء هي لمن علّم العالم كيف
خي ٍر
ٍ
تنهض شمس الحياة ،وتشرق من شهادته بشك ٍل أعمق
من جذور السنديان وأشمل من اخضراره.
وقالت :نلتقي اليوم في رحاب المتن األعلى ،الذي له
مؤسسة رعاية أسر الشهداء رصيدا ً من
في حسابات
ّ
حساب ومن دون م ّن ٍة وال مباهاة.
المكابدة والعطاء بغير
ٍ

للتوجه إليكم ،من موقعنا الذي يستقوي
أردناها فرص ًة
ّ
ّ
بقضيّته المحقة ،من أجل مواكبة مسيرتنا التي ال تعرف
ّ
محطتنا اآلنيّة في هذا الوطن
رجوعا ً إلى ال��وراء .هذه
الممت ّد على مساحات الصمود ومسافات التحدّي .وخير
البداية مع  11كوكباً ،مو ّزعين فينا وقفات ع ٍّز وشموخ
بطولة ،يسطعون في الوطن وضوحا ً مشرقاً :فارس
األعور ،رشيد األعور ،كمال األعور ،غانم شعبان ،سليم
القاقون ،علي سويد ،غسان بو رسالن ،بسام صالحة،
شبلي زيتوني ،اياد زيدان ونصير زي��دان .في غيابهم،
ال يليق بهم غير أمجادهم نفسها .فالمجد لهم ،والخلود
لهم .وطوبى للتراب الذي تع ّرى الصقيع وارتدى دفء
اشتعاالتهم.
هي ع��ود ٌة ،ال بل استهالل ع��ودةٍ ،نستلهمها لتأكيد
حقيقة أنّ الضوء يأتي مع فج ٍر يتد ّفق في عروقنا .إذ نتابع
الرسالة بأمان ٍة واندفاع .وال نزال نصر على رهاننا ،وعلى
نص ٍر ،لو شئنا أن نف ّر منه ،لما وجدنا إلى ذلك سبيالً .هو
ذا العهد إ ّننا اخترنا الطريق والخطوة.
مؤسسة
وأضافت رياشي :معكم ،نجدّد العهد بأن تبقى ّ
ن��احّ ،
تبث في النفوس
الرعاية صوتا ً م��د ّوي�ا ً في ك� ّل
ٍ

شاركت مديرية لوس آنجلس في
الحزب السوري القومي االجتماعي
«لجنة ال��ع��رب األميركيين للدفاع
ع��ن س��وري��ة» ف��ي االح��ت��ف��ال ال��ذي
أقيم لمناسبة عيد الجالء .وحضر
االحتفال مدير المديرية رودول��ف
تكلي وأعضاء الهيئة ،أعضاء اللجنة،
وجمع من القوميين وأبناء الجالية
السورية.
ت��ح��دث ف��ي االح��ت��ف��ال ال��ب��اح��ث
الدكتور مسعد عربيد الذي قدّم قراءة
تاريخية مفصلة عن حقبة االحتالل،
وال��ن��ض��ال ال���ش� ّ
��اق ال����ذي خ��اض��ه
السوريون ،للتخلص من االستعمار
الفرنسي.

كما ألقى تكلي كلمة تحدث فيها
عن تصدّي شعبنا للغزاة منذ فجر
التاريخ حتى هذه اللحظة .وقال« :لم
َ
تبق امبراطورية متسلطة أو دولة
غاصبة إال وك��ان��ت وجهتها أمتنا،
طمعا ً بكنوزها وخيراتها .كأطماع
اليهود والصهاينة بمالحم غلغامش
وشرائع حمورابي وأرض فلسطين».
وب��ع��دم��ا اس��ت��ع��رض م��ح��ط��ات
مواجهة المحتلين وال��غ��زاة ،أشار
تكلي إلى دور القوميين االجتماعيين
ف��ي مقاومة االستعمار ف��ي الشام
ولبنان وفلسطين .م��ع �دّدا ً أسماء
شهداء قوميين ارتقوا في مواجهة
االستعمار.

وأضاف« :الذين تآمروا على األمة،
هم أنفسهم تآمروا على الزعيم أنطون
سعاده ألنه جاء لينير الطريق أمام
شعبه ،ويعيد ال ُّلحمة والوحدة إلى
األمة التي مزقها االستعمار ،وهم هم
أنفسهم اليوم باعوا الوطن بثالثين
من الفضة».
وختم كلمته مشدّدا ً على ضرورة
الوقوف صفا ً واحداً ،في بالد االغتراب
مع أهلنا في الوطن ،لتطبيق ما دعا
إليه س��ع��اده« :ك��ل م��ا فينا ه��و من
األم��ة ،وكل ما فينا هو لألمة ،حتى
الدماء التي تجري في عروقنا عينها
هي ليست ملكا ً لنا ،بل هي وديعة
األمة فينا متى طلبتها وجدتها».

«المياه والنفط في الهالل الخ�صيب»...
محا�ضرة لـ«النادي ال�سوري ـ الكندي»

ملحم :قيامة مجتمعنا باعتماد الخطة النظامية اال�ستراتيجية
في مواجهة الم�شروع ال�صهيوني وتوابعه
وغيرها م��ن ال��ن��ش��اط��ات .ف���رأى أن
التفكير االستراتيجي مسار فكري
تخطيطي يستبق األح��داث وينطلق
م��ن اس��ت��ق��راء ال��م��اض��ي واستكناه
الحاضر ليرسم معالم المستقبل.
فهو بحاجة إلى رؤية واضحة ،وهو
تفكير استشرافي .وأنطون سعاده
استشرف م��ا ستواجهه األم���ة من
أخطار عظيمة داهمة ،وأهمها خطر
الصهيونية ،إلى العصبية الوهابية
وخطر تنافس قوى االستعمار على
سورية الغنية بالموارد .إضافة إلى
األخطار الداخلية كالتجزئة الكيانية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وأم����راض الطائفية
والعنصرية واألن��ان��ي��ات الفردية
والتيارات االنعزالية واالنفالشية
والمصالح الفئوية والخصوصية
وغيرها .فوضع فكره وفلسفته وكل
جهده الفكري في خدمة أمته عبر
إحداث نهضة تعيد إلى األمة حويتها،
وتنظيم حركة تعيد استقاللها التام،
وإقامة نظام جديد يؤمن مصالحه،
فكان تفكيره كلّيا ً تمحور مع حزبه
حول قضية قومية كلّية هي قضية
األمة السورية والوطن السوري.
وأ ّك����د ملحم أن س��ع��اده اعتمد
التفكير العلمي ،فهو ش �دّد على أن
التفكير النظري ال يحقق شيئا ً بذاته
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العزيمة واإليمان بغ ٍد أفضل لهذه األ ّمة التي تستنزف
طاقاتها العصبيات ال��م��د ّم��رة ،م��ن طائفي ٍة ومذهبي ٍة
وإقطاعي ٍة وأنانياتٍ فردية .ذلك ما نطمح إلى تحقيقه،
بدعمكم ومؤازرتكم ،لنطمئن من يعنيهم األمر أنّ نهضتنا
ّ
فخط
بخير ،وستبقى بخير ،على رغم العثرات العابرة،
يتكسر باالنحناءات التي اعترضته ،بل ظ ّل
صعودنا لم
ّ
يرتفع بعد ك ّل انحناء ٍة إلى أعلى م ّما كان .هذا هو إيماننا.
ّ
المنظم في
وبهذا اإليمان ،نفتتح مرحل ًة جديد ًة من العمل
رحاب بلدات المتن األعلى وقراه .وقدرنا أن نعرف كيف
نق ّوض المراحل ،ونبتدع مرحلتنا .أ ّما الواجب ،فيفرض
علينا أن نقول شكرا ً لمن أحسن ،ولو كان يقوم بواجبه
ويتح ّمل مسؤوليته.
وختمت كلمتها بالقول :لكي يبقى شهداؤنا سنابل
الصيف وقمحه ،وخبز الحياة المستم ّرة ،ال نزال نص ّر على
أن نطلق الحياة في ك ّل االتجاهات .وال ه ّم في حساباتنا
إن حاصرتنا المتاعب ،لنا مواعيد الحقة ،في هذا المتن،
ّ
المكتظة
حيث ال تالمس مالمح الموت حبّات التراب
بسنابل الحياة .وتحي ٌة لمواعيد الفداء في مواسم الع ّز
اآلتية ،ليبقى الحزب وتحيى األ ّمة.

بدعوة من «النادي السوري ـ الكندي الثقافي» ،ألقى
عضو المجلس القومي في الحزب السوري القومي
االجتماعي وأستاذ االقتصاد في «جامعة مكماستر»
ف��ي هاملتون ،ال��دك��ت��ور ع��اط��ف قبرصي محاضرة
عنوانها« :المياه والنفط في الهالل الخصيب :دمج
الذي ال يدمج» ،وذلك في مدينة ميسيساغا ـ تورنتو،
بحضور حشد من أبناء الجالية وفاعلياتها ،وممثلين
عن معظم التيارات واألح��زاب والجمعيات والنوادي
والمؤسسات اإلعالمية العربية في تورنتو.
رحب مذيع مديرية تورنتو في الحزب السوري
بداي ًةّ ،
القومي االجتماعي راجي سعد بالحضور وقال« :حين
نتحدث عن الهالل الخصيب ،نرى الصورة كاملة ،ومن
هو المح ّرض والمستفيد ،من كل هذه األزمات والمحن
التي تتنقل في وطننا وتد ّمر كياننا ومستقبلنا».
ثم استهل قبرصي محاضرته موضحا ً أن المياه
يوجهان االقتصاد
والنفط الموردان الطبيعيان اللذان
ّ
والسياسة في الهالل الخصيب .فالنفط بوفرته والمياه
بنقصها ي��ح�دّدان استراتيجية المنطقة ومصيرها،
ويجعالنها فريسة ألطماع ال��دول المجاورة والقوى
العظمى.
ورأى أن العامل األهم في مياه الهالل الخصيب ليس
نقصها فحسب (معدل  550متر مكعّ ب للفرد) ،إنما
كون أن  85في المئة منها ،تحكمها شريعة الغاب.
فتركيا و«إس��رائ��ي��ل» تهيمنان على المياه من دون
وجه حق ،وتقيم المشاريع العمالقة ،أو تح ّول مجرى

النهر ،وتحرم الدول األخرى كسورية والعراق واألردن
وفلسطين من حصصها المشروعة ،ضاربة عرض
الحائط بالقانون الدولي.
بعد ذلك ،انتقل قبرصي إلى المورد النفطي ،وشرح
أن وفرة النفط في المنطقة التي تملك أكثر من  75في
المئة من احتياطات النفط العالمي ،وحقيقة أن معظم
الدول العظمى مستوردة للنفط ،تستجلبان أطماع هذه
الدول للهيمنة على هذا المورد والسيطرة عليه ،وذلك
بخلق الصراعات واالنقسامات وإبقائها مستمرة بين
دويالت المنطقة وشعوبها إلخضاعها.
واعتبر قبرصي أن المياه أحد أهم األسلحة التي
يستعملها الغرب إلخضاع الهالل الخصيب من خالل
تشجيع تركيا في االستثمارات وغيرها ،مثل إقامة
السدود على نه َري دجلة والفرات (سد أتاتورك وسد
اليسو) وربط المياه لسورية والعراق بالنفط لتركيا،
ومن خالل دعم «إسرائيل» تحويل مجرى نهر األردن
إلى داخ��ل الكيان الصهيوني ،وف��رض تنازالت على
األردن وفلسطين مقابل بيعهم هذه المياه التي هي
ملكهم في األساس.
ختاماً ،استنتج قبرصي أن��ه لمواجهة مشاريع
السلب والنهب والدمج لمواردنا وثرواتنا ،ال بديل
لـ  70ـ 80مليون نسمة في الهالل الخصيب ،من أن
يوحدوا كلمتهم السياسية واالقتصادية ،إذا أرادوا عدم
ّ
إهدار مواردهم على الحروب الداخلية العبثية ،وعدم
إيداع أموالهم في البنوك األميركية والغربية.

