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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

التحوالت الجيو-ا�ستراتيجية واالقت�صادية العالمية وانعكا�سها على الم�شرق
ّ

وحدة الهالل الخ�صيب ...الإطار الأمثل للمواجهة
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رياض عيد
التح ّوالت الجيو-استراتيجية واالقتصادية العالمية وانعكاسها على المشرق عنوان دراسة وضعها الباحث رياض عيد ،تناول عبرها موقع الهالل
السوري الخصيب في االستراتيجيات الدولية ،وانعكاس صراع هذه االستراتيجيات على الهالل الخصيب.
لقد تط ّرق الباحث في دراسته إلى نظرية «أوراسيا» التي تشكل التحدي األساس لالستراتيجية األميركية الهادفة إلى منع قيام «االتحاد األوراسي»
تسهيالً للعدوان على مناطق ضفاف أوراسيا سواء في الهالل الخصيب أم في أفريقيا أم في شواطئ آسيا على المحيط الهادئ ،وبالنتيجة يصل
الباحث إلى  5خالصات توزّعت مواضيعها حسب التالي:
اتجاه العالم إلى التكتالت ما فوق القومية وسط صراع دولي على فرض التعددية القطبية في مواجهة األحادية القطبية التي تمثلها الواليات المتحدة
األميركية.
منسق ًة مع أحد المحاور التي
تكون
أن
ملزمة
المتصارعة
المحاور
أصبحت
وبالتالي
واألمن
للسيادة
جديدة
مفاهيم
فرضت
القومية
فوق
ما
التكتالت
ّ
تؤمن مصالحها.
سقوط النظام الرأسمالي وضعف القبضة األميركية على العالم ش ّكل فرصة لدول الهالل السوري الخصيب لتنفض عنها عبء سايكس  -بيكو.
إن معركة القرن الواحد والعشرين ُتحسم لمصلحة أي فريق دولي يملك السيطرة على الهالل الخصيب نظرا ً الى الجغرافيا السياسية العائدة له
إضافة إلى موارده الطاقوية.
أفرزت حرب الطاقة التي ُتخاض في الهالل الخصيب سقوط النظام العربي وسقوط اإلسالم السياسي بشقيه «اإلخواني والتكفيري» ،كذلك سقوط
العروبة الوهمية وسقوط النظام القومي العربي الذي فشل في تحقيق نظام الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية.
وبالتالي فإن الهالل الخصيب بات وسط  3مشاريع ،أوالً ،المشروع اليهودي «اإلسرائيلي» المتالقي مع مشاريع خليجية وهابية إخوانية .ثانياً،
المشروع «اإلخواني» العثماني التركي المتحالف مع الرباعي الخليجي (السعودية  -قطر  -اإلم��ارات  -الكويت) .ثالثاً ،المشروع اإليراني وهو

خالصات وتحديات

نستخلص من هذا البحث الخالصات اآلتية:
أوالً :إن صيرورة العالم أمست تحكمها تكتالت ما فوق
القومية (اقتصاديا ً وسياسياً) في ظل الصراع الكوني على
زعامة هذا القرن وإرساء نظام التعددية القطبية .هذه التكتالت
ما فوق القومية ال تلغي القوميات بل تضع األمم التي قسمها
االستعمار قسريا ً امام تحدي اعادة وحدتها كي تأخذ دورها
في هكذا تكتل كي يكون لها وزن فاعل فيه .وهذه المرحلة
الصفرية الفاصلة بين سقوط األحادية القطبية وبروز نظام
عالمي جديد قيد التشكل هي اللحظة المناسبة التي يجب على
األمم التقاطها إلعادة وحدتها.
ثانيا :ان التكتالت ما فوق القومية فرضت مفاهيم جديدة
للسيادة واالم��ن (كالسيادة التساندية – واالم��ن التعاوني
المرتكز على قاعدة توازن المصالح بين االحالف بدل االمن
االستراتيجي القائم على ت��وازن القوي) .وبالتالي تصبح
خيارات الدول ومصالحها االقتصادية والسياسية «التي تقع
في منطقة التصادم ( )Crash Zoneبين المحاورالمتصارعة
«ملزمة ان تكون منسقة مع احد المحاور التي تؤمن مصالحها.
فإذا كانت روسيا في حربها مع اميركا أقامت تحالفا ً مع الصين
وشكلت معها محور شنغهاي لالمن للتعاون ودول البريكس.
واذا كانت ايران في صراعها مع اميركا استندت الى تحالفاتها
مع روسيا والصين لحمايتها في مجلس األمن ولكسر الحصار
الظالم عليها .فالدول الصغرى أمام خيار من اثتين ،إما ان
تصطف في احد المحاور التي تلتقي مصالحها معها او تأتي
التسويات على حسابها.
ثالثاً :أن النظام الرأسمالي االمبريالي قد سقط وانتهى دوره
التاريخي ،وصار عبئا ً ثقيالً يجثم على اإلنسانية .وبالتالي
ح��دة الهيمنة االميركية قد خفت ول��م تعد ق��ادرة أن تملي
قراراتها المطاعة على الدول األخ��رى .وهي في تراجع كبير
بدءا ً من خليج الباسيفيك الى وسط آسيا الى الشرق االوسط
وحتى اوكرانيا .وهذه فرصة وتح ٍد لدول الهالل الخصيب كي
تنفض عنها تبعات معاهدة سايكس  -بيكو (التي اسقطها
الغرب بسعيه لتفتيتها اثنيا ً وطاقوياً) .بحيث ال يكون البديل
عن اسقاط مشروع التقسيم االثني في سورية والعراق هي
العودة الى سايكس  -بيكو بل الى رسم استراتيجية جديدة
تعيد وحدتها واستعادة أقاليمها المسلوبة.
رابعاً :ان الحرب التي تخاض في منطقتنا هي حرب طاقوية
اقتصادية جيوسياسية بامتياز( ،وبالتالي كل ما يحكى عن
ربيع عربي وث��ورة تغييرية سقط وتبخر لمصلحة القوى
التكفيرية ومشغليها اميركا وإسرائيل واليعاربة .وبانت
غاياتهم تدمير الهالل الخصيب (سورية والعراق) بحيث ال
يستطيع النهوض ومحو اثارهما) .والجغرافيا السياسية
للهالل الخصيب وموارده الطاقوية قد جعلته معبرا ً اساسيا ً
ألنابيب الطاقة التي تتحكم باقتصاد العالم .ووضعته في موقع
القلب بالنسبة للعالم ،وباتت السيطرة عليه او استمالته (ألي
محور) تحسم معركة القرن الـ .21وبالتالي في ظل الحرب
الطاقوية والجيو-سياسية التي تخاض فيه وعليه وتداخل
الملفات االقليمية والدولية فيه هو ملزم بأن يأخذ موقفا ً من
احد المحورين يتالئم مع مصالحه االقتصادية ويعيد وحدته
او يتفتت مجدداً .ألن مشاريع التقسيم ال تزال مطروحة بقوة
في المنطقة عبر تكريس واقع األقليات كمقدمة لفرض واقع
تقسيمي بعد التصفيات المذهبية التي ارتكبها «داعش» بحق
األقليات (اإليزيدية واآلشورية والمسيحية) لتصل بها الى
الهجرة والالعودة ،وكل ذلك تم تحت أعين الغرب.
خامساً :أفرزت حرب الطاقة ومساراتها التي تخاض في
الهالل الخصيب وعليه سقوط النظام العربي الذي كان اصالً
وليد االستعمار بعد استنفاد مهمته ،وسقوط االنظمة الكيانية
وسقوط االسالم السياسي بشقيه االخواني والتكفيري بعد ان
اصبح عبئا ً على مشغليه (رغم محاولة اميركا اعادة إحيائه
عبر الحلف السعودي القطري التركي الجديد) ،وسقوط
العروبة الوهمية بمؤسساتها القائمة التي حولت جامعة الدول
العربية الى حصان طروادة بيد االميركي واالطلسي لضرب
سورية وتدميرها ،وسقوط النظام القومي العربي الذي فشل
في تحقيق نظام الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية
وضرب الفساد والمفسدين وصيانة وحدة المجتمع ،وتطوير
النظام الشمولي لمنع استغالل ال��ق��وى الخارجية لهذه
الثغرات والنفاد منها لضرب خيارات شعوب المنطقة القومية
والسياسية المحقة المقاومة ألميركا واالطلسي و»إسرائيل»،
وسقوط منظومة االمن القومي العربي ،وبالتالي بات الهالل
الخصيب بغياب المشروع القومي مكشوفا ًيواجه ثالثة مشاريع
مذهبية إقليمية مدعومة دوليا ً تتصارع فيه وعليه وهي:
أ -المشروع اليهودي «االسرائيلي» المتالقي مع مشاريع
خليجية وهابية اخوانية مشابهة (كالرباعي الخليجي،
السعودية قطر االم����ارات ال��ك��وي��ت) ،وال��م��دع��وم أميركيا ً
لتدمير المنطقة عبر ال��ف��وض��ى ال��ه��دام��ة ،وان��ش��اء شرق
اوس��ط جديد اثني وع��رق��ي يفتت المفتت ويطلق الحرب
الس ّنية الشيعية ليبرر وجودها كدولة عنصرية يهودية،
م��ا ي��رب��ك م��ش��اري��ع م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة وي���ؤدي ال��ى تصفية
القضية الفلسطينية واراح��ة الكيان الغاصب «إسرائيل».
ب  -المشروع العثماني «االخواني» التركي المتحالف مع
الرباعي الخليجي بتوجيه ودع��م أميركي اطلسي ويلتقي
بأهدافه مع المشروع األول عبر إطالة امد الحرب في سورية
والعراق ،وتدمير الهالل الخصيب وإطالق نموذجه العثماني
«االخ���وان���ي» كخيار اس�لام��ي معتدل ب��دي��ل ع��ن «داع���ش»
والتكفيريين في المنطقة ،وضرب المشاريع االيرانية  -الروسية
 الصينية واستنزافها في الهالل الخصيب كي تكون هيالبديل عنه في مرور طريق الحرير وخط سكك الحديد الصيني
السريع الى المتوسط ،وأنابيب النفط االيرانية الى اوروبا.
ج  -المشروع اإلي��ران��ي المقاوم للمشروعين «أ» و «ب»
بتحالفاته الممتدة من لبنان المقاومة الى سورية الى العراق
الى اليمن وحتى الى محور شانغهاي للتعاون .يخوض هذا
المحور معركته ضد اميركا في الهالل الخصيب من موقع

الدفاع ،وفق تحالف سياسي اقتصادي استراتيجي متين
مع روسيا والصين .وق��د حقق تقدما ً وانتصارات (بفضل
صمود سورية بجيشها وشعبها وقياداتها ودعم المقاومة
لها) ،بوجه المشروع االميركي المربك والمتراجع والمنهزم.
يربط هذا المشروع المقاوم أمن المنطقة واستقرارها بخروج
ال��ق��وات األجنبية منها ،ويسعى ال��ى إقامة التفاهمات مع
دول المنطقة لضرب الحالة التكفيرية التقسيمية فيها،
وي��ق��دم مشروعه المقاوم المنفتح القابل لآلخر المواجه
لقوى االستكبار العالمية اميركا واالطلسي و»إسرائيل».
اقام هذا المحور (بدعم واحتضان روسي  -صيني) نموذج
المقاومات الشعبية الداعمة للجيوش (كرد على حرب اميركا
على المجتمعات وتفجيرها من الداخل بالحروب بالوكالة،
والحرب الناعمة) اثبتت هذه المقاومات فعاليتها وجدواها في
ضرب القوى التكفيرية وتقويض المشروع الصهيو-اميركي
التركي الخليجي في الهالل الخصيب ،من لبنان (حزب الله)
الى سورية (قوات الدفاع الوطني) الى العراق (قوات الحشد
الشعبي) .هذه المقاومات مع جيوش هذه الدول شكلت محور
مقاومة من لبنان الى سورية فالعراق الى اليمن الى طهران.
يطرح هذا المحور صيغة توحيدية بوجه المشاريع التقسيمية
ألنها تؤمن مصالحه بضرب الحالة التكفيرية ،وإقامة خطوط
انابيب غاز تتكامل مع مشاريع غاز بروم الروسية والسيطرة
على غاز المتوسط وابعاد اميركا واالطلسي عنه ،وإنشاء طرق
الحرير والحزام االقتصادي لطريق الحريرالصينية ،واقامة
نظام عالمي جديد متعدد االقطاب وضرب الغطرسة االميركية
في المنطقة .لكن ايديولوجية ايران المذهبية وتزايد قوتها
العسكرية وتقدمها التكنولوجي ومشروعها النووي السلمي
اخ��اف دول الخليج وع��رب اميركا (ال���دول السنية) وعمل
األميركي على اذكاء هذا الخوف تحت عنوان مقاومة تشييع
المنطقة خدمة لمصالحه.
ان هذا المحور( ،ومن موقع المنخرط به والحريص على
انتصاره) يعاني من تسويق ايديولوجيته ،ألن ايران رأس
الحربة فيه لم تعد قادرة على تسويق خطابها الديني المقاوم
(رغم فعله الكبير بتعبئة جماهير المقاومة وقتالها في الموقع
المقاوم المحق لتثبيت حق األمة في الحياة العزيزة الكريمة).
فال تسويق مشروع مقاومة االستكبار والظلم العالمي ،وال حمل
راية فلسطين والدعم الكبير للمقاومة الفلسطينية والدفاع
المحق عن قضيتها المحقة ورفع الظلم واالحتالل عنها ،وال
رفع راية الصحوة االسالمية ،طمأنت الشريك الس ّني اآلخر
وأطفئت الفتنة المشتعلة في الهالل الخصيب التي ضربت
النسيج االجتماعي فيه مهددة بتفتيته .بالتالي باتت ايران
في حاجة الى تحديث خطابها السياسي في الهالل الخصيب
لتنفيس الحالة المذهبية المربكة لها وللمحور.
لقد خاضت اوروبا منذ القدم حروبا ً مذهبية أحدثت فيها
دمارا ً رهيبا ً وافقدتها نصف سكانها ،ولم تستطع النهوض اال
بعد معاهدة وستفاليا التي مهدت للثورة الفرنسية وانتقلت
بعدها اوروبا الى العقد المدني بفصل الدين عن الدولة واقامة
الدولة المدنية الديمقراطية القوية العادلة .كل حروب الغرب
للسيطرة على منطقتنا استغلت الفتنة المذهبية لكن غاياتها
كانت اقتصادية بامتياز ،فتنة  1860كانت غايتها ضرب
صناعة الحرير في لبنان ودمشق بعد اصابة دودة الحرير في
فرنسا والصين بمرض انهى مواسمهما عام  1858دفعنا ثمنها
حروبا ً طائفية ودمارا ً وتقسيماً .الحرب العالمية االولى كان
سببها ضرب خط سكك الحديد الذي يربط برلين بالموصل
عبر تركيا بعد اكتشاف نفط الموصل ،وتقسيم تركة الرجل
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أوباما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

المقاوم للمشروعين األولين بتحالفاته الممتدة من لبنان المقاومة إلى سورية إلى العراق إلى اليمن وحتى إلى محور شنغهاي للتعاون ،ويخوض هذا
المحور معركته ضد أميركا في الهالل الخصيب وفق تحالف سياسي ـ اقتصادي مع روسيا والصين.
لقد أشار الباحث إلى أن هذا المحور قام بتجربة القوى الشعبية الداعمة للجيوش حيث أثبتت هذه التجربة فعاليتها ،إضاف ًة إلى إشارته بأن أحد أهداف
الصهيو  -أميركية هو ضرب الدولة المدنية العلمانية في الهالل الخصيب وهذا ما يجري اليوم ضد الدولة السورية .ألجل هذه االستراتيجية الغربية
ولدت «دولة إسرائيل» لتكون الرقم األساس في تحقيق المشاريع الغربية اآليلة إلى تفتيت المنطقة وإزالة انتمائها القومي.
في هذا العدد يعرض الباحث إلى الخالصات وكذلك التحديات التي انتهى إليها في بحثه فيوجزها بخمسة:
أوالً ،بروز التكتالت ما فوق القومية (اقتصاديا ً وسياسياً) التكتالت التي ال تلغي القوميات بل تضعها أمام تحدّي إعادة وحدتها.
ثانياً ،التكتالت ما فوق القومية فرضت مفاهيم جديدة للسيادة واألمن (السيادة التساندية واألمن التعاوني )...وبالتالي تصبح خيارات الدول
منسقة مع أحد المحاور التي تؤمن مصالحها.
ومصالحها االقتصادية والسياسية ملزمة أن تكون ّ
ثالثاً ،سقوط النظام الرأسمالي اإلمبريالي الذي صار عبئا ً ثقيالً يجثم على اإلنسانية وبالتالي حدوث تقلص للهيمنة األميركية من مناطق عديدة ،كل
ذلك يشكل فرصة لدول الهالل الخصيب كي تنفض عنها تبعات سايكس  -بيكو.
رابعاً ،إن الحرب التي تخاض في منطقتنا هي حرب طاقوية اقتصادية جيو-سياسية بامتياز .لذلك فإن الجغرافيا السياسية للهالل الخصيب جعلته
معبرا ً أساسيا ً ألنابيب الطاقة التي تحكم العالم.
ً
خامساً ،أفرزت حرب الطاقة ومساراتها التي تخاض في الهالل الخصيب وعليه ،سقوط النظام العربي الذي كان أصال وليد االستعمار ،وسقوط
اإلسالم السياسي وكذلك العروبة الوهمية والنظام القومي العربي.
مخاض كبير سترسم نتائج الحرب فيها خرائط وتوازنات جديدة تحكم المنطقة لفترة ما.
سورية والمنطقة أمام
ٍ
لب التسوية والروسي والصيني هما الشريك الفعلي فيها وفي عقود الغاز واالستثمار.
سورية هي ّ
ملحا ً ج ّدا ً طرح مشروع وحدة الهالل الخصيب كر ّد على سقوط سايكس  -بيكو وتداعياته.
في غياب المشروع القومي والعربي بات ّ

المريض ،والسيطرة على بترول العرب ،وزرع الكيان الغاصب
في فلسطين .نحن دفعنا ثمنها تقسيما ً جغرافيا ً وحروبا ً اهلية
ونكبات ال نزال نرزح تحتها حتى اآلن .الحرب التي تخاض
في سورية والعراق اآلن هي حرب السيطرة على غاز المنطقة
ومساراتها وإبقاء تسعير الطاقة بعملة البترو دوالر ،وهي
ايضا ً اقتصادية بامتياز .وقودها حروب مذهبية وفتن ودمار
هائل يقدر بمئات المليارات من ال���دوالرات ،وض��رب وحدة
المجتمع كآخر حلقات المؤامرات علينا.
لقد بات حلف المقاومة بحاجة الى عقيدة جديدة وخطاب
جديد ،يجمع ال يفرق ويلغي استغالل الغرب للطائفية للنفاذ
عبرها الينا بمخططاته التدميرية .صرح الرئيس بوتين مرارا ً
ان الحرب على سورية غايتها ضرب النظام العلماني الوحيد
في الشرق االوسط .وبالتالي دعمه لسورية احد غاياته ابقاء
نموذج النظام المدني ووئد الحالة التكفيرية قبل الوصول الى
موسكو اضافة الى مصالحه في المنطقة .واستراتيجيته جمع
الدول ال تمزيقها .فهو اقام رابطة الدول المستقلة حول بحر
قزوين ،ومن ثم اسس االتحاد الجمركي ،واآلن اطلق االتحاد

االوراس��ي ،هذا اضافة الى منظمة شنكهاي للتعاون واالمن،
وه��ذا يشير الى ان مصلحته توحيد ال��دول وليس التفتيت
المذهبي لها.
الصين تعاني من اثنية االيغور االنفصالية المسلمة في
اقليم شيانجنغ المتحدرة من اصول تركية وتتكلم لغتها.
بعد اح��داث سورية تحرك االنفصاليون االيغور في الصين
ووقعت صدامات قمعتها السلطة بالقوة وهي تدعم النظام
السوري إلنهاء الحالة التكفيرية فبل االنتقال اليها .مصلحة
الصين في توحيد ال��دول واستقرارها ح��ول طريق الحرير
والحزام االقتصادي وليس تفتيتها ألنها تعطل مشاريعها في
وسط آسيا وشرقها ،ولها مساهمات كبيرة بمليارات الدوالرات
إلرساء االستقرار والتنمية في منطقة منغوليا وآسيا الوسطى.
وما طرح مشروع الحزام االقتصادي لطريق الحرير ودعوة
العرب لمؤتمرات عقدت في شنغهاي لالطالع والمساهمة في
هذا المشروع اال تأكيد على حرص الصين على استقرار الشرق
االوسط وانخراطه في المشاريع االقتصادية الكبرى المزمع

بشار األسد

بوتين

قيامها والتي تحقق المنفعة المشتركة واالزدهار ،اضافة الى
شراء الطاقة منه.
سورية والمنطقة امام مخاض كبير ،سترسم نتائج الحرب
فيها خرائط وتوازنات جديدة قد تحكم المنطقة لفترة طويلة.
أميركا تتراجع وتعيد اتصاالتها مع االسد كشريك اساسي
في الحل وضرب االره��اب .وأزالمها في المنطقة يتساقطون
ويحاولون تبديل خططهم لحجز مكان لهم في الترتيبات
المقبلة للمنطقة واالستعجال لركوب قطار الحل الذي يبدو
ان عقاربه باتت تضبط على ايقاع المفاوضات االيرانية
مع الـ 1+5التي أراه��ا ستصل الى اتفاق سيطلق يد ايران
في المنطقة اكثر ،وسيكون هذا االتفاق كما وصفه (جورج
فريدمان كاعصار سياسي سيصيب الشرق االوس��ط من
افغانستان الى ساحل المتوسط ) .سورية هي لب التسوية،
والروسي والصيني هما الشريك الفعلي فيها وفي عقود الغاز
وعقود االستثمار .العمليات العسكرية في العراق وسورية
تسابق تسوية ال��ن��ووي لرسم خ��رائ��ط النفوذ وتقويض

جورج فريدمان

«داع��ش» ،ولمنع االميركي من استثمار عودة انتشاره في
المنطقة ك��ض��رورة ملحة لضرب داع��ش .تركيا على رغم
تهويلها باستمرار الضغط على سورية سترضخ الى منطق
التسوية ألن بوتين أغراها باتفاقات غازية ونووية النخرطها
باالوراسية الروسية اقتصاديا ً تعويضا ً لها عن خسارة
موت (مشروع غازنابكو) ،وتقوي اوراقها لتكون جسرا ً بين
روسيا والسوق االوروبية المشتركة .محور المقاومة منتصر
والمتوسط أصبح بحيرة روسية والشرق االوسط سيكون
منطقة نفوذه فلماذا ال يطرح على هذا المحور ضرورة دفن
سايكس  -بيكو الميت سريريا ً والعودة الى وحدة سورية
الطبيعية ،ومصلح ُته ان تتوحد.
ان ضرب الحالة التكفيرية ال يكون فقط بسحقها عسكريا ً
وبضرب ينابيعها الفكرية وتجفيف مصادر تمويلها فقط ،بل
بفكر مدني جامع موحد كفكر سعاده الذي نادى بفصل الدين
عن الدولة وإلغاء الحواجز بين مختلف المذاهب والطوائف
واقامة الدولة المدنية العصرية الحرة القوية العادلة التي
تحقق المواطنة والمساواة بين كل مكونات المجتمع وتساهم
في صيانة وحدته ،وتطمئن االقليات في سورية والعراق
ولبنان التي تعيش هاجس الخوف ج��راء التصفيات على
الهوية .واقامة االقتصاد القومي على اساس االنتاج مكان
االقتصاد الريعي الذي اثبت عقمه ،وتحقيق العدالة االجتماعية
وضرب االحتكار واعادة انماء الريف الزراعي بتحقيق اإلنماء
المتوازن وضرب الفساد والمفسدين.
هناك عمل حثيث على تنفيذ خرائط جديدة للشرق االوسط
في دوائر القرار االميركية واالطلسية على اساس اثني مذهبي
تبدأ من العراق وسورية الى كل العالم العربي ،الرئيس اوباما
ال يتكلم عن دول المنطقة بل عن (المجموعات الطائفية في
المنطقة كاألقلية السنية في العراق واالكثرية السنية في
سورية التي يعتبرهما مهمشتين ،ومن دون اعطائهما تمثيلهما
السياسي بدولة مستقلة لن يستقيم الوضع في الشرق
االوس��ط «مقابلة اوباما مع توماس فريدمان») .وبغياب
المشروع القومي والعربي ،بات ملحا ً جدا ً طرح مشروع وحدة
الهالل السوري الخصيب كرد على سقوط سايكس  -بيكو،
وكخطة استراتيجية تتناقض مع المشروع الصهيو  -اميركي
التفتيتي ،وتحاكي وتالقي مصالح روسيا والصين في الشرق
االوس��ط .وكرد على الفراغ وغياب المشروع العربي يطرح
المثقفين السوريين والعرب وكل النخب والعامة ،في هذه
الفترة وحدة الجبهة الشمالية الشرقية المقاومة من لبنان
الى العراق ،ويطرحون «المشرقية» اي وحدة بالد المشرق
العربي او وحدة بالد الشام ،او السوق المشرقية االقتصادي
المشترك او وحدة الهالل السوري الخصيب كمشروع نضالي
استراتيجي وجيو -سياسي يتالقى ويتكامل مع مصالح
روسيا والصين وايران( .وهذه كلها تسميات ترمز الى وحدة
األمة السورية التي نادى وعمل واستشهد من اجلها أنطون
سعاده) .وفي زمن تمزق المقاومة البطلة ح��دود سايكس
 بيكو وتحول لبنان من خاصرة رخوة ضعيفة للشام الىدرع قوي ناصر لها في حرب الوجود التي تخوضها .يبرز فكر
سعاده الوحدوي الجذري المقاوم كمنقذ وحيد لحال االمة من
الموت المحتم ،وكعالج ناجع إلعادة وحدة االمة والمجتمع
ومنع تفتيتهما.
فكما عملت سكك الحديد في بداية تأسيس اميركا كشرايين
ال��دم��اء االقتصادية التي ضخت ض���رورة وح��دة ال��والي��ات
المتحدة االميركية .ستكون لطريق الحرير وخط سكك الحديد
السريع الذي يصل الصين بسورية ،وخطوط الغاز التي تصل
غاز ايران الى الساحل السوري على المتوسط ،وغاز المتوسط
الى الصين عبر سورية والعراق وايران وباكستان بعد انتهاء
الحرب في سورية واستغالل غاز الساحل السوري (الذي
يعتبر من اكبر حقول الغاز في العالم) سيكون لتلك المشاريع
األثر البالغ في تسريع وحدة الهالل الخصيب كضرورة وحاجة
سياسية واقتصادية واستراتيجية لمحور المقاومة ،الى
جانب كونها ضرورة قومية اجتماعية وجغرافية من الجانب
العقدي لفكرنا .لقد عاد الزعيم سعاده يتقدمنا ويقودنا بفكره
الذي ال يزال يمثل راهنية وحيدة للحل ،فهل يقدم تالمذته على
طرح مشروعه القومي الوحدوي بقراءة جديدة تحاكي روح
العصر وتدرس التحوالت الكبرى التي عصفت بالمنطقة وتعيد
توحيد المجتمع واالمة بعد الجراح البالغة التي اصابتها جراء
الحرب.

