قبل البداية..

�أفق خمتلف يف
العالقات الدولية
فاديا جربيل

حتى وقت قريب كان العامل كله ،مبنظّ ريه ال�سيا�سيني و�إعالمييه وم�ؤرخيه،
ينظر �إىل دول �أمريكا الالتينية على �أنها احلديقة اخللفية للبيت الأبي�ض
واملنجم املا�سي الذي ت�ستجر الواليات املتحدة ثرواتها منه ،مل ي�ش ّذ عن ذلك
�سوى كوبا ب�إرثها الثوري الذي ر�سّ خه القائد الأمثولة فيديل كا�سرتو...
اليوم وم��ع الكثري من التحوّالت التي �سرّعتها ح��رب بو�ش اال�ستباقية على
"الإرهاب" ،باتت الأنظمة ال�سيا�سية الناه�ضة يف �أمريكا الالتينية �أكرث وعياً
ب�أنها ما عادت �ساحة حرب وتناق�ضات ت�صدّر �إليها الواليات املتحدة �أزماتها
الداخلية ..بل والتفتت على نحو مغاير �إىل ت�أييد احلق الفل�سطيني الذي ظل
غائباً ومغيّباً ل�سنوات طويلة ،والإميان ب�أن ال�شعب العربي هو غري ما �صوّرته
الإدارات الأمريكية املتعاقبة على البيت الأبي�ض.
وعلى هذا �صار لزاماً علينا نحن العرب اال�ستفادة من هذه التحوّالت الكربى،
وا�ستثمار التوجه الالتيني نحو املنطقة العربية بعمقه الإن�ساين املتوازي
واملتوا�شج م��ع وج��ود ماليني املغرتبني ال�ع��رب وال�سيما م��ن �سورية ولبنان،
لإقامة �أمنت العالقات مع هذه الدول وجالياتها العربية ،وهل �أدلّ من اختيار
الرئي�س الربازيلي لوال دا �سيلفا �سورية ك��أول حمطة يزورها يف جولته �إىل
ال�شرق الأو��س��ط ،وك��ذا الأم��ر بالن�سبة للزيارات املكوكية للرئي�س الفنزويلي
هوغو ت�شافيز �إىل املنطقة ومواقفه املنا�صرة للق�ضايا العربية والتي تبدّت
جليّة �أثناء العدوان الذي �شنته �إ�سرائيل على كل من لبنان وقطاع غزة وطرده
لل�سفري الإ�سرائيلي يف كراكا�س.
يف هذا التوقيت ت�أتي زيارة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل كل من فنزويال وكوبا
والربازيل والأرجنتني ،كت�أكيد على �أن �سورية التي ا�ستقطبت العامل و�أذهلته
مبواقفها ال�سيا�سية الثابتة وبتجاوزها حم��اوالت احل�صار والإق�صاء ،فهمت
وب�شكل مبكر هذه التحوالت اجليو�سيا�سية ،وهي ت�سعى من منطلق التو�سع
بالعالقات الدولية �إىل �أن تكون ه��ذه ال��دول بوابتها نحو �أمريكا الالتينية
ل�شرح طبيعة ق�ضايانا العادلة التي �شوّهتها الدعاية ال�صهيونية ،وم ّد ج�سور
املحبة بني ماليني املغرتبني ووطنهم الأم �سورية.
على �أن��ه من املبكر ا�ستقراء �أبعاد ودالالت هذه اجلولة التي �ستدعّم بتوقيع
جمموعة من اتفاقيات التعاون على امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ذلك
�أن �إثمارها مرتبط حتماً بال�سنوات القادمة التي تب�شّ ر ب�آفاق مت�سعة تزيد من
ر�سوخ مكانة �سورية على اخلارطة ال�سيا�سية ،غري �أنها بدالالتها ال�سيا�سية
القريبة ت�شري �إىل �أن هذه العالقات املتنامية املطردة هي خطوة يف االجتاه
ال�صحيح حت�سب للب�صرية ال�سيا�سية املتقدة للرئي�س الأ�سد.
لا عند ه��ذه املحطة
ك��راك��ا���س ،هافانا ،برازيليا ،بيون�س �آي��ر���س� ،ستقف ط��وي� ً
الهامة وه��ي تعرف �أن �سورية �صارت رغ��م البعد اجلغرايف قريبة من القلب
والروح والوجدان.

