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ونحن نعي�ش الأيام الأخرية من عام  ،2010تبدو احلاجة ملحّ ة وكبرية ملراجعة الأحداث التي �شهدتها
املنطقة والتي كانت �سورية ،ب�شكل �أو ب�آخر ،طرف ًا عربي ًا �أو �إقليمي ًا �أو دولي ًا فيها.
م�ستعر�ض �أو م�ستقرئ للتطورات املت�صاعدة اطراداً� ،أن ال�سيا�سة ال�سورية عربي ًا
ٍ
ف�أول مايتبدّى لأيّ
و�إقليمي ًا ودولي ًا �أثبتت ح�ضور ًا فاع ًال وم�ؤثر ًا يف �سريورة الأحداث التي �شهدها عام  ،2010بل كانت يف
بع�ضها مفا�صلها تلعب دور ًا مفتاحي ًا للكثري من الق�ضايا العالقة �أو التي ا�ستع�صت على احلل� ،سواء
يف العالقات العربية البينيّة �أم يف العالقات العربية الدولية ،وكل هذا احل�ضور كان بف�ضل ال�سيا�سة
احلكيمة والر�ؤية الثاقبة لل�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي وفرت زياراته العربية ولقاءاته مع ال�سا�سة
العرب مب�ستوياتهم املختلفة �أجواء التقارب واحلوار ،وتعزيز وحدة ال�صف العربي �أمام ما ميكن �أن
يعرت�ضه �أو يواجهه من حتديات وخمططات �أكرث ما ت�سعى �إليه هو تعميق ال�شروخات وتفتيت الروابط
التي اتفق العرب و�أجمعوا على جتاوزها وجعلها طيّ الن�سيان.
عاملي ًا كانت زي��ارات ال�سيد الرئي�س �إىل بع�ض البلدان الأوروب�ي��ة ،وزيارته التاريخية �إىل �أمريكا
الالتينية الفتة يف توقيتها ،مثمرة يف نتائجها التي انعك�ست مبجملها على امل�ستوى ال�سيا�سي بالت�أكيد
على الدور املحوري ل�سورية ،واالقت�صادي مبجموعة االتفاقيات التي ُو ِقعَتْ  ،واالجتماعي من خالل
اللقاء مع املغرتبني ال�سوريني يف تلك البلدان.
و�إقليمي ًا كانت العالقة ال�سورية الرتكية مبتانتها وت�أثرياتها �أهم حدث يف املنطقة� ،إذ ارتقت يف ر�ؤاها
وتطلعاتها �إىل �أبعد و�أكرب من مفهوم "الدول املتجاورة" ليكون التقارب ال�سوري الرتكي �أمنوذج ًا
يحتذى يف العالقات الدولية.
عربي ًا �شهد العام  2010حراك ًا �سيا�سي ًا �سوري ًا �سعودي ًا م�ستمر ًا لإخراج لبنان مما يخطط له �أعدا�ؤه
وخا�صة يف مو�ضوع املحكمة الدولية التي انق�سم اللبنانيون حولها بعد �أن باتت ت�سعى من خالل
ت�سريباتها املغر�ضة �إىل الإيقاع بني اللبنانيني بكافة انتماءاتهم ،وا�ستهداف املقاومة التي �أعلنت
�إ�سرائيل وحلفا�ؤها يف املنطقة �أنها عاجزة عن تفكيكها واحل ّد من الت�أييد وامل ّد ال�شعبي الذي حتظى
به .كما �شمل هذا احلراك دعم ال�شعب العراقي يف حمنته ومعاناته من تبعات االحتالل ،والت�أكيد
على وحدة �أرا�ضي العراق و�صونها من �أي تق�سيم.
�أم��ا الق�ضية الفل�سطينية ،فما زال��ت و�ستبقى الأول��وي��ة الأوىل يف �أي لقاء �أو زي��ارة �أو حمادثات
يجريها ال�سيد الرئي�س ،حيث احت�ضنت دم�شق �أكرث من جل�سة للحوار الفل�سطيني من �أجل ا�ستكمال
امل�صاحلة الفل�سطينية ،وجرى يف �أكرث من م�ؤمتر �صحفي الت�أكيد على �أن مفاو�ضات ال�سالم مع
العدو ال�صهيوين هي مفاو�ضات عبثيّة الهدف منها ك�سب الوقت وذر الرماد يف عيون من اكت�شفوا
احلقيقة العدوانية لإ�سرائيل ،وال�سيما بعد الهجوم على �أ�سطول احلرية الذي �ضم عدد ًا كبري ًا من
ال�سيا�سيني والربملانيني والإعالميني من خمتلف اجلن�سيات والذين حاولوا ك�سر احل�صار عن قطاع
غزة و�إي�صال املعونات الغذائية والدوائية لل�شعب الفل�سطيني املحا�صر.
�إن هذه الوقفة العجلى تبدو قا�صرة عن الإحاطة بكل املنجزات ال�سورية يف عام  2010ذلك �أننا نحتاج
لأكرث من وقفة ت�أمليّة ال�ستح�ضار وا�ستعادة املواقف التي يعت ّز بها كل عربيّ حرّ ،كانت ومازالت تعنيه
هذه الر�ؤية ال�شمولية وال�صوابية التي تقربه �أكرث من �آماله و�أهدافه الكربى...
وما �أحوجنا مع نهاية كل عام لهذه الوقفة يف قراءة املواقف.

