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العالم

قضية

فنزويال :الجيش في قلب الرهانات «الخــ
أثار ّ
تمرد محدود في إحدى القواعد العسكرية في
فنزويال األسبوع الماضي ،الكثير من التكهنات حول
االحتماالت التصعيدية التي يمكن أن تصل إليها
األزمة السياسية ،وطرح في اآلن ذاته ،تساؤالت
عن خيارات الجيش الفنزويلي في المرحلة المقبلة،
برغم اإلجماع في اآلراء على أن الحديث عن انقالب
عسكري أمر سابق ألوانه
وسام متى
فـ ــي خـ ـض ــم ال ـ ـص ـ ــراع ال ـخ ـط ـي ــر الـ ــذي
تـشـهــده ف ـنــزويــا ،ي ـتــزايــد ،يــومــا بعد
ي ــوم ،ال ـحــديــث ع ــن خ ـي ــارات املــؤسـســة
العسكرية ،وتكثر الرهانات السياسية
حولها ،بني معسكر الرئيس نيكوالس
مـ ـ ـ ـ ــادورو ،ال ـ ــذي يـ ـب ــدو م ـط ـم ـئ ـنــا إل ــى
االن ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاز «ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي» ل ـل ـج ـي ــش
الفنزويلي إلى «الثورة البوليفارية»،
وب ــن املعسكر امل ـع ــارض ،املــدعــوم من
ّ
يتحي
قبل الــواليــات املـتـحــدة ،وال ــذي
فرصًا ،تبدو ضئيلة ،إلحــداث اختراق
داخل الثكنات التي ما زالت حتى اآلن
حصنًا أمينًا للنظام اليساري.
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ك ـ ــان ط ـب ـي ـع ـيــا أن
ي ـح ـظــى الـ ـتـ ـم ـ ّـرد ال ـع ـس ـك ــري امل ـح ــدود
ف ــي «ق ــاع ــدة ب ــارام ــاك ــاي» ،ي ــوم األح ــد
املاضي ،باهتمام ّ
جدي ،من قبل طرفي
الـصــراع .فالرئيس الفنزويلي ،تعامل
ً
مــع املــوقــف باعتباره عمال «إرهــابـيــا»
ضد الجيش الفنزويلي ـ وهي العبارة
التي استخدمها وزير الدفاع فالديمير
بـ ــادري ـ ـنـ ــو ـ ـ ـ وت ـ ـ ّ
ـوع ـ ــد ب ـ ــإن ـ ــزال أق ـص ــى
الـعـقــوبــات بـحــق امل ـت ـمــرديــن ،فــي حني
أن املـعــارضــة اليمينية نـظــرت إلــى ما
ّ
يصب في
جــرى ،باعتباره تـطـ ّـورًا ،قــد
نهاية املطاف في مصلحتها ،ومؤشرًا
على «تململ» في األوســاط العسكرية
من النظام الحاكم.
في الواقع ،لم يكن ما جرى في القاعدة
ّ
«التمرد العسكري» األول ،ففي السابع
والعشرين من حزيران املاضي ،فوجئ
الفنزويليون بمروحية تابعة لهيئة

العالقة التاريخية بين الجيش
والسلطة اتسمت بطابع
خاص في عهد تشافيز
الـتـحـقـيـقــات الـعـلـمـيــة والـجـنــائـيــة في
ّ
الـ ـش ــرط ــة ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة ،وه ـ ــي ت ـحــلــق
فــوق كــاراكــاس ،رافـعــة شـعــارات تدعو
إل ــى الـعـصـيــان ،قـبــل أن تـهــاجــم مبنى
املحكمة العليا.
م ــابـ ـس ــات الـ ـح ــرك ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
«ق ــاع ــدة ب ــارام ــاك ــاي» ،تـثـيــر ب ــدوره ــا
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت والـ ـشـ ـك ــوك،
فالعسكريون الــذيــن قــامــوا بـهــا ،بــدوا
أش ـب ــه ب ـم ـج ـمــوعــة ه ـ ــواة ،أك ـث ــر مـنـهــم
مـتـمـ ّـرديــن جـ ّ
ـديــن .هــذا األم ــر ،يعكسه
ّ
اعـتـمــاد العسكريني «كـتــيــب معايير»
عفا عليه الزمن ،ويتمثل في السيطرة
على منشأة عسكرية ،لجعلها قاعدة
ان ـط ــاق ل ـت ـمـ ّـرد واس ــع ال ـن ـطــاق .ولـكــن
ّ
التحرك العسكري األخير ،بدا محكومًا
بالفشل ،منذ الـبــدايــة ،بسبب افتقاره
ً
أصـ ــا إل ــى امل ـق ـ ّـوم ــات الـبــديـهـيــة الـتــي
تـجـعـلــه ي ـش ـكــل م ـص ــدر ت ـهــديــد جــدي
للنظام اليساري.
وكـ ــان واض ـح ــا م ـنــذ ال ـب ــداي ــة أن قــائــد
امل ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرديـ ــن ،ال ـ ـ ــذي ظ ـه ــر فـ ــي شــريــط
فيديو ،محاطًا بخمسة عشر عسكريًا،
ليس بالشخصية العسكرية املــؤثــرة،

التي تستطيع أن تقود ّ
تحركًا عسكريًا
يـمـتـلــك ف ــرص ال ـن ـجــاح .فــالـنـقـيــب ،هو
مـ ــن الـ ـضـ ـب ــاط «املـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــن» ت ـم ــام ــا،
وسبق أن تـ ّ
ـزعــم «ت ـمـ ّـردًا» دعائيًا ،قبل
سـنـتــن ،حــن ظـهــر فــي شــريــط فيديو
ّندد خالله بسياسات مــادورو ،قبل أن
ّ
يفر إلــى الــواليــات املتحدة ،إثــر صدور
مذكرة توقيف بحقه .كذلك فإن رتبته
العسكرية املتدنية ال تمنحه الحيثية
ّ
الجدية داخل املؤسسة العسكرية ،وال
ال ـكــاريــزمــا بــن رف ــاق ال ـس ــاح ،لجعله
الشخصية الـقـيــاديــة فــي حــركــة تـمـ ّـرد
قادرة على التمدد واالنتصار.
ّ
عــاوة على ذلــك ،إن البيان الــذي تاله
ال ـن ـق ـي ــب خـ ـ ــوان كـ ــاغـ ــواري ـ ـبـ ــانـ ــو ،ب ــدا
مرتبكًا ،سواء في هدفه ،إذ لم يتجاوز
إعــان «تـمـ ّـرد شــرعــي» ـ ـ غير انقالبي ـ
«ديكتاتور
بغرض «إنقاذ فنزويال» من
ّ
مجرم» ،أو في إطاره الحركي ،بتضمنه
انتقادًا غريبًا ّللنخب املعارضة ،التي
ُيفترض أن توفر الحاضنة السياسية،
وت ـهــدي ـدًا أك ـثــر غــرابــة ل ـلــوحــدات التي
س ـتــرفــض االل ـت ـح ــاق بـ ــه ،بــاع ـت ـبــارهــا
«هدفًا عسكريًا»!
ّ
عـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،ثـمــة قــلــة تعاملت
م ــع أح ـ ــداث ال ـقــاعــدة بــوصـفـهــا ت ـمـ ّـردًا
ّ
جديًا ،فالتقويم األولي ملا جرى ،يراوح
ّ
ّ
بــن اعـتـبــاره مـجــرد تـحــرك دعــائــي في
إطـ ــار ال ـح ــرب الـنـفـسـيــة ض ــد الــرئـيــس
نـيـكــوالس مـ ــادورو ،لــن تـتـجــاوز آثــاره
واقـعــة الـطــوافــة ،أو خـطــوة يــائـســة من
ج ــان ــب ع ـس ـكــريــن ي ــائ ـس ــن ،أو رب ـمــا
عـمـلـيــة س ــرق ــة ألس ـل ـحــة ،ف ــي ب ـلــد بــات
واقفًا عند حافة الحرب األهلية.
ول ـكــن ،بـصــرف الـنـظــر عــن التقويمات
ّ
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ف ـ ـ ــإن «تـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـر َدي» ا ًل ـق ــاع ــدة
وطوافة وزارة الداخلة ،مضافة إليهما
الـتـقــاريــر اإلعــامـيــة الـتــي تـتـحــدث عن
اسـ ـتـ ـي ــاء ال ـع ـس ـك ــري ــن مـ ــن ت ــداع ـي ــات
األزم ــة الـسـيــاسـيــة ،ربـمــا فتحا شهية
املـعــارضــة اليمينية ،للعزف على هذا
ال ــوت ــر ال ـح ـس ــاس ،والـ ــرهـ ــان بــالـتــالــي
عـلــى ان ـقــاب ع ـس ـكــري ،يـحـقــق الـهــدف
األس ــاس ــي ال ــذي تـسـعــى إل ــى تحقيقه،
وهــو إطــاحــة م ـ ــادورو ...وب ــإرث هوغو
تشافيز.
السيناريو ،ليس بالبساطة
هذا
ولكن
ّ
الـ ـت ــي ق ــد ي ـظــن ـهــا ال ـب ـع ــض ،فـطـبـيـعــة
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش والـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الـسـيــاسـيــة فــي ف ـنــزويــا ،مـنــذ انـتـهــاء
ال ـ ـح ـ ـق ـ ـبـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة فـ ـ ـ ــي أواخـ ـ ـ ـ ــر
الخمسينيات من القرن املنصرم ،باتت
تتسم بطابع خاص تجعل الرهان على
االنقالبات أقرب إلى الوهم السياسي،
ويجعل الـخـيــارات العسكرية فــي هذا
اإلطـ ــار مـحـصــورة بـحــالــة ت ـمـ ّـرد تحت
السيطرة.
ّ
لـعــل مــا يــؤكــد ذل ــك أن هــوغــو تشافيز
نفسه ،فشل فــي الــوصــول إلــى الحكم،
خ ـ ــال االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي ع ــام
 ،1992ق ـب ــل أن ي ـن ـجــح ف ــي ذل ـ ــك بـعــد
ســت س ـنــوات ،مــن طــريــق االنـتـخــابــات،
وهو ما ّ
تكرر في عام  ،2002حني فشل
انـقــاب عسكري ،مــدعــوم أميركيًا ،في
إزاحته عن الحكم.
وم ـ ـ ــع أن بـ ـعـ ـض ــا م ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـسـ ـم ــات
املـحــددة لطبيعة العالقة بــن العسكر

ّ
ّ
يتلقوا ّ
ما ّ
أي تدريبات في المدارس األميركية
يميز الجيش الفنزويلي أن قادته لم

(أ ف ب)

والسياسة ،يعود إلى الحقبة السابقة
ّ
لتشافيز ،إال أن األخـيــر عــزز مــا سبق،
وك ـ ـ ـ ـ ـ ّـرس نـ ـمـ ـط ــا ج ـ ــدي ـ ـدًا ب ـ ـ ــات ي ـع ــرف
بـ«التحالف املــدنــي ـ ـ العسكري» الــذي
ي ـش ـك ــل رك ـ ـيـ ــزة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي ح ـمــايــة
«الـ ـث ــورة ال ـبــول ـف ـيــاريــة» ،ت ـحــت تــأثـيــر
عوامل عـ ّـدةّ ،
ترجح ،بشكل عــام ،والءه
للنظام السياسي.
ّ
ومـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ،إن
ت ـع ــال ـي ــم سـ ـيـ ـم ــون ب ــولـ ـيـ ـف ــار ،مـ ـح ـ ّـرر
أميركا الالتينية الــذي تحمل «الثورة
ال ـب ــول ـي ـف ــاري ــة» اسـ ـم ــه ،ل ـطــاملــا شـكـلــت
خـلـفـيــة أســاس ـيــة لـلـعـقـيــدة الـعـسـكــريــة
للجيش الفنزويلي ،حتى قبل الحقبة
التشافيزية ،ومن املؤكد أنها اكتسبت
ب ـع ـدًا ج ــديـ ـدًا ،ب ـعــدمــا ب ــات ــت جـ ــزءًا من
الخلفية الفكرية للنظام اليساري ،منذ
نهاية التسعينيات.
يضاف إلى ذلك ،أن الجيش الفنزويلي
ل ــم ي ـك ــن ،ف ــي ال ـع ـم ــوم ،م ــن عـ ّـي ـنــة تلك
الجيوش الالتينية ،التي تأثرت خالل
ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،بالعقيدة العسكرية
امل ـ ـنـ ــاوئـ ــة ل ـل ـش ـي ــوع ـي ــة ،واملـ ـن ــاهـ ـض ــة

للتنظيمات العسكرية املتأثرة بالثورة
الـ ـك ــوبـ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ج ـع ـل ـت ـهــا ش ــدي ــدة
الحساسية تجاه حكم اليسار.
ومن ناحية أخرىّ ،إن ما ّ
يميز الجيش
الفنزويلي عن غيره من جيوش أميركا
الالتينية ،أن معظم ضباطه ،وال سيما
القياديون ،لم يتلقوا أي تدريبات في
املـ ــدارس الـحــربـيــة األمـيــركـيــة ،بالنظر
إلى توتر العالقات بني هوغو تشافيز
واإلدارات األميركية ،وهــو أمــر شديد
األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ــي ق ـ ـ ـ ــارة ،لـ ـط ــامل ــا شـكـلــت
الـحــديـقــة الـخـلـفـيــة ل ـلــواليــات املـتـحــدة
الـ ـت ــي تـ ـك ــاد تـ ـك ــون مـ ـس ــؤول ــة ـ ـ ـ ال بــل
منخرطة مباشرة ـ في كل االنقالبات
العسكرية هناك.
ّ
ومن الناحية االجتماعية ،إن التركيبة
الـحــالـيــة لـلـجـيــش ال ـف ـنــزوي ـلــي ،تجعل
ان ـح ـيــازات ـهــا إل ــى ال ـي ـســار أقـ ــرب منها
إلـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن ،ف ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ح ــرك ــات
ّ
التمرد ،في الفترة التي سبقت «الثورة
ال ـب ــول ـي ـف ــاري ــة» ،أتـ ــت م ــن ق ـبــل ضـبــاط
ي ـن ـت ـمــون إلـ ــى ال ـط ـب ـق ــات األكـ ـث ــر ف ـق ـرًا
فــي املـجـتـمــع الـفـنــزويـلــي ،وال يخفون

سـخـطـهــم ع ـلــى ال ـن ـخ ـبــة االق ـت ـصــاديــة
الحاكمة في البالد .ومن املؤكد أن تلك
التركيبة تعززت أكثر ،خالل السنوات
الـعـشــريــن املــاض ـيــة ،وال سيما بعدما
ُرفد الجيش الفنزويلي بآالف الضباط
والجنود «التشافيستا».
ً
ّ
تضمنه البيان
وليس تفصيال هنا ،ما
الذي تاله النقيب خوان كاغواريبانو،
قائد املجموعة املتمردة على مــادورو،
من هجوم على «النخب الفاسدة التي
خانت الشعب» ،و«الصفقات املعقودة
بني الخونة والطغاة».
وإلـ ــى ج ــان ــب م ــا س ـب ــق ،ف ــإن الـنــاحـيــة
االق ـت ـصــاديــة تـشـكــل عـنـصـرًا جــوهــريــا
لـضـمــان ال ــوالء الـسـيــاســي للكثير من
الـجـنــراالت وكـبــار الضباط ،للحكومة
ال ـي ـس ــاري ــة ،وت ـل ــك ن ـت ــاج ل ــ«ال ـت ـحــالــف
املدني ـ السياسي» الذي ّ
كرسه هوغو
تشافيز ،وسار عليه نيكوالس مادورو،
ال ــذي جـعــل املــؤسـســة العسكرية ركنًا
أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وشريكًا في املشاريع االجتماعية ،ذات
الطابع االشتراكي.
وت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى أن مـ ــا بــن
 1500و 2000ض ــاب ــط ،مـتـقــاعــديــن أو
فــي الـخــدمــة الـفـعـلـيــة ،يـحـتـلــون الـيــوم
مــواقــع مهمة فــي اإلدارة العامة ،ال بل
إن ثـلــث وزراء الـحـكــومــة الـحــالـيــة ،هم
م ــن الـعـسـكــريــن ( 12وزيـ ـ ـرًا م ــن أصــل
ّ ،)32
يتقدمهم وزير الدفاع ،الذي جعله
مادورو «وزيرًا فوق العادة» ،ما يوجب
ع ـلــى الـ ـ ـ ــوزراء اآلخ ــري ــن إط ــاع ــه على
خططهم.
وإل ـ ــى ج ــان ــب ال ـ ـ ـ ــوزارات امل ـه ـم ــة ،الـتــي
يشغلها العسكريون (الــدفــاع ،شــؤون
الــرئــاســة ،الــداخـلـيــة ،ال ـعــدل ،التموين،
ال ــزراع ــة ،الـصـيــد ،اإلس ـك ــان ،الـكـهــربــاء،
األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة) ،ف ـ ــإن ح ـض ــوره ــم
ي ـط ـغ ــى ع ـل ــى م ـج ــال ــس إدارات كــافــة
املؤسسات والشركات الحكومية ،وال
سيما في قطاعات الطاقة والصناعة
واإلعالم واملصارف.

