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بورتريه
«أنا ماركسي لينيني ،وسأبقى حتى آخر يوم في حياتي» ،يقول الزعيم الكوبي ،فيديل كاسترو ،الذي
يحتفل اليوم بعيد ميالده التسعين

الرفيق فيديل...
« »90شوكة في حلق واشنطن
رنا حربي
فــي شـهــر نـيـســان امل ــاض ــي ،أل ـقــى فـيــديــل كــاسـتــرو،
ال ــذي لـطــاملــا آم ــن بــأنــه سـيـمــوت وه ــو يلبس «الـبــوط
العسكري» ،كلمة وصفتها الصحافة بكلمة وداع.
قــال فيها ،وســط هتافات الحضور باسمه« :قريبًا
سـيـكــون عـمــري  90ع ــام ــا ...الـكــل يــأتــي دوره ...قد
تكون هذه املرة األخيرة التي أتحدث خاللها في هذه
القاعة ،ولكن األفكار الشيوعية الكوبية ستبقى إلى
األبد».
اختار زعيم الثورة الكوبية عدم الظهور إلى العلن في
سنواته األخيرة ،وهو الذي كان يقول دائمًا« :ال أعتقد
أن اإلن ـســان يـجــب أن يعيش إل ــى أن يـهــرم وإل ــى أن
تخفت الشعلة التي أضاءت أملع لحظات حياته» .لكن
التراجع عن الظهور ،لم يمنعه من مواصلة مقارعة
العدو األول ،أي «اإلمبراطورية األميركية» ،ففي آذار
املاضيّ ،
وجه انتقادًا الذعًا إلى الواليات املتحدة بعد
«الزيارة التاريخية» للرئيس ،بــاراك أوباما ،لهافانا.
قال إن «االستماع إلى كلمات الرئيس األميركي كانت
ستسبب أزمــة قلبية ألي شخص» ،مضيفًا« :لسنا
بحاجة ألن تقدم لنا اإلمبراطورية هدايا من أي نوع
كان» ،مذكرًا بالئحة طويلة من الخالفات بني البلدين.
يــرى الـكـثـيــرون أن كــاسـتــرو ك ــان وال ي ــزال «شــوكــة
في حلق الــواليــات املتحدة» التي حاولت مخابراتها
اغـتـيــالــه «أك ـثــر مــن  634م ــرة» (ك ـمــا ذك ــر مـســؤول
كوبي) ،لكنها فشلت وحكم كاسترو البالد قرابة 50
عــامــا ،شهد فيها رحيل وصـعــود نحو  10رؤســاء
أميركيني ،جميعهم حــاولــوا إطاحته بشتى الطرق
بهدف القضاء ،أو على األقــل احتواء ،فكر مناهض
لإلمبريالية والهيمنة األميركية.
ولد كاسترو في  13آب عام  1926ألحد املزارعني،
وسرعان ما ّ
تمرد على الحياة املترفة التي وجد فيها

حاولت مخابرات واشنطن اغتيال كاسترو أكثر من  600مرة (أ ف ب)

تناقضًا كبيرًا مــع حــالــة الفقر والـحــرمــان السائدة
ف ــي مـجـتـمـعــه .ت ـخ ـ ّـرج كــاس ـتــرو ف ــي كـلـيــة الـحـقــوق
بجامعة «هــافــانــا» عــام  ،1950وبـعــد حصوله على
درجة الدكتوراه في القانون ،رفع قضية ضد رئيس
ال ـب ــاد حـيـنـهــا ،فــولـغـنـيـســو بــاتـيـسـتــا ،اتـهـمــه فيها
بــانـتـهــاك الــدس ـتــور .وبـعــد رف ــض دع ــواه القضائية،
اختار كاسترو حمل السالح وهاجم ثكنات مونكادا
ال ـع ـس ـكــريــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة فــاش ـلــة إلس ـق ــاط الـنـظــام
املدعوم من الواليات املتحدة .سجن كاسترو ثم ُعفي
ُ
عنه ،ونفي ،إال أنه عاد إلى كوبا في عام  ،1956بعدما
ّ
شكل مجموعة ثورية برفقة تشي غيفارا ،ونجحت

الثورة التي قادها مع «الثوار امللتحني» تحت شعار
خونة ،ال تدخل خارجيًا! هذه املرة
«ال لصوص ،ال ُ
ال ـثــورة حقيقية» ،وأط ـيــح باتيستا ،ال ــذي ه ــرب في

ال يزال كاسترو صامدًا
بعدما طبعت سيرته ذاكرة
القرن العشرين
كانون الثاني من عام .1959
فــي ظــل ت ـقـ ّـرب كــاسـتــرو مــن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي،

ً
أصبحت كوبا معقل للحرب الباردة ،وفي عام 1961
اجتاح كوبا ّنحو  1,400من املنفيني الكوبيني ،الذين
ّ
دربتهم وسلحتهم وكالة االستخبارات املركزية ،في
خليج الخنازير في محاولة فاشلة إلطاحة النظام.
وكشف أرشيف األمن القومي األميركي في ما بعد
أن الواليات املتحدة بدأت التخطيط إلطاحة كاسترو
في وقت مبكر من تشرين األول عام .1959
ّ
حول كاسترو ،الذي اشتهر باللحية السوداء والبزة
العسكرية ،كوبا إلى دولــة اشتراكية يحكمها حزب
واح ــد ،هــو الحكم األول مــن نــوعــه فــي نصف الكرة
الغربي .يقول الزعيم الكوبي إن «الرأسمالية بغيضة
وقـ ـ ــذرة وم ـق ــرف ــة ،ألن ـه ــا ت ـس ـبــب الـ ـح ــروب وال ـن ـفــاق
واملنافسة» ،ويؤمن بأنه ال بد لتناقضات الرأسمالية
األميركية من أن تدمر نفسها .ويعتقد أن «إيــرادات
الشركات الكوبية التي تديرها الدولة يجب أن تصرف
حصرًا على مصالح الشعب».
بعد انهيار االتحاد السوفيتي في عام  ،1991نجح
كــاسـتــرو بالسيطرة على الحكومة خــال األوق ــات
االقتصادية العصيبة ،وفي عام  2008استقال من
الرئاسة بسبب مرضه ،تاركًا الحكم ألخيه راؤول.
ّ
تــوقــع الكثيرون أن يسير راؤول على خطى أخيه،
لكن كوبا كما أرادهــا كاسترو بــدأت تتغير بالفعل،
ً
وباتت البالد تعرف تحوال من النظام االشتراكي إلى
نـظــام اقـتـصــادي مختلط ،وتتبنى سياسات «أكثر
انفتاحًا» على القطاع الـخــاص ،فيما يجري خفض
عدد الوظائف في القطاع العام وكذلك إعانات الدولة.
ّ
ولعل الخطوة األهم تمثلت ببدء تطبيع العالقات مع
الواليات املتحدة.
قد يصعب التكهن اليوم بمستقبل الجزيرة الكوبية،
لكن «الثوري األحمر» ال يزال صامدًا بعدما طبعت
سـيــرتــه ذاك ــرة ال ـقــرن ال ـع ـشــريــن ...الـغـنـيــة بــاملــراحــل
الجميلة (والقاتلة).

روسيا

منظومات الـ«اس ــ »400
تصل إلى القرم
أعـلــن الـجـيــش ال ــروس ــي ،أم ــس ،نشر
منظومة "إس "400-لـلـصــواريــخ في
ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم ،ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد من
األس ـل ـحــة األك ـث ــر فـعــالـيــة ف ــي الـعــالــم
ّ
لصد أي هجوم جوي.
ّ
وقالت "روسـيــا الـيــوم" إن "نشر هذه
املنظومة في القاعدة العسكرية قرب
ً
إجراء مخططًا
مدينة فيودوسيا ،كان
له من قبل ،لكن هذه الخطوة تزامنت
مع األزمة الجديدة في العالقات بني
موسكو وكييف على خلفية الكشف
عن مخطط تخريبي أوكراني تمكنت
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــروس ـي ــة أخ ـي ـرًا من
إحباطه في القرم".
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان عـ ـسـ ـك ــري ن ـق ـل ـتــه
ّ
وك ـ ــاالت األنـ ـب ــاء ال ــروس ـي ــة أن "ف ــوج
ال ـصــواريــخ امل ـضــادة للجو فــي قــوام
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ــراب ـ ــع لـ ـلـ ـس ــاح الـ ـج ــوي
والـ ّـدفــاع الجوي واملنتشر في القرم،
تسلم منظومة إس 400-الـتــي تقدر
على حماية أراض ــي الـقــرم برمتها".
وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن "أفـ ـ ـ ــراد األط ـق ــم
الـتــي سـتـتــولــى الـتـحـكــم باملنظومة،

خضعوا للتدريبات الالزمة في مركز
ال ـتــدريــب ال ـخــاص بــال ـقــوات الجوية
والفضائية في مقاطعة لينينغراد،
ومن ثم تدربوا في ميدان كابوستني
يـ ــار ف ــي م ـقــاط ـعــة أسـ ـت ــراخ ــان عـلــى
الــرمــايــة بــاسـتـخــدام املـنـظــومــة التي

تزامن نشر المنظومة
مع بروز األزمة الجديدة
بين موسكو وكييف
تـ ـض ــم وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة وك ـت ـي ـب ـتــن
للصواريخ".
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،اتـهـمــت أوكــران ـيــا،
أمـ ـ ــس ،روسـ ـي ــا بــال ـت ـخ ـط ـيــط إلثـ ــارة
اضـطــرابــات فــي أراضـيـهــا ،وذل ــك في
وقت يبدي فيه املجتمع الدولي قلقه

من تصعيد التوتر بني البلدين .وقال
فــرع االستخبارات في وزارة الدفاع
األوكــران ـيــة إن "ال ـعــدو يـعـتــزم القيام
بــاسـتـفــزازات واسـعــة على طــول خط
الجبهة فــي شــرق أوكــرانـيــا ،يعقبها
ات ـ ـهـ ــام الـ ـج ــان ــب األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ب ـع ــدم
احترام اتفاقات مينسك".
وك ــان ــت مــوس ـكــو ق ــد ات ـه ـمــت كييف
بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات تـ ـ ــوغـ ـ ــل ع ـ ــدة
لـ"مخربني إرهابيني" في بداية الشهر
الجاري في القرم ،انتهت بمواجهات
مسلحة وأدت بحسب موسكو إلى
م ـق ـت ــل ع ـن ـص ــر ف ـ ــي االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
وجـ ـ ـن ـ ــدي روسـ ـ ـ ـ ــي .وص ـ ـ ـ ــرح رئ ـي ــس
الوزراء الروسي ،ديمتري مدفيديف،
بـ ـ ــأن مـ ــا ت ـت ـه ــم م ــوسـ ـك ــو ك ـي ـي ــف بــه
يشكل "جريمة بحق روسيا والشعب
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي" .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ــرئـ ـي ــس
الروسي ،فالديمير بوتني ،قد يقطع
العالقات الدبلوماسية مع أوكرانيا
إن لم تتوافر "وسائل أخــرى للتأثير
في الوضع".
(األخبار ،أ ف ب)

