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العالم
ّ
حذر بومبيو من
أن الشركات األوروبية
العمل
التي
تواصل ّ
«ستتحمل
في إيران
المسؤولية» (أ ف ب)

الحدث أعلن مايك بومبيو ،أمــس ،االستراتيجية الجديدة ضد إيــران،
داعيًا األخيرة إلى االمتثال لسلسلة شروط ليس أكبرها وقف برنامجها
النووي ،ومهددًا إياها بعقوبات قاسية لن يكون الـ«بنتاغون»
ً
مستثنى من الجهات العاملة عليها .تهديدات سرعان مابادرت طهران
في التقليل من أهميتها ،مجددة تمسكها بالتفاوض مع األوروبيين
لحماية االتفاق النووي .لكن تلك المفاوضات ًتبدو محاطة بالمخاطر،
في ظل التلويح األميركي بعصا العقوبات ،فضال عن التطلع األوروبي
إلى «بعض التنازالت» اإليرانية

ّ
إيران «ال تبالي» بالتهديد وأوروبا متوجسة

«استراتيجية» واشنطن الجديدة:
مطالب تعجيزية النتزاع تنازالت
لم تخرج «االستراتيجية الجديدة»
ال ـ ـتـ ــي ع ــرضـ ـه ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أمـ ــس،
التعامل مع إيران ،عن دائرة ما
بشأن ّ
ُ
مطالب أشبه ما تكون
كان متوقعًا:

بـ«التعجيزية» ،وتهديدات بعقوبات
سـ ـتـ ـك ــون «األق ـ ـ ـ ـ ــوى ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ».
ثـنــائـيــة ي ـبــدو واض ـح ــا أن ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف مـ ـ ــن ورائـ ـ ـه ـ ــا
تصعيد الضغوط على الجمهورية

تهليل خليجي وإسرائيلي
تماثلت ردود الفعل الخليجية واإلسرائيلية على خطاب وزير الخارجية
َ
األميركي ،مايك بومبيو ،لناحيتي االغتباط بـ«االستراتيجية الجديدة»
بوجه إيران ،والتحريض على مزيد من اإلجراءات العقابية ضد الجمهورية
اإلسالمية .ووصف وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الخارجية ،أنور قرقاش ،تلك االستراتيجية
بـ«الصارمة» ،معتبرًا إياها «نتيجة طبيعية
للسلوك اإليراني عبر السنوات» ،مشددًا على أن
«توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران
عبثية تغولها وتمددها» .وفي االتجاه نفسه،
ّ
عد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
االستراتيجية التي أعلنها بومبيو «السياسة
الوحيدة والصحيحة التي يمكنها ضمان السالم
في املنطقة» ،داعيًا جميع دول العالم إلى «العمل
بموجب السياسة األميركية ألن إيران عدوانية».
وأشار نتنياهو ،في بيان ،إلى أن طهران «في أوج
توسعها وعدوانها في جميع أنحاء الشرق األوسط» ،مضيفًا أن «إيران
تسعى إلى امتالك األسلحة النووية بطرق مختلفة قد كشفنا عنها النقاب»،
في إشارة إلى الوثائق التي عرضها أواخر الشهر املاضي بشأن البرنامج
النووي اإليراني.
(األخبار)

اإلس ــام ـي ــة إل ــى أق ـص ــى ح ـ ّـد مـمـكــن،
بـهــدف حملها عـلــى تـقــديــم تـنــازالت
في ثالثة ملفات رئيسة :برنامجها
ال ـنــووي ،وصواريخها الباليستية،
ودوره ـ ــا فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط .وهــي
ُ
أي
ملفات ال تظهر طـهــران إلــى اآلن ً
مراهنة
استعداد للتفاوض بشأنها،
ِ
ّ
ف ــي مــوق ـف ـهــا امل ـت ـص ــل ــب هـ ـ ــذا ،ال ــذي
ّ
جددته أمس ،على إمكانية أن تؤدي
مشاوراتها مع الشركاء األوروبيني
إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
وت ـث ـم ـي ــره ــا ،ل ـك ــن ه ـ ـ ــؤالء ال ـش ــرك ــاء
ل ــم ي ـقـ ّـدمــوا حـتــى ال ـســاعــة م ــا يمكن
ً
اعتباره «حصانًا رابحًا» ،فضال عن
ّ
أنهم لم يتخلوا عن لهجة استرضاء
واش ـن ـطــن ،حـتــى إن أح ــد املـســؤولــن
ال ـك ـبــار ف ــي االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي رأى
أن «عـلـيـنــا االب ـت ـعــاد عــن اس ــم اتـفــاق
فيينا».
ـف ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،ف ـ ــي خ ـط ــاب ــه
ـ
ت
ـ
ل ـ ــم يـ ـكـ ِ
الـ ـ ــذي ألـ ـق ــاه ف ــي م ـع ـهــد «ه ـيــرت ـيــج»
فــي واشـنـطــن ،بــاملـطــالــب الـتــي كانت
ّ
تضمنتها الـبــرقـيــة املـ َ
ـرس ـلــة من
قــد
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة إلـ ــى األوروبـ ـي ــن
ف ــي ش ـهــر ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر امل ــاض ــي،
واملـ ـتـ ـمـ ـح ــورة ح ـ ــول م ـس ــائ ــل ثـ ــاث:
ضـ ـم ــان ت ـف ـت ـيــش م ـح ـكــم لـلـمـنـشــآت
ال ـن ــووي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة« ،إصـ ـ ــاح» بند
املدة الزمنية التي ترتفع بانقضائها
القيود املفروضة على برنامج إيران
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،وك ـ ـبـ ــح ب ــرن ــام ــج طـ ـه ــران
لـلـصــواريــخ الباليستية ،بــل أضــاف
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـطـ ـل ــب «الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف عـ ـ ــن أي
تخصيب لليورانيوم ،وغلق املفاعل
الــذي يعمل باملاء الثقيل» ،ما ينفي

تلقائيًا أهمية املطلب الثاني الوارد
فـ ــي االتـ ـف ــاقـ ـي ــة امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ،ويـ ـ ــؤدي
عـمـلـيــا إل ــى نـتـيـجــة واح ـ ــدة مـفــادهــا
ب ـت ـع ـب ـيــر الـ ــوزيـ ــر األمـ ـي ــرك ــي نـفـســه:
ّ
«تـ ـخ ــل ــوا ع ــن ب ــرن ــام ـج ـك ــم» .م ـط ـلـ ٌـب
أرف ـ ــق بــوم ـب ـيــو إع ــان ــه ب ــإش ـه ــار كل
َ
املعهودتني في
من الجزرة والعصا
السياسات األميركية في وجه إيران:
إذا اس ـت ـج ــاب ــت ط ـ ـهـ ــران ل ـل ـض ـغــوط
فستكون مكافأتها «رفــع العقوبات،
إعادة جميع العالقات الدبلوماسية
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،ودع ـ ـ ـ ـ ــم االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد
اإليــرانــي» ،وإذا أصـ ّـرت على موقفها
ال ــراف ــض ألي ت ـعــديــل ف ــي االتـفــاقـيــة
املبرمة عــام  2015فسيكون جزاؤها
«ضغوطًا مالية غير مسبوقة على
النظام اإليراني» مع «أقوى العقوبات
فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ» ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد تــوص ـيــف
املدير السابق لوكالة االستخبارات
األميركية املــركــزيــة ،الــذي تـ ّ
ـوعــد بأن
ذل ــك «م ـج ــرد ب ــداي ــة ف ـق ــط» .وب ـهــدف

تزخيم أجواء التصعيد بوجه إيران،
والتشديد على أن ما يــدور الحديث
عنه هو «خطة متكاملة» ممتدة من
البيت األبيض إلى وزارة الخارجية
إل ــى ال ــ«ب ـن ـتــاغــون» ووزارة الـخــزانــة
وغ ـي ــره ــا ول ـي ـســت م ـج ــرد ت ـهــديــدات
أح ــادي ــة غـيــر متفق عـلـيـهــا ،صاحب
ُ
توعد وزارة الدفاع
تهديدات بومبيو
ِ
ب ــ«ات ـخــاذ كــل ال ـخ ـطــوات الـضــروريــة
ملــواجـهــة الـسـلــوك اإلي ــران ــي الخبيث
في املنطقة» ،والتلويح بــ«إجــراءات
ج ـ ــدي ـ ــدة أو م ـض ــاع ـف ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الحالية».
املفارقة أن مهندس «االستراتيجية»
ال ـ ـجـ ــديـ ـ ُـدة ضـ ــد إي ـ ـ ـ ــران يـ ــريـ ــد ،ف ــوق
ك ــل م ــا ذك ـ ـ ــر ،ت ــدف ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ثـمــن
االنتكاسات األميركية املتتالية في
املنطقة ،وتحميلها مسؤولية ضمان
أمــن حلفاء الــواليــات املـتـحــدة الذين
ت ـص ــاع ــدت خ ـ ــال األشـ ـه ــر املــاض ـيــة
شـكــاواهــم مــن «ات ـســاع رقـعــة النفوذ

تقرير

واشنطن تطالب القاهرة بالضغط على حفتر
القاهرة ــ األخبار
اسـتـبـقــت ال ـقــاهــرة اجـتـمــاعــات وزراء
خــارج ـيــة دول الـ ـج ــوار ال ـل ـي ـبــي ،الـتــي
انطلقت في الجزائر ،أمــس ،بمشاركة
وزراء خـ ــارج ـ ـيـ ــة م ـ ـصـ ــر وتـ ــونـ ــس
والجزائر ،بإجراء اتصاالت مكثفة مع
واشنطن حــول مستقبل الــوضــع في
ليبيا.
وقــالــت مـصــادر دبلوماسية مصرية
ّإن «اتـ ـ ـص ـ ــاالت ج ـ ــرت خ ـ ــال األي ـ ــام
امل ــاض ـي ــة م ــع ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي تــم
خــال ـهــا ال ـت ـطــرق إل ــى األزم ـ ــة الـلـيـبـيــة
للخروج بتسوية سياسية لألوضاع
هـنــاك خ ــال الـفـتــرة املـقـبـلــة ،حـيــث تم

ال ـتــوافــق م ــع ال ـجــانــب األم ـيــركــي على
نقاط محورية عــدة» .ووفــق املصادر،
فــ ّ
ـإن «واش ـن ـط ــن طـلـبــت م ــن ال ـقــاهــرة
إق ـنــاع املـشـيــر خليفة حفتر وبــرملــان
ط ـ ـبـ ــرق بـ ـقـ ـب ــول تـ ـس ــوي ــة س ـي ــاس ـي ــة،
مــع اإلب ـق ــاء عـلــى الــدعــم امل ـصــري لهم
ف ــي حـ ــال مــواف ـق ـت ـهــم ع ـلــى الـتـســويــة
والـ ـت ــوق ــف ع ـن ــه ف ــي ح ـ ــال تـمـسـكـهــم
بوجهة نظرهم املنفردة ،على أن يكون
اتفاق التسوية ً
بناء على تعديل اتفاق
ال ـص ـخ ـيــرات امل ــوق ــع ع ــام  ،2015بما
يضمن التأكيد على ضم جميع القادة
الـعـسـكــريــن للجيش الــوطـنــي الليبي
والـتـعـهــد بــالـقـضــاء عـلــى امليليشيات
بـشـكــل ك ــام ــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى وقــف

الـســوق ال ـســوداء للنفط الليبي» .كما
طـلـبــت واشـنـطــن مــن ال ـقــاهــرة «تـفـ ّـهــم
تــركـيـبــة املـجـتـمــع الـلـيـبــي الـتــي تسمح
ً
لإلسالميني بأن يكونوا فصيال مهمًا
فــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة بلبيبا خــال
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ،وخ ــاص ــة ّأن تحقيق
االستقرار للمجتمع الليبي لن يتم من
دون وجودهم في أي عملية سياسية
حقيقية».
وخ ــال االت ـص ــاالت «أبـ ــدت واشـنـطــن
رغبتها فــي أن يـكــون الجيش الليبي
ً
مسؤوال أمام الحكومة مع إبقاء فائز
الـ ـس ــراج رئ ـي ـســا لـلـحـكــومــة إل ــى حني
إجــراء انتخابات يختار فيها الشعب
ال ـل ـي ـبــي م ـم ـث ـل ـيــه م ــع إق ـ ـ ــرار دس ـت ــور

ج ــدي ــد» ،م ـش ــددة ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة أن
يـتــم االت ـف ــاق ب ــن الـلـيـبـيــن ب ـن ـ ًـاء على
االتصاالت التي يجرونها مع األطراف
العربية بعدما فشلت جميع الجهود
التي بذلها مبعوثو األمم املتحدة خالل
الفترة السابقة».
وع ـ ــززت واش ـن ـطــن ثـقـتـهــا ف ــي ال ــدور
املصري خالل الفترة املقبلة ،وخاصة
ّأن «إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية
والجيش الليبي ستؤدي فيه القاهرة
الــدور األكبر ،سواء عسكريًا بتدريب
قــادة الجيش الليبي ،أو مدنيًا بإعادة
ب ـنــاء ال ــدول ــة الـلـيـبـيــة وإعـ ـ ــادة الـعـمــالــة
املصرية والشركات التي كانت تعمل
هنا في السابق».

اإلي ـ ــران ـ ــي» .هـ ــذا م ــا ي ـفـ ّـســر امل ـطــالــب
السياسية ال ــواردة ضمن قائمة من
اث ـنــي عـشــر شــرطــا ع ـ ّـدده ــا بومبيو
أم ـ ـ ــس ،يـ ـب ــرز مـ ــن ب ـي ـن ـهــا مـ ــا ي ــأت ــي:
«وضع ّ
حد لدعم ميليشيات جماعة
الحوثي في اليمن» حيث لم تستطع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـح ـق ـي ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــا مــن
العدوان الذي دخل عامه الرابع على
الــرغــم مــن كــل الــدعــم األمـيــركــي الــذي

تطالب طهران
األوروبيين بتوفير
«مناخ مالئم» لعمل
الشركات في إيران
وصـ ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد إشـ ـ ــراك ق ـ ــوات بــريــة
فــي العمليات الــدائــرة على الـحــدود
ال ـج ـنــوب ـي ــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة« ،نـ ـ ــزع س ــاح
املـيـلـيـشـيــات الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـع ــراق»
واملـ ـقـ ـص ــود ب ـه ــا ّف ـص ــا ّئ ــل «ال ـح ـش ــد
الشعبي» التي حقق ممثلوها نتائج
مـتـقـ ّـدمــة فــي االنـتـخــابــات البرملانية
األخيرة ،بما من شأنه إثارة املزيد من
القلق األميركي حول تموضع العراق
ً
االستراتيجي مستقبال« ،االنسحاب
م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وس ـ ـحـ ــب م ـي ـل ـي ـش ـيــات
الـحــرس ال ـثــوري هـنــاك» بعدما أدى
الـ ــدعـ ــم اإلي ـ ــران ـ ــي دورًا رئ ـي ـس ــا فــي
مواجهة الجماعات اإلرهابية ،ومنع
س ـق ــوط ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،ال ـتــوقــف
عـ ــن «دعـ ـ ـ ــم الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» وامل ـع ـن ـ ّـي بها
حــركــات املقاومة فــي وجــه إسرائيل،
وف ــي مـقــدمـهــا «ح ــزب ال ـلــه والـجـهــاد
اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي» الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــذان سـ ـ ّـمـ ــاه ـ ـمـ ــا
بومبيو باالسم ،واألهــم «وضــع ّ
حد
ل ـت ـصــرفــات ط ـه ــران ت ـج ــاه إســرائ ـيــل
والدول الحليفة لواشنطن في الشرق
األوس ــط» فــي إش ــارة إلــى السعودية
الـتــي لــم تفلح خططها ملــواجـهــة ما

تعتقده «ن ـفــوذًا إيــرانـيــا» فــي ٍّ
أي من
البلدان املشار إليها ُم ّ
قدمًا.
باختصار ،املطلوب من إيران رضوخ
كـ ــامـ ــل فـ ــي كـ ــل سـ ــاحـ ــة ت ـع ـل ــو فـيـهــا
راي ــة ت ـمــرد عـلــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
واالمتناع عن أي مواقف أو خطوات
مـ ــن ش ــأن ـه ــا ع ــرق ـل ــة مـ ـس ــار «ص ـف ـقــة
الـ ـق ــرن» ال ـت ــي ت ـع ـتــزم إدارة دون ــال ــد
تــرامــب طــرح بـنــودهــا الشهر املقبل.
وع ــاوة عـلــى جميع تـلــك الـتـنــازالت
ال ـت ــي ُي ـف ـت ــرض ب ـط ـه ــران تـقــديـمـهــا،
ّ
يتعي عليها أيـضــا تجريد نفسها
م ــن أي ع ـن ــاص ــر قـ ــوة ع ـب ــر ال ـتــوقــف
عن إنتاج الصواريخ التي يمكن أن
تحمل رؤوســا نــوويــة .ومــا لم ينسه
بــومـبـيــو ،بطبيعة ال ـح ــال ،التلويح
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـع ـق ــوب ــات ب ــاس ـت ـم ــرار
الـعـمــل عـلــى تـقــويــض الـنـظــام القائم
ف ــي ال ـجـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة بـقــولــه:
«ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة االمـ ـ ـ ــر ،س ـي ـت ـع ـ ّـن عـلــى
ال ـش ـعــب االيـ ــرانـ ــي اخ ـت ـي ــار ق ــادت ــه».
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات لـ ـ ــم تـ ـج ــد ف ـي ـهــا
إي ـ ــران إال «ارت ـ ـ ــدادًا إل ــى الـسـيــاســات
ال ـف ــاش ـل ــة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـخ ــاط ـئ ــة»،
ولذلك «ستجني (الواليات املتحدة)
النتائج السيئة نفسها» وفق ما رأى
وزير الخارجية محمد جواد ظريف،
ّ
فيما قلل الرئيس حسن روحاني من
ّ
أهمية تصريحات بومبيو ،متوجهًا
إليه بالقول« :من أنت لتقرر ما يجب
أن تفعله إيـ ــران وال ـع ــال ــم؟» ،مـشــددًا
ع ـلــى ض ـ ــرورة أن «ن ــواص ــل طريقنا
ّ
جـنـبــا إل ــى ج ـن ــب» .ول ـع ــل األبـ ــرز في
ّ
رد الفعل اإليــرانــي هو تأكيد ظريف
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إيـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مــع
ش ــرك ــائ ـه ــا م ــن أجـ ــل ح ـل ــول م ــا بـعــد
خروج أميركا من االتفاق النووي».
هـنــا ،تـتــزاحــم األسـئـلــة بـشــأن خطط
إي ــران البديلة إذا َعـ ِـجــز األوروب ـيــون
عـ ــن ت ـح ـص ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،خ ـصــوصــا
أن وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ّ
وجــه

إليهم تهديدات مبطنة بعدما دعاهم
إل ــى دع ــم اسـتــراتـيـجـيـتــه ال ـجــديــدة،
ب ـت ـح ــذي ــره مـ ــن أن الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
ّ
ستستمر في القيام بأعمال تجارية
ّ
ف ــي إي ـ ــران «سـتـتـحــمــل امل ـســؤول ـيــة»،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ــرف ــع م ـس ـت ــوى ال ـت ـح ــدي
أمـ ـ ــام ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وأمل ــان ـي ــا
لـتــوفـيــر مــا تـسـ ّـمـيــه ط ـهــران «مـنــاخــا
مالئمًا للشركات للعمل في إيــران»،
وال س ـ ُي ـم ــا أن «قـ ــانـ ــون ال ـت ـع ـط ـيــل»
ال ـ ــذي ف ـ ِّـع ــل ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ق ــد ال
يفلح فــي طـمــأنــة الـشــركــات الـكـبــرى.
إلـ ــى اآلن ،ت ـب ــدي ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
املـعـنـيــة تـمـ ّـسـكـهــا بــاالت ـفــاق الـحــالــي
وف ــق مــا ك ـ ّـرر أم ــس وزي ــر الخارجية
البريطاني بوريس جونسون ،الذي
لفت إلى أن الصفقة األصلية «تحمي
ال ـع ــال ــم م ــن قـنـبـلــة ن ــووي ــة إي ــران ـي ــة،
وفي املقابل تعطي اإليرانيني بعض
الفوائد االقتصادية» ،مشيرًا إلى أن
«احتمال التوصل إلــى اتـفــاق جديد
أوس ـ ـ ــع ب ـك ـث ـي ــر مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران س ـي ـكــون
ص ـع ـب ــا لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» .ل ـك ــن ج ــون ـس ــون،
وف ــي الــوقــت ال ــذي أك ــد فـيــه أن بــاده
«س ـت ـع ـم ــل ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ـش ــرك ــات
الـبــريـطــانـيــة املـتـعــامـلــة م ــع إي ـ ــران»،
أعرب عن اعتقاده بـ«أننا في النهاية
سنعود إلى نوع من اإلضافات التي
ك ـن ــا ن ـت ــوخ ــاه ــا ع ـل ــى االت ـ ـف ـ ــاق» ،مــا
يعني أن املـفـ ّـاوضــات بــن الجانبني
ال ـت ــي سـتـتـكــثــف األسـ ـب ــوع ال ـج ــاري
أوروبـ ـي ــة
ل ــن ت ـخ ـلــو م ــن م ـ ـحـ ــاوالت ّ
للضغط على إيران ،وهو ما ملح إليه
قبل يومني مسؤول كبير في االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـق ــول ــه إن ـ ـ ــه «س ـت ـج ــري
مناقشة إبــرام اتفاق جديد يتضمن
بـعــض اإلض ــاف ــات لطمأنة الــواليــات
املتحدة».
(األخبار)
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فنزويال

ّمادورو رئيسًا:
«التشافيزية» في اختبار نهائي
ُ
ّ
ّ
وسياسيًا وحتى
اقتصاديًا
دونالد ترامب تبدو بوارد التصعيد
جد تهديدات واشنطن المعلنة ضد
لم ت
ِ
َ
عسكريًا لضمان كسر هيمنة اليسار على السلطة في فنزويال
إجراء االنتخابات الرئاسية في فنزويال نفعًا في
منذ عام .1998
ّ
شخصيًا وزر األزمة التي تقاطعت
إقناع الطبقة العاملة والفالحين بالتخلي عن ال يمكن تحميل مادورو
ّ
«التشافيزية» .برغم األزمة االقتصادية الخانقة ،فيها سلسلة تراجعات في قيمة أسعار النفط (مصدر دخل
ّ
األميركية
البالد األساسي) مع جوالت متعددة من العقوبات
رفض هؤالء اليمين «المتأمرك» ،ففوضوا
ّ
ّ
ّ
الفنزويلية املمسكة
البورجوازية
واألوروبية وتآمر املصالح
نيكوالس مادورو حتى عام  ،2024لكنه
ّ
ّ
ّ
اإلمبريالية
األساسية مع
االقتصادية
بمفاصل القطاعات
ّ
ّ
السلطة بعد وفاة ّ
ّ
لكنه منذ تولى ّ
ـ«التشافيزية»
نهائي ل
الزعيم التاريخي
األميركية.
تفويض بمثابة اختبار ّ ّ
ّ
ّ
هوغو تشافيز ،لم يقدم كفاءة تذكر في مواجهة مفاعيل األزمة،
تجاه إدارة األزمة ،وال سيما أن الحرب األميركية
ّ
سواء على صعيد إنهاء اشتراكية النفط املعتمدة على توزيع
المستمرة مرشحة لمزيد من التصعيد ،ولن
ّ
عوائد تصدير البترول على الفئات األفقر ،وبناء مشروع
الرمادية
تجدي معها محاوالت التعايش
اقتصادي متكامل بديل أو حتى على صعيد مواجهة حرب
ّ
ّ
البوليفارية من خالل تنفيذ
البورجوازية املتنفذة ضد الثورة
جذرية في ّ
ّ
ملكية وسائل اإلنتاج والتوزيع ،واكتفى
إصالحات
لندن ــ سعيد محمد
ّ
بضمان استمرارية املشاريع القائمة لتحسني خدمات اإلسكان
سهرت حشود من الفنزويليني الفقراء ليلتها حول ميرافلوريس والتعليم والصحة من خالل طبع املزيد من النقد ،وهو ما دفع
ّ
املاركسية الرئيسة في البالد مثل «الحزب الشيوعي»
(قصر الرئاسة) في قلب العاصمة كراكاس على وقع األلعاب األحزاب
ّ
ّ
النارية وأنغام البوب الالتيني الصاخبة بانتظار النتيجة املتوقعة و«أرض اآلباء للجميع» إلى عقد مؤتمرات استثنائية كانت
ّ
ّ
مسبقًا لالنتخابات
الرئاسية
الرئاسية في فنزويال :فوز حاسم للمرشح تميل بشدة إلى تقديم مرشحني حزبيني لالنتخابات
ّ
«التشافيزي» والرئيس الحالي نيكوالس مادورو ،على متحديه للتخلص من مادورو الذي سبب بالنسبة إليهم ،بتردده
من مرشحي اليمني والتيارات ّ
ّ
ّ
ّ
الفنزويلية من
الثورية
التوفيقية ،إفراغ التجربة
الدينية ،وتفويض صريح له بإدارة وبسياساته
ّ
األزمة
االقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها بالده من خالل مضمونها ّ التغييري ووضعها والبالد في مهب رياح املوت
ّ
ّ
فترة رئاسية جديدة مدتها  6أعوام.
اآلتي من الشمال.
ّ
ّ
بالفعل ،أعلنت
املفوضية العامة في وقت متأخر من الليل حصول لكن يسار فنزويال أثبت إلى اآلن أنه أكثر تيقظًا من الوقوع في
ّ
مادورو على ما يقارب  68في املئة من مجموع األصوات ( 5.8أخطاء األحزاب اليسارية في أميركا الالتينية :سواء في تشيلي
ّ
اليسارية املنتخبة بالقوة الغاشمة من
ماليني صوت) ،في مقابل ( 1.8مليون) ألقرب منافسيه ،هنري عندما ُسحقت السلطة
فالكون ...لتتصاعد ّ
حمى االحتفال حول القصر وعبر معظم خالل انقالب دموي للجيش خططت له املخابرات املركزيةّ
ّ ً
ّ
ّ
األحياء
الشعبية في العاصمة واألقاليم وتستمر حتى الصباح .األميركية ،أو في األرجنتني عندما اعتبر املاركسيون أن كال
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ّ
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ّ
ّ
االقتصادية وغياب
األزمة
واحدة ،فكانوا السبب بتسلم
اليمني حكم البالد على طبق من
الحسم عن سياسة حكومة
ّ
ذهب ،أو حتى في البرازيل حيث
الحالية في ملفات عدة
مادورو
ّ
لم يبذل اليسار جهودًا فعليةّ
ليس أقلها التردد في مواجهة
ّ
نيكوالس مادورو وحدهّ ،يحمل
األوليغارشية الفاسدة
إلقصاء
استحقاقات تكريس املشروع
فانتهوا بالرئيس اليساري
االشتراكي في البالد ،لكنهم
اليوم صليب «التشافيزية»
مسجونًا والدولة مجددًا في
كانوا بموسيقاهم ورقصهم
أيدي حلفاء األميركيني .لذا
وصخبهم يرسلون إلى
واشنطن رسالة ٍّ
فقد قبلوا وعود مادورو في
تحد واضحة:
ّ
برنامجه االنتخابي بأخذ
الجمهورية
لن تجعلوا من
ّ
زمام املبادرة تجاه إعادة بناء
أخرى
موز
مزرعة
البروليفارية
ّ
ّ
االقتصاد الفنزويلي على أسس
في أميركا الالتينية .ولعل
جديدة وتفكيك أسس املنظومة
رسالة وزير ّالدفاع الفنزويلي
ّ
الرأسمالية ملصلحة مشروع
إلى الشعب لتهنئته بنجاح
ّ
ّ
اشتراكي صريح ،ودخلوا مع
االنتخابية كانت أول
العملية
حزب مادورو ومجموعات
حول «القصر»
كانت االحتفاالت
إشارة حاسمة إلى املجتمع
كبيرة ّ
ّ
ّالدولي ّ
ّ
الشعبية (أ ف ب)
وفي معظم األحياء
ويسارية أخرى في
شعبية
بأن الفنزويليني رغم
ّ
تحالف عريض يصعده من
أزماتهم ،لن يكونوا بنما أخرى.
جديد إلى السلطة تجنبًا للخيار
فالكون ،وهو املرشح اليميني،
األسوأ ،وهو إعادة زبائن «وول
سارع إلى االعتراف بهزيمته
ّ
النهائية ،ملقيًا ستريت» إلى الواجهة وقبول سياسات «الدولرة» والتقشف على
في صناديق االقتراع حتى قبل إعالن النتائج
باللوم على حزب املعارضة (البورجوازي) الستجابته لضغوط حساب الفئات األقل حظًا والخضوع كما كولومبيا أو البيرو
ّ
ّ
األميركية.
اإلمبراطورية
الواليات املتحدة باملقاطعة ،لكنه في الوقت نفسه أعلن أن إلمالءات
ّ
ّ
ّ
قانونية» ،إذًا هي ست سنوات ستكون صعبة على الفنزويليني الذين ال
االنتخابية تجعلها «غير
العملية
التجاوزات في إدارة
ّ
ّيمتلكون سوى التمني على مادورو أن يكون على مستوى
وكأنها لم تكن .وطالب أحد املرشحني اآلخرين بإعادتها بالكلية
ّ
التاريخية .لكن الالعبني األساسيني سيكونون جميعًا
ملا شابها من تزوير ومن أخطاء ،لكن املراقبني ّالدوليني الـ ،200اللحظة
ّ
بمن فيهم رئيس سابق لإلكوادور ورئيس وزراء سابق إلسبانيا في سباق حاسم في هذه األثناء :املاركسيون لبناء بدائل
ّ
ّ
انتحارية الستعادة الثورة إذا فشل مادورو في مهمته،
األفريقية ،أشادوا بنزاهة االنتخابات غير
وممثل ملنظمة الوحدة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
مثاال يحتذى في الشفافية واحترام الديموقراطية واألميركي ّون في تصعيد حربهم الطويلة واملستمرة بأشكال
وعدوها
ّ
ّ
في بلد أصبح قادرًا بنحو متزايد على إدارة فعالة للعملية مختلفة علها تدفع الجيش الفنزويلي املوالي لـ«التشافيزية» نحو
ً
ّ
عادة ما القيام بانقالب عسكري يقصي اليسار ،كما اليمني الفنزويلي
االنتخابية حتى باملقارنة بالواليات املتحدة ذاتها التي
ّ
تشوب انتخاباتها شبهات متعددة ،والتي كانت سارعت لرفض الذي يرى أنه رغم فشله في هذه الجولة فإنه بتعاونه اللصيق
ّ
ّ
ّ
مع األميركي قد يجنب البالد حالة الفوضى الخطرة التي يرى
حتى قبل إجرائها.
الحالية
الرئاسيات
نتائج دورة
ّ
ّ
مادورو الذي بدا مبتهجًا عندما أطل على املحتفلني ،معبرًا عن أن «التشافيزيني» يمضون بالبالد إليها.
ّ
شديد ّ
«التشافيزية» وآالم
حبه للفنزويليني الذين منحوه الثقة ،كان متيقنًا في نيكوالس مادورو ،وحده ،يحمل اليوم صليب
قرارة نفسه من أن هذا التفويض الذي حصل عليه سيكون الفنزويليني ويمضي على درب الجلجلة ،بينما توارى الحلفاء
ّ
ّ
السياسية لتدارك والصامتون ،وكثرت سكاكني األعداء .معجزة فقط يمكن أن
«التشافيزية»
بمثابة الفرصة األخيرة أمام
ّ
ّ
التضخم الهائل التي عصفت بفنزويال وسببت تنقذه ،ولديه ست سنوات النتظارها ما لم يقرر «سيناتورات
مفاعيل أزمة
ّ
ّ
ّ
التشافيزية روما» إرسال جنود أميركا الالتينية املستأجرين إلى كراكاس
إفقار قطاعات واسعة من الطبقات الشعبية (خزان
السياسي) ،وفقدان البوليفار ،وهي عملة البالد 99% ،من فوق بحر من ّالدماء إلنهاء الحالة املعادية للهيمنة التي طالت
ً
ّ
ّ
قيمتها ،وال ّ
الخلفية.
األميركية في عهد الرئيس قليال في حديقتهم
سيما ّأن السلطات

