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على الغالف

صراع دولي على فنزويال :مادورو صامد
يشعر الرئيس اليساري بأنه ّ
امتص صدمة المحاولة
خوان غوايدو ،المتواري عن األنظار والرافض لدعوة
الحوار التي ّ
االنقالبية .نيكوالس مادورو أكثر اطمئنانًا اليوم بعد
وجهها مادورو ،فال يزال واثقًا هو اآلخر
ّ
المواقف
ظل
أيام من تصعيد الهجوم األميركي ،في
بالتجييش األميركي المتواصل لمصلحته ،ضمن مشروع
ُ
ّ
ّ
الداعمة من فئة واسعة من الشعب خرجت في
تبين أنه أعد منذ أسابيع ،قبل أن يطلق نائب الرئيس
تظاهرات التأييد ،وموقف الجيش الواضح والحاسم
األميركي مايك بنس ،الثالثاء الماضي ،صافرة البداية في
إلى جانبه ،وكذلك المواقف الدولية المتضامنة .هذه اتصال هاتفي مع غوايدو ،وفق ما كشفت «وول
األسباب جعلت من الرجل يظهر في مؤتمره الصحافي ستريت جورنال» .هذه األجواء تقود إلى االعتقاد بأن
َّ
الطويل أمس بمظهر الواثق ،لكن في الوقت نفسه
والمهدد بحرب أهلية
أزمة البلد الالتيني الغني بالنفط،
المستعد لمجابهة األخطار الخارجية التي قد ال تقف
والتدخل الخارجي،
جراء االنقسام العمودي الحاد ّ
عند حدود ما يجري ،و«المقاومة» و«المضي على نهج مفتوحة على التصعيد ،بعدما ولدت انقسامًا دوليًا
ّ
سيمون بوليفار» في الدفاع عن استقالل البالد «ضد
سيعبر عن نفسه في جلسة مجلس األمن الدولي اليوم،
اإلمبريالية األميركية» كما قال .أما غريمه االنقالبي،
والتي يتوقع أن تشهد منازلة روسية أميركية جديدة

تصعيد أميركي متواصل:
فيتو روسي ينتظر واشنطن
في اليوم الثالث لألزمة التي ّ
فجرها
إعـ ــان رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان الـفـنــزويـلــي،
خوان غوايدو ،نفسه رئيسًا بالوكالة
األربعاء املاضي ،واعتراف واشنطن
به ،خرج الرئيس نيكوالس مادورو،
أمـ ــس ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أسـهــب
فيه في مناقشة التطورات .مــادورو،
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ــوجـ ــه إلـ ـ ـي ـ ــه األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار فــي
الداخل والخارج ،وعلى رغم تمسكه
باالتهامات الحساسة حــول خيانة
غــريـمــه غ ــواي ــدو ،وتــوصـيـفــه مــا قــام
به بأنه انقالب مدفوع من الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ح ــرص ع ـلــى ش ــرح األزم ــة
مــن الناحية القانونية ،مستعرضًا
مــواد الدستور للمحاججة في عدم
شــرعـيــة إع ــان غ ــواي ــدو ،إل ــى جانب
تـمـسـكــه ب ــال ـح ــوار الــوط ـنــي كسبيل
ل ـحــل األزم ـ ـ ــات ت ـحــت س ـقــف اح ـت ــرام
الدستور للحفاظ على الديموقراطية
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد .وش ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــادورو عـلــى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـل ـق ــاء غـ ــوايـ ــدو فـ ــي أي
وقــت ،على رغــم غــدر األخـيــر املتمثل
ف ــي أن ـ ــه ت ــراج ــع ع ــن ت ـع ـه ــده عـشـيــة
االنـ ـق ــاب ،عـبــر ق ـن ــوات ال ـح ــوار غير
املباشر ،بأنه لن يعلن نفسه رئيسًا.
ل ـك ــن ،ع ـلــى الـ ـف ــور ،وفـ ــي خ ـط ــوة من
شأنها أن تترك باب األزمــة مفتوحًا
على مصراعيهّ ،
رد زعـيــم املعارضة
بــالـسـلــب ع ـلــى مـ ـب ــادرة ال ــرئ ـي ــس ،إذ
اعتبر أنه «عندما ال يحصلون على
الـنـتــائــج ال ـتــي يــريــدون ـهــا م ــن خــال
ً
القمع ،فإنهم يعرضون بدال من ذلك
إجراء حوار شكلي».
وفي شق آخر ،وجه الرئيس مادورو،
امل ـج ـ َّـدد ل ــه عـبــر االن ـت ـخــابــات لــواليــة
ثــانـيــة تـسـتـمــر حـتــى  ،2025رســائــل
إلى الخارج ،وتحديدًا إلى الواليات
املتحدة وإسبانيا والدول األوروبية،
مـ ـج ــددًا ت ـم ـس ـكــه ب ــاس ـت ـق ــال ال ـب ــاد
ورفـ ـ ــض الـ ـت ــدخ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
شؤونها الداخلية .وهزئ من إعالن
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ،مــايــك
بــومـبـيــو ،تـقــديــم م ـســاعــدة إنسانية
للشعب الفنزويلي بقيمة  20مليون
ً
دوالر ،م ـت ـس ــائ ــا« :هـ ــل هـ ــذا املـبـلــغ
الزهيد هو ثمن املعارضة؟» ،واصفًا
غوايدو بـ«املتسول» .وقــال مــادورو:
«ال ننتظر أي شيء جيد من الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ف ـهــم يـسـلـبــون الـ ـث ــروة من
ك ــل ال ـعــالــم ،وال ي ـســاعــدون ال ـف ـقــراء،
لــديـهــم م ـئــات اآلالف م ــن الـ ـ ــدوالرات

التي صرفت لقصف فييتنام وليبيا
والـعــراق ...هذه عقيدتهم العسكرية،
إنها موجهة لصناعة املوت ،إنهم ال
يقدمون العون ونحن لسنا بحاجة
إلى أحد ،وسنقوم بتحسني أوضاعنا
بأنفسنا» .وتابع« :الواليات املتحدة
تعتدي على كل الدول باسم السالم...
يمكنهم نـشــر ال ـخــوف فــي أي مكان
ولكن ليس هنا» .وأضاف إن «بالدنا
عـ ـظـ ـيـ ـم ــة وم ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــدرة ،ولـ ـ ـ ــن ّن ـس ـمــح
ل ـل ـعــدو اإلم ـبــريــالــي ب ــأن يــدن ـس ـهــا»،
معلنًا اسـتـعــداد الـقــوات الفنزويلية
لـ ـص ـ ّـد أي اعـ ـ ـت ـ ــداء ،ون ـي ـت ـه ــا إج ـ ــراء
مـ ـ ـن ـ ــاورات م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر املـقـبــل
لرفع الجاهزية .وأوضح أن كراكاس
لـيـســت م ـعــاديــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
إنما لـ«اإلمبريالية» األميركية ،وأن
ق ــرار قطع الـعــاقــات مــع واشـنـطــن ال
ي ـش ـمــل ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـش ـعــب وفــي
االقتصاد والـطــاقــة ،مــؤكـدًا استمرار
بيع النفط لـلــواليــات املـتـحــدة .وقــال
فــي ه ــذا ال ـشــأن« :سـنــواصــل بـيــع كل
مــا نبيعه .إذا أرادوا شــراء البطاطا
م ـ ـنـ ــا ،فـ ـنـ ـح ــن س ـن ـب ـي ـع ـه ــم ،وش ـ ـ ــراء
الـبـصــل ،سنبيعهم… وإذا كــانــوا ال

يريدون شــراء النفط ،فنحن سنبيع
فــي مكان آخ ــر» .م ــادورو ،الــذي ختم
خـطــابــه بـشـكــر الـحـلـفــاء واألص ــدق ــاء
وامل ـت ـض ــام ـن ــن ،وع ـل ــى رغـ ــم رســائــل
الـ ـج ــاه ــزي ــة ع ــالـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـبـ ــرة ،أب ـ ــدى
اس ـت ـع ــداده ل ـل ـحــوار ،داع ـي ــا الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ـ ّـرام ــب ،ونــائـبــه
مايك بنس ،إلى التعقل وحل األزمة
بني البلدين بالطرق السلمية.
على الجبهة املقابلة ،أعلن الرئيس
االن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــي أن ـ ـ ـ ــه يـ ـسـ ـتـ ـع ــد إلع ـ ـ ــان
«إجراءات جديدة» .وأضاف غوايدو،
فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إعـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـ ــن م ـخ ـب ـئــه
السري في العاصمة ،حيث يتوارى
عن األنـظــار ،أنــه مستمر «فــي العمل
إلنـ ـه ــاء اغ ـت ـص ــاب ال ـس ـل ـطــة وإق ــام ــة
حكومة انتقالية وانتخابات حــرة»،
داعـيــا املــواطـنــن إلــى االسـتـمــرار في
الـتـظــاهــر ض ــد ال ـن ـظــام .وذه ــب أكـثــر
م ــن ذلـ ــك ع ـبــر حــدي ـثــه ع ــن إمـكــانـيــة
إصــدار «عفو» عن الرئيس مــادورو!
وحول الدور األميركي في ما يجري
ف ــي ف ـنــزويــا ،نـقـلــت صـحـيـفــة «وول
س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال» األم ـي ــرك ـي ــة عــن
م ـس ــؤول أم ـيــركــي وص ـف ـتــه ب ــ«رف ـيــع

حرب الدستور والصورة
ّ
فــي ظــل اح ـتــدام ال ـصــراع الــداخـلــي فــي فـنــزويــا ،يـحــاول كــل طــرف إظـهــار نفسه أمــام
الجمهور بأنه املتمسك بدستور البالد واملنتسب إلــى رمــوزهــا الوطنية .وقــد حرص
الرئيس الفنزويلي ،نيكوالس مــادورو ،أمس ،في مؤتمره الصحافي ،حيث ظهر ومن
ورائه صورة للزعيم التاريخي للبالد سيمون بوليفار ،على حمل نسخة من الدستور
الفنزويلي الذي استشهد بنصوصه ،مؤكدًا التمسك به وبالديموقراطية .وكان زعيم
املعارضة ،رئيس «الجمعية الوطنية» (البرملان) خوان غوايدو ،قد ظهر في إعالنه نفسه
رئيسًا مؤقتًا بالوكالة ،وهــو يحمل نسخة صغيرة من الدستور طبع عليها صورة
لوجه قائد حروب االستقالل عن االستعمار اإلسباني ،سيمون بوليفار .يذكر أن حركة
الرئيس الــراحــل ،هوغو تشافيز ،حملت اســم «الـثــورة البوليفارية» نسبة إلــى سيمون
بوليفار ومبادئه .كما أن تشافيز عمد بعد فوزه الى تحويل اسم البالد إلى «جمهورية
فنزويال البوليفارية» ،وهــو االســم الرسمي للبالد الـيــوم .لكن املفارقة في ما يجري
اليوم أن تبني غوايدو املدعوم من الواليات املتحدة لبوليفار يوحي بأنه محاولة لتقديم
رمــز وطني بديل من تشافيز ،الــذي أقــدم أنصار الرئيس االنقالبي على إحــراق عدد
من تماثيله في البالد في األيــام املاضية ،والفصل بني الحركة التشافيزية ومــادورو
وسيمون بوليفار الذي يحظى بقدسية لدى الشعب الفنزويلي.

(األخبار)

الطاعون األبيض:
معركة الغرب و«اآلخرين» تحتدم في كراكاس

ّ
مستعدة للتوسط
موسكو
أفــادت وكــالــة اإلعــام الروسية بــأن موسكو ،التي تتمسك بشرعية الرئيس نيكوالس
مـ ــادورو ،عــرضــت أمــس الـتــوســط بــن الحكومة واملـعــارضــة فــي فـنــزويــا «إذا اقتضت
الضرورة» ،وبأنها مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية «التي تتحلى باملسؤولية»،
بحسب ما نقلت الوكالة عن مدير قسم أميركا الالتينية في الخارجية الروسية ألكسندر
شيتينني .في غضون ذلك ،أفادت وكالة «فرانس برس» بأن كندا ستستضيف اجتماعًا
ً
ملـجـمــوعــة «لـيـمــا» الـتــي تـضــم دوال مــن األمـيــركـيـتــن أي ــدت بمعظمها شــرعـيــة الرئيس
االنقالبي خوان غوايدو ،لبحث األزمة في فنزويال ،من دون تحديد موعد لالجتماع .في
األثناء ،طالب وزير الخارجية اإلسباني ،جوزيب بوريل ،االتحاد األوروبــي ،باالعتراف
برئيس البرملان الفنزويلي «رئيسًا مؤقتًا» ،وذلك في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية
«فــي أق ــرب وق ــت» .وق ــال بــوريــل ،أم ــس ،إن الحكومة اإلسبانية قــدمــت مقترحًا ملجلس
الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبــي حول الوضع في فنزويال ،حاثًا االتحاد على
االهتمام بالوضع في فنزويال نظرًا إلــى ما اعتبره «الــروابــط اإلنسانية والثقافية التي
تربط الجانبني».

املستوى» أن نائب الرئيس ترامب،
مايك بنس ،اتصل برئيس البرملان
الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي قـ ـب ــل ي ـ ـ ــوم م ـ ــن إع ـ ــان
نفسه رئيسًا ،وأعــرب له عن «وقوف
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى ج ــانـ ـب ــه».
وكـشـفــت الـصـحـيـفــة عــن خـطــة جــرى
العمل عليها خالل األسابيع األخيرة
بــن عــدد مــن املـســؤولــن األميركيني
وغ ــواي ــدو وفــريـقــه «وص ـلــت ذروتـهــا
األخيرة مع املكاملة الهاتفية».
وفي وقت بدأت فيه الواليات املتحدة
س ـ ـحـ ــب م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن ف ـ ـنـ ــزويـ ــا،
وت ـش ـج ـي ــع املـ ــواط ـ ـنـ ــن األم ـي ــرك ـي ــن
عـلــى امل ـغ ــادرة ،مــن املنتظر أن يعقد
مجلس األمــن الــدولــي ،الـيــوم ،جلسة
م ـخ ـص ـصــة مل ـن ــاق ـش ــة األزم ـ ـ ـ ــة ،دع ــت
إل ـي ـهــا واش ـن ـط ــن ،وس ـي ـش ــارك فيها
وزير خارجية كاراكاس .وفي مؤشر
عـلــى مــواصـلــة التصعيد األمـيــركــي،
عــن بــومـبـيــو مـبـعــوثــا إل ــى فـنــزويــا

معركة فـنــزويــا دولـيــة بــامـتـيــاز .ال يستطيع املثاليون
ّ
املغفلون ،أصحاب شعار «األولــويــة للديموقراطية» ،أن
يتعاموا عــن الـتــدخــل األمـيــركــي املـبــاشــر فــي صـيــرورة
األزمــة الحالية وفي هندستها ،أن ينكروا هذه الحقيقة
الجلية بعد مسارعة الواليات املتحدة والــدول األوروبية
إلــى التأييد العلني للمحاولة االنقالبية التي يشهدها
هــذا الـبـلــد .أن ـكــروا ذلــك فــي ليبيا الـتــي تعرضت لحملة
تدمير شاملة من ِق َبل حلف الـ«ناتو» ،وفي سوريا التي
ُ
استهدفت بحرب إقليمية ـ ـ دولية باتت إسرائيل شريكًا
رسـمـيــا فيها مـنــذ سـنــوات تـحــت مـسـ ّـمــى «عـمـلـيــات ما
دون الحرب» .حتى أيام اإلعداد لغزو العراق عام ،2003
طــرحــوا شعارهم األبـلــه« :ال للحرب ،ال للديكتاتورية»،
على أســاس أن الـقــوات الغازية لم تكن تستهدف محو
العراق العربي عن الخريطة ـ ـ وهو ما حصل بالفعل ـ ــ،
وتحويله إلى فدرالية طوائف وإثنيات ال تزال غارقة في
نزاعاتها إلى اليوم.
أزمة فنزويال دولية بامتياز ،ألنها كاشفة لالستقطاب
الدولي املتعاظم بني قوى الهيمنة الغربية الهرمة املؤيدة
لـلـمـحــاولــة االنـقــابـيــة ،وال ـق ــوى غـيــر الـغــربـيــة الـصــاعــدة
املدافعة عن الرئيس الشرعي نيكوالس م ــادورو ،وعن
عــالــم تـســود عــاقــات نـ ّـديــة بــن مكوناته ،بعد أكـثــر من
خمسة قرون من سياسات العدوان واالحتالل واإلبادة
واالستعباد والنهب واالستغالل التي اعتمدها الغرب
حيال «اآلخــريــن» :شعوب وبـلــدان الجنوب .وهــي دولية
أيضًا ألن ملآالتها تداعيات مهمة على عملية االستقطاب
املذكورة والتحوالت في موازين القوى العاملية الناجمة
عنها.

انفالت العصبية البيضاء من عقالها

أعلن الرئيس االنقالبي
أنه يستعد إلعالن
«إجراءات جديدة»
حرص مادورو على
شرح األزمة من الناحية
القانونية
هـ ــو إل ـ ـيـ ــوت أبـ ـ ــرامـ ـ ــز ،وذل ـ ـ ــك ب ـهــدف
«إعادة الديموقراطية» إلى هذا البلد
ع ـل ــى حـ ـ ّـد ت ـع ـب ـي ــره .ورأى بــومـبـيــو
أن «عـلــى الـشـعــب الـفـنــزويـلــي اتـخــاذ
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
الـنـظــام الــدي ـك ـتــاتــوري» ،معتبرًا في
ال ــوق ــت نـفـســه أن «م ــن مـســؤولـيـتـنــا
ال ـع ـمــل ع ـلــى إعـ ـ ــادة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
إلـ ــى فـ ـن ــزوي ــا» .وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــرك ـيــة إن بــومـبـيــو س ـيــدلــي في
ّ
الـجـلـســة ب ــإف ــادة ي ـحــث فـيـهــا ال ــدول
األعـ ـض ــاء ع ـلــى االع ـ ـتـ ــراف بـشــرعـيــة
غوايدو.
الـتـحــرك األمـيــركــي استبقته روسيا
بإعالن أنها ستعارض املـشــروع ،إذ
نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مـنــدوب
مــوسـكــو الــدائــم ل ــدى األم ــم املـتـحــدة،
فاسيلي نيبينزيا ،قوله إن «هذا لن
ي ـمــر ،ل ــن يـتـغـيــر أي ش ــيء بالنسبة
ُ
إلـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا» .وت ـ ـع ـ ـقـ ــد جـ ـلـ ـس ــة م ـج ـلــس
األمـ ــن وس ــط اسـتـقـطــاب دولـ ــي حــاد
حـ ـ ــول األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـن ــزويـ ـلـ ـي ــة ،تـظـهــر
ف ـي ــه ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي مــوقــع
ال ـ ــداع ـ ــم لـ ــان ـ ـقـ ــاب ،وإل ـ ـ ــى جــان ـب ـهــا
دول ف ــي مـجـمــوعــة «ل ـي ـمــا» وأخ ــرى
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـق ــاب ــل م ـ ــواق ـ ــف دولـ ـي ــة

وليد شرارة

أعلن مادورو استعداد القوات الفنزويلية ّ
لصد أي اعتداء (أ ف ب)

راف ـضــة لـنــزع الـشــرعـيــة عــن الرئيس
امل ـن ـت ـخــب وال ـت ــدخ ــل ال ـخ ــارج ــي ،في
مقدمها الـصــن وروس ـي ــا .وف ــي هــذا
اإلطـ ــار ،ج ــددت مــوسـكــو عـلــى لسان
وزي ــر خارجيتها سـيــرغــي الف ــروف،
اس ـت ـن ـك ــاره ــا ال ـس ـي ــاس ــة األم ـيــرك ـيــة
«ال ـتــدم ـيــريــة» ف ــي ف ـنــزويــا .ورف ــض

الفروف االنقالب والتدخل الخارجي،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن بـ ـ ــاده س ـت ـعـ ّـبــر عــن
موقفها في جلسة مجلس األمن .من
جهتها ،أعــادت الخارجية الصينية
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ـع ــارض ــة «ال ـت ــدخ ــل
األجـ ـنـ ـب ــي ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،وخ ــاص ــة
تهديدات التدخل العسكري» .وحثت

بـكــن جميع األطـ ــراف عـلــى «اح ـتــرام
اختيار الشعب الفنزويلي» ،مبدية
دع ـم ـه ــا مل ـس ــاع ــي الـ ـح ــل ال ـس ـيــاســي
«داخ ـ ــل إطـ ــار ال ــدسـ ـت ــور» ،ولـجـهــود
ك ـ ــاراك ـ ــاس ف ــي ال ـت ـم ـســك بــال ـس ـيــادة
واالستقالل واالستقرار.
(األخبار)

ك ـيــف ُيـف ـســر ال ـح ـشــد ال ـغــربــي دع ـمــا لــرئ ـيــس ال ـبــرملــان
الفنزويلي االنقالبي خوان غوايدو ،على رغم الخالفات
َ
املتزايدة بني طرفيه األميركي واألوروبي؟ اعتقد البعض
أن مــواقــف تــرامــب تـجــاه حلفائه األوروب ـي ــن ،وتهديده
إياهم بحرمانهم من الحماية األميركية عبر االنسحاب
مــن حلف ال ــ«نــاتــو» ،سيدفعهم إلــى تغيير مقارباتهم
للشؤون الدولية ،والعزوف ـ ـ ولو تدريجيًا ـ ـ عن االنسياق
خلف الواليات املتحدة .لكن األزمة الفنزويلية تظهر خطأ
هذا االعتقاد ،ألن أبرز القادة األوروبيني ،بمن فيهم من
ّ
يوجه نقدًا حادًا لواشنطنّ ،
ضموا أصواتهم إلى صوت
«األخ الكبير» األميركي ،في مسعى لنزع الشرعية عن
الــرئـيــس مـ ــادورو ،وتــأمــن الـغـطــاء السياسي للمحاولة
االنقالبية.
يختلف هؤالء حول البيئة والتجارة والحماية الجمركية،
وحول السبيل األمثل الحتواء إيران مع أو دون االتفاق
النووي ،لكنهم ّ
يتحولون إلى قطيع من الذئاب الكاسرة إذا
سنحت الفرصة إلسقاط نظام وطني في بلد من بلدان
الجنوب ،وعودة سيطرتهم عليه .هذا ما فعلوه في ليبيا،
على رغم التنازالت املفرطة التي ّقدمها معمر القذافي
لهم ،والتي ساوت ما يشبه االستسالم ،وما حاولوا فعله
مساع فرنسية مخادعة للتقارب قبل
في سوريا بعد
ٍ
انفجار الصراع ،سرعان ما انقلبت إلى حرب مفتوحة
عند وقــوع هذا االنفجار .ال يمكن التغاضي عن الخبر
ُ
ال ــذي نـشــر على مــوقــع أسبوعية «ب ــاري مــاتــش» ،الــذي
يفيد بأن سقوط مادورو «سيكون خبرًا مفرحًا لشركة
توتال».
تشتكي األطـ ــراف األوروب ـي ــة مــن س ــوء معاملة تــرامــب
لها ،لكنها تـ ّ
ـرص الصفوف خلفه عندما يتعلق األمــر
باالنقضاض على دولة وطنية في جنوب العالم ،تمتلك
ثروة نفطية كفنزويال ،ولو تعلق األمر بالحصول على
جــزء مــن فـتــات النهب اإلمـبــريــالــي لـهــا .فــالــدول الغربية
الهرمة جميعها تشهد بالعني املـجــردة سرعة ضمور
هيمنتها ونفوذها ،لحساب الالعبني الجدد غير الغربيني
(«القوى التحريفية» حسب تعريفهم) ،الذين أصبحوا
ينافسونها على الصعيد العاملي على األسواق واملوارد
واملواقع االستراتيجية.
لقد دخلت روسيا إلى الشرق األوسط من الباب العريض
بفعل األزم ــة ال ـســوريــة ،وتتبعها ال ـصــن ،بينما اتخذ

دونالد ترامب قرارًا بسحب قواته من سوريا ،يراه قسم
وازن مــن املحللني مــؤشـرًا إلــى بــدايــة انسحاب أميركي
من املنطقة ،أو على األقل تراجع نفوذ الواليات املتحدة
فيها .الصني العب اقتصادي أساسي في أفريقيا منذ
فترة غير قصيرة ،تليها روسيا التي شرعت في تطوير
تـعــاونـهــا الـعـسـكــري وال ـس ـيــاســي م ــع ع ــدد م ــن دول ـهــا.
مبادرة إلى فتح أبواب التعاون االقتصادي
فنزويال كانت ِ
والـعـسـكــري ـ ـ االسـتــراتـيـجــي مــع الـقــوتــن اآلسـيــويـتــن
(وروس ـيــا أخ ــذت بـخـيــار االنـتـمــاء إلــى آسـيــا بـعــد فترة
طويلة من «الحلم» بالدخول إلى النادي الغربي) .تحوالت
العالم تصيب القطاع األوسع من نخب الغرب ،وشطرًا ال
ُيستهان به من مجتمعاته ،بهلع شديد .من هنا ،االنقياد
األعـمــى خلف تــرامــب ضــد فنزويال والـصــن وروسـيــا،
ومن هنا أيضًا نمو العصبية البيضاء ،الشكل املعاصر
للفاشية الغربية.
لـقــد وص ـلــت ع ــدوى العصبية الـبـيـضــاء مــن الــواليــات
امل ـت ـحــدة وب ـعــض دول أوروب ـ ــا إل ــى دول ف ــي الـجـنــوب،
ّ
تضم بني سكانها أقليات بيضاء من أصول أوروبية،
كــالـبــرازيــل وفـنــزويــا واألرج ـن ـتــن وتـشـيـلــي .فــي هــذه
ال ـب ـل ــدان ،ي ـت ـطــابــق االن ـق ـس ــام االج ـت ـمــاعــي ـ ـ ـ ـ الـطـبـقــي
والـسـيــاســي ـ ـ إلــى حــد كبير ـ ـ مــع االنـقـســام العرقي.
أح ـفــاد املستوطنني األوروب ـي ــن ،الــذيــن اسـتــولــوا على
الـبــاد واحـتـكــروا ثــرواتـهــا وحكموها منذ تأسيسها
وي ـس ـمــون ال ـعــائــات ( ،)Familiasيـقـفــون ال ـي ــوم في
مــواج ـهــة أغـلـبـيــات مـفـقــرة وم ـت ـنــوعــة ،تـضــم الـسـكــان
األصليني واملختلطني واملنحدرين من أصول أفريقية.
هــذه الجماهير هــي الـقــاعــدة االجتماعية واالنتخابية
الـتــي صــوتــت ملصلحة «ح ــزب ال ـع ـمــال» فــي ال ـبــرازيــل،
وهــوغــو تـشــافـيــز فــي ف ـنــزويــا ،وإي ـفــو مــورال ـيــس في
بــولـيـفـيــا ،وغـيــرهــم مــن ق ــوى الـيـســار ال ـتــي سـعــت إلــى
وضع سياسات إصالح اقتصادي ـ ـ اجتماعي شديد
االعتدال موضع التنفيذ .لم تكن هذه القوى في صدد
إدخــال تعديالت جذرية على نظام امللكية الخاص في
ألنظمتها
هذه البلدان ،وال على الطبيعة الديموقراطية
ّ
السياسية ،كما فعلت األحزاب الشيوعية بعد تسلمها
السلطة مــن خــال مـ ّســار ث ــوري فــي روسـيــا والصني
وفـيـيـتـنــام وك ــوب ــا .ج ــل مــا طـمـحــت إل ـيــه هــو ال ـحــد من
الفوارق الطبقية الهائلة عن طريق إصالحات اقتصادية
تتيح قدرًا من إعادة توزيع الثروة ،يخرج عامة الشعب
مــن الـفـقــر املــدقــع ،ويـ ّ
ـؤمــن لــه الـحــد األدن ــى مــن الحياة
الكريمة.
سـبــق ل ـلــواليــات املـتـحــدة أن أطــاحــت الــرئـيــس التشيلي
سيلفادور أليندي ،ألنــه أراد ـ ـ عبر استعادة السيطرة
على املوارد الوطنية من الشركات األميركية ـ ـ «أن يكفل
حق أبناء تشيلي بتناول ثالث وجبات طعام يوميًا مع
كــوب مــن الحليب لألطفال فــي الـصـبــاح» .قتلوا أليندي
صاحب نظرية التحول السلمي نحو االشتراكية ،بسبب
برنامجه اإلصالحي املتواضع ،الذي يمكن حتى للعديد
ّ
من األحــزاب اليمينية في دول الغرب أن تتبناه .لكن ما
يحق لعامة الغربيني ال يحق لغيرهم .ال نزال ّاليوم أمام
املنطق نفسه ،مع اختالف جــوهــري ،وهــو تخلي قيادة
الغرب ـ ـ أي الواليات املتحدة ـ ـ عن مزاعم من نوع نشر
الديموقراطية أو الدفاع عن حقوق اإلنسان.
اإلمبراطورية املنحدرة تظهر مجددًا شراستها املنقطعة
النظير فــي مــا تعتبره حديقتها الـخـلـفـيــة ،أي أميركا
الــوسـطــى والــاتـيـنـيــة ،فـتـشــرف عـلــى ان ـقــاب مكشوف
في البرازيل أزاح ديلما روسيف من السلطة ،وتحاول
إطــاحــة م ــادورو ،وتــرعــى صعود الـقــوى الفاشية داخــل
هــذه الـبـلــدان .ليس سـرًا أن رفيق درب تــرامــب ،ستيفن
بانون ،كان املدير الفعلي لحملة بولسونارو االنتخابية
ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،وأن ــه ي ـقــوم ب ــدور مـبــاشــر ف ــي مـســاعــدة
املعارضة الفنزويلية .املعركة الدائرة في فنزويال ،وقبلها
فــي ال ـب ــرازي ــل ،تـلـخــص وتـكـثــف ال ـص ــراع امل ـح ـتــدم على
صعيد عاملي :أقليات بيضاء غربية مترفة ومتغطرسة،
وغــارقــة فــي حنينها إلــى عصر ملكت فيه الـبــاد َومــن
فيها ،تجهد ملنع األغلبيات امللونة وغير الغربية من نيل
ً
حقوقها األساسية كبشر ،وتفعل ذلك أوال بفضل دعم
الواليات املتحدة .فليكن شعارنا اليوم ،كما في األمس:
«املوت ألمريكا»!

