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العراق
فنزويال

عقوبات على بنك روسي وتحريض للهند العدوان األميركي إلى تصاعد

تواكب الواليات المتحدة
األزمات الناجمة عن
االنقالب في الداخل،
بإجراءات معادية من
الخارج ،وصلت إلى الضغط
على الهند لوقف شراء
النفط الفنزويلي .وفيما
تتصاعد أزمة الكهرباء
ّ
مولدة أزمات موازية،
يستثمر االنقالبيون في
ما يجري عبر إعالن حال
الطوارئ واختالق أزمة
دستورية جديدة وتبرير
آخر للتدخل الخارجي

تــدخــل ف ـنــزويــا يــومـهــا ال ـس ــادس بال
كـهــربــاء ،فــي تـفــاقــم ألزم ــة ب ــدأت تـفـ ّـرخ
أزم ــات بينها مشكلة فــي قطاع املياه،
ب ـعــدمــا ان ـع ـكــس ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار على
ّ
ال ـح ـيــاة فــي ع ـمــوم ال ـب ــاد .أزم ــة تتهم
كاراكاس واشنطن بتدبيرها ،في وقت
شـهــدت فيه العاصمة انـفـجــار منشأة
ك ـه ــرب ــائ ـي ــة ألس ـ ـبـ ــاب غـ ـي ــر مـ ـع ــروف ــة.
فــي األث ـن ــاء ،يــواصــل رئ ـيــس ال ـبــرملــان،
االنـقــابــي خ ــوان غــوايــدو ،اسـتـثـمــاره،
بدعم من الواليات املتحدة ،في انقطاع
الـتـيــار الكهربائي .وفــي هــذا السياق،
جمع غوايدو أمس البرملان في جلسة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،طــال ـبــا ال ـت ـصــويــت عـلــى
إع ــان ح ــال الـ ـط ــوارئ ،بــذري ـعــة تــردي
األوضاع في البالد .وبالفعل ،استجاب
البرملان الذي تسيطر عليه املعارضة،
وي ــرأس ــه غ ــواي ــدو ،لـطـلــب إعـ ــان حــال
ال ـط ــوارئ ،وورد فــي مــرســوم اإلع ــان:
«أعلنت حال الطوارئ على كل التراب
الــوط ـنــي ...بسبب الــوضــع املـفـجــع في
البالد جراء انقطاع الكهرباء» .األخطر
ف ـ ــي امل ـ ــرس ـ ــوم أن ـ ــه ت ـض ـم ــن م ـن ــاش ــدة
«ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي» مل ـعــال ـجــة األزمـ ــة.
خ ـط ــوة م ــن شــأن ـهــا م ـفــاق ـمــة األزم ـ ــات
الــدسـتــوريــة والـقــانــونـيــة والسياسية،
وزيــادة الضغط على حكومة الرئيس
نيكوالس م ــادورو ،وتجييش الشارع

وت ــزخ ـي ــم ال ـت ـح ــرك االنـ ـق ــاب ــي ،إال أن
األســوأ فيها إعطاء أي تدخل خارجي
ذرائـّ ــع إضــاف ـيــة .لـكــن بـكــل األح ـ ــوال ال
يتوقع أن يحظى إعــان الـطــوارئ هذا
بأرضية للتنفيذ والوصول إلى الهدف
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى ل ــه غ ــواي ــدو
ومــن خلفه واشنطن منذ الـيــوم األول
لالنقالب ،أي تطويع الجيش والقوى
األم ـن ـي ــة وم ـخ ـت ـلــف الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
مل ـص ـل ـحــة م ـع ـس ـكــر االن ـ ـقـ ــاب .وأط ـل ــق
غ ـ ــواي ـ ــدو ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان،
أم ـ ــس ،دع ـ ــوة ج ــدي ــدة إلـ ــى ال ـت ـظــاهــر،
م ـحــددًا ال ـيــوم ال ـثــاثــاء مــوع ـدًا لـنــزول
أنـ ـص ــاره إل ــى الـ ـش ــارع «ف ــي ك ــاراك ــاس
وف ـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان» .وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه غـ ــوايـ ــدو،

أعلن البرلمان حال
الطوارئ بسبب انقطاع
الكهرباء ،مناشدًا
«التعاون الدولي»

بـصـفـتــه «رئ ـي ـســا مــؤق ـتــا» إل ــى سـفــراء
ّ
عينهم فــي أكـثــر مــن  50دول ــة اعترفت
ب ــإع ــان ــه االنـ ـق ــاب ــي ،طــال ـبــا م ـن ـهــم أن
ي ـنـ ّـس ـقــوا «ال ــدع ــم الـ ــدولـ ــي» الن ـقــابــه.
ورغ ــم نفي وزارة الصحة الفنزويلية
إحـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاءات نـ ـ ـش ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا مـ ـنـ ـظـ ـم ــات
ح ـق ــوق ـي ــة بـ ـش ــأن وفـ ـي ــات ن ــاج ـم ــة عــن
انـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،وكـ ــذلـ ــك تــأك ـيــد
وزارة الــداخ ـل ـيــة اس ـت ـت ـبــاب األوضـ ــاع
األمنية في ظل تـ ّ
ـردد أنباء عن حدوث
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ن ـ ـهـ ــب ،شـ ــرعـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
باتخاذ تدابير لتخفيف األعـبــاء على
الـسـكــان األكـثــر فـقـرًا املـتــأثــريــن بغياب
ال ـك ـهــربــاء .إذ أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة أمــس
أن ـهــا س ـت ـبــدأ ب ـتــوزيــع س ـلــع ضــروريــة
ف ـ ــي األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،ب ـم ــواج ـه ــة
ال ـن ـقــص ف ــي امل ـي ــاه واملـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة.
األزمات الداخلية الناجمة عن االنقالب،
تواكبها واشنطن بضغوطها املستمرة
من الـخــارج ،آخرها تنفيذ التهديدات
ال ـســاب ـقــة بـمــاحـقــة داع ـم ــي ف ـنــزويــا،
عـبــر إع ــان املـبـعــوث األم ـيــركــي بشأن
فنزويال ،إليوت أبرامز ،فرض عقوبات
على بنك «أفروفينانس موسناربنك»
ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ،بـ ـتـ ـهـ ـم ــة دع ـ ـ ـ ــم ال ــرئـ ـي ــس
ّ
مـ ــادورو .ب ــامل ــوازاة ،حــث أبــرامــز الهند
على وقــف ش ــراء النفط مــن كــاراكــاس.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

توقيع اتفاقيات وإعالن مشاريع

روحاني في بغداد:
رسائل في اتجاهات عدة
رسائل عدة حملتها زيارة
الرئيس اإليراني لبغداد ،التي
تأتي بعد أشهر قليلة من
زيارة خاطفة أجراها نظيره
األميركي لألنبار .رسائل
ّ
يتصدرها التشديد على
حضور طهران وتأثيرها،
وتظهير عمق العالقات
مع العراق ،بما يتيح
إليران التخفيف من أثر
العقوبات عليها

أعلنت الحكومة أنها ستبدأ بتوزيع سلع ضرورية في األحياء الشعبية (أ ف ب)

ُ
مادورو وسياسة ربع الثورة وخمس االشتراكية :لماذا يبقى غوايـدو طليقًا؟

مقالة

لندن ــ سعيد محمد
ّ
تستمر اإلدارة األميركية فــي تنفيذ
ان ـقــاب ـهــا ال ـكــاس ـي ـكــي ال ـط ــاب ــع على
فـنــزويــا ،متخذة خـطــوات تصعيدية
ّ
تضيق الخناق على النظام
متدرجة
ال ـب ــول ـي ـف ــاري ،بـيـنـمــا يـظـهــر الــرئـيــس
ّ
م ـ ـ ــادورو ت ـ ـ ـ ّ
ـرددًا واضـ ـح ــا ف ــي تـبــنــي
سياسة مــواجـهــة حاسمة لــن تؤجل
القدر املحسوم .إنه عالم بقطب واحد:
اإلم ـب ــراط ــوري ــة األم ـيــرك ـيــة ،والـســاعــة
الـ ـصـ ـف ــر سـ ـتـ ـح ـ َّـدد وفـ ـ ــق امل ـص ـل ـحــة
االنتخابية للرئيس دونــالــد ترامب ال
أكثر وال أقل.
ق ـب ــل ّأي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة م ــن إق ـ ـ ــدام رئ ـيــس
الـجـمـعـيــة ال ــوط ـن ـي ــة ،خ ـ ــوان غ ــواي ــدو،
الفنزويلي
على إعــان عــزل الرئيس
ّ
ـوالس م ــادورو ،وتوليه
املنتخب ،نـيـكـ ّ
املنصب مكانه مؤقتًا ،بتوجيه ودعم
م ــن رع ــات ــه األم ـي ــرك ـي ــن ،قـ ــام فــريــق
م ــن ض ـب ــاط املـ ـخ ــاب ــرات الـفـنــزويـلـيــة
ّ
املتحمسني بتوقيف غوايدو للتحقيق
مـ ـع ــه ب ـ ـشـ ــأن ات ـ ـصـ ــاالتـ ــه امل ـح ـم ــوم ــة
بــاألمـيــركـيــن ،الـتــي ت ـجــاوزت حينها
ك ـ ــل لـ ـي ــاق ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة .بـ ـع ــد س ــاع ــات
قليلة ،جــاءت التعليمات من الرئاسة
الـفـنــزويـلـيــة قــاطـعــة ب ــإط ــاق غــوايــدو
ف ــورًا ،وأعـلــن م ــادورو بعدها توقيف
الضباط عن عملهم بانتظار محكمة
ُ
ع ـس ـكــريــة .وق ـت ـهــا ،ف ـ ّـس ــرت الـخـطــوة
مــن قـبــل مـ ّ
ـؤيــدي ال ـثــورة البوليفارية
ب ــأن الــرئ ـيــس الـعـتـيــد مـ ـ ــادورو رجــل
دولـ ــة ،وأن ــه ال يــريــد أن يـسـ ّـجــل على
نظامه التجاوز على القانون وتوقيف
األشخاص دون محاكمة ،فيمنح بذلك
األميركيني نقطة أخرى على حسابه.
ب ـع ــده ــا ،تـ ـج ـ ّـرأ غ ــواي ــدو ع ـلــى إعــانــه
الشهير مــن قلب ك ــاراك ــاس ،وتـحـ ّـدى
مـ ـ ـ ّ
ـؤيـ ـ ــدوه ال ـس ـل ـط ــات فـ ــي ت ـظ ــاه ــرات

واس ـعــة .وقــد أعلنت مـصــادر رسمية
فنزويلية وقتها أن مذكرة استجواب
ّ
العمل
صدرت بحق غوايدو وأنه ُ ٍ
جار َ ّ
على اعتقاله ،لكن الرجل لم يعتقل قط،
بل هو ّ
ّ
املسجل في
تحدى منع السفر
ّ
حــقــه ،وغـ ــادر إل ــى كــولــومـبـيــا (قــاعــدة
العدوان على فنزويال) ليقود مسرحية
ُ
محاولة إدخ ــال املـســاعــدات األميركية
إلــى ب ــاده ،الـتــي كــادت ّ
تسبب توريط
حرس الحدود الفنزويلي في مواجهة
تمض ّأيــام قليلة حتى عاد
نارية .ولم
ِ
بالطائرة عبر
فنزويال
إلى
علنًا
الرجل
ُ َ
مطار مدني إقليمي ولم يعتقل .بل هو
تـحـ ّـدث إلـ ّـى الصحافيني خــارج املطار
عن أن موظفي األمن الفنزويليني كانوا
شــديــدي اللطف ّمعه ،ودع ــوه بسيادة
الرئيس وهــم يسلمونه وثــائــق سفره
ليدخل فنزويال بسالم آمنًا.
والـيــوم ،غــوايــدو فــي كــاراكــاس ،بعدما
ات ـ ـضـ ــح دوره ف ـ ــي خـ ـي ــان ــة دسـ ـت ــور
ب ــاده ،ومـحــاولـتــه ع ــزل رئـيــس الـبــاد
ّ
والتسبب بقالقل أمنية على
املنتخب،
ال ـحــدود ،والـتـعــامــل الـصــريــح مــع قــوى
م ـعــاديــة لـلـبــاد ب ـغــرض قـلــب الـنـظــام،
وت ـحـ ّـدي ق ــرار مـنــع الـسـفــر ،وهــي تهم
معظم الدول املوالية
تكفي لإلعدام في ّ
ُ
للواليات املتحدة ،أو أقله أن يلقى في
غياهب السجن .ومع ذلك ،فإن الرجل
يمشي مطمئنًا في األسواق ،ويستمر
بااللتقاء بأنصاره علنًا كما بضباط
من الجيش الفنزويلي وكــأن شيئًا لم
يكن.

على ماذا يراهن مادورو؟

مــن الــواضــح بـعــد م ــرور ع ـ ّـدة أسابيع
على اشتعال األزمة األخيرة أن الزعيم
ال ـب ــول ـي ـف ــاري ي ـت ـبــع س ـي ــاس ــة تــأجـيــل
َ
املواجهة والنفس الطويل في مواجهة
امل ـ ـش ـ ــروع األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـ ـب ـ ــاده ،وه ــو

العدوان تأكيد ّ
لتمدد
هيمنة اإلمبراطورية
ال ّ انحسارها كما
يدعي البعض

ّ
ف ــي ذل ــك ي ـح ــاول عـلــى األغ ـل ــب تجنب
إدخ ـ ـ ــال ال ـج ـي ــش ف ــي م ــرح ـل ــة ات ـخ ــاذ
مــواقــف حاسمة وكشف والءات ــه التي
قــد ال تـكــون بــال ـضــرورة مــع املـشــروع
البوليفاري ،رغــم أن العناصر املوالية
ل ـلــرئ ـيــس ال ــراح ــل ت ـشــاف ـيــز م ــا زال ــت
ّ
تمثل الـجــزء األكـبــر مــن عــديــد الـقــوات
املسلحة .إذ ليس ّ
سرًا في كاراكاس أن
ّ
كبار قادة الجيش تحديدًا يتعرضون
لـ ـضـ ـغ ــوط وإغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ش ـ ــدي ـ ــدة مــن
املـخــابــرات املــركــزيــة األميركية لقيادة
انقالب عسكري على مادورو ،أو على
األقل الوقوف على الحياد في املواجهة

مع املعارضة املستشرسة ،والرئيس
ً
ليس مستعجال في ما يبدو لدفعهم
دفعًا إلى القيام بدورهم املتوقع منهم
عـلــى األق ــل تــاريـخـيــا وفــق الـخـبــرة في
انقالبات أميركا الالتينية الكثيرة.
سـ ـي ــاس ــة م ـ ـ ـ ـ ــادورو ال ـض ـع ـي ـف ــة ه ــذه
ان ـس ـح ـب ــت حـ ـت ــى عـ ـل ــى الـ ـع ــاق ــة مــع
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـت ــي تـ ـق ــود مـنــذ
عـ ـش ــري ــن ع ــام ــا ح ــرب ــا ط ــويـ ـل ــة ضــد
فـنــزويــا تـصــاعــدت أخ ـي ـرًا مــن خــال
ح ـصــار اق ـت ـصــادي وقــانــونــي خــانــق،
ودعم صريح ملشروع انقالب معلن ،بل
وهجومات سيبيرية ّ
سببت األسبوع
املــاضــي قطع الكهرباء عــن العاصمة،
ف ــي م ــا يـشـبــه اس ـت ـعــادة نوستالجية
ال ـ ـطـ ــابـ ــع ل ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـص ـع ـي ــدي ــة
الـكــاسـيـكـيــة ال ـتــي اتبعتها واشـنـطــن
ت ـح ـض ـي ـرًا النـ ـق ــاب بــون ـي ـش ـيــه عـلــى
الرئيس سلفادور الليندي في تشيلي
( ،)1973وق ـب ـلــه ان ـق ــاب ال ـش ــاه على
ّ
مصدق
رئيس الوزراء اإليراني محمد
( .)1953فبرغم ّ
تورط الديبلوماسيني
األميركيني فــي كــاراكــاس علنًا بدعم
ان ـق ــاب غ ــواي ــدو ،بـلــع م ـ ــادورو ق ــراره
بطردهم مــن الـبــاد خــال  72ساعة،

ّ
يتبع مادورو سياسة تأجيل المواجهة والنفس
الطويل في مواجهة المشروع األميركي (أ ف ب)

ُ
َ
وأعلن الحقًا ،دون كبير ضجة ،توافق
البلدين على إبقاء تمثيل دبلوماسي
متبادل دون مستوى السفير .وهناك
تقارير أكدتها عدة مصادر متقاطعة،
تحدثت عن لقاءات عقدت بني الطرفني
األميركي إليوت
حضرها من الجانب
ّ
أبــرامــز شخصيًا ،وهــو املـكــلــف امللف
الفنزويلي مــن ِقـ َـبــل اإلدارة األميركية
لخبرته الــواسـعــة فــي إسـقــاط األنظمة
في أميركا الالتينية.
«ف ـق ــدان الـشـجــاعــة» ه ــذا ال ــذي أصــاب
م ــادورو يمكن تفسيره بــأن الرئيس
يـعـلــم يـقـيـنــا ب ــأن ال ـث ــورة الـبــولـيـفــاريــة
ستكون وحيدة في الحلقة األخيرة من
االن ـقــاب .فــا ال ــروس وال الصينيون
مستعدون ـ ـ أو حتى قــادرون عمليًا ـ ـ
على فتح مواجهة في ملعب واشنطن
وحديقتها الخلفية الالتينية من أجل
ف ـن ــزوي ــا .ورغ ـ ــم ع ـشــريــن ع ــام ــا من
شعارات الثورة واالشتراكية ،فــإن ما
ّ
تحقق بالفعل على األرض ال يصل إلى
ُ
بعدما
ربــع ثــورة أو خمس اشتراكية ّ
بقيت مصالح البالد االقتصادية جلها،
كما إعالمها والعديد من مواقع التأثير
وصناعة الرأي العام والثقافة فيهاِ ،بيد
ذات الطبقة البرجوازية املعادية بنيويًا
ومــوضــوعـيــا لكل مـشــروع استقاللي
في البالد ،بوليفاريًا كان أو اشتراكيًا
أو بـ ــن ب ـ ــن .ك ــذل ــك ب ـق ـيــت مــؤس ـســة
الجيش كما كانت دائمًا :قوة حاسمة
ّ
ـوالء ،ول ـ ــم ي ـفــكــر
غ ـي ــر م ـض ـم ــون ــة الـ ـ ـ ـ ـ ّ
البوليفاريون يومًا بحلها وتحويلها
إلـ ــى مـيـلـيـشـيــا ش ـع ـب ـيــة .وقـ ــد اق ـتــرب
الشيوعيون واملناضلون التوباماروس
ّ
الفنزويليون مــن تقديم مــرشــح بديل
مــن م ــادورو فــي االنتخابات األخـيــرة،
بـ ـع ــدم ــا فـ ـش ــل األخ ـ ـيـ ــر طـ ـ ـ ــوال ف ـت ــرة
رئــاس ـتــه األول ـ ــى ف ــي تـبـنــي أي إج ــراء
ف ـع ـلــي ل ـن ـقــل الـ ـب ــاد ن ـحــو اش ـتــراك ـيــة

حقيقية لوال تفاهمات اللحظة األخيرة
والتوافق على أولوية املواجهة مع العدو
األميركي.
ضـعــف مــوقــف م ـ ــادورو ال ـظــاهــر ،وال
سيما لناحية بقاء غوايدو طليقًا ،لن
ُي َّ
فسر أميركيًا على أســاس أن الرجل
ّ
يحاول تجنب مذبحة في بــاده ،وأنه
ق ــد ي ـكــون مـسـتـعـ ّـدًا لـتـقــديــم ت ـنــازالت
أســاسـيــة فــي مـفــاوضــات بــن السلطة
وامل ـع ــارض ــة ق ــد تــرعــاهــا املـكـسـيــك أو
حتى الواليات املتحدة ذاتها .فالقيادة
األمـيــركـيــة ال ـتــي ت ـقــود الـعــالــم بمنطق
ّ
القوة الغاشمة ستقرأ ضعف مادورو
بأنه الوقت األفضل أكثر من أي وقت
مضى للمضي في مشروعها لتنظيف
أميركا الجنوبية من بقية الراديكاليني
اليساريني في الدول القليلة املشاغبة،
بدءًا من فنزويال ـ ـ مخزن نفط العالم ـ ـ
قبل اإلجهاز على نيكاراغوا وبوليفيا
وربما كوبا.
الذين يعرفون طرائق عمل املخابرات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة (ل ــم تـعــد أس ــرارًا
عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ب ـ ــل مـ ـف ـ ّـصـ ـل ــة ف ـ ــي ك ـتــب
ومقاالت ووثائق رسمية مفرج عنها)
يعلمون تمام العلم بأن املذبحة قادمة،
وأن سـ ـق ــوط رمـ ــز ال ـن ـظ ــام س ـل ـمــا أو
ً
قـتــاال يعني حتمًا الـشــروع فــي عملية
ً
تطهير واس ـعــة الـنـطــاق قـتــا وإخ ـفـ ًـاء
وتعذيبًا لكل املوالني للنظام البوليفاري
وحلفائه اليساريني ،وال ّ
سيما الكوادر
ّ
تستمر مـصــدر قلق
الـتــي ُيخشى أن
ً
مستقبال ،س ــواء أكــانـ ّـت عسكرية أم
مدنية أم حتى مــن املثقفني وأســاتــذة
الجامعات .لذلك ،إن تـ ّ
ـردد مــادورو في
ّ
استعمال الـقــوة لــن ي ــرد الـقـضــاء ولن
يلطف بــه أيـضــا ،ولكنه لــو كــان حسم
مــوقـفــه فلربما سيضمن لــه ولــرفــاقــه
ّ
فــرصــة ب ـقــاء أطـ ــول ن ـظــريــا ،إذا تــأكــد
لألميركي أن تكلفة املواجهة ستكون

باهظة على األرض ،وهو أمر ال يناسب
مــرحـلـيــا شـعـبـيــة الــرئ ـيــس الـبــرتـقــالــي
املهتزة هــذه األي ــام ،والـتــي ال ينقصها
مشهد توابيت كثيرة ملفوفة بالعلم
األميركي عائدة من الجنوب.
املـ ـه ــزل ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
ع ــدوانـ ـه ــا امل ـت ـص ــاع ــد ع ـل ــى ف ـنــزويــا
ليست إال تأكيدًا جديدًا ّ
لتمدد هيمنة
اإلمبراطورية األميركية ،ال انحسارها
كما يـ ّـدعــي بعض املتفائلني .فها هي
دول ــة صـغـيــرة مـســاملــة ،بــالـكــاد تطعم
مــواطـنـيـهــا ال ـف ـقــراء خ ـب ـزًا ،ول ــم تجرؤ
على ّ
املس بطبقتها البرجوازية املحلية،
ً
فضال عن مواجهة الغرب ،ورئيسها
منتخب وفــق نـظــام تصويت شهد له
ُ
وت ّ
قدم اإلشارة
األعداء قبل األصدقاء،
تلو اإلشــارة إلى استعدادها للتعايش
م ــع امل ـن ـظ ــوم ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة،
ُ
سـتـكــون م ـجـ ّـرد أضـحـيــة تــذبــح بأمر
ال ــرج ــل الـبــرتـقــالــي ف ــي وق ــت مـنــاســب
ل ـح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـل ـف ــوز ب ـ ــدورة
رئاسية قادمة .فالحروب شــيء ّ
جيد
لــاق ـت ـصــاد األم ـي ــرك ــي ولــانـتـخــابــات
م ـعــا ،وعـ ـ ّـدة م ـئــات اآلالف مــن القتلى
ـ ـ ـ ـ ك ـمــا ق ــال ــت م ــادل ــن أولـ ـب ــراي ــت بـعــد
غــزو الـعــراق ـ ـ ثمن ال بــأس بدفعه من
أجــل الديمقراطية :بضاعة األميركي
امل ـس ـمــومــة ،بـيـنـمــا سـيـكـتـفــي ال ــروس
وأصـ ــدقـ ــاؤهـ ــم ال ـص ـي ـن ـيــون بـمـتــابـعــة
امل ــذب ـح ــة ع ـل ــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون وإصـ ـ ــدار
ب ـيــانــات ال ـش ـجــب ال ـت ــي يـعـلــم الـجـمـيــع
بأنها لم تنقذ عراقيًا واحدًا من املوت.
م ـ ــادورو فــي مــوقــف ال ُيـحـســد عليه،
لكنه ّ
بترد ّده سيضيع فرصة أن يذكر،
عـلــى األقـ ــل ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،كـسـلـفــادور
الليندي رئيس تشيلي الشهيد الــذي
قـ ّـاتــل عــن الـجـمـهــوريــة وح ـي ـدًا إال من
ثلة من حرسه الشخصي وببندقيته
الشخصية ،ولم يطأطئ رأسه ألحد.

بغداد ــ األخبار
مــع وص ــول الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،حسن
روحاني ،إلى العاصمة العراقية بغداد
ُ
أمس ،استحضرت سريعًا الزيارة التي
أج ــراه ــا الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
ت ــرام ــب ،ل ـق ــاع ــدة ع ــن األس ـ ــد الـجــويــة
غـ ــرب الـ ـب ــاد ،أواخـ ـ ــر الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
وذلك على سبيل املقارنة ّ.حضر األول
علنًا .أمــا الـثــانــي ،فقد فــضــل تحاشي
ـ«دواع أم ـن ـي ــة» ،ك ـمــا ب ـ ّـرر
األض ـ ـ ــواء لـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
حينها .فــي شكل الــزيــارة وتوقيتها،
أرادت طـ ـه ــران ال ـت ــأك ـي ــد أن ـه ــا األك ـث ــر
حضورًا وتأثيرًا في الساحة العراقية،
وإيـصــال رسالة مفادها «أننا شركاء
ل ـب ـغ ــداد ف ــي االنـ ـتـ ـص ــار ع ـل ــى تـنـظـيــم
داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـت ـع ـب ـيــر مـ ـص ــدر ح ـكــومــي
م ـط ـل ــع ،ف ــي ّ
رد ع ـل ــى واش ـن ـط ــن ال ـتــي
تــدعــي أنـهــا «صــاحـبــة إن ـجــاز القضاء
ع ـلــى ال ـت ـن ـظ ـيــم» .وف ــي رس ــال ــة ثــانـيــة،
أري ــد الـتـشــديــد عـلــى أن ال ـعــراق خــارج
معسكر العقوبات األميركية املفروضة
على إيــران .وفي هذا اإلطــار ،جاء ّ
الرد
ً
ثقيال على الواليات املتحدة ،من خالل
إبرام عدد من االتفاقيات االقتصادية،
وإعـ ـ ـ ـ ــان طـ ـ ـه ـ ــران ع ــزمـ ـه ــا عـ ـل ــى رف ــع
مستوى التبادل التجاري السنوي من
 12مليار دوالر ،إلــى  20مليار دوالر،
وهو ٌ ّ
تبد أي
أمر رحبت به بغداد ،ولم ِ
اعتراض عليه.
كذلك ،حملت الزيارة رسالة إلى املحيط
العربي ،وتحديدًا إلى السعودية التي

ل ــم ت ـص ـ ُـح ب ـع ــد م ــن «ص ـف ـع ــة» نـتــائــج
االنتخابات التشريعية األخيرة (أيار/
م ــاي ــو  .)2018أرادت طـ ـه ــران تثبيت
رؤي ـت ـه ــا ل ـل ـع ــراق بــوص ـفــه «بــواب ـت ـهــا
ّ
للعالم العربي ،شرط أل يكون ساحة
السـ ـتـ ـه ــدافـ ـه ــا» ،ك ـم ــا ي ـص ــف امل ـص ــدر
عـ ـيـ ـن ــه .وهـ ـ ــي رؤيـ ـ ـ ــة ال تـسـتـسـيـغـهــا
ال ـ ــري ـ ــاض ،ال ـس ــاع ـي ــة ب ــاس ـت ـم ــرار إل ــى
ت ـص ـف ـيــة ح ـســابــات ـهــا م ــع إي ـ ـ ــران عـلــى
الساحة العراقية .في هذا السياق ،تبرز
زيارة روحاني ملدينة النجف جنوبي
ب ـغــداد ،ول ـقــاؤه االسـتـثـنــائــي باملرجع
الديني علي السيستاني ،الذي يحمل
رسالة أخرى قرأتها صحيفة «ابتكار»
اإلصالحية اإليرانية على أنها «يمكن
أن تـمـنــع ال ـس ـعــوديــة وح ـل ـفــاء هــا من
زرع الـفـتـنــة فــي ال ـعــاقــات اإليــران ـيــة ـ ـ
العراقية» ،مشيرة إلى أن «السيستاني
يـ ـ ـح ـ ــاول مـ ـن ــع ت ّـس ـل ــل ال ـ ـسـ ــاعـ ــن إل ــى
التفرقة بني السنة والشيعة»
مـجـمــوع تـلــك الــرســائــل وغـيــرهــا ،وفــي
ه ــذا الـتــوقـيــت (أواخ ـ ــر ال ـعــام املــاضــي،
ّ
مددت الواليات املتحدة مهلة السماح
للعراق باستيراد الطاقة الكهربائية

تسعى طهران
إلى رفع التبادل
التجاري مع بغداد إلى
 20مليار دوالر سنويًا

من إيــران والتبادل التجاري معها 90
يومًا ،على أن تنتهي في  20آذار /مارس
ال ـجــاري) حسم موقف بـغــداد .انحياز
واضح إلى طهران في ما يتصل بملف
العقوبات ،كانت الرئاسات الثالث قد
أبـلـغـتــه جـمـيــع املـعـنـيــن .وه ــو مــوقــف
تــراه بعض الـقــوى السياسيةّ ،
املقربة
من واشنطن وعواصم الخليج ،خطرًا
على العراق الذي «سيدفع الثمن مقابل
ال شيء» .وفي أول تعليق أميركي على
زيارة روحاني ،وصف القائم باألعمال
في السفارة األميركية في بغداد ،جوي

وصفت مصادر رئاسة الجمهورية اللقاءات بـ«الممتازة» (أ ف ب)

ه ــود ،ال ــزي ــارة ب ــ«ال ـب ـنــاءة أكـثــر بكثير
من الزيارات السرية لقائد قوة القدس
قاسم سليماني» ،معربًا عن دعم بالده
للعراق «من خالل بناء عالقات صحية
وطبيعية مع جميع دول املنطقة ،بما
فيها إيران».
ً
ال ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي ،م ـم ـث ــا بــرئ ـيـ َـســي
الـجـمـهــوريــة بــرهــم صــالــح والـحـكــومــة
عـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،أعـ ــرب ع ــن شـكــره
لدعم طهران في الحرب على اإلرهاب،
مشددًا على ضــرورة تطوير العالقات
الثنائية على الصعد كافة ،فيما أعرب
الـجــانــب اإلي ــران ــي عــن التصميم على
«تعزيز العالقات»« ،خاصة في مجال
ال ـن ـق ــل» ،ك ـمــا عـ ّـبــر روح ــان ــي ،الـ ــذي لم
يغفل التصويب على واشنطن ،مدينًا
تدخلها العسكري في الشرق األوسط،
ليعود إلــى أصــل زيــارتــه ،والتأكيد أن
طـ ـه ــران وبـ ـغ ــداد تـمـتـلـكــان «الـ ـظ ــروف
امل ــوات ـي ــة ل ـل ـت ـعــاون ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت،
ب ـم ــا ي ـش ـمــل الـ ـتـ ـج ــارة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار...
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات فـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت الـ ـط ــاق ــة،
والكهرباء ،والغاز ،والبنوك ،والتعاون
فــي مـجــال الـطــرق والـسـكــك الحديدية،
وإق ـ ــام ـ ــة املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــرة واألسـ ـ ـ ــواق
املشتركة».
ووصفت مصادر رئاسة الجمهورية،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ال ـل ـقــاءات
ب ـ ـ ــ«امل ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة» ،ف ـي ـم ــا رأت مـ ـص ــادر
رئاسة الحكومة أن االتفاقات املوقعة
ت ـح ـم ــل «انـ ــدفـ ــاعـ ــة فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بــن
بغداد وطـهــران» ،متحفظة في الوقت
عينه مــن بـعــض الـنـقــاط امل ـثــارة حــول
إمكانية دفــع بغداد لديونها للجانب
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا ت ـل ــك امل ـت ـع ـل ـقــة
ب ــال ـت ـغ ــذي ــة ال ـك ـ ّه ــرب ــائ ـي ــة .وم ـ ــن ش ــأن
االتـ ـف ــاق ــات امل ــوقـ ـع ــة أن ت ــوف ــر فــرصــا
لالقتصاد اإليــرانــي ،كما نقلت وكالة
«رويترز» عن مسؤول إيراني بارز ،إذ
إنـهــا تشمل مـجــاالت الـطــاقــة ،والنقل،
وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ،والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،والـ ـصـ ـح ــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء س ـك ــك ح ــدي ــدي ــة
بـ ــن الـ ـبـ ـص ــرة الـ ـع ــراقـ ـي ــة وش ــام ـج ــة
اإليــران ـيــة ،إل ــى جــانــب مـنــح تــأشـيــرات
دخ ــول وتسهيالت ملــواطـنــي البلدين.
ب ــدوره ،أعـلــن رئـيــس «املجلس األعلى
اإلســامــي» ،هـمــام ح ـمــودي ،أن زيــارة
روحــانــي ستتمخض عــن إنـشــاء أربــع
م ـ ــدن ص ـن ــاع ـي ــة ،وخ ـ ــط س ـك ــك حــديــد
دولي.

