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حكومية تساعد في حصار اليسار الالتيني
أوروبية غير
منظمات
ّ
ّ
خطط تقوم بها
واشنطن «بتواطؤ»
أوروبي للقيام بانقالب
في فنزويال

لم تكن محاولة االنقالب الفاشلة التي شهدتها جمهورية
اإلكوادور قبل شهرين ،وليدة صدفة ،أو مجرد فعل تمرد
داخلي ،بمعزل عن التدخل الخارجي ،ذلك أن بصمات
الواليات املتحدة ،ومعها بعض الدول األوروبية ،واضحة
في مخططات تغيير هوية بلدان أميركا الالتينية
اليسارية بمعظمها من خالل دعم انقالبات ومؤامرات

لعزل رؤساء يقفون في مواجهة الهيمنة اإلمبريالية على
الحديقة الخلفية للبيت األبيض .في شهر تموز من صيف
العام الحالي ،أفردت مجلة «غيهايم» األملانية املتخصصة
بالشؤون األمنية ،معظم صفحاتها للحديث عن التدخل
األميركي ـــ األوروب��ي في أميركا الجنوبية والوسطى،
ّ
مسلطة الضوء على مؤامرات لتغيير هوية املنطقة

في اإلكوادور ،تمكنت
هودغيز من إرساء
منظمات تدعمها وزارة
الخارجية األميركية

«ألبا» في قبضة «السي آي إيه»!
معمر عطوي
ت �ن��اول��ت م�ج�ل��ة «غ �ي �ه��اي��م» األمل ��ان �ي ��ة ،في
ع��دده��ا ال �ص��ادر ف��ي ش�ه��ر ت�م��وز املاضي،
م � �ح� ��ورًا ي �ت �ح ��دث ع� ��ن خ �ط ��ط ق ��ام ��ت بها
واش� �ن� �ط ��ن« ،ب � �ت ��واط ��ؤ» أوروب� � � ��ي للقيام
بانقالب في فنزويال« ،لتغيير النظام» من
خالل االنتخابات التشريعية التي أجريت
في  26أيلول املاضي.
وي�ب��دو أن ف��وز ح��زب الرئيس الفنزويلي،
ه��وغ��و ت �ش��اف �ي��ز ،ق ��د ف� � ّ�وت ال �ف��رص��ة على
املعارضني املوالني للغرب ،ولم يحدث أي
تدخل واض��ح ف��ي ف�ن��زوي�لا ،ب��ل ح��دث ذلك
في اإلكوادور ،التي تدور بدورها في كنف
ال��دول ذوي الصبغة اليسارية .فما جرى
للرئيس اإلكوادوري ،رافائيل كوريا ،شبيه
إلى حد ما بما جرى لرفيقه الفنزويلي في
ع��ام  .2002ولعل انقالب ه�ن��دوراس ،الذي
أق �ي��ل ب�م��وج�ب��ه ال��رئ �ي��س م��ان��وي��ل زياليا
املعروف بـ«ميل» ،في صيف العام املاضي،
يدخل في سياق ه��ذا املخطط .فالواليات
املتحدة ،حسبما ذك��رت «غيهايم» لجأت
إل��ى استغالل ن�ف��وذ منظمات مدنية غير
حكومية تابعة ألح��زاب أوروبية ،إلحداث
ت�غ�ي�ي��ر ف��ي امل �ن �ط �ق��ة .وذك � ��رت امل �ج �ل��ة عدة
منظمات مثل «كونراد أدي�ن��اور» ،التابعة
للحزب املسيحي الديموقراطي األملاني،
ال �ح��اك��م ،وم�ن�ظ�م��ة «ف��ري��دري��ش ناومان»
التابعة للحزب الديموقراطي الحر ،وهو
ح� ��زب ح �ل �ي��ف ف ��ي االئ � �ت �ل�اف ال �ح��اك��م في
أملانيا.
وم� � � � ��ن ش� � � � ��أن ال� � � �ب � � ��رام � � ��ج االجتماعية
والسياسية والتربوية التي تقوم بها هذه
املنظمات وتدعمها ،تسهيل دحر اليسار
مجموعة
البوليفاري ،في دول ما يسمى
ً
دول البديل البوليفاري (ألبا) (تضم كال
من فنزويال ،واإلك��وادور وبوليفيا وكوبا
وه� � �ن � ��دوراس ون� �ي� �ك ��اراغ ��وا ودومينيكا
وأن�ت�ي�ج�غ��ا وب ��ارب ��ودا وس��ان��ت فنسينت
والغرينادينز في أميركا الالتينية).
وبالعودة إلى ما حدث في اإلكوادور ،كان
م��ن الطبيعي أن يلقي ك��وري��ا بمسؤولية
م �ح��اول��ة االن� �ق�ل�اب ع �ل��ى س�ل�ف��ه ف ��ي قصر
الرئاسة ،لوسيو غوتيريز .لكن ما كشفه
ال �ص �ح��اف��ي ال �ك �ن ��دي ،ج� ��ان غ� ��اي إيالرد،
اس�ت�ن��ادًا إل��ى تقرير وزي��ر ال��دف��اع خافيير
بونس ،في تشرين األول  ،2008يفيد بأن
الدبلوماسيني األميركيني منحوا الشرطة
اإلك � ��وادوري � ��ة وال �ع �س �ك��ر امل � ��ال م �ن��ذ وقت
ط��وي��ل ،األم��ر ال��ذي دف��ع وزي��ر ال��دف��اع ،إلى
املسؤولني والضباط ،بعقوبات إذا
تهديد
ً
تقاضوا أمواال من السفارة األميركية.
«غيهايم» ،أشارت إلى السفيرة األميركية
ال� �س ��اب� �ق ��ة ف � ��ي ك� �ي� �ت ��و ،ه �ي �ث ��ر هودغيز،
ال �ت��ي اع �ت��رف��ت ب��ال �ت �ع��اون م��ع املؤسسات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي اإلك � ��وادور ب�ق��ول�ه��ا« :نحن
نعمل مع حكومة اإلك ��وادور ،مع الجيش،
وم��ع الشرطة لغرض مهم ج �دًا ،هو األمن
لنا جميعًا».
لكن الصحافية التحقيقية ،إيفا غولينغر،
كشفت ع��ن أن هودغيز تمكنت م��ن إنماء
م �ن �ظ �م ��ات ت ��دع �م �ه ��ا وزارة الخارجية
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ،م� �ث ��ل ال� ��وك� ��ال� ��ة األميركية
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال ��دول� �ي ��ة وامل ��ؤس� �س ��ة الوطنية
للديموقراطية .وصرفت الوكالة األميركية
للتنمية وح��ده��ا ف��ي ع��ام  2010ن�ح��و 38
مليون دوالر ف��ي أعمالها ف��ي اإلكوادور.

خالل اضطرابات االكوادور في ايلول املاضي (رودريغو بوينديا  -أ ف ب)

األميركية :معارضة ال انقالب
الصحف
ّ
الالتينية الخاضعة
الصحافة في أميركا
ّ
لهيمنة ال��والي��ات املتحدة ،قللت م��ن شأن
األح � � ��داث ف ��ي اإلك� � � � ��وادور ،ح�س�ب�م��ا لفت
ال�ص�ح��اف��ي ال�ك�ن��دي ج�ين غ ��اي ،ول��م تشر
إلى وقوع انقالب ،بل إلى معارضة داخلية
بسبب مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع
العام التقشفي ،الذي ينص على قطع عدد
م��ن مكتسبات ال�ش��رط��ة وال�ج�ي��ش املالية
وي �ط �ي��ل م ��دة ال �ت��رق��ي اآلل� ��ي م��ن  4إل ��ى 7
سنوات .لكن الرئيس رفائيل كوريا ّ
يصر
على أن «محاولة انقالب حصلت» ،حسبما
نقلت عنه صحيفة «دياريو الس .أميركا»
التي تصدر في ميامي .الرئيس الفنزويلي
ه��وغ��و ت �ش��اف �ي��ز ،ال� ��ذي ذاق ط �ع��م مرارة
االنقالبات املدعومة أميركيًا ،اتهم الواليات
امل �ت �ح��دة ب��ال��وق��وف وراء ال �ت �م��رد ،رافضًا
ال �ق��ول إن �ه��ا ان�ت�ف��اض��ة ع �ف��وي��ة .فالرئيس

ال �ي �س��اري ال �س��ائ��ر «أن �ت��ي أم �ي��رك��ا» ،كان
ح��ري�ص��ًا ع�ل��ى االت �ص��ال بنحو متواصل
مع نظيره اإلكوادوري خالل محنته .ففي
مقابلة م��ع ق�ن��اة «ت�ي�ل�ي�س��ور» ،أع�ل��ن قائد
ال �ث��ورة ال�ب��ول�ي�ف��اري��ة ،أن ك��وري��ا ف��ي خطر،
ملقيًا باملسؤولية على اليمني املتطرف.

الهدف االستراتيجي
هو حكومة الثوار
في كراكاس ثم في
هافانا

الوكالة املركزية
استخدمت
املؤسسات
األملانية لـ«توزيع
أموال السي آي إيه»

والتمويل لم يشمل فقط الجماعات املدنية
املعادية لكوريا ،بل أيضًا منظمات السكان
األصليني الهنود.
وي� ��رى رئ �ي��س ت �ح��ري��ر م�ج�ل��ة «غيهايم»،
إن�غ��و ن�ي�ب��ل ،أن «األح� ��داث ال�ت��ي ج��رت في
االك � ��وادور تثبت م��رة أخ ��رى أن الواليات
املتحدة وحلفاءها ال يزالون على استعداد
الس� �ت� �خ ��دام االن � �ق �ل�اب ك � � ��أداة سياسية».
وي �ك �ش��ف ن �ي �ب��ل دورًا مل��ؤس �س��ة «كونراد
أدي�ن��اور» ( ، )KASومؤسسة «فريدريش
ن ��اوم ��ان» ( )FNSال�ل�ي�ب��رال�ي��ة ،ف��ي انقالب
الهندوراس.2009 ،
وي � � ��رى أن امل � ��رش � ��ح امل� �ق� �ب ��ل ع� �ل ��ى قائمة
االغ �ت �ي��االت ه��و ن�ي�ك��ارغ��وا ع�ض��و «ألبا»،
مشيرًا إلى أن مسؤول « ،»FNSكريستيان
لوث ،الذي أيد االنقالب على زياليا ،ال يزال
ي �ص� ّ�وب اآلن ن�ح��و ال��رئ �ي��س السانديني،
دانيال أورتيغا (الجبهة الساندية).
وب��دا من وراء الهجوم على نيكاراغوا ،أن
ال�ه��دف االستراتيجي ه��و حكومة الثوار
هافانا ،حسبما يقول نيبل
في كراكاس ثم
ً
في مقال بعنوان «أوال فنزويال وبعد ذلك
كوبا».
وف� ��ي ك �ت��اب ب �ع �ن��وان «ال� �س ��ي آي إي� ��ه في
إسبانيا»ُ ،يبني الباحث الشهير الفريدو
غ� ��ري � �م� ��ال� ��دو ،م � ��ن م � ��دري � ��د ،ك� �ي ��ف «تدير
املؤسسات األملانية برامج في ستني بلدًا،
ح �ي��ث ص ��رف ��ت ن �ح��و  150م �ل �ي��ون دوالر
أم�ي��رك��ي» .ويشير إل��ى «أن�ه��م يعملون في
سرية تامة تقريبًا».
ويستشهد الكاتب اإلسباني بقول لعميل
س ��اب ��ق ل ��وك ��ال ��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات املركزية
األم�ي��رك�ي��ة ،ي��دع��ى فيليب أغ��ي ،ن�ش��ره في
صحيفة «زونا سيرو» في آذار عام ،1987
يفيد بأنه من ضمن «برامج الديموقراطية»
التي أعدتها الوكالة املركزية ،استخدمت
هذه الوكالة املؤسسات األملانية لـ«توزيع
أموال السي آي إيه» ،على الرغم من أن هذه
الوسيلة تفيد مصالح الواليات املتحدة.
وفي مقال بعنوان «ضد الروابط الكوبية»،
كتب جني غاي إيالرد في مجلة «غيهايم»،
أن «امل��ؤس�س��ة األمل��ان�ي��ة ج��زء م��ن «الحركة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة» ،ال�ت��ي أنشأتها
«امل ��ؤس� �س ��ة ال��وط �ن �ي��ة للديموقراطية».
وج ��رى ت�م��وي�ل�ه��ا م��ن ال��وك��ال��ة األميركية
للتنمية ،ال�ت��ي تمثل ال��واج�ه��ة الرئيسية
لوكالة االستخبارات املركزية».
ّأم� ��ا ال �ك��ات �ب��ة األمل��ان �ي��ة ال �خ �ب �ي��رة بشؤون
أميركا الالتينية ،سوزان غراتيوس ،التي
ُ
ابت ِعثت للبحث ملصلحة مؤسسة «فريدي»
في إسبانيا مدة خمس سنوات ،فوصفت
ّ
«متفجر» بالتفصيل ،كيف تدعم
في تقرير
مرافق تابعة للواليات املتحدة إلى جانب
«ك��ون��راد أدي �ن��اور» و«ف��ري��دري��ش ايبرت»،
م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي فنزويال
ب��امل��ال ،وتأهيلها للكفاح ض��د الحكومة.
وت �ق��ول إن م��ا ب�ي�ن  40و 50م�ل�ي��ون دوالر
سنويًا ،تتدفق الجمهورية البوليفارية.
ال �س��ؤال ال��ذي يطرحه م�ح��ور ال�ن�ق��اش في
مجلة «غيهايم» ،ه��و أن إرس��ال الواليات
امل �ت �ح��دة ل �ع �ش��ري��ن أل� ��ف ج �ن ��دي أميركي
م��دج�ج�ين ب��ال�س�لاح إل��ى ه��اي�ت��ي ،بذريعة
إغ��اث��ة امل �ن �ك��وب�ين م��ن ال ��زل ��زال ف��ي كانون
ال �ث��ان��ي امل��اض��ي ،ه��ل ي �ه��دف إل ��ى تطويق
دول «أل � �ب ��ا» ،ب � ��دءًا ب �ك��وب��ا ،وال س�ي�م��ا أن
هايتي تقع على الساحل الغربي للجزيرة
الشيوعية.

