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العالم

قضية

«الثورة البوليفارية» أمام مفترق مصيري

إرث تشافيز يواجه شبح الحرب األهلية
باتت الصورة أكثر وضوحًا في فنزويال .الحرب التي خاضتها الواليات
المتحدة ضد «الثورة البوليفارية» عبر حلفائها الداخليينّ ،
تحولت ،بعد
انتخاب الجمعية التأسيسية يوم األحد الماضي ،إلى مواجهة مباشرة ،ال
يملك أحد القدرة الفورية على حسمها ،لكنها تنذر بسيناريوات سوداء،
في ظل محاوالت للدفع بالصراع القائم إلى حافة الحرب األهلية
وسام متى
ال ـصــراع الـقــائــم فــي فـنــزويــا مرشح
إلــى مــزيــد مــن التصعيد .انتخابات
الـجـمـعـيــة الـتــأسـيـسـيــة ،ال ـتــي جــرت
ي ــوم األح ــد امل ــاض ــي ،دف ـعــت بــاألزمــة
السياسية إلى مستوى أكثر خطورة،
يتجاوز االستقطاب الداخلي الحاد
ب ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار ،ل ـي ـت ـح ـ ّـول
إلـ ـ ــى حـ ـ ــرب مـ ـب ــاش ــرة بـ ــن «ال ـ ـثـ ــورة
البوليفارية» والواليات املتحدة.
ّ
ولـ ـع ــل املـ ــواقـ ــف والـ ـتـ ـح ـ ّـرك ــات ال ـتــي
أعـقـبــت االنـتـخــابــات املـثـيــرة للجدل،
والـ ـت ــي ي ـس ـعــى ال ــرئ ـي ــس ن ـي ـكــوالس
م ـ ـ ــادورو ،م ــن خــال ـهــا إل ــى تحصني
«ال ـث ــورة ال ـبــول ـي ـفــاريــة» ،وحمايتها
م ــن «املـ ــؤامـ ــرات ال ـت ـخــريـبـيــة» ،تشي
بــأن فـنــزويــا تقف الـيــوم عند حافة
م ـعــركــة م ـص ـيــريــة ،ت ـت ـج ــاوز ح ــدود
ت ـلــك ال ــدول ــة الــاتـيـنـيــة «امل ـت ـم ــردة»،
لتحدد مستقبل اليسار فــي أميركا
الجنوبية لسنوات ّ
عدة.
ويبدو أن الــواليــات املتحدة حسمت
خ ـي ــاره ــا ب ـخ ــوض امل ـع ــرك ــة ال ـك ـبــرى
ضــد ال ـي ـســار الــاتـيـنــي ،مــن الـبــوابــة
الـفـنــزويـلـيــة ،فــي ظــل تــوجـهــات أكثر
ع ــدائـ ـي ــة ت ـن ـت ـه ـج ـهــا إدارة دون ــال ــد
ترامب ،الحــت بــوادرهــا سريعًا ،منذ
دخـ ــول الــرئ ـيــس «ال ـج ـم ـه ــوري» إلــى
الـبـيــت األب ـي ــض ،حــن ق ــرر االن ـقــاب
عـ ـل ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ـت ــي

لم يعد خافيًا أن واشنطن
تبحث عن األداة القادرة
على االنقالب
اتخذها سلفه «الديموقراطي» باراك
اوبــامــا ،بإنهاء القطيعة التاريخية
مع كوبا.
وإذا كان االنقالب على االنفتاح على
ك ــوب ــا ،يـشـكــل خ ـط ــوة رم ــزي ــة بـشــأن
ال ـن ـي ــات ال ـتــرام ـب ـيــة األوس ـ ــع نـطــاقــا،
ّ
ف ـ ــإن األم ـ ــر ي ـب ــدو أك ـث ــر خـ ـط ــورة في
الـتـصـعـيــد ضــد ف ـنــزويــا ،فــاألخـيــرة
ش ـك ـلــت ،م ـنــذ ن ـهــايــة الـتـسـعـيـنـيــات،
ال ـق ــاط ــرة الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
لليسار األمـيــركــي الــاتـيـنــي ،فــي كل
االنتصارات التي حققها خالل العقد
األول مــن األلفية الثالثة ،ابـتـ ً
ـداء من
ً
الـ ـب ــرازي ــل وب ــول ـي ـف ـي ــا ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
األرج ـن ـتــن وال ـب ــرازي ــل ،وغـيــرهــا من
الـ ـ ــدول ال ـت ــي ن ـجــح ال ـي ـس ــاري ــون في
ان ـتــزاع حكمها مــن اليمينيني ،على
اختالف توجهاتهم.
ّ
ع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس ،ف ـ ــإن ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة تـ ـجـ ـع ــل م ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
فنزويال ،اليوم ،البند األهم في خطة
االن ـق ـضــاض عـلــى امل ــد ال ـي ـســاري في
أم ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي س ـ ّـد
نوافذ األمل ،التي فتحها اليساريون
أخـ ـيـ ـرًا ـ ـ ـ ب ـعــد سـلـسـلــة ان ـت ـك ــاس ــات ـ
سـ ــواء ف ــي اإلك ـ ـ ـ ــوادور ،ح ـيــث خــاض
الـ ـيـ ـس ــاري ل ـي ـنــن م ــوريـ ـن ــو ،مـعــركــة
شرسة ضد اليمينيني ،انتهت بفوزه
بانتخابات الرئاسة ،أو في البرازيل،
ّ
يستعد الرئيس السابق لويس
حيث

إي ـنــاس ـيــو لـ ــوال دا س ـي ـل ـفــا ،لـخــوض
معركة رئــاســة ،ال تقل ض ــراوة ،ضد
املعسكر اليميني ،ال ــذي نـجــح ،قبل
أشهر ،في تنفيذ «انقالب سياسي»
على الرئيسة ديلما روسيف.
انطالقًا من ذلك ،فإن الدور الخارجي
في األزمــة السياسية القائمة حاليًا
ً
ف ــي فـ ـن ــزوي ــا ،ب ـ ــدأ ي ـت ـج ــاوز ال ــدع ــم
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وامل ـ ـ ــال ـ ـ ــي ل ـل ـم ـع ــارض ــة
اليمينية ،بــاتـجــاه خ ـطــوات عدائية
مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـب ــر مـ ـس ــاري ــن ،أحــده ـمــا
سياسي ،واآلخر اقتصادي ،لتحقيق
هـ ــدف واحـ ـ ــد ،ه ــو ت ـقــويــض ال ـن ـظــام
ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري ،ب ـش ـك ــل تـ ــدري ـ ـجـ ــي ،قـبــل
إسقاطه بضربة داخلية قاضية.
وف ـ ــي ال ـج ــان ــب ال ـس ـي ــاس ــي ،ل ــم يـعــد
خافيًا أن الــواليــات املتحدة ماضية
ق ــدم ــا فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد األداة ال ــداخ ـل ـي ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ــانـ ـق ــاب ال
يـكـتـفــي ب ــإزاح ــة مـ ـ ــادورو ،كشخص،
بــل يـتـجــاوز ذلــك نحو الـقـضــاء على
«الثورة البوليفارية».
ويبدو واضحًا أن اإلدارة األميركية
ال تملك حـتــى اآلن األدوات الكفيلة
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق وصـ ـفـ ـتـ ـه ــا ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
بإسقاط األنظمة األميركية الالتينية
عبر انقالب عسكري ،وخصوصًا أن
ال ـج ـيــش ال ـف ـنــزوي ـلــي ،ال يـ ــزال حتى
اآلن ،ف ــي مــوقــع امل ــداف ــع ع ــن الـنـظــام
ال ـي ـســاري ،ألس ـبــاب ع ـ ّـدة ،تـعــود إلــى
إرث هــوغــو تـشــافـيــز ،ال ــذي ق ــدم من
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة إلـ ــى الـسـلـطــة
الـسـيــاسـيــة مـنـتـخـبــا ،وت ـم ـكــن خــال
س ـن ــوات حـكـمــه م ــن تـحـيـيــد مخاطر
النزعات الطموحة للجنراالت وكبار
الـ ـضـ ـب ــاط ،حـ ــن ت ـم ـكــن مـ ــن تـطـهـيــر
الجيش الفنزويلي من بعض هؤالء،
وذلك بعد محاولة االنقالب الفاشلة،
الـتــي دعمتها الــواليــات املـتـحــدة في
عام  ،2002ونجح في إدماج البعض
اآلخر داخل مؤسسات الحكم ،سواء
فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة االشـ ـت ــراكـ ـي ــة أو فــي
مــؤس ـســات ـهــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـشــركــة
الــوط ـن ـيــة لـلـنـفــط («بـ ــي دي ف ــي أس
آيه»).
بذلك ،لم يكن مستغربًا قيام وحدات
عسكرية بحماية مــراكــز التصويت
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات األح ـ ــد امل ــاض ــي ،من
الهجمات العنيفة التي خططت لها
املعارضة اليمينية ،ونفذت بعضها
ً
فعال.
وبرغم ذلــك ،فــإن الخطر ليس غائبًا
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن احـ ـ ـت ـ ــدام
األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وتـ ـف ــاق ــم حــالــة
االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،ي ـج ـع ــان
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ــن س ـن ــدان
الـيـســار ومـطــرقــة الـيـمــن ،وهــو واقــع
ب ــدأت تـعـكـســه تـصــريـحــات إعــامـيــة
ـ ـ ال ت ــزال خـجــولــة ـ ـ يـبــدي فيها عــدد
ً
مــن العسكريني تملمال مــن الــوضــع
املتوتر السائد في البالد.
ّ
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ال ش ــك ف ــي أن ـهــا تـنـظــر الــى
التصعيد السياسي والشعبي ،الذي
تنتهجه املعارضة اليمينية ،كبديل
م ــن االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ،لـتـقــويــض
شــرع ـيــة ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم م ــن جـهــة،
واستنزافه من جهة ثانية ،بما يخلق
ّ
لتحرك مــا ،سياسي
املناخ املناسب
أو ع ـس ـكــري ،فــي الـلـحـظــة املـنــاسـبــة،

يريد األميركيون تقويض النظام اليساري قبل إسقاطه بضربة داخلية قاضية (أ ف ب)

ترامب ّ
يحمل مادورو «شخصيًا»
مسؤولية سالمة المعارضين
َ
وجه الرئيس األميركي دونالد ترامب ،مساء أول من أمس ،تحذيرا شديد
اللهجة الى الرئيس نيكوالس مادورو ،واصفًا إياه مجددًا بـ«الديكتاتور» ،وقال
إنه ّ
يحمله «شخصيًا» مسؤولية صحة وسالمة اثنني من زعماء املعارضة تم
سجنهما.
وأعلن ترامب ،في بيان أصدره البيت األبيضّ ،أن «الواليات املتحدة تدين أفعال
ديكتاتورية مادورو ،معتبرًا ّأن «السيدين لوبيز وليديزما سجينان سياسيان
يحتجزهما النظام بطريقة غير شرعية» .وتابع البيان« :نكرر مطالبتنا بإطالق
سراح فوري وغير مشروط لكل السجناء السياسيني».
في غضون ذلك ،أعلنت أمس وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا
موغيريني ،باسم الدول الـ 28
األعضاء ،أن االتحاد يرفض
االعتراف بالجمعية التأسيسية التي
انتخبت أخيرًا ،ويطلب تعليق «بدء
مهماتها» .وقالت موغيريني إن
«انتخاب الجمعية التأسيسية فاقم
األزمة في فنزويال» ،مضيفة ّأن
«االتحاد األوروبي ودوله األعضاء
ال يستطيعون في ضوء ذلك
االعتراف بالجمعية التأسيسية».
(أ ف ب)

إلسقاطه بالضربة القاضية.
والواقع أن تلك الخطة الداخلية بدأ
تـنـفـيــذهــا بــال ـف ـعــل ،م ـنــذ ب ــداي ــة عهد
نيكوالس م ــادورو ،التي اتخذت في
بادئ األمر عمليات ممنهجة إلظهار
فـشــل ال ـن ـظــام االش ـت ــراك ــي ،مــن خــال
حمالت دعائية منظمة ،شنتها اآللة
اإلعالمية الضخمة ـ واملؤثرة ـ التي

يـمـتـلـكـهــا امل ـع ــارض ــون الـيـمـيـنـيــون،
وأن ـ ـش ـ ـطـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة م ـش ـب ــوه ــة،
اس ـت ـه ــدف ــت إظـ ـه ــار ع ـج ــز ال ـح ـكــومــة
عن حماية األمــن الغذائي ،من خالل
ق ـ ـيـ ــام م ـح ـت ـك ــري ــن بـ ـحـ ـج ــب ال ـس ـل ــع
االسـتـهــاكـيــة ،تــزامـنــا مــع انخفاض
األسعار العاملية للنفط ،والتي ّأدت
إلــى تراجع اإلي ــرادات العامة للدولة

ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة ،وح ــال ــت دون تـنـفـيــذ
العديد من البرامج االجتماعية التي
شـكـلــت ال ــدع ــام ــة الــرئ ـي ـس ـيــة للحكم
اليساري.
ويرى البعض أن هذه املخططات لم
تكن لتؤتي ثمارها ،لوال أن الرئيس
الراحل هوغو تشافيز ،تجنب توجيه
ضــربــة قــاسـمــة للنخب الــرأسـمــالـيــة
ال ـن ــاف ــذة ف ــي الـ ـب ــاد ،وذلـ ــك ألس ـبــاب
عـ ّـدة ،معظمها يتعلق بحرصه على
تـحـقـيــق املـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة ،بــرغــم
ّ
إدراكه أن تلك النخب شكلت تاريخيًا
ً
شكال من أشكال «الــدولــة العميقة»،
الـ ـت ــي أس ـه ـم ــت فـ ــي إس ـ ـقـ ــاط مـعـظــم
النظم التقدمية في أميركا الالتينية.
ه ـ ــذا األمـ ـ ــر يـ ـف ـ ّـس ــر ،إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد ك ـب ـيــر،
إص ـ ـ ـ ــرار نـ ـيـ ـك ــوالس م ـ ـ ـ ـ ــادورو ،عـلــى
امل ـضــي قــدمــا ف ــي تـشـكـيــل الجمعية
الـتــأسـيـسـيــة ،الـتــي سـتـعـ ّـدل دسـتــور
عـ ـ ــام  ،1999ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ال ـف ــرص ــة
األخ ـي ــرة لـتـصــويــب وج ـهــة «ال ـث ــورة
الـ ـب ــولـ ـيـ ـف ــاري ــة» ،وت ـح ـص ـي ـن ـه ــا مــن
منظومة النخب ،الـتــي ع ــادت لتبرز
أنـيــابـهــا ،منذ أن نجحت فــي انـتــزاع
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي الـجـمـعـيــة
الــوط ـن ـيــة ،وم ــن ث ــم تـحــريــك ال ـشــارع
ّ
بـشـكــل مـنــظــم ،وإظ ـه ــار ال ـق ــدرة على
اس ـت ـن ــزاف ال ــدول ــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة ،من
خالل أعمال العنف.
وهــذا ما ّ
يفسر أيضًا حملة التشكيك
الــواسـعــة بانتخابات األح ــد املــاضــي،
وال ـ ـتـ ــي لـ ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى امل ـع ــارض ــة
الـيـمـيـنـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وإنـ ـم ــا ام ـتــدت
إل ـ ــى جـ ـه ــات خ ــارجـ ـي ــة ،ع ـل ــى رأس ـه ــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،الـتــي تـقــود الـيــوم
جهود تقويض شرعية مادورو ،على
املستوى الدولي ،إلى جانب تضييق
ال ـخ ـنــاق ع ـلــى ال ـن ـظــام ال ـي ـس ــاري ،من
خ ــال ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
تستهدف إضعاف القدرة االقتصادية

