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فنزويال

تقرير ّ
العمل بالمعاهدة «النووية»:
ترامب يعلق ّ

ّ
ّ
واشنطن تزخم تدخلها
وتبعث برسائل متضاربة
تظاهرات «استفزازية» في ذكرى تشافيز

ترفض الواليات المتحدة الحوار في
كاراكاس أو معها ،تاركة الرهان
على التحريض والفوضى .وبينما
ينفي المسؤولون في واشنطن نية
تدخل عسكري وشيك ،يكررون الزمة
«كل الخيارات َمطروحة» .في األثناء،
يتقاسم الشارع الفنزويلي ،اليوم،
مؤيدو مادورو ومعارضوه ،في
الذكرى العشرين لتولي تشافيز السلطة
ت ــأخ ــذ ج ــول ــة الـ ـي ــوم م ــن ت ـظ ــاه ــرات
داعـ ـ ـم ـ ــي انـ ـ ـق ـ ــاب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرمل ــان
الـفـنــزويـلــي ،خ ــوان غ ــواي ــدو ،منحى
«اس ـ ـت ـ ـف ـ ــزازي ـ ــا» ألن ـ ـص ـ ــار ال ــرئـ ـي ــس
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ،إذ تـ ـت ــزام ــن
م ـ ــع ذك ـ ـ ـ ــرى وص ـ ـ ـ ــول قـ ــائـ ــد ال ـ ـثـ ــورة
ال ـبــول ـي ـفــاريــة ،ه ــوغــو ت ـشــاف ـيــز ،إلــى
رئاسة البالد قبل  20عامًا ،وتحديدًا
في الثاني من شباط /فبراير .1999
يمضي غوايدو ،ومن خلفه واشنطن،
فــي طــريــق التصعيد ورف ــع السقف،
ُ
وهو ما ترجم أمس برفض املبادرات
اإلقليمية .وفــي رســالــة موجهة إلى
رئ ـي ـ َـس ــي امل ـك ـس ـيــك آنـ ـ ــدرس مــانــويــل
ل ــوبـ ـي ــز أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادور ،واألوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
ت ــاب ــاري فــاس ـك ـيــز ،قـ ــال غ ــواي ــدو إن
«امل ـف ــاوض ــات تـعـنـيـنــا ف ــي ح ــال كــان
ال ـهــدف مـنـهــا تـحــديــد ش ــروط إنـهــاء
اغ ـت ـصــاب الـسـلـطــة م ــا سـيـتـيــح نقل
الـسـلـطــة ...وإطـ ــاق عملية انتقالية
ت ــؤدي إل ــى انـتـخــابــات حـ ــرة»ُ .
ويـعـ ّـد
ذلــك رفضًا ملـبــادرة البلدين األربعاء
امل ــاض ــي ،واملـتـمـثـلــة ف ــي اإلعـ ــان عن
ع ـق ــد م ــؤت ـم ــر لـ ـل ــدول املـ ـح ــاي ــدة إزاء

األزمة الفنزويلية ،في مونتيفيديو،
ف ــي ال ـس ــاب ــع م ــن ال ـ ـجـ ــاري .فــالــرجــل
االنقالبي ال يــزال يراهن على الدعم
الـ ـخ ــارج ــي ،وهـ ــو م ــا ج ـع ـلــه ع ـن ــوان
التحركات االحتجاجية في الشارع،
إذ توجه إلى أنصاره بالقول« :يتعني
عـلـيـنــا جـمـيـعــا الـ ـن ــزول إل ــى ش ــوارع
فنزويال وفي العالم أجمع مع هدف
واض ــح :مواكبة اإلن ــذار ال ــذي وجهه
أعضاء االتحاد األوروبي».
وم ـ ــع أن االنـ ـقـ ـس ــام األوروبـ ـ ـ ـ ــي إزاء
األزمـ ـ ـ ـ ــة ت ـج ـل ــى ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح فــي
ب ــوخ ــارس ــت ،فـ ــإن غ ــواي ــدو يــواصــل
الرهانات ،وأهمها املواكبة األميركية
املتواصلة بزخم كبير .جديد املواقف
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن واشـ ـنـ ـط ــن أت ـ ــى عـلــى
لسان مستشار األمــن القومي ،جون
ب ــول ـت ــون ،ال ـ ــذي ك ـتــب ع ـلــى حـســابــه
ف ــي «ت ــويـ ـت ــر» س ــاخـ ـرًا وم ـ ـهـ ــددًا فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه« :أت ـم ـن ــى لـنـيـكــوالس
مـ ـ ـ ــادورو وكـ ـب ــار م ـس ـت ـشــاريــه ف ـتــرة
تـقــاعــد طــويـلــة وهــادئــة عـلــى شاطئ
جميل بعيدًا من فنزويال» .وأضاف:
«يـ ـ ـج ـ ــب أن يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدوا مـ ـ ــن ع ـفــو
الرئيس غــوايــدو ...وكلما كــان األمــر
سريعًا ،كان ذلك أفضل» .وعلى رغم
ال ـن ـب ــرة ال ـت ـحــذيــريــة ،ن ـفــى بــول ـتــون،

موسكو:
إليجاد حل من
دون أي تدخل
خارجي

ف ــي ح ــدي ــث آخـ ـ ــر ،أن تـ ـك ــون ل ـب ــاده
نـ ـي ــة ت ـ ــدخ ـ ــل عـ ـسـ ـك ــري وش ـ ـ ـيـ ـ ــك ،أو
سيناريو تدخل عسكري مماثل من
ِقـ َـبــل الـبــرازيــل وكولومبيا .ويـشــارك
بولتون ،نائب الرئيس مايك بنس،
ف ــي امل ــواق ــف وال ـت ـهــديــدات املـتـتــالـيــة
ض ــد ك ــاراك ــاس .األخ ـي ــر ،وف ــي أثـنــاء
تـجـمــع سـيــاســي فــي ف ـلــوريــدا أمــس،
ك ــرر الـحــديــث عــن أن «ك ــل الـخـيــارات
م ـ ـطـ ــروحـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة» .وف ــي
تـحــريــض الف ــت ل ـلــداخــل الـفـنــزويـلــي
ينطوي على تهديد واض ــح ،أضــاف
ب ـن ــس« :ل ـي ــس ه ـن ــاك وقـ ــت ل ـل ـحــوار.
هذا وقت الفعل ...حان الوقت إلنهاء
ديـكـتــاتــوريــة مـ ــادورو بشكل حاسم
ولــأبــد» .مقابل هــذه الرسائل ،ظهر
الرئيس م ــادورو بني جـنــوده ،أمس،
فــي مشهد ّ
تحد جــديــد .وشــدد أثناء
حضوره تدريبات لوحدات «الحرس
الوطني» بالقرب من العاصمة ،على
حماية السيادة والدستور وحقوق
فنزويال «بـحــزم» ،داعيًا العسكريني
إلى التكاتف.
وبالعودة إلى تظاهرات اليوم ،التي
تخرج تحت عنوان تشجيع االتحاد
األوروبـ ــي عـلــى االع ـت ــراف بـغــوايــدو،
ال يبدو أن فريق األخير يــدرك حجم
االنقسام الذي عليه االتحاد ،والذي
دفـ ـ ــع أحـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
اج ـت ـمــاع بــوخــارســت لـلـقــول لــوكــالــة
«ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ـ ـ ــرس»« :لـ ـ ــم تـ ـع ــد لــدي ـنــا
سياسة خارجية مشتركة» .وخطورة
االن ـق ـســام األوروبـ ـ ــي الـ ــذي ظـهــر في
اجتماع بوخارست ،وتكشفت فصول
جــديــدة منه أم ــس ،تكمن فــي تفريغ
مهلة األيام الثمانية من مضمونها،
إذ يعتزم االتـحــاد تشكيل مجموعة
اتصال دولية تعطي نفسها مهلة 90
يومًا لـ«مراقبة م ــادورو» ،والتوصل
إل ــى نتيجة إيـجــابـيــة تــدفــع باتجاه

العالم

موسكو تهدد ...وأوروبا منقسمة
عاد التوتر بين روسيا
والواليات المتحدة إلى
الواجهة ،بعدما أعلنت
األخيرة أنها ستعلق
التزامها بـ«معاهدة القوى
النووية»ّ ،
مهددة باالنسحاب
منها في غضون ستة أشهر
إذا لم تتوقف األولى عن
«انتهاكها» ،وسط موجة
ردود فعل أوروبية تراوحت
بين مؤيد ومعارض

مادورو أثناء تدريبات لـ«الحرس الوطني» أمس:
سننحمي السيادة والدستور «بحزم» (أ ف ب)

إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة جــديــدة
ف ــي فـ ـن ــزوي ــا .ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن مـهـلــة
األيــام الثمانية باتت  90عمليًا على
ضــوء الـخــافــات ،واالع ـتــراف االثنني
ب ـغ ــواي ــدو ق ــد يـقـتـصــر ع ـلــى فــرنـســا
وإسبانيا وأملانيا واململكة املتحدة.
لكن املفاجأة تكمن في وقوف كل من
إيطاليا واليونان إلى جانب مادورو،
بـمــوازاة موقف وسطي ثالث تمثله
النمسا ولــوكـسـمـبــورغ ،يـشــدد على
الـتـمـســك ب ــ«ال ـق ــان ــون» وال ـب ـحــث عن
موقف مشترك .وقــال وزيــر خارجية

لــوك ـس ـم ـبــورغ ،ج ــان أس ـي ـل ـبــورن ،إن
«ما نريده هو االنتخابات .من يحق
لــه تنظيمها؟ خ ــوان غــواديــو رئيس
البرملان الفنزويلي ،مؤهل لذلك من
وجـهــة نظر دسـتــوريــة .إذا توجهنا
أب ـعــد م ــن ذلـ ــك ،فـسـنـكــون ف ــي وضــع
خ ــاف ــي ف ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا» .وفـ ــي مــوقــف
مـ ـم ــاث ــل ،ن ـب ـه ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
الـنـمـســويــة ،كــاريــن كـنــايـســل ،إل ــى أن
الدول ال يمكنها االعتراف بغوايدو،
م ـض ـي ـف ــة« :نـ ـح ــن نـ ـعـ ـت ــرف ب ــال ــدول
وليس بالحكومات».

ف ــي األثـ ـن ــاء ،حـسـمــت األمـ ــم املـتـحــدة
م ــوقـ ـفـ ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ح ـك ــوم ــة
م ــادورو الـشــرعـيــة ،كـمــا أك ــد الناطق
باسم األمني العام للمنظمة استيفان
دوغـ ــريـ ــك ،وال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم رئـيـســة
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة مــونـيـكــا جــرايـلــي.
وف ــي م ــوس ـك ــو ،ج ــدد مـجـلــس األم ــن
ال ــروس ــي ،فــي اجـتـمــاع أم ــس تــرأســه
رئيس البالد فالديمير بوتني ،تأكيد
روسـ ـي ــا ع ـلــى «ض ـ ـ ــرورة إيـ ـج ــاد حل
لألزمة السياسية الداخلية من دون
أي تدخل خارجي».

ب ـ ـعـ ــد ش ـ ـهـ ــريـ ــن مـ ـ ــن ت ـ ـهـ ــديـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،باالنسحاب
م ـ ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة «األس ـ ـ ـ ّل ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
مـتــوسـطــة املـ ــدى» املــوق ـعــة م ــع االت ـحــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ق ـبــل ث ــاث ــة عـ ـق ــود ،وعـلــى
رغ ـ ــم دعـ ـ ـ ــوات االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي إل ــى
«ح ـمــايــة» االت ـفــاق ـيــة ،أق ــدم ــت واشـنـطــن
على خطوة تصعيدية في إطار الخروج
مــن االتفاقية .إذ أعلن وزيــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أمـ ـ ــس ،أن
ُ
ستعلق التزامها ابـتـ ً
ـداء من الغد
بــاده
(ال ـ ـيـ ــوم) ،مـعـطـيــا مــوس ـكــو م ـه ـلــة ستة
أشهر للتوقف عن «خرق» املعاهدة قبل
انسحاب أميركي نهائي منها.
وفــي مؤتمر صحافي ،قــال بومبيو إنه
«يـجــب أن يـكــون األم ــن أه ــم أولــويــاتـنــا،
واالت ـف ــاق ــات ال ـتــي الـتــزمـنــا بـهــا ينبغي
أن تـخــدم املصلحة األمـيــركـيــة ،وال ــدول
َ
تحاسب إذا انتهكت القوانني»،
يجب أن
مضيفًا(« :أنـنــا) تحدثنا مع املسؤولني
الروس على أعلى املستويات الحكومية
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  30م ـ ـ ـ ــرة ،لـ ـك ــن م ــوسـ ـك ــو ال
تـ ــزال تـنـفــي خــرقـهــا ل ـل ـم ـعــاهــدة» .ورأى
املسؤول األميركي أن «انتهاكات الروس
ت ـض ــع حـ ـي ــاة امل ــاي ــن م ــن األم ـيــرك ـيــن
واألوروب ـ ـي ـ ــن ف ــي خ ـط ــر وت ـق ـل ــل ف ــرص
التقارب السياسي» .إال أن بومبيو ترك
ال ـبــاب مفتوحًا أم ــام إج ــراء مـفــاوضــات
م ــع روس ـي ــا خ ــال مـهـلــة  60ي ــوم ــا ،من
أجل التوصل إلى اتفاق جديد في شأن
املعاهدة ،إذ شدد على أن بــاده ال تزال

تــأمــل ف ــي أن «ت ـغـ ّـيــر روس ـي ــا مــوقـفـهــا»،
مـ ـب ــدي ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد واشـ ـنـ ـط ــن «ل ـل ـع ـمــل
م ــع روسـ ـي ــا ف ــي مـ ـف ــاوض ــات الـ ـح ـ ّـد مــن
ّ
التسلح».
وإثـ ـ ـ ــر إعـ ـ ـ ــان ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،أكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
األم ـيــركــي عــزمــه وض ــع «خـ ـي ــارات لـلــرد
العسكري» بالتعاون مع حلف «شمال
األطـلـســي» (الـنــاتــو) ملنع تـفـ ّـوق روسيا
لالتفاقية.
عـسـكــريــا ،نتيجة «خــرق ـهــا»
ُ
وقــال ترامب في بيان« :سنمضي قدمًا
وس ـن ـض ــع خ ـ ـيـ ــارات خ ــاص ــة ب ـن ــا ل ـلــرد
العسكري ،وسنعمل مع الناتو وحلفائنا
وشــركــائـنــا اآلخــريــن للتعويض عــن أي
مـيــزة عـسـكــريــة حصلت عليها روسـيــا
نتيجة أفعالها غير القانونية» .وعلى
رغــم تــأكـيــده أن واشـنـطــن ستبدأ اليوم
ُ
إجـ ـ ـ ــراءات االن ـس ـح ــاب لــتـك ـمــل الـعـمـلـيــة
خــال نصف سنة «إن لــم تغير روسيا
سلوكها» ،فــإن تــرامــب أعـلــن عــن رغبته
فــي «مـنــاقـشــة اتـفــاقـيــة جــديــدة للرقابة
على األسلحة».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ع ـ ّـب ــر ال ـكــرم ـلــن ع ــن أسـفــه
ل ـل ـت ـحــرك األمـ ـي ــرك ــي ،مـتـهـمــا واش ـن ـ ّطــن
بــ«عــدم اإلنـصــات أو الـتـفــاوض لتجنب
مثل هذه النتيجة» .وقال الناطق باسم
الكرملني ،ديمتري بيسكوف ،إن «عــدم
رغـبــة األمـيــركـيــن فــي اإلن ـصــات إلــى أي
ذرائـ ــع وإج ـ ــراء م ـفــاوضــات مــوضــوعـيــة
مـعـنــا ،ي ـبـ ّـن أن واش ـن ـطــن ات ـخــذت قــرار
نـ ـق ــض امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة مـ ـن ــذ وقـ ـ ــت طـ ــويـ ــل».
كذلك ،نــددت وزارة الخارجية الروسية
ب ـق ــرار واش ـن ـط ــن ،قــائ ـلــة إن ـه ــا ج ــزء من
«اسـتــراتـيـجـيــة واش ـن ـطــن لـلـتـنـصــل من

الـتــزامــاتـهــا ال ــدول ـي ــة» .وق ــال ــت الـنــاطـقــة
ب ــاس ــم الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ــاري ــا زاخـ ـ ــاروفـ ـ ــا ،إن
أم ـيــركــا ل ــم ت ـقــدم «أي دل ـيــل وال ص ــورة
قمر اصطناعي وال شهادة تثبت وجود
انتهاك روسي» ،مشددة على أن موسكو
«ال تــزال موافقة على إجــراء حــوار حول
امل ـعــاهــدة» .وخـتـمــت زاخ ــاروف ــا كالمها
م ـح ــذرة م ــن أنـ ــه «إذا تـخـلــت ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ــال ـف ـع ــل عـ ــن امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة ،ف ــإن
موسكو تحتفظ بحقها في الرد بالشكل
املناسب».
ُيذكر أن الواليات املتحدة كانت أعلنت،
ف ــي ك ــان ــون األول /دي ـس ـم ـبــر امل ــاض ــي،
أن ـ ـهـ ــا س ـت ـن ـس ـح ــب م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة فــي
غ ـض ــون ش ـهــريــن إن ل ــم ت ـل ـتــزم روس ـيــا
ُ ّ
املزيد من الشفافية ،وتفكك الصواريخ
التي ّ
تعدها واشنطن انتهاكًا لالتفاق،
فيما ّ
رد الرئيس الــروســي على اإلعــان
األم ـي ــرك ــي حـيـنـهــا بــال ـت ـهــديــد بـتـطــويــر
مزيد من الصواريخ النووية املحظورة

موسكو :نحتفظ
بحق الرد في حال
انسحاب واشنطن نهائيًا
من المعاهدة

ترك بومبيو الباب مفتوحًا أمام إجراء مفاوضات مع روسيا خالل  60يومًا (أ ف ب)

بموجب املعاهدة.
وت ـتــالــت امل ــواق ــف الــدول ـيــة ف ــور اإلع ــان
ً
األمـيــركــي ،وأول ـهــا كــان ّتــأيـيـدًا «كــامــا»
من «األطلسي» ،الذي تبنى وجهة النظر
األميركية ،مجددًا اتهامه لروسيا .وقال
الحلف في بيان« :واشنطن تقوم بهذه
الـخـطــوة ردًا عـلــى مـخــاطــر كـبـيــرة على
األمـ ـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ــي األطـ ـلـ ـس ــي ،يـشـكـلـهــا
قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج
ون ـ ـشـ ــر م ـن ـظ ــوم ــة إطـ ـ ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ
العابرة» ،مضيفًا أن «الحلفاء يدعمون
هذا العمل بالكامل».
لـكــن األوروب ـي ــن أعــربــوا عــن مخاوفهم
مــن مـخــاطــر انـهـيــار امل ـعــاهــدة .وم ــا زاد
مـ ــن ه ـ ــذه امل ـ ـخـ ــاوف هـ ــو ت ـح ــذي ــر كـبـيــر
املفاوضني مــن الجانب الــروســي ،نائب
وزيــر الخارجية سيرغي ريابكوف ،من
أنــه بعد انهيار املـعــاهــدة ،فــإن معاهدة
أخرى في شأن األسلحة ،وهي معاهدة
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
«سـ ـت ــارت» ،يـمـكــن أن تـنـهــار .ه ــذا األمــر
دفع بوزيرة خارجية االتحاد األوروبي،
فـيــديــريـكــا مــوغ ـيــري ـنــي ،إل ــى الـتـحــذيــر،
أثـنــاء اجـتـمــاع وزراء خــارجـيــة االتـحــاد
ف ــي ب ــوخ ــارس ــت ،م ــن «أن ت ـعــود قــارتـنــا
لتصبح أرض مـعــركــة أو مـكــانــا تــواجــه
فيه القوى الكبرى بعضها» ،فيما دعمت
ليتوانيا والتفيا االنسحاب األميركي.
أمـ ــا وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة ٌب ـل ـج ـي ـكــا ،ديــدي ـيــه
رايندرز ،فكان له موقف مغاير ،إذ اعتبر
أن االن ـس ـحــاب مــن امل ـعــاهــدة «لـيــس هو
الرد املناسب» ،مؤكدًا أن االنسحاب «لن
يـفـلــح ف ــي وض ــع امل ــزي ــد م ــن الـضـغــوط»
ع ـل ــى م ــوس ـك ــو .م ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت وزي ــر
خــارجـيــة املـجــر بيتر زيـغــارتــو ،إلــى أنه
«عندما يحدث نزاع بني الشرق والغرب،
فــإن األوروبـيــن هم دائمًا الخاسرون»،
مضيفًا أنه «بالنسبة لنا في املجر ،فال
أعـتـقــد أنـنــا يمكننا أن نــؤثــر كـثـيـرًا في
هــذه املـســألــة .كــل مــا يمكن أن نفعله أن
نأمل في مزيد من التعاون البراغماتي
بني الشرق والغرب» .أملانيا ،من جهتها،
رأت أن ــه «ينبغي عـلــى روس ـيــا االل ـتــزام
بـبـنــود امل ـعــاهــدة ،حـتــى يتسنى العمل
ب ـهــا» .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األملــانـيــة،
هــايـكــو مـ ــاس ،الـ ــذي ق ــام ب ــزي ــارات عــدة
إل ــى مــوسـكــو وواش ـن ـطــن فــي األســابـيــع
امل ــاض ـي ــة س ـع ـيــا إلنـ ـق ــاذ املـ ـع ــاه ــدة ،إن
«روسيا ال تزال تنتهك املعاهدة».
(األخبار ،أ ف ب)

مقالة تحليلية

«المحافظون» سيطروا على «التايتانيك»  ...في الطريق إلى الكارثة!
لندن ــ سعيد محمد
ق ـضــت رئ ـي ـســة ّالـ ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة،
تـيــريــزا م ــاي ،جــل وقتها فــي جلسات
م ـج ـلـ ّـس ال ـع ـم ــوم ،ال ـع ــام ــن املــاض ـيــن،
ت ـت ـل ــق ــى الـ ـصـ ـفـ ـع ــات م ـ ــن املـ ـع ــارض ــة
والـ ـطـ ـعـ ـن ــات مـ ــن رف ــاقـ ـه ــا فـ ــي ح ــزب
«املحافظني» الحاكم .لكنها ،على غير
ال ـع ــادة ،حظيت أخ ـي ـرًا بـفــرصــة ن ــادرة
ل ـتـ ّ
ـذوق نـصــر حــاســم مكتمل األرك ــان
ف ــي ج ـل ـس ــات هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،بـعــدمــا
ن ـجــح «امل ـح ــاف ـظ ــون» وح ـل ـف ــاؤه ــم من
ّ
التوحد
اليمني اإليرلندي الشمالي في
ب ـص ــاب ــة وراء الـ ـخ ــط األي ــدي ــول ــوج ــي
لـلـيـمــن ومـصــالـحــه الـطـبـقـيــة الـضـ ّـيـقــة
ف ــي ك ــل ت ـص ــوي ـت ــات م ـج ـلــس ال ـع ـمــوم
امل ـت ـت ــال ـي ــة ،سـ ـ ــواء ت ـل ــك املـ ـل ــزم ــة مـنـهــا
(مثل قانون الهجرة) أو االستشارية

(حــول العالقة مــع االتـحــاد األوروب ــي ـ
«بريكست») ،بينما بــدا أن املعارضة،
بقيادة حــزب «الـعـ ّـمــال» ،فـقــدت الـقــدرة
تـمــامــا عـلــى الـتــأثـيــر فــي عملية صنع
ال ـقــرار الـسـيــاســي لـلـحـكــومــة ،أو حتى
القدرة على توحيد مواقف نوابها أثناء
الـتـصــويــت عـلــى مـشــاريــع ال ـقــوانــن أو
االسـتـشــارات حــول «بــريـكـســت» ،وهو
ما انتهى باملحسوبني منهم على تيار
طــونــي بلير اليميني إلــى االصطفاف
مع رفاقهم األيديولوجيني في الطرف
ال ـحــاكــم ،ودائ ـم ــا ضــد مـصــالــح الـبــاد،
وتحديدًا ضد مصالح الطبقة العاملة،
فــي ٍّ
تحد صريح لتوجيهات جيريمي
كوربن وقيادة الحزب.
م ــاي ،وم ــن أج ــل أن تـحـظــى بنصرها
ً
هذا ،كانت قد ّقدمت لعتاة اليمني تنازال
مهمًا في شأن نقطة الحدود الفاصلة

بني إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية
إي ــرل ـن ــدا (وهـ ــي م ـســألــة مـفـصـلـيــة في
مـ ـ ـش ـ ــروع اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ــاي م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي) ،ع ـنــدمــا ق ـب ـلــت أن تــواجــه
املفوضية األوروبية من جديد ّفي شأن
تنظيم نقطة الحدود تلك ،متسلحة هذه
امل ــرة بـتـفــويــض ال ـبــرملــان .كــذلــك فإنها
ال ب ـ ـ ّـد اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن مـ ـن ــاخ ال ـخ ــوف
الـ ــذي ي ـمــأ ف ـض ــاء ل ـن ــدن ه ــذه األيـ ــام،
خشية مرور الشهرين األخيرين قبل
املوعد املقرر لسريان انتهاء عضوية
بريطانيا في االتحاد من دون التوصل
إلــى اتفاق مــا ،األمــر الــذي يهدد بوقوع
أزمات لوجستية وقانونية واقتصادية
غير مسبوقة .وعلى الرغم من أن ّ
توحد
الـحــزب الحاكم وراء مــاي كــان بالفعل
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب خ ـط ـت ـه ــا ال ـش ـخ ـص ـيــة
لــ«بــريـكـســت» ،وهــي الـتــي خــاضــت من
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أجلها صــراعــات عاتية مــع املعارضة،
ف ــإن الــرئ ـي ـســة ال ـع ـت ـيــدة ب ــدت وكــأنـهــا
م ـع ـن ـيــة ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار فـ ــي مـنـصـبـهــا
لـغــايــة ع ــام  ،2022مــوعــد االنـتـخــابــات
العامة العادية املقبلة ،أكثر بكثير من
اهتمامها بتفاصيل الطالق مع أوروبا،
وبأن هاجسها و«املحافظني» منع تولي
ح ـكــومــة ي ـس ــاري ــة ب ــرئ ــاس ــة جـيــريـمــي
كوربن السلطة مهما كان الثمن ،حتى
ّ
ولو كلف ذلك البالد كسادًا اقتصاديًا
عظيمًا آخر.
«املحافظون» لم يكتفوا بتدعيم موقف
م ــاي ف ــي ش ــأن «بــري ـك ـســت» ،إذ إنـهــم
كانوا قد سبقوا تلك املــداوالت بتمرير
ق ــان ــون جــديــد لـلـهـجــرة مـثـيــر لـلـجــدل،
ُي ّ
عد وفق املراقبني بمثابة لطمة كبرى
للطبقة العاملة ،في الوقت الذي بدا فيه
مــوقــف حــزب «الـعـ ّـمــال» تـجــاه مشروع

ّ
الـقــانــون مفتتًا ومتناقضًا ومــن دون
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـصــويــت واضـ ـح ــة ،مع
أن ك ـ ـ ــوادر ع ـل ـي ــا فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب كــانــت
حــذرت بشدة مــن مفاعيله ،وهاجمت
الحكومة من أجله .لكن نجاح الحكومة
ف ــي ت ـمــريــر ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وم ــن بـعــده

أسبوع ماي
السعيد فشل ّ حاسم
لسياسة «العمال»
والمعارضة عمومًا

التفويض الصريح الذي حصلت عليه
رئيستها في شأن إعادة التفاوض مع
بروكسل ـ ّ
مقر املفوضية األوروبـيــة ـ
على ملف نقطة ال ـحــدود الخلفية بني
ش ـط ـ َـري إي ــرل ـن ــدا ،ال ي ـجــب أن يــدفـعــا
أحـ ـ ـ ـدًا إل ـ ــى االعـ ـتـ ـق ــاد ب ـ ــأن ال ـعــاص ـفــة
السياسية التي تعيشها الـبــاد تتجه
إل ــى ال ـه ــدوء ،أو أن «املـحــافـظــن» بــاتــوا
ي ـس ـي ـط ــرون ت ـم ــام ــا ع ـل ــى دفـ ــة ق ـي ــادة
سفينة «التايتانيك» البريطانية ،وأنهم
سيقودونها منفردين إلــى بـ ّـر األمــان.
إذ إن الطبقة العاملة باتت على قناعة
بأن النخبة السياسية (يمينًا ويسارًا)
تـتـلـهــى بــأل ـعــاب الــديـمـقــراطـيــة الــزائـفــة
ونقاشات البرملان السفسطائية ،بينما
ي ـخ ـســر «الـ ـع ـ ّـم ــال» م ــن مـكـتـسـبــاتـهــم
ال ـقــانــون ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وتـتـهــددهــم
مفاعيل عدم االتفاق على «بريكست»

ب ــأوق ــات عصيبة سـيـكــونــون أول من
َ
يدفع ثمنها .وهم لم تبق عند أكثريتهم
أوهام بأن البرملان البريطاني بصيغته
الحالية قــادر على حمايتهم فــي وجه
الحرب الطبقية والعنف البطيء املمنهج
ال ــذي تـمــارســه عليهم السلطة املغرقة
في نيوليبراليتها ،أو أن الدولة العميقة
س ـت ـس ـمــح ب ــوص ــول ذئ ـ ــب اش ـت ــراك ــي
بـقــوة جيريمي كــوربــن ل ـ « 10داونـنــغ
سـتــريــت» (م ـقـ ّـر الـحـكــومــة فــي لـنــدن).
مــن الـنــاحـيــة األخ ــرى ،إن ردود أفـعــال
الـ ـف ــرق ــاء األوروب ـ ـي ـ ــن بـ ـش ــأن م ـســألــة
ف ـتــح ب ــاب ال ـت ـف ــاوض ف ــي ش ــأن نقطة
الحدود الخلفية كانت مبكرة وسريعة
وحـ ــاس ـ ـمـ ــة ف ـ ــي رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـتـ ـ ــورط فــي
بالكامل ،وال سيما
مفاوضات جديدة ّ
أن االتـ ـح ــاد ب ــات مـتـيــقـنــا م ــن حتمية
خ ــروج بــريـطــانـيــا الـقــريــب مــن عهدته،

وليس يعنيه إغضاب إيرلندا وإسبانيا
وغ ـي ــره ـم ــا ع ـب ــر ت ـق ــدي ــم أي ت ـن ــازالت
إضافية ملاي.
ك ــل ذل ــك إذًا يـجـعــل م ــن أس ـب ــوع مــاي
ً
السعيد هــذا فشال حاسمًا لسياسة
حــزب «ال ـعـ ّـمــال» ،واملـعــارضــة عمومًا،
أكثر منه نجاحًا لـ«املحافظني» ،مهما
ان ـت ـش ــت رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء وأح ـ ّـس ــت
باستعادة السيطرة على قمرة القيادة
مــن جــديــد .فــالــرئـيـســة ،إذ ت ـعــود إلــى
بــروكـســل بـمــزيــد مــن املـطــالـبــات التي
ستواجه على األغلب حائطًا مسدودًا،
تعلم أن مــوضــوع ال ـخــروج بــا اتفاق
ف ــي  29آذار /م ــارس يـصـبــح بشكل
مـتــزايــد فــي حكم املــؤكــد ،مــن دون أن
تمتلك ال ــدول ــة الـبــريـطــانـيــة اإلمـكــانــات
وال ـت ـح ـض ـيــرات الـكــافـيــة لـلـتـعــامــل مع
نـتــائـجــه ،وذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي تأكد

ف ـي ــه ف ـش ــل الـ ـخـ ـي ــار االس ـت ــرات ـي ـج ــي
لـحــزب «ال ـعـ ّـمــال» ،بــاالنـتـظــار السلبي
ترقبًا الحتراق حزب «املحافظني» من
الداخل نتيجة التناقضات الشخصية
ال ـعــديــدة بــن أفـ ــراده وتـبــايــن وجـهــات
نـظــرهــم (املـعـلـنــة) ح ــول «بــريـكـســت»،
ّ
وه ــو خـيــار مــكــن ال ـحــزب الـحــاكــم من
التشبث بالسلطة ،مستندًا إلى أغلبية
ّ
هشة لكنها كافية ـ عند توحده ــ ،بينما
سـ ّـبـبــت خ ـســارات متتالية ومتراكمة
للطبقة العاملة.
حزب ّ
«العمال» اليوم بحاجة للخروج
مــن ص ـنــدوق الــديـمـقــراطـيــة البرملانية
امل ـغ ـلــق ،وف ـتــح آفـ ــاق ج ــدي ــدة ملــواجـهــة
أشمل مع اليمني تمنح الطبقة العاملة
ال ـفــرصــة لـتـصـحـيــح م ـســار األحـ ــداث
قبل أن تتفاقم إلــى أزمــة كـبــرى ،وهو
اآلن أم ــر لــم يـعــد خ ـيــارًا فـحـســب ،بل

ضرورة وحتمية تاريخية .لكن املناخ
دا ّخــل الحزب ال يعطي شعورًا بالثقة
لتولي القيادة من خارج البرملان ،إذ إن
الـخــافــات بــن يمني الـحــزب ويـســاره،
ً
ف ـض ــا ع ــن الـ ـخ ــاف ــات ب ــن دك ــاك ــن
ال ـي ـس ــار داخ ـ ــل ال ـح ــزب وخ ــارج ــه ،ال
يمكن ردمـهــا فــي وقــت قــريــب ،بينما
س ــاع ــة ال ـع ــد ال ـت ـنــازلــي ل ــ«بــري ـك ـســت»
تشير إلــى أقــل مــن ستني يــومــا ،وهي
ف ـت ــرة لـيـســت كــاف ـيــة لـتـبـنــي خ ـي ــارات
راديكالية لنقل اللعبة إلى الشارع.
بـ ــدون ارت ـق ــاء «ال ـع ـ ّـم ــال» ل ـهــذا الـ ــدور،
فإنهم سيكونون أمام التاريخ والطبقة
العاملة ّ
مجرد شركاء سلبيني لحزب
«امل ـحــاف ـظــن» ال ـحــاكــم ،الـ ــذي يستمر
متفردًا بالسيطرة األيديولوجية على
دف ــة ال ـبــاد ،وه ــي تتجه بثقة عجيبة
نحو الكارثة املحتمة.

