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العالم

العالم

الحدث

ً
باتت طهران مجمعة
على أن أوروبا غير
قادرة على حماية
الصفقة النووية
(األناضول)

األوروب ــي فــي تعجيل مسعى إعــادة
العقوبات الدولية ،إذ خرج التهديد
مــن الـبــرملــان اإليــرانــي بــأن التصعيد
األوروبـ ـ ــي ق ــد ي ـقـ َ
ـابــل ب ــإع ــادة النظر
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقة الذرية .والتلويح بهذا األمر
ُي ـعـ ّـد أخـطــر مــن ال ـخ ـطــوات الـخـمــس،
ل ـك ــون ــه ي ـع ـنــي ن ـه ــاي ــة م ــا ت ـب ـقــى مــن
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،خـ ـص ــوص ــا مــع
انـ ـهـ ـي ــار ض ـم ــان ــة امل ــراقـ ـب ــة ال ــدول ـي ــة
للبرنامج .وقال رئيس البرملان علي
الريجاني« :نقولها صريحة ،إنه إذا
ّاتبعت القوى األوروبـيــةّ ،
ألي سبب،
نهجًا غـيــر ع ــادل فــي اسـتـخــدام آلية
ّ
ف ــض الـ ـن ــزاع ،فــإن ـنــا سـنـعـيــد الـنـظــر
ب ـجــديــة ف ــي ت ـعــاون ـنــا م ــع ال ــوك ــال ــة».
موقف الريجاني ترافق مع التلويح
ـدد من
ب ـخ ـط ــوات ع ـم ـل ـيــة ،إذ قـ ــام عـ ـ ّ
الـنــواب بالتوقيع على بيان حــذروا
ف ـيــه ال ـق ــوى األوروب ـ ـيـ ــة م ــن «الـنـهــج
الـعــدائــي» تـجــاه بـلــدهــم« ،وإال فإننا
س ـن ـق ــرر ،ب ـص ـف ـت ـنــا م ـم ـث ـلــن لـشـعــب
إيـ ــران ،إذا مــا ك ــان عليها الـبـقــاء في
االتفاق الـنــووي ،وإذا ما كــان عليها
مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
م ـق ــاب ــل ال ـت ـم ـ ّـس ــك اإلي ـ ــران ـ ــي بــرفــض
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وإب ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
االستعداد ملالقاته بتصعيد مماثل،
فــإن الــدول األوروبـيــة الثالث ترفض
اع ـت ـبــار ق ــراره ــا ان ـخــراطــا ف ــي حملة
«ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى» لـتــرامــب ضد
إيـ ـ ــران ،ب ــل إلق ـن ــاع ط ـه ــران بــال ـعــودة
ّ
عن تحللها من االلتزامات النووية.
ً
لـكــن ،وف ـضــا عــن تــوقـيــت التصعيد
األوروبي وسياقه ،فإن التصريحات
األوروبـ ـي ــة امل ـت ـك ـ ّـررة بـتــأيـيــد مطلب
تـ ــرامـ ــب ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض عـ ـل ــى «اتـ ـف ــاق
جــديــد» تــوضــح املـســار ال ــذي يسلكه
األوروبيون خلف اإلدارة األميركية.
هــذا مــا ظهر مـجــددًا ،أم ــس ،فــي لقاء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي
بوريس جونسون ،على هامش قمة
ب ــرل ــن امل ـخـ ّـص ـصــة ل ــأزم ــة الـلـيـبـيــة.
فــالـطــرفــان اتـفـقــا عـلــى «الـحــاجــة إلــى
وض ــع إط ــار عـمــل طــويــل األج ــل ملنع
إيران من امتالك سالح نووي» ،على
رغم أنهما أظهرا لهجة مخففة أكدا
فـيـهــا الـتــزامـهـمــا بــاالت ـفــاق ال ـنــووي
و«أه ـم ـي ــة ع ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ،والـعـمــل
مع الشركاء الدوليني إليجاد سبيل
دبلوماسي ملواجهة التوتر الحالي».
(األخبار)

ّ
إيران تحذر «الترويكا»:
قد نوقف التعاون
مع «الطاقة الذرية»
ال ت ــزال الترويكا األوروب ـيـ ّـة (أملانيا
وبريطانيا وفــرنـســا) ،املــوقـعــة على
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ،تـلـتــزم
الضغوط األميركية عليها بضرورة
ٌ
الـتـصـعـيــد ب ــوج ــه طـ ـه ــران .ض ـغــوط
ب ــدأت بــاعـتـبــار الـتــرويـكــا «الـخـطــوة
الخامسة» مــن مسار تخفيف إيــران
التزاماتها النووية انتهاكًا لالتفاق،
قــابـلـتــه بتفعيل «آل ـيــة فــض ال ـنــزاع»
ال ـت ــي ت ـف ـضــي ف ــي حـ ــال ال ـس ـي ــر بـهــا
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ع ـق ــوب ــات مـجـلــس األم ــن
عـلــى إيـ ــران .ال ـق ــرار األوروب ـ ــي وضــع
األطراف أمام مشهد جديد ،بات فيه

جونسون وماكرون اتفقا
على «الحاجة إلى وضع إطار عمل
طويل األجل»
األوروبـيــون أكثر صراحة في خدمة
استراتيجية إدارة الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ضـ ــد ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة« :حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
القصوى».
ّ
ط ـه ــران ،ال ـتــي ت ـت ــوزع فـيـهــا مــواقــف
ّ
املـ ـس ــؤول ــن ب ــن امل ـش ــك ــك ف ــي ن ـ ّـي ــات
ُ
ّ
األوروب ـ ـيـ ــن م ــن األسـ ـ ــاس ،وم ـحــمــل
إيــاهــم مسؤولية عــدم إنـقــاذ االتفاق
منذ املماطلة فــي تعويض الـخــروج

األميركي منه عبر إجــراءات تحقيق
م ـص ــال ـح ــه ،وأواله ـ ـ ـ ــا آلـ ـي ــة ال ـت ـب ــادل
امل ــال ــي ،بــاتــت ال ـي ــوم تـجـمــع عـلــى أن
أوروبـ ـ ـ ـ ــا غـ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ح ـمــايــة
ال ـص ـف ـقــة الـ ـن ــووي ــة ب ـع ــد اخ ـت ـيــارهــا
مصالحها مع الواليات املتحدة على
حساب االتفاق الدولي .إال أن خطاب
املــرشــد علي خامنئي ،األخـيــر ،على
رغ ــم لـهـجـتــه ال ـغــاض ـبــة ،تـضـ ّـمــن في
ط ـيــاتــه إش ـ ــارة إل ــى أن ب ــاب ال ـح ــوار
مع األوروبيني لم يغلق تمامًا ،حني
ل ــم ي ــرف ــض الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ّ
أي أح ــد
«ع ــدا األمـيــركـيــن» ،بـشــرط أن يكون
الـتـفــاوض «مــن مــوقــع ال ـقــوة» .إال أن
فرص هذا الحوار أو التزام التهدئة،
بالنسبة إلى اإليرانيني ،ستبقى فقط
لعدم مساعدة واشنطن على تحقيق
هدف توسيع حصار طهران ومنحه
ذرائــع مجانية ،وكذلك للرهان على
أن الـ ـخـ ـط ــوة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة خـلـفـيـتـهــا
االنـ ـحـ ـن ــاء أمـ ـ ــام ع ــاص ـف ــة ال ـض ـغــوط
األم ـيــرك ـيــة ل ـيــس إال ،وال ـت ــي شملت
تـهــديــدات أبــرزهــا فــرض رس ــوم على
سوق السيارات ،ما يعني أن العرض
اإليراني ،الذي ّ
يردده الرئيس حسن
ّ
ـي ف ــي ك ــل م ـنــاس ـبــة ،ال ي ــزال
روح ــان ـ ّ
قائمًا :حققوا مصالحنا في االتفاق
نعود عن الخطوات الخمس.
ّ
أم ــس ،أتــت املــواقــف اإليــرانـيــة لتركز
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ع ــدم ت ـم ــادي اإلع ــان

تقرير

ّ
تفعيل «آلية النزاع» يعري األوروبيين :طلبات ترامب أوامر!
بات من الواضح أن أوروبا ليست أكثر من
ألعوبة بيد «الحليف» األميركي عندما
ّ
يتعلق األمر بإيران ،إن لم يكن بالمنطقة
األوروبية الكبرى،
والعالم .لم تعد الدول ُ
أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ،تظهر مقاربة
مختلفة عن المقاربة األميركيةً ،
سواء
ً
كان ذلك حاصال بالرضى أم باإلجبار
كـ ـشـ ـف ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ذي واشـ ـنـ ـط ــن
بوست» ،األسبوع املاضي ،أن الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــراّمــب ه ـ ّـدد الــدول
األوروبية الثالث ،املوقعة على االتفاق
النووي (أملانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا)،
بفرض تعريفات تصل إلى  %25على
الـسـيــارات األوروب ـي ــة املـسـتــوردة إلــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ف ــي ح ّــال ل ــم تقم
هذه الدول بتفعيل «آلية فض النزاع»
ً
ّ
ضد إيــران .وفعال ،خالل أيــام ،اتهمت
رسميًا ،بانتهاك
الــدول الثالث إيـ
ـرانً ،
االتفاق النوويُ ،
طلقة اإلجــراء الذي
م
ِ
قد يعيد فرض عقوبات األمم املتحدة
ع ـلــى طـ ـه ــران ،وال ـ ــذي سـيّـقـضــي على
مــا تبقى مــن االت ـفــاق املــوقــع فــي عهد

ُ ّ
الرئيس السابق باراك أوباما .وتمثل
الجهود األميركية إلخضاع السياسة
الخارجية األوروب ـيــة عبر الضرائب،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ش ـ ّـبـ ـهـ ـه ــا أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
األوروبـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ــ«االبـ ـ ـت ـ ــزاز» ،مـسـتــوى
جــديـدًا مــن التكتيكات القاسية التي
تمارسها الواليات املتحدة على أقدم
حـلـفــائـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي يـلـقــي ال ـضــوء
أكثر على االضـطــرابــات االستثنائية
َ
على ضفتي األطلسي.
ّ
ولـ ـي ــس أبـ ـل ــغ ت ـع ـب ـي ـرًا عـ ــن ذل ـ ــك مــمــا
قــالــه بـيــار هــاسـكــي ،عبر مــوقــع إذاعــة
«فـ ــرانـ ــس إن ـ ـتـ ــر» ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،مـ ــن أن
«األزم ـ ـ ـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ك ــاشـ ـف ــة هــائ ـلــة
لـصــراعــات ال ـقــوة الــدول ـيــة ،وبــالـتــالــي
ك ــاشـ ـف ــة ل ـل ـض ـع ــف الـ ـسـ ـحـ ـي ــق ال ـ ــذي
تعانيه أوروب ــا» .خــرج هاسكي بهذه
الخالصة في تعقيبه على ما كشفته
«ذي واشـنـطــن بــوســت» ،الـتــي سعت،
ف ــي ج ــزء م ــن ت ـقــريــرهــا ،إل ــى الـحـفــاظ
على بعض من مــاء وجــه األوروبـيــن،
وتعويض جزء من كرامتهم املهدورة
من ِق َبل تــرامــب ،عبر التركيز على أن
ّ
ه ــذه ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة ك ــان ــت تـفــكــر،
بــالـفـعــل ،فــي تفعيل ه ــذه اآلل ـي ــة ،وأن
التهديد األميركي لم يسهم سوى في
جعلها ت ـت ـ ّ
ـردد فــي ق ــراره ــا خــوفــا من

أن تظهر بمظهر الـتــابــع لألميركيني
ُ
فــي حــال افــتـضــح األم ــر .ولـكــن إشــارة
الصحيفة إلى النية األوروبية السابقة
ُ
لـتـهــديــد تــرامــب لــم تـقـنــع ال ـعــديــد من
ّ
املراقبني واملحللني األوروبـيــن ،ومن
ب ـي ـن ـهــم ه ــاس ـك ــي .أش ـ ــار هـ ــذا األخ ـي ــر
إلـ ــى م ـ ــرور ثـ ــاث سـ ـن ــوات  -أي مـنــذ
ّ
تسلم ترامب منصبه رئيسًا للواليات
امل ـت ـح ــدة  -ع ـل ــى فـ ـق ــدان األوروب ـ ـيـ ــن
خ ـ ـيـ ــارهـ ــم /ق ـ ــراره ـ ــم فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بإيران ،لصالح «رضوخهم لخيارات
دون ــال ــد تــرامــب ال ــذي يـخـتـلـفــون معه
ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـدة» .ول ـ ـشـ ــرح فـ ـك ــرت ــه ،اس ـت ــذك ــر
هاسكي مساعي إيمانويل مــاكــرون،
ً
هباء ،إلغواء ترامب بعدم
التي ذهبت
ّ
الـ ـخ ــروج م ــن االتـ ـف ــاق ،ث ــم أشـ ــار إلــى
عجز األوروبـيــن عن االعـتــراض على
التصرفات األميركية املـ ّ
ٍّ
ّ
ـدمــرة
أي مــن
ً
ل ــات ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،ق ــائ ــا إن ه ــؤالء
ّ
«ل ـ ــم ي ـت ـم ــك ـن ــوا مـ ــن االعـ ـ ـت ـ ــراض عـلــى
ُ
َّ
العقوبات األميركية التي تطبق على
ّ
كــل الـشــركــات األوروب ـي ــة الـتــي تجري
ً
أعماال تجارية مع إيــران» .وبعد ذلك،
ك ــان «اإلذالل األخ ـي ــر» ،عـنــدمــا وضــع
األوروب ـيــون نظام مقايضة مع إيــران
ُس ـ ّـم ــي ب ــ«إن ـس ـت ـكــس» ،وال ـ ــذي ووج ــه
بتهديد أميركي بفرض عقوبات على

ذهبت مساعي إيمانويل ماكرون ً
هباء إلغواء ترامب بعدم الخروج من االتفاق النووي (أ ف ب)

فنزويال

مادورو بعد عام على «االنقالب»

أميركا فشلت ...فلنتفاوض
ّ
تمكن نيكوالس مادورو من
النجاة بفنزويال ،بعد عام على
بدء انقالب برعاية الواليات
المتحدة ،تراجعت في خالله
أسهم زعيم المعارضة خوان
غوايدو الذي ّ
نفسه
ب
نص
ٌ
معضلة يرى
رئيسًا بالوكالة.
ّ
الرئيس الفنزويلي أن حلها
ال يزال ممكنًا ،واضعًا الكرة
في ملعب أميركا التي أبدى
انفتاحه على التفاوض
المباشر معها
م ــع مـ ــرور ع ــام عـلــى م ـحــاولــة االن ـقــاب
ال ـفــاش ـلــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،يـ ــرى الــرئ ـيــس
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،ن ـي ـك ــوالس م ـ ـ ـ ــادورو ،أ ّن ــه
ّ
تمكن من «النجاة» ،وسط صراع معقد
تقوده املعارضة في الداخل وحلفاؤها
ف ــي واش ـن ـطــن إلزاحـ ـت ــه .م ــع ذلـ ــك ،فهو
أب ــدى انـفـتــاحــه عـلــى إج ــراء مـفــاوضــات
م ـبــاشــرة م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تنهي
ّ
ح ــال ــة ال ـج ـم ــود ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي يـشــل
فنزويال .وفي مقابلة نشرتها صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» األم ـيــرك ـيــة مـســاء
أول من أمــس ،اعتبر أنه «إذا ّكان هناك
اح ـت ــرام بــن الـحـكــومــات ،بـغــض النظر
عـ ــن مـ ـ ــدى حـ ـج ــم الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
وإذا ك ــان هـنــاك ح ــوار وت ـبــادل حقيقي
للمعلومات ،فـتــأكــدوا مــن أنـنــا يمكننا
إنشاء عالقة من نوع جديد» ،مضيفًا أنه
ّ
مستعد إلج ــراء مـحــادثــات والـتـفــاوض
ع ـل ــى إنـ ـه ــاء ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي فــرضـهــا
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب عـلــى صناعة
النفط الفنزويلية إلجبار مــادورو على
ال ـت ـنـ ّـحــي ع ــن ال ـس ـل ـطــة .ول ـف ــت إلـ ــى أنــه
حال رفع العقوبات ،فإن شركات النفط
األميركية يمكن أن تستفيد بشكل كبير
م ــن ال ـن ـفــط ال ـف ـنــزوي ـلــي .لـكـنــه أكـ ــد ،في
ً
ّ
مهتم «ولو حتى قليال
املقابل ،أنه غير
بما تفعله أوروبا ،أو ما تفعله الواليات
امل ـت ـحــدة .نـحــن ال نـهـتـ ّـم عـلــى اإلطـ ــاق.
نـحـّـن نـهـتـ ّـم فـقــط بـمــا ن ـقــوم ب ــه ن ـحــن...
بغض النظر عن آالف العقوبات ،فإنهم

ّ
لــن يتمكنوا مــن إيـقــافـنــا ،كـمــا أنـهــم لن
يوقفوا فنزويال» .بالنسبة إلى مادورو،
ي ـت ـحـ ّـمــل وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي،
مــايــك بــومـبـيــو ،ال ــذي يلتقي بـغــوايــدو
فــي كــولــومـبـيــا ال ـي ــوم ،مـســؤولـيــة فشل
ب ــاده فــي فـنــزويــا« ،وه ــو مـســؤول عن
فشل دونالد ترامب في سياسته تجاه
بلدنا» .وفي هذا اإلطار ،يقول مادورو:
«أعتقد بأن بومبيو يعيش في الخيال.
وأعـ ـتـ ـق ــد ب ـ ــأن م ـس ـت ـش ــاري ت ــرام ــب هــم
األس ــوأ ...جون بولتون ومايك بومبيو
وإل ـي ــوت أب ــرام ــز يـتـحـ ّـمـلــون مـســؤولـيــة
الــرؤيــة الـخــاطـئــة» .إال أن أبــرامــز ،الــذي
ال يزال على خطابه ،يعتقد ،في حديث
إل ــى ال ــ«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أي ـض ــا ،أنــه
«ال يمكن الــوثــوق ب ـم ــادورو فــي قـيــادة
انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة
هــذا ال ـع ــام» ،خـصــوصــا بـعــدمــا َ
«منعت
قــوات األمــن الحكومية غــوايــدو وغيره
م ــن املـ ـش ـ ّـرع ــن املـ ـع ــارض ــن م ــن دخ ــول
الـجـمـعـيــة الــوط ـن ـيــة» ف ــي ال ـخــامــس من
ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري .وي ـش ـي ــر أ ّب ــرام ــز إل ــى
أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة «ت ـف ــض ــل إجـ ــراء
مفاوضات بني نظام مادورو واملعارضة
الديموقراطية فــي عهد خــوان غوايدو

مادورو :جون بولتون
بومبيو وإليوت
ومايك
ّ
أبرامز يتحملون مسؤولية
الرؤية الخاطئة

ل ـتــرت ـيــب ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة وطـنـيــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ون ـ ــزيـ ـ ـه ـ ــة» ،ذل ـ ــك أن «ج ـم ـيــع
الجهود السابقة فشلت ،ألن النظام لم
ً
يــأخــذهــا عـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد ،وب ــدال من
ذلــك استخدمها ملـحــاولــة كسب الوقت
وتقسيم املعارضة .عندما يكون النظام
جــاه ـزًا ،وي ـشــارك فــي مـفــاوضــات جـ ّـادة
مع املعارضة ،فستبذل الواليات املتحدة
جهدها إلنجاح تلك املفاوضات».
وف ــي سـيــاق حــديـثــه ال ــذي اسـتـمـ ّـر أكثر
م ــن س ــاع ــة ،ي ـن ـفــي مـ ـ ـ ــادورو م ــا أورده

دبـلــومــاسـيــون أمـيــركـيــون وأوروب ـي ــون
وم ـفــاوضــو امل ـعــارضــة مــن أن حكومته
عـ ــرضـ ــت عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ص ـف ـقــة
تشمل انتخابات رئاسية جديدة خالل
محادثات َّ
توسطت فيها النروج العام
امل ــاض ــي ،ق ـبــل أن ت ـن ـهــار ف ــي ال ـخــريــف،
ّ
متعهدًا بإجراء انتخابات تشريعية هذا
ّ
العام ،ومبديًا استعداده أيضًا للتحدث
مع غوايدو .لكن املعارض البارز ُ
ومرشد
غوايدو ،ليوبولدو لوبيز ،الذي يعيش
فــي ال ـس ـفــارة اإلسـبــانـيــة فــي كــاراكــاس،
يــرى فــي حديثه إلــى الصحيفة أن «ما
يــريــده (م ــادورو) هــو انتخابات مزيفة
إلنتاج جمعية وطنية للدمى» ،معتبرًا
ٌّ
أنــه لــن يـكــون هـنــاك حــل لــأزمــة «إذا لم
يكن هناك تغيير للنظام».
وع ـ ـ ــن مـ ـ ــؤامـ ـ ــرة  30ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أب ــري ــل
ال ـتــي هــدفــت إل ــى إطــاح ـتــه  -امل ــؤام ــرة
الـفــاشـلــة الـتــي ُيـطـلــق عليها اآلن اســم
«خ ـل ـي ــج الـ ـخـ ـن ــازي ــر» ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،-
يعرب الرئيس الفنزويلي عن اعتقاده
ّ
ب ـ ــأن م ـع ــارض ـي ــه ق ــلـ ـل ــوا م ــن ت ـق ــدي ــره؛
إذ تـضـ ّـمـنــت ال ـخ ـطــة تـجـنـيــد امل ــوال ــن
الرئيسيني للرئيس ،من بينهم رئيس
املحكمة العليا مايكل مورينو ووزير
الدفاع فالديمير بادرينو ومسؤولون
آخرون ،كان يفترض أن يدعموا دعوة
غ ــواي ــدو قـبــل الـفـجــر إل ــى «انـتـفــاضــة»
تنطلق من إحــدى القواعد العسكرية،
وت ـ ـج ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ع ـ ـلـ ــى الـ ــرح ـ ـيـ ــل.
«االن ـت ـفــاضــة» الـتــي كــانــت م ـقـ ّـررة يــوم
األول مــن أي ــار /مــايــو ،ال ي ــزال توقيت
ّ
وقــوع ـهــا ( 30ن ـي ـســان /أب ــري ــل) مـحــل
خ ــاف داخ ــل امل ـعــارضــة .وعـلــى الــرغــم
م ــن ظ ـه ــور غ ــواي ــدو ج ـن ـبــا إلـ ــى جنب
لوبيز فــي قــاعــدة ال كارلوتا فــي شرق
كــاراكــاس ،إال أن «االنتفاضة» فشلت.
وف ـ ــق روايـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــادورو ،ف ـ ــإن مــوري ـنــو
وب ــادري ـن ــو وغ ـيــره ـمــا م ــن امل ـســؤولــن
الفنزويليني الــذيــن راهـنــت املعارضة
ع ـلــى ان ـقــاب ـهــم ،ح ـم ـلــوا إل ــى الــرئـيــس
تـفــاصـيــل ه ــذه امل ــؤام ــرة .ه ــذه الــروايــة
تتعارض بالطبع مع رواية األميركيني
وأتباعهم في فنزويال ،إذ يزعم هؤالء
أن محادثات االنـقــاب بــدأت قبل عدة
أســابـيــع مــن ّ
«ادعـ ـ ــاء» مـ ــادورو أن ــه تـ ّـم
إبــاغــه بالتآمر ،مــا يعني ،بحسبهم،
أن أنصار مادورو أخفوا املؤامرة لعدة
أشهر قبل مشاركتها معه.
(األخبار)

ّ
مستعد للتفاوض على إنهاء العقوبات التي فرضها ترامب على صناعة النفط (أ ف ب)
مادورور:

ّ
ك ــل الـشــركــات الـتــي تستخدمه ،فكان
أن بقي من دون فعالية ،نظرًا إلــى أن
ّ
تتجرأ
ّأيًا من املؤسسات األوروبية لم
ع ـلــى اس ـت ـخــدامــه خــوفــا م ــن االن ـت ـقــام
األميركي .بالنسبة إلى هاسكي ّ ،يبدو
ميزان القوى واضحًا جدًا ،ويتمثل في
أن «األوروب ـي ــن ال يملكون الوسائل
من أجل مواجهة مثل هذه الضغوط».
ولكن األهم ،وفق الكاتب ،هو أنه «من
املؤكد أن هذا الرئيس األميركي أكثر
ً
وحشية وأكثر تفضيال لألحادية من
أســافــه» ،بــل إن كلمة «حلفاء» فقدت
معناها في عهده.
ّ
من جهتها ،رأت مجلة «ذي أوبزرفر»،
ف ــي افـتـتــاحـيـتـهــا أمـ ــس ،أن «اإلذالل
ان ـ ـهـ ــال وراء اإلذالل فـ ــي األس ــاب ـي ــع
األخ ـ ـيـ ــرة ،ت ــارك ــا االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
يظهر عــاجـزًا ،بــدل أن يـكــون مشاركًا
ف ــي ص ـنــاعــة ال ـل ـع ـبــة» .وأشـ ـ ــارت إلــى
أن «ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـن ــدم ــا أمـ ـ ــر ب ــاغ ـت ـي ــال
ال ـج ـن ــرال ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،تـجــاهــل
ح ـل ـفــاءه األوروب ـ ـيـ ــن بـشـكــل ك ــام ــل»،
ّ ً
مـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــأن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
«قـضــى بشكل غير شــرعــي على أهــمّ
َ
إن ـج ــازات وزي ــرتــي خــارجـيــة االتـحــاد
األوروبي ،فدريكا موغريني وكاثرين

آشـ ـت ــون ،أي االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ــذي
ك ـ ــان ف ــي غ ــرف ــة اإلن ـ ـعـ ــاش م ــن ج ـ ـ ّـراء
الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة» .وأض ــاف ــت
ّ
املـ ـج ــل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن ـ ــه «إلض ــاف ــة
ّ
ال ــزي ــت عـلــى ال ـن ــار ،أصـ ــرت ال ــوالي ــات
املـتـحــدة عـلــى أن تـقــوم ال ــدول الـثــاث
(بريطانيا ،فرنسا وأملانيا) بتفعيل
ّ
آلية فض النزاع ،األمــر الــذي رضخت
له هذه الدول ،والذي ّ
ردت ّ عليه إيران
ب ـغ ـض ــب ،ك ـم ــا كـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا» .ل ـكــن،
ّ
وبحسب املجلة ،فــإن «املثير للحرج،
ّ
كان الكشف عن أن ترامب هــدد ،سرًا،
بفرض تعريفات جمركية تصل إلى
 %25عـلــى ال ـس ـيــارات امل ـس ـتــوردة من
املتحدة ،إال في
أوروبــا إلــى الــواليــات ّ
حــال جــرى تفعيل آلية فــض الـنــزاع»،
وهــو مــا يـنــدرج فــي خــانــة «االب ـتــزاز»
عـلــى ح ـ ّـد تــوصـيــف أح ــد امل ـســؤولــن.
وإذ رأت «ذي أوب ـ ــزرف ـ ــر» أن «ه ــذه
ً
ّ
الحلقة تشكل مثاال مثيرًا للقلق على
محاولة الواليات املتحدة ،ونجاحها،
في إدارة السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي» ،ف ـقــد خ ـل ـصــت إلـ ــى أنـهــا
«تــركــت أوروب ــا تـبــدو ضعيفة بشكل
بائس».
(األخبار)
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