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فنزويال تقترع غدًا لـ ....تشافيز؟
مادورو يتلطى خلف إرث الراحل وكابريلس على «فرصة إلظهار قدرته»
تتجه انظار العالم غدًا إلى
فنزويال ملعرفة اي مستقبل
ينتظرها في ضوء نتيجة
االنتخابات الرئاسية االولى
بعد وفاة الزعيم التاريخي
هوغو تشافيز ،في انتخابات
حامية بني مرشح السلطة
نيكوالس مادورو ومرشح
املعارضة انريكي كابريلس
غدًا نهار آخر على فنزويال .للمرة االولى
ل� ��ن ي� �ك ��ون «م �ل �ه �م �ه��ا» ه ��وغ ��و ت �ش��اف �ي��ز
م��رش�ح��ًا ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة .سيفتقد
الفنزويليون خطابات النصر التي كان
يلقيها بعد حسم ف��وزه في االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة ال �س��اب �ق��ة .ح� �ض ��ور ت�ش��اف�ي��ز
سيكون الطاغي تقريبًا على يوم غد ،بني
وفاء الفنزويليني لخيار زعيمهم الراحل
ب��ان �ت �خ��اب خ�ل�ي�ف�ت��ه ن �ي �ك��والس م � ��ادورو
رئ�ي�س��ًا الس�ت�ك�م��ال ال �ث��ورة ال�ب��ول�ي�ف��اري��ة
وب�ي��ن خ� �ي ��ار آخ� ��ر ي �ط �م��ح إل� ��ى ف �ن��زوي�لا
ب�ع�ي��دة ع��ن االش �ت��راك �ي��ة وأك �ث��ر ق��رب��ًا من
الليبرالية م��ع مرشح املعارضة انريكي
كابريليس.
وب ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل ��ى ت ��وق� �ع ��ات امل �ح �ل �ل�ين
ونتائج استطالعات الرأي ،التي اظهرت
تقدم م��ادورو بعشر نقاط على منافسه
كابريليس ،يمكن الجزم بأن الفنزويليني
ح �س �م��وا خ �ي��اره��م ب��ان �ت �خ��اب م� � ��ادورو.
وع� � �ل � ��ى م� � � ��دى االس� � �ب � ��وع �ي��ن امل ��اض� �ي�ي�ن
ح�ش��د م� ��ادورو وك��اب��ري�ل�ي��س انصارهما
«ل �ل �م �ع��رك��ة» ج �ي �دًا وك� ��ل م�ن�ه�م��ا اس�ت�ن��د
إل��ى ش�ع��ارات��ه وخططه لجذب اكبر عدد
م��ن الناخبني إل��ى صفه م��ع االخ��ذ بعني
االع�ت�ب��ار «ال�ح�ض��ور امل�ع�ن��وي» لتشافيز
في هذه املعركة.
الحملة االنتخابية «ال�س��ري�ع��ة» انهاها
الطرفان بمسيرات حاشدة النصارهما،
واظ �ه��ر ط��رف��ا «ال� �ن ��زاع» االن �ت �خ��اب��ي ثقة
كبيرة بفوز كل منهما بالرئاسة غادقني
ع� �ل ��ى ان � �ص� ��اره� ��م ب � ��ال � ��وع � ��ود .ال ��رئ �ي ��س
ب��ال��وك��ال��ة ن �ي �ك��وال م � ��ادورو امل �ع��ول على
الحالة الشعبية املتأثرة بوفاة تشافيز
ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،اك��د الن �ص��اره أن��ه واث��ق
م��ن ف ��وزه وأن ��ه مستعد ل�ي�ك��ون الرئيس
املستكمل للثورة االشتراكية.
م ��ادورو ،وف��ي آخ��ر خطاب ام��ام انصاره
ب � �ح � �ض� ��ور ص � ��دي � ��ق ت � �ش ��اف � �ي ��ز ال�ل��اع� ��ب
االرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي م � � ��ارادون � � ��ا ،اوض � � ��ح أن ��ه

سيكون «بمثابة االب والرئيس والرئيس
بالنيابة ع��ن ال �ف �ق��راء» ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن��ه
ي��ري��د أن ي �ك��ون ع �ن��د ح �س��ن ظ ��ن ال �ق��ائ��د
وأن ي �ك ��ون ع �ل��ى ق� ��در امل �س��ؤول �ي��ة ال �ت��ي
اوك �ل �ه��ا ال �ي��ه .وح ��ث م � ��ادورو م�ن��اص��ري��ه
على تحقيق اخر رغبات «القائد» ،الذي
تمنى قبل وفاته بالوقوف خلف مادورو
وانتخابه رئيسًا.
وف� ��ي اط � ��ار ت�ق�ل�ي��د درج ع �ل �ي��ه ت�ش��اف�ي��ز،
ات �ه��م م � ��ادورو اي �ض��ًا امل �ع��ارض��ة بتدبير
مؤامرات مع الواليات املتحدة االميركية
ال� �ت ��ي ط � ��رد اث � �ن� ��ان م� ��ن دب �ل��وم��اس �ي �ي �ه��ا
م ��ؤخ �رًا ،وب��ال��رغ �ب��ة ف��ي ان �ه��اء «امل�ه�م��ات
ال �ب��ول �ي �ف��اري��ة» ـ� �ـ ال� �ب ��رام ��ج االج �ت �م��اع �ي��ة
املمولة من الثروة النفطية ــ التي اخرجت
ماليني الفنزويليني من دائرة الفقر .وكان

مادورو قد وعد «باحترام وصية» مرشده
في وج��ه «ال�ب��ورج��وازي�ين» و«الفاشيني»
خ �ل��ال ال �ت �ج �م �ع ��ات االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ت�ح��ت
شعار «تشافيز حي ،والنضال مستمر»
وررد فيها «تشافيز ،اع��دك ب��أن صوتي
سيذهب ملادورو».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ط ��ال ��ب م ��رش ��ح امل �ع ��ارض ��ة،
انريكي كابريليس ،املواطنني بالتصويت
ل �ص��ال �ح��ه ل �ه��زي �م��ة ال� �ع� �ن ��ف وم� �ح ��ارب ��ة
الجريمة التي باتت منتشرة في البالد.
وف��ي آخ��ر خ�ط��اب ل��ه قبل انتهاء الحملة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي باركويسيميتو ،تعهد
كابريليس بإنعاش االقتصاد خالل عام،
وق��ال إن فريقه ب��دأ بالفعل العمل ب��أول
اإلجراءات في هذا الشأن.
ون��اش��د ك��اب��ري�ل�ي��س م�ن��اص��ري��ه إع �ط��اءه

طالب مادورو المعارضة
باالعتراف بالنتائج
الرسمية

طغى حضور تشافيز على املعركة االنتخابية (لويس اكوستا ـ أ ف ب)

ال �ف��رص��ة «إلظ� �ه ��ار ق ��درت ��ي ع �ل��ى ال�ح�ك��م
بالفعل وإص�ل�اح األم ��ور» ،م��ؤك�دًا أن��ه لن
ينهي ال�ب��رام��ج االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي تعود
إلى حقبة تشافيز ،لكنه تعهد بالقضاء
على الفساد الرسمي.
ويستند كابريلس في االنتخابات الحالية
إلى االرق��ام التي سجلها في االنتخابات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة االخ � �ي � ��رة ،ال� �ت ��ي ه ��زم ��ه ف�ي�ه��ا
تشافيز في تشرين االول ( %55في مقابل
 )%44وإل��ى نتيجة االنتخابات املحلية،
ح�ي��ث ف�ش��ل ان �ص��ار ت�ش��اف�ي��ز ف��ي هزيمته
ف��ي معركة ح��اك��م والي��ة م�ي��ران��دا (ش�م��ال)
ال �ت��ي ع ��اد وان �ت �ص��ر ب �ه��ا ،ب��االض��اف��ة إل��ى
كونه ك��ان من اصغر النواب الفنزويليني
سنًا ولديه الخبرة السياسية القوية التي
اث�ب�ت�ه��ا ب�ت��وح�ي��د امل �ع��ارض��ة ال �ت��ي ع��رف��ت
بانقساماتها فيما مضى.
وم � ��ع ح ��رص ��ه ع �ل ��ى ع � ��دم خ � ��دش ص� ��ورة
ال ��رج ��ل ال� �ق ��وي ال �س��اب��ق ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،رك��ز
ك��اب��ري�ل��س ه�ج�م��ات��ه ع�ل��ى اف�ت�ق��ار خصمه
للكاريزما ،مكررًا بانتظام أن «نيكوالس
ليس تشافيز» و«ال يختبئ وراء صورته»
حثًا الفنزويليني على عدم تصديقه.
ون� � ��ادى ك��اب��ري �ل��س اي �ض ��ًا ب��االش �ت��راك �ي��ة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ع �ل��ى ال �ن �م��ط ال �ب��رازي �ل��ي
وب��اق �ت �ص��اد ال� �س ��وق ،ووع� ��د ب �ع��دم ال �غ��اء
«امل �ه �م ��ات ال �ب��ول �ي �ف��اري��ة» ،ل �ك �ن��ه اك� ��د أن��ه
سيقطع ام ��داد النفط ع��ن ك��وب��ا ،الحليف
ال ��دائ ��م ال � ��ذي ي�ت�ل�ق��ى اك �ث��ر م ��ن م �ئ��ة ال��ف
برميل يوميا مقابل ارسال اطباء.
وف��ي س�ي��اق العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،كشف
رئيس رئيس املجلس االنتخابي الوطني
( )CNEتيبيساي لوسينا أن الفنزويليني
س�ي�خ�ت��ارون ال��رئ�ي��س ع�ب��ر ش��اش��ات ملس
وأن عملية التصويت مؤتمتة بالكامل.
وك� �ع ��ادة ك ��ل ان �ت �خ��اب��ات رئ��اس �ي��ة ،وج��ه
ان�ص��ار امل�ع��ارض��ة ات�ه��ام��ات إل��ى املجلس
االن � �ت � �خ ��اب ��ي ال ��وط � �ن ��ي ب� ��ال� ��وق� ��وف إل ��ى
ج��ان��ب م��رش��ح ال �ح��زب ال�ح��اك��م م ��ادورو،
ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ،وأوض � � ��ح ع�ض��و
ح�م�ل��ة ك��اب��ري�ل�ي��س ،ك��ارل��وس ف�ي�ك�ي��و ،أن
«تيبيساي فقد صدقيته» متهمًا املجلس
بالتحيز مل��ادورو كونه تم اختيار اربعة
من اص��ل خمسة من اعضائه من انصار
شافيز.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ط ��ال ��ب م� � � ��ادورو امل �ع��ارض��ة
بااللتزام النتيجة التي سيعلنها ()CNE
واالعتراف بها.
وأن� � � �ه � � ��ت ال� � �س� � �ل� � �ط � ��ات االس� � � �ت� � � �ع � � ��دادات
اللوجستية لالنتخابات باغالق الحدود،
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ت �ن �ش��ر ق� ��وة خ ��اص ��ة م��ن
 125ال��ف عنصر للسهر خصوصًا على
حوالي  13600مكتب اقتراع.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

خيار العرب تحدده القضية و« ...الجيبة»
جمال غصن
ّ
م��ث��ل ال�س��اح��ل الجنوبي لبحر الكاريبي
مالذًا آمنًا للمهاجرين من سواحل شرق
البحر األبيض املتوسط منذ قرابة القرن.
وك ��ان م�ه��اج��رو ال�ج�ي��ل األول اآلت� ��ون من
ب�لاد الشام وعكا يصلون أرض بوليفار
بوثائق سفر من الحاكم العثماني وقتها،
ما أكسبهم لقب «التوركوس» ،وهو نعت
يرافقهم غالبًا حتى اليوم.
إن ك � ��ان ال �ج �ي ��ل األول م� ��ن ال� �ت ��ورك ��وس
ق��د ف�ق��د االت �ص ��ال ب �ب�ل�اده األم ن �ظ �رًا إل��ى
صعوبة السفر ال�ب�ح��ري وط��ول املسافة،
ف� ��إن األج � �ي ��ال ال�ل�اح �ق��ة أب �ق ��ت ال �ت��واص��ل
أكثر فأكثر بالبالد ،وال سيما باملشتعلة
منها سياسيًا وأمنيًا منذ عقود ،وطبعًا
تمثل فلسطني القضية األبرز التي لطاملا
ً
ربطت جاليات وأجياال بأرض تعيش في
صميم ذكرياتهم.
تاريخيًاَ ،د َع� َ�م العرب املغتربون القضية

ف��ردي��ًا ،وغ��ال�ب��ًا ب�ع�ي�دًا ع��ن س�ي��اس��ة البلد
املضيف .وشكل الدعم اختلف على مدى
السنني وتغير مع التحوالت التي كانت
تضرب املنطقة .سياسة الساحل الشمالي
ل �ج �ن��وب أم �ي��رك��ا ،ف �ن��زوي�ل�ا وك��ول��وم�ب�ي��ا
ت� � �ح � ��دي� � �دًا ،ك � ��ان � ��ت ع � �ل� ��ى م� � � ��دى ال � �ح� ��رب
ال�ب��اردة خانعة لواشنطن ولسياساتها
االس �ت �ع �م��اري��ة .واس �ت �ف��اد ال� ��واف� ��دون من
ال �ش��رق ع�ب��ر إن �ش��اء دك��اك�ين اس�ت�ع�م��اري��ة
في بالد غنية ،لكن مفتقرة إلى التنمية،
وهو ما سمح لهم بالثراء السريع بعيدًا
عن حروب الوطن وهمومه .وطبعًا ّ
حجة
املستعمر ،دولة كان أو دكانًا ،هي نفسها
وه��ي تطوير ال�ب�لاد وإي �ج��اد ف��رص عمل
ت�ب�ق��ي ل �ش �ع��وب ال �ب�ل�اد م��ن ال �ج �م��ل أذن ��ه،
ل�ك��ن ه��ذه ك��ان��ت س�ي��اس��ات ال ��دول وليس
املهاجرون العرب َمن فرضها.
م��ع ص�ع��ود ن�ج��م ت�ش��اف�ي��ز ووص��ول��ه إل��ى
س� � ّ�دة ال �ح �ك��م ف��ي ف �ن��زوي�لا أواخ � ��ر ال �ق��رن
امل � �ن � �ص� ��رم ،ت � �غ � ّ�ي ��رت س� �ي ��اس ��ة ف �ن ��زوي�ل�ا

الخارجية ،وتبعتها بالد عديدة ،وأصبح
َم ��ن ف��ي ال �ح �ك��م ف�ي�ه��ا ي �ن��اص��رون ال �ع��رب
من ب��اب مواجهة االمبريالية األميركية.
امل � ّ
�ودة ال�ت��ي كسبتها س�ي��اس��ات تشافيز
على الصعيد الشعبي في البالد العربية
ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة م �ب��اش��رة ل�ش�ه��ذا التغيير
ال �ن��وع��ي ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع إم �ب��راط��وري��ة
عصرنا.
ّ
ل �ك��ن ه ��ذا ال�ت�غ�ي�ي��ر م��ث��ل م�ع�ض�ل��ة ل�ع��رب
ّ
فنزويال ،فلم يبق ممكنًا أن يتلطوا خلف
ذريعة أن سياسة «البالد» شيء وسياسة
«شعبهم» شيء آخ��ر .التحول السياسي
ش �م��ل أي� �ض ��ًا ال �س �ي ��اس ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ل �ف �ن��زوي�ل�ا .وك � ��ان االت � �ج ��اه ال �ت �ش��اف �ي��زي
نحو الحفاظ على ث��روة البالد لشعبها،
َ
وم��ن اندمج مع الشعب ،ما عرقل أعمال
ال� �ش ��رك ��ات األج �ن �ب �ي ��ة ورج � � ��ال األع� �م ��ال
األجانب الذين كانت أولوياتهم تنحصر
ف��ي ش�ح��ن رأس امل ��ال إل��ى خ ��ارج ال�ب�لاد.
يقع ج��زء كبير م��ن ع��رب ف�ن��زوي�لا ضمن

عرب فنزويال يعانون
ازدواجية معايير وعدم
انسجام تطلعات ما
يبغونه لبالدهم

هذه الفئة.
ب�ع��د أرب �ع��ة ع�ش��ر ع��ام��ًا م��ن التشافيزية،
ورغم اإلنجازات الضخمة التي حققتها
من خالل تحسني توزيع الثروة والتنمية
ال��داخ �ل �ي��ة ،ف �ن��زوي�لا ال �ي��وم ت�ع��ان��ي أزم��ة
نقدية تفاقمت على مدى السنة املاضية.

ف��ال �ش��ح ال �ح ��اص ��ل ف ��ي ت ��واف ��ر ال �ع �م�لات
الصعبة ي�ن��ذر بتضخم كبير وق��د ألقى
بثقله على األعمال في البالد ،وال سيما
منها تلك التي لها عالقة بالخارج.
ازدواج � �ي� ��ة امل �ع��اي �ي��ر ال �س �ي��اس �ي��ة ،وع ��دم
ان� �س� �ج ��ام ت �ط �ل �ع��ات ع � ��رب ف� �ن ��زوي�ل�ا مل��ا
ي �ب �غ��ون��ه ل �ب�ل�اده��م م ��ع ت �ص��رف��ات �ه��م ،في
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �ب�ل�اد ال� �ت ��ي ل� �ج ��أوا إل�ي�ه��ا
كمهاجرين ،يعودان إلى اسباب عديدة ال
تختلف عما نشهده من مفارقات محليًا.
فالتفاحة ال تسقط بعيدًا ع��ن شجرتها
ّ
ح �ت��ى ل��و ح��ط��ت ف��ي ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر من
الكرة األرضية.
وه �ن��ا ي �ج��د ال �ع��دي��د م ��ن ع� ��رب ف �ن��زوي�لا
أن �ف �س �ه ��م ف� ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات األح � � ��د أم� ��ام
خ �ي��اري��ن :أن��ري �ك��ي ك��اب��ري�ل�ي��س اليميني
امل�ق� ّ�رب م��ن واشنطن وص��دي��ق االقتصاد
َ
املعولم وامل��دول� ْ�ر ،أو نيكوالس م��ادورو،
رف � �ي� ��ق درب ه� ��وغ� ��و ت �ش ��اف �ي ��ز م �ن��اص��ر
ْ
قضاياهم ،وإن كان على حساب جيوبهم.

