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العالم

العالم

على الغالف

الحرب القذرة على فنزويال

استراتيجية واشنطن «الهجينة» :تجويع وتخريب وعمليات استنزاف
ّ
تستمر الواليات المتحدة
في معركتها الهجينة
ّ
يتصدرها
ضد فنزويال ،التي
جنراالت الحروب القذرة،
من إليوت أبرامز إلى جون
بولتون وغيرهما .وفي
ّ
ظل استبعاد التدخل
العسكري المباشر ،تبدو
واشنطن متجهة إلى
تفعيل أدوات بديلة ،تشمل
تشديد الخناق االقتصادي،
وتصعيد الهجمات ّ
السيبرانية بهدف شل ً
القدرات الفنزويلة ،فضال
عن احتمال العودة إلى
«النموذج النيكاراغوي»،
أي تشكيل مجموعات
مسلحة للشروع في حرب
إرهابية.
استنزاف وعمليات
ً
كل هذه االحتماالت ،فضال
عن التدخل العسكري
الواسع والمباشر ،وضعتها
كاراكاس على طاولة
البحثُ ،م ّ
قرة ّ استراتيجية
مواجهة توزعت ما
بين اإلدارة السياسية
والقيادة العسكرية.
وبفعل صمودها على
مدار أكثر من شهر ونصف
شهر ،استطاعت الدولة
البوليفارية امتصاص
الصدمة ،واالنتقال إلى
الهجوم المضاد عبر
تعزيز التحالفات مع
الدول المناوئة للعدوان
األميركي .خطوات ترافقت
مع حالة خمول على
مقلب الدول المنخرطة
مشروع واشنطن،
في ّ
بعدما قلبت هذه
الحكومات حساباتها،
ووجدت أن أي مواجهة
عسكرية مع فنزويال آيلة
إلى فشل حتمي.
(األخبار)

وليد شرارة
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء غـ ــزوهـ ــا ل ـ ـغـ ــرانـ ــادا فــي
 ،1983ولـبـنـمــا فــي  ،1989اعـتـمــدت
الواليات املتحدة الحرب املنخفضة
ال ـتــوتــر نـمـطــا رئـيـسـيــا لـتــدخــاتـهــا
الـعـسـكــريــة فــي ب ـلــدان وس ــط ال ـقــارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا .اخ ـت ـل ـف ــت
مـسـتــويــات ه ــذا الـتــدخــل وأســالـيـبــه
م ــن بـلــد إل ــى آخ ــر .فـفــي بـعــض هــذه
ال ـب ـل ــدان ،وم ـن ــذ أرب ـع ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ،اك ـت ـف ــت واشـ ـنـ ـط ــن ب ــدع ــم
ج ـي ــوش ال ـن ـظ ــم ال ـح ـل ـي ـفــة وأج ـه ــزة
أمـ ـنـ ـه ــا ،وت ــدريـ ـبـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــات
مكافحة الـتـمــرد ملــواجـهــة الحركات
الـثــوريــة الناشطة فــي تلك الحقبة.
وه ــي أن ـش ــأت ل ـهــذه ال ـغــايــة «مـعـهــد
األم ـي ــرك ـي ـت ــن ل ـل ـت ـع ــاون األم ـ ـنـ ــي»،
أو «مـ ـع ـ ـهـ ــد ب ـ ـن ـ ـمـ ــا» ،ال ـ ـ ـ ــذي أداره
الـ «بنتاغون» مباشرة عام  1946في
بنما ،قبل نقله إلــى ف ــورت بينينغ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة عـ ــام .1984
خ ـ ـ ّـرج هـ ــذا امل ـع ـهــد م ـئ ــات ال ـض ـبــاط
مــن مختلف دول أمـيــركــا الــوسـطــى
والــات ـي ـن ـيــة ب ـعــد تـلـقـيـهــم ال ـتــدريــب
العسكري ،وتعبئتهم أيديولوجيًا
ضد الحركات اليسارية والوطنية،
ّ
ونظم عدد منهم انقالبات عسكرية
فـ ــي بـ ـل ــدانـ ـه ــم األصـ ـلـ ـي ــة بـتـشـجـيــع
ذكره ،أن عقيدة
أميركي .ومما يجدر ُ ِّ َ
مكافحة التمرد ،التي لقنها هؤالء
الضباط على مدى عقود ،استندت
إلــى تـجــارب الـحــروب االستعمارية
لـلـجـيـشــن ال ـفــرن ـســي وال ـبــري ـطــانــي
ض ــد ح ــرك ــات ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي في
الهند الصينية والجزائر وماليزيا،
وكذلك إلى تجربة الجيش األميركي
في حرب فيتنام فيما بعد .املهم أن
هـ ــذه ال ـع ـق ـيــدة ت ـف ـتــرض أن ال ـشــرط

الرئيسي لالنتصار على الحركات
ال ـث ــوري ــة« ،ال ـت ــي ت ـت ـحــرك كــالـسـمـكــة
ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــاء ب ـ ــن ال ـ ـس ـ ـك ـ ــان» ،ت ــروي ــع
األخيرين بجميع الوسائل املتاحة،
لـتـطــويـعـهــم ودف ـع ـهــم إل ــى االن ـقــاب
عليها.
تـ ـ ـح ـ ــول ـ ــت ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدان وسـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـق ـ ــارة
وج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا آن ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك إل ـ ـ ـ ــى م ـخ ـت ـب ــر
حقيقي لـلـحــرب ال ـق ــذرة األمـيــركـيــة،
ّ
وم ــا تـخــلـلـهــا م ــن اس ـت ـخ ــدام مــرعــب
وم ـ ـن ـ ـه ـ ـجـ ــي ألس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب الـ ـتـ ـع ــذي ــب
واللجوء املتكرر إلى عمليات القتل
الـ ـجـ ـم ــاع ــي واالغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال وال ـخ ـط ــف
واإلخـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـقـ ـس ــري ل ـل ـم ـع ــارض ــن.
ه ــذا ف ــي دول كــانــت نـظـمـهــا حليفة
للواليات املتحدة .أما في تلك التي
وص ـل ــت فـيـهــا ح ــرك ــات وط ـن ـيــة إلــى
الـسـلـطــة ،وأب ــرزه ــا ن ـي ـكــاراغــوا ،فقد
قـ ـ ــادت واشـ ـنـ ـط ــن ح ــرب ــا ب ــال ــوك ــال ــة،
ش ـ ـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا خـ ـ ـب ـ ــراؤه ـ ــا وبـ ـع ــض
مـ ــن ق ــواتـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة إل ـ ــى جــانــب
عصابات الكونتراس ضد الحكومة
الساندينية .بــدأت هــذه الحرب عام
 1978عـنــد ان ـت ـصــار الـســانــديـنـيــن،
ُ
واستمرت نحو  12سنة ،استنزفت
خــالـهــا نـيـكــاراغــوا بـشــريــا ومــاديــا،
ح ـت ــى خ ـس ــارت ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ــات فــي
 1990فــي مــواجـهــة مــرشـحــة اليمني
املدعومة أميركيًا ،فيوليتا شامورو.
ال شــك فــي أن تعيني إلـيــوت أبــرامــز،
أحــد رمــوز تلك السياسة األميركية
ح ـيــال وس ــط ال ـق ــارة وجـنــوبـهــا ،في
منصب املبعوث الخاص لفنزويال،
يشي بطبيعة االستراتيجية التي
تعتمدها واشنطن حيال هذا البلد.
لـكــن نـجــاحـهــا أو فـشـلـهــا يــرتـبـطــان
بمدى تماسك الكتلة املؤيدة للنظام
الــوطـنــي داخ ـل ـيــا ،وب ـمــواقــف دولـيــة
معارضة جديًا لها.

مختبر جديد للحرب الهجينة
بحسب موقع «ميليتاري تايمز» ،لم
يخف ترامب عند وصوله إلى السلطة
فــي  2017احـتـمــال ل ـجــوء إدارت ـ ــه إلــى
تدخل عسكري في فنزويال .وهو رأى،
في أيلول املاضي« ،أن هذا النظام يمكن
إسقاطه بسرعة مــن ِقـ َـبــل العسكريني
إن قرروا ذلك» .أرسلت اإلدارة إشارات
أخ ــرى عــن إمـكــانـيــة الــذهــاب إل ــى هــذا
الخيارّ :
تعمد إظهار مستشار األمن
الـقــومــي ،جــون بــولـتــون ،أم ــام وسائل
ُ
اإلع ــام لــدفـتــر كـتــب عليه « 5000من

صمود فنزويال
في مواجهة هذه
الحرب مشروط بمدى
استعداد الصين
وروسيا لدعمها

ال ـقــوات إلــى كــولــومـبـيــا» ،وق ــرار وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ،مــايــك بــوم ـب ـيــو ،م ـغــادرة
ج ـم ـيــع ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن األم ـيــرك ـيــن
لفنزويال ،ألن «بقاءهم بات عقبة أمام
السياسة األميركية» بحسب تعبيره.
لكن بعض الخبراء ،ومنهم عسكريون
سابقون ،غير مقتنعني بسهولة تبني
مثل هذا القرار .ريبيكا تشافيز ،عضو
«م ـع ـهــد الـ ـح ــوار ب ــن األم ـيــرك ـي ـتــن»،
رأت فــي ش ـهــادة أم ــام الـكــونـغــرس أن
اجتياح فنزويال يتطلب مشاركة ما

ب ــن  100000و 150000م ــن ال ـق ــوات
األميركية التي ستواجه  356000من
القوات الفنزويلية ،في بلد مساحته
ضعف مساحة العراق .وأكدت تشافيز
أن ال ـحــرب «سـتـكــون طــويـلــة وبشعة،
وستوقع خسائر بشرية ضخمة».
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى وس ــط
القارة وجنوبها ،التي تتدفق إليها
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـي ـن ـيــة ويـتـسـلــل
إل ـي ـه ــا ال ـن ـف ــوذ ال ـ ــروس ـ ــي ،أصـبـحــت
م ــن األول ــوي ــات بــالـنـسـبــة إل ــى إدارة
ترامب .يفترض ذلك إسقاط األنظمة
الوطنية فيها ،وفي طليعتها النظام
في فنزويال ،البلد الذي يحتوي على
أحد أهم مخزونات النفط في العالم،
في سياق دولي يستعر فيه الصراع
على امل ــوارد بــن الـقــوى الـكـبــرى .من
الـبــديـهــي أن ه ــذه اإلدارة ال ـهــوجــاء،
ال ـتــي ت ـقــود إم ـبــراطــوريــة مـتــراجـعــة،
ت ـس ـعــى إلـ ــى ال ـس ـط ــو ع ـل ــى مـ ـق ـ ّـدرات
الـحـلـفــاء والـخـصــوم عـلــى حــد ســواء
لوقف هــذا التراجع ،وهــي ستمضي
قدمًا في سياستها العدوانية تجاه
فـ ـنـ ــزويـ ــا .إال أن خـ ـي ــار االج ـت ـي ــاح
العسكري املباشر سيجد معارضة
واسعة داخــل الــرأي العام األميركي،
ب ـمــا فـي ـهــا ق ـط ــاع ك ـبـيــر م ــن مــؤيــدي
ت ــرام ــب .ف ـغــال ـب ـيــة األم ـي ــرك ـي ــن بعد
تجارب أفغانستان والـعــراق لم تعد
مستعدة لتأييد مغامرات عسكرية
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ط ــويـ ـل ــة ومـ ـكـ ـلـ ـف ــة وغ ـي ــر
مرتبطة بـمــواجـهــة تـهــديــد وج ــودي
لـبــادهــم .ال تستطيع اإلدارة ،مهما
بـلـغــت ح ـمــاق ـت ـهــا ،أن ت ـت ـجــاهــل هــذا
امل ـع ـطــى ع ـنــدمــا ت ـب ـلــور سـيــاســاتـهــا
الفعلية حـيــال فـنــزويــا .ولــن يوافق
ترامب على مغامرة عسكرية واسعة
تنعكس نتائجها سلبًا على معدالت

ّ
كاراكاس تستعد :إنها حرب اإلرادة
علي فرحات

تمتلك فنزويال حوالى  123ألف جندي يشكلون القوة المسلحة الرسمية (أ ف ب)

ال يخفي املـســؤولــون الفنزويليون
أن املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أخ ـ ــذت
ب ـ ـجـ ــديـ ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
بالتدخل العسكري ،ما لم يصر إلى
تسليم السلطة إلى أعوان الواليات
املتحدة في الداخل .هذه التحديات
املـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــت ت ـق ـس ـي ـم ــا
لـلـمـهـمــات ب ــن اإلدارة الـسـيــاسـيــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــولـ ــت امل ـ ـعـ ــركـ ــة اإلع ــامـ ـي ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة،
وأدارت امل ـلــف ال ـخــارجــي عـبــر فتح
خـ ـط ــوط املـ ـ ـش ـ ــاورات م ــع ال ـح ـل ـف ــاء،
وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراء ات ال ـصــارمــة إزاء
الــدول التي تطاولت على السيادة
الــوطـنـيــة ،وبــن الـقـيــادة العسكرية
الـ ـت ــي ات ـج ـه ــت إل ـ ــى دراس ـ ـ ــة دق ـي ـقــة
ملـ ـعـ ـطـ ـي ــات امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة املـ ـفـ ـت ــرض ــة،
والخيارات املتاحة للردع.
تـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزت الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة ع ـلــى مـثـلــث الـخـصــوم
املـ ـحـ ـي ــط بـ ــالـ ــدولـ ــة الـ ـب ــولـ ـيـ ـف ــاري ــة.
فــال ـت ـحــول ال ـس ـيــاســي املـ ـع ــادي فــي
ال ـب ــرازي ــل أضـ ــاف ت ـحــديــا آخ ــر إلــى
تـ ـ ـح ـ ـ ّـد َي ـ ــي ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا وغـ ــويـ ــانـ ــا.
ل ـكــن ف ـنــزويــا امل ـح ــاص ــرة بـكـ ّـمــاشــة
حـلـفــاء واشـنـطــن تمتلك نـقــاط قــوة
عسكرية تجعلها تتحكم في إدارة
امل ـ ـعـ ــركـ ــة ،م ـع ـتـ ـم ــدة عـ ـل ــى ال ـت ـف ــوق

النوعي العسكري ،واالسـتـعــدادات
املـيــدانـيــة والـتـقـنـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
«الحشد الشعبي الفنزويلي» الذي
أسسه ّ
وفعله الزعيم الــراحــل أوغو
تشافيز.
لـ ــم ت ـك ــن فـ ـن ــزوي ــا ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
انـكـ ّـبــت عـلــى دراس ــة سـبــل املــواجـهــة
املـحـتـمـلــة وإمـكــانــاتـهــا .فــالـبــرازيــل،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي خـ ـ ــاضـ ـ ــت نـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــا داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا
صاخبًا حول هذه القضية ،خلصت
إلـ ــى أن أي م ــواج ـه ــة م ــع ف ـنــزويــا
سـ ـتـ ـك ــون ب ــاهـ ـظ ــة الـ ـثـ ـم ــن .وك ـش ــف
املــوقــع اإللـكـتــرونــي املتخصص في
الـشــؤون الـعـسـكــريــة،»Defesanet« ،
أن فنزويال كانت تسعى إلى نصب
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة « »300-Sبـ ــال ـ ـقـ ــرب مــن
الـ ـح ــدود م ــع الـ ـب ــرازي ــل ،بــاإلضــافــة
إلــى نشر أعــداد غفيرة مــن الجيش
واملـ ـتـ ـط ــوع ــن ملـ ـق ــاوم ــة أي ت ــدخ ــل
بــرازيـلــي أو أجـنـبــي ،ومــن ثــم إقفال
املعابر الحدودية بني البلدين إلى
أجل غير معلوم.
وعـ ـ ـ ــرض الـ ـخـ ـبـ ـي ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
الـبــرازيـلــي ،غيليرمي إيـلــر ،مقارنة
لـقــوة الـبـلــديــن الـعـسـكــريــة ،وتـحــدث
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر ش ـ ــام ـ ــل عـ ـ ــن ص ـع ــوب ــة
التحشيد العسكري البرازيلي الذي
س ـي ـس ـت ـغــرق عـ ــدة أي ـ ـ ــام ،ب ــامل ـق ــارن ــة
م ـ ــع ال ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـق ــوى
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة .ال ــدراس ــة

شعبيته وحظوظه في الفوز برئاسة
ثانية.
لــذلــك ،مــن املــرجــح أن يـكــون خيارها
ال ـح ـق ـي ـق ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي الـ ـح ــرب
الهجينة ال ـتــي بــدأت ـهــا ،مــع احـتـمــال
قـ ـي ــام ق ــواتـ ـه ــا ب ـع ـم ـل ـي ــات ع ـس ـكــريــة
مـ ـ ـح ـ ــدودة وم ــوضـ ـعـ ـي ــة إلـ ـ ــى ج ــان ــب
مجموعات معارضة فنزويلية .حركة
امل ـع ــارض ــة ال ـف ـنــزول ـيــة االحـتـجــاجـيــة
ت ــدار مــن واش ـن ـطــن ،ال ـتــي تــؤمــن لها
الدعم السياسي واإلعالمي واملــادي.
ّ
وه ــي بــاشــرت ،عمليًا ،ش ــن عمليات
ت ـ ـخـ ــريـ ــب سـ ـيـ ـب ــرانـ ـي ــة أدت أخ ـ ـي ـ ـرًا
إل ـ ــى ت ـع ـط ـيــل ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي الـ ـب ــاد.
ق ـ ــد ت ـت ـب ــع هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــودة إل ــى
«النموذج النيكاراغوي» ،أي تشكيل
م ـج ـم ــوع ــات م ـس ـل ـحــة ع ـن ــد ال ـح ــدود
الكولومبية ـ ـ الفنزويلية للشروع في
حــرب اسـتـنــزاف وعمليات إرهــابـيــة،
ت ـس ـت ـهــدف ال ـج ـي ــش وال ـش ـخ ـص ـيــات
السياسية والـقــوى املــوالـيــة للنظام،
بمساهمة من قوات خاصة أميركية.
م ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذه االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
تتضمن اس ـت ـخــدام أدوات عسكرية
وأم ـن ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ودب ـل ــوم ــاس ـي ــة
وإعــام ـيــة واق ـت ـصــاديــة وسـيـبــرانـيـ ّـة
ستكون كفيلة ،بنظر اإلدارة ،بشق
صفوف الكتلة املوالية للنظام ،ودفع
قطاع من الجيش إلى االنقالب عليه.
هذا هو الرهان األميركي غير املعلن
باعتقاد فلتون أرمسترونغ ،املحلل
الـســابــق فــي االسـتـخـبــارات املــركــزيــة،
ال ــذي يـصـ ّـر على أن اإلدارة «تـحــاول
تحفيز العسكريني الفنزويليني على
االنـ ـق ــاب ع ـلــى م ـ ـ ــادورو وإس ـق ــاط ــه.
وع ـنــدمــا يـلـجــأ املــدن ـيــون الـيــائـســون
إلى الجيش طلبًا للخالص ،فإنه في
العديد من الـحــاالت ال يرفض ذلــك».
ويشير أرمسترونغ إلى أن الواليات

خ ـل ـص ــت إلـ ـ ــى أن عـ ـ ــدد الـ ــدبـ ــابـ ــات
وامل ــدرع ــات ال ـبــرازي ـل ـيــة ي ـفــوق عــدد
اآلل ـيــات الـفـنــزويـلـيــة ،لـكــن النوعية
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـت ـل ـك ـه ــا األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة تـ ـف ــوق
األول ـ ــى ق ــوة ودق ـ ــة ،وخ ـصــوصــا أن
الجيش البوليفاري يمتلك دبابات
مــن طــراز « »92-Tالــروسـيــة ،تعتبر
األفضل في القارة الالتينية.
إي ـل ــر ك ـش ــف أن ف ـن ــزوي ــا ت ـم ـلــك 39
سـ ـفـ ـيـ ـن ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة وغ ـ ــواصـ ـ ـت ـ ــن،
مقابل  55سفينة برازيلية وخمس
غ ــواص ــات .لـكـنــه أك ــد أن ــه ف ــي حــالــة
أي نـ ـ ـ ــزاع جـ ـ ــوي مـ ـفـ ـت ــرض ،ي ـم ـكــن
أن ت ـت ـغ ـيــر املـ ـع ــادل ــة ،ألن ف ـنــزويــا
تمتلك منظومة دفاع متطورة ضد
املقاتالت والصواريخ ،حيث تشير
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى امـ ـت ــاك ف ـن ــزوي ــا
 56ق ــاذف ــة ص ــواري ــخ طــويـلــة امل ــدى،
وأكثر من  400منظومة دفاع جوي
ـ ـ أهمها منظومة « »300-Sاملذكورة
ســابـقــا ـ ـ ـ ـ فـيـمــا ت ـحــوز ال ـبــرازيــل 42
قــاذفــة صــواريــخ ،ومـئــة نـظــام دفــاع
جوي ،ما يحقق تفوقًا استراتيجيًا
لفنزويال.
على صعيد الـقــوة الـجــويــة ،أشــارت
الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى حـ ـي ــازة ف ـن ــزوي ــا 24
طائرة «سوخوي» روسية من طراز
« ،»30-Suوعددًا كبيرًا من الطوافات
املقاتلة « ،»17-Mil Miباإلضافة إلى
عـشــرات املـقــاتــات مــن طــراز «»16-F

امل ـت ـحــدة ق ــد تـسـتـغــل أزم ــة الــاجـئــن
على الـحــدود مع كولومبيا للتدخل
«اإلنساني» في تلك املنطقة ،بذريعة
إن ـشــاء مـمــر آم ــن لـلـمــدنـيــن ،وتوفير
املـ ـس ــاع ــدات ل ـه ــم م ــن أج ـ ــل تـشـجـيــع
ال ـج ـيــش ع ـلــى إط ــاح ــة ال ـن ـظ ــام ،ألنــه
ع ـ ـ ّـرض ال ـس ـي ــادة الــوط ـن ـيــة لـلـخـطــر.
وهو يؤكد أن إليوت أبرامز ،صاحب
ال ـس ـجــل ال ـح ــاف ــل ف ــي اإلش ـ ـ ــراف على
ع ـم ـل ـيــات خ ــاص ــة ف ــي ه ـ ــذه املـنـطـقــة
مــن الـعــالــم ،لــن يـتــردد فــي اعتمادها
مجددًا في املواجهة الراهنة.
ت ـ ـت ـ ـعـ ــرض فـ ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا لـ ـ ـح ـ ــرب قـ ـ ــذرة
غايتها تأجيج انقساماتها الداخلية
لحمل الجيش على الـقـيــام بانقالب
ع ـس ـكــري .ح ـتــى اآلن ،م ــن ال ـج ـلــي أن
املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة تــدعــم الـنـظــام،
وأن كتلته الشعبية املــوال ـيــة ملتفة
حوله .لكن صمود البالد في مواجهة
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــزاف ال ـ ــذي
يصاحبها ،مشروط بمدى استعداد
الصني وروسيا لدعمها ،وملعارضة
أي تــدخــل أم ـيــركــي ب ـح ــزم .مصلحة
البلدين تفترض وقوفهما إلى جانب
فنزويال في مواجهة سياسة «تغيير
األن ـظ ـمــة» امل ـضــرة بمصالحهما في
ج ـن ــوب الـ ـق ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ،ك ـمــا في
مناطق أخرى من العالم.

لم يخف ترامب عند
وصوله إلى السلطة
احتمال لجوء إدارته
إلى تدخل عسكري
في فنزويال (أ ف ب)

ُ
األميركية الصنع بعد صفقة أبرمت
في السنوات املاضية مع تشيلي.
على األرض ،تمتلك فنزويال حوالى
 123أل ـ ــف جـ ـن ــدي ي ـش ـك ـل ــون ال ـق ــوة
امل ـس ـل ـحــة ال ــرس ـم ـي ــة ل ـف ـن ــزوي ــا .أم ــا
القوة األكبر فتتمثل في «امليليشيا
ال ـش ـع ـب ـيــة» ال ـت ــي ت ـت ـضــارب األرقـ ــام
حـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،لـ ـ ـك ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـف ـ ـنـ ــزوي ـ ـلـ ــي ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس م ـ ـ ـ ــادورو
أكـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب س ـ ــاب ـ ــق أن هـ ــذه
املجموعات تـضـ ّـم مليونًا وستمئة
أل ــف مـتـطــوع يـنـتـشــرون عـلــى كــامــل
األراض ــي الفنزويلية ،وقــد تموضع
ال ـ ـعـ ــدد األك ـ ـبـ ــر م ـن ـه ــم ف ـع ـل ـي ــا ع ـلــى
ّ
تمتد على
الحدود الكولومبية التي
ط ــول  2219ك ـلــم ،ح ـيــث سـيـشـكـلــون
خط الدفاع األول عن فنزويال.
ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ُوض ـ ـعـ ــت
عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
البرازيلي خلصت إلــى قــرار حاسم
بـ ــرفـ ــض أي تـ ــدخـ ــل ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،أو
السماح ألي جيش آخر باستخدام
األراضي البرازايلية ،وذلك بخالف
ال ـح ـم ــاس ــة الـ ـت ــي أبـ ــداهـ ــا ال ــرئ ـي ــس
الحالي جايير بولسنارو .الـقــراء ة
ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا اط ـ ـل ـ ـعـ ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـكــولــوم ـب ـيــة وخـلـصــت
إلى النتيجة عينها .قرار القيادتني
ال ـبــرازي ـل ـيــة وال ـكــولــوم ـب ـيــة أغـضــب
الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد ترامب،

ً
الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـت ـف ــائ ــا بـ ـ ـ ــإدارة ح ــرب
استنزاف ضد فنزويال ،مستخدمًا
ح ـل ـف ــاء ه الــات ـي ـن ـيــن حـ ـص ــرًا ،عـلــى
أن يبقى الــدور األميركي أقــرب إلى
الـلــوجـسـتــي والـتــوجـيـهــي مـنــه إلــى
الـ ـت ــدخ ــل املـ ـب ــاش ــر .ل ـك ــن ح ـس ــاب ــات
ت ـ ــرام ـ ــب ،الـ ـت ــي أرادت االس ـت ـث ـم ــار
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــي ح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه
الـسـلـطــة ف ــي ع ــدد م ــن دول أمـيــركــا
الــاتـيـنـيــة ،لــم تــأخــذ فــي الـحـسـبــان
ال ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي واالق ـت ـص ــادي
ل ـت ـل ــك الـ ـ ـ ـ ــدول ،حـ ـي ــث س ـت ـش ـك ــل أي
مغامرة عسكرية كارثة اقتصادية
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارًا س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ل ـل ـس ـل ـط ــة
الـحــاكـمــة .واق ــع أدرك ـتــه املــؤسـســات
الـعـسـكــريــة الــاتـيـنـيــة قـبــل إدارت ـهــا

استطاعت فنزويال عبر
جاهزيتها وتحالفاتها
إعاقة فكرة التدخل
العسكري المباشر

السياسية وحــذرت منه ،ولعل أهم
م ــا ق ـيــل ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن جـ ــاء عـلــى
ل ـس ــان ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي،
ال ـج ـنــرال هــامـيـلـتــون م ـ ــوراو ،ال ــذي
سـخــر مــن الـتـحـلـيــات الـتــي روجــت
ل ـ ـل ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ،وق ـ ـ ـ ـ ــال إن
الــرئـيــس بــولـسـنــارو لـيــس مجنونًا
كي يشارك في هذا القرار املتهور.
لم يشكل التمرد العسكري اإلقليمي
على خطة واشنطن العائق الوحيد
في مشروع إسقاط حكومة الرئيس
مــادورو .فالدولة البوليفارية التي
تـحـ ّـسـبــت ألط ـم ــاع جــارت ـهــا م ـنــذ أن
تولى الزعيم الراحل أوغو تشافيز
ال ـس ـل ـطــة ،رس ـمــت ت ـحــال ـفــات دول ـيــة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة؛ أه ـم ـهــا م ــع روس ـيــا
وال ـ ـص ـ ــن وإي ـ ـ ـ ـ ـ ــران .تـ ـح ــالـ ـف ــات لــم
تقتصر على التفاهمات السياسية
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ش ـم ـل ــت اس ـت ـث ـم ــارات
ً
اق ـت ـص ــادي ــة ه ــائ ـل ــة .ف ــال ـص ــن م ـثــا
أقــرضــت فـنــزويــا أكـثــر مــن خمسني
مـلـيــار دوالر ب ـفــوائــد م ـيـ ّـســرة جــدًا،
وكانت مرنة جدًا في تسهيل سداد
هـ ــذا امل ـب ـلــغ ض ـمــن إم ـك ــان ــات الـبـلــد
ال ــاتـ ـيـ ـن ــي وظ ـ ــروف ـ ــه ،كـ ـم ــا ل ـج ــأت
إل ــى االسـتـثـمــار بـمـبــالــغ طــائـلــة في
َ
قطاعي النفط والسياحة.
أم ــا الـعــاقــة الـفـنــزويـلـيــة ـ ـ الــروسـيــة
ف ـق ــد ح ـم ـل ــت ط ــاب ـع ــا م ـص ـي ــري ــا كـمــا
يـصـفـهــا ن ـي ـك ــوالي بـ ـت ــروف ،أس ـتــاذ

كلية االقـتـصــاد العليا فــي موسكو.
فــاس ـت ـث ـمــارات روس ـي ــا االق ـت ـصــاديــة
وق ـ ــروضـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـت ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت ح ــوال ــى
ع ـ ـشـ ــريـ ــن م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر وط ـ ــاول ـ ــت
قطاعات النفط واملناجم والتسليح،
تحولت إلى استثمار جيو ـ ـ سياسي
يــرت ـبــط بـمـصــالــح ال ــدول ــة الــروس ـيــة
العليا وحاجتها االستراتيجية إلى
مـ ـ ّـد ن ـف ــوذه ــا ف ــي ال ـع ـمــق الــات ـي ـنــي.
وعليه ،فــإن من غير ال ــوارد تــرك هذا
امللف خاضعًا لرغبات واشنطن .في
املـحـصـلــة ،اسـتـطــاعــت فـنــزويــا عبر
جــاهــزيـتـهــا الــداخ ـل ـيــة وتـحــالـفــاتـهــا
الدولية إعاقة فكرة التدخل العسكري
املباشر ،لكن كاراكاس تؤكد أن تحول
مسار املواجهة من الحرب العسكرية
إلى حرب التجويع والظالم يفترض
االسـتـعــداد ملــواجـهــة أخـطــر الـحــروب
وأق ــذره ــا .ح ـ ٌ
ـرب يـقــول الفنزويليون
إنها طاولت كل مقومات العيش ،وإن
الصمود فيها سيحتاج ،باإلضافة
إلى الدعم االقتصادي الضروري ،الى
الـعـمــل الـحـثـيــث عـلــى كـســر الهيمنة
األميركية ،ومنعها من التمادي في
ابـ ـت ــزازه ــا ل ـل ـح ـكــومــات وامل ـن ـظ ـمــات
الــدول ـيــة .إذ ت ــرى ك ــاراك ــاس فــي هــذه
املواجهة فرصة إلضعاف واشنطن،
ّ
وش ــل قــدرت ـهــا عـلــى الـتـحـكــم وإدارة
الـ ـف ــوض ــى ،ل ـي ــس ف ـق ــط فـ ــي أم ـي ــرك ــا
الالتينية بل على مستوى العالم.
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