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العالم

على الغالف

العالم

الحرب القذرة على فنزويال

ّ
ً ّ
للرئاسة ،كان اسم جون بولتون مطروحًا ،بداية لتولي حقيبة الخارجية ،إلى أن رسا في منصب ثالث مستشارًا لألمن القومي في عهد
ترامب
دونالد
ح
ترش
منذ
ّ
الرئيس األميركي ،لتؤول كفة السياسة الخارجية إلى ما آلت إليه

جون بولتون ...حاجة ترامب وعبئه الثقيل
مالك حمود
بثقةٍ استثنائية ،دخــل جــون بولتون
إلجراء مقابلة العمل األولى مع دونالد
ّ
تــرامــب .مـ ّـر شهر على تــولــي الرئيس
ّ
الجديد مهماته ،إل أن فضائح مايكل
فلني ،مستشاره لألمن القومي ،بدأت
ّ
تكبر ككرة الثلج ،حتى صار التخلص
منه حاجة ّ
ملحة .والحاجة تقتضي
شخصية تصغي إلى الرئيس
وجود ُ َّ
بـ ـ ـ ّ
وي ـف ــض ــل أن تـقـتـصــر إج ــاب ــات
ـود.
ُ
ِّ
املـتـقــدم للوظيفة على« :نعم سيدي»
و«ال سـيــدي» .كانت إجــابــات بولتون
َ
شاربيه،
جيدة ومقتضبة ،لكن لعنة
كـمــا يــذكــر ب ــوب وودوارد ف ــي كتابه
«خ ــوف :تــرامــب فــي الـبـيــت األبـيــض»،
حــالــت دون انـضـمــامــه إلــى فــريـقــه في
حـيـنــه .وق ــع الـخـيــار فــي شـبــاط 2017

يرى بولتون العالم مكانًا
وعدائيًا ،حيث السياسة
وحشيًا
ٌ
ّ
لعبة محصلتها صفر
على الجنرال هربرت ماكماستر ،ذلك
أن مستشار الرئيس وصهره ،جاريد
ك ــوش ـن ــر ،ح ـ َـس ــم ال ـن ـق ــاش ،مـحــاجـجــا
بــأن اإلع ــام يـحـ ّـب الـجـنــرال «املثقف»
و«بطل الحرب».
مـنّــذ يــومــه األول فــي الـبـيــت األبـيــض،
م ــث ــل اإلع ـ ـ ـ ــام مـ ـص ــدر قـ ـل ــق حـقـيـقــي
ّ
األقل ،هذا ما كان ّ
يردده
لترامب .على
كـبـيــر اسـتــراتـيـجـيــي الـبـيــت األبـيــض،
ستيفن بــانــون .ب ـ َـدا أن كــل شــيء ّ
يمر
عـبــر م ـقــولــة« :ه ــل ه ــذا مـنــاســب ل ــذاك

ٌ
فيلم ال ينتهي ،وشخصيات
الــدور؟».
كـثـيــرة ت ـت ـبـ ّـدل .مــع ال ــوق ــت ،سيصبح
بولتون مناسبًا ألداء هذا الدور ،بعد
وسي َّ
ُ
عي واحد
استبعاد ماكماستر.
ّ
من أكثر املفكرين عدوانية في العالم،
لناحية السياسة الخارجية ألميركا،
فــي مـنـصــب مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي
(نيسان /أبريل .)2018
يمتلك أمثال بولتون وبومبيو (وزير
الخارجية) «التقنية السياسية الالزمة
الخـتــراق الطبقات البيروقراطية في
ّ
واش ـن ـط ــن» ،والـت ـع ـبـيــر لـلـمـحــلـلــة في
ُ
وت ـع ــدّ
«س ـت ــرات ـف ــور» ري ـف ــا غ ــوج ــون.
العالقة بينهما املفتاح الرئيس لفهم
فريق اإلدارة هذا؛ إذ تصفهما صحيفة
«ب ــول ـي ـت ـي ـك ــو» بـ ــ«عـ ـصـ ـب ــة املـ ــوالـ ــن»
ل ـتــرامــب ،و«كــاب ـيـنـيــت الـ ـح ــرب» ،لكن
«التمحيص في خلفيتهما ورؤيتهما
ل ـ ـل ـ ـعـ ــالـ ــم وط ـ ـمـ ــوحـ ــات ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ي ــوح ــي
بأنهما قد يكونان في طريقهما إلى
املنافسة» .وإذا أضفنا إليهما املبعوث
األميركي الخاص إلى فنزويال ،إليوت
أب ـ ــرام ـ ــز ،ص ــدي ــق ب ــولـ ـت ــون املـ ـع ــروف
بــ«مـســاعــد الــوزيــر لـلـحــروب ال ـقــذرة»،
يصبح هــؤالء «محور الشر» الخاص
بالرئيس ،كما بــات ُيطلق عليهم في
واشنطن.
«ال ــوسـ ـيـ ـل ــة األف ـ ـضـ ــل إلظ ـ ـهـ ــار ال ـق ــوة
األميركية ،ممارستها بشكل عملي».
ع ـ ّـب ــر ب ــول ـت ــون ع ــن ن ـظــري ـتــه ت ـل ــك فــي
مقالتني كتبهما العام املاضي .األولى،
ّ
ُ
ك ـ ُت ـبــت ع ـلــى ش ـكــل م ــذك ــرة لـلــرئـيــس،
ونشرت في مجلة «ناشونال ريفيو»
اليمينية املـحــافـظــة ،بـعـنــوان «كيفية
الخروج من االتفاق النووي اإليراني»،
الــذي وصفه بــ«أســوأ فعل استرضاء
ّ
ّ
في التاريخ األميركي» .شكلت مذكرته

يزدري بولتون المؤسسات المتعددة األطراف ،ويرى أن الدبلوماسية وسيلة إلضاعة الوقت (أ ف ب)

ردًا مـ ـب ــاشـ ـرًا عـ ـل ــى ش ـ ـكـ ــوى ت ــرام ــب
الــدائـمــة لناحية عــدم وجــود مؤيدين
ضـ ـم ــن ف ــريـ ـق ــه إلل ـ ُـغـ ــاء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق .أم ــا
املـقــالــة الـثــانـيــة ،فــنـشــرت فــي صحيفة
«وول س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال» (ش ـب ــاط/
فـ ـب ــراي ــر  )2018بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـق ـض ـيــة
القانونية لـضــرب كــوريــا الشمالية»،
وع ـ ـ ّـب ـ ــر فـ ـيـ ـه ــا بـ ــول ـ ـتـ ــون ع ـ ــن م ــوق ـف ــه
ً
َ
ب ــوض ــوح ،ق ــائ ــا« :إن ـ ــه ِمل ـ ــن امل ـش ــروع
تمامًا أن تـ ّ
ـرد الــواليـ ّـات املتحدة على
ال ـت ـهــديــد» الـ ــذي تـمــثـلــه بـيــونــغ يــانــغ
«مــن خــال أن تكون البادئة بتوجيه
ض ــرب ــة» .مـنـطـقــه ه ــذا ب ــدا أك ـثــر داللــة

على نظرته للعالمُ .محاميًا ُمتدربًا،
ّ
رك ــز بــولـتــون على الـقــانــون والقضية
ً
ال ـقــانــون ـيــة ،غ ــاف ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــات.
ـأت ع ـل ــى ذك ـ ــر «م ـ ـ ــاذا بـعــد
ف ـه ــو ل ــم يـ ـ ـ ِ
االن ـس ـح ــاب م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي أو
ضــرب كــوريــا؟» .يــرى مستشار األمــن
الـقــومــي ،الـعــالــم ،مــن منظور معاركه
و«الليبراليني» في مجال
مع التعددية
ّ
القانون الدولي .فهو لخص مقاربته
األســاس ـيــة للدبلوماسية فــي عـنــوان
ك ـت ــاب ــه« :االسـ ـتـ ـس ــام ل ـي ــس خـ ـي ــارًا».
حــالــه ح ــال الــرئـيــس ،ي ــزدري بولتون
املؤسسات املتعددة األطراف ،ويرى أن

الدبلوماسية وسيلة إلضاعة الوقت،
ول ـي ـســت ل ـحــل امل ـش ــاك ــل ،ف ــي ح ــن أن
«موهبته» األبــرز تبقى في حماسته
لتغيير أنظمة الدول كطريقة ملعالجة
م ـ ـع ـ ـضـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ً
لواشنطن ،من كوريا وإيــران ،وصوال
إلى فنزويال ،وقبلها العراق وليبيا.

ترويكا الطغيان
ك ـ ـ ــان ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ج ــايـ ـي ــر ب ــولـ ـسـ ـن ــارو
رئ ـي ـســا ل ـل ـب ــرازي ــل« ،ع ــام ــة إيـجــابـيــة
ُ
تـ ـظـ ـه ــر ال ـ ـتـ ــزامـ ــا إق ـل ـي ـم ـي ــا مـ ـت ــزايـ ـدًا
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرة» .أشـ ـ ــاد

بولتون بحليف جديد ّ
ضد ما ّ
سماه
ٍ
«تــرويـكــا الـطـغـيــان» :كــوبــا وفـنــزويــا
ونـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــاراغ ـ ــوا .وك ـ ـمـ ــا فـ ـعـ ـل ــت إدارة
ترامب في الشرق األوس ــط ،فقد رسم
املستشار خطًا واضحًا بني األصدقاء
واألعـ ـ ـ ــداء ف ــي ال ـج ـن ــوب .وحـ ــن أعـلــن
خوان غوايدو نفسه رئيسًا لفنزويال
بالوكالة ،كــان ترامب أول من اعترف
ً
بــه ،قــائــا إن ب ــاده ستستخدم كامل
قــوتـهــا الــدبـلــومــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــط م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ــل «اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة
الديموقراطية فــي فـنــزويــا» .غير أن
ب ــول ـت ــون ك ــان أك ـث ــر وض ــوح ــا عـنــدمــا
ّ
ش ـ ــرح ،ب ــاخ ـت ـص ــار ،أن األم ـ ــر يـتـعــلــق
بالنفط ،وما يمكن أن يجلبه للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة .وق ـ ـ ــال لـ ــ«ف ــوك ــس ب ــزن ــس»
إن اإلدارة تـ ـخ ــوض مـ ـح ــادث ــات مــع
ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط األم ـي ــرك ـي ــة ال ـك ـبــرى
الـعــامـلــة فــي فـنــزويــا ،أو الفنزويلية
األميركية
املالكة لحصص في السوق ّ
كـشــركــة «( »Citgoشــركــة ض ــخ وقــود
أميركية تمتلك الحكومة الفنزويلية
الحصة األكبر فيها).
على الــرغــم مــن تـصــويــره املـشــابــه في
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـت ــي ُي ـط ـلــق عليها
صـفــة «الـلـيـبــرالـيــة» ،لــم يـكــن بــولـتــون
ج ـ ــزءًا م ــن ن ـخ ـبــة امل ـحــاف ـظــن ال ـج ــدد،
املندمجة بعمق فــي مؤسسة الحزب
الجمهوري .فهو يتناسب مع أجندة
ً
«أم ـي ــرك ــا أوال» مـثـلـمــا كـ ــان مـنــاسـبــا
لبرنامج عمل املحافظني أيــام جورج
دبليو بوش.
مكانًا
العالم
بولتون
يرى
كما ترامب،
ٌ
وحشيًا وعدائيًا ،حيث السياسة لعبة
م ـحـ ّـص ـل ـت ـهــا ص ـف ــر .ف ــي وص ـف ـه ــا ل ــه،
تقول صحيفة «غارديان» البريطانية:
«يبدو بولتون َ
مستنقع
علق في
كمن ِ
َّ ٍ
أحــادي القطب من صنع أفكاره ،كلما
َ
ـوت أعـ ـل ــى ،غ ـ ــرق أكـ ـث ــر».
صـ ـ ــرخ بـ ـص ـ ٍ
ت ـغ ـيــر ال ـع ــال ــم ك ـث ـي ـرًا م ـنــذ عـ ــام 2003
(غزو العراق) ،لكن بولتون لم يتغير.
سـيـبـقــى ال ـخ ـيــار األس ـ ــوأ ف ــي منصب
كـبـيــر مـسـتـشــاري الــرئـيــس األمـيــركــي
ل ـ ـشـ ــؤون األم ـ ــن الـ ـع ــامل ــي ،وس ـي ـم ـثــل،
ً
على األغـلــب ،عبئًا ثقيال في مساعي
ترامب للحصول على والية ثانية في
انتخابات .2020

ماركو روبيو« ...وزير خارجية ترامب» لشؤون أميركا الالتينية
برز ماركو روبيو ،أخيرًا ،عبر منصة
«تويتر» ،مهاجمًا شرسًا لنيكوالس
مادورو ،ومدافعًا قويًا عن السياسة
األميركية تجاه فنزويال .ولكن وراء
هذا النشاط اإللكتروني ،رجل أدى دورًا
أساسيًا في ترسيخ المقاربة األميركية
لألزمة في كاراكاس
م ــارك ــو روب ـي ــو ،اس ــم ق ــد يـحـضــر إلــى
أذه ـ ــان ال ـب ـعــض رب ـط ــا بــاالنـتـخــابــات
الرئاسية التي جرت عام  ،2016عندما
ّ
كــان مرشحًا عــن الـحــزب الجمهوري.
خـ ـس ــر ال ـ ــرج ـ ــل ف ـ ــي ح ـي ـن ـه ــا م ـس ـعــاه
ّ
ال ــرئ ــاس ــي ،ول ـك ـنــه ت ـمــكــن م ــن ال ـعــودة
عبر بــاب مجلس الشيوخ ،بانتخابه
س ـي ـن ــات ــورًا ع ــن والي ـ ــة فـ ـل ــوري ــدا ،فــي
مقعد كان قد شغله سابقًا عام .2010
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ي ـ ـبـ ــرز الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور الـ ـش ــاب
ف ــي امل ـح ــاف ــل ال ـس ـيــاس ـيــة األم ـيــرك ـ ّيــة،
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى رؤي ـت ــه ل ـف ـنــزويــا .يـتـنــقــل
ّ
ب ــن امل ـح ــط ــات الـتـلـفــزيــونـيــة وأروقـ ــة
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ،وي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض م ـن ـص ــة
«تــويـتــر» ل ـيـ ّ
ـروج ملقاربته السياسية
للدولة االشتراكية ،التي بدا تأثيرها
واضحًا على الرئيس دونالد ترامب،
عبر القرارات التي اتخذها هذا األخير
ُ
منذ بدء تحركه املعلن في هذا اإلطار.
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األميركي من أصــل كوبي طاملا أظهر
ع ـ ــداوة ل ـن ـي ـك ــوالس م ـ ـ ـ ــادورو ،وقـبـلــه
ه ـيــوغــو ت ـشــاف ـيــز .ه ــو ال ـي ــوم «ي ــؤدي
دور قائد االنقالب في فنزويال» ،على
ّ
حد تعبير «نيويورك تايمز» ،و«وزير
خارجية الظل لترامب» ،بحسب مجلة
«ذي نـيــو ري ـبــاب ـلــك» .بــاخـتـصــار ،إنــه
وزيــر خارجية ترامب لشؤون أميركا
الالتينيةً ،
بناء على ما تتوافق عليه
غالبية وسائل اإلعالم.
بمعنى آخــر ،لم يعد روبيو بالنسبة
إل ــى ت ــرام ــب م ـج ـ ّـرد «)Liddle (little
 ،»Marcoأي «مــاركــو الصغير» ـ ـ كما
ك ـ ــان قـ ــد وصـ ـف ــه خ ـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاس ـيــة ـ ـ ب ــل ب ــات واضـ ــع سـيــاســة
الحكومة ملنطقة كاملة :إنها أميركا
الالتينية .كذلك ،بالنسبة إلى روبيو،
لــم يعد تــرامــب «الــرجــل امل ـخــادع» ،بل
ّ
أصبح «دجاجة تبيض نفوذًا» ،تمكن
م ــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ب ـش ـكــل أفـ ـض ــل مــن
غــالـبـيــة االن ـت ـهــازيــن فــي الـكــابـيـتــول،
للحصول على سطوة لم تكن ممكنة
ّ
سابقًا .إنه «املتصلب الذي عمل بجد،
منذ انتخاب ترامب ،من أجل الحصول
ّ
عـ ـل ــى ثـ ـق ــة ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي مـ ــا ي ـت ـعــلــق
بسياسته» ،وفــق النائب الجمهوري
عن فلوريدا ،كارلوس كاربيلو.
تـقــول «ن ـيــويــورك تــايـمــز» إن «روبـيــو
هو الــذي كــان يهمس في أذن ترامب،
منذ بداية رئاسته ،أحاديث عن فساد

ح ـكــومــة مـ ـ ــادورو وال ـحــاجــة للتدخل
في هذا املجال» ،وتنقل عنه قوله إنه
تـحــدث مــع تــرامــب عــن فـنــزويــا ،على
األقل مرة في الشهر .بل إن السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري عـمــل م ــع نــائــب الــرئـيــس
مايك بنس وغيرهما ،من أجل الضغط

ـارض
عـ ـل ــى تـ ــرامـ ــب ل ــدع ــم ق ــائ ــد مـ ـع ـ ّ
«ي ـس ـعــى إلزاح ـ ــة مـ ـ ـ ــادورو» .ه ــو حــقــا
أتـقــن اللعبة بشكل أفـضــل مــن غـيــره،
وقــد بــات يظهر كــأنــه صــاحــب الـقــرار،
إلــى حـ ّـد مبالغته في استخدام لهجة
ّ
متوجهًا
الـتـحـ ّـدي فــي وجــه مـ ــادورو،

خالل زيارة روبيو للحدود الفنزويلية ــ الكولومبية الشهر الماضي (أرشيف)

إليه في خضم املواجهة بشأن إدخال
املساعدات اإلنسانية ،بالقول إن هذه
املـ ـس ــاع ــدات «سـ ـتـ ـم ـ ّـر» إل ـ ــى ف ـنــزويــا
مــع تـعــاونــه أو دون ــه ،بــل سـتـمـ ّـر عبر
ال ـطــريــق الـسـلـمــي أو ال ــدم ــوي .وســط
كل ذلــك ،تظهر لروبيو عالقة ُمبهمة
باالنقالبي خوان غوايدو .وإن كان ال
ّ
يمكنه تــذكــر عــدد امل ــرات الـتــي التقاه
خ ــال ـه ــا ،إن ـم ــا ق ــد ي ـص ـلــح الـ ـق ــول إن
غ ــواي ــدو رج ـلــه ف ــي ف ـنــزويــا ،قـبــل أن
يكون رجل واشنطن عمومًا.
مـعــارك كثيرة يخوضها السيناتور
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ،بـ ـنـ ـح ــو خـ ـ ـ ــاص ع ـبــر
حلبة «تويتر» ،حيث بــات «الناشط
والـ ـصـ ـح ــاف ــي امل ـ ــرج ـ ــع» ال ـ ـ ــذي يـنـقــل
صــورة وصــوتــا ...وفــي أحـيــان كثيرة
م ـغــال ـطــات م ــن ال ــداخ ــل ال ـف ـنــزوي ـلــي.
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،اس ـت ـخ ــدم
حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
ّ
االجتماعي لنشر التطورات املتعلقة
بفنزويال .لكن هذا املكان كان الكاشف
ع ــن ق ـص ــوره ّ وج ـه ـلــه ل ـلــواقــع ه ـنــاك.
وه ــو م ــا ت ـمــثــل ف ــي ارت ـك ــاب ــه الـعــديــد
مــن املغالطات ،التي كــان مــن أبرزها
تقرير شاركه ،وتناقله مسؤولون في
الـبـيــت األب ـيــض وم ـشــرعــون آخ ــرون،
أفيد فيه بأن القوات األمنية التابعة
ملادورو أضرمت النيران باملساعدات
اإلنسانية على الـحــدود الفنزويلية
ـ الكولومبية في  23شباط /فبراير
ّ
املــاضــي .إال أن الفيديو الــذي حللته

صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» أظـهــر
أن قـ ـنـ ـبـ ـل ــة «م ـ ــول ـ ــوت ـ ــوف» ألـ ـق ــاه ــا
مـتـظــاهــرون م ـعــادون مل ــادورو كانت
السبب وراء الحريق.
لروبيو هـفــوات أخــرى عبر «تويتر»،
ّ
وتـغــريــدات كــانــت مـحــط انـتـقــاد الذع،
خصوصًا مــن اليسار الديموقراطي.
ه ـ ــو ك ـ ــان م ـ ــن أوائـ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـغ ـ ـ ّـردي ـ ــن عــن
انـقـطــاع الـكـهــربــاء فــي ف ـنــزويــا ،ومــن
أكثرهم ترويجًا لنظرية دور الحكومة
الفنزويلية فــي حــدوثــه .لكن تغريدة
واح ـ ــدة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال كــانــت كفيلة
بفتح باب السخرية عليه من كل حدب
وصـ ــوب ،عـنــدمــا قـ ــال« :الـ ـي ــوم ،سـ ّـبــب
ّ
محول آخــر في السد األملاني
انفجار
( )German Damف ــي واليـ ــة بــولـيـفــار
ً
تعتيمًا آخ ــر ه ــائ ــا .الـنـتـيـجــة؟ وف ــاة
مــرضــى كــانــت حالتهم حــرجــة ،املترو
فــي كــاراكــاس بقي خ ــارج الـخــدمــة.»...
التغريدة ،التي بقيت  24ساعة على
اإلنـ ـت ــرن ــت ق ـب ــل أن ي ـم ـح ــوه ــا ،كــانــت
ً
وبناء
كافية إللقاء الضوء على غبائه.
عـلــى واق ــع ع ــدم وج ــود «س ــد أملــانــي»
في الدولة الالتينية ،تبني أن German
ً
 Damكــان مــراســا يكتب عــن انقطاع
الـكـهــربــاء فــي ف ـنــزويــا ،مــا دفـعــه إلــى
ن ـشــر ت ـبــريــر غ ـيــر مـقـنــع الرت ـك ــاب ــه ما
ّ
سماه الـ«غلطة» ،التي قد تكون واحدة
من أخطاء كثيرة وراء مقاربة اإلدارة
األميركية األخيرة مللف فنزويال.
(األخبار)

إليوت أبرامز ...وزير خارجية الحروب القذرة
إريك ألترمان *
منذ بضعة أعــوام ،صــار إليوت أبــرامــز ،املعروف بتطرفه،
يحب أن ّ
ّ
يقدم نفسه كشيخ حكيم ،خبير بالدبلوماسية
وحريص دائمًا على تقديم مشورته الواعية .لكنه عاد الى
الخدمة بعد تكليفه من ِق َبل الرئيس دونالد ّ ترامب بـ«إعادة
الديمقراطية ّفي فنزويال» .بالنظر إلى سجله ،يحق لسكان
ُ
البالد التي كلف فيها باملهمة أن يقلقوا.
إع ــان وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مــايــك بومبيو تسمية
املحافظ الجديد إليوت برامز ،في منصب املبعوث الخاص
لفنزويال ،فــي  25كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر ،يجب أن ال ّ
يمر
مرور الكرامّ .
فسرت الصحافة قرار تكليف الرجل بمهمة
إسـقــاط الرئيس نيكوالس م ــادورو بأنه إعــان ّاستقالل
لبومبيو عن الرئيس ترامب .سلفه املتعثر الحظ ،ريكس
تلرسون ـ ـ الرئيس السابق لـ«إكسن موبايل» ـ ـ أمل أن ّ
يعي
أب ــرام ــز ،لـكــن تــرامــب عــارضــه رغ ــم الـضـغــط ال ــذي مــارســه
ّ
ممول أقصى اليمني شلدون أدلسن ،الذي يبدو من ناحية
أخــرى أنــه ينال ما يريده من الرئيس .سبب هــذا الرفض
هو مشاركة أبرامز محافظني جددًا آخرين في نقد ترامب
خالل االنتخابات التمهيدية للجمهوريني عام  .2016حتى
جهود صهر الرئيس ،جارد كوشنر ،كانت عقيمة ،حيث
نجح مستشاره السابق ،ستيفن بــانــون ،في إقناعه بأن
سمعة «العوملي» أبرامز تفقده الصدقية.

مذابح وإبادات
وفق مجلة «بلومبيرغ» ،تكشف هذه الترقية عن «انعطافة»
ّ
َ َّ
تمثل موافقة على سياسة خارجية تهكم عليها ترامب
خــال حملته االنتخابية ،خاصة دعــم الحرب في العراق،
الـتــي انـتـقــدهــا مـنــذ أمــد بـعـيــد .لـكــن يـبــدو أن أبــرامــز ،على
غ ــرار الــرئـيــس ،قــد تـغـ ّـيــر .هــذه الـفـكــرة الـقــائـلــة إن «الـنــاس
ّ
يتغيرون» ،تظهر أيضًا بني التفسيرات التي ّقدمها أبرامز
ّ
لتبييض دوره في فضيحة «إيران غايت» ،حني مولت إدارة
الرئيس رونالد ريغن «الكونتراس» ضد الساندينيني في
نيكارغوا ،عبر بيع أسلحة سرًا لطهران .لكنه عندما تورط
في هذه القضية ،اضطر إلى االعتراف بالذنب في تهمتني
مرتبطتني بإخفاء معلومات عن الكونغرس.
ع ـقــب ذلـ ــك ،ت ــم شـطـبــه م ــن س ـجــل امل ـح ــام ــاة ف ــي مقاطعة
كولومبيا ،قبل إعفائه من ِق َبل الرئيس جورج بوش األب.
ّ
ً
وقد علق أبرامز على األمر قائال« :ال أظن أن لذلك ّأي قدر
من األهمية .نحن غير مهتمني بما حصل في الثمانينيات،
بل بما يحصل في ً .»2019
بناء على ماضيه ،ثمة خطر
من أن يكون العام  2019كارثيًا على الشعب الفنزويلي .بدأ
أبرامز كمساعد ثانوي في الكونغرس قبل ّ
ضمه إلى إدارة
ريغن في املناصب املرتبطة بحقوق اإلنسان في أميركا
الوسطى ،ثم نشط مرة أخــرى في اإلدارة الثانية للرئيس
بوش األب ،ولعب دورًا مهمًا في مركز دراســات «مجلس
العالقات الخارجية» ،وعدة منظمات يهودية محافظة.
باستثناء هـنــري كيسنجر وريـتـشــارد ديــك تشيني ،لم
يبذل سوى قليل من املسؤولني األميركيني الكبار جهودًا
مـمــاثـلــة ل ـلــدفــاع عــن عـمـلـيــات الـتـعــذيــب وال ـق ـتــل الـجـمــاعــي
باسم الديمقراطية .وتعكس ترقية أبرامز إلى أعلى مراتب
السياسة الخارجية األميركية ،عقب «إيران غايت» ،بفضل
الدعاية اإلعالمية التي جعلت منه شخصية محترمة ،واقع
هذا العالم الصغير ،وخاصة غياب أي التزام فعلي باملبادئ
التي يدافع عنها رجال السياسة األميركيون بانتظام.
َ
َ
الديمقراطيني
السيناتورين
في بداية مسيرته ،أثناء خدمته
ه ـن ــري س ـك ــوب جــاك ـســون ودانـ ـي ــال بــاتــريــك مــويـنـيـهــن،
أسهم أبــرامــز فــي جهود املحافظني الـجــدد إلقـنــاع الحزب
ّ
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ب ـت ـبــنــي م ـن ـهــج ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري خــال
السبعينيات .لكن املبعدين عن املناصب العليا في إدارة
الرئيس جايمس كــارتــر انتقلوا إلــى مــواقــع أخ ــرى .يقول
أبرامز« :كنا مبعدين تمامًا ،لم نحظ سوى بمنصب واحد
تافه :مفاوض خــاص ،ال مع بولينيزيا وماكرونيزيا ،بل
ّ
ترتيبه عشًا دافـئــا فــي قلب إدارة
مــع
ميكرونيزيا» .بعد ّ
ّ
ريـغــن ،تسلق بسرعة السلم فــي وزارة الخارجية ،حيث
ّ
مر من منصب وزيــر خارجية مساعد لشؤون املنظمات
الدولية ،ثم ـ ـ للمفارقة ـ ـ لشؤون حقوق اإلنسان ،إلى شؤون
األميركتني املشتركة .في هذا املنصب األخير ،قام بحماية
وزيــر الخارجية ،جــورج شولتز ،مــن سخط «الريغنيني»
الــراغـبــن فــي دخ ــول حــرب ضـ ّـد االتـحــاد السوفياتي ،من
خــال االنـخــراط في سلسلة نــزاعــات بالوكالة في أميركا
الوسطى.

نــادرًا ما حظي أقصى اليمني األميركي الالتيني بحليف
أميركي بحماسة أبرامز .عندما يثار جدل حول ذبح مئات،
أو آالف ،امل ــزارع ــن األب ــري ــاء فــي الـسـلـفــادور ونـيـكــاراغــوا
وغواتيماال أو حتى بنما (الـتــي انتهى األمــر ببوش األب
إلى غزوها) ،كان يجد دائمًا كبش فداء لتغطية مسؤوليته:
الصحافيون ،املناضلون في سبيل العدالة ،وحتى الضحايا
أنفسهم .فــي آذار  ،1982استولى الـجـنــرال الغواتيمالي،
إفراين ريوس ،على السلطة عبر انقالب عسكري ،وبصفته
حينها وزيــر خارجية مساعدًا لـشؤون حقوق اإلنسان،
اندفع أبرامز لتهنئته على «تحقيق إنجازات معتبرة» في
مسألة الحقوق األساسية.
شدد الرجل على «تراجع عدد القتلى من املدنيني األبرياء
تــدريـجـيــا» .فــي الــوقــت نـفـســه ،ووف ــق وثـيـقــة رفـعــت عنها
السرية ،تلقت وزارة الخارجية «مــزاعــم موثقة حــول ذبح
رج ــال ونـســاء وأط ـفــال مــن الـسـكــان األصـلـيــن مــن طــرف
ال ـج ـيــش ف ــي م ـنــاطــق ب ـع ـي ــدة» .ل ــم يـمـنــع ذل ــك أب ــرام ــز من
مطالبة الكونغرس بتقديم أسلحة متطورة للعسكريني
الغواتيماليني ،بحجة أنه «يجب مكافأة وتشجيع التقدم».

عمل أبرامز في عهد
بوش على مسائل مرتبطة
بإسرائيل وفلسطين

ُ
األمــر بأبرامز إلــى حـ ّـد االقتباس مــن مقال خيالي ،نشر
في جريدة غير مــوجــودة ،إلثبات تناول اإلعــام للعملية.
في  ،1982نشرت «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»
ُ
مـقــاالت تستحضر مذبحة ارتـكـبــت قبل عــام على أيــدي
كتيبة ُد ّربت ُ
وج ّهزت من طرف الواليات املتحدة في منطقة
آل موزوت في السلفادور .إلنقاذ القتلة ،أعلن أبرامز أمام
لجنة في مجلس الشيوخ أن املقاالت «غير ّموثوق بها» ،وأنه
«من الواضح» أن األمر عبارة عن «حدث نظمه» املتمردون.
فــي  ،1993خلصت لجنة الحقيقة التابعة لألمم املتحدة
إلى ّ أن خمسة آالف مدني ّتم اغتيالهم «قصدًا وعلى نحو
منظم» في آل موزوت.
ّ
البنمي ،مانويل نورييغا،
في  ،1985عندما أمر الدكتاتور
ّ
بتعذيب واغتيال وتقطيع املقاتل هوغو سبادافوا ،تدخل
أب ــرام ــز ل ــدى وزارة الـخــارجـيــة وأم ــام الـكــونـغــرس لفرض
الصمت حول هذه القضية ،حيث قال «[مانويل نورييغا]
يـســاعــدنــا ك ـث ـي ـرًا ...ال يـسـ ّـبــب لـنــا م ـشــاكــل ...لـقــد وعــدنــا
الـبـنـمـ ّـيــون بـمـســاعــدتـنــا فــي مـحــاربــة ال ـكــون ـتــراس .إذا ما
تابعتموه قضائيًا ،فلن يكون بمقدورنا التعويل عليهم».
وجــد أبــرامــز نفسه مـتـ ّ
ـورطــا فــي فضيحة «إي ــران غايت»
على عدة مستويات .في  ،1986مات طيار أميركي مرتزق
عند نقله أسلحة غير مشروعة موجهة إلــى الكونتراس
النيكاراغويني .ظهر أبــرامــز عقب ذلــك على شاشة «سي
إن إن» ليؤكد أن الحكومة األميركية ال عالقة لها بعمليات
الطيران هــذه ،وق ــال« :هــذا غير قانوني .ليس لدينا الحق
لفعل ذلك ونحن ال نفعل .لم تكن بأي شكل من األشكال
للحكومة األميركية ...إذا كانت األمور تتم على
عملية تابعة ُ
هذا النحو ،إذا قتل أميركيون وسقطت طائراتهم ،ذلك يعود
لعدم تفاعل الكونغرس [لتمويل الكونتراس]» .ثم ّ
كرر أمام
ُ ّ
ُ
ُ ّ
ّ
لجنتني للكونغرس أن الرحلة لم «تنظم أو ترتب أو تمول
من طرف الحكومة األميركية».
ف ــي عـ ــدة م ـن ــاس ـب ــات ،أكـ ــد ل ـل ـكــون ـغــرس أن «ع ـم ــل وزارة
الخارجية [في ما ّ
يخص دعم الكونتراس] لم يكن توفير
التمويل ،بل السعي لتحصيله عبر الكونغرس» .لقد كذب
في كل مرةُ .م ّولت شحنات أسلحة من طرف ّ
املقدم أوليفر
ن ــورث ،ووكــالــة االسـتـخـبــارات املــركــزيــة .عندما أدلــى بتلك
التصريحات ،كان أبرامز قد عاد ّ
لتوه من بروناي ،حيث
ً
ّأمــن تمويال للكونتراس .في  ،1991أدى الكشف عن هذا
الكذب إلى إدانته بإخفاء معلومات عن الكونغرس.

شرعية «الخبير»

ُع ــام  ،2013وجـ ــدت لـجـنــة ك ـشــف ال ـح ـقــائــق الـتــاريـخـيــة،
ّ
املـشــكـلــة تـحــت رعــايــة األم ــم املـتـحــدة ،أن الـجـنــرال ريــوس
مذنب بارتكاب إبادة جماعية بحق شعب املايا إكسيل في
مقاطعة كيتشي.

اقتباسات خيالية
بعد تسميته وزيــر خارجية ّ مساعدًا لشؤون األميركتني
املشتركة عام  ،1985لم يتوقف أبرامز عن إدانة املنظمات
ال ـتــي تـسـتـنـكــر عـمـلـيــات الـقـتــل الـجـمــاعــي ال ـتــي يرتكبها
الجنرال الدكتاتوري ريــوس مونتّ ،ثم خليفتاه ،أوسكار
فيكتوراس وماركو فينسيو أريفالو .في نيسان ،1985
ُوجدت املناضلة الغواتيمالية ،ماريا روساريو غودوي دو
منظمة
كويفاس ،مديرة «مجموعة الدعم املتبادل» ،وهي ّ
تـضــم أم ـهــات املختفني ق ـس ـرًا ،ميتة فــي س ـيــارة محطمة
مــع ابنها ذي الثالثة أع ــوام وشقيقهاّ .ادع ــى أبــرامــز على
املطالبني بفتح تحقيق حــول أطروحة الحادث (الضعيفة
املصداقية) التي ّقدمها النظام.
ّ
عندما نشرت «نيويورك تايمز» رسالة مفتوحة تشكك
فــي أرق ــام وزارة الخارجية حــول مــوضــوع عمليات القتل
الـجـمــاعــي ،كتبتها ام ــرأة شــاهــدت بنفسها عملية إعــدام
ّتمت في وضح النهار في غواتيماال لم تذكرها الصحافة،
ّ
وج ــه رســالــة تكذيب وقـحــة إلــى رئـيــس الـتـحــريــر .ووصــل

الحقًا ،لم يتدخل أبــرامــز في إدارة بيل كلينتون ،لكن َّتم
انتدابه من طرف خلفه جورج بوش اإلبن ،للعمل في مجلس
األمن القومي على مسائل مرتبطة بإسرائيل وفلسطني.
نجاحه ّ
األهم خالل تلك الحقبة ،وفق ما كشفه دافيد روز
في مجلة «فانيتي فير» ،كــان منع حــدوث انتخابات عام
 ،2006وتشكيل حكومة تحالف بني «حماس» و«فتح» في
الضفة الغربية وغــزة ،من خالل التآمر مع «فتح» إلجبار
الـحـكــومــة املـنـتـخـبــة ،الـتــي تهيمن عليها «ح ـم ــاس» ،على
التوجه إلى غزة.
ّ
رسخت هذه املناورة انقسامًا ال نرى نهايته بني التنظيمني،
حيث صــارا عاجزين عن التفاوض حــول ســام مستدام
ً
مع إسرائيل (هــذا إن كانت إسرائيل مستعدة له أصــا).
في النهاية ،وفق تحقيق لجريدة الـ«غارديان» البريطانية،
ّ
شجع أبرامز عام  2002االنقالب العسكري في فنزويال
ّ
ضــد حكومة هوغو تشافيز املنتخبة ديمقراطيًا (أحبط
االنقالب بعد حشد شعبي ضخم) .لم يمنع ّأي من هذه
الحقائق حــول األسـلـحــة« ،مجلس الـعــاقــات الـخــارجـيــة»،
من استضافة أبرامز ضمن أعضائه الدائمني عام ،2009
مانحًا إياه بذلك شرعية «الخبير».
لم ُيظهر مركز األبحاث املرموق سوى بعض الحرج عندما
اعتبر عضوه الجديد أن الرئيس باراك أوباما ،بعد تعيينه
تشارلز هاغل وزيـرًا للدفاع« ،معاد للسامية» ،و«يبدو أن
له مشاكل مع اليهود» (ناشيونال بابلك راديــو 7 ،كانون
الثاني  .)2013اعتبر ريتشارد هاس ،مدير املركز ،أن هذا
التعليق «عبثي» (أي بي سي 13 ،كانون الثاني  .)2013في
املقابل ،ال يبدو ّأي عضو منزعجًا من مساهمة أبرامز ّفي
التالعب بعمليات انتخابية ومذابح أو إبادات جماعية .تدل
تسميته في مجلس العالقات الخارجية ،ثم في منصب
املبعوث الخاص للواليات املتحدة لفنزويال ،على إحكام
قبضة املحافظني على السياسة الخارجية األميركية.
* صحافي أميركي،
« ،»Le Monde Diplomatiqueآذار 2019

