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الباغوز.. صفقة "داعش" األخيرة
ديمة ناصيف

الباغــوز وشــرق الفــرات يعيــد فتــح المشــهد الســوري علــى تعقيــد جديــد وربمــا يعيــد إحيــاء 
ــداد  ــق اإلم ــح طري ــة لفت ــالق أي محاول ــة، وإغ ــورية العراقي ــدود الس ــالق الح ــي بإغ ــروع األمريك المش

ــق. ــداد دمش ــران بغ ــري طه الب
ــي  ــارك الت ــا معركــة فــي ســياق كل المع ــراءة معركــة الباغــوز، ببعدهــا العســكري وأنه ال يمكــن ق
كانــت بمواجهــة تنظيــم "داعــش" االرهابــي فــي العــراق وســوريا منــذ عــام وصــوال للباغــوز، وال يــزال 
ــدأ  ــي تب ــم، الت ــع التنظي ــة م ــل الكردي ــف والفصائ ــا التحال ــي أبرمه ــات الت ــة حجــم الصفق ــرًا معرف مبك
ــم جــوازات ســفر  ــن التنظي ــح مســلحين م ــي بمن ــد ال تنته ــم وق بخــروج آالف المســلحين وعائالته

ــة واشــنطن. ــى العــراق كمــا اتهمــت صحيفــة ينــي شــفق التركي ــة لنقلهــم إل مزيف
وال أحــد يعــرف تمامــًا مــا هــو مصيــر اآلالف مــن مســلحي التنظيــم االرهابــي المحتجزيــن بمــا 
يشــبه المعتقــالت الخاصّــة فــي ريــف الحســكة، وإذا مــا كان بالفعــل هنــاك مخطــط لمنحهــم بطاقــات 
عبــور الــى العــراق مــن المخابــرات الفرنســية والبريطانيــة واالســرائيلية بعــد التحقيــق معهــم بحســب 

ماتــرد المعلومــات مــن المنطقــة.
تهجيــر داعــش مــن ســوريا إلــى العــراق كمــا تســعى واشــنطن كمــا يبــدو، لــن ينهــي التنظيــم بــل 

بمنحــه فرصــة إلعــادة تنظيــم صفوفــه وربمــا القيــام بغــزوات جديــدة كمــا كان فــي الموصــل قبــل خمــس 
ســنوات، خاصــة إن عمليــة اســتالم الحكومــة العراقيــة لهــم قــد تأخــذ وقتــا طويــال للتدقيــق والمســح 

األمنــي بعشــرين ألــف عراقــي بينهــم نســاء واطفــال وصلــوا إلــى الهــول مــن الباغــوز وجيــب هجيــن.
ويبــدو أن التحالــف وحــده مــن يحتكــر الصــورة والروايــة حــول الباغــوز، وأســرار أكبــر عمليــة إخــالء لمســلحي 

تنظيــم إرهابــي، تمهيــداً لنقلــه أو اســتخدامه فــي مناطــق أخــرى بعــد انتهــاء الحاجــة إليــه ربمــا فــي ســوريا.
فيمــا تعبــر “قســد” عــن دورهــا الثانــوي فيمــا يحصــل، مــن خــالل تصريحــات اعالميــة نســبت لقيــادي 

ميدانــي عــن تمكــن واشــنطن مــن الحصــول علــى ثــروات التنظيــم، ومنــح جــزء يســير منــه لقواتهــم.
ولكــي يكتمــل طقــس االســتعراض الغربــي فــي الباغــوز، الصواريــخ تطلقهــا الرافــال الفرنســية مــن 
حاملــة الطائــرات شــارل ديغــول، لتبريــر بقــاء القــوات الفرنســية وبــأن باريــس باتــت العبــا أساســيا فــي 
الملــف الســوري. حتــى مــع إعــالن ترامــب العــودة عــن قــراره ســحب القــوات األميركيــة مــن ســوريا، 
ــة  ــوات األجنبي ــرر وجــود الق ــواة داعشــية تب ــى ن ــاء عل ــا واالبق ــوذ فرنســيا واميركي ــادل األدوار والنف فتب
ــرة، تســعى  ــى دمشــق وأنق ــط عل ــرد للضغ ــاظ بوجــود ملتصــق بالك ــراق واالحتف ــي أفغانســتان والع ف
ــر  ــى توت ــاء عل ــا أوال ولإلبق ــا لتســليمها لدمشــق وحلفائه ــرات منع ــة منطقــة شــرق الف باريــس لحماي
مفيــد لســوق األســلحة الفرنســية ومنــع االســتقرار الــذي سيؤســس للعمليــة السياســية فــي ســوريا.
ولعــل شــروط التســوية التــي أخرجــت التنظيــم مــن جحــره األخيــر، تفســر رهــان التنظيــم علــى االســتمرار 
فــي نهجــه وعقيدتــه، يبــدو التســجيل الــذي أصــدره التنظيــم بعنــوان “الثبــات مــن الباغــوز” شــكاًل مــن أشــكال 
الدعايــة وتحفيــز أتباعــه بخطــاب ايديولوجــي وأناشــيد دينيــة، بعــد هزيمتــه وخســارته آلخــر معاقلــه فــي ســوريا، 
ــرؤوس ليرهــب بــه خصومــه،  اعتمــد فيــه صــورة ال تشــبه مــا كان يعتمــده التنظيــم مــن صــور القتــل وقطــع ال
وبــأن خســارة الباغــوز ليســت إال جولــة مــن جــوالت القتــال وان والئهــم ال يــزال للبغــدادي. أمــر يتقاطــع مــع شــهادة 
جوزيــف فوتيــل قائــد القيــادة الوســطى األمريكيــة أمــام الكونغــرس قــال فيهــا: “إن عناصــر التنظيــم غيــر تائبيــن أو 

منكســرين ومســتعدين للعــودة إلــى القتــال وإن االنتصــار علــى التنظيــم ال يــزال بعيــدًا”.
الباغــوز وشــرق الفــرات يعيــد فتــح المشــهد الســوري علــى تعقيــد جديــد وربمــا يعيــد إحيــاء 
ــداد  ــق اإلم ــح طري ــة لفت ــالق أي محاول ــة، وإغ ــورية العراقي ــدود الس ــالق الح ــي بإغ ــروع األميرك المش

ــق. ــداد دمش ــران بغ ــري طه الب

البحرين.. 8 أعوام على االجتياح السعودي اإلماراتي
سعيد الشهابي

الكهرباء والماء.. أسلحة أمريكية جديدة لتركيع فنزويال

روحاني يلتقي النجف
محمد صادق الهاشمي 

عندمــا اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي مثــل هــذه االيــام قبــل ثمانيــة اعــوام قــرار 
ــا يعلمــون  ــن كان قادته ــى البحري ــا ال ارســال قواته
أن قرارهــم قــد يــؤدي لتوتــر فــي العالقــات بالــدول 

الغربيــة الصديقــة كأمريــكا وبريطانيــا.
فــي حيــن كانــوا يدركــون ان الســماح بــاي 
عضــو  بلــد  ألي  الداخليــة  االوضــاع  فــي  تغييــر 
بمجلــس التعــاون ســتكون لــه تبعــات اقليميــة 
غيــر قليلــة. يومهــا كان الوضــع العربــي متأرجحــا 
ــى أوضــاع  ــودة إل ــن التحــول الديمقراطــي أو الع بي
يقــدم  ان  قبــل  عليــه  كانــت  أســوأ ممــا  داخليــة 
ــى حــرق  ــزي عل ــد بوعزي الشــاب التونســي، محم

نفســه لتشــتعال ثــورات الربيــع العربــي.
الكثيــرون  يطرحــه  الــذي  اللغــط  وبرغــم 
حــول تلــك الثــورات، واشــارة البعــض الــى »أيــد 
اجنبيــة« وراءهــا إال أن الحقيقــة تؤكــد أن مــا 
حــدث كان ردة فعــل طبيعيــة ضــد عقــود مــن 

االســتبداد والركــود والتخلــف.
والســؤال هنــا: هــل تقــاس االمــور بنتائجهــا 
ام بدوافعهــا؟ فمــا دامــت الثــورات قــد اخفقــت فــي 
فقــد  المنشــود،  الديمقراطــي  التحــول  تحقيــق 
طبيعــي  بدفــع  تــارة  االنتقــادات،  عليهــا  تكالبــت 
االعالميــة  االمبراطوريــات  مــن  بتوجيــه  واخــرى 

التــي تديرهــا قــوى الثــورة المضــادة.
أيًــا كان االمــر فــان الصمــت علــى مــا جــرى فــي 
الســاعات االولــى مــن الرابــع عشــر مــن مــارس / 
آذار 2011 وفــر فرصــة للتحالــف الســعودي - االماراتــي 

للتوصــل لنتيجــة مهمــة:
واإلرادة  الوعــي  غيــاب  عــن  تعبيــر  الصمــت 
الفرصــة  وان  االمــة،  مــن  كبيــر  قطاعــات  لــدى 
ــه  ــد تهمــش في ــأة لتدشــين عهــد عربــي جدي مهي
وتمســك  البغــاث«  فيــه  و»تستأســد  الشــعوب 
قيــادة العالــم العربــي فيــه قــوى ال تمتلــك مــن 

ثالثــة: ســوى  الهيمنــة  مســتلزمات 
المــال النفطــي الهائــل، غيــاب الموقــف الدولــي 
القــادر علــى ردع التدخــالت واالعتــداءات، واســتعداد 
الــى عالــم السياســة  العــدو الصهيونــي للولــوج 
الــى  باالنضمــام  االبــواب  اوســع  مــن  العربــي 

المذكــور. التحالــف 
الصمــت المذكــور دفــع ذلــك التحالــف لالمعــان 
فــي التصــدي لمشــاريع التغييــر التــي جــاء بهــا 
ــاض  ــة اجه ــوة التالي ــت الخط ــي، فكان ــع العرب الربي
ــر بشــخص الرئيــس  ــورة تونــس بحصــر التغيي ث
زيــن العابديــن بــن علــي، ثــم إجهــاض ثــورة مصــر 
علــى المنــوال نفســه، وذلــك بحصــر التغييــر بعــزل 
ثــورة  اســتهداف  ثــم  مبــارك،  الرئيــس حســني 
اليمــن عبــر مــا ســمي »المبــادرة الخليجيــة« وذلــك 
ــح واســتبداله  ــي عبــد اهلل صال بازاحــة الرئيــس عل

ــه منصــور هــادي. ــد رب ــه، عب بنائب
بقيــت الثــورة الســورية التــي كانــت ظروفهــا 
ذلــك  العنــف وكان  فتــم تحويلهــا نحــو  معقــدة، 
كافيــا للقضــاء عليهــا. وبــدال مــن تبلــور ربيــع عربــي 
تغييــر  تــم  الحريــة،  ورود  فيــه  تتفتــح  حقيقــي 
مســاراتها لتســاهم فــي نمــو التحالــف الســعودي 
علــى  القــرار  صاحــب  اصبــح  الــذي  االماراتــي   –

مســتوى الشــرق االوســط.
مصــر  علــى  االنقضــاض  تــم  مــا  فســرعان 
ــد  ــل البل ــب، وتحوي ــس منتخ ــاول رئي ــة ب واالطاح
ــع  ــن القم ــاق م ــم ال يط ــى جحي ــر ال ــي االكب العرب
ــى ايــدي العســكر. وكان اســتهداف  واالســتبداد عل
مصــر بالشــكل الــذي حــدث تعبيــرا عــن عــداء 
للمشــروع  االماراتــي   – الســعودي  التحالــف 

االســالمي بكافــة وجوهــه، وفــي نظرهمــا فــان هــذا 
المشــروع تمثلــه علــى الصعيــد العربــي جماعــة 

المســلمين. االخــوان 

ــى الحكــم  ــود ال ــا اســتطاعت الصع ــث انه وحي
ــف  ــد اتخــذ هــذا التحال ــراع، فق ــق االقت ــر صنادي عب
قــرارا آخــر مشــابها فــي جوهــره لمــا فعلتــه فــي 
التنفيــذ.  أســلوب  فــي  مختلفــا  لكــن  البحريــن، 
نتائــج  الــى  اليمــن  فــي  التغييــر  ادى  وعندمــا 
ــح  ــك بفت ــف، وذل ــة نظــر التحال ــن وجه عكســية م
ــف،  ــك التحال ــا ذل ــارات ال يقره ــود تي المجــال لصع
انطلقــت الحــرب علــى اليمــن فــي 26 مــارس / آذار 
ــم  ــا يلته ــزال لهيبه ــا ي ــرة م ــرب مدم ــي ح 2015، وه
غيــر  لمجاعــة  مهــدت  وقــد  واليابــس،  االخضــر 

مســبوقة تهــدد حيــاة المالييــن.
التغييــر  والســؤال هنــا: هــل حســمت معركــة 

االقليمــي لصالــح قــوى الثــورة المضــادة بشــكل كامــل؟
للوهلــة االولــى يبــدو التحالــف الســعودي – 
االماراتــي قــادرا علــى ممارســة دور يفــوق حجــم 

البلديــن المشــاركين فيــه اضعافــا. فاإلمــارات، تلــك 
ــوئها  ــى نش ــض عل ــم يم ــي ل ــرة الت ــة الصغي الدول
ســوى اقــل مــن خمســين عامــا، تشــارك الســعودية 
فــي احتــالل اليمــن والهيمنــة علــى اجوائــه وموانئــه 
ــد  ــاض بع ــي الري ــه ف ــه، وتحتفــظ بحكومت ومطارات
ان ســلبتها كافــة الصالحيــات واالســتقالل الذاتــي.

المذكــور  التحالــف  ان  للبعــض  يبــدو  قــد 
قــد أحكــم الســيطرة علــى اليمــن، وان ال مجــال 
تتجلــى  التــي  الهيمنــة  هــذه  فــي  للتشــكيك 
ارض  علــى  العســكري  الوجــود  فــي  مصاديقهــا 
ــد، واســتغالل  ــك البل ــع والســعي لتقســيم ذل الواق
الفرصــة لمنــح الســعودية مبتغاهــا التاريخــي بشــق 

طريــق بــري الــى بحــر العــرب.
الســعودية فــي اليمــن تســعى لتحقيــق مــا 
غــرار  علــى  وذلــك  الدبلوماســية،  عنــه  عجــزت 
تمكنــت  فقــد  الخليجيــة.  بالمنطقــة  حــدث  مــا 
الخليــج  الــى  لهــا  طريــق  شــق  مــن  الســعودية 
بيــن  مــا  الممتــد  الســاحل  علــى  )الفارســي( 
االمــارات وقطــر، بحيــث عزلــت هذيــن البلديــن 

اآلخــر. عــن  احدهمــا  جغرافيــا 
أصبــح  هــادي  حكومــة  تهميــش  ظــل  وفــي 
ــا  ــعودية، بينم ــد الس ــورا بالي ــي محص ــرار اليمن الق
اصبــح علــى االمــارات ان تتلمــس مواقــع قــدم لهــا 

فــي اليمــن بعيــدا عــن الهيمنــة الســعودية.
التحالــف  اســتطاع  هــل  هنــا:  والســؤال 
ــر؟ ــع ال يتغي ــر واق ــرض ام ــي ف ــعودي ـ االمارات الس
ــل الســعودي –  ــذي صاحــب التدخ ــت ال الصم
االماراتــي فــي البحريــن مــا يــزال ســاري المفعــول. 
هــذا  مفاعيــل  فــان  نفســه  الوقــت  فــي  ولكــن 
التداخــل، ومــا تبعــه مــن مشــاركة فاعلــة فــي حــرب 
اليمــن، اصبــح عامــال ذا أثــر ســلبي علــى الســعودية، 
خصوصــا فــي ظــل حكمهــا الحالــي الــذي يســيطر 

عليــه ولــي عهدهــا، محمــد بــن ســلمان.
العــام  خــالل  العالــم  اســتيقظ  فقــد 
الماضــي علــى أنــات ضحايــا العــدوان علــى 
البــالد  واقتــراب  االمــراض  وانتشــار  اليمــن 
المطالبــة  االصــوات  وبــدأت  المجاعــة.  مــن 
بوقــف الحــرب، خصوصــا بعــد ان اتضــح فشــل 

تذكــر. انتصــارات  تحقيــق  فــي  التحالــف 
ثــم جــاءت جريمــة قتــل االعالمــي الســعودي، 
جمــال خاشــقجي، لتفتــح ملــف النظــام السياســي 

ــة  ــرت ضجــة دولي ــرا اثي ــواب. واخي ــن ابشــع االب م
ــن  ــي ناضل ــطات الالت ــاء الناش ــال النس ــول اعتق ح
مــن اجــل الســماح للمــرأة بقيــادة الســيارات وكذلــك 

فــي مجــال حقــوق االنســان.
ومــن علــى منبــر مجلــس حقــوق االنســان 
ارتفعــت االصــوات يــوم الخميــس الماضــي مــن 
األوروبــي  االتحــاد  دول  كل  بينهــا  دولــة  ثالثيــن 
الثمانــي والعشــرين مطالبــة الســعودية باإلفــراج 
تقــوده  تحقيــق  مــع  والتعــاون  ناشــطات   10 عــن 
األمــم المتحــدة فــي جريمــة قتــل الصحافــي جمــال 
ــة الســعودية باســطنبول. ــي القنصلي خاشــقجي ف
فــي  للمملكــة  يوجــه  توبيــخ  أول  هــذا  وكان 
ــم المتحــدة  ــع لألم ــوق اإلنســان التاب ــس حق مجل
منــذ تأسيســه عــام 2006. وجــاء فــي ظــل تنامــي 
القلــق الدولــي مــن انتهــاك الســعودية للحريــات 
األساســية كحريــة التعبيــر. ودعــا البيــان المشــترك 
إلــى اإلفــراج عــن لجيــن الهذلــول وإيمــان النجفــان 
ــدوي  ــزة اليوســف ونســيمة الســادة وســمر ب وعزي
ومحمــد  الفاســي  وهتــون  العزيــز  عبــد  ونــوف 

البجــادي وأمــل الحربــي وشــدن العنــزي.
وقــال هارالــد أســبيلوند مبعــوث أيســلندا إلــى 
مكتــب األمــم المتحــدة فــي جنيــف وهــو يتلــو 
ــق بشــأن اســتخدام  ــدا بالقل ــان »نشــعر تحدي البي
األمــور  مــن  وغيــره  اإلرهــاب  مكافحــة  قانــون 
الخاصــة باألمــن القومــي بحــق أفــراد يمارســون 

ســلمي«. بشــكل  وحرياتهــم  حقوقهــم 
كمــا دعــت مفوضــة األمــم المتحــدة لحقــوق 
عــن  لإلفــراج  باشــليه  ميشــيل  اإلنســان 
ــر  ــارت تقاري ــد أن أش ــالت بع ــطات المعتق الناش
إلــى تعرضهــن للتعذيــب. وهنــاك انتقــادات كثيــرة 
ومطالبــات  الحقوقــي  ملفهــا  حــول  لالمــارات 
منصــور  احمــد  مثــل  نشــطاء  عــن  باإلفــراج 

ومحمــد الركــن وناصــر بــن غيــث.

نعــم نقصــد بالعنــوان :هــو ان الســيد روحانــي 
التقــى النجــف االشــرف ولــم يلتقــي شــخص المرجــع 

وحــده، بــل النجــف بمراجعهــا وتاريخهــا وثقلهــا . 
هــذا اللقــاء يعنــي التاريــخ الواحــد والمذهــب 
الواحــد والديــن الواحــد والمصيــر الواحــد والموقــف 

ــات. الموحــد بوجــه التحدي
والدولــة  الديــن  التقــى  قــد  اللقــاء  بهــذا 
إيــران  فــي  الدولــة  تمنــح  فالنجــف  الدينيــة، 
ــح  ــة تمن ــران الدول ــرعية واي ــوة الش ــراق الق والع

والقــدرة. الحمايــة  الحــوزات 
فــي الوقــت الــذي رفضــت كل مرجعبــات 
مســؤول  أي  مــع  لقــاء  اي  االشــرف  النجــف 
للرئيــس  البــاب  فتحــت  انهــا  اال  امريكــي 
االيرانــي بنــاء علــى المــدركات اعــاله وعلــى 
ــاء  ــل المســيرة وهــذا اللق ــر وتكام ــط المصي تراب
يوشــر الشــرعية العاليــة التــي تمنحهــا النجــف 

بالعــراق. وعالقتهــا  اليــران  االشــرف 
حــاول االعــالم المغــرض الصهيونــي والخليجي 
ان يصــور ان زيــارة روحانــي فاقــدة للتاييــد العراقــي 

لكنهــم وجــدوا العــراق سياســيا وبرلمانيــا وحكوميــا 
وحــوزات ومراجــع تهتــم وتلتقــي وتفتــح األبــواب 

للرجــل الــذي يرتــدي زيهــا ويحمــل روحهــا وتخــرج 
مــن منابرهــا وحوزاتهاحجــة اإلســالم والمســلمين 

روحانــي الرئيــس روحانــي .

مراجــع النجــف االشــرف يهمهــم اإلســالم 
اســتقبالهم  والمســلمين،  ويدركــون معنــى 

الرئيــس روحانــي فــي هــذا الظــرف الحســاس 
وكــم يغيضــوا امريــكا بموقفهــم هــذا؛ لذلــك 
النجــف موقفــا  يعتبــر هــذا االســتقبال مــن 

ــي : ــس بمايل ــا ينعك مهم
رفــض النجــف االشــرف اي ضربــة اليــران وان 
حمايتهــا كدولــة مســلمة هــي مســولية المراجــع 

ــر. ــم االســالمي وأكث كباقــي العال
انتمــاء وانحيــاز النجــف االشــرف الــى مصالــح 

المســلمين ضــد االســتكبار العالمــي.
إرســال رســالة واضحــة الــى العــرب والغــرب 
تحــت  والمذهــب  اإلســالم  ايــران  ان  وأمريــكا 
حمايــة المراجــع وان الثمــن باهضــا ان فكــر الغــرب 

فــي ضــرب مصــدر قــوة اإلســالم.
ــت  ــن أي وق ــر م النجــف االشــرف حــددت أكث
الغــرب  لتبيــه  عاليــا  االجــراس  ودقــت  مضــى 
ــوم  ــق وجــرس الي ــر احم ــن اي تفكي ــكان م واالمري

اليمكــن الحــد ان اليســمعه .
هنــا العــراق وهنــا ايــران ومــن يقــول مــن شــذاذ 
الخــط  اســتقبلت  االشــرف  النجــف  ان  اآلفــاق 
ليســتوعب  إيــران  فــي  دوره  لتعــزز  االصالحــي 
المتغيــرات الدوليــة يحتــاج إلــى درس فــي الصــف 

القــادم.  األول االبتدائــي الفصــل الدراســي 

كل مــا قيــل عــن البلطجــة السياســة 
ــب والســلب  ــى النه ــة عل ــة، القائم االمريكي
فــي شــؤون  الســافر  والتدخــل  والعــدوان 

دول العالــم، تتجســد اليــوم وبشــكل واضــح 
وفاضــح، فــي التدخــل الوقــح فــي شــؤون 
هنــاك  النظــام  تغييــر  ومحاولــة  فنزويــال، 
حتــى  تأنفهــا  اســاليب  اســتخدام  عبــر 

المافيــا. عصابــات 
اليــوم يشــهد العالــم اجمــع وفــي وضــح 
النهــار، جريمــة كبــرى تنفذهــا عصابــة ترامــب، 
بحــق الشــعب الفنزويلــي، انتقامــا منــه علــى 

تجاهلــه لدميتهــا الرخيصــة خــوان غوايــدو، 
ــه حــول الرئيــس الشــرعي نيــكالس  والتفاف
ســيادته  عــن  للتنــازل  ورفضــه  مــادورو، 

ومصالحــه امــام البلطجــة االمريكيــة.
بعــد فشــلها فــي تســويق عميلهــا غوايــدو، 
انشــقاق  اليجــاد  محاولتهــا  كل  وفشــل 
الحصــار  وفشــل  الفنزويلــي،  الجيــش  فــي 
علــى  تفرضــه  الــذي  الظالــم  االقتصــادي 
الشــعب الفنزويلــي، لــم تجــد امريــكا مــن 
ســبيل آخــر امامهــا الركاع الشــعب الفنزويلــي، 
وحشــي  اجرامــي  مخطــط  تنفيــذ  عبــر  اال 

تمثــل فــي قطــع الكهربــاء والمــاء عــن فنزويــال 
بأســرها، ليكــون الورقــة االخيــرة التــي تلعبهــا 
لتغييــر النظــام هنــاك، قبــل اســتتخدام القــوة 
العســكرية والعــدوان المباشــر علــى فنزويــال.
قطــع التيــار الكهربائــي عــن فنزويــال نجــم 
عــن هجمــات الكترونيــة نفذتهــا امريــكا علــى 
ــي  ــة الت ــار الكهرومائي محطــة ســيمون بوليف
الــذي دفــع  البــالد بالكهربــاء، االمــر  تغــذي 
الرئيــس الفنزويلــي مــادورو الــى امهــال مــا 
بقــي مــن الدبلوماســيين االمريكييــن فــي 
كاراكاس مهلــة ثالثــة ايــام للمغــادرة، واصفــا 
معركــة تحريــر منظومــة الكهربــاء الوطنيــة 

والمتواصلــة. بالقاســية 
انقطــاع الكهربــاء الــذي اســتمر ســتة ايــام 
تســبب فــي وقــف العمــل فــي محطــات توزيع 
المــاء، والمستشــفيات والجامعــات والمصانــع 
ــا  ــت، كم ــاالت واإلنترن ــاق واالتص ــرو األنف ومت

فســدت كميــات كبيــرة مــن االغذيــة.
ان جريمــة قطــع الكهربــاء جــاءت بعــد 
عــودة غوايــدو مــن جولــة فــي بعــض دول 
امريــكا الالتينيــة، الــى فنزويــال، وهــي العــودة 
التــي عولــت عليهــا امريــكا الحــداث فوضــى 
فــي المجتمــع الفنزيلــي، اال انهــا فشــلت، 
التــي حــاول  كمــا فشــلت جولــة غوايــدو، 
خارجــي  تدخــل  اســتجداء  خاللهــا  مــن 

تقــوده امريــكا لتغييــر النظــام الشــرعي فــي 
فنزويــال بالقــوة.

تطــور االحــداث فــي فنزويــال، يؤكــد ان 
الهالــة التــي رســمتها امريــكا لدميتهــا غوايــدو 
اخــذت باالفــول، وفقــدت بريقهــا، حتــى لــدى 
ــر  ــال، االم ــاء فنزوي ــن ابن ــم م ــررت به ــن غ م
الــذي لــم يــدع امــام امريــكا مــن خيــار، اال خيار 
التدخــل العســكري االمريكــي المباشــر، وهــو 
خيــار اعــاد لالذهــان الغــزو االمريكــي الفاشــل 
لكوبــا عــام 1961 ، عندمــا جنــدت واشــنطن 
مرتزقــة كوبييــن ليشــنوا هجومــا علــى خليــج 

الخنازيــر لتغييــر نظــام فيــدل كاســترو.
اذا كانــت امريــكا فشــلت عــام 1961 فــي 
تغييــر النظــام فــي كوبــا، بالرغــم مــن امريــكا 
الحديقــة  بمثابــة  حينهــا  كانــت  الالتينيــة 
الخلفيــة لهــا، فانهــا ســتمنى اليــوم بفشــل 
ــدور  ــا ي ــذت م ــرأت ونف ــو تج ــى ل ــر واقس اكب
فــي عقــول متطرفــي البيــت االبيــض مــن 
امثــال ترامــب وبولتــون وبومبيــو، واســباب 
ــت  ــة بقي ــكا الالتيني ــال امري ــة، ف ــك واضح ذل
حديقــة خلفيــة المريــكا، وال شــعوبها غائبــة 
ضدهــا  مكائــد  مــن  امريــكا  تدبــره  عمــا 
لســرقة ثرواتهــا وربــط دولهــا بعجلــة المصالــح 
االمريكيــة، وتحويلهــا الــى مجــرد دول تســبح 

االمريكــي. شفقنابالفلــك 


