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 جون أريتز

5112شباط  ⁄فبراير  11  

ينتهي من تسوية عالقاته مع  على استعادة سمعته، و هو ُمستعَجلكان يبدو الرئيس أوباما     

 وزارة وكيلةلقد التقت  يها، فهذا من شأن قضية أخرى.ل، لكّن فيما يخص رفع العقوبات عكوبا

 نظرائهمب ،ووفد أمريكي كبير جاكوبسون، روبرتا الالتينية، أمريكا بشؤون الدولة المّكلفة

لمعالجة )بدون استعجال( قضايا الهجرة بين  5112جانفي  ⁄الثاني كانون 5الكوبيين في يوم 

وأيضا ، – التهمازالت ترفض واشنطن إزالذي  –البلدين، و " القانون الذي يخص تعديل كوبا " 

 سنة. حيث 21منذ أكثر من  شهديُ  لمر أم النشاطاتتعتبر هذه  ت.السفاراإعادة فتح  قضية

 با.  كو بالعدوان األحادي ضدهذه الفترة  تميزت

                                                                                                                                                    

 بيوم المؤرخ ،"الكوبي الخطاب" ،اماله   خطابه في لالعتراف نفسه أوباما الرئيساضطر  كما    

 الجزيرة جاهت  ، األمريكية المتحدة الواليات استراتيجيةقد أدت ل ،4172 األول كانونديسمبر/  71

 انتصار فيا له من ".اإلمبراطورية" ذال سلبية نتائج عنها تترتب كما واشنطن، إلى عزلة ،المتمردة

 تصورها يمكن الوالتي  خاص، بشكل قاسية ظروف في مقاومة،في ال استمر الذي الكوبي للشعب

 "غزو)" منهجيتها تغيير إلى اإلمبريالية اآلن فعدي التاريخي الفشل هذا إن   .األحيان بعض في

 تخليت ال ال ننسى أن ها ولكن ،"(المعارضة" أي الخاص، القطاع ودعم دوالر،عملة الو ياح،الس  

   ."الكوبية الديكتاتورية" ثني األول المتمثل في هدفها عن

   

                                                                                                           

اه   واشنطن تعتزم  على مشروع رأكث التركيز إلى ،الكوبية الجبهةمن خالل استراتيجية التهدئة تج 

 من خالل خطةيث تهدف واشنطن، ح. مادورو نيكوال ورئيسها الفنزويلية الثورةب اإلطاحة

مثل ذلك الذي ر كتأثيخلق  إلى ،أولوية ي تعتبرهاو الت ،لسياستها هذا الرئيس المزعج التخلص من

لنسبة ، فمن المرجح أن يكون نفس األمر باكراكاس سقطت فإذما ،" الدومينو"نشاهده عند سقوط 

.                                                          سلفادور سان ماناغوا و هافانا، تو،كي   الباز،ل  

 م يقتنع بعدل . فلماذا"جوهري   هدف"  والبنتاغون األبيض لبيتا من قبل عتبري    فنزويالأن  ،فالشك 

 يتدفق أن فهل يجب ؟الظروف هتقتضيما ببعد  لم يتصرفونو، ربهذا األم الديمقراطيين من العديد

القضايا؟ مخاطر يتناسب مع اتضامن قيتحقكي ل مالد   نزيف  

 

 

 



 

على  فالتي تشرو نوعا ما، وبشكل عنيفالنطاق"،  محدودةعنيدة و " حربفنزويال  فيتتواصل  

 ، ضةهذه المعارفرق  هدفيكمن . االنتقامو الكراهيةب ومعارضة تتميز الشمالية، أمريكا هاتخطيط

 ءمالع السابق، االجتماعي الديمقراطي الحزب ، المتطرف ليمينا و اليمين حزب من بينهاالتي 

 عن ،ئا فشيئاشي ،"يتشافيزالنهج ال" سياسة التغل ب على في ،"أمريكية" مؤسسات و واشنطن وكاالت

           :ة ممكنال الوسائل حاصل كل   طريق

/  ألولا كانون ة المقبلة في شهرالتشريعي اباتنتخاالخالل  هزيمة خلقمن أجل  الظروف تهيئة - 

.4172 ديسمبر   

.األمن وانعدام ،المواد األولية الغذائية نقص خالل من السئم حالة إلى السكاندفع   -  

 وادالماالستيالء على ) األشكال ةمتعدد اقتصادية حرب إثارة خالل من البالد استقرار زعزعة -

 شاملةال المالية مضاربةممارسة ال ،(المالية المضاربة ألغراض الصحية والمنتجات واألدوية الغذائية

  ،ألساسيةا للسلع المشروع غيرال والتخزين ،المشروعة غيرال السوقو والتهريب سعاراأل وارتفاع ،

.                             الدولية المالية المؤسسات على البالد من قبل المالي من الحصار نوع إقامة  

  و ،خارجال ي مناحباط تأثير خلق ،تالعبوال لتضليل،ا بهدف ،بشكل دائم يديولوجيةا حرب شن   -

 42 اريخبت لو باريزيان"" تلك التي نشرت في جريدة مثل، وهميةاستطالعات ) نهزاميةلال عامجو  

"استطالع"  ؛الموافقة اآلراءمن   ٪44الس مادورو نسبت لنيكو، و التي 4172 /جانفيالثاني كانون

   .اليوم( نفس في "لوموند" جريدة  التقطته

.دولياو وطنيا المرغوب إسقاطه، الهدف عزل  - 

العناصر  جرائم دائمة، مؤامرةاإلبقاء على  ) الخوف التي ترتكز على القلق استراتيجية تكثيف -

(الكهربائي التيار وانقطاع والتخريب كولومبيا من المتسللة عسكريةال  

 الجيشو ،ي"تشافيزمنهج الال" مناصري  تقسيم محاولةشؤون الدولة ل في التدخل أعمال مضاعفة - 

.الشعبي البوليفاري  

جديدة، البد أن تنجح هذه المرة.ات انتفاض خلق في األخير،و -   

  

 عن اعللدف المثقفين اجتماع" في الختامية كلمته خاللمادورو،  سنيكوال الرئيس كشفلقد    

 في أن ،(مونتانا ال دي )كوارتل كراكاس في ،4172 ديسمبر /االول كانون 72 يوم  ،"اإلنسانية

كان من المفروض أن تقوم . عسكري انقالب محاولةتم احباط  ،نفس السنة من /مارسآذار شهر

 الةوك ، بتنفيذ خطة متقنة من قبل"واشنطن التي كانت في اتصال مع"مجموعة من الضباط، 

 ،مرتزقة رةطائقصف جوي   ل شن   الخطة في هذه كانت تتمثل. البنتاغون في المركزية االستخبارات

 نقلخ و ذلك كراكاس، شمال في" تيليسور"قناة  توهاياستودعلى موقع  ،فنزويال تحت راية

                                     .ميرافلوريسل الرئاسي والقصر الدفاع وزارة لقصف ثم المعلومات،

                                  

 



 ترفوااع قد " للرئيس، وفقا و. االنقالب قادة سجن وتم، تنفيذها قبل ساعة 24 الخطة عن الكشف تم

 -4114في سنة  " لبيأنصار " الق   من (ئةكان عددهم مالذين ) زمالئهم مثلف". تابوا" وجميعا 

.بهم واتالعب الذين السياسيين من قبل بدون أي  دعم أنفسهم وجدوا ، 4112  

حد ة،  أحزاب المعارضة األكثريقوم بعض الضباط المستقلين من أجل " أنشطتهم المؤامرتية "، و 

الرئيس مادورو لالعتزال.بالقوة بتحضير الشق الثاني " لخطة الخروج "، من أجل إجبار   

، "كوريو كاراكاس سيوداد)" 4172 /جانفيالثاني كانون 42 لقد أعلنت مؤخرا الحكومة، في يوم

كراتو مولينا، و  إيفان األدميرال نائب تورط التي التنصت عمليات من نسخعن أورنوكو"(،  دل

 غوميز خيسوس دي خوسيه الوطني الدركعقيد و  ،فيفاس وأنخيل ريفيرو أنطونيو الضباط 

 ("RTاليوم  " . )قناة روسيا4172في آذار/مارس  جنراالت ثالثة على. لقد تم القبض بوستامانتي

 

 استفزازي قانون " حكومة الواليات المتحدة، أصدرت 4172عام  األخيرة من األسابيع خالل

 رفض لهمحيث ت. ينين وفي  فنزويلي ضباطو الحركة البوليفارية مجموعة من قادة ضد" لعقوباتل

هذه  تهدف المتحدة. السفر إلى الواليات إذا كانوا يرغبون في تأشيرة دخول على الحصول

اعتبار هذه  نايمكنإذ  المسلحة. للقواتالروح المعنوية  لتقويض، لهامروجين لل ، وفقا العقوبات

 )الفارداد" ةالتشيلي ستراتيجيةاال " حسب"، دائم ب"انقال بكونها في الواقعالحالة 

"Laverdad.com "42 استراتيجية  المعارضة وقد وضعت(. 4172 /جانفيالثاني كانون

 أمام طوابير تشكلت نماحيمخازن ال نهبو  اشتباكات، ثم للمواد األولية نقص خلق: تتمثل في جديدة

 (4172 /جانفيالثاني كانون Laverdad.com "71)" .نمعي   تجاري مركز

 

" البروليتاري رئيسال " يضاعف ، االستقرار زعزعةو األوجه  متعدد الهجوم أمام هذا

 النفط برميل سعر وانهيار األزمة، من الرغم علىف. االقتصاد: الرئيسية الجبهة على المجهودات

.االجتماعية الميزانياتخفض  بعد لم يتم ،(دوالرا 21 أقل من)  

 القوة على ظافبالح ،التقاعدية والمعاشات األجور في  ٪72 بنسبةتقدر ، جديدةزيادة سمحت 

 يوالذ ،" العادل السعر قانون (. "4172 نهايةفي  ٪42) التضخم معدالت ارتفاع ضد الشرائية

 كانون 44" كراكاس، سيوداد)" 4172 /جانفيالثاني كانون في التنفيذ حيز يدخل سوف

 ترتفع التي األسعار على والسيطرة المضاربة معالجة في ساعدي أن ينبغي ،(4172 /جانفيالثاني

           .٪21 األقصى الربح هامش يتجاوز أال يجب فصاعدا اآلن منف. األحيان من كثير في

 الرئيس هاب قام التي الزيارة خالل بكين، في الصين مع الموقعة ةالهام   التعاون اتفاقيات بلغت

و هذا األمر ، لالستثمار دوالر مليار 41 لىإ ، 4172 /جانفيالثاني كانون 1 و 4 يومي مادورو،

". الغرب " يقلق  

 رلمانيةالب االنتخابات معركة لعبت   سوف االقتصادية القضية وراءألن  وذلك!  طيبة بادرةهذه 

.4172 عام ديسمبر / االول كانون في المقبلة  

 



 التي هيو مواطنين،ال مساهمةل مبادرة جد  مشجعة خالل منتتم  االقتصادي، اإلنعاش جهودإن  

 ي بداية شهرف وتركيب، نشاءإل فضال كذلكو الدولة، في الديمقراطية إرساءبفضل  محفزة بدورها

 يعتوس خالل من االجتماعية، الحركات دمجتالتي و" ةالرئاسي للمجالس "، 4172 سبتمبر /أيلول

".الشعب سلطة"  

 مواطنينال مع لتشاورا على الدولة"  الشعبيو العام للتخطيط األساسي القانون " جبريبحيث  

 مجالسوال( المحلية الحكومات" ) االشتراكية البلديات " ومع معهم، التخطيطعلى و دائم، بشكل

  .النفط عارسأل مقلق تراجعبسبب  محدودة اليوم أصبحتالتي  ،الموارد تخصيص عملية المحلية،

                        

 زعم كما ،" االقتصادية األزمة لحل انيةقوة رب   على عتمدي ال مادورورئيس فإن ال " نرى، كما 

 رئيس" عتمدي فحسب ،4172 عامجانفي  /الثاني كانون 42 في"  باريزيان لو " ةقاطع يةخرسب

 .الشعب على"  الشعب

 

 ترجمة بن طلبة رابح

األمريكية القاّرة مجلّة من األّول العدد   

 ( Investig’Action)  كولون ميشال ،التحقيق حركة 

Traduction de Bentolba Rabah 

 

 

 

 

 


