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اإلطاحة بالرؤساء؟
فرص وتداعيات عزل الرئيس يف فنزويال والربازيل

ويســعى هــذا التحليــل إللقــاء الضــوء علــى األســباب التــي مهــدت 
ــك المســاعي  لمحــاوالت اإلطاحــة بالرئيســين، وفــرص نجــاح تل
ــر  ــي تفس ــددات الت ــى المح ــوف عل ــر، والوق ــدى القصي ــى الم عل

ــة اإلطاحــة بمــادورو. ســهولة اإلطاحــة بروســيف وصعوب

اأوًل: تطورات �سيا�سية غري مواتية
تواجــه ديلمــا روســيف، رئيســة البرازيــل، ونيكــوالس مــادورو، 
رئيــس فنزويــال، وضعــاً سياســياً حرجــاً، فقــد قــام مجلــس الشــيوخ 
البرازيلــي فــي 12 مايــو 2016 ببــدء إجــراءات عــزل الرئيســة 
فــي  بالتالعــب  اتهامهــا  بســبب  روســيف،  ديلمــا  البرازيليــة 
ــى إجــراءات العــزل  ــت عل ــم التصوي ــة)1(، وت ــة الحكومي الميزاني
بأغلبيــة تجــاوزت ثلثــي أعضــاء البرلمــان، وهــو مــا يرجــع إلــى 
ــق  ــره انش ــى أث ــذي عل ــم، وال ــي الحاك ــالف الحكوم ــام االئت انقس
حــزب الحركــة الديموقراطيــة البرازيلــي عــن حــزب العمــال 

ــارس 2016. ــي م ــادة روســيف ف بقي

وعلــى أثــر ذلــك، تــم عــزل ديلمــا مــن أداء مهامهــا السياســية 
لمــدة 180 يوميــاً، وهــي المــدة التــي ســتخضع فيهــا للمحاكمــة، 
ــكاردو  ــا، ري ــوم بمحاكمته ــوف يق ــاً، وس ــا نهائي ــم عزله ــد يت وق
ــة  ــا. وهــي العملي ــة العلي ليفاندوفســكي، رئيــس المحكمــة االتحادي
ــيناريو  ــاك س ــاً، ويظــل هن ــي 180 يوم ــد تســتغرق حوال ــي ق الت

ضعيــف يتمثــل فــي أن تســتعيد ديلمــا منصــب الرئاســة، إذا أيدهــا 
ثلــث أعضــاء مجلــس الشــيوخ بنهايــة هــذه المــدة)2(.

ــاً  أمــا فيمــا يتعلــق بفنزويــال، فقــد شــهدت وضعــاً سياســياً قلق
فــي أعقــاب االنتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي ديســمبر 
2015، وذلــك بفــوز أحــزاب المعارضــة البالــغ عددهــا 21 
حزبــاً بحوالــي ثلثــي مقاعــد الجمعيــة الوطنيــة )البرلمــان(، وهــو 
ــدة،  ــن جدي ــر قواني ــن تمري ــن المعارضــة م ــذي مك االنتصــار ال
ــى  ــرض ضغــوط عل ــى ف ــة عل ــا التدريجي ــذر بقدرته ــا ين وهــو م

ــادورو)3(. ــة م ــة برئاس ــلطة التنفيذي الس

ــوالس  ــس نيك ــد الرئي ــع تمدي ــي م ــان السياس ــد زاد االحتق وق
مــادورو لحالــة الطــوارئ لمــرة ثانيــة فــي مايــو 2016، بســبب 
تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واألمنيــة، كنتيجــة لوجــود مؤامــرة 
أجنبيــة تســتهدف اإلطاحــة بحكمــه، وهــو مــا عارضتــه الجمعيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــتوري، عل ــر دس ــراًء غي ــه إج ــة، واعتبرت الوطني
اعتبــار المحكمــة العليــا الفنزويليــة أن إعــالن الطــوارئ لــم 

ــتور)4(. ــف الدس يخال

ثانيًا: اأ�سباب ال�سطرابات 
اســتطاع حــزب العمــال البرازيلــي والحــزب االشــتراكي الموحــد 

ــا  ــو مـ ــة برئيســـي البلديـــن، وهـ ــاع االقتصاديـــة يف كل مـــن فنزويـــال والربازيـــل إىل التمهيـــد لإلطاحـ ــور األوضـ أدى تدهـ
وضـــح يف حماكمـــة رئيســـة الربازيـــل ديلمـــا روســـيف متهيـــدًا لعزلهـــا نهائيـــً مـــن منصبهـــا، ومســـاعي املعارضـــة 
الفنزويليـــة لإلطاحـــة بالرئيـــس نيكـــوالس مـــادورو، وعلـــى الرغـــم مـــن أن فنزويـــال تشـــهد انهيـــارًا اقتصاديـــً، فإنـــه يف 

املـــدى املنظـــور، تبـــدو فـــرص مـــادورو يف االســـتمرار يف الســـلطة أكـــرب مـــن فـــرص روســـيف. 

إليسيا رويز برافو

باحثة ماجستري يف العالقات الدولية 
يف معهد برشلونة للدراسات 

الدولية
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الفنزويلــي تحقيــق نجاحــات سياســية واقتصاديــة واضحــة، تحــت 
القيــادة الســابقة لــكل مــن لــوال دا ســيلفا فــي البرازيــل، وهوجــو 
ــن  ــة لــكل م ــه تحــت القيــادة الحالي ــال، إال أن ــي فنزوي ــافيز ف ش
ــاً،  ــوراً اقتصادي ــان تده ــن يعاني ــإن البلدي ــادورو، ف ــيف وم روس
ــد الشــعبي لهمــا،  ــى تراجــع التأيي ــة إل ــح الفســاد، باإلضاف وفضائ
وزيــادة الحــراك االحتجاجــي تجاههمــا، وفيمــا يلي، ســتتم اإلشــارة 

إلــى العوامــل التــي دفعــت إلــى محــاوالت اإلطاحــة بهمــا.

1- روســيف بيــن ســوء اإلدارة االقتصاديــة واتهامــات الفســاد: 
ــة  ــي فضيح ــراس" ه ــة بتروب ــر "فضيح تعتب
ــل، نظــراً  ــخ البرازي ــي تاري ــر ف ــاد األكب الفس
ــة،  ألن بتروبــراس هــي شــركة النفــط الوطني
اإلنتــاج  مــن   %87 حوالــي  تنتــج  التــي 
النفطــي البرازيلــي، وكل اإلنتــاج المحلــي، 
وتقــدر عائداتهــا بحوالــي 8% مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي للبرازيــل)5(.

وتتمثــل فضيحــة الفســاد فــي قيــام حــزب 
أفــراد مواليــن لهــم فــي  روســيف بتعييــن 
المناصــب التنفيذيــة المهمــة فــي الشــركة، 
والذيــن قامــوا بدورهــم بتحويــل 3% مــن 
قيمــة العقــود التــي تبرمهــا الشــركة إلــى حزب 
العمــال اليســاري، واألحــزاب المتحالفــة معه، 

ــارات)6(. ــوال بالملي ــذه األم ــدرت ه ــد ق وق

ويضــاف إلــى مــا ســبق معانــاة البرازيــل مــن ركــود اقتصادي 
خــالل العاميــن الماضييــن، فقــد تراجــع نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي إلــى حوالــي 3.8%- فــي عــام 2015)7(، كمــا أن 
توقعــات النمــو المســتقبلية التــزال ســلبية، وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــي %10.4  ــغ حوال ــام بل ــس الع ــة خــالل نف ــإن عجــز الميزاني ف
ــع مســتوى التضخــم  ــا ارتف ــي)8(، كم ــي اإلجمال ــج المجل مــن النات
إلــى حوالــي 10%، وهــو مــا أدى إلــى تراجــع اســتهالك الطبقــة 

ــطى)9(. الوس

ــي  ــى تدن ــاد إل ــح الفس ــة وفضائ ــة االقتصادي ــد أدت األزم وق
شــعبية روســيف، إذ ال يدعمها ســوى 8% من الشــعب البرازيلي، 
وفقــاً الســتطالعات الــرأي، كمــا واجهــت حكومــة روســيف فــي 
الفتــرة بيــن عامــّي 2015 و2016 احتجاجــات شــعبية حاشــدة، 
فقــد شــارك أكثــر مــن مليــون مواطــن برازيلــي فــي التظاهــرات 
المناهضــة للحكومــة، التــي جــرت فــي 13 مــارس 2016، وقــد 
وصلــت تلــك التظاهــرات إلــى جميــع الواليــات الـــ 26 تقريبــاً)10(، 
وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه التطــورات مهــدت الطريــق لمحاوالت 

اإلطاحــة بهــا.

المعارضــة:  االنهيــار االقتصــادي وســخط  بيــن  2- مــادورو 
تعانــي فنزويــال انهيــاراً اقتصاديــاً وتظهــر إحصــاءات البنــك 
ــي 5.7% فــي  ــي بحوال ــي اإلجمال ــج المحل ــي انكمــاش النات الدول
ــي 10% خــالل  ــش بحوال ــع أن ينكم ــن المتوق ــام 2015، وم ع
ــتويات  ــى مس ــم إل ــتوى التضخ ــع مس ــا ارتف ــام 2016)11(، كم ع

ــع  ــام 2015، ويتوق ــي ع ــي 180.9% ف ــغ حوال ــد بل ــية فق قياس
أن ترتفــع نســبة التضخــم إلــى حوالــي 720% فــي 2016، 
وحوالــي 2200% فــي عــام 2017)12(، إذا اســتمرت األوضــاع 

ــه. ــا هــي علي ــى م ــة عل االقتصادي

وتأتــي مــن ضمــن العوامــل التــي أدت إلــى هــذا االنهيــار 
االقتصــادي تراجــع أســعار النفــط والتــي انخفضــت بحوالــي 
علــى  كبيــراً  اعتمــاداً  فنزويــال  وتعتمــد  تقريبــاً)13(،  النصــف 
النفــط، إذ تشــكل مبيعاتــه حوالــي 95% مــن إجمالــي الصــادرات 
ــن  ــكل 50% م ــط يش ــا أن النف ــة، كم الفنزويلي
عــن  فضــالً  اإلجمالــي)14(،  القومــي  الناتــج 
قامــت  فقــد  االجتماعــي،  اإلنفــاق  ارتفــاع 
ــت  ــة، وق ــدات النفطي ــتخدام العائ ــة باس الحكوم
ارتفــاع أســعار النفــط، واطلقــت مشــاريع للدعــم 
االجتماعــي مكلفــة، ولــم تقــم بتبني أي سياســات 
لتنويــع االقتصــاد وكســر اعتمــاده علــى النفــط. 

االقتصــادي  االنهيــار  هــذا  رافــق  وقــد 
اضطرابــاً سياســياً حــاداً علــى خلفيــة المواجهــة 
فــي  خاصــة  والمعارضــة،  الحكومــة  بيــن 
ــس  ــة بالرئي ــة لإلطاح ــاعي المعارض ــل مس ظ
الــرأي  اســتطالعات  أن  خاصــة  مــادورو، 
تكشــف عــن تراجــع شــعبية مــادورو، إذ يقــدر 
ــم  ــن أن 70% منه ــي حي ــي 25%، ف ــه بحوال ــن ل ــدد المؤيدي ع

يريــدون عزلــه مــن منصبــه)15(.

ثالثًا: فر�س الإقالة
بهــا  طالبــت  التــي  المحاكمــة  إلجــراءات  روســيف  تخضــع 
المعارضــة إلقالتهــا مــن منصبهــا بصــورة نهائيــة، وعلــى الرغــم 
ــن 85  ــاً للمادتي ــت وفق ــا تم ــا وعزله ــن أن إجــراءات محاكمته م
و86 مــن الدســتور البرازيلــي، فــإن هنــاك جــدالً متصاعــداً حــول 
شــرعية هــذه اإلجــراءات، ليــس فقــط فــي الداخــل البرازيلــي، بــل 

ــة. ــكا الالتيني ــي كل دول أمري ف

ويــرى مــادورو وراؤول كاســترو، الرئيــس الكوبــي، مثــالً أن 
ــالب" ضــد روســيف)16(،  ــس ســوى "انق ــل لي ــا تشــهده البرازي م
ــذا  ــم ه ــراءات، ويدع ــك اإلج ــا تل ــة دول ألب ــت مجموع ــا أدان كم
التوجــه بعــض المفكريــن، الذيــن يــرون أن عــزل روســيف يمثــل 
"انقالبــاً جديــداً" )neo-coup(، ويجــادل هــذا الــرأي بــأن عــزل 
الرئيــس يجــب أن يقــوم علــى أســاس ارتكابه جرائــم خطيرة خالل 
واليتــه وفقــاً للدســتور البرازيلــي، ولكــن فــي حالــة روســيف، ال 
يوجــد دليــل علــى ارتكباهــا جرائــم خطيــرة، بــل علــى العكــس، 
ســتتم محاكمتهــا سياســياً مــن قبــل سياســيين متورطيــن فــي قضايــا 

فســاد)17(، وفقــاً لهــذا الــرأي. 

وفــي الحقيقــة، فإنــه بمراجعــة تصريحــات زعمــاء المعارضــة 
حــول إقالــة روســيف، نجــد أنهــا تعكــس أســباباً سياســية، وليســت 
قضائيــة، كالحديــث عــن انخفــاض شــعبيتها، وســوء إدارتهــا 
لألزمــة االقتصاديــة التــي تعانيهــا البرازيــل)18(، وعلــى أيــة حــال، 

فرص وتداعيات عزل الرئيس يف فنزويال والربازيل

العوامـــل املفســـرة الختـــالف  مـــن 
مســـار عـــزل الرئيـــس يف احلالتـــني 
مؤسســـات  باقـــي  موقـــف  هـــو 
الدولـــة، خاصـــة الســـلطة القضائيـــة، 
يتمتـــع  القضـــاء  أن  حـــني  ففـــي 
باســـتقاللية يف احلالـــة الربازيليـــة، 
فإنـــه خاضـــع للســـلطة التنفيذيـــة يف 
فنزويـــال. ولذلـــك صّدقـــت احملكمـــة 
ــى  ــل علـ ــا يف الربازيـ ــة العليـ االحتاديـ
كافـــة إجـــراءات اإلقالـــة، بينمـــا أعاقـــت 
باحملكمـــة  الدســـتورية  الدائـــرة 
العليـــا الفنزويليـــة أيـــة مبـــادرة إلقالـــة 

الرئيـــس.
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ــي ضــوء  ــرة ف ــة بصــورة كبي ــدو مرجح ــيف تب ــة روس ــإن إقال ف
تدنــي شــعبيتها وقضايــا الفســاد التــي تالحقهــا.

علــى الجانــب اآلخــر، فإنــه مــن أجــل اإلطاحــة بمــادورو عــن 
الســلطة، فــإن الدســتور الفنزويلــي ينــص علــى ضــرورة حصــول 
المعارضــة علــى 200 ألــف توقيــع إلجــراء اســتفتاء إلقالــة 
ــة  ــن أن المعارض ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــاء مدت ــل انته ــس قب الرئي
لديهــا اآلن 1.85 مليــون توقيــع، فــإن فــرص اإلطاحــة بمــادورو 
ــل  ــة لتأجي ــي، نظــراً لســعي الحكوم ــر حقيق ــا تغيي ــج عنه ــن ينت ل
االســتفتاء حتــى أوائــل العــام المقبــل، حتــى ال يتم إجــراء انتخابات 
رئاســية جديــدة، واالكتفــاء بتعييــن نائبــه، إذ ينــص الدســتور 
ــر  ــالل آخ ــس خ ــة بالرئي ــت اإلطاح ــه إذا تم ــى أن ــي عل الفنزويل
ــس إجــراء  ــاً ولي ــه تلقائي ــتبداله بنائب ــم اس ــه، يت ــن واليت ــن م عامي

ــدة")19(.  ــية جدي ــات رئاس انتخاب

ومــن العوامــل المفســرة الختــالف مســار عــزل الرئيــس فــي 
ــة، خاصــة الســلطة  ــات الدول ــي مؤسس ــف باق ــو موق ــن ه الحالتي
ــة  ــي الحال ــع باســتقاللية ف ــن أن القضــاء يتمت ــي حي ــة، فف القضائي
البرازيليــة، فإنــه خاضــع للســلطة التنفيذيــة فــي فنزويــال. ولذلــك 
صّدقــت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي البرازيــل علــى كافــة 
ــة  ــتورية بالمحكم ــرة الدس ــت الدائ ــا أعاق ــة، بينم ــراءات اإلقال إج
العليــا الفنزويليــة أيــة مبــادرة مــن جانــب الجمعيــة الوطنيــة إلقالــة 

الرئيــس)20(، وســعت إلضفــاء الدســتورية علــى كل خطــوات 
الرئيــس المتنــازع عليهــا مــع المعارضــة مثــل تمديــد حالــة 

ــوارئ. الط

ــات التطــورات  ــى أن تداعي ــارة إل ــدر اإلش ــام، تج ــي الخت وف
الداخليــة فــي البلديــن لــن تقتصــر علــى الداخــل، بــل ســتمتد إلــى 
أمريــكا الالتينيــة، إذ إن اليســار ســوف يشــهد انتكاســة حقيقيــة مــع 
انهيــار أهــم نظاميــن يســارين فــي اإلقليــم، ومــن جهــة ثانيــة، فــإن 
نفوذهمــا اإلقليمــي ســوف يشــهد تراجعــاً واضحاً، فقــد أدت األزمة 
االقتصاديــة وعدم االســتقرار السياســي الــذي تشــهده البرازيل إلى 
التأثيــر ســلباً علــى عالقاتهــا مــع دول أمريــكا الالتينيــة، خاصــة 
ــدول المجــاورة،  ــي ال ــف اســتثماراتها ف ــل لوق مــع اتجــاه البرازي
ــة بقيمــة 1.1  ــة الكهرومائي ــد الطاق ــاء منشــأة لتولي ــل وقــف بن مث

مليــار دوالر فــي نيكاراجــوا.

مثــل  اإلقليمييــن  حلفاءهــا  األخــرى  هــي  فنزويــال  وتفقــد 
ــة  ــات قوي ــت تربطهــم عالق ــن كان ــي، والذي ــا ودول الكاريب بوليفي
مــع فنزويــال، بســبب بيعهــا النفــط لهــم بأســعار تفضيليــة بدرجــة 
ــعار  ــاض أس ــوق، إذ إن انخف ــعر الس ــن س ــراً ع ــل كثي ــرة تق كبي
النفــط دفعهــم لالعتمــاد علــى شــركاء آخريــن)21(، وهــو مــا ينــذر 

ــاً. ــاً وإقليمي ــة داخلي ــر مواتي ــاً غي ــن ظروف ــأن يشــهد كال البلدي ب
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