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خيارات حمدودة:
اجلمعية التأسيسية وفصل جديد من الصراع يف فنزويال 

ــادي  ــن االقتص ــل للوضعي ــم تحلي ــى تقدي ــال إل ــذا المق ــدف ه ويه
والسياســي فــي فنزويــال، خاصــة بعــد قيــام مــادورو بتشــكيل 
ــة أو  ــة الدولي ــات الفاعل ــة دور الجه ــم دراس ــية، ث ــة تأسيس جمعي
اإلقليميــة، ســواء كانــت دوالً أم منظمــات دوليــة، ومــا إذا كانــت 
ســتتخذ موقفــاً أشــد حزمــاً مــن مــادورو من خــالل فــرض عقوبات 
ــي،  ــا االقتصــاد الفنزويل ــد عليه ــي يعتم ــط الت ــة النف ــى صناع عل

ــالد. ــي تعانيهــا الب ــى األزمــة الت ــر مــا ســبق عل وتأثي

اأواًل: انهيار االقت�ضاد الفنزويلي
ــط، إذ  ــى النف ــي عل ــبه كل ــكل ش ــي بش ــاد الفنزويل ــد االقتص يعتم
تمثــل عائــدات النفــط نحــو 95% مــن إجمالــي صادراتــه، ويشــكل 
قطــاع النفــط والغــاز حوالــي 25% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي البــالد)1(. وتســيطر علــى هــذا القطــاع بالكامــل شــركة 
 Petróleos de Venezuela( فنزويــال  دي  بيتروليــوس 

SA: PDVSA( المملوكــة للدولــة.

تمويــل  فــي  حيويــاً  دوراً  الشــركة  هــذه  لعبــت  وتاريخيــاً 
ــاق  ــق باالنف ــا يتعل ــة، خاصــة فيم ــتراكية للحكوم ــات االش السياس
االجتماعــي)2(، وقــد جــاء ذلــك علــى حســاب االنفــاق االســتثماري 
أو حتــى صيانــة البنيــة التحتيــة فــي قطــاع النفــط، وهــو مــا أدى 

ــي  ــد تعــرض االقتصــاد الفنزويل ــط)3(. وق ــاج النف ــى تدهــور إنت إل
ــيدة،  ــر الرش ــة غي ــات االقتصادي ــذه السياس ــراء ه ــاف ج لالنكش
ــن  ــي م ــالل النصــف الثان ــة خ ــط العالمي ــعار النف ــار أس ــع انهي م
عــام 2014)4(، ممــا أجبــر الحكومــة علــى تقليــص الميزانيــة 
المخصصــة لإنفــاق علــى الرعايــة االجتماعيــة، ومــا ترتــب علــى 
ــن يعيشــون تحــت خــط  ــن الذي ــاع نســبة الفنزويليي ــك مــن ارتف ذل

ــالد)5(. ــكان الب ــي س ــن إجمال ــي 33% م ــى حوال ــر إل الفق

ولــم يقتصــر ســوء إدارة الدولــة علــى قطــاع النفط فحســب، بل 
امتــد إلــى قطاعــات اقتصاديــة أخــرى، خاصــة قطاعــي التصنيــع 
والزراعــة، ممــا تســبب فــي إغــالق العديــد مــن الشــركات جــراء 
ســوء اإلدارة، بــل وتحــّول فنزويــال إلــى مســتورد لمنتجــات هــذه 
ــال  ــت فنزوي ــي كان ــات الت ــى المنتج ــة عل ــن األمثل الشــركات. وم
لتلبيــة الطلــب  تنتجهــا فــي الســابق، وتقــوم باســتيرادها اآلن 
المحلــي، اللحــوم البقريــة والقهــوة ومعجــون األســنان وقطــع غيــار 

ــة المتنوعــة)6(. الســيارات وورق التواليــت واألدوي

ثانيًا: تعزيز مادورو �ضلطاته الداخلية
ــي دســتور عــام 1999،  ــغ ف ــا صي ظــل اإلطــار المؤسســي، كم
ــي  ــة ف ــات البرلماني ــراء االنتخاب ــت إج ــى وق ــة حت ــل بسالس يعم

منـــذ تـــويل الرئيـــس الفنزويلـــي نيكـــوالس مـــادورو احلكـــم يف أبريـــل 2013، وتشـــهد كاراكاس ســـنوات مـــن االضطرابـــات 
ـــري أن  ـــد، غ ـــتقرار املمت ـــدم االس ـــن ع ـــة م ـــق حال ـــا أدى إىل خل ـــو م ـــط، وه ـــعار النف ـــع أس ـــت براج ـــي ارتبط ـــية، والت السياس
األزمـــة الفنزويليـــة شـــهدت فصـــاًل جديـــدًا مـــن الصـــراع، وذلـــك ارتباطـــًا بســـعي مـــادورو إىل توطيـــد ســـلطاته مـــن خـــالل 
ـــية  ـــة السياس ـــاوز املعارض ـــه لتج ـــة من ـــد، يف حماول ـــتور جدي ـــة دس ـــا صياغ ـــون مهمته ـــية تك ـــة تأسيس ـــكيل جمعي تش

ـــالد. ـــف بالب ـــي تعص ـــة الت ـــية واالقتصادي ـــني السياس ـــالج األزمت ـــه يف ع ـــراء إخفاق ـــه ج ـــن منصب ـــه م ـــعت إىل إقالت ـــي س الت

دافيد كوفيلي
متدرب يف مكتب متثيل مفوضية االحتاد 

األوروبي يف إيطاليا
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ديســمبر 2015، عندمــا حصــل  ائتــالف" المائــدة المســتديرة 
المعارضــة  األحــزاب  ائتــالف  وهــو  الديمقراطيــة"،  للوحــدة 
لتحالــف مــادورو االنتخابــي "القطــب الوطنــي الكبيــر"، علــى 
ــي(  ــان الفنزويل ــة )البرلم ــة الوطني ــي الجمعي ــة ف ــة المطلق األغلبي
وذلــك بحصولهــا علــى 109 مقعــد مــن إجمالــي 167 مقعــد)7(. 

وبمجــرد أداء المعارضــة اليميــن الدســتورية، بــدأت المطالبــة 
تمارســه  الــذي  العنــف  وبإنهــاء  عاجلــة  انتخابــات  بإجــراء 
ــى  ــادورو إل ــع م ــا دف ــو م ــن، وه ــد المتظاهري ــن ض ــوات األم ق
ــة  ــة حرك ــي مواجه ــا وف ــة ضده ــراءات تصعيدي ــدة إج ــاذ ع اتخ
ــة الطــوارئ  االحتجاجــات الشــعبية، تمثــل أولهــا فــي إعــالن حال
ــا"،  ــدل العلي ــة الع ــى "محكم ــوء إل ــم اللج ــو 2016)8(. ث ــي ماي ف
المواليــة للنظــام، لتجميــد الجمعيــة الوطنيــة فــي مــارس 2017، 
ــث أن تراجــع عــن  ــا لب ــه م ــر أن وتجريدهــا مــن ســلطاتها)9(، غي
هــذه الخطــوة خوفــاً مــن انــدالع احتجاجــات غاضبــة يعجــز 
النظــام عــن الســيطرة عليهــا. وســرعان مــا اتخــذ مــادوروا تدابيــر 

بديلــة تمثلــت فــي إلقــاء القبــض علــى زعيمــي 
وأنطونيــو  لوبيــز  ليوبولــدو  المعارضــة 
ــد الميليشــيات  ليديزمــا، فضــالً عــن إطــالق ي
الوطنيــة لقمــع حركــة االحتجاجــات المتناميــة. 

علــى  للقضــاء  أخيــر  مســعى  وفــي 
ــالد،  ــى الب المعارضــة واســتعادة الســيطرة عل
ــو  ــي ماي ــاً ف ــوماً تنفيذي ــادورو مرس ــدر م أص
2017، والــذي بموجبــه شــرع فــي وضــع 
الهــدف  وتمثــل  للبــالد)10(.  جديــد  دســتور 
تأجيــل  فــي  اإلجــراء  هــذا  مــن  الرئيســي 
ــي  ــا ف ــرر إجراؤه ــة المق ــات البرلماني االنتخاب

عــام 2018، نظــراً إلدراكــه اســتحالة نجــاح االئتــالف الموالــي 
لــه فــي الفــوز بهــا، وكذلــك تغييــر نظــام الحكــم فــي البــالد 
ــض  ــاً بع ــة محلي ــة" المنتخب ــس البلدي ــاء "المجال ــالل إعط ــن خ م
الســلطات فــي إدارة الثــروة النفطيــة للبــالد، والتــي كانــت ممنوحــة 
فــي الســابق لرؤســاء البلديــات والمحافظيــن والجمعيــة الوطنيــة، 
ــل أمــوال  ــة لتحوي ــي تعدهــا المعارضــة محاول وهــي الخطــوة الت
الدولــة إلــى المواليــن للنظــام)11(. وقــد اتخــذ هــذا القــرار مــن دون 
استشــارة الجمعيــة الوطنيــة، ومــن دون الدعــوة إلجــراء اســتفتاء، 
وذلــك بالمخالفــة لإجــراءات الدســتورية المنصــوص عليهــا فــي 

دســتور عــام 1999. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن انتخابــات الجمعيــة التأسيســية لــم 
تكــن نزيهــة تمامــاً، فقــد اتهمــت المدعــي العــام لويــزا أورتيجــا، 
الحكومــة بالتالعــب فــي نتائجهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن كونهــا 
ــة  ــد الجمعي ــم تك ــة. ول ــي البداي ــافي ف ــار التش ــن للتي ــد المؤيدي أح
ــطس 2017،  ــي 4 أغس ــتورية ف ــن الدس ــف اليمي ــية تحل التأسيس
المدعــي  لويــزا أورتيجــا مــن منصــب  أقــال مــادورو  حتــى 
ــى  ــة باالســتحواذ عل ــي النهاي ــه ف ــذي ســمح ل ــام)12(، األمــر ال الع

ــة.  ــريعية والقضائي ــة والتش ــلطات، التنفيذي ــة الس كاف

ثالثًا: حمدودية دور العوامل االإقليمية والدولية
ــم األزمــة  ــة تجــاه تفاق ــدول والمنظمــات الدولي تفــاوت رد فعــل ال
الفنزويليــة، وإن غلــب عليــه االتجــاه المعــادي لسياســات مــادورو، 
وهــو مــا يرجــع إلــى عــدة عوامــل أهمهــا: تفشــي الفوضــى 
ــن،  ــق الالجئي ــاع معــدالت تدف ــالد، وارتف ــي الب ــات ف واالضطراب
وقلــق الــدول المجــاورة مــن تحمــل تبعــات هــذا الوضــع)13(. 
باإلضافــة إلــى تغيــر التوجهــات األيديولوجيــة لــدول اإلقليــم مــع 
انتهــاء الحقبــة اليســارية فــي أمريــكا الالتينيــة، والتــي ازدهــرت 
فــي بدايــة العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد دفــع 
ــاه  ــة تج ــر عدائي ــم سياســات أكث ــي دول اإلقلي ــور لتبن ــذا التط ه

ــال)14(. ــتراكية لفنزوي ــات االش السياس

وقــد وضــح هــذا التوجــه فــي البيانــات الصــادرة عــن أغلــب 
التجمعــات اإلقليميــة فــي أمريــكا الالتينيــة، ومنهــا االجتمــاع الــذي 
ــدرت 13  ــن أص ــطس 2017، حي ــي 8  أغس ــا ف ــي ليم ــد ف ُعق
بلــداً أمريكيــاً بيانــاً مشــتركاً أطلــق عليــه "بيــان 
ليمــا" أعلنــوا فيــه دعمهــم الكامــل للجمعيــة 
الوطنيــة وأدانــوا محــاوالت نظــام مــادورو 

ــي. ــام الديمقراط ــة النظ لعرقل

وقــد رد مــادورو علــى هــذا البيــان مــن 
البوليفــاري  البديــل  قمــة  اســتضافة  خــالل 
لألمريكيتيــن )ألبا( ذات التوجهات االشــتراكية، 
وإكــوادور  وبوليفيــا  كوبــا  حضرتهــا  التــي 
ونيكاراجــوا والســلفادور وســورينام وبعــض 
الجــزر األخــرى فــي منطقــة الكاريبــي إلعــالن 
الجديــدة)15(،  التأسيســية  للجمعيــة  تأييدهــا 
ــم  ــذاب الدع ــادورو الجت ــاوالت م ــر أن مح غي
اإلقليمــي لسياســاته لــم تنجــح، فقــد أعلنــت "الكتلــة التجاريــة 
ــة فنزويــال بهــا  ــة" )ميركوســور( تعليــق عضوي ــكا الجنوبي ألمري
ــي 5 أغســطس 2017)16(، ورفضــت  ــر مســمى ف ــى أجــل غي إل
ــة  ــراف بالجمعي ــور االعت ــى الف ــة" عل ــدول األمريكي ــة ال "منظم

التأسيســية المنتخبــة حديثــاً)17(.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فقــد أدانــت األمــم المتحــدة فنزويــال 
ــن  ــوات األم ــا ق ــي ترتكبه ــان الت ــوق اإلنس ــاكات حق ــبب انته بس
المواليــة لمــادورو)18(، ووصمــت الواليــات المتحــدة مــادورو 
بلقــب "الديكتاتــور"، وفرضــت عقوبــات عليــه وعلــى دائرتــه 

ــة)19(. المقرب

ــن  ــم تك ــا ل ــة، فإنه ــات الدولي ــذه اإلدان ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
فعالــة، خاصــة أنهــا لــم تفــرض عقوبــات علــى المصــدر الرئيســي 
للدخــل فــي فنزويــال، أال وهــو صناعــة النفــط)20(. وليــس مــن قبيل 
المصادفــة أن واشــنطن قــد عزفــت مؤخــراً عــن فــرض عقوبــات 
تجاريــة علــى فنزويــال، خاصــة أن صناعــة النفــط الفنزويليــة 
ــريك  ــر ش ــدة، أكب ــات المتح ــبة للوالي ــم بالنس ــي األه ــة ه الحيوي
تجــاري لفنزويــال، كمــا قــررت مؤسســة جولدمــان ســاكس الماليــة 

اإلدانـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الدوليةلسياســـات مـــادورو، فإنهـــا مل 
ـــرض  ـــا مل تف ـــة أنه ـــة، خاص ـــن فعال تك
عقوبـــات علـــى املصـــدر الرئيســـي 
وهـــو  أال  فنزويـــال،  يف  للدخـــل 
صناعـــة النفـــط. وليـــس مـــن قبيـــل 
ـــت  ـــد عزف ـــنطن ق ـــة أن واش املصادف
ــرًا عـــن فـــرض عقوبـــات جتاريـــة  مؤخـ
صناعـــة  أن  خاصـــة  فنزويـــال،  علـــى 
هـــي  احليويـــة  الفنزويليـــة  النفـــط 
ــدة،  ــات املتحـ ــبة للواليـ ــم بالنسـ األهـ

لفنزويـــال جتـــاري  شـــريك  أكـــرب 
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اجلمعية التأسيسية وفصل جديد من الصراع يف فنزويال 

 )PDVSA( "مؤخــراً شــراء ســندات بشــركة "بتــرول فنزويــال
بقيمــة 2,8 مليــار دوالر تســتحق الســداد فــي عــام 2022، وهــو 
مــا يقلــل مــن احتماليــة فــرض عقوبــات تجاريــة عليهــا)22(. ومــن 
جهــة ثانيــة، فــإن "روســيا والصيــن، اللتيــن منحتــا فنزويــال 
قروضــاً ال تقــل عــن 55 مليــار دوالر مقابــل النفــط"، وهــو مــا 
ــلباً  ــر س ــة، تؤث ــات أمريكي ــان عــن دعــم أي عقوب ــا يعزف يجعلهم

ــي المتدهــور أصــالً. ــى االقتصــاد الفنزويل عل

اخلامتة
بمراجعــة المواقــف اإلقليميــة والدوليــة، نجــد أنهــا ال تفــرض 
ضغوطــاً جديــة تدفــع مــادورو لتغييــر سياســاته، علــى الرغــم مــن 
أن قيامــه بتشــكيل جمعيــة تأسيســية قــد أثــار انقســامات حــادة داخل 
ــزال  ــادورو الي ــى أن م ــا يرجــع إل ــو م ــي، وه ــع الفنزويل المجتم
ممســكاً بالســلطة بقــوة، خاصــة أن غالبيــة الجيــش الفنزويلــي 

ــش  ــي الجي ــي جــرت ف ــزال االنشــقاقات الت ــه، والت ــزال تدعم الت
ــدودة)23(.  مح

ويمكــن تفســير موقــف الجيــش الداعــم لمــادورو بطبيعــة 
ــي، إذ  ــي الفنزويل ــام السياس ــار النظ ــي إط ــه ف ــذي يلعب ــدور ال ال
ــون  ــة ويرأس ــة مهم ــركات وطني ــش إدارة ش ــاط الجي ــى ضب يتول
ليــس  الجيــش  أن والء  )24(، غيــر 

 34 مــن أصــل  14 وزارة 
مطلقــاً، خاصــة أن شــعبية مــادورو وصلــت إلــى حوالــي %20 
مــن الشــعب الفنزويلــي)25(. وإذا مــا عجــز مــادورو عــن إنعــاش 
اقتصــاد البــالد، فلــن يكــون هنــاك ســوى ســيناريوهين محتمليــن؛ 
إمــا انــدالع حــرب أهليــة أو حــدوث انقــالب عســكري، وهــو مــا 
يعنــي أن "الجمعيــة التأسيســية" لــم تكــن ســوى فصــل جديــد فــي 
الصــراع الجــاري بيــن الطرفيــن، ولــم تنجــح فــي حســم األزمــة، 
مــا لــم يتمكــن مــادورو مــن تبنــي سياســات اقتصاديــة فاعلــة تنقــذ 

ــال مــن أزمتهــا الحــادة. فنزوي
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