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شرعية منقوصة: 
تأزم األوضاع السياسية واالقتصادية يف فنزويال وبريو 

اأواًل: انت�سار �سعبي ملادورو
ــوز  ــي نيكــوالس مــادورو مــن الف ــي الحال تمكــن الرئيــس الفنزويل
ــو 2018،  ــي 20 ماي ــت ف ــي أجري ــية الت ــات الرئاس ــي االنتخاب ف
ــي  ــن، ف ــن أصــوات الناخبي ــي 68% م ــى حوال ــث حصــل عل حي
حيــن أن مرشــح المعارضــة "هنــري فالكــون" حصــل علــى %21 
فقــط، وبذلــك تمكــن مــادورو مــن الحفــاظ علــى هيمنــة حزبــه علــى 
ــو  ــذ وصــول "هوج ــان من ــن الزم ــن م ــدار عقدي ــى م ــلطة عل الس

ــات 1998)1(. ــي انتخاب ــى الســلطة ف شــافيز" ألول مــرة إل

وتبنــت المعارضــة الفنزويليــة ممثلــة فــي "تحالــف طاولــة 
الوحــدة الديموقراطيــة"، فضــالً عــن اإلعــالم الدولــي، وعــدد 
ــد  ــات، فق ــج االنتخاب ــاً لنتائ ــاً مناوئ ــة موقف ــات األجنبي ــن الحكوم م
أعلنــت حوالــي 20 حكومــة أجنبيــة، مــن بينهــا بعــض دول أمريــكا 
ــا.  ــل انعقاده ــى قب ــات، حت ــج االنتخاب ــض نتائ ــا رف ــة، نيته الالتيني
ــرعيتها  ــي ش ــككوا ف ــات، ش ــج االنتخاب ــالن نتائ ــاب إع ــي أعق وف
ــات، وقامــوا  ــى انخفــاض نســبة المشــاركة فــي االنتخاب بالنظــر إل
بالدعــوة إلــى عــدم االعتــراف بالعمليــة االنتخابيــة ونتائجهــا. غيــر 
أن رهــان المعارضــة قــد أخفــق فــي تحقيــق أهدافــه ارتباطــاً بمــا 

يلــي:

الوحــدة  طاولــة  "تحالــف  قاطــع  المعارضــة:  انقســام   -1
الديمقراطيــة"، الممثــل الرئيســي للمعارضــة، االنتخابــات الرئاســية 

فــي مســعى منــه لنــزع الشــرعية عــن مــادورو، غيــر أنــه أخفــق، 
نظــراً إلــى قيــام المعــارض "هنــري فالكــون"، المرشــح الرئاســي 
ــي  ــاركة ف ــه المعارضــة، والمش ــة توج ــف، بمخالف وعضــو التحال

االنتخابــات.

2- المشــاركة الشــعبية: شــارك فــي هــذه االنتخابــات حوالــي 9.1 
ــم  ــرد يحــق له ــون ف ــي 20.5 ملي ــن إجمال ــك م ــرد، وذل ــون ف ملي
التصويــت، أي أن أكثــر مــن نصــف مــن يحــق لهــم التصويــت لــم 

يشــاركوا فــي االنتخابــات.

وفــي حيــن أن المعارضــة ترجــع هــذا االنخفــاض إلــى دعوتهــا 
لمقاطعــة االنتخابــات لالنتقــاص مــن شــرعيتها، لكــن علــى الجانــب 
ــار أن  ــي االعتب ــذ ف ــى األخ ــي إل ــم الموضوع ــع التقيي ــر يدف اآلخ
مــادورو حصــل علــى 6.2 مليــون صــوت، وبذلــك يتفــوق علــى 
عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا هوجــو تشــافيز في أفضــل أداء 
انتخابــي لــه فــي 2012، بحوالــي مليونــي صــوت، وإن كان حجــم 
مــن يحــق لهــم المشــاركة فــي االنتخابــات قــد ارتفعــت مــن حوالــي 
ــون  ــي 20.5 ملي ــى حوال ــي عــام 1998 إل ــون صــوت ف 11 ملي
صــوت فــي عــام 2018، وبالتالــي فإنــه إذا كانــت نســبة العازفيــن 
ــإن  ــات مرتفعــة بصــورة واضحــة، ف عــن المشــاركة فــي االنتخاب
ــراً جــداً،  ــادورو كان كبي ــح م ــوا لصال ــن صوت ــن الذي عــدد الناخبي
ــة،  ــاع االقتصادي ــور األوض ــار تده ــي االعتب ــا ف ــة إذا أخذن خاص
وغيــاب الكاريزمــا لــدى مــادورو مقارنــة بتشــافيز، ومــن ثــم فــإن 

تعـــاين حكومتـــا فنزويـــال وبـــريو تراجـــع شـــرعيتهما نظـــرًا لألزمـــة االقتصاديـــة احلـــادة التـــي تعانيهـــا األوىل، علـــى الرغـــم مـــن 
جنـــاح الرئيـــس الفنزويلـــي نيكـــوالس مـــادورو يف حســـم انتخابـــات مايـــو 2018 لصاحلـــه، فضـــاًل عـــن اســـتقالة "بيـــدرو 
بابلـــو كوشينســـكي"، الرئيـــس البـــريويف قبـــل أن يحجـــب عنـــه الكوجنـــرس الثقـــة، وهـــو األمـــر الـــذي يتطلـــب مـــن حكومـــة 

كال البلديـــن اتخـــاذ إجـــراءات جديـــة خملاطبـــة األزمـــات التـــي تعانيهـــا.  

سانتياجو فيار
باحث مبركز برشلونة للشؤون الدولية 

)CIDOB( – إسبانيا



اجتاهات األحداث 84

تأزم األوضاع السياسية واالقتصادية يف فنزويال وبريو 

المعارضــة خســرت رهانهــا فــي انتــزاع الشــرعية عــن مــادورو.

ــن  ــن الدوليي ــر مــن المراقبي ــام عــدد كبي 3- اإلشــراف األجنبــي: ق
ينتمــون إلــى حوالــي 40 دولة مختلفة باإلشــراف علــى االنتخابات، 
بمــن فيهــم "خوســيه لويــس رودريجيــز ثاباتيــرو"، رئيــس وزراء 
إســبانيا الســابق)2(، وهــو مــا أضفــى صدقيــة علــى نتائجهــا، خاصــة 

أنهــم لــم يرصــدوا خروقــات كبيــرة تؤثــر علــى صدقيتهــا. 

ثانيًا: تاآكل ال�سرعية ال�سيا�سية
نجــح مــادورو فــي توظيــف االنتخابــات لتأكيــد شــرعيته فــي 
مواجهــة الضغــوط الدوليــة عمومــاً، واألمريكيــة خصوصــاً، ولكــن 
ــى  ــزة، بالنظــر إل ــزال مهت ــإن شــرعية النظــام الت ــل، ف ــي المقاب ف
اســتمرار تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة، إذ مــن 
المتوقــع أن ينكمــش الناتــج القومــي اإلجمالــي بحوالــي 15% فــي 
عــام 2018، وذلــك للعــام الثالــث علــى التوالــي، فضالً عــن تراجع 
حجــم الناتــج االقتصــادي مــن حوالــي 16% فــي عــام 2016 إلــى 
حوالــي 14% فــي عــام 2017، كمــا أنــه مــن المتوقــع أن ينكمــش 
بحوالــي 15% خــالل عــام 2018، فــي حيــن أن التضخــم وصــل 
إلــى مســتويات قياســية، وذلــك مــن حوالي 112% في عــام 2015 

إلــى حوالــي 2400% فــي عــام 2017)3(، 
كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يواصــل ارتفاعــه 
إلــى مســتويات قياســية ليبلــغ %13860 

فــي عــام 2018)4(. 

وقــد تســببت األوضــاع االقتصاديــة فــي 
ارتفــاع عــدد المهاجريــن الفنزويلييــن خارج 
البــالد مــن حوالــي 700 ألــف فــرد فــي عــام 
ــي  ــرد ف ــون ف ــي 1.6 ملي ــى حوال 2015 إل
عــام 2017، واختــار 885 ألــف فــرد منهــم 

ــن  ــدد م ــر ع ــا أكب ــتقبلت كولومبي ــوار، واس ــى دول الج ــوء إل اللج
هــؤالء الالجئيــن، فقــد بلــغ عددهــم فــي عــام 2017 حوالــي 600 

ألــف فــرد)5(.

ــف  ــدالت العن ــاع مع ــادي ارتف ــور االقتص ــع التده ــن م وتزام
ــف  ــت تصن ــة بات ــدن فنزويلي ــس م ــى أن خم ــرة، حت بصــورة كبي
ضمــن المراتــب األولــى ألكثــر خمســين مدينــة ترتفــع بهــا معــدالت 
العنــف، كمــا أنهــا تحتــل المرتبــة العاشــرة دوليــاً مــن حيــث ارتفــاع 

معــدالت الجريمــة)6(. 

وتترتــب علــى العنــف تكلفــة اقتصاديــة مباشــرة وغير مباشــرة. 
وتتمثــل التكلفــة المباشــرة فــي تصاعــد اإلنفــاق علــى المؤسســات 
ــر  ــة غي ــن أن التكلف ــي حي ــف، ف ــرة العن ــن ظاه ــد م ــة للح األمني
المباشــرة تتمثــل فــي تأثيــر الجريمــة علــى صحــة المواطنيــن 
)ارتفــاع اســتهالك الكحــول والمخــدرات(، وعلى االقتصــاد )تراجع 
اإلنتاجيــة، والتغيــب عــن العمــل(، وعلــى المجتمــع بصــورة عامــة 
)تنامــي الخــوف لــدى المجتمــع، وتنامــي الصراعــات المجتمعيــة(، 

وهــو مــا يعنــي فــي التحليــل األخيــر تراجــع جــودة الحيــاة)7(.

ونظــراً لصعوبــة اســتمرار األوضــاع علــى مــا هــي عليــه، فــإن 
الحكومــة الفنزويليــة عليهــا أن تشــرع فــي إدخال إصالحــات هيكلية 
فــي االقتصــاد مــن أجــل وقــف التدهــور االقتصــادي واألزمــة 
الماليــة التــي تعانيهــا البــالد، إذ يعانــي االقتصاد الفنزويلــي االعتماد 

شــبه الكلــي علــى إيــرادات النفــط، والتــي تمثــل حوالــي 95% مــن 
صــادرات البــالد. وتســبب انهيــار أســعار النفــط بحوالــي النصــف 
بــدءاً مــن عــام 2014، إلــى إضعــاف اقتصــاد البــالد والتســبب فــي 

األزمــة االقتصاديــة الحاليــة)8(.

ــع مصــادر  ــي سياســات لتنوي ــة تبن ــق الحكوم ــى عات ــع عل ويق
الدخــل، بصــورة تقلــل مــن اعتمادهــا علــى إيــرادات النفط، والســلع 
واألغذيــة المســتوردة، غيــر أن كاراكاس تواجــه ظروفــاً غيــر 
مواتيــة، نتيجــة اســتمرار العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة عليهــا، 
وتراجــع أســعار النفــط، وغيــاب أي خطــط حكوميــة حاليــة لتنويــع 
مصــادر الدخــل لالقتصــاد الفنزويلــي، واســتمرار الفســاد وعالقــات 
المحســوبية. وفــي حالــة إخفــاق الحكومــة فــي وقــف تدهــور 
ــض  ــتنهار بغ ــة س ــرعية الحكوم ــإن ش ــة، ف ــاع االقتصادي األوض

ــة أضفيــت عليهــا.  النظــر عــن أي شــرعية انتخابي

ثالثًا: ا�ستقالة كو�سين�سكي يف بريو
بابلــو  بيــدرو  الرئيــس  برئاســة  البيروفيــة  الحكومــة  واجهــت 
كوشينســكي" أزمــة علــى خلفيــة اتهامــه مــن قبــل المعارضــة 
بابلــو  "بيــدرو  انتخــب  بالفســاد.  الكونجــرس  علــى  المهيمنــة 
 28 فــي  لبيــرو  كرئيــس  كوشينســكي" 
يوليــو 2016، بعدمــا تمكــن فــي الفــوز 
ــن  ــة مرشــحة اليمي ــي مواجه ــات ف باالنتخاب
لالنتخابــات الرئاســية "كيكــو فوجيمــوري". 
ــم  ــى تقدي ــس المنتخــب إل ــد اضطــر الرئي وق
اســتقالته بعــد مــرور حوالــي عشــرين شــهراً 
مــن توليــه الحكــم، وتحديــداً فــي 21 مــارس 
ــة  ــوط المعارض ــت ضغ ــك تح 2018، وذل
ــن ديســمبر 2017.  ــدءاً م ــه للتنحــي، ب علي

مــارس  فــي  اســتقالته  تقديــم  إلــى  كوشينســكي  واضطــر 
ــون  ــاءه وهــم يحاول ــو تظهــر حلف 2018 فــور نشــر أشــرطة فيدي
ــه  ــة من ــي الكونغــرس لســحب الثق اســتمالة أصــوات المعارضــة ف
ــة  ــاء البرازيلي ــات مشــبوهة مــع شــركة البن بســبب ارتباطــه بعالق
"أوديبريشــت"، المتورطــة فــي قضايــا فســاد فــي العديــد مــن بلــدان 

ــة. المنطق

وتولــى الحكــم خلفــاً لــه نائــب الرئيــس وســفير البيــرو الســابق 
إلــى كنــدا "مارتــن فيــزكارا"، والبالــغ مــن العمــر 56 عامــاً، والذي 
ســبق أن تولــى منصــب محافظ إقليم موكيغــوا )2011 – 2014(، 

وينتمــي لحــزب الرئيــس الســابق "بيروفييــن مــن أجــل التغيير".

ــاد  ــة فــي البــالد، مــع اعتي ويعــد الفســاد أحــد المشــاكل المزمن
المســؤولين الحكومييــن الحصــول علــى رشــى مقابــل ترســية 
العقــود الحكوميــة علــى شــركات بعينهــا، إذ إن كل الرؤســاء الذيــن 
تعاقبــوا علــى حكــم بيــرو منــذ اســتعادة النظــام الديمقراطــي فــي عام 
1980 قــد تــم التحقيــق معهــم بتهــم فســاد. وهنــاك إدراك مجتمعــي 
بخطــورة هــذه المشــكلة، حيــث كشــف اســتطالع رأي أن المواطــن 
يــرى أن استشــراء الفســاد هــو المشــكلة الرئيســية فــي البــالد، تليــه 

الجريمــة والجهــل)9(.

ــاد  ــراء الفس ــي استش ــاهمت ف ــي س ــل الت ــد العوام ــل أح  وتمث
فــي مؤسســات الدولــة كافــة، فــي ضعــف القضــاء وتراجــع كفــاءة 

ــة يف  ــة ممثلـ ــة الفنزويليـ ــت املعارضـ تبنـ
ـــة"،  ـــدة الدميوقراطي ـــة الوح ـــف طاول "حتال
فضـــاًل عـــن اإلعـــالم الـــدويل، وعـــدد مـــن 
ـــج  ـــًا لنتائ ـــًا مناوئ ـــة موقف ـــات األجنبي احلكوم
االنتخابـــات، فقـــد أعلنـــت حـــوايل 20 حكومـــة 
أجنبيـــة، مـــن بينهـــا بعـــض دول أمريـــكا 
الالتينيـــة، نيتهـــا رفـــض نتائـــج االنتخابـــات، 

حتـــى قبـــل انعقادهـــا.
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بيروقراطيــة الدولــة، وارتفــاع مســتوى المحســوبية)10(. وقــّدر 
صنــدوق النقــد الدولــي أن التكلفــة الســنوية للفســاد بحوالــي 2% من 
إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، أي حوالــي 4 مليــارات دوالر 
ــة  ــن الموازن ــي 9% م ــاً حوال ــكل تقريب ــا يش ــو م ــنويا)11(، وه س
ــة  ــن تكلف ــع م ــه يرف ــا أن ــام 2017)12(، كم ــي ع ــة ف ــة للدول العام

ــي %10)13(. ــال بحوال ــام باألعم القي

رابعًا: تغلغل الف�ساد يف اأمريكا الالتينية
احتلــت بيــرو فــي عــام 2018 المرتبــة رقــم 96 فــي مؤشــر الفســاد 
العالمــي، وال يقتصــر الفســاد علــى البيــرو، بــل يمتــد إلــى باقي دول 
أمريــكا الالتينيــة، فوفقــاً للمؤشــر الســابق تنــدرج ثمانــي دول مــن 
أمريــكا الالتينيــة ضمــن أكثــر خمســين دولــة فاســدة فــي العالــم)14(. 
ولعــل المثــال الواضــح علــى الفســاد فــي هــذه الــدول شــركة 
اإلنشــاءات البرازيليــة "اودبريشــت"، والتــي تورطــت فــي قضايــا 
ــا واإلكــوادور  فســاد مــع رؤســاء األرجنتيــن والبرازيــل وكولومبي
والمكســيك وبنمــا وجمهوريــة الدومينــكان، وفنزويال وبيــرو، وذلك 

مــن أجــل الحصــول علــى مشــاريع فــي قطــاع البنيــة التحتيــة.

ــوا  ــة رؤســاء تعاقب ــت فضيحــة "أوديريشــت" آخــر أربع وطال
علــى حكــم بيــرو، وهــم: توليــدو وجارســيا وهومــاال وكوشينســكي. 
 )2006  –  2001( توليــدو  أليخانــدرو  حكومــة  اتهمــت  فقــد 
بالحصــول علــى 20 مليــون دوالر مــن شــركة أوديريشــت، وذلــك 
فــي مقابــل حصولهــا علــى مناقصــة لبنــاء الطريــق الســريع الــذي 

يربــط بيــن البيــرو والبرازيــل. 

أمــا آالن جارســيا )2006 – 2011(، فإنــه لــم توجــه إليــه أي 
تهــم مباشــرة، غيــر أن المحكمــة اتهمــت نائــب وزيــر االتصــاالت 
ــاعدة  ــون دوالر، لمس ــا 2 ملي ــى وقدره ــي رش ــه بتلق ــي حكومت ف
"أوديريشــت" فــي الفــوز بعطــاء عــام لبناء خــط مترو فــي العاصمة 
"ليمــا"، بينمــا كشــفت جريــدة "فولهــا دي ســاو باولــو" البرازيليــة 
أن شــركة "أوديريشــت" قامــت بإعطــاء ثالثــة مالييــن دوالر إلــى 
حملــة الرئيــس الســابق "أويانتــا هومــاال" )2011 – 2016(. 
وقبــل تفجــر هــذه الفضيحــة، كانــت المحكمــة البيروفيــة تحقــق معــه 
بتهمــة غســيل األمــوال خــالل حملتــه االنتخابيــة، وأصــدرت بحقــه 

هــو وزوجتــه حكمــاً بالســجن تســعة شــهور.

ويمثــل الرئيــس كوشينســكي أحــدث المتورطيــن فــي فضيحــة 
فســاد مرتبطــة بنفــس الشــركة، وهــو مــا أجبــره علــى االســتقالة. 
ــم  ــت بتقدي ــركة أوديريش ــام ش ــول قي ــده ح ــات ض ــدور االتهام وت
ــت  ــتفيلد" و"فيرس ــركتيه "ويس ــرعية لش ــر ش ــورة غي ــوال بص أم
كابيتــال"، عندمــا كان يشــغل منصــب وزيــر فــي حكومــة توليــدو.

ومــن الملحــوظ أن كل رئيــس يتولــى حكــم البيــرو يتعهــد 
بمكافحــة الفســاد، غيــر أنــه ســرعان مــا يتراجــع عــن تبنــي 
ــال عــزف  ــبيل المث ــى س ــذا الصــدد. وعل ــي ه ــة ف ــراءات جدي إج
هومــاال فــي عــام 2012 عــن تطبيــق التوصيــات الصــادرة عــن 
"الخطــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد"، خاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
ــل  ــي مكافحــة الفســاد مث ــة ف ســلطات بعــض المؤسســات الحكومي
القضــاء والــوزارات والشــرطة)15(. وبالمثــل، فــإن كوشينســكي 
تجاهــل حوالــي 70% مــن التوصيــات التــي اقترحتهــا لجنــة 
ــاد)16(. ــة الفس ــكيلها لمكافح ــه بتش ــو بنفس ــام ه ــة ق ــية خاص رئاس

ــي  ــى الفســاد، والت ــر عــدة عوامــل للقضــاء عل ــد مــن توف والب
ــن  ــية، فضــالً ع ــتقل، وإرادة سياس ــود قضــاء مس ــي وج ــل ف تتمث
اإلدراك الشــعبي لخطــورة المشــكلة، وضــرورة عالجهــا، وقــد 
أبــدى فيــزكارا توجهــات جديــة لمكافحــة الفســاد، إذ تعهــد فــي أبريل 
2018 بتضميــن توصيــات اللجنــة الرئاســية فــي الخطــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد )2018 – 2021(. ويأتــي مــن ضمــن العوامــل 
التــي قــد تدعــم جهــوده إصــرار الشــعب البيروفــي علــى مكافحــة 
ــن  ــد كونجــرس تهيم ــس الجدي ــل يواجــه الرئي ــي المقاب الفســاد. وف
عليــه المعارضــة، وقــد تتبنــى سياســات مناوئــة لــه، كمــا أن تجــذر 
الفســاد فــي بيــرو يعنــي أن مهمــة الرئيــس الجديــد لــن تكــون ســهلة.

ــي أزمــة  ــزال تعان ــال الت ــول إن فنزوي ــام، يمكــن الق ــي الخت وف
اقتصاديــة حــادة قــد تعصــف بشــريعتها االنتخابيــة، خاصــة مــا لــم 
تتبــن اإلجــراءات االقتصاديــة الكفيلــة بتصحيــح مســار االقتصــاد، 
وهــو أمــر التــزال فرصــه ضعيفــة. أمــا فــي بيــرو، فــإن مشــكلة 
الفســاد التــزال تعصــف بــكل الرؤســاء الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم 
البــالد، وتنعقــد اآلمــال علــى الرئيــس الجديــد فــي أن يتبنى سياســات 
تنجــح فــي القضــاء علــى الفســاد، وتعزيــز النمــو االقتصــادي للبالد. 
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