
األزمة الفنزويلية
األسباب الداخلية واألبعاد الخارجية

وحدة الرصد والتحليل

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف



تقدير موقف

2

األزمة الفنزولية | األسبـــاب
الداخلية واألبعاد الخارجية

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

املقدمة 
ال ي��زال ال�ص��راع عل��ى ال�ص��لطة يف فنزوي��ا حمتدم��ًا من��ذ تفج��ره عق��ب تن�صي��ب رئي���س 
الربمل��ان خ��وان غواي��دو نف�ص��ه رئي�ص��ًا موؤقت��ًا للب��اد، يف 23 يناي��ر/ كان��ون الث��اين 2019، 
مدعوم��اً م��ن املعار�ص��ة الت��ي ت�ص��يطر عل��ى اجلمعي��ة الوطني��ة )الربمل��ان(، يف رد منه��ا عل��ى 
تاأدية الرئي�س الفنزويلي، نيكوال�س مادورو، اليمني الد�صتورية يوم 10 يناير/ كانون الثاين 

2019، لوالي��ة رئا�ص��ية ثاني��ة؛ بحج��ة تزوي��ر االنتخاب��ات الرئا�ص��ية.
ومما ال �ص��ك فيه اأن ثمة اأ�ص��بابًا متعددة لاأزمة؛ داخلية وخارجية، �صيا�ص��ية واقت�صادية، 
فم��ا دواف��ع الت�صعي��د؟ وه��ل تنجح االإدارة االأمريكية يف ط��ي �صفحة عدوها الدائم )احلزب 

اال�صرتاكي احلاكم(؟

حمورية فنزويا يف معارك اأمريكا 
لع��ل التح��والت واالنتكا�ص��ات الت��ي حدث��ت يف ال�ص��نوات املا�صي��ة يف فنزوي��ا، خا�ص��ة يف 
عهد ت�صافيز، ال تزال موؤثرة اإىل يومنا هذا، على الرغم من ال�صغوط التي متار�صها اأمريكا 

عليه��ا، خا�ص��ة يف ظ��ل اإنه��اء بقية االأنظمة اال�ص��رتاكية بالق��ارة االأمريكية.

انطاق��ًا م��ن ذل��ك، ميك��ن فه��م طبيع��ة االأزم��ة ال�صيا�ص��ية القائم��ة يف فنزوي��ا حالي��ًا، 
والت��ي تق��رتب م��ن اأن تك��ون حربًا فعلية ت�ص��نها الواليات املتحدة، بوا�ص��طة اأدواتها الداخلية، 
لاإطاحة بنيكوال�س مادورو، خليفة ت�صافيز، الذي يخو�س اأكرب النزاالت ال�صيا�صية واأ�صدها 
خط��رًا، من��ذ اأن جنح��ت املعار�ص��ة اليميني��ة يف ا�ص��تغال مكامن اخللل يف النظام ال�صيا�ص��ي 
م��ن جه��ة، واالأزم��ة االقت�صادي��ة الت��ي تعانيه��ا الب��اد نتيج��ة النخفا���س اأ�ص��عار النف��ط اخلام 

العاملي��ة م��ن جهة ثانية.

متتل��ك فنزوي��ا موقع��ًا ا�ص��رتاتيجيًا يف الق��ارة الاتيني��ة هام��ًا وموؤث��رًا م��ن ع��دة جوان��ب؛ 
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حي��ث تق��ع �ص��مال اأمري��كا اجلنوبي��ة، حتده��ا م��ن اجلن��وب الربازي��ل، وم��ن ال�ص��مال البح��ر 
الكاريب��ي واملحي��ط االأطل�ص��ي؛ ب��ني كولومبي��ا وغويان��ا. 

وتنق�ص��م االأرا�ص��ي الت��ي ُت�ص��يطر عليه��ا فنزوي��ا اإىل اأرب��ع مناط��ق؛ وه��ي: �ص��هول اأورينوك��و 
الوا�ص��عة الت��ي تق��ع يف و�ص��ط الب��اد، واجلب��ال ال�ص��مالّية، واأرا�ص��ي ماراكايب��و املنخف�ص��ة يف 
ال�ص��مال الغرب��ي، ومرتفع��ات غويان��ا يف اجلن��وب ال�ص��رقي. كم��ا ت�ص��تهر فنزوي��ا بتنوعه��ا 
اجلغ��رايف م��ا ب��ني القم��م العالي��ة واالأرا�ص��ي الع�ص��بّية، وم��ن ال�ص��واحل الكاريبي��ة اإىل اجلبال 

املُ�ص��ّطحة، باالإ�صاف��ة اإىل امتاكه��ا اأعل��ى �ص��ال يف الع��امل. 

اأم��ا اقت�صادي��ًا فُيع��دُّ النف��ط م��ن اأه��م �ص��ادرات فنزوي��ا، خا�ص��ة م��ع بداية الق��رن املا�صي 
و�صواًل اإىل �صنة 2015، اإذ تقدر ن�صبة عائدات النفط ب� 95% من اإجمايل عائدات الدولة، 
لكن االأزمة االقت�صادية التي حلت بفنزويا مطلع 2014 اأفرغت فنزويا من ر�صيدها من 

هذه الرثوة، فاأ�صبحت العائدات ال تتجاوز 18% من جمموع ال�صادرات.

دوافع االأزمة
بدع��م اأمريك��ي معل��ن تب��دو املعار�ص��ة اليميني��ة، املمثل��ة للم�صال��ح الراأ�ص��مالية يف الب��اد، 
ما�صي��ة يف الت�صعي��د �ص��د النظ��ام الي�ص��اري يف فنزوي��ا، يف �ص��ياق ث��اأري، لانق�صا���س عل��ى 
االإجراءات االقت�صادية التي اتخذها ت�صافيز خال �صنوات حكمه االثنتي ع�صرة، التي كان 
م��ن نتائجه��ا تاأمي��م مئ��ات ال�ص��ركات للق�ص��اء عل��ى االحت��كارات الراأ�ص��مالية، ومتوي��ل برامج 

التنمي��ة االجتماعية.

له��ذا الغر���س، مل توّف��ر املعار�ص��ة الفنزويلي��ة، م��ن خ��ال �ص��بكة امل�صال��ح الراأ�ص��مالية 
املرتبط��ة به��ا، �ص��احًا ل�ص��ن الهج��وم امل�ص��اد عل��ى النظ��ام البوليفاري، والت��ي اتخذت منحى 

ت�صاعدي��ًا من��ذ رحي��ل ت�ص��افيز وو�ص��ول م��ادورو اإىل احلك��م.
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ولع��ّل االقت�ص��اد كان ال�ص��اح االأم�ص��ى يف ي��د اليم��ني الفنزويل��ي، ال��ذي اقتن���س فر�ص��ة 
تراج��ع العائ��دات العمومي��ة، نتيج��ة النخفا���س �ص��عر النف��ط م��ن جه��ة، واخلل��ل يف اجله��از 
البريوقراط��ي للدول��ة الفنزويلي��ة، وال �ص��يما يف املج��ال اخلدمات��ي، م��ن جه��ة اأخ��رى، ف��راح 
يفاقم االأزمة املعي�ص��ية التي متثلت يف �ص��ح ال�ص��لع اال�ص��تهاكية، وذلك من خال م�صاربات 

غ��ري م�ص��روعة اأدت اإىل ارتف��اع جن��وين يف االأ�ص��عار.

ويف حدي��ث األق��اه الرئي���س الفنزويل��ي يف اأغ�صط���س/اآب املنق�ص��ي، اأ�ص��ار اإىل اأن��ه ق��د جن��ا 
من حماولة اغتيال با�صتخدام طائرة م�صرية يف اأثناء حدث ع�صكري يف العا�صمة كراكا�س، 

مدعي��ًا اأنه��ا »موؤام��رة ميينية« تقف خلفها الوالي��ات املتحدة، ومتهمًا كولومبيا بتنفيذ ذلك.

وق��د اأعل��ن ج��ون بولت��ون، م�صت�ص��ار الرئي���س االأمريك��ي ل�ص��وؤون االأم��ن القوم��ي، اأن ب��اده ال 
تع��رتف ب�ص��لطات الرئي���س الفنزويل��ي، وو�صف��ه باأنه طاغية.

اأن الوالي��ات املتح��دة �ص��توا�صل ا�ص��تخدام جمي��ع االأدوات  واأ�ص��اف بولت��ون، يف بي��ان، 
الدبلوما�ص��ية واالقت�صادية �صد نظام مادورو »غري القانوين« ال�ص��تعادة الدميقراطية، حتى 

اإن ا�ص��تدعى ذل��ك احل��رب.

ويف مقابل��ة م��ع �ص��بكة )�صي.بي.اإ���س( اأك��د ترام��ب احتمال التدخل الع�ص��كري يف فنزويا، 
قائًا: »من دون �صك.. هذا اأحد اخليارات«.

االأطراف املحلية الفاعلة يف فنزويا 
من اأهم االأطراف الفاعلة اليوم يف فنزويا االأحزاب املعار�صة حلكم مادورو واملوالية له 
واجلي�س الفنزويلي والكني�صة، وُيعد حزب )العدالة اأواًل( من اأهم االأطراف املحلية الفاعلة 
يف فنزويا واأكرثها ن�ص��اطًا وحركية، وكذلك حزب االإرادة ال�ص��عبية، والعمل الدميقراطي، 
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والع�صر اجلديد. هذه االأحزاب تعد من اأكرث االأطراف الداخلية يف فنزويا فاعلية وحتركًا 
ودعمًا خلوان جوايدو، وترى اأن هذا االأخري هو االأحق برئا�صة فنزويا. كذلك، ويف ت�صعيد 
لل�صغ��وط ال�صيا�ص��ية عل��ى م��ادورو، اتهم��ت الكني�ص��ة الكاثوليكي��ة يف فنزوي��ا حكوم��ة مادورو 

باأنها »دكتاتورية«.

وباملقاب��ل يع��د احل��زب اال�ص��رتاكي احلاك��م يف فنزوي��ا م��ن اأك��رث اجله��ات املوؤي��دة حلك��م 
م��ادورو، وق��د ع��دَّ م��ا يح��دث انقابًا عل��ى ال�ص��رعية والدميقراطية.

ويح��اول طرف��ا الن��زاع ال�صيا�ص��ي يف فنزوي��ا دف��ع املعرك��ة ح��ول ال�ص��يطرة عل��ى الب��اد اإىل 
ثكنات الع�صكر، قناعة منهما باأن املوؤ�ص�صة الع�صكرية قد تكون لها الكلمة النهائية يف االأزمة.

 م��ن جهت��ه اأعل��ن اجلي���س الوطن��ي الفنزويل��ي الذي يحظ��ى باأهمية كب��رية، رف�صه ملا حدث 
ه تدخ��ًا ب�ص��وؤون الب��اد الداخلي��ة، واأك��د �ص��رورة  م��ن )انق��اب( عل��ى نظ��ام م��ادورو، وع��دَّ

احلف��اظ عل��ى املوؤ�ص�ص��ات احلالي��ة، واالأم��ن يف الباد.

واأثبت اجلي���س بالفعل والءه ملادورو رئي�ص��ًا، حني اأحبط حماولة اغتياله بوا�ص��طة طائرات 
م�صرية، باالإ�صافة اإىل حماوالت ان�صقاق خمتلفة باءت بالف�صل.

باملقابل حدثت ان�ص��قاقات ل�ص��خ�صيات ع�ص��كرية حمدودة اأعلنت مواالتها خلوان جوايدو، 
ولعل من اأبرزها املازم اأول خو�ص��يه هيداجلو، وذلك يف خطاب له اأعلن فيه االن�ص��قاق من 
اجلي���س، قائ��ًا: نح��ن ال نع��رتف بنيكوال���س م��ادورو رئي�ص��ًا للب��اد وقائ��دًا للق��وات امل�ص��لحة، 
ونح��ذر املجتم��ع ال��دويل م��ن اأن من�ص��ب رئا�ص��ة اجلمهوري��ة يف فنزوي��ا ق��د اغُت�صب.كذل��ك 
�صرح��ت جمموع��ة م��ن اجلي���س املن�ص��ق با�ص��م )الع�ص��كريون املتم��ردون( اعرتافه��م برئي���س 

اجلمعي��ة الوطني��ة خوان جوايدو رئي�ص��ًا للباد.
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الفاعلون الدوليون
تع��د االإطاح��ة مب��ادورو الورق��ة االأخ��رية يف ر�صي��د الوالي��ات املتح��دة، خا�ص��ة م��ع اق��رتاب 
اأمري��كا م��ن االن�ص��حاب م��ن املعاه��دة النووي��ة التي اأبرمتها م��ع االحتاد ال�ص��وفييتي يف القرن 

املا�صي.

وذل��ك اأن االإطاح��ة بالنظ��ام الفنزويل��ي ق��د تت�ص��بب بخل��ق تهدي��د رو�ص��ي، وذل��ك بال�صغ��ط 
عل��ى اأمري��كا؛ بن��اء عل��ى اأن انته��اء االتفاقي��ة يعي��د لرو�ص��يا حقه��ا يف ا�ص��تعمال ال�صواري��خ 
متو�ص��طة وبعي��دة امل��دى، الت��ي ا�ص��تهدفت به��ا �ص��ابقًا دواًل اأوروبي��ة وبع���س املناط��ق االأمريكية 

مث��ل )اآال�ص��كا(، وه��و م��ا اأث��ار خم��اوف الغ��رب؛ نظ��رًا لدقته��ا وقوة ا�ص��تهدافها.

وك�ص��ف الت�صعي��د ال�ص��ريع لاأزم��ة يف فنزوي��ا واإمكاني��ة حتوله��ا اإىل ق�صي��ة عاملي��ة؛ اأهمي��ة 
الق��ارة الاتيني��ة يف الع��امل ومتوقعه��ا اال�ص��رتاتيجي، ولذل��ك ميك��ن اأن ينج��م ع��ن تطوراته��ا 
امل�ص��تقبلية العدي��د م��ن التداعي��ات يف املنطق��ة ، ب��ل م��ن املتوق��ع اأي�صًا اأن يت�ص��ع مداها لي�صل 
اإىل خ��ارج حدوده��ا، حي��ث كانت رو�ص��يا يف طليعة ال��دول التي كانت داعمة ملادورو، ورف�صت 
االع��رتاف برئي���س اجلمعي��ة الوطني��ة جواي��دو، كم��ا انتق��دت مو�ص��كو املمار�ص��ات االأمريكي��ة 
الهادفة اإىل التدخل يف ال�ص��وؤون الداخلية لفنزويا، وعدم احرتام �ص��يادة فنزويا بو�صفها 
مُتثل انتهاكًا لقواعد ومعايري القانون الدويل، بعد قرار دونالد ترامب الذي عدَّ فيه مادورو 

رئي�ص��ًا غري �ص��رعي، واعرتف بجوايدو رئي�ص��ًا جديدًا لفنزويا.

ت م��ا يح��دث يف فنزويا انقابًا غري �ص��رعي، ودَع��َم هذا القرار  وكذل��ك ال�ص��ني الت��ي ع��دَّ
احلكومات الي�صارية يف املك�صيك، وكوبا، وبوليفيا، واالإكوادور.

ومُتث��ل كل م��ن املك�ص��يك واأوروج��واي الفري��ق الداع��م للح��وار ب��ني جمي��ع االأط��راف الفاعل��ة 
يف االأزمة، كما اأن رو�ص��يا ترف�س اأي تدخل ع�ص��كري خارجي يف فنزويا. واقرتحت البلدان 
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البدء باملفاو�صات اجلدية وال�صاملة واملوثوقة، مع االحرتام الكامل ل�صيادة القانون وحقوق 
االإن�ص��ان حلل النزاع بطريقة �صلمية. 

خامتة 
يبق��ى ه��ذا احل��دث ره��ن موازي��ن الق��وى، حيث عززت الوالي��ات املتحدة- للم��رة الثانية يف 
مدة زمنية ق�صرية- ال�صكوك يف حماولتها ب�صط نفوذها يف بع�س املناطق، خا�صة بعد ف�صل 

االنقاب الرتكي والفنزويلي مبدئيًا.

كما يرتكز ال�صراع على دور القوة الداخلية التي �صيكون للجي�س دور حا�صم يف حتديدها، 
كم��ا �ص��يكون لبع���س االأط��راف اخلارجي��ة دور مهم، خا�ص��ة الواليات املتح��دة، لكون فنزويا 
خارجة عن طواعية ترامب، و�صعيًا منه الإ�صقاط ما تبقى من معار�صة يف اأمريكا الاتينية. 

يف املقاب��ل جن��د �صعف��ًا يف الدع��م ال��دويل مل��ادورو، ولك��ن تبق��ى فنزوي��ا رهين��ة احل��راك 
الداخل��ي، خا�ص��ة م��ن الطبق��ة ال�صيا�ص��ية الفاعل��ة، وم��دى تفاعله��ا يف ح��ل االأزم��ة الداخلي��ة، 

دون ت�صعي��د م��ن اأزم��ة حملي��ة لت�صب��ح اأزم��ة اإقليمية.

يبق��ى اأه��م الق��وى ه��و اجلي���س، ال��ذي �ص��يكون ل��ه دور مه��م يف حتدي��د موقع��ه يف معادل��ة 
�صعب��ة م��ع اأي ط��رف �ص��يكون، خا�ص��ة بع��د �ص��عي بع�س االأط��راف من اأجل حتقيق انق�ص��امات 
داخل املوؤ�ص�ص��ة الع�ص��كرية واالأمنية، ما يوؤكد اأن الواليات املتحدة قد ت�ص��عى هي االأخرى اإىل 

اخلي��ارات الع�ص��كرية كحل نهائ��ي وجذري.

لك��ن يبق��ى ا�ص��تمرار نظ��ام م��ادورو االأف�صل لدول ال�ص��رق االأو�ص��ط، خا�ص��ة لعاقته برتكيا 
اقت�صادي��ًا، وم�ص��اندته للق�صاي��ا العادل��ة مث��ل الق�صي��ة الفل�ص��طينية وح��ق ال�ص��عوب يف تقري��ر 

م�صريها.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد االأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��رب تكنولوجي��ا االت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ري املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري اال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

االأهداف
-  االإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خال اإعداد االأبحاث وتقدمي اال�صت�صارات.

الو�صائل
-  اإعداد الدرا�صات واالأبحاث واال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

االأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات واالأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جماالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات االإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية. 

- درا�صات الفكر االإ�صامي. 

اال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي اال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
واالأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية واالأحداث ال�صيا�صية واالجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات واالأبحاث عرب و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




