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التقارب المشروط:
لماذا سعت واشنطن إلى االنفتاح على النظام الفنزويلي؟

الواليــات  قامــت   ،2022 أكتوبــر  بدايــة  فــي 
أســرى  تبــادل  بأكبــر عمليــة  المتحــدة وفنزويــا 
بينهمــا مؤخــرًا؛ مــا يجعــل البعــض يعتقــد أن هــذه 
الخطــوة قــد تمثــل ذوبانــًا للجليــد فــي العاقــات 
المتوتــرة بيــن البلديــن، نتيجــة قطــع العاقــات 
الدبلوماســية بينهمــا منــذ ينايــر 2019، لكــن ثمــة 
تحديــات رئيســية تقــف عائقــًا أمام دوافــع البلدين 
لتطويــر عاقتهمــا الثنائيــة، فــي ظــل تصاعــد حدة 
التوتــرات العالميــة، مــن جــراء الحــرب األوكرانيــة 

وتداعياتهــا علــى االقتصــاد العالمــي.

ســبعة  عــن  فنزويــا  أفرجــت  الجــاري،  أكتوبــر  بدايــة  فــي 
أمريكييــن، بينهــم خمســة مديريــن تنفيذييــن بشــركات نفطيــة، 
ــي نيكــوالس مــادورو  ــارب الرئيــس الفنزويل ــن مــن أق ــل اثني مقاب
ــم  ــام 2015 بته ــا ع ــدة، اعُتق ــات المتح ــي الوالي ــجونين ف المس
ــراج  ــات اإلف ــر عملي ــن أكب ــدة م ــي واح ــدرات، وه ــق بالمخ تتعل
الجماعــي عــن األمريكييــن المحتجزيــن فــي الخــارج مؤخــراً؛ مــا 
يجعــل البعــض يعتقــد أن هــذا التبــادل قــد يمثــل ذوبانــاً للجليــد فــي 
العاقــات المتوتــرة بيــن واشــنطن وكاراكاس، خاصــة بعــد قطــع 
العاقــات الدبلوماســية بينهمــا منــذ ينايــر 2019، وفــرض األولــى 
عقوبــات علــى حكومــة مــادورو فــي الوقــت الــذي ضغطــت فيــه 
واشــنطن إلجــراء مفاوضــات بيــن الســيد مــادورو وخــوان جوايــدو 
رئيــس الجمعيــة الوطنيــة الســابق، الــذي تعتبــره الواليــات المتحــدة 

ــا. ــت لفنزوي ــس الشــرعي المؤق الرئي

دوافع االنفتاح

ــة، مــن جــراء التطــور  ــرات العالمي ــي ظــل تصاعــد حــدة التوت ف
المســتمر للحــرب األوكرانيــة وتداعياتهــا علــى االقتصــاد العالمــي، 
ــى إيجــاد موطــئ  ــا إل ــات المتحــدة وفنزوي تســعى كل مــن الوالي
ــة،  ــهور الماضي ــال الش ــتركة؛ فخ ــات المش ــين العاق ــدم لتحس ق
وبالتحديــد فــي شــهر مــارس الفائــت، أجــرى وفــد أمريكــي يضــم 
مســؤولين كبــاراً مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة والبيــت األبيض 
ــن،  ــن الدولتي ــات بي ــة العاق ــا لمناقش ــى فنزوي ــمية إل ــارة رس زي
ــن ســاكي”  ــا “جي ــت األبيــض حينه ــة باســم البي وخرجــت المتحدث
فــي حــوار مــع مجموعــة مــن الصحفييــن، يــوم 7 مــارس 2022، 
ــي اإلدارة  ــؤولون ف ــا مس ــي أجراه ــة الت ــدف الرحل ــد أن “ه لتؤك
ــة  ــا منهــا الطاق ــى فنزويــا، هــو مناقشــة مجموعــة مــن القضاي إل
ــراح  ــا س ــت فنزوي ــارة أطلق ــذه الزي ــع ه ــن م ــا”. وبالتزام وأمنه

ــز.  ــاس وجــورج فرناندي ــن جوســتافو كاردين األمريكيي

Interregional تقديرات

العدد 88، 12 أكتوبر 2022

ملخص



2
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واســتمرت هــذه المؤشــرات علــى مــدار الشــهور التاليــة لتلــك 
ــر الجــاري،  ــي شــهر أكتوب ــى اإلعــان ف ــارة وصــوالً إل الزي
عــن إطــاق فنزويــا ســراح ســبعة أمريكييــن، بينهــم خمســة 
مديريــن تنفيذييــن بشــركات نفطيــة، مقابــل اثنيــن مــن أقــارب 
فــي  المســجونين  مــادورو  نيكــوالس  الفنزويلــي  الرئيــس 
ــات المتحــدة. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن القــول إن هــذا  الوالي
ــع الرئيســية  ــن الدواف ــدد م ــط بع ــات يرتب ــي العالق ــاح ف االنفت

ــي: ــا يل ــة فيم المتمثل

1- تطويــر العالقــات االقتصاديــة بيــن الدولتيــن: يســتحوذ البعد 
االقتصــادي علــى مســاحة معتبــرة مــن مســار تقــدم العاقــات 
ــن واشــنطن وكاراكاس، خاصــًة بعــد أن تضــرر االقتصــاد  بي
ــت  ــث كان ــنطن؛ حي ــع واش ــة م ــن القطيع ــراً م ــي كثي الفنزويل
الواليــات المتحــدة أكبــر شــريك تجــاري لفنزويــا، بتبــادل 
ــار دوالر فــي عــام  تجــاري وصــل إجمــاالً إلــى نحــو 20 ملي
ــح فنزويــا  ــزان التجــاري حينهــا فــي صال 2018، وكان المي
بمقــدار 7.5 مليــار دوالر، بيــد أن توتــر العاقــات بينهمــا قــد 
أضعــف حجــم المعامــات التجاريــة بينهمــا حتــى وصلــت إلــى 

ــط عــام 2021.  ــاري دوالر فق ملي

ــى  ــال إل ــال األعم ــة ورج ــركات األمريكي ــعى الش ــا تس كم
زيــادة دورهــا فــي تطويــر العاقــات مــع فنزويــا، وخصوصــاً 
ــال  ــبيل المث ــى س ــة؛ فعل ــة األوكراني ــات األزم ــي ظــل تداعي ف
تســعى شــركة النفــط شــيفرون إلــى الحصــول علــى ترخيــص 
أمريكــي الســتئناف عملهــا فــي فنزويــا؛ مــا قــد يجعلهــا 
تضطلــع بــدور فعــال فــي اتجــاه االنفتــاح األمريكــي علــى 

ــي. ــام الفنزويل النظ

2- تعزيــز العزلــة الدوليــة المفروضــة على روســيا: ال تنفصل 
ــات  ــا عــن معطي ــاه فنزوي ــة تج ــة الراهن التحــركات األمريكي

الحــرب األوكرانيــة ومحــاوالت الواليــات المتحــدة والــدول 
األوروبيــة، فــرض عزلــة دوليــة علــى روســيا؛ فالتقــارب 
األمريكــي مــع كاراكاس قــد يســاعد علــى إبعادهــا عــن موســكو 
التــي باتــت مــن أهــم حلفائهــا فــي الســنوات الماضيــة، بيــد أن 
ــركات  ــع التح ــي م ــن التماه ــة م ــن درج ــرت ع كاراكاس عب
الروســية تجــاه األزمــة األوكرانيــة؛ حيــث ألقــت فنزويــا اللــوم 
علــى الواليــات المتحــدة وحلــف الناتــو فــي األزمــة بأوكرانيــا.

اإليرانية–الفنزويليــة:  العالقــات  تحجيــم  محاولــة   -3
ــات المتحــدة أيضــاً مــن تقاربهــا مــع فنزويــا  تســتهدف الوالي
ــال  ــدة خ ــة المتصاع ــة – الفنزويلي ــات اإليراني ــم العاق تحجي
الســنوات الماضيــة، وهــي العاقــات التــي انطــوت علــى 
تعــاون اقتصــادي وسياســي؛ فعلــى ســبيل المثــال، أنشــأ البلــدان 
ــيارات  ــع الس ــركة تصني ــل ش ــتركة مث ــركات المش ــض الش بع
“بينيروتــو”، ومصنــع لألســمنت، ناهيــك عــن تنســيق المواقــف 
السياســية بينهمــا فــي ظــل مــا يمكــن أن نطلــق عليــه “تحالــف 
ــات  ــن العاق ــؤولو الدولتي ــف مس ــا يص ــادًة م ــوم”، وع الخص

بينهمــا بالعاقــات االســتراتيجية.

4- تنويــع مصــادر الطاقــة الغربية: يشــكل ملف النفــط، وتنويع 
ــاح األمريكــي  ــة، واحــداً مــن أهــم دوافــع االنفت مصــادر الطاق
ــة عــن  ــد كشــفت األزمــة األوكراني ــى فنزويــا؛ فق الراهــن عل
ــاز  ــط والغ ــى النف ــة عل ــدول الغربي ــاد ال ــل اعتم ضــرورة تقلي
الروســيين، ومــن ثــم البحــث عــن مصــادر بديلــة. وربمــا 
تكــون فنزويــا واحــدة مــن المصــادر المهمــة فــي هــذا الســياق، 
خاصــة أنهــا تمتلــك أكبــر احتياطــي نفطــي فــي العالــم بإجمالــي 
ــت بعــض األصــوات  ــذا طالب ــل؛ ل ــارات برمي ــو 304 ملي نح
داخــل الواليــات المتحــدة باللجــوء إلــى فنزويــا مصــدراً بديــاً 

للنفــط الروســي.
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ــة  ــي أيضــاً تفهمــه ألهمي ــدى الرئيــس الفنزويل ــه أب ومــن ناحيت
النفــط فــي العاقــات بيــن فنزويــا والــدول الغربيــة، موضحــاً 
أن النفــط الفنزويلــي متــاح لمــن يريــد شــراءه، ســواء كان 
ــا أو الواليــات المتحــدة، خاصــة  مســتثمراً مــن آســيا أو أوروب

ــة. ــات الحــرب األوكراني ــي ظــل تداعي ف

5- صعوبــة إبعــاد “مــادورو” عــن الســلطة: فقــد راهنــت 
واشــنطن خــال الســنوات الماضيــة علــى آليــة محاولــة إبعــاد 
ــم يكــن  ــدو أن هــذا الرهــان ل مــادورو عــن الســلطة، ولكــن يب
ــس  ــى التكري ــادراً عل ــي ق ــس الفنزويل ــدا الرئي ــد ب ــاً؛ فق واقعي
لســلطته داخليــاً مــن خــال عــدد مــن األدوات، قــد يكــون أهمهــا 
الحفــاظ علــى شــبكة مــن الــوالءات داخــل الجيــش، الــذي يعتبــر 
ــن أو  ــاط حاليي ــن ضب ــال تعيي ــن خ ــه، م ــي ل ــم الرئيس الداع
ســابقين فــي الجيــش لرئاســة بعــض الــوزارات، والتعامــل مــع 
مهــام توزيــع اإلمــدادات الغذائيــة والتمويــن علــى المواطنيــن، 
فضــاً عــن مســاهمة األوضــاع االقتصاديــة المترديــة فــي 
إعطــاء نظــام مــادورو مزيــداً مــن النفــوذ علــى الطبقــات 
الفقيــرة، مــن خــال التوســع فــي برامــج الحمايــة االجتماعيــة، 
ــات  ــذه الطبق ــح ه ــهرية، لتصب ــة الش ــاعدات الغذائي ــل المس مث
ــا  ــم الحصــول عليه ــاعدات يمكنه ــى أي مس ــاداً عل ــر اعتم أكث

مــن الــوكاالت الحكوميــة؛ ولذلــك ليــس أمــام اإلدارة األمريكيــة 
ســوى التفــاوض مــع النظــام الفنزويلــي الحالــي، خاصــة بعــد 

فشــل المحــاوالت الســابقة لانقــاب عليــه.

عوائق التقارب

ال يــزال التقــارب األمريكــي – الفنزويلــي مرتهنــاً بتجــاوز 
الجانبيــن خالفتهمــا الســابقة؛ حيــث إن هنــاك تحديــات متعــددة 
تقــف حائــالً أمــام تحســن وتطــور عالقاتهمــا الثنائيــة، ومــن 

أبرزهــا:

1– المشــروطية األمريكيــة لرفــع العقوبات عــن كاراكاس: لقد 
حــددت اإلدارة األمريكيــة عــدداً مــن االشــتراطات الضروريــة 
لرفــع العقوبــات عــن فنزويــا، وإقامــة عاقــات إيجابيــة معهــا، 
ومنهــا تأكيــد حــق التطلعــات الديمقراطيــة للشــعب الفنزويلــي، ال 
ســيما االســتمرار في عملية إطاق ســراح الســجناء السياســيين، 
ــلطة  ــراز الس ــن ضــرورة إح ــن، فضــاً ع وخاصــة األمريكيي
الحاكمــة تقدمــاً ذا مغــزى فــي المفاوضــات مــع المعارضــة 
ــرة  ــية ح ــات رئاس ــراء انتخاب ــة إلج ــروط الازم ــة الش لمناقش

ونزيهــة فــي عــام 2024.
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ــي  ــن القوم ــس األم ــم مجل ــدث باس ــه المتح ــا صــرح ب ــو م وه
ــادل  ــة تب ــام صفق ــد إتم ــون، بع ــان واتس ــض أدري ــت األبي بالبي
األســرى األخيــرة بيــن الجانبيــن، مؤكــداً أن الواليــات المتحــدة 
ليــس لديهــا خطــط لتغييــر سياســة العقوبــات المفروضــة علــى 
ــي  ــس الفنزويل ــن الرئي ــاءة م ــوات بن ــاذ خط ــا دون اتخ فنزوي

ــة.  ــتعادة الديمقراطي الس

بيــد أن واشــنطن قــد توصلــت أيضــاً مــع حكومــة كاراكاس 
وبعــض شــخصيات المعارضــة الفنزويليــة إلــى اتفــاق مــن شــأنه 
ــة  ــدوالرات مــن أمــوال الدول ــن مــن ال ــات المايي أن يحــرر مئ
الفنزويليــة المجمــدة فــي البنــوك األمريكيــة لدفع فاتــورة واردات 
األغذيــة واألدويــة ومعــدات شــبكة الكهربــاء المنهــارة فــي 

البــاد، ولكــن المســؤولين األمريكييــن حــذروا مــن أن االتفــاق 
ــادورو  ــار مســاعدي م ــه مرهــون باســتئناف كب ــد يفشــل؛ ألن ق

ــع المعارضــة.  ــات م المحادث

2– تصاعــد االنتقــادات الداخليــة لــإدارة األمريكيــة: أفضــى 
االنفتــاح األمريكــي علــى النظــام الفنزويلــي إلــى تصاعــد حــدة 
االنتقــادات الداخليــة إلدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، 
وهــي االنتقــادات التــي تجــاوزت االنتمــاءات الحزبيــة؛ إذ 
ــى  ــوبة عل ــية محس ــخصيات سياس ــن ش ــادات م ــدرت انتق ص
الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي ضــد المحادثــات األمريكية 
الفنزويليــة؛ حيــث يــرون أن المجتمــع الدولــي قــد اجتمــع 
ــل روســيا. ــا مــن قب ــى أوكراني لرفــض الهجــوم العســكري عل
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لماذا سعت واشنطن إلى االنفتاح على النظام الفنزويلي؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية
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ويفتــرض الخطــاب األمريكــي الرافــض للتقــارب مــع فنزويــا 
ــس  ــد الرئي ــره ض ــم بأس ــد العال ــدن لتوحي ــود إدارة باي أن جه
الروســي فاديميــر بوتيــن ال ينبغــي تقويضهــا مــن خــال 
دعــم دكتاتــور آخــر متهــم بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية فــي 
كاراكاس؛ فالتطلعــات الديمقراطيــة للشــعب الفنزويلــي، شــأنها 
فــي ذلــك شــأن تصميــم وشــجاعة الشــعب األوكراني، وتســاوي 

قيمتهــا أكثــر مــن بضعــة آالف مــن براميــل النفــط.

ثمــة عاقــات  3- صعوبــة تخلــي فنزويــال عــن روســيا: 
تاريخيــة تجمــع بيــن مــادورو وبوتيــن، وهــي العاقــات التــي 
ــكرية  ــاد عس ــك بأبع ــية وكذل ــة وسياس ــاد اقتصادي ــط بأبع ترتب
مــن خــال مبيعــات األســلحة الروســية لفنزويــا. وهكــذا، 
ــات  ــى مســار المحادث ــات ضغوطــاً عل ــد تفــرض هــذه العاق ق
تطلــب  األولــى  أن  وكاراكاس، وخصوصــاً  واشــنطن  بيــن 
مــن النظــام الفنزويلــي تحجيــم العاقــات مــع موســكو، وإدانــة 
الحــرب فــي أوكرانيــا علنــاً، وهــو مــا قــد يصعــب تحقيقــه فــي 

ــا. ــيا وفنزوي ــن روس ــتراتيجية بي ــات االس ــل العاق ظ

4– ضعــف إمكانيــات اإلنتــاج النفطــي الفنزويلــي: تشــكك 
المعارضــة الفنزويليــة فــي إمكانيــة تقديــم فنزويــا بديــاً للنفــط 
الروســي بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة والــدول الغربيــة؛ فمن 
ــإن كاراكاس  ــي المعارضــة ف ــدة ف ــراف عدي ــر أط ــة نظ وجه

قــادرة علــى إنتــاج نحــو 800 ألــف برميــل فقــط يوميــاً – 
وهــو جــزء ضئيــل مقارنــة بإنتــاج روســيا – وقــد خصصــت 
ــرض أن  ــن المفت ــذا م ــا؛ ل ــن وكوب ــه للصي ــر من ــل الكثي بالفع
ــان علــى ســرعة حــل الخافــات القائمــة بينهمــا،  يعمــل الجانب
مــن أجــل تســريع وتيــرة عــودة الشــركات النفطيــة األمريكيــة 
واألوروبيــة للعمــل مــرة أخــرى فــي فنزويــا؛ لتعزيــز قدراتهــا 
اإلنتاجيــة مــن النفــط، وتصديــره إلــى األســواق األوروبيــة 

ــي ظــل ضعــف اإلمــدادات الروســية. ــه، ف المتعطشــة إلي

األمريكيــة – المحادثــات  مســتقبل  يظــل  القــول:  خالصــة 
ومــع  عديــدة،  ســيناريوهات  علــى  مفتوحــاً  الفنزويليــة 
ــن  ــدد م ــن بع ــات مرته ــذه المحادث ــاح ه ــدى نج ــإن م ــك ف ذل
العوامــل الرئيســية، فــي مقدمتهــا قــدرة اإلدارة األمريكيــة 
علــى التســويق للعالقــات الجديــدة مــع النظــام الفنزويلــي، 
وخصوصــاً أن هنــاك انتقــادات داخــل الواليــات المتحــدة لهــذه 
ــات  ــة مفاوض ــادورو جول ــام م ــدء نظ ــا ب ــات، وثانيه المحادث
جــادة مــع المعارضــة، بهــدف التوافــق علــى إجــراء انتخابــات 
حــرة ونزيهــة عام 2024، كشــرط أساســي لتخفيــف العقوبات 
عــودة  لتتبعهــا  كاراكاس،  علــى  المفروضــة  األمريكيــة 
االســتثمارات األمريكيــة واألوروبيــة إلــى فنزويــال، خاصــة في 
مجــال النفــط؛ مــن أجــل إنعــاش االقتصــاد الفنزويلــي، وثالثهــا 
نجــاح الــدول الغربيــة فــي فــك التقــارب الفنزويلــي مــع كل مــن 

ــران. ــيا وإي روس


