
  فنزويال ودرس جديد من الحرب الروسية األوكرانية

 
  د. سمير فرج لواء

 
  2222مارس  91 

عرضت فى مقالي، فى األسبوع الماضي، فى نفس المكان، واحدًا من الدروس المستفادة من 
مليار يورو، إلعادة  011كرانية، المتمثلة فى قرار ألمانيا بتخصيص الحرب الروسية األو 

تكوين جيشها، وبناء قوة عسكرية وطنية، بدياًل عن االعتماد على قوات حلف الناتو. وفى 
األسبوع الماضي، ظهر تحول جديد، ناتج عن الحرب الروسية األوكرانية، بتوجه وفد من وزارة 

يال، فى محاولة إلذابة الجليد، بعد سنوات من العداء، بين أبرز الخارجية األمريكية، إلى فنزو 
حلفاء بوتين، فى أمريكا الجنوبية، وأحد أهم مصادر النفط، الذى قد تخفف عودته ألسواق 

 الطاقة العالمية، من تداعيات حظر نفط محتمل من روسيا، مستقباًل. 

ادية على فنزويال، فى عهد الرئيس كانت الواليات المتحدة األمريكية قد فرضت عقوبات اقتص
األمريكى ترامب، بسبب ما أعلنته، حينها، عن عدم شرعية وصول الرئيس الفنزويلى نيكوالس 
مادورو إلى السلطة، فضاًل عن اتهامه بالتورط فى تهريب المخدرات. يذكر أنه فى ظل 

الحكومية  BDFSAالحظر األمريكى على فنزويال، بلغت مبيعات النفط الخام من شركة 
 تمتلك فنزويال أن خاصة دوالر، مليار 2٫5الفنزويلية، إلى روسيا، فى العام الماضي، نحو 

 اضطرتها، عليها، المفروضة األمريكية العقوبات أن إال العالم، فى نفط، احتياطى أكبر
 . السابقة العقود خالل مستوياته أدنى إلى إنتاجها لتخفيض

الكونجرس األمريكي؛ ديمقراطيين وجمهوريين، بضرورة  أعضاء ضغوط وأمام اليوم، أما
إصدار حظر أمريكى للنفط والغاز الطبيعى الروسي، كإحدى أدوات الضغط على بوتين، جاء 
القرار األمريكى بتخفيف القيود على فنزويال، والسماح لها بزيادة إنتاج النفط، وتصديره 

بر مصدرى النفط إلى روسيا. استهدفت ألوروبا، مع حظر تصديره لروسيا، فى ظل كونها أك
البعثة الدبلوماسية األمريكية، إلى العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، إقناع الرئيس مادورو بالتخلى 



عن دعمه إلى روسيا، مقابل السماح لبالده بزيادة إنتاج النفط، بما يمكن الواليات المتحدة من 
تأثير سلبًا على األسواق األوروبية المعتمدة فرض عقوبات لحظر النفط والغاز الروسي، دون ال

 عليه. 

الفنزويلية، دونما إصدار تصريحات عن أى من الجانبين، ولكنها  -انتهت المباحثات األمريكية
تؤكد على أن السياسة، اآلن، ال تعرف عدو األمس، الذى أصبح صديق اليوم، وأن الواليات 

وجهتها، سابقًا، لرئيس فنزويال، وعن العقوبات المتحدة مستعدة لغض البصر عن التهم التى 
االقتصادية التى فرضتها على بالده، لعدة سنوات، وعن انعكاساتها السلبية على المواطن 

 الفنزويلي، مادامت مصالحها تقتضى ذلك وهكذا هى السياسة.. المصالح أواًل. 
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