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  "دراسة تقويمية مقارنة" ترامبارجية األمريكية في منطقة أمريكا الالتينية بين عهدّي أوباما و السياسة الخ
 السيد ابراهيمليلى أحمد 

 ملخص 
أمريكا  الخارجية األمريكية في منطقةلسياسة ل مقارن تستهدف هذه الدراسة إجراء تقويم 

الصيني  والوجود فنزويال  وأزمة قضية الهجرة  على بالتركيز وترامبأوباما  الالتينية بين عهدي  
قد  و  ،لتطوراتكيفية تعامل اإلدارتين مع هذه ااإليراني في الفناء الخلفي للواليات المتحدة و الروسي و و 

الديمقراطي لم يختلفا كثيرًا في التعاطي مع قضية  ن الجمهوري و الحزبي  أن  خلصت الدراسة إلى
فإن السياسة الخارجية األمريكية تجاه فنزويال تميزت باتباع رؤية  ،ة ألزمة فنزوياللنسب. باالهجرة

 وروسيا بتغلغل الصين  واضحة هدفها النهائي هو إقامة نظام ديمقراطي في فنزويال. فيما يتعلق
النفوذ  على مناطق واليات المتحدة لمع افهو يندرج تحت الصراع  ،ن في منطقة أمريكا الالتينيةإيراو 

 كقوة إقليمية وحيدة في العالم مهيمنة على نصف الكرة الغربي. قاءللباألخيرة ظل سعي في 
Abstract 

This study seeks to compare the U.S. Foreign Policy in Latin 

America during the period of Obama and Trump administrations by 

focusing on the immigration issue، the Venezuelan crisis and the Chinese، 

Russian and Iranian presence in the backyard of the U.S. The study 

concludes that the Republican and the Democratic parties did not differ 

much in dealing with the immigration issue. Regarding the Venezuelan 

crisis، the Foreign policy of the U.S.A towards Venezuela was consistent 

and aims at establishing a democratic regime in Venezuela. Finally، the 

interference of China، Russia and Iran in Latin America is part of their 

conflict with the U.S. for the spheres of influence in light of the aim of the 

latter to stay as the only regional hegemony in the world in the western 

hemisphere.  
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 مقدمة   
بأنها عبارة عن بيان مكتوب أو خطة عمل برى للواليات المتحدة تعرف االستراتيجية الك

تستمد من   وهي ،العسكرية وغير العسكرية  تعمل على توجيه موارد الدولة من أجل تحقيق أهدافها
هذه األخيرة فيما بعد إلى  وتترجمأي العقيدة.  وإدارتهرئيس الدولة  ومبادئ وأفكارتوجهات 

في الواقع العديد من   وهناكيات المتحدة مع الدول األخرى. قة الوالتحدد عال وسياساتاستراتيجيات 
ومان التي شكلت عالمة فارقة في التاريخ  عقيدة الرئيس تر  العقائد التي عرفت باسم رؤسائها مثل

 وعقيدة  ،األمريكي حيث أنتجت سياسة االحتواء باإلضافة إلى خطة مارشال أثناء فترة الحرب الباردة
السوفييتي  واالتحادالشيوعية  ودحرت في إنهاء الحرب الباردة تجت سياسات نجحريجان التي أن

بن التي أثرت على توجهات السياسة الخارجية وش االجورج ب وعقيدةر اطورية الشباعتباره امبر 
 (. 35-9 ،2017 ،األمريكية بشكل كبير بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر )العمري 

لطالما وجد انقسام حاد في الداخل   ،الكبرى للواليات المتحدة عند الحديث عن االستراتيجية
ألخرى أو ما يطلق عليه " االنخراط الداخلية للدول ااألمريكي بين مؤيدي التدخل في الشئون 

مؤيدي عدم التدخل   وبينالعميق" أو "هيمنة الليبرالية" تحت ذريعة حماية األمن القومي األمريكي 
التي دخلت فيها الواليات المتحدة مثل حرب فيتنام  اجمون بشدة الحروبالنفقات الذين يه وتخفيض

التي اضطرت الواليات المتحدة لتحملها  والبشريةالمادية  والتكاليفألعباء بسبب ا وأفغانستان والعراق
يرون أن هذا   ولكنهممن جراء التدخل في هذه البلدان. هذا ال يعني أنهم يعارضون التدخل كليًة 

مع حلفاء الواليات المتحدة.  وااللتزاماتعلى تقاسم األعباء  وقائماً جب أن يكون محدودًا التدخل ي
األخير على سبيل المثال أن تدخل   ويرى  ،" ستيفن والت"توجه "باري بوزان" ومؤيدي هذا ال ومن

اًء  د جماعات تكن عدعكسية حيث ول   وآثارالواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط كان له نتائج 
صالحها يجب أن تسعى الواليات المتحدة للحفاظ على م وبالتالي ،المتحدة شديدًا للواليات

ما يتماشى مع النهج   وهو  واستدامةأكثر تحفظًا  وبطرق جية في الخارج بتكلفة مقبولة االستراتي
 ,walt) األولالواقعي في العالقات الدولية الذي يدعو لتركيز الدول على مصالحها في المقام 

2013 .) 

السيما حين يكون يتجدد هذا الجدل في الواليات المتحدة مع كل انتخابات رئاسية جديدة 
الرئيس السابق قد تبنى سياسة خارجية نشطة فتظهر دعوات للتركيز على الشئون الداخلية فقط 
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دعاة فإن الجدال بين  وبالتالي ،معارضة أي حروب تنخرط فيها الواليات المتحدة في ذلك الوقتو  
للرئيس أوباما  وبالنسبةلمتحدة. التدخلية في شئون الدول ظل قائمًا طوال تاريخ الواليات او االنعزالية 

 ، المثاليةفيمكن أن نالحظ من خالل الكتابات التي تناولت فترته الرئاسية أنه تأثر بكل من الواقعية و 
ا يجب أن يقتصر على  حيث نجد أنه يؤمن أن التدخل في شئون الدول يجب أن يتم بحذر كم

لحماية أي دولة تتعرض لخطر الدولية  والمسئوليةالمحدقة بموجب مبدأ االلتزام  واألخطاراألزمات 
اإلنسان في العالم   وحقوق مع االلتزام أيضًا بنشر قيم الديمقراطية  ،اإلبادة أو المجازر أو غيرهما

أن نالحظ ذلك  ويمكناتيجية في العالم. الواليات المتحدة االستر  مصالح وأهدافتؤثر على  أالبشرط 
م ديمقراطية في منطقة الشرق األوسط إال أن ذلك لم  يث دعا إلقامة نظبعد ثورات الربيع العربي ح

أن يتسبب في  ويمكنإيمانه بذلك حيث أن دعم هذه الدول مكلف ماديًا  تثبتيتبعه أفعال حقيقية 
ظهر تردده في مساندة  وبالتاليمنطقة العربية خسائر بشرية نتيجة للفوضى التي سادت أرجاء ال

يرى ضرورة  وكاناما أيضًا أهمية بالغة للمنظمات الدولية أعطى الرئيس أوب أغلب دول المنطقة.
األمن   وتدعيمملحة إلعادة بناء التحالفات على الصعيد الدولي من أجل مجابهة التهديدات المشتركة 

من  الدوليين  ناألمو على السلم  المثالي الذي يركز على الحفاظ الدوليين بما يتوافق مع النهج والسلم 
كما أعطى اهتمامًا كبيرًا للقوة الناعمة كبديل للقوة  ، الهيئات الدوليةو ر المنظمات عيم دو خالل تد
 . (85 -65  ،2017 ،)العمري  العسكرية

اة التدخل  عدو عاد الجدال بين دعاة االنعزالية  ،مع تولى ترامب رئاسة الواليات المتحدة
بتعدت كل البعد عن الشعور رجية األمريكية احيث يرى البعض أن السياسة الخا ،للسطح من جديد

تركز اليوم بشكل أساسي على مصالحها الوطنية الضيقة فقط أي أنها انعزالية  و بالمسئولية العالمية 
تسام األعباء و القي تدعيتضح ذلك من خالل خطابات الرئيس الحالي المثيرة للجدل التو  ،الطابع

دول في العالم كانت و من عدة مناطق  العسكري األمريكياالنسحاب أو تقليص الوجود و الدولية 
ذلك لتقليل األعباء و  ،مهمة استراتيجيًا للواليات المتحدة في السابق مثل منطقة الشرق األوسط

ات الثنائية على للتحالف ية بالغةيعطي ترامب على عكس سابقه أوباما أهمالتكاليف االقتصادية. و و 
األطراف التي يرى أن الواليات المتحدة هي المساهم  ت الدولية متعددةاالتفاقياو المنظمات  عكس

قد انسحب بالفعل من عدة اتفاقيات دولية  و  ،أنها تتحمل تكلفة أكبر من الدول األخرى و األكبر فيها 
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أي أنه بصفة عامة   ، 1+5مجموعة دول و ي مع إيران االتفاق النوو متعددة االطراف منها النافتا و  
 . (25 ،2019  ،)دي روش توجهات الرئيس الحالي فكير الواقعي علىيهيمن الت

يعرض هذا الفصل تقويمًا مقارنًا للسياسة الخارجية األمريكية التي  ،بناًء على ما تقدم
عكس هذه الخصوص حيث ت ترامب في منطقة أمريكا الالتينية على وجهو اتبعها كل من أوباما 

التي تنعكس على سياسته تي يؤمن بها و عقيدة كل رئيس السات اإلطار الفلسفي العام أي السيا
أهداف و محاولة تحقيق توازن بين مصالح الواليات المتحدة و  ،مناطق العالمو الخارجية تجاه دول 

ية  م للسياسة الخارجهجرة لكل منهما ثفنبدأ أواًل بتقويم مقارن لسياسات ال ،توجهات السياسة الخارجيةو 
اإليراني في الفناء الروسي و أخيرًا تجاه الوجود الصيني و ويال و ما تجاه أزمة فنز ألمريكية لكل منها

 الخلفي للواليات المتحدة. 

 املشكلة البحثية: 
 يطرح البحث التساؤل التالي:

 وفي ارة؟داإلتينية باختالف هل تختلف السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة أمريكا الال
 دة تساؤالت أخرى متفرعة عنه ذا التساؤل الرئيسي ُتثار عمحاولة لإلجابة على ه 

الالتينية  في منطقة أمريكا في السياسة الخارجية األمريكية والتغيرما عوامل االستمرار  -
 ؟وترامبخالل عهدي  أوباما 

أوباما ل عهد كٍل من الالتينية خالرة ما التحديات التي واجهت الواليات المتحدة في القا -
 لمواجهتها؟سياسات كل منهم  وماهيوترامب؟ 

 ما مستقبل العالقات األمريكية مع دول أمريكا الالتينية في ظل المتغيرات الراهنة؟ -
 في أمريكا الالتينية؟ والتحدياتما فاعلية كال اإلدارتين في التعامل مع األوضاع  -

   هدف البحث
قة أمريكا األمريكية في منطلسياسة الخارجية ل مقارن  ة إجراء تقويمراسالدتستهدف هذه 

الصيني  والوجود فنزويال  وأزمة بالتركيز على قضية الهجرة  وترامبالالتينية بين عهدي  أوباما 
 .كيفية تعامل اإلدارتين مع هذه التطوراتاإليراني في الفناء الخلفي للواليات المتحدة و الروسي و و 
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 نهج البحث م 
ت فرعية فإن يتبعه من تساؤال ومارئيسي للدراسة ال جابة عن التساؤلفي محاولتنا لإل

 السياسي ليصفه هذا المنهج من مالحظة الواقع  ويبدأالدراسة ستعتمد على المنهج " االستقرائي ". 
انب الباحث. بالحالة التي هو عليها ليصل من خالله إلى ما هو كائن بالفعل دون أي تفسير من ج 

ء مقارنات ما يسمح بإجرا وهو ،2019حتى  2009لفترة من في اسة زماًنا اهذه الدر  وتتحدد
في سياسة الخارجية االمريكية في عهد كٍل من أوباما  واالستمرارجوانب التغير  واستخالص

 . وترامب

 خطة البحث 
 على النحو التالي: وخاتمةيتضمن البحث ثالثة مباحث 

 .قضية الهجرة األول: المبحث
   .زويالأزمة فن :المبحث الثاني

 في أمريكا الالتينية.  واإليراني والروسي الوجود الصيني   المبحث الثالث:
 نتائج.أبرز ما خلصنا إليه من  وتتضمن الخاتمة:

 املبحث األول: قضية اهلجرة 
 ،وخطيرةالمتحدة عدة ملفات مهمة ورث أوباما عند وصوله إلى سدة الحكم في الواليات 

عقارية عام  المتحدة تعاني من ركود اقتصادي حاد نتيجة ألزمة الرهون ال تالواليا ًا كانتفداخلي
هذا باإلضافة إلى   ،مما أدى إلى أن تصبح المؤسسات المالية في البالد على شفا االنهيار 2008

خرى األ والتهديداتالهجرة غير النظامية  وملفالصحي المتداعي  والنظاممعدالت البطالة المرتفعة 
لمتراكمة التي كان البد من  من المشكالت ا وغيرهمدود الجنوبية للواليات المتحدة لحا  القادمة من
  وأفغانستانفقد ورث أوباما حربين مكلفتين في العراق  ،ستستمر في التفاقم. أما خارجياً  وإالمواجهتها 

لقاعدة مثل ا ةرهابيمنظمات اإلإلى جانب التهديدات النابعة من ال ،في الداخل  واالستياءأثارتا الحنق 
من ذلك هو  واألهمالمتوترة مع روسيا  والعالقات وإيرانة المستمرة مع كوريا الشمالي والخالفات

الصعود الصيني الذي بات يقلق الواليات المتحدة أكثر من ذي قبل. باإلضافة إلى ملف القضية 
 .(Lowenthal and others, 2011, 1-5) وغيرهمالنووي  واالنتشارالمناخي  والتغيرسطينية الفل
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لم يتوقع المراقبون حينئذ أن أمريكا الالتينية ستأخذ اهتمامًا كبيرًا في أجندة السياسة   
لكن مع مرور الوقت أبدت إدارة أوباما رغبتها في توطيد العالقات مع دول  و الخارجية األمريكية 

بق مثل  العداء في السا االمتحدة تكن له اتفتح صفحة جديدة مع الدول التي كانت الواليو المنطقة 
ذلك لعدة أسباب أهمها وقوع هذه الدول على و كما ظهرت أهمية عدة دول أخرى مثل المكسيك  ،كوبا

حدود الواليات المتحدة الجنوبية التي أصبحت رخوة أكثر من ذي قبل بسبب توافد المهاجرين الذين  
منذ أحداث الحادي عشر في الواقع و  ،ةالواليات المتحد فيأصبحوا جزءًا ال يتجزأ من القوى العاملة 

استمرت بعض المشكالت األخرى في التفاقم على هذه الحدود الجنوبية مثل تجارة  ،من سبتمبر
بالتالي رأت إدارة أوباما منذ البداية أن هذه المشكالت ال يمكن غض و  ،البشرو األسلحة و المخدرات 

كما رأت أن الوسيلة المثلى لحلها  ، للمنطقة ةاالقتصاديو ستراتيجية الالطرف عنها بسبب األهمية ا
التنسيق المتبادل مع عدة دول في المنطقة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد  و يتمثل في التعاون 

مثل ذلك مهمة صعبة بالنظر إلى تعامل   وقدالدولية. و المنتديات اإلقليمية و األطراف في المنظمات 
 ,Falcone) ور أمني فقط بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى ن منظمت السابقة مع دول المنطقة ااإلدار 

2015, 56-64) . 
فبعد وصول دونالد ترامب إلى الحكم انقلبت األمور رأسًا على   ،لم يدم هذا االنفتاح طويالً 

اليات و حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية لل 2019فبراير  15عقب بعد أن أعلن ترامب يوم 
الخاصة التي يمنحها قانون الطوارئ الوطنية من أجل حشد األموال   حياتالالمتحدة مستغاًل الص

الالزمة لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك مما أدى إلى أطول إغالق حكومي  والقوات
لحصة  ر افيتو كونجرس يومًا بعد رفض ال وثالثيناستمر خمسة  والذيفي تاريخ الواليات المتحدة 

برر دونالد ترامب هذه الخطوة بإعالنه أن الوضع على الحدود الجنوبية يمثل   دقو ه. ئالالزمة لبنا
كان إعالن حالة الطوارئ  وبالتاليالقومي للواليات المتحدة  منواألأزمة أمنية تهدد المصالح الحيوية 

رين الذين وصفهم لمهاجائل لكما أعرب في تصريحاته عن خطورة التدفق اله ،أمرًا البد منه
 . (Trump, 2019) المخدرات وتجارالعصابات  وأفرادين مر بالمج

على الرغم من كون هجرة الالتينيين ظاهرة مهمة في الواليات المتحدة إال أن األرقام تشير 
ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها الركود االقتصادي و  ، 2009إلى أن أعدادهم ظلت تنخفض منذ عام 

بالتالي المهاجرين هذا  و الذي أثر على سوق العمل وقت لك اات المتحدة منذ ذلالوالي ي شهدتهالذ
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باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل تزايد الخطابات المعادية للمهاجرين منذ وصول ترامب إلى  
قويم إجراء تو التي سنسعى لدراستها و ترامب تجاه قضية الهجرة و سياسات كل من أوباما و السلطة 

 ليرين كما يو ين المذكمن سياسات الرئيس ارن لكلمق
 تنظيم هجرة الالتينيني يف الواليات املتحدة وقواننياملطلب األول: سياسات 

استيعاب الجدال الدائر اليوم حول سياسات إصالح الهجرة يجب الرجوع و من أجل فهم 
 ،الواليات المتحدة الصدد في ذت في هذاالسياسات اإلجراءات التي اتخللوراء لدراسة أهم القوانين و 

ئة مازالت بيو اإلشارة إلى أن الحدود الجنوبية للواليات المتحدة مع المكسيك كانت يجب  ءللبدو 
الهجرات غير النظامية لذلك كانت الواليات المتحدة من  و تجارة المخدرات  ،خصبة للصراعات العرقية

رها اباعتبو ل المهاجرين بشكل عام في استقباا الطويل أقدم الدول في تنظيم الهجرة بسبب تاريخه
 واحل األمريكية لة يتشكل نسيجها االجتماعي من المهاجرين منذ أن وطأت أقدام األوروبيين السدو 
(Saddiki, 2017, 83-95) . 

حيث تم سن قوانين مهمة  1789ترجع بدايات تنظيم الهجرة في الواليات المتحدة إلى عام 
قانون األجانب و  Naturalization Actي قانون التجنيس هو ب فيها وضع األجانفيما يتعلق ب

كما أصدر  Aliens Enemies Actقانون األجانب األعداء و  Aliens Friends Actاألصدقاء 
  1952في عام و  المتحدة،أول قانون شامل لتنظيم الهجرة في الواليات  1891الكونجرس في عام 

ال يشكل ز الذي ال ي Act McCarran-Walter معروف بقانون المواطنة ال و صدر قانون الهجرة 
 . (Fiederlein, 1992, 64-70) رجع األساسي لقانون الهجرة في الواليات المتحدةالم

 واالستغالل العنصري  والفصل أدت هذه القوانين في الواقع إلى تدعيم التمييز  وقد
إلى جانب تدعيم من عرقيات أخرى ا الالتينية أو االقتصادي للمهاجرين سواء كانوا من أمريك

يمكن   رأسه بليأتي الرجل األبيض األمريكي على  وهوياتيتمعي على أساس عرقي جاالنقسام الم
هذه القوانين نشأت بدافع الخوف من زيادة أعداد المهاجرين على أعداد األمريكيين   إنالقول 

عتمد على األعداد  الرأسمالي الذي ي بسبب نمو االقتصادفي أغلب نواحي الحياة. إال أنه  ومنافستهم
د كبيرة من كان البد من استقبال أعدا ،لقرن العشريناأليدي العاملة مع بداية ا ن الضخمة م

هذا الصدد صدر  وفي. والصناعةالزراعة  قطاعي   المهاجرين لدعم االقتصاد األمريكي الضخم في
  1917يكية عام مل في المزارع األمر عمالة المكسيكية للعأول قانون يستهدف على وجه الخصوص ال
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خالل سنوات الحرب العالمية الثانية الذي أعقب سنوات الكساد   Braceroج براسيرو متبعه برنا 
ترتب عليها من ترحيل عدد كبير من العمال المكسيكيين بحجة إعادة إحياء  وما 1930الكبير عام 

المكسيكيين.   ين بداًل من المهاجرينمل للمواطنين األمريكيفرص ع وتوفيراالقتصاد األمريكي 
(Lowden، 2013 ، 2-9) .ذلك الوضع إدارة المزارع للضغط على الحكومة األمريكية لوقف  دفع

إلى جانب انشغال العمالة األمريكية  ،عمليات الترحيل المهينة بالنظر إلى قيمة العمالة المكسيكية
السماح ألعداد كبيرة من  وبعد للحرب. جيش األمريكي استعداداً في ذلك الوقت بالتجنيد في ال 

لم يعد بإمكان الواليات  ،ى الواليات المتحدة بطريقة شرعية وفقًا لهذا البرنامجرين بالقدوم إلجالمها
 . (Abla, 2013) المتحدة التحكم في األعداد الضخمة للمهاجرين المكسيكيين منذ ذلك الوقت

تي كانت تحدد على سبيل المثال أجور  ال امجالمجحفة لهذا البرن على الرغم من الشروط
هذا إلى جانب ظروف العمل   ،والطلبوفقًا لسياسات العرض  وليسحددة مسبقًا وفقًا لبنود م لالعما

استمر المكسيكيين في الدخول بشكل نظامي أو  ،المكسيكيين للتمييز العنصري  وتعرضالصعبة 
ألف مهاجر  30حوالي  لت أعدادهم إلى لإلحصائيات وص وطبقاً  ،حدةغير نظامي للواليات المت

% 29،5 بما يمثل نحو والعشريننصف مليون في بداية القرن الحادي  وحوالي ن العشرين ر خالل الق
 . (Abla, 2013) 2000مجتمع المهاجرين في الواليات المتحدة في عام  من إجمالي

لمدنية لحقوق احركات ا وتناميحركات اليسار  بعد نمو 1964ألغي برنامج براسيرو عام 
ي الواليات المتحدة التي على إثرها تم تبني إصالحات في ماضي فل القرن ا وستينياتفي خمسينيات 

الذي استبدل القوانين   1965عام  Hart-Celler Act قانون هارت سيلر وإصدارنظام الهجرة 
دام المهاجرين  مهاجرين بنظام جديد قائم على استقالسابقة القائمة على حصص األصول العرقية لل

القانون استقبلت  وبموجبالعائلية في الواليات المتحدة.  همابطو ور الخاصة  بناًء على مهاراتهم
الواليات المتحدة أكبر عدد من المهاجرين منذ الحرب العالمية األولى كان أغلبهم من األمريكيين  

 ،قود التالية. إال أنه مع ذلكاليات المتحدة الديموجرافي خالل العالالتينيين مما أثر على وجه الو 
هجرة غير النظامية لم يتوقف عبر الحدود الجنوبية للواليات المتحدة بسبب ارتفاع ال نالحظ أن معدل

  اقتصادها بشكل أساسي على تحويالت المهاجرين  واعتمادمعدالت البطالة في المكسيك 
(Lowden, 2013, 5) . 
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حتى  أسس الخوف من " اآلخر" المستمر هارت سيلر في الواقع في تدعيم  قانون ساهم  
مع بروز أزمة  1982تفاقمت األزمة من جديد عام  وقدفي إصالح قوانين الهجرة.  مرارستالوااليوم 

كما ساهمت اتفاقيات مثل   ،تطبيق األنموذج النيوليبرالي في االقتصاد وبدايةالديون في المكسيك 
كافتا( )ال طىالتجارة الحرة ألمريكا الوس واتفاقيةفتا( ة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية )النااتفاقي

المبنيتين على استقدام العمالة الرخيصة في تعميق تهميش المهاجرين الالتينيين إلى جانب تشديد  
لدعم على المنتجات ا هائألهم من ذلك أن النافتا بعد إلغاالرقابة على الحدود األمريكية المكسيكية. ا

لم يعد  وبالتالي وأشغالهمم هأراضيتسببت في خسارة المكسيكيين لماليين من الزراعية المكسيكية 
 .( Lowden, 2013, 9-10) لديهم خيارًا آخر سوى الهجرة شماالً 

تم إصدار قانونين صارمين   1996قراطي "بيل كلينتون" عام في عهد الرئيس الديم
غير و ين النظاميين ل من المهاجر يتمتع بها ك يقيدان المميزات التي يمكن أن (1)إلصالح الهجرة

فرض عقوبات شديدة على و حدة إلى جانب تكثيف الرقابة على الحدود الواليات المت النظاميين في
ن  يعزو الكثيرو و  ،في النهاية تم إقرار قانون الترحيل القسري و  ،المهاجرين غير النظاميينو المهربين 

  اخلية في برنامجه إلى تقديمه العوامل الد 1993عام فوز الرئيس كلينتون في االنتخابات الرئاسية 
بن الذي أعطى أولوية للسياسة  بعكس الرئيس جورج بوش اال وامل الخارجيةاالنتخابي على الع

 . (Lowden, 2013, 9-10) الخارجية
الحرب على اإلرهاب  االبنوش إعالن الرئيس جورج بو بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

خلي رة األمن الدااتم إنشاء إد ،كيةالسياسة الخارجية األمريألمني على طغيان البعد او 
Department of Homeland Security  التي أصبح لها صالحيات كبيرة للحفاظ   2003عام

  2004اإلرهاب" عام  منعو إصالح االستخبارات على األمن القومي األمريكي أعقبها إصدار قانون "
Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act   الذي كان يستهدف على وجه

راتي في الواليات المتحدة لكنه أيضًا تضمن بندًا ينص بشكل  خصوص إصالح الهيكل االستخبالا
وية المادية" أعقبه قانون "اله ،مكافحة الهجرة غير النظاميةو واضح على تشديد الرقابة على الحدود 

Real ID Act  عمال المهاجرين وفقًا خاصة لل تحديث بطاقات هوية الذي يشمل 2005عام

 
(1) llegal Immigration reform and k opportunity Act & Iity and WorPersonal Responsibil

Immigrant Responsibility Act 
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حملهم لوثائق رسمية تثبت أنهم و لتحقق من أوضاعهم القانونية ات تكنولوجية حديثة تسمح بايلتقن 
عام Secure fence Act باإلضافة إلى قانون "األسوار اآلمنة"  ،ليسوا مهاجرين غير نظاميين

ود الجنوبية مع المكسيك لحدن الداخلي للسيطرة على اع من صالحيات وزارة األمالذي وس   2006
بناء األسوار و البنية التحتية و إلى جانب تعزيز اإلجراءات األمنية  ،لواليات المتحدة البحريةد او حدو 
إلى األكثر استخدامًا للعبور توفير القوى البشرية لمنع تغلغل المهاجرين غير النظاميين عبر الطرق و 

 . ( Faret, 2018, 101) الخريطة التاليةلموضحة في  حدة عبر المكسيك االواليات المت

 ( الطرق الرئيسية التي يستخدمها المهاجرين من أمريكا الوسطى للعبور إلى الواليات المتحدة عبر المكسيك.1شكل ) 

السابقة لم تكن فعالة حيث ظلت أعداد   والقوانينإال أنه مع ذلك نالحظ أن تلك اإلجراءات 
المحللون هذا الفشل لعدم  ويعزوة دالحدود الجنوبية تزداد في الواليات المتحن القادمين من جريالمها

قابلية الحكومة األمريكية في العثور على بديل للعمالة الالتينية الرخيصة التي يحتاج إليها 
ية تساعد على الحفاظ على المصالح االقتصاد  والتيى األمريكية الكبر  والشركاتالمستثمرون 

لمهاجرين المتضررين في االنتخابات ا متحدة. هذا باإلضافة إلى إمكانية حصد أصوات للواليات ال
 وأوضاعهم لى جانب جني التعاطف الشعبي مع قضيتهم السيما نتيجة لكثرة أعدادهم الرئاسية إ

 المعيشية المتدنية.



 

120 
 

  "دراسة تقويمية مقارنة" ترامبارجية األمريكية في منطقة أمريكا الالتينية بين عهدّي أوباما و السياسة الخ
 السيد ابراهيمليلى أحمد 

بوش الرئيس جورج ن النظام العالمي الجديد من قبل الالحقة على إعال تميزت الفترة وقد 
ألنشطة اإلجرامية العابرة للحدود  ا بزيادة 2001مبر تما بعد أحداث الحادي عشر من سب وفترةاألب 

حيث أدت سيطرة الدول المتضائلة على المعامالت  ،الحدود ونفاذيةالمتبادل بين الدول  واالعتماد
 وتهريبتجارة المخدرات  وتفاقمحدود لعابرة للحدود في تدعيم المنظمات اإلجرامية العابرة للالمالية ا 
المتحدة يوميًا أعدادًا ضخمة من مهربي البشر  والوالياتكسيك خوة بين المر الحدود ال وتسجل البشر. 

  ومن ى المكسيك كما أن الطرق التي يستخدمها المهاجرون للعبور من أمريكا الوسطى إل والمخدرات
مًا بعد يوم على الرغم من اتخاذ اإلجراءات السابقة  يو ثم إلى الواليات المتحدة أصبحت تزداد تكدسًا 

 . (Fernandez, 2017, p.4) الحدود انت تستهدف السيطرة على كالتي 

بني  تنظيم هجرة الالتينيني يف الواليات املتحدة وقواننياملطلب الثاني: سياسات 
 :وترامبا عهدي أوبام

بعد االنتخابات الرئاسية عام  منذ وصول ترامب إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة 
بحت تأخذ كبيرًا من االهتمام في خطابات الرئيس التي تتميز صنالحظ أن قضية الهجرة أ 2016

اته المثيرة إال أن أكثر قرار  ،العنصرية تجاه المهاجرين في الواليات المتحدةو ادة بالعداء الشديد ع
أن المكسيك ستتولى تكاليف  معلناً مكسيك للجدل تتعلق ببناء جدار على الحدود الجنوبية مع ال

لم تتخذ   2019إال أنه حتى نهاية عام  ،ق الهائل للمهاجرينًا في هذا التدفبه باعتبارها سبئإنشا
المؤجل للطفولة الوافدة"  إجراءات فعلية حيال قضية الهجرة سوى إعالنه إنهاء العمل ببرنامج " العمل

بتوفير الحماية للمهاجرين القصر الذين دخلوا   ان يسمحالذي ك (1)المعروف اختصارًا ب"داكا"
مح لهم بالبقاء للدراسة أو العمل ت المتحدة بطرق غير رسمية حينما كانوا أطفااًل كما يساالوالي

كان قد اقترحه أوباما وكان من  (2)با"باإلضافة إلى إلغاء العمل بالبرنامج المعروف اختصارًا ب"دا
أو المقيمين   ية آلباء هؤالء األطفال الحاملين للجنسية األمريكيةاألمريك الجنسية المفترض أن يمنح

إال أن البرنامج قد   ،نظامية غير قد دخلوا الواليات المتحدة بطرق الذين كانوا و  ،في الواليات المتحدة
 إلى  هذا ،امبه تمامًا في عهد تر ئأمريكية في عهد أوباما قبل إلغا ةتم تعطيله من قبل محكمة فيدرالي

إعالن  و لتي توقفت في عهد أوباما اجانب إعادة النظر في اعتقاالت المهاجرين غير النظاميين 

 
 (1) DACA)Arrivals (Deferred action for Childhood  
(2) Parents of Americans and Lawful permanent citizens (DAPA)Deferred action for  
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جرين غير النظامين التي تتضمن اعتقال المهاو  Zero Toleranceسياسة عرفت بال"ال تسامح"  
 . (BBC, 2017) ًا إلى بلدانهم األصليةحيلهم قسر هم قبل تر ئاحتجاز أبناو 

لحكم  انجد أنه عند وصوله إلى سدة  ،التي أقرها الرئيس أوباما ت الهجرةبع سياساعند تت
تضمنت وعوده االنتخابية إصالح نظام  ،2008االنتخابات الرئاسية عام  في الواليات المتحدة بعد

جاه كل المشتبه بهم كمجرمين أو من يعبرون الحدود  الهجرة معلنًا أنه سيتخذ مواقف أكثر حزمًا ت
لتدعيم  مليار دوالر 1،1بشكل غير قانوني إلى جانب تخصيص حوالي  المتحدة الوالياتإلى 

على الحدود الجنوبية مع المكسيك تأكيدًا على سياسات سابقه جورج بوش األب المتعلقة السياج 
ة  أصبحت سياساته تجاه قضي ،بدء الثانيةو رئاسية األولى إال أنه بعد انتهاء فترته ال ،بتأمين الحدود

 Homeland عندما أصدرت إدارة األمن الداخلي  2012بدأ ذلك عام  ،ونةأكثر مر  الهجرة
security department    مذكرة قانونية عرفت اختصارًا ب"داكا" تنص على حق المدعي العام

  16لواليات المتحدة عندما كان عمره أقل من األمريكي بمنح معاملة تفضيلية لكل من عبر إلى ا
من مكتب   case by case فحوصات لكل حالة على حدةو خضوع لتحريات ذلك بعد الو عامًا 

يمنحون بعدها الحق في الحصول   ،م للتحقق من سجلهم الجنائيلي عن خلفياتهقيقات الفيدراحالت
تالها مذكرة قانونية أخرى تنص على منح   ،اإلقامة في الواليات المتحدةو الدراسة و على العمل 

 ر رسمية. أثارت كلتا ؤالء القصر الذين دخلوا للواليات المتحدة بطرق غيمعاملة تفضيلية آلباء ه
يات المتحدة حيث طالبت العديد من الواليات وقف تنفيذهما مثل والية لوالالمذكرتين اللغط في ا

 ,Falcone, 2015, pp) عد إعاقتها في محكمة فيدراليةُتَمَرر المذكرة الثانية أبدًا ب ولمتكساس 
56-64) . 

عرف  يرع ترامب بعد وصوله إلى سدة الحكم بخمسة أيام من إصدار قرار تنفيذيتو لم 
إال أنه تم  ،امة داخل الواليات المتحدة" بغية إلغاء العمل بكال البرنامجينب"تمكين السالمة الع

ارة األمن الداخلي تنص على أن كل فئات المهاجرين يطبق مواجهته بمذكرة قانونية صادرة من إد
لمذكرة لم  أن تلك اال"دابا". إوج" داكا" رار الرئيس باستثناء تلك الفئة التي يشملها برنامعليهم ق

د طوياًل حيث تم إنهاء العمل بها في نفس العام ثم حكم القضاء األمريكي بإنهاء العمل بكال تصم
 . (MyAttorneyUSA, 2018, 2020) ي مارسالبرنامجين نهائيًا ف
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مخصصات المالية التي وضعها لك حيث أثير خالف حول اللم يكتف الرئيس ترامب بذ 
تبعها تعطيل الحكومة   ،به أثناء حملته االنتخابيةلجدار الحدودي الذي وعد اترامب سعيًا لبناء 

مليار دوالر  1،3ن بعد رفض الكونجرس إقرار أكثر م Government shutdown األمريكية
مليارات أقرها ترامب في ميزانيته المقترحة. واجهت  سخميزانية لتأمين الحدود مقابل كمبلغ كلي كم

إليهم عدد من النواب الجمهوريين   الديمقراطي انضملحزب من النواب من ا اً تام اً هذه الميزانية رفض
إلى تعطيل العمل ة بعد أن وصل األمر أمرًا مستحياًل خاص لميزانيةأصبح تمرير هذه ا وبالتالي

 . (Berman, 2018) تبالحكومة األمريكية بشكل مؤق
"بينا نيتو" ن الرئيس السابق علأ  ،فيما يتعلق بالرد المكسيكي حول مسألة بناء الجدار

Peña Nieto  رفضه القاطع بأن تقوم  2018إلى عام  2012الذي تولى السلطة من عام
 Andrésالمزعوم على نفقتها الخاصة. أما الرئيس الحالي "أندريس أوبرادور" المكسيك ببناء الجدار

Manuel López obrador  أنه لم يتخذ موقفاً  فنالحظ 2018الذي أصبح رئيسًا للمكسيك عام 
كما قام بالتوقيع على  ،اكتفى بالرد أنها مسألة يجب مناقشتها بين الجانبينو متشددًا تجاه بناء الجدار 

ن إبداء أي دو  NAFTA البديلة التفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية USMCA" أوسمكا"  اتفاقية
 ،المكسيكو الواليات المتحدة م الهجرة بين يها أي بنود ترتبط بمسألة تنظئاعتراض على عدم احتوا

تها استمر ترامب في التشديد على أن المكسيك ستشارك ماديًا في بناء الجدار من خالل مخصصاو 
  كنداو الواليات المتحدة و مكسيك المالية المنصوص عليها في اتفاقية األوسمكا التي تشمل كل من ال

(NyTimes, 2018) . 
غير النظاميين الذين تم احتجازهم على  لي أعداد المهاجرين االرسم البياني الت ويوضح

 ,Rodgers and Bailey) 2019عام  وحتىالحدود األمريكية المكسيكية منذ بداية القرن الحالي 
2020) . 
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 (2019-2000األمريكية المكسيكية بين عامي )ود ين الذين تم احتجازهم على الحد ( أعداد المهاجرين غير النظامي2)شكل 

أمريكا  ودولالجدير بالذكر أن عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من المكسيك 
أن   ترامب قبل األولى من عهد  واألعوامرئاسية ألوباما الوسطى قد تناقص تدريجيًا خالل الفترة ال

 وبحسبألف شخص.  800،000 يبلغل 2019ورة ملحوظة في عام يرتفع من جديد بص
حتى و 2008شخص سنويًا منذ عام  500،000إلى  300،000دهم بين ااإلحصاءات ترواحت أعد

دقيق بسبب فرار الكثيرين من . إال أن العدد ال يمكن مع ذلك تحديده بشكل 2018نهاية عام 
 التسجيل في سجالت اإلحصاء الرسمية.

الحاد في عدد المهاجرين غير النظاميين منذ ي تفسير هذا االنخفاض لبعض فذهب ا  وقد
تصادية التي عصفت بالواليات المتحدة عام  وباما الحكم في الواليات المتحدة إلى األزمة االقأتولي 

إال أن البعض  ،الكثير من العمال لوظائفهم وفقدانعلى سوق العمل ألقت بظاللها  والتي 2008
أنها أثرت بالسلب أيضًا على اقتصادات دول  كال شذه االفتراضية ألن األزمة اآلخر دحض ه

بالتالي فإن أوضاعهم ستظل أفضل  و  ،يات المتحدةقة أمريكا الالتينية المرتبطة بشكل وثيق بالوالطمن
يرى البعض اآلخر (. 94ص  ،2019 ،)عبيد وا للرجوع لبالدهم األصليةمما هي عليه إذا اضطر 

ن قبل  يالعداء للمهاجر و تزايد مشاعر الكراهية ضد األجانب و لتشديد الرقابة على الحدود أنه نتيجة 
ن البقاء في المكسيك على الذهاب للواليات و ل هؤالء المهاجر َض فَ  ، ترامب للسلطةبعد وصول و 

يفضلون  بعض منظمات المجتمع المدني فإن واحد من أصل ثالثة مهاجرين بحسب و  ،المتحدة
رامج  بهذا باإلضافة إلى إنهاء العمل بعدة  ،للواليات المتحدةلى الذهاب المكسيك اليوم ع  المكوث في

السلفادور بعد اإلعصار و كوارث الطبيعية خاصة في الهندوراس سابقة للمهاجرين المتضررين من ال
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 التي كانت تتيح لهم التمتع بوضع قانوني خاص في الواليات المتحدة و  1998ام الذي ضربهم ع 
(Hagan and Waaink, 2019, 50-55) . 

كبيرة من  اً تقبل اليوم أعدادسنتيجة لهذه الظروف تبدو المكسيك في وضع حرج حيث ت
اليات المتحدة المهاجرين من مختلف بلدان أمريكا الوسطى بسبب تشديد الرقابة على الحدود مع الو 

لدان  الهجرات من ب أهم أسباب دوتععودة هؤالء المهاجرين إلى أوطانهم.  واستحالة بشكل متزايد 
العصابات التي  وحروبرة أعمال العنف تيو  وازديادأمريكا الوسطى هي الفرص االقتصادية المنعدمة 

ان أمريكا الوسطى سجلت بلد 2016و 2014على ثروات البالد. فبين عامي  وتستحوذتنهب 
 وتجدرصابات المسلحة. لعل والمنتمون المخدرات  حالة قتل يقوم بها بشكل أساسي تجار 50،000

تسعينيات من القرن الماضي لاإلشارة أن أعداد المهاجرين ظلت في تزايد مستمر منذ منتصف ا
حتى و  1979ي لكنها تفاقمت بشكل كبير عقب الحروب األهلية التي عصفت بالمنطقة بين عامو 

1996 (Hagan and Waaink, 2019, 50-55) . 
األولى قد نعتقد أن موقف الحزب الديمقراطي للوهلة من خالل العرض السابق نالحظ أنه 

إال أنه بعد دراستنا  ،برامج الحزب الجمهوري و حًا من مواقف امستو تجاه قضية الهجرة أكثر تساهاًل 
فعلى الرغم من لغة الخطاب الحادة  ،يرًا تجاه هذه القضيةيتبين لنا أن الحزبان لم يختلفا كث

نجد أن الكالم المعسول   ،اها مرشحي الحزب الجمهوري تي يتبنالعنصرية في بعض األحيان الو 
قراطي سرعان ما تتبدل فور وصولهم إلى كرسي مرشحي الحزب الديمة التي يطرحها الوعود الرنانو 

ين تجاه قضية الهجرة خاصة القادمة من الحدود الجنوبية كما تلتقي سياسات الحزب ،الرئاسة 
 للواليات المتحدة.

الهجرة غير النظامية القادمة من الجنوب لم تأخذ هذا الحيز الكبير  أن قضيةنالحظ أيضًا 
السياسة األمريكية في عهد ترامب فحسب بل ترجع لعهد الرئيس الديمقراطي بيل   يمن االهتمام ف

حيث كانت البداية الفعلية لوضع عقبات صعبة  ،الثانيةو تين األولى ييه الرئاسن خالل فترتكلينتو 
 ةالقوانين المتخذ و ء المهاجرين فيما يتعلق بتاريخ هجرتهم إلى الواليات المتحدة ككل مام هؤالمنيعة أو 

 حيث أسس قانون إصالح الهجرة في عهده آلية لترحيل المهاجرين بأثر رجعي ألول  ، في هذا الصدد
ن" مة قانو لكننا أيضًا أو رسخ موقفه المتشدد تجاه قضية الهجرة بعبارة " نحن أمة مهاجرين و مرة 

 التي تبعها إجراءات أخرى لتشديد الرقابة على الحدود استمرت حتى اليوم.و 
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 : وترامبعالية سياسات اهلجرة بني عهدي أوباما لث: تقويم فااملطلب الث 
الح منظومة الهجرة في الواليات ة فترته الرئاسية األولى بإصاهتم أوباما كثيرًا منذ بداي

حيان  أعاق الكونجرس في كثير من األ ، ت على أرض الواقعنجازاحقق بعض اإل وبينماالمتحدة 
جل للطفولة الوافدة "داكا" الذي دخل حيز التنفيذ في لعمل المؤ ابرنامج  ابد وقدتمرير البعض اآلخر. 

يتضح ذلك من خالل أعداد المتقدمين   ،ناه سابقًا ناجحًا في بداياتهكما ذكر  2012أغسطس  15
برنامج الذي يوفر اإلقامة لألطفال القصر الذين دخلوا مع ذويهم إلى ا الالضخمة لالستفادة من هذ 
وقد بلغ عددهم  ،والعملير رسمية كما يمنحهم الحق في الدراسة غالواليات المتحدة بطرق 

  المؤهلينطلب فقط من غير  19،750 ُرفض منهم ، 2013متقدم في عام  557،412
(Skerntny and Lopez, 2017, 75) . 

التي و رنامج أوباما من توسيع كتلته التصويتية من الناخبين من أصول التينية الب مكن هذا
في الواقع فقد عبر و  ، 2013في االنتخابات الرئاسية عام  ز بفترة رئاسية ثانيةو ساعدته على الف

ن الناخبين الالتينيين عن دعمهم ألوباما في تلك االنتخابات مع ذكرهم برنامج "داكا" كسبب % م58
بينما  ،توفير فرص العملو الختيارهم قبل األسباب األخرى التي تتعلق باإلصالح االقتصادي  رئيس
جرين  بين الالتينيين سواء المولودين على أراضي الواليات المتحدة أو المها% من الناخ74 أبدى

ين  ه للمهاجر ئعداو بسبب رفضه هذا البرنامج  2012تحفظهم على المرشح "ميت رومني" في عام 
 ذلك على أن الالتينيين يمثلون كتلة تصويتية مهمة في الواليات المتحدة ال ويدلن أصول التينية. م

 .Skerntny and Lopez, 2017, pp) يمكن إغفال أهميتها في االنتخابات الرئاسية األمريكية
76-78) . 

تحفظهم  اءبيد أن المعارضين لهذا البرنامج السيما من الحزب الجمهوري استمروا في إبد
 كما سعى  ،كما وصفه البعض بأنه يكافئ األطفال بسبب أخطاء ذويهم ،منذ إعالنه معارضتهم لهو 

كما وجهت  ،ب إلعاقته حتى بعد تمريره من خالل خفض التمويل الالزم لهذا البرنامجبعض النوا
ج غير قانوني نامبعض الواليات األمريكية مثل والية تكساس االتهامات ألوباما معتبره أن هذا البر 

رفضت بعض و بل  ،صالحيات الرئيس على الرغم من إصداره بموجب قرار تنفيذيو خارج سلطة و 
ت من أجل حرمان  مريكية تنفيذه مثل والية أريزونا التي قامت بإجراء بعض التعدياللواليات األا
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لبرنامج يتيح  ن ا األشخاص المشمولين بقانون "داكا" من الحصول على رخص قيادة على الرغم من أ 
 . (Skerntny and Lopez, 2017, 75) لهم ذلك

ميين ب اهتمامه بالمهاجرين غير النظابتعرض البرنامج للنقد أيضًا بس ،على صعيد آخر
مهاجرين األفارقة المهمشين من غير الحاملين لوثائق رسمية. فعلى ال  وإغفاله من أمريكا الالتينية فقط 

حوالي ت للحزب الديمقراطي بنسبة تبلغ صول أفريقية يميلون للتصويالرغم من أن األمريكيين من أ
طريق تمرير أي  ة عامة لحشد أصواتهم عن فعدم سعي الجمهوريين بصو % من األصوات 80

الحزبين المراهنة على أصوات الناخبين الالتينيين الذين  يفضل كال ،سياسات لتحسين أوضاعهم
عدم  مما يدل على  ،واليات المتأرجحةعامًا بعد عام خاصة في ال تتزايد أعدادهم في الواليات المتحدة

التركيز و األعراق المختلفة في الواليات المتحدة و مشة هالمساواة التي تعاني منها معظم الفئات الم
ما تبين في عهد أوباما و هو  ( Frymer, 1999, 120-121) في االنتخابات على حصد األصوات

جرة من خالل  ومة الهغيره من برامج إصالح منظو ه لتمرير برنامج "داكا" الذي استغل كافة صالحيات
 ت. االقرارات التنفيذية من أجل كسب األصو 

بيرة التخاذ القرارات أو  توفر القرارات التنفيذية التي يصدرها الرئيس حرية ك ،الواقع وفي
امه هذه الصالحية بكثرة الد ترامب ألوباما بسبب استخدالرغم من مهاجمة دون وعلى ،الرجوع عنها

منذ وصوله   إال أن دونالد ترامب لم يتورع عن استخدامها ،كونجرسر قراراته التي يعارضها اللتمري
تنفيذي يمنع دخول مواطنين من سبع وقع ترامب قرار  ،2017إلى كرسي الرئاسة. ففي يناير عام 

لمدة سوريين دخول الالجئين الكما علق القرار  ،دول ذات أغلبية مسلمة إلى البالد بشكل مؤقت
القرار  ادخل ترامب في معركة شرسة مع القضاء بسبب هذ وقددة. يومًا ثم لمدة غير محد 120

 ,Kaba, 2019) لتعديالت عليهبعد إدخال بعض ا  2018حتى تم تمريره في النهاية في يونيو 
سياسة الال تسامح  وإعالن. لم يكتف ترامب بذلك بل قام بإنهاء العمل ببرنامج "داكا" (320-322

zero Tolerance  التي أدت لفصل   2018ين غير النظاميين في أواخر مايو تجاه المهاجر
الواليات  وخارجلعارم داخل ا والغضبطفال عن ذويهم الموجودين في الحجز مما أثار االستياء ألا

  ،ب تقارير حكوميةبحس 2017اتضح أن هذه السياسة قد أجرى العمل بها منذ عام  وقد ،المتحدة
إلى إصدار األخير قرار تنفيذي ينص على وضع حد لفصل  أدى الضغط على إدارة ترامب  وقد

 . (Douzet, 2019, 18) تالعائال
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واليات على حشد الناخبين في ال 2016ية لعام لقد راهن ترامب في االنتخابات الرئاس 
ر الذهبي للواليات المتحدة البيضاء المهمة عن طريق تأسيس حملته االنتخابية على استرجاع العص 

ساعدته على تحقيق  يلذلك جاءت قضية الهجرة في قلب هذه االستراتيجية الت ،رخاءالتي يعمها ال
مثل بناء الجدار على الحدود الجنوبية كإجابة على كل   وقد. مكاسبه المنشودة في هذه االنتخابات

جاء  وقدهذا المشروع.  وفعاليةك من جدوى المشكالت التي تتعلق بالهجرة على الرغم من الشكو 
إلى قاعدته   وبالنظرة دفوز ترامب في هذه االنتخابات الرئاسية كمفاجأة على كل األصع إعالن

%( من كبار السن  58%( من ذوي البشرة البيضاء )53رجال ) االنتخابية نالحظ أن أغلبها من ال
ليس في و الريف  % يعيشون في62و% منهم لم يحصلوا على تعليم عال 67%( كما أن 53)

 . (Douzet, 2019, 22) المدن الكبرى 
كبيرًا من االهتمام في عهد ترامب تقوم  نخلص مما سبق أن قضية الهجرة التي أخذت حيزاً 

حيث يرى أن حدود الواليات المتحدة  ،بارات يتعلق أولها برؤية الرئيس ترامب للعالماعت ثالثعلى 
يرى أن الواليات المتحدة  وبالتالياألمن القومي األمريكي  وتهددولة ادة الدتهدد سيالجنوبية الرخوة 

علق بالسلع إليها. فيما يت والبضائعل كامل على دخول األفراد كيجب أن تكون قادرة على السيطرة بش
  وحماية يرى ترامب أن الواليات المتحدة يجب أن تكون قادرة على تحديد األسعار  ،والبضائع

التعريفات الجمركية. أما  وفرضياسات الحمائية ن طريق السع وذلكمن المنافسة  لوطنيةاتها امنتج
 وتهديد  وثقافيديد اقتصادي فتنظر إليهم اإلدارة األمريكية الحالية كته ،دفيما يتعلق بانتقال األفرا
 وتجارة يمةمعدالت الجر  وتزايدلذلك نرى ترامب يربط باستمرار بين الهجرة  ،ألسلوب الحياة األمريكي

 . (Douzet, 2019, 16-23) والبطالة المخدرات 
حيث يرى  ،دي باألساساأما العامل الثاني فيتعلق بشخصية ترامب نفسه كرجل اقتص

االقتصادية التي تقدمها الواليات المتحدة لدول أمريكا الالتينية ال يقابلها أي  ترامب أن المساعدات
األساس إلى تحسين األوضاع لهذه البلدان ب ات االقتصاديةتهدف المساعد ،الواقع وفيمردود مادي. 

لى اد الذين يريدون الهجرة إتحث األفر  ثفيها بحي واألمنية والتعليمية واالجتماعيةاالقتصادية 
على  والقضاء أي أنها تهدف باألساس لتقليل تدفق المهاجرين  ،الواليات المتحدة على البقاء فيها

ن ترامب يعارض هذه الرؤية التي سادت في المدى البعيد. إال أ على اميةظاهرة الهجرة غير النظ
دان أمريكا الالتينية  عديد من البلعدات االقتصادية في الاحيث قام بتقليل المس ،الفترات السابقة لعهده
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 ,Rouby and shu)  متهمًا هذه الدول باالستفادة من هذه المساعدات على حساب الواليات المتحدة 
2019, 6 ) . 

حشد األصوات في  و لق بالسياسة الداخلية في الواليات المتحدة أما االعتبار األخير فيتع
عن طريق حشد أصوات  2012ية عام ي االنتخابات الرئاسوباما للفوز فأفبينما سعى  ،االنتخابات

هان  فمسألة الجدار هي باألساس ر  ،يسعى ترامب التباع نهج معاكس ،الالتينيين كما ذكرنا سابقاً 
أهم دعائم حملته االنتخابية الستهداف المواطنين  و األمريكي الحالي  ي مهم بالنسبة للرئيسسياس

كما ظلت قضية الهجرة قائمة في االنتخابات  ،هو ما نجح في فعلهن للمهاجرين و ياألمريكيين المعاد
ى سبيل  لك علبين ذ قد تو  2020لحشد اتباعه لترشيحه لفترة رئاسية ثانية عام  2018النصفية لعام 

جومه الشديد على قافلة المهاجرين القادمة من بلدان أمريكا الالتينية معلنًا على حسابه المثال في ه
واصفًا إياهم  ،إرهابيين قادمين من الشرق األوسطو عدون مجرمين ى موقع تويتر أن اآلالف منهم يلع

إال أنه   الحدود مع المكسيك.على  سكريةتبعًا لذلك أمر بحشد مئات اآلالف من القوات الع ،بالغزاة 
قديم علق ت كما ،اختفى اإلعالن المتكرر بشأن تهديد القافلة ،بعد انتهاء االنتخابات النصفية

تخابات أيضًا التي تستهدف ية للعديد من بلدان أمريكا الوسطى في إطار االنالمساعدات االقتصاد
 ,Rouby and shu) رة غير النظاميةن الرئيس يتخذ تدابير فعلية للقضاء على الهجأتبيان 

2019, 7-8) . 
ة على المدى  لبعض الكتاب أن استراتيجية ترامب إزاء قضية الهجرة غير فعا ويرى هذا 

في كاليفورنيا حيث اندلعت احتجاجات  1994بأحداث عام  وتذكرالقلق  وتثيربل  والبعيدالمتوسط 
نظاميين من الخدمات رم المهاجرين غير الالذي يح 187على مشروع قرار رقم عديدة بعد التصويت 

يستغلها في كل   يهذه الوالية إلى معقل للحزب الديمقراط وتحولالعامة مما أدى لزيادة الغضب 
 ,Douzet, 2019) رئاسية لحشد األصوات المناصرة للمهاجرين خاصة مع تزايد أعدادهم انتخابات
التي أتت بالرئيس و  2008الرئاسية لعام  . على الرغم من أن البعض رأى في االنتخابات(23-24

طويل المتعلق بتمثيل  لأوباما إلى سدة الحكم نجاحًا كبيرًا حققته الواليات المتحدة في مشوارها ا
العنصري ال  إال أنها أثبتت مع ذلك أن التاريخ ،عراق المختلفة ووضعهم داخل الواليات المتحدةاأل

أوباما الحكم حيث استمرت التيارات المحافظة    األولى من تولي ذلك منذ األيام اقد بدو يزال قائمًا 
قوانين الهجرة وصواًل  ا إلصالحاوالت أوبامحعرقلة كل مو المهاجرين في التزايد و المعادية لألقليات 



 

129 
 

  "دراسة تقويمية مقارنة" ترامبارجية األمريكية في منطقة أمريكا الالتينية بين عهدّي أوباما و السياسة الخ
 السيد ابراهيمليلى أحمد 

التي يمكن أن تستمر في حال فوزه و تصريحاته العنصرية بشأن المهاجرين و إلى مجيء دونالد ترامب  
 . 2020عام ثانية  رئاسية بفترة

 املبحث الثاني: أزمة فنزويال 
شافيز الذي  لم تتبنى الواليات المتحدة أي سياسات متشددة وحازمة تجاه فنزويال بقيادة

فعلى الرغم   ، 2007إلى  1999كليًا عن سابقيه المؤيدين للواليات المتحدة خالل الفترة من اختلف 
ت المعارضة للهيمنة األمريكية التي ضاها عن السياسان إدارة الرئيس "بيل كلينتون" لم تبد ر من أ

ناه شافيز تبعبوي الذي شالخطاب الإال أن األخيرة لم تبد أي رد فعل تجاه  ،كان يتبناها شافيز
على سبيل المثال. عكس ذلك  والعراقعلى أنظمة معادية للواليات المتحدة في كل من كوبا  وانفتاحه

أن حكومة شافيز ال تمثل أي تهديد لها حيث كان خطابه ك الوقت المتحدة في ذل اقتناع الواليات
الشديدة التي واجهها في  المعارضة  للخارج لكسب قاعدة شعبية جماهيرية بسبب وليسموجهًا للداخل 

كما لم يمتلك الموارد الالزمة ليتبنى بالفعل سياسات خارجية تهدد الواليات  ،بداية توليه الحكم
 . (Corrales and Romero, 2013, 42-45) حدةالمت

فباستثناء  ،النظام الجديد في فنزويال مختلفًا عن باقي دول المنطقة ابد ،على صعيد آخر
أصبح هذا  و موالية للواليات المتحدة و نطقة صعود حكومات ديمقراطية حليفة ت دول المدكوبا شه

سات أكثر انفتاحًا فيما طقة سيا أكثر بحلول عقد التسعينيات حيث تبنت معظم دول المنالتحول بادياً 
التفاوض مع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد  و الخصخصة و تحرير التجارة و يتعلق باالستثمار 

شيلي جنوبًا و حتى األرجنتين و أصبحت كل هذه الدول من المكسيك شمااًل و  ،البنك الدولي و ي لدولا
رى مثل كولومبيا إلنشاء تحالف ومات أخفيما اضطرت حك ،يدورون في فلك الواليات المتحدة

الحركات الثورية تمخض عنها خطة  و استراتيجي مع الواليات المتحدة لمكافحة تجارة المخدرات 
بيا التي عدت أقوى التحالفات العسكرية االقتصادية في تاريخ عالقات الواليات المتحدة مع مو كول

نها دول المنطقة على تبنيها سياسات عانت م االقتصادية التيكما أجبرت األزمات  ،دول المنطقة
تبعدًا في مس زلذلك فقد بدى نظام شافي ،قربًا من الواليات المتحدة بداًل من معارضتهاو أكثر انفتاحًا 

 هذا الوضع اإلقليمي الجديد. 
بن على نفس نهج الرئيس بيل كلينتون فيما يتعلق بالسياسة سار الرئيس جورج بوش اال

فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأ تركيز  ، في فترته الرئاسية األولىفنزويالالخارجية تجاه 



 

130 
 

  "دراسة تقويمية مقارنة" ترامبارجية األمريكية في منطقة أمريكا الالتينية بين عهدّي أوباما و السياسة الخ
 السيد ابراهيمليلى أحمد 

األمنية  والتهديداتد من الواليات المتحدة شديلا اإلدارة األمريكية ينصب على المكسيك نظرًا لقربها 
 وجهاً تمام األكبر كان مإال أن االه ،العديدة التي قد تأتي من الحدود الجنوبية للواليات المتحدة

لمنطقة الشرق األوسط. لم تشكل فنزويال في خضم هذه األحداث أي تهديد أمني خطير للواليات 
تناولت بداية نشوء استراتيجية أمريكية هدفها النهائي  ت قداتابنالحظ مع ذلك أن بعض الك ،المتحدة

ضرورة إقامة  ناول كية في كاراكاس تتقلب النظام في فنزويال استندت على تقارير من السفارة األمري
 اعالقات شافيز مع الحكومة االشتراكية في كوب وخطورةنظام ديمقراطي في فنزويال 

(Dominiguez and De Castro, 2010, 1-16) . 
ال يجب أيضًا إغفال دور العوامل الداخلية في الواليات المتحدة التي ساهمت في تبني 

أهمها بروز المحافظين الجدد في  ، العشرينو  احدالو سياسات متشددة تجاه فنزويال مع بداية القرن 
جية ير الخار ز مساعد و " روجر نورييجا" و"كونداليزا رايس" واإلدارة األمريكية على رأسهم "ديك شيني" 

حركات و رأوا أنه يسعى إلقامة عالقات مع دول مارقة و الذين أبدوا تحفظهم على نظام شافيز و 
كل هذه العوامل تفسر تصاعد حدة التوتر بين   ،ومي األمريكيالقمن ألمن األمتمردة مما يهدد ا
 ,Wilpert, 2007) ليهافرض عقوبات اقتصادية ع و  فنزويال في ذلك الوقتو الواليات المتحدة 

175) . 
  السياسة اخلارجيةاملطلب األول: 

ّ
 وترامب أوباما  األمريكية جتاه فنزويال بني عهدي

 واالنتقاداتالمية دة الحروب الكوباما تخفيضًا في حالرئاسية األولى ألشهدت الفترة 
ت من  فاليات المتحدة خفاألهم من ذلك أن الو  ،وحكومتهداة الدعائية الموجهة لشافيز استخدام األو 

ت مع فنزويال مما فتح الباب أمام التقارب األمريكي مع كانت مفروضة على التعامالالقيود التي 
 ، ازيللجديدة في أمريكا الالتينية مثل حكومة "لوال دي سيلفا" في البر العديد من الحكومات اليسارية ا

فرضت  ، الواقع وفي  .فروضة على فنزويالالعقوبات الم وشدةكما خففت الواليات المتحدة من نوع 
األسلحة  و  والمعداتمنعت كليًا تصدير الخدمات  والتي 2006ال في عام أقصى عقوبة على فنزوي

دة إال في الحاالت لم تفرض عقوبات جدي ،إال أنه مع بداية عهد أوباما ،نزويالالدفاعية العسكرية لف
هذه العقوبات  رضتث فيح ،العقوبات السابقة كويالتكن شديدة الوطأة على فنز  ولمالقصوى 

باألخص على األفراد بداًل من الدولة. شملت هذه العقوبات أفراد اتهموا بالمساعدة في تهريب 
  ، ا المسلحة الثوريةالمتهمين بدعم قوات كولومبيو المقربين من دائرة شافيز أ المخدرات خاصة من
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بدعم قطاع رى اتهمت خشركات أ وسبعلفنزويلية كما ُفرضت عقوبات أخرى على شركة النفط ا 
 .( Colitt, 2009) يالطاقة اإليران

األخيرة من يرى بعض الكتاب أن السياسة الخارجية األمريكية تجاه فنزويال خالل األعوام 
ميزت باتباع رؤية واضحة تطورت بتطور الظروف األعوام األولى من عهد ترامب تو عهد أوباما 

ة التعامل مع تضمنت هذه الظروف الطارئ ،فنزويال و إقامة نظام ديمقراطي فيهدفها النهائي ه
بعد وفاة شافيز رغبة في التنحي منذ توليه الحكم  أيه ئبداعدم إو تشبث الرئيس "مادورو" بالسلطة 

رفض دول المنطقة ألي تدخل أحادي الجانب من  و إلى جانب الظروف اإلقليمية   ،2013عام 
ة مصالح الواليات لحمايلتركيز على الهدف النهائي اكل هذه الظروف ساهمت في  ،ةالواليات المتحد

ال يمكن تحقيقهما من   األمن اإلقليمي اللذين و المتحدة المتمثلة في الحفاظ على االستقرار السياسي 
 . (Camilleri, 2018, 195) قامة نظام ديمقراطي في فنزويالوجهة نظر الواليات المتحدة إال بإ

الثانية فرض عقوبات على   ألخيرين من فترته الرئاسيةاإدارة أوباما في العامين لت واص
دة األطراف من خالل  أفراد مهمين في حكومة شافيز في فنزويال إلى جانب اتباع الدبلوماسية متعد

  المطالبة و المعارضة السياسية و ضات بين الحكومة الفنزويلية دعم المفاو و منظمة الدول األمريكية 
 ، في الواقعو  ،(Kerry، 2016)فتاءمن خالل طلب إجراء استتور سالدو بعدم انتهاك حقوق اإلنسان 

إال أننا نجد أن "مادورو"  ،2015م فقد حققت المعارضة نصرًا كبيرًا في االنتخابات التشريعية عا
لداخل مصورًا داة الدعائية لكسب التأييد الشعبي في ايتورع عن استخدام األنب اآلخر لم على الجا

ية. إال أن جهود الواليات المتحدة لحشد دول المنطقة ضده بدأت تؤتي مريكأنفسه كضحية لمؤامرة 
 . 2016ثمارها في أوائل عام 

طريق  ضغط على الحكومة الفنزويلية سواء عن لمتحدة أن فرض أقصىلقد رأت الواليات ا
دعم فرص المعارضة في تحقيق بعض العمل أحادي الجانب من جانبها أو متعدد األطراف سوف ي

قد كرست وزارة الخارجية األمريكية و فاوضي مع حكومة "مادورو" تقوية موقفهم التو احات جالن
نجاح المسار الدبلوماسي بدعم من الكنيسة الكاثوليكية  جهودها في ذلك الوقت للعمل على 

في وزارة الخارجية أبدوا تحفظهم جهات أخرى و بيد أن مجلس األمن القومي األمريكي  ،الفاتيكانو 
حيث استغلت حكومة مادورو المفاوضات لكسب  ،ذا الشك في محلهقد كان هو  ،المسار اعلى هذ 
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ادورو لألزمة بداًل من الضغط بصورة أكبر على حكومة م مرت األشهر دون الوصول لحلو الوقت  
 . (Ellsworth, 2016) جبارها على إجراء تنازالتإل

فبعد أقل من شهر من  ،ابقيهسب تجاه فنزويال استكمااًل للخارجية لترامتعد السياسة ا
من  وصوله إلى سدة الحكم طالب ترامب بخروج المعارض السياسي الفنزويلي" ليوبولدو لوبيز" 

من خالل فرض عقوبات على نائب تبع ذلك زيادة الضغط على الحكومة في فنزويال  ،السجن
دعم و خدرات ملتورطه في تهريب ال Tareck el Aissamiي" الرئيس الفنزويلي "طارق العيسم

ومن الجدير بالذكر أن مجلس األمن القومي في عهد أوباما كان يهدد بفرض عقوبات عليه  ،إيران
دة الضغوط الدبلوماسية لمطالبة هذا إلى جانب زيا ،ذا التهديد لم ينفذ إال في عهد ترامبإال أن ه 

ار كاراكاس عن المس جزويال في منظمة الدول األمريكية بدعوى خرو دول المنطقة بتعليق عضوية فن
ابات إجراء انتخو المطالبة باحترام الدستور و إلى جانب التصعيد في الحرب الكالمية  ،الديمقراطي

 . (Seelke and Nelson, 2018, 8-18) وقف انتهاكات حقوق اإلنسانو نزيهة و عادلة 
ظمة الدول  ضد فنزويال في الجمعية العامة لمنإال أن محاوالت إقرار مشروع قرار 

منذ ذلك الوقت أن الواليات المتحدة قد   ونالحظ ،باءت بالفشل 2017دورة مايو  ألمريكية فيا
إحداث تغيير في أدوات ئي المتعلق بإقامة نظام ديمقراطي في فنزويال مع تمسكت بهدفها النها

حيث بدأت الواليات المتحدة في التخلي عن   ، السياسة الخارجية المستخدمة لتحقيق هذا الهدف
على العقوبات االقتصادية أحادية الجانب على مسؤولين   والتركيزراف بلوماسية متعددة األطدال

إصدار إدارة ترامب قرار  فنزويلي. األخطر من ذلك هو وأربعون م إلى أربعة فنزويليين وصل عدده 
بذلك واحد من   وأصبح ،2017لمفروضة في يوليو بوضع اسم مادورو نفسه في قائمة العقوبات ا

 ,US Department of the Treasury) العقوبةرؤساء فقط في العالم مطبق عليهم هذه  ةعأرب
2017). 

فراد بل بات لتصبح غير مقصورة على األبل وسع نطاق العقو  لم يكتف ترامب بذلك
صول ألسواق الواليات المتحدة المالية  استهدفت أيضًا تقويض إمكانية شركة النفط الفنزويلية في الو 

الذي أدى إلى و تقوضت آفاق فنزويال في حل أزمة ديونها المتعثرة  ة هذه العقوباتاد حديازد ومع
 ,Faiola) ة لفنزويالبحتمية إعادة هيكلة الديون الخارجي 2017في عام  اعتراف مادورو شخصياً 

التي فرضتها إدارة ترامب حققت الضغط الرغم من أن العقوبات االقتصادية  وعلى . (2017
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ال إال أنها لم تحقق الهدف النهائي المنشود حيث يستمر مادورو في التشبث فنزوي ىوب علالمطل 
 القتصادي المتدهور.ا والوضعمتحديًا الواليات المتحدة  2018به عام إعادة انتخا وفرضبالسلطة 

أثر سلبي على اقضة التي كان لها من اإلشارات المتن بيد أن خطابات ترامب لم تخلُ 
بأنه ال ينفي احتمالية   2017مثل إعالن ترامب في أغسطس عام  ،لمنطقةاالعالقات مع دول 

مب كما أجبر إنكاره فورًا من جهات أخرى في إدارة تراعالن تم هذا اإل ،التدخل العسكري في فنزويال
ارة عدة دول في أمريكا الالتينية لمحاولة  نائب الرئيس األمريكي "مايك بنس" على القيام بجولة لزي

إال أن ترامب أعاد تكرار هذا   ،حدة لن تتدخل عسكريًا بطريقة أحادية أن الواليات المت إقناعهم
تينية في الجمعية العامة  ى هامش اجتماعه مع قادة من دول منطقة أمريكا الالالتصريح من جديد عل

يله  ضساهم في تراجع صورة الرئيس ترامب فيها بسبب تفو ة مما أثار القلق في المنطق ،لألمم المتحدة
ابتعاده عن الدبلوماسية متعددة األطراف إليجاد حل  و دية الجانب للضغط على فنزويال لألفعال أحا

 ,Keating) التنسيق المشتركتعاون و التي تستوجب الو رك لألزمة خاصة بسبب تداعياتها مشت
2018) . 

ة و في توسيع ه 2018ي إبريل عام قمة األمريكتين في ليما فقد ساهم غياب ترامب عن و 
على جانب آخر نالحظ أن نائب الرئيس "مايك بنس" قد   ،إدارة ترامبو قة انعدام الثقة بين دول المنط

دول المنطقة حيث قام األخير و الواليات المتحدة ساهم بشكل فعال في زرع بذور الثقة مرة أخرى بين 
زويال نمن أعضاء مجموعة ليما عن الوضع في ف اً مع خمسة عشر عضو  بإصدار إعالن مشترك

 كما ،المصداقيةو بوصفها تفتقر للشرعية  2018الرئاسية عام  حيث أعلنوا معارضتهم لالنتخابات
بالنظر إلى تداعيات أزمة هجرة الفنزوليين على   اً مليون دوالر  16ن "بنس" دعم كولومبيا بحوالي أعل

 . (The white House, 2018) ولومبيادول جوارها خاصة ك
 حل األزمة  ومبادراتالفنزويلية األزمة  مستقبلاملطلب الثاني: 

بعض األفراد في إدارته   عندما قرر استبدال  2018أثار ترامب الجدل في مارس عام 
ياساته حيث قرر استبدال كل من وزير الخارجية السابق "ركس سو بآخرين أكثر مياًل لتوجهاته 

كما قرر استبدال   ،و"بومبي ك"ماي  CIAارسون" ليحل محله مدير وكالة االستخبارات المركزية تي
 وُيعَرف سبق "جون بولتون". لألمن القومي الجنرال "ماك ماستر" ليحل محله السفير األمستشاره 

في  وتشكيكهام القوة العسكرية ضد الدول المعادية للواليات المتحدة "جون بولتون" بتفضيله استخد
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ان  بومبيو في العداء الشديد إلير و ن و كما يشترك كل من بولت ،فعالية المنظمات متعددة األطراف 
 Rucker and) داة العسكرية ضد فنزويالاألبعض للقلق من إمكانية استخدام حزب هللا مما دعا الو 

Costa, 2018) . 
ًا لخطورة اإلقدام على هذه  بيد أن الخيار العسكري يظل احتمااًل مستبعدًا في فنزويال نظر 

سيترتب عليها من  ومايات المتحدة في المنطقة لوالالح الخطوة لما ستحدثه من ضرر على مصا
في قد يكونا أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بالحل العسكري  وبومبيوعبء على خزينة الدولة. إن بولتون 

من قدرة الواليات المتحدة على التصدي أن نشر جنود أمريكيين في فنزويال قد ينتقص  فنزويال إال
اللتين قد تصبحا ضمن بؤرة  وإيرانلعالم مثل كوريا الشمالية التحديات أخرى من دول أخرى في 

 .تركيزها أكثر من فنزويال
إن السيناريو األوقع هو أن إدارة الرئيس ترامب ستضاعف من الضغط المفروض على  

نطاق العقوبات  وتوسيعللنظام الفنزويلي  واالتهاماتة فنزويال حاليًا من حيث الحرب الدعائي
ة عن تفاقم األزمة على الشعب الفنزويلي خاصة قضية حاولة تقليل اآلثار الناجمماالقتصادية مع 

على الواليات المتحدة أيضًا مما يتطلب  ولكنبظاللها على دول المنطقة فحسب  ية التي ال تلقالهجر 
مع المنظمات متعددة األطراف مما سيمثل اختبارًا صعبًا لقدرات ترامب  القوي  والتنسيقالتعاون 

ية الراهنة عن المشاركة في المنظمات اإلقليمية لحل األزمة الفنزويللوماسية. إن عزوف ترامب بالد
ألي مشروع قرار   وروسيابب إعاقة الصين إلى جانب صعوبة إصدار قرار في مجلس األمن بس

 . (O'Neil, 2018)  بر التحديات في هذا الصددأمريكي قد يمثالن أك
ة في جلسة مجلس األمن التي  الواضح في هذه األزم ينوالصيبدا واضحًا الدعم الروسي 

سي وجه فيها السفير الرو  والتي 2019يناير  26المتحدة في  عقدت بناًء على طلب الواليات
نقالب ضد الحكومة الشرعية التي يمثلها "فاسيلي بنزيا" أصابع االتهام للواليات المتحدة بتدبير ا

نهاء التدخل في شئون فنزويال. إلى  و تشوى" بالمطالبة بإاكما قام الممثل الصيني "ماتش ،مادورو
بإصدار إعالن  أفريقيا  وجنوبمقترح كل من غينيا االستوائية  وروسيا جانب رفض كل من الصين

 . (Arreaza, 2019) سة "خوان جوايدو"في فنزويال برئا مشترك لتأييد الجمعية الوطنية
أن   ويبدوقم األزمة قص بالتوازي مع تفااإال أنه مع ذلك نالحظ أن دعم روسيا ظل يتن

البعض أن   ويرى . والمعارضةمشتركة بين حكومة مادورو  وجودها اليوم ينحصر في إيجاد أرضية
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غلها عن أزمات أخرى المتحدة لشالواليات  م لوجود الروسي في فنزويال هو مجرد عقبة تضعها أماا 
مباشر للواليات المتحدة ال حيوي  ومجالوذ ففي العالم حيث تعد منطقة أمريكا الالتينية منطقة ن

كما ال يجب على قوى خارجية أن تتدخل في المجال الحيوي يجوز أن تتدخل فيه قوة أخرى 
  األوروبية لعدم  والدولتحدة هذا المنطلق تسعى روسيا للضغط على الواليات الم ومنلروسي. ا

تواجد أسطولها  ومكانوسية نطقة نفوذ ر مالمساس بالمصالح الروسية في شبه جزيرة القرم التي تعد 
 لمنفذ الوحيد لها على البحر المتوسط للحفاظ على مصالحهاالبحري في ميناء سباستيبول ا

 .وليبيا تيجية في الشرق األوسط خاصة سوريااالسترا
التأييد الروسي لنيكوالس مادورو يمكن أن تصبح على المدى البعيد ضعيفة  ن أفاق لذلك فإ

عض أن فرص الب ويرى  ،األوروبية ليس إال والدولضغط على الواليات المتحدة ورقة  مجرد وتعد
زمة الال واالقتصادية بقاء مادورو في السلطة ضعيفة للغاية حيث ال تمتلك روسيا الموارد العسكرية 

نالحظ الموقف المتأني للصين الذي ال يسعى بأي شكل   ،ه في السلطة. على جانب آخرئم بقالدع
الداخلية شددت على  فبعد إعالنها ضرورة عدم التدخل في شئون فنزويال ، مع واشنطنم الالصطد

مفتوحة بين األطراف المعنية باألزمة كما عرضت بكين الوساطة في  أهمية االحتفاظ بقنوات اتصال 
التزامها بالمسار الدبلوماسي عن  و هذا يدل على التفكير االستراتيجي الصيني طويل األمد و زمة األ
ذلك يختلف مع الموقف و  ،ثوق ريق المفاوضات بين األطراف المعنية تكون الصين فيها طرف مو ط

ى الروسي الذي يسعى للضغط على الواليات المتحدة لحثها على التفاوض فيما يتعلق بأزمات أخر 
 . (Molina, 2019) في العالم 

دعم التركي لحكومة ال نفنالحظ أواًل أ  وإيرانفيما يتعلق بتواجد قوى إقليمية مثل تركيا 
في منطقة أمريكا  واالقتصاديعلى الصعيدين السياسي  "مادورو" هدفه زيادة التغلغل التركي

التي يحتاجها  والدواءتبادل الغذاء  من خالل زيادة التبادل التجاري مثل صفقات وانعكس ،الالتينية
فتسعى تركيا  ،وى السياسيى المستل أما ع  ورو" في األزمة الراهنة مقابل الذهب الفنزويلي.نظام "ماد

يات المتحدة خاصة بعد تدهور العالقات أمريكا الالتينية المعارضة للوال إلى التقارب مع دول
 ,Artega) أردوغانب العسكري الفاشل على حكومة بعد االنقال 2016األمريكية التركية منذ عام 

قوية مع فنزويال منذ عهد محمود  سيةاوسية أما إيران فهي تمتلك أيضًا عالقات اقتصادي. (2016
أوبك( كما تسعى إيران  منظمة الدول المصدرة للبترول ) ان عضوتان في دولتفال ،أحمدي نجاد
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كما اجتمعت لجنة تضم كل من   ،وبوليفيامثل فنزويال للتقارب من الدول المعادية للواليات المتحدة  
ا إلى جانب الوجود القوى لحزب هللا  لبلدين هذااون بين في خضم األزمة لزيادة التع وفنزويالإيران 

 . (Malamud and Encina, 2017) مريكا الالتينيةفي أ
أقوى داعمي نظام   بوليفياو نيكاراجوا و على صعيد دول أمريكا الالتينية تظل كل من كوبا 

عرف يالسابق ما الدول التي كانت تشكل في "مادورو" بسبب الروابط التاريخية المشتركة بين هذه 
لذي أسسه الرئيس الفنزويلي الراحل "شافيز" كمشروع بديل  ف البوليفاري لشعوب أمريكا )ألبا( ابالتحال

في عهده الذي أتاح له قدرات مالية كبيرة يمنة األمريكية مستغاًل االرتفاع الكبير في أسعار النفط لله
التحالف أخذ في  بيد أن هذا  ةيات المتحدوظفها لمشاريعه اإلقليمية التي باتت تهدد مصالح الوال

شخصية  يعدم بروز أي زعيم ذو مة لتمويله بعد فقدانهم الموارد المالية الالز  2009الزوال منذ عام 
فنزويال  ضعاف المشروع البوليفاري خاصة بعد تفاقم أزمةكاريزمية أخرى بعد "شافيز" مما أدى إل

يات المتحدة مثل كولومبيا في موالية للوال ى م به دول أخر الدور المركزي الذي بدأت تقو و  2015عام 
ورو بسبب دعمه للعصابات المسلحة  الواقع تتزعم كولومبيا الهجوم على نظام ماد وفي ه األزمة. هذ

 . (54  ،2019 ،)مرسي نفس األيدولوجية البوليفارية التي تتبناها فنزويالفي كولومبيا التي تتبنى 
حيث ما   موقفًا محايدًا تجاه األزمة ىروجواو واألالمكسيك  على صعيد آخر تبنت كل من

ومنذ وصول الرئيس المكسيكي  ،في فنزويال والنظاممع المعارضة  سلمي ٍ  عون لتبني حوارٍ زالوا يد
شدد على مبدأ "استرادا" المبني على احترام سيادة  ،ور" إلى الحكم في المكسيك"مانويل لوبيث أوبراد

ن عهد  د على أكما أك ،الشعوب في تقرير مصيرها وحقلية خالتدخل في شئونها الدا وعدمالدول 
  قد ولى  ومصالحهادولة فيما يتعارض مع سيادتها  أيى خارجية في التدخل من جانب قو 

(Fernández, 2019) . 
ا الموقف األوروبي فنجد أنه واضح منذ البداية حيث أعلنت الدول األوروبية دعمها  مأ

معنية باألزمة  ورة تبني حوار سلمي مع كافة األطراف الر ل"خوان جوايدو" مع التشديد على ض
نزيهة. كما ظهر دور الفاتيكان في هذه و ر سياسي قوامه إجراء انتخابات عادلة ضرورة تبني مساو 

حياز لطرف دون اآلخر مما قد  نعدم اال وضرورةحيث أعلن استعداده للتوسط في األزمة األزمة 
مات سابقة قد يؤثر على  ن فشل الفاتيكان في التوسط في أز د أيب ،يؤثر سلبًا على الوضع في البالد 

 . (55 ،2019 ،)مرسي حال قيام أى مفاوضات مستقبليةوضعه في 
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 األزمة:  برزت مبادرات عديدة لحل هذه واإلقليميةظل هذه المواقف الدولية  وفي 
رئيس  2018أيد كل أعضاء المجموعة في اجتماعهم األول أغسطس عام  مبادرة مجموعة ليما: -1

وقد تمخض عن   ،وسانتا لوثيا وجوياناجوايدو" فيما عدا المكسيك  الجمعية الوطنية "خوان 
دولة   14دولة من أصل  11ت عليه بيان مشترك وقع 2019اجتماع المجموعة في فبراير عام 

عن أي خيار عسكري في األزمة كما شددوا على ضرورة االبتعاد  ،أعلنت دعمها لجوايدو
إلى موقف جوايدو  ة طريق للمرحلة المقبلة مشيرين مسار الدبلوماسي لرسم خارطالب وااللتزام

تخابات حرة. من الجدير الداعي لتعزيز االنتقال الديمقراطي للسلطة من خالل البدء بإجراء ان
مادورو بدعوى استغالله  بالذكر أن أعضاء المبادرة قد أعلنوا رفضهم الحوار مع الرئيس 

  طراف ون التوصل إلى حل يرضي جميع األتشبثه بالسلطة د وتعزيزوقت لللمفاوضات لكسب ا
(Freier and Parent, 2019, 59-61 ) . 

  11من  وتتشكل ، منذ البداية تجاه األزمة الفنزويلية أعلنت هذه المجموعة حيادها مبادرة كيتو: -2
 ،بنما ،كيالمكس ،اإلكوادور ،كوستاريكا ،شيلي ،كولومبيا ،البرازيل ،دولة هي األرجنتين

  2019سبتمبر عام  4على إعالن كيتو في  . وقعت هذه الدولوبيرواجواى ار ب ،األوروجواى
الكراهية كل مظاهر التمييز و  ومحاربةالفنزويلية  هذه المبادرة باألساس لحل أزمة الهجرة وتهدف
ون  لالبشر الذين يحاو  وتهريبمنظمات الجريمة المنظمة  باإلضافة إلى حمايتهم من ،تجاههم

تبادل المعلومات بين الدول األعضاء من  م. كما شددت المبادرةعلى ضرورة استغالل أوضاعه
رة مساندة الدول األكثر زويليين إلى جانب ضرو أجل سرعة إيجاد حل لألزمة تدفق الالجئين الفن

 .وبيرو واإلكودورللمهاجرين مثل كولومبيا  استقباالً 
  ممثلين من  2019شهر نوفمبر عام  الذي انعقد في وقد حضر االجتماع الثاني لمبادرة كيتو  -3

الدولية معنية قد أصبحت المنظمات و االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة و وكاالت األمم المتحدة 
 ، المتحدة لشئون الالجئينالمفوضية السامية لألمم و أكثر باألزمة السيما منظمة الهجرة الدولية 

جئين قد تعرض مات لمساندة الدول المستقبلة لالهذه المنظ هإال أن الدعم المالي الذي اقترحت
مه المفوضية السامية لشئون  للكثير من االنتقادات نظرًا لضآلته بالمقارنة بالدعم المالي الذي تقد

فيما يتعلق باستقبال الالجئين  تركيا لدعمهمو األردن و العراق و الالجئين لدول مثل مصر 
يون دوالر فقط  مل 738بليون دوالر مقارنة ب 5،5قرب من يحيث يحصلون على ما  ،السوريين
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 ,government of the Republic of Ecuador) مقترحة لمساندة دول أمريكا الالتينية 
2018) . 

إليجاد مخرج لألزمة   والتفاوضتسعى هذه المبادرة لاللتزام بضرورة الحوار  مبادرة مونتفيدو: -4
 وذلك ،التنفيذ وأخيراً فااللتزام الحوار ثم التفاوض  دأ من بالحالية في فنزويال على أربع مراحل ت

 وتجمع وأوروجواى كل من المكسيك  اإلنسان. وقد دعت إليها وحقوق وفقًا لمبادئ القانون الدولي 
لمتحدة "أنطونيو جوتيريش". إال أن  ادول الكاريبي )الكاريكوم( استجابة لطلب األمين العام لألمم 

فقد رحبت بها  ،المعارضة أما على الجانب اآلخرهذه المبادرة القت ردود فعل سلبية من جانب 
 لتنفيذهااتخاذ التدابير الالزمة و ر فيها الحكومة الفنزويلية بقيادة مادورو داعية إلى النظ

(Rengel, 2019)  . 
د األوروبي لهذه المبادرة التي ترتكز على ثالث دعائم احدعا االت مجموعة االتصال الدولية: -5

الحفاظ   وضرورةاالعتراف بحكومة مادورو  وعدمء بإجراء انتخابات حرة هي ضرورة البد ،أساسية
بين أطراف األزمة للمضي قدمًا نحو إجراء انتخابات في أسرع  على قنوات االتصال مفتوحة 

ة تشكيل مجموعة أخرى في العاصمة الفنزويلية  عجمو باإلضافة إلى ذلك فقد أعلنت الم ،وقت
هذه المجموعة من دول   وتتكون نسانية الالزمة في فنزويال. كاراكاس لتقديم المساعدات اإل

العمل بشكل فعال للتخفيف من  وتحاولالالتينية مريكا من أ ودولأعضاء في االتحاد األوروبي 
 European Union)  على جميع المستويات  ت خطيرةحدة التوتر في فنزويال التي تنذر بتداعيا
External Action Service, 2019) . 

المتحدة حيث   والوالياتاألزمة الحالية في فنزويال بظاللها على دول جوارها  وتلقي
  156،700إلى حوالي  2018ليصل عددهم في عام  2014طالبي اللجوء منذ عام تضاعف عدد 

في البرازيل وفقًا لمعطيات  65،846ولواليات المتحدة افي  72،722وطالب لجوء في دولة بيرو 
ال تقبل جميع هذه الطلبات حيث وافقت دولة بيرو  ،الواقع وفي ،سامية لشئون الالجئينالمفوضية ال

شخص فقط من أصل كل طلبات اللجوء المقدمة معللة   971مثال على طلبات لجوء على سبيل ال
ستجابات بول كل هذه الطلبات. كما نالحظ أنه فيما يتعلق باالقيات المتاحة لذلك بعدم توافر اإلمكان

ا زمة الفنزويلية فإن أكثر الدول انتقادًا لحكومة مادورو هي أكثر الدول المستقبلة للفنزويليين أملأل
 Freier and) الدول التي التزال تدعمه فقد كانت حتى وقت قريب تنكر وجود أي أزمة في فنزويال
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 Parent, 2019, pp. 58-61) .واإلقليمييد الداخلي تفاقم األزمة فإن التداعيات على الصع ومع 
 ستستمر في الزيادة مما يستدعي إيجاد حل في أقرب وقت.  

 يف أمريكا الالتينية  واإليراني  والروسي املبحث الثالث: الوجود الصيني
  2008عام ليزانية البنتاجون يعرض م وهوصرح "روبرت غايتس" وزير الدفاع األمريكي 

  وأن ات المتحدة ن للواليو أعداء محتمل ران همضافة إلى إيباإل ،وروسيا أمام الكونجرس أن الصين 
 ،)القصير العسكرية المنظوماتهم والصينيجب أن تأخذ حذرها من تحديث كل من روسيا  األخيرة
بق االدفاع األمريكي الس صرح وزير ، 2018أي في عام  ،. بعدها  بعشر سنوات(35 ،2014

طر اإلرهاب هو من اآلن فصاعدًا التحدي ليس خو  ،"جيمس ماتيس" أن المنافسة بين القوى الكبرى 
بح تهديد اإلرهاب بالنسبة للواليات بذلك أصو  ، (Mattis،2018) الرئيسي لألمن القومي األمريكي

لصين كقوة اوى الكبرى السيما صعود يلي التهديدات الناجمة عن منافسة الق اً ثانوي اً المتحدة خطر 
الواليات المتحدة كقوة مهيمنة إقليميًا وحيدة في العالم منذ  مهيمنة إقليميًا في آسيا متحدية بذلك هيمنة

 .عد التي أرستها إلقامة نظام عالمي جديد بقيادتهاالقوا و انهيار االتحاد السوفييتي 
تسعى لتغيير  ةالصين بأنها قو  2017لعام وصفت استراتيجية األمن القومي األمريكي  وقد

الواليات المتحدة  ومصالح ونفوذكما تسعى لتحدي قوة  Revisionist Powerالنسق الدولي الحالي 
واصل  ت ،. لالستجابة لهذا التهديدوالعسكري  واالقتصاديعن طريق منافستها على الصعيد السياسي 
 حيط الهادي استكماالً مود األمريكي في منطقة آسيا الالواليات المتحدة بقيادة ترامب تدعيم الوج

. (White House, 2017, 2-8)  االبنكية السابقة منذ عهد جورج بوش اإلدارات األمريلمبادرات 
لنطي لتطويق توسع حلف شمال األط ويستمر ،خيرة مطوقة بالفعلفتعد األ  ، وإيرانبالنسبة لروسيا 

 ، لحلف منذ نهاية الحرب الباردةان الوعود المستمرة بعدم توسيع الحدود الغربية لروسيا على الرغم م
حيث تعد هذه  ،والقوقازد العسكري األمريكي جنوب روسيا في منطقة آسيا الوسطى إلى جانب الوجو 

إلى جانب  وآسياأوروبا  قارتي اتيجيًا بالنظر إلى أنها بمثابة الجسر الذي يربطالمنطقة مهمة استر 
  على روسيا حيث تطوق الواليات المتحدة كل من  راألم يقتصر والالتي تتمتع بها.  الثروات النفطية

 . والصواريخبالقواعد العسكرية  وإيرانالصين  
 في  واإليراني والروسيعلق بالتدخل الصيني مثلت األزمة في فنزويال منعطفًا خطيرًا فيما يت

كوالس يلمتحدة حيث تدعم موسكو معسكر الرئيس "نقة تعد تاريخيًا منطقة نفوذ تقليدية للواليات امنط
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بناًء على معارضة المدعوم من الواليات المتحدة "خوان جوايدو". مادورو" في مقابل معسكر زعيم ال 
القوى الدولية  و المتحدة لصراع على مناطق النفوذ بين الواليات يسعى هذا المبحث لتوضيح ا ،سبق ما

حيوي األمريكي في لران( حيث يعد وجود هذه القوى في المجال ااإلقليمية )إيو روسيا( و )الصين 
تجزأ من هذا الصراع الذي سيكون له تداعيات مستقبلية في ظل سعي الواليات ال ي اً الجنوب جزء

ها كقوة إقليمية وحيدة في العالم مهيمنة  ئبقاو ا منذ نهاية الحرب الباردة سباتهالمتحدة للحفاظ على مكت
مة نسق دولي جديد متعدد  اروسيا إلقو بينما تسعى كل من الصين  ،لغربيعلى نصف الكرة ا

 السابق ذكرها كما يلي: ةهو ما يستدعي الوجود األمريكي في مناطق نفوذ القوى الثالثو األقطاب 
 كقوة مهيمنة إقليميًا يف العال الصيني  والصعودل: الواليات املتحدة املطلب األو

 ،بداية عهد أوباما للواليات المتحدة في واالقتصاديةية العسكرية بدأ التطور في االستراتيج
التحالفات  وإقامةالصين المتناميين عن طريق التغلغل في مجالها الحيوي  ونفوذرة قوة لمحاص وذلك
كانت أول خطوة  وقد. واسترالياالجنوبية  وكوريابان قواعد العسكرية في دول جوارها في الياال وبناء

بطة دول جنوب مع را والتعاون لصداقة اذتها الواليات المتحدة في هذا الصدد هي توقيع معاهدة اتخ
ى اعتبار أن  التي أعلنت بداية عودة الواليات المتحدة إلى هذه المنطقة عل 2009شرق آسيا في عام 

على حد   لدول المنطقة واألمن  االزدهاريفيكية حاربت من أجل تحقيق الواليات المتحدة أمة باس
كما استضافت  .( Panetta, 2012) بانيتا" تعبير وزير الدفاع األمريكي في ذلك الوقت "ليون 

نعقد هذا االجتماع وقد ا ،الهادي والمحيطالواليات المتحدة منتدى التعاون االقتصادي لمنطقة آسيا 
من   وغيره خالله عن مبادرة الشراكة عبر المحيط الهادي وأعلنت 2011 في جزيرة هاواي عام

 .(48 ،2012،)يونس والعشرين جديدة للقرن الحادي المنتديات التي أسست دعائم استراتيجية أمريكية

نحو آسيا" للتحكم في  سعت الواليات المتحدة في إطار هذه االستراتيجية الجديدة "التمحور 
هادي من خالل الوجود  التقليدية التي تمد الصين بالنفط في منطقة آسيا المحيط الالممرات البحرية 

األمنية من منطقة الشرق لدفاعية و تها اال محور سياسقكما سعت لن ،المكثف للبحرية األمريكية
الدول القريبة من مضيق ملقا  األوسط إلى منطقة الشرق األقصى باإلضافة إلى تعزيز وجودها في

الصينية مع دول جنوب شرق حيث يعد أساس حركة التجارة  ،اقتصاديًا للصينو المهم استراتيجيًا 
لذلك نجد أن الواليات المتحدة تسحب  ،من جانب آخر مدول العالو بين الصين و آسيا من جانب 

 .(Meijer, 2019, 43-45) وب شرق آسياأفغانستان لنشرها في جنو قواتها اليوم تدريجيًا من العراق 



 

141 
 

  "دراسة تقويمية مقارنة" ترامبارجية األمريكية في منطقة أمريكا الالتينية بين عهدّي أوباما و السياسة الخ
 السيد ابراهيمليلى أحمد 

فعلى   ،األصعدة سعت الواليات المتحدة لتطويق الصين على جميع ،منذ ذلك الوقت 
ز المصالح االقتصادية للواليات يا نواة لتعزيسَمًثل التعاون مع دول جنوب آ ،الصعيد االقتصادي

ع تعزيز التعاون مو ير التجارة يتجلى ذلك من خالل توقيع اتفاقيات تحر و المتحدة في هذه المنطقة 
ريكي للحفاظ على هذه المصالح  قد كان البد من وجود عسكري أمو المنظمات اإلقليمية في المنطقة. 

ف المعامالت التجارية العالمية عبر بحر الصين يث تمر نصحمراقبة الممرات البحرية و االقتصادية 
ة دول مثل كمبوديا الصحة في عدو برامج التعليم و الجنوبي. كما زادت الواليات المتحدة من مبادرات 

دأت الواليات المتحدة في عهد أوباما حوارًا ب العسكري، فقدوالوس وفيتنام. أما على الصعيد 
الهند يكون  و اليابان و كري إقليمي بين كل من الواليات المتحدة الف عستحاستراتيجيًا لتكوين نواة 

كما قامت الواليات المتحدة بزيادة الصين المتناميين إقليميًا.  نفوذو هدفه األساسي احتواء قوة 
مع دول المنطقة كان أخطرها ما جرى في منغوليا الواقعة شمال   التدريبات العسكريةو المناورات 

كوريا و اليابان و ألمانيا باإلضافة إلى الهند و فرنسا و مشاركة كل من كندا ب 2012الصين عام 
 . (48  ،2012 ،)يونس المجال الحيوي الصينية مما مثل تدخاًل مباشرًا في سنغافور و الجنوبية 

تلك الجزيرة ذات  ،عالقات وثيقة مع تايوان ةواليات المتحدباإلضافة إلى ذلك تقيم ال
تقع الجزيرة بين بحر الصين الجنوبي و  ،أمنها الطاقوي و ة بالنسبة للصين جيياألهمية الجيواسترات

ترفض كل محاولة لتحقيق استقاللها. استغلت الواليات و ال يتجزأ منها  اً الصين جزءتعتبرها و الشرقي و 
 خطوطو عملت على توطيد عالقتها معها نظرًا ألنها بذلك تستطيع التحكم في ممرات و المتحدة ذلك 

بالتالي التحكم في الشريان الذي يمد الصين بالطاقة  و ملقا و لرئيسية في مضيق تايوان ا المالحة
  دول أخرى في العالم. هذا فضاًل عن العالقات القوية مع سنغافورة في الموارد األخرى القادمة من و 

ك ألهمية  ذليرجع و  ،يكيةبناء القواعد العسكرية البحرية التي تتواجد فيها القوات األمر و مجال التسلح 
ل تصاعد التوتر ي حاإيقاف نقل النفط للصين فو موقعها الجغرافي الذي يتيح إغالق مضيق ملقا 

 . (68  ،2014 ،لقصير)ا بينهما
في التعاون الجدي مع الهند الموجودة في  قد تبينت استراتيجية التمحور نحو آسيا بوضوح و 

في هذا  و نفوذ الصين. و لقوة  اً إقليمي اً هند موازنالكية التي تعتبر صميم استراتيجية "توازن القوى" األمري
على الرغم و  ،بين باكستان في إقليم كشميرو الصراع المزمن بينها  األولوية فيُمنحت للهند  ،السياق

لحة نووية إلى جانب التحديات األخرى التي تعاني منها مثل وجود  من امتالك باكستان ألس
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إال أن إدارة أوباما آثرت  ،يشكل قلقًا ألي إدارة أمريكيةما ابية كحركة طالبان مالجماعات اإلره 
شريك ديمقراطي  أن الهندعلى اعتبار  ،تواء الصينولوية بسبب حاجتها لها في احإعطاء الهند األ
 . (17  ،2019 ،)محمود المتحدةتقليدي للواليات 

في عهده   سائدإال أن االعتقاد ال ،على الرغم من هذا التوجه نحو آسيا في عهد أوباما
فإن   ،وص عدة خالفات بينهمايتلخص في أنه إذا توصلت الواليات المتحدة لتسوية مع الصين بخص

ع الصين للتعاون معها حيث استخدم أوباما سياسة االنخراط م ،صين سترد بسلوك تعاوني مماثلال
عديدة بينها  فاتد بالمثل بل ظهرت خالإال أن الصين لم تر  ،في عدة ملفات أهمها كوريا الشمالية

  ،لكترونيةالقرصنة اإلو النتشار النووي قضية او بين الواليات المتحدة في عدة قضايا مثل المناخ و 
لنظام في كوريا الشمالية باعتبارها حليف مهم مازالت تدعم او بالنسبة لكوريا الشمالية فكانت الصين و 
ردود فعل كوريا الشمالية في  ظلت ،في الواقعو ريكي في آسيا. حائط صد ضد امتداد النفوذ األمو 

تمثل  و ي مع الواليات المتحدة دبلوماسو رات انفتاح اقتصادي رافضة ألي مباد ،عهد أوباما عدائية
 ، )العمري  إجراء االختبارات النوويةو  2013-2009ن األعوام ذلك في خرق العديد من االتفاقيات بي

2017، 123) . 
الهندي التنافس االستراتيجي المتنامي و ادي اله ستراتيجية ترامب لمنطقة المحيطعكست ا

حيث  ،الهنديو منطقة المحيط الهادي و لمحيط الهادي الصين في منطقة آسيا او تحدة بين الواليات الم
ن كلتا بالتالي فإو  ،تراتيجية األولوية التي تقوم عليها السياسة الدفاعية األمريكيةأصبحت هذه االس

هيمنة ترامب تشتركان في اعتبار الصين التهديد األكبر لو باما د أو اإلدارتين األمريكيتين في عه
ن  إن كانت إدارة ترامب تركز بشكل أكبر على تقويض طموحات الصي و يمية الواليات المتحدة اإلقل

 . (Farghen, 2016, 18) البعيدو العالمية على المدى المتوسط 
نائية في منطقة آسيا المحيط الث يس ترامب نهجًا يتميز بتعزيز التحالفاتتتبع إدارة الرئ
باإلضافة إلى إحياء العالقات مع تايالند  ،الهندو ا استراليو كوريا الجنوبية و ن الهادي السيما مع اليابا

ورهم ذلك عن طريق تدعيم دو  ،سنغافورةو ماليزيا و ع دول جنوب شرق آسيا كأندونيسيا مو الفلبين و 
وباما ل مبادرة األمن البحري التي كان قد بدأها أت مثإطالق مبادراو فيما يتعلق باألمن اإلقليمي 

راه العسكري لتدعيم قدراتهم في مواجهة ما تو ساعدات في المجال األمني باإلضافة إلى تقديم الم
هذا اإلطار تأتي في و  ،الواليات المتحدة تعديات سافرة من قبل الصين في بحر الصين الجنوبي
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رغبتها في تعزيز ث أعربت األخيرة عن األمريكية الحالية حيارة يات اإلدالهند على رأس قائمة أولو  
إحياء ترتيبات  المجاالت األخرى كما أعادت الواليات المتحدةو التعاون الثنائي في مجال الدفاع 

 الهند.و استراليا و التعاون الرباعي في مجال الدفاع مع كل من اليابان  
رامب تسعى إدارة تلعالقات اإلقليمية التي كة افإن الدور المتنامي للهند في شب ،في الواقع و 

 يتضح ذلك من خالل استعمال ترامب لمصطلح" المحيط الهندي الهادي" الذي ،ة للغايةها مهمئلبنا
هادي لتصل إلى يعبر عن توسع نطاق المصالح االستراتيجية األمريكية فيما وراء آسيا المحيط ال

الهندي. و ادي األمريكي يربط اليوم بين المحيط اله تيجيالمحيط الهندي مما يدل أن الفكر االسترا
 ، ورًا بأوبامابن مر عيد العسكري منذ عهد جورج بوش االقد بدأ تعزيز العالقات مع الهند على الصو 
 . (White House, 2018) تسير إدارة ترامب على نفس النهجو 

طريق المزج بين عن  لرئيس ترامب في بداية عهده نهج سابقه في التعامل مع الصيناتبع ا
ه الخارجية تجاه الصين عن طريق التعاون االقتصادي الصلبة في سياستو األدوات الناعمة 

ذلك لكي يؤثر على صعود الصين كقوة و افس العسكري من جانب آخر التنو الدبلوماسي من جانب و 
نهاية الحرب  منذ تحديها للنظام العالمي الذي أسسته الواليات المتحدةو في آسيا  مهيمنة إقليمياً 

بحت تركز فيما بعد على البعد الصراعي فقط في عالقتها مع الصين  ن إدارة ترامب أصبيد أ ،الباردة
تا كل إن يمكن القول و . 2018استراتيجية الدفاع القومي األمريكية الصادرة في عام هذا ما وضحته و 

منذ عهد أوباما إلى طمأنة  سيا اإلدارتين األمريكيتين المذكورتين سعتا في إطار التمحور نحو آ
. سلوك عدواني من جانب الصين  أيمنع و ء اإلقليميين التقليديين للواليات المتحدة الشركاو الحلفاء 

مهيمنة إقليميًا في  يعد الهدف بعيد المدى للسياسة الخارجية األمريكية هو منع صعود الصين كقوةو 
قة  د الصراعي في عال الخشنة إال أن البعو ة ناعمنصف الكرة الغربي عن طريق المزج بين األدوات ال

 الواليات المتحدة مع الصين ظهر بصورة واضحة في عهد ترامب.
 نفوذ روسيا وتقويض قوة والواليات املتحدة  املطلب الثاني:

الحرب الباردة لمنع روسيا من البروز كقوة عظمى من  سعت الواليات المتحدة منذ نهاية 
لذلك واصلت  ، 1992البنتاجون عام ة الصادرة من بوضوح في الوثيق تجلى  اهو مو  ،إضعافهاو جديد 

الروسية لتطويقها إلى جانب الوجود  ودواشنطن التوسع شرقًا عن طريق حلف الناتو نحو الحد
حيث تتمتع  ،القوقاز ذات األهمية االستراتيجية الكبرى و الوسطى العسكري األمريكي في منطقة آسيا 
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جيهان الذي يمر عبر -تبليسي -نابيب باكوعى إنشاء خط أما استدهو و ية ضخمة بموارد طاقو  
كما تقع هذه المنطقة في بؤرة مليئة بالصراعات التي أراضي أذربيجان مرورًا بجورجيا ثم تركيا. 

غيرها من  و كما تعد هذه المنطقة مهمة استراتيجيًا للواليات المتحدة  ،دوليةو تتدخل فيها قوى إقليمية 
بسبب قربها من منطقة الخليج العربي مما دعاهم لمد نفوذهم روسيا و لصين مثل ا قوى الصاعدة ال

زعزعة ألمنها اإلقليمي بالنظر إلى أن تغلغل  و ا تدخاًل في مجالها الحيوي وهو ما تعده روسي ،إليها
لصعيدين  قوى فيها يهدد هذه المنطقة الهشة التي تعاني أصاًل من تهديدات جمة السيما على اعدة 
هذا   ،عد انفصال أغلب جمهوريات المنطقة عن االتحاد السوفيييتي سابقاً االقتصادي بو ني األم

 ةغيرهم من التهديدات الخطير و مشاكل ترسيم الحدود و اإلرهاب و مشكلة الالجئين  باإلضافة إلى 
 . (51 ،2014 ،)القصير

الها  مجلتي تعدها القوقاز او منطقة آسيا الوسطى ترفض روسيا التدخل األمريكي في 
اتفاقية  و ائية في هذا اإلطار وقعت روسيا العديد من االتفاقيات الثنو  ،عمقًا استراتيجيًا لهاو  الحيوي 

بثالثين قاعدة عسكرية في  لألمن الجماعي مع أغلب دول المنطقة التي تضمن لروسيا االحتفاظ
تي دعتها سباب الهم األسي من أ كما كان التغلغل األمريكي في المجال الحيوي الرو  ،دول المنطقة

قد أبرمت أثناء الحرب  لتعليق انضمامها لمعاهدة الحد من األسلحة التقليدية في أوروبا التي كانت
عدة و د قواعد عسكرية أمريكية في أفغانستان حلف الناتو نتيجة وجو و الباردة بين االتحاد السوفييتي 

ة للواليات المتحدة فيأتي تعزيز النسببو سلح. ن التدول أخرى في وسط آسيا مما يهدد اتفاقية الحد م
راتيجيتها التي تهدف للسيطرة على منطقة السياسي في المنطقة في إطار استو  العسكري وجودها 

لم   ،ضافة إلى تطويق إيران من الشرق. في هذا اإلطارالوصول للمحيط الهندي باإلو جنوب آسيا 
ة فقط بل عملت على إنشاء شبكة صواريخ  نطقرية في المسكتكتف الواليات المتحدة ببناء القواعد الع

كما تمتلك قواعد أخرى في تركيا  ، لية أو إقليميةمضادة للصواريخ لتفادي أي هجوم من أي قوة دو 
  ، 2014 ،)القصير الحتواء النفوذ الروسي وفرض الهيمنة األمريكية أوروبا الشرقية تهدف جميعهاو 

53-57) . 
بناء قواعد صاروخية في العديد من دول  و وخي ار ع الدرع الصو يعد مشر  ، على صعيد آخر

استمرار الضغط على جورجيا من أجل انضمامها إلى حلف و شرق أوروبا على حدود روسيا الغربية 
امل التي ساهمت في زيادة التوتر في العالقات األمريكية الروسية بعد شمال األطلنطي من أهم العو 
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يعد   ،نسبة للواليات المتحدةفبال ،ية بالنسبة للجانبينو خي مسألة حيرو يعد الدرع الصا و . 2008عام  
أما بالنسبة لروسيا فتعتبره غير  ،لضمان الحماية من أي أخطار مستقبلية أمرًا أساسياً  األخير بناء

بالتالي قدرة و تهديدًا ألمنها القومي بسبب قدرته على تحييد الدفاعات الروسية النووية و بل مقبول 
ا تكرارًا أن الدرع ال يستهدف روسيو لى الرغم من ادعاء الواليات المتحدة مرارًا وع لى الردع.يا عروس

 . ( 2015 ،)الكوخي ،(Deyermond, 2013, 511) إليهاإال أن األخيرة ترى أنه موجه 
قد مثل انتخاب "باراك أوباما" لرئاسة الواليات المتحدة في الواقع بداية جديدة للعالقات  و 

حيث بدا من خالل حملته   ،بنتر التي سادت في عهد جورج بوش االفترة التو  ة بعدالروسي مريكيةاأل
لفتح صفحة   أن هنالك نيةو خابية أن الدرع الصاروخي لن يأتي ضمن أولويات سياسته الخارجية االنت

القرن   قد بدأ العمل في بناء الدرع على أرض الواقع في أوائلو جديدة في العالقات مع روسيا. 
حداث الحادي عشر من سبتمبر كما تم إنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المضادة ن بعد ألعشريا
تم و كاليفورنيا و بدأ البنتاجون في نشر صواريخ في كل من أالسكا و  2002في عام  ABMلباليستية ل

قد  و  ،2008م جمهورية التشيك لبناء الدروع الصاروخية بحلول عاو التوصل التفاقيات مع بولندا 
 . ( Futter, 2012, 3-6) سنوياً حوالي بليون دوالر  لبنائهاية المحددة بلغت الميزان
في عام  س األمريكي أوباما "جو بايدن" سياسة أوباما الجديدة تجاه روسيا لن نائب الرئيأع

ة التي تطلبت من وجهة نظر اإلدار و  Reset Policyالتي أطلق عليها " سياسة اإلعادة" و  2009
س استخدام سياسة ضبط النفو للتعاون مع روسيا  تهيئكل المجاالت التي  ديدة مراجعةاألمريكية الج
بالفعل بدأت هذه و ية. التعامل ببراجماتية فيما يتعلق بالسياسة الداخلية الروسو روسيا تجاه جيران 

ة د من األسلحة النوويتجلى ذلك من خالل توقيع معاهدة "ستارت" جديدة للحو السياسة تؤتي ثمارها 
قرار  تأييد روسيا لضمان و التعاون اللوجيستي غير المسبوق مع روسيا في أفغانستان و  2010عام 

باإلضافة إلى إلغاء  ، رانالذي ينص على فرض عقوبات قاسية على إي 1929مجلس األمن رقم 
عد  ظمة التجارة العالمية بانضمام روسيا أخيرًا إلى منو إليران  S-300صفقة بيع الطائرات الروسية 

روخي ق بالدرع الصاامت حوالي عقدين. رغم ذلك ظلت آفاق التوصل إلى حل فيما يتعلمفاوضات د
انتخاب "فيكتور يانوكوفيتش" الموالي  محدودة طوال الفترة الرئاسية األولى من عهد أوباما كما مثل

 ,Stent, 2012) الشرقيةضم دول أوروبا لروسيا رئيسًا ألوكرانيا عائقًا أمام توسع الناتو شرقًا ل
124-128). 
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ات بين الجانبين إلى السطح من  ت تظهر التوتر بدأ ،مع بداية الفترة الرئاسة الثانية ألوباما 
الدول األوروبية فيها فيما عدته و تدخل الواليات المتحدة و القرم جديد باألخص بسبب أزمة شبه جزيرة 

في أزمة حادة بعد أن   2013انيا عام دخلت أوكر  ،في الواقعو  ،ي روسيا تدخاًل في مجالها الحيو 
 يانوكوفيتش مما أدى لهروبه إلى روسيا. وكراني فيكتوراندلعت تظاهرات مناهضة للرئيس األ

دخل الغربي في األزمة األوكرانية بمثابة تهديد ألمنها القومي اعتبرت روسيا أن التلقد 
كما وصفت ما حدث  ،يانوكوفيتش امت باستضافة الرئيس المعزولقو  ،زعزعة الستقرارها اإلقليميو 

ة إعالنها حكومو اث قامت روسيا بالتدخل في شبه جزيرة القرم كردة فعل على هذه األحدو  ،باالنقالب
يك سكان الجنوب الشرقي ألوكرانيا الذي يسكنه أغلبية روسية الذين طالبوا  كذلك تحر و مستقلة 

 . (205 ،2013  ،يرد)ه (147  ،2019 ،)الخفاجيلروسيا. االنضمام و باالستقالل 
وكرانيا بل للدول المجاورة لها التي تشترك سيطرتها ألو ال تسعى روسيا فقط لمد نفوذها 

لذلك دعا الرئيس الروسي إلنشاء ما يسمى باالتحاد األوراسي  ،يةالخلفية التاريخو ح معها في المصال
اء كيان  ب شق سياسي إلنشادالت التجارية بين أعضاءه إلى جانالذي يتضمن شق تجاري لزيادة التب

إلضافة للرغبة في ضم أوكرانيا بسبب موقعها الجغرافي سياسي بين دول أغلبها من وسط آسيا با
األوروبي بعد إنشاء  قلق روسيا المستمر من تقارب أوكرانيا مع االتحاد د. يأتي ذلك في إطارالفري

هو ما ال يمكن و ي لف شمال األطلنطمما يمثل خطوة لضمها مستقباًل لح ،منطقة التجارة الحرة معها
األخيرة ذات أهمية  كما تعد  ،بين أوكرانياو بب القرب الجغرافي الشديد بينها أن تقبل به روسيا أبدًا بس

ز الروسي الذي يصدر إلى % من الغا80يد االقتصادي حيث يمر يوية بالنسبة لروسيا على الصعح
 . (96-93  ،2017  ،)لخضر بر أوكرانياأوروبا ع

في ميناء "سباستبول" الذي يرسو  تمثل أهميتها االستراتيجية بالنسبة لروسيافت ،النسبة للقرمب
حلفائها في البحر المتوسط و صل الوحيدة بين روسيا ي الذي يعد حلقة الو الروس البحري فيه األسطول 

عام   تخشى روسيا من تكرار ما حدث ،في الواقعو على رأسهم سوريا للوصول إلى ميناء طرطوس. و 
بإخالء روسيا لقاعدتها البحرية في ميناء أمر الرئيس األوكراني آنذاك بتروشينكو عندما  2009

عملت روسيا على إبرام   2010لي لروسيا يانوكوفيتش عام ع وصول الرئيس الموالكن مو سباستبول 
كل كما تدخلت بش ،2042لبحري الروسي حتى عام اتفاقية مع أوكرانيا تقضي ببقاء األسطول ا
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تدهور األوضاع على و غلة ترحيب السكان بها في شبه جزيرة القرم لضمها بالقوة مست مباشر عسكرياً  
 . (98  -96 ،2017 ،)لخضر ي أوكرانياجميع األصعدة ف

ى  ظهرت العديد من الدالئل اإليجابية عل ،مع تولي ترامب السلطة في الواليات المتحدة
عدة مناسبات بالقائد القوي  الرئيس الروسي فيحيث وصف ترامب  ،تحسن العالقات مع روسيا

استعداد  دارته لديها ات في إ كما دل اختيار الرئيس األمريكي لشخصي ،ن نيته للتفاهم معهأعرب ع و 
 ، ون"مثل وزير خارجيته السابق "ريكس تيارس ،روسيا في السنوات من األولى من حكمه لالنفتاح مع

ينهما مع ذلك ثبت فيما بعد أن الخالفات ب إال أنه ،مريكيةعلى تطور جديد في العالقات الروسية األ
 . ليست بالعابرة بل هي خالفات جوهرية من الصعب تجاوزها على المدى المنظور

هري بين الجانبين في تمسك الواليات المتحدة بدورها القيادي في النسق  يتمثل الخالف الجو 
فضها للتعددية القطبية التي ر و  ،فيه بأي ثمن أحادي القطب الذي تسعى للحفاظ على مكانتها الدولي

ي الصين في تصريح له ف و قد وصف ترامب كل من روسيا و الصين. و ليها كل من روسيا تدعو إ
كما  ،دةاقتصاد الواليات المتحو قيم و المنافسين الذين يهددون مصالح و المارقة  باألنظمة 2018يناير 

ن وروسيا قوى تسعى لتغيير أن الصي 2017لعام جاء في استراتيجية األمن القومي األمريكي 
 . (112  ،2019 ،)الشيخ لوضع الراهن وهو ما ال يتوافق مع مصالح الواليات المتحدةا

أثارت عاصفة   2018ية األمريكية التي عقدت في هلنسكي في عام غير أن القمة الروس
إليجابية  مب بسبب األجواء ااإلضافة إلى هجوم شديد من الداخل األمريكي على ترامن االنتقادات ب

مما دعا مدير  ،التفاهم بين أكبر قوتين نوويتينو التي مهدت الطريق للتقارب و التي سادت اللقاء 
كما أعربت المؤسسات  ، لمركزية السابق "جون بريان" للمطالبة بعزله من منصبهوكالة االستخبارات ا

ا يدل على أن  مم ،لت على تحجيمهعمو ألمريكية األخرى عن غضبها واصفة الرئيس بالخيانة ا
عالم فباإلضافة لسعى روسيا لبناء  ،األمريكي ليست باألمر الهينو ين الجانب الروسي الخالفات ب

العقوبات و  ،2016هناك أيضًا قضية تدخلها في االنتخابات األمريكية لعام  ،متعدد األقطاب
ليها عقب ما العقوبات األخرى عكما فرضت حزمة من  ،مفروضة عليها نتيجة تدخلها في القرمال

إال أن كل ذلك يعد محض خالفات جانبية بجانب التناقضات الجوهرية  ،ة "سكريبال"يعرف بقضي
  ي سعى الواليات المتحدة للحفاظ على دورها القيادي في عالم أحادي القطبية التي يمكن إجمالها ف

 . (195-192 ، 2018 ،حمد)أ
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  2018ر في تصريح له في يناييمس ماتيس" عن ذلك قد عبر وزير الدفاع األمريكي "جو  
مل  يشو الصين و روسيا  حيث أشار إلى أن أولوية وزارة الدفاع هي التنافس االستراتيجي مع كل من

ات المتحدة في شرق ذلك العديد من القضايا يأتي على رأسهم الدرع الصاروخي الذي تقيمه الوالي
إلى االتجاه لتوسيع  القومي باإلضافةل خطرًا على أمنها يشكو الذي تراه روسيا غير مقبول و أوروبا 

رية الجبل األسود ذلك مع انضمام جمهو  بالفعل تحققو  ،السعي لضم عدة دول لهو حلف الناتو شرقًا 
في و مقدونيا. و أوكرانيا و ا مع استمرار السعي لضم كل من جورجي 2017في الحلف عام و كعض
الغربية لروسيا و لحدود الجنوبية لنطي على ارية لحلف شمال األطفقد زاد عدد المناورات البح ،الواقع

دته روسيا أفعااًل استفزازية  بما ع ،بحر البلطيقو في السنوات الماضية في كل من البحر األسود 
  ، 2019 ،)الشيخ 2018عام سط في أواخر زادت هي األخرى من مناوراتها في البحر المتو و 

114) . 
وسيا من األسلحة كمصدر قلق  درات ر لواليات المتحدة لصاتنظر ا ،باإلضافة إلى ذلك

دول و العراق و تركيا  التقليدية في كل من السيما بسبب تدخل روسيا في أسواق السالح األمريكية
 ، ى إصدار تحذيرات شديدة اللهجة لحلفائهاأمريكا الالتينية على سبيل المثال مما دعا واشنطن إل 

الذي دخل حيز التنفيذ في  "كا عبر العقوباتأمريمواجهة أعداء "انون تبعًا لذلك وقع الرئيس ترامب ق
أسلحة مع الدول المعادية للواليات أي طرف يبرم صفقات  الذي يفرض عقوبات علىو  2018يناير 

كما تستمر الواليات المتحدة في الضغط على  ، كوريا الشماليةو إيران و مستهدفًا بذلك روسيا  ،المتحدة
استبدالها بالبدائل األمريكية مما يضر  و لي عن األسلحة الروسية أفريقيا للتخو تينية دول أمريكا الال
 . (Sanchez, 2010, 240-242)  ألسلحة الروسيةبقطاع صناعة ا

فقد أشارت العقيدة النووية األمريكية  ،ينفيما يتعلق بالتنافس النووي االستراتيجي بين الجانب
ق على ترسانتها النووية ضعفي ما كانت فاواشنطن زيادة االن إلى عزم 2018التي أعلنت في فبراير 

غواصاتها و لباليستية العابرة للقارات صواريخها او يرانها عليه في السابق في إطار تحديث أنظمة ط
قد ورد في العقيدة السابق ذكرها أن  و ا على الردع النووي. الحاملة للرؤوس النووية لتعزيز قدرته

إيران تمثل خطرًا على األمن  و كوريا الشمالية و الصين و وسيا تنامية لكل من ر القدرات العسكرية الم
ة التوتر بين الجانبين إعالن ترامب عزمه على االنسحاب من  كما زاد من حد ،يكيةالمصالح األمر و 

المتوسطة المدى بعد قرابة ست سنوات من االتهامات المتبادلة بين  و لقصيرة معاهدة الصواريخ ا
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  خطوة األمريكية بالغة الخطورة بالنظر إلى إمكانية تقويض نظام الحد تعد هذه الو نتهاكها. الجانبين با 
سلحة الذي وضع منذ نهاية الحرب الباردة إلنهاء سباق التسلح بين القوتين  نزع األو من التسلح 

 . (US Department of Defense, 2018) عظميين في ذلك الوقتال
مزاحمة  و الواليات المتحدة إلعاقة  فتسعى ،الميةطاقة العأما بالنسبة للتنافس في سوق ال 

سعيها ألن  و الغاز الصخري في الواليات المتحدة عد اكتشاف روسيا في أسواق الطاقة خاصة ب
طرة على السوق األوروبية التي تعد الهدف األول للغاز السيو تصبح مصدر مهم للغاز في العالم 

مريكي إلى البرتغال في إبريل عام  شحنات الغاز األ أول قد تحقق ذلك بالفعل مع وصولو الروسي. 
لنقل   2014بعد تعطل مشروع "السيل الجنوبي" عام  سية السيمامما يهدد الشركات الرو  2016

معارضة الواليات المتحدة لمشروع "السيل  و بحر األسود الغاز الروسي إلى جنوب أوروبا عبر ال
كما يستمر الخالف بينهما حول   ،يق نيا عبر بحر البلطلماالشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أ 

  األزمات اإلقليمية مثل األزمة السوريةو كوريا الشمالية و يراني النووي اإل الملفو األزمة االوكرانية 
 .(133-119 ،2019 ،)الخفاجي

 املطلب الثالث: تقويض الواليات املتحدة إليران 
الدول  و يات المتحدة صدر قلق بالنسبة للوالممشاريعها التوسعية و تعد طموحات إيران 

سعيها ألن تصبح قوة و لمعادية للهيمنة األمريكية ا وخطاباتها يتضح ذلك من خالل سلوكها ،العربية
ن القوى في المنطقة العربية بعد الغزو األمريكي للعراق عام إقليمية بعد الخلل الذي أصاب تواز 

العربي التي مثلت فرصة سانحة  فة إلى أحداث الربيع إلضابا ،الذي جاء في مصلحة إيرانو  2003
التي امتدت إلى و مناطق العالم و طريق أذرعها في العديد من دول قليمي عن إليران لتعزيز دورها اإل

جاءت استراتيجية إيران   ، ات المتحدة في منطقة أمريكا الالتينية. في هذا اإلطارالمجال الحيوي للوالي
من ذلك الوقت تسعى الواليات المتحدة و  ، 2002ام ي خرج إلى النور في عووي قو لبناء البرنامج ن

  ، )الدهام  العالميو التخلي عن هذا البرنامج الذي يهدد االستقرار اإلقليمي و شكل قويضه بأي لت
2018، 61 .) 

مرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران بمحطات عديدة سعيًا لتقويض  ، في الواقعو 
لى مناطق اإلقليمي إ أن تمد نفوذها لخارج محيطها و قوة إقليمية  منعها من أن تصبحو وية راتها النو قد

إدارة جورج بوش  سعت 2005و 2003فبين عامي  ،أمريكا الالتينيةو أخرى في العالم مثل أفريقيا 
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تعاون في هذا   إال أن الجانب اإليراني لم يبد أي ،بن لضمها لمفاوضات بشأن برنامجها النووي اال 
بن السيما جورج بوش االطوال عهد  ن الجانبينتفاقيات ووصل التوتر مداه بيقام بانتهاك االو الصدد 

  ، 2019 ، )دودين (56 ،شولتو  )فايت بسبب استمرار إيران في أنشطتها المزعزعة لألمن اإلقليمي
144) . 

ر األخير  ت المتحدة حيث عبأخذت األمور منعطفًا جديدًا مع تولي أوباما الحكم في الواليا
ا على الوصول إلى اتفاق يضع حدًا  رسة المزيد من الضغط على إيران إلجبارهعن نيته لمما

الترهيب من خالل  و ياسة الترغيب اتبع أوباما في أول األمر س  ،لبرنامجها النووي. في هذا اإلطار
على أن  صاديين مع التأكيد الضغط على شركائها االقتو بيق المزيد من العقوبات على إيران تط

القذائف التي تهدد  و اع الصناعات النووية تهدف الشعب اإليراني لكنها تستهدف قطالعقوبات ال تس
تأثير بيد أن هذه السياسة لم تنجح في ال مصالح الواليات المتحدة في المنطقة.و أمن دول الجوار 

اب لتبني سياسة  يات المتحدة لفتح البلذلك عمدت الوال ،إجبارها على تغيير سلوكهاو على إيران 
ذلك لتجنب و رة أوباما في ذلك الوقت "الصفقة الكبرى" ض المباشر للوصول إلى ما سمته إداالتفاو 

مصالح حلفائها و  لنفوذ األمريكي في المنطقة العربيةالدخول في صراع مع إيران يؤثر سلبًا على ا 
 فيها.

أفضى في النهاية إلى   مما 2013وض مع إيران عام بالفعل بدأت إدارة أوباما في التفاو 
. إال أن االتفاق المبرم لم يمنع تنامي 1+ 5مجموعة و ل من إيران بين ك 2015االتفاق النووي عام 

رابات التي سادت في المنطقة دول جوارها مستغلة االضط وتهديدها ألمنالدور اإليراني إقليميًا 
بالهالل   شروعها اإلقليمي المسمىالسعي الستكمال مو م نفوذها العربية بعد الربيع العربي لتدعي

إلى جانب مد نفوذها خارج  ،تهديدًا لحلفاء الواليات المتحدة التقليديين في المنطقةالشيعي مما يشكل 
هو ما أكدت عليه االستراتيجية األمريكية التي أعلنها و  ،إفريقياو يمي في أمريكا الالتينية نطاقها اإلقل

 . (19 ،2016 ،يقمادو )فرحاني  2013اما في عام  أوب
  ال ية لحقوق إيران النووية على أحترام األطراف المعناق النووي على ضرورة انص االتف

د أجهزة مسة عشر عامًا باإلضافة إلى خفض عد% لمدة خ3.67تتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 
ل الرئيس العمل على تحويل المفاعو الثقيل  عدم بناء مفاعالت نووية تعمل بالماءو الطرد المركزي 

ركز ألبحاث الفيزياء. كما حظر االتفاق إمكانية استيراد إيران  انيوم "فوردو" إلى مفي تخصيب اليور 
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حظر استيراد  و سنوات  مج للصورايخ الباليستية لمدة ثمانيألي أجزاء يمكن استغاللها في برنا 
تقوم الوكالة  و  ،ألسلحةبات الدولية المفروضة عليها بشأن ااألسلحة لمدة خمس سنوات مع إبقاء العقو 

هو ما ُعد شرطًا أساسيًا و  ،رية بإصدار تقرير بشأن مدى التزام إيران بتلك الشروطلدولية للطاقة الذا
بدء عهد جديد في مجال التعاون اإليراني الغربي و  بدء إمكانية تصدير إيران لنفطهاو  لرفع العقوبات

 (. 133  ،2015 ،)الحمد التكنولوجياو طاقة  في مجال ال
لتي وظفتها إيران لاللتفاف حول بنود االتفاق من الثغرات ابيد أن االتفاق لم يخل 

ن االتفاق منها على سبيل المثال عدم تضمو  ،يتكريس نفوذها اإلقليمو استكمال برنامجها النووي و 
ة بل ة للطاقة الذرية لتفتيش منشآت إيران النوويلآللية التي يفترض اتباعها من جانب الوكالة الدولي

يومًا مما يمكن إيران من   24يل عملية التفتيش من جانب إيران لمدة انية تأجنص االتفاق على إمكو 
آلية للتخلص من  تضمن االتفاق كما لم ي ،جها النووي في ذلك الوقتإخفاء أي معدات متعلقة ببرنام

لم تكن معلومة مع بل أن المعلومات حول المخزون الحقيقي لديها وي لدى إيران و مخزون الوقود الن
مما يشير أيضًا إلى أن االتفاق مثل انتصارًا إليران  و جود مفاعالت نووية سرية. وك حول و وجود شك

أن إيران كان بإمكانها استئناف أنشطتها  مما يعني 2030ترض انتهاء مدته عام أنه كان من المف
  ذ بنود االتفاق سوى العمل دة. كما لم يتضمن أي وسيلة إلجبارها على تنفيالنووية بعد هذه الم

هذا إلى جانب العبارات الفضفاضة   ،ماسي مما يمكنها من كسب الوقت الستكمال مشروعهاالدبلو 
ف حول البنود ووجود اختالفات بين النسخة الفارسية  التي تمكن إيران من االلتفاو تفاق التي ميزت اال

 . (160 ،2019 ،)دودين إلنجليزية لالتفاقالنسخة او 
باما قد اختارت صياغة نظام إقليمي جديد يضمن  بق أو إدارة الرئيس السا إنقول يمكن ال

ًا في حل  اء الفاعلين اإلقليميين دورًا كبير لها االنسحاب التدريجي من منطقة الشرق األوسط بإعط
ك قبل توقيع االتفاق النووي بتصريحه أن إيران  قد عبر أوباما عن ذلو منهم إيران. و أزمات المنطقة 

أن إيران يجب أن تكون جزءًا و لها دور مهم في الحرب في سوريا  أن و ى ألن تكون قوة إقليمية تسع
لك الوقت أن إيران ستفي السائد في اإلدارة األمريكية في ذ قد كان االعتقادو من حل األزمة. 

من  تكف عن سلوكها المهدد لألو ا بعد إبرام االتفاق النووي تكتفي بالمكاسب التي حققتهو بوعودها 
 عدة مناطق في العالم منها أمريكا الالتينية.في تمددها و اإلقليمي 
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اص القائم على أسس أيدولوجية تسعى إال أن واقع األمر أن إيران لديها مشروعها الخ 
لعالم منها دول الفناء الخلفي للواليات مناطق او تنفيذه عن طريق أذرعها في العديد من دول و لتمويله 
بالتالي فإن وضع كل من الحلفاء التقليديين للواليات و  ،ربيةفي دول المنطقة العليس فقط و المتحدة 

ًا فادحًا إلدارة الرئيس أوباما استراتيجي ساواة مع إيران كان خطأً المتحدة في دول الخليج على قدم الم
هو ما ثبت و األمن اإلقليمي للمنطقة أمر غير قابل للتحقيق  حيث أن دمجهم سوية في منظومة

دعمها للنظم و لبنان و اليمن و البحرين و العراق و في كل من سوريا  لغل إيرانالفعل من خالل تغب
العالمي عن طريق تطوير صواريخها و قليمي ات الراديكالية التي تهدد األمن اإلالجماعو الطائفية 

د أمن  بناء قواعد عسكرية في سوريا بما يهدو الوصول ألوروبا و سلحة النووية القادرة على حمل األ
دعم و السالح و لألنظمة المعادية للواليات المتحدة في أمريكا الالتينية بالمال دعم إيران و سرائيل إ

تهديد حلفاء الواليات و اعتداءات على ناقالت النفط السعودية جماعة الحوثي في اليمن لتنظيم 
ال يمكن الوثوق  يكغيرهم من األنشطة التي أثبتت أن إيران شر و المتحدة في منطقة الخليج العربي 

 . (80 ،2018 ،ك)كش فيه
تفاق النووي مع إيران  انسحاب بالده من اال 2018مايو  8أعلن الرئيس ترامب يوم 

ء في قطاع الطاقة أو إعادة فرض العقوبات على إيران سواو العمل المشتركة الشاملة   المعروف بخطة
ع إيران  ناسبة أن االتفاق النووي ممفبخالف أوباما أعرب ترامب في أكثر من  ،القطاعات األخرى 

مهد و عقوبات المفروضة عليها أنه قد خلص إيران من الو يعد أسوأ صفقة في التاريخ األمريكي 
يد إليها مما دفعها ق لحصولها على النقد األجنبي عن طريق دخول االستثمارات من جدالطري

الواليات تهديد حلفاء و مناطق العالم و للتحالف مع الدول المعادية للواليات المتحدة في جميع دول 
 . (154 ،2019 ،)دودينالتقليديين المتحدة 

سياسته الخارجية تجاه إيران تختلف  ن األدوات التي استخدمها ترامب في من هنا نالحظ أ
ففي حين اعتمد األخير  ،اسة الخارجية التي استخدمها الرئيس أوباماكل االختالف عن أدوات السي

التحالفات متعددة األطراف مع االعتماد على و قيات الدخول في االتفاو بلوماسية الدعلى األداة 
عيد الخطاب العدائي تجاه إيران إلجبارها على يعتمد الرئيس ترامب على تص ،تصاديةالعقوبات االق

 ،العالمي و ة المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي بشأن تهديدها لألمن اإلقليمي الجلوس على طاول
ة أعلى مرتبو التي تأتي في مرتبة تالية للقوة الخشنة و مادًا كبيرًا على األداة االقتصادية اعت يعتمد كما
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ا الباليستية منعها من استكمال أنشطتها النووية وبرنامج صواريخهو ل إيران بالتالي عز و للقوة الناعمة  
تغيير سلوكها ضغط عليها لالقضاء على أذرعها التي تساعدها على تنفيذ أجندتها عن طريق الو 
 بالتأثير على اقتصادها. األمن القومي األمريكي و تخدم المصالح  و خارجية تتوافق تبني سياسات و 

ضت صادراتها بالفعل بدأ تأثير هذه العقوبات يظهر على االقتصاد اإليراني حيث انخفو 
لية في إيران  االضطرابات الداخكما زادت  ،بالتالي إمكانية حصولها على النقد األجنبيو من النفط 

لى الحد  لكنها لم تصل إ ،المترديةرات في أكثر من مرة تنديدًا باألوضاع االقتصادية اندلعت المظاهو 
ادرات إيران من النفط إلى أدنى الذي يهدد النظام اإليراني. إن سعي الواليات المتحدة لتخفيض ص

دل التجاري الضخم المستمر نظرًا لحجم التبا مستوى لضرب اقتصادها ال يعد هدفًا سهل التحقيق
ة للحفاظ على االتفاق أخرى وسعي الدول األوروبيأوروبية و دول آسيوية و الهند و بين الصين و نها بي

 . (206  ،2019  ،)الدليمي النووي بأي شكل رغم انسحاب الواليات المتحدة منه
أجل الضغط  ة اتباع نفس نهجها من يعد إقناع الواليات المتحدة لحلفائها في أوروبا بضرور 

الحالية   ولويات اإلدارة األمريكيةالعالمي من أو سلوكها المضر باألمن اإلقليمي على إيران لتغيير 
إال عن طريق تعاون باقي الدول حيث ال يمكن للواليات المتحدة تحقيق غرضها المنشود في إيران 

جارية مع إيران عن طريق باستمرار التعامالت التمعها. إال أن استمرار تمسك حلفائها األوروبيين 
مصالح تجارية مع ركات األوروبية التي لها التي تساعد الش INSTEXدعم التبادل التجاري  آلية

ايضة صادرات النفط اإليرانية مقابل السلع إيران من االلتفاف حول العقوبات األمريكية عن طريق مق
هوك" كرئيس لمجموعة عمل حول  واليات المتحدة "براين األوروبية يصعب األمر. لذلك عينت ال

اذ التدابير الالزمة ضد الدول  اتخو األمريكية ضد إيران التي تعمل على فرض احترام العقوبات و إيران 
اد النفط من إيران. كما عملت الواليات المتحدة بالتوازي مع استير  مإقناعهم بعدو التي ال تلتزم بها 

ها في الخليج  ئدفعت حلفاو صة النفط الصخري ط خازيادة انتاجها من النفعمل المجموعة على 
السعودية. بالنسبة للدول األخرى التي تعتمد  السيما المملكة العربية  حذوها وا ذالعربي على أن يح

فقد أعطتها الواليات المتحدة الضوء األخضر لمواصلة استيراد النفط  ،انيبشكل كبير على النفط اإلير 
ن هذه المبيعات إلى حساب مع تحويل العوائد الناتجة ع ني بكميات منخفضة عن السابقاإليرا

 . ( 209 ،2019 ،)الدليمي المسموح بها فقط إيران على السلع األساسيةخاص يضمن حصول 
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هو ما و عقوبات على إيران سيؤثر على اقتصادها بالسلب مما الشك فيه أن إعادة فرض ال  
ير سلوكه  غط على النظام اإليراني لتغيريكية الحالية لتحقيق أقصى ضتراهن عليه اإلدارة األم

شرطًا بموجبها يمكن   12ت الواليات المتحدة كما وضع ،الدولية الخبيثةو مواجهة أنشطته اإلقليمية و 
ها التحتية النووية ووضع حد لبرنامج  يتم ضرورة تفكيك إيران لبنمنه ،رانرفع العقوبات عن إي

م الجماعات اإلرهابية  النووية باإلضافة إلى وقف دع يستية القادرة على حمل الرؤوس صواريخها البال
إغالق المفاعل  و عراق ووقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم الو اليمن و ها من سوريا سحب ميليشياتو 

  في إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى جميع المفاعالت النووية و  النووي "آراك"
(Katzman, 2020, 22-29 ). رك ترامب تشتو رجية للرئيس أوباما ن هنا نستنج أن السياسة الخا م

مع  ،هو تحقيق أقصى ضغط على إيران إلجبارها على تغيير سلوكهاو النهائي في نفس الهدف 
نا أدوات السياسة الخارجية المستخدمة من قبل كل منهم لتحقيق هذه الهدف. حيث الحظاختالف 

بات يهدد حلفاء و المتحدة  مصالح الوالياتو ك إيران أمن من خالل العرض السابق كيف يهدد سلو 
إلى منطقة نفوذها في  تهديدها التقليديين في منطقة الشرق األوسط كما امتدلواليات المتحدة ا

 ب عن طريق تواجد عناصر من حزب هللا في منطقة أمريكا الالتينية.الجنو 

 اخلامتة 
ة خالل الفترة كية في منطقة أمريكا الالتينيلت هذه الدراسة السياسة الخارجية األمريتناو 

ي شهدت تعاقب إدارتين أمريكيتين مختلفتين هما إدارة أوباما من  هي الفترة التو  (2009-2019)
مع التركيز على أهم القضايا الطارئة في   إدارة ترامب من الحزب الجمهوري و ي الحزب الديمقراط

أهمهم قضية و ترامب و  أوباما عهديكا الالتينية بين ندة السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريأج
كيفية و اإليراني في الفناء الخلفي للواليات المتحدة و الروسي و الوجود الصيني و ويال أزمة فنز و لهجرة ا

الديمقراطي لم  و الجمهوري قد خلصت الدراسة إلى أن الحزبين و تعامل اإلدارتين مع هذه التطورات. 
 ى عدة اليات المتحدة علالو  الهجرة فيتقوم قضية و  مع قضية الهجرة. يرًا في التعاطييختلفا كث

لفاعلين من غير الدول  دور او تنامي ظاهرة العولمة و في النسق الدولي  طوراتتال اعتبارات أولها
بالتالي و القومي األمريكي  األمنو الدولة نوبية الرخوة سيادة حدود الواليات المتحدة الج تهددحيث 
. البضائع إليهاو دخول األفراد على بير شكل كالسيطرة بتكون قادرة على ن ألالمتحدة  الوالياتتسعى 

 ، حشد األصوات في االنتخاباتو لواليات المتحدة فيتعلق بالسياسة الداخلية في ا خرأما االعتبار اآل
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كما عن طريق حشد أصوات الالتينيين  2012نتخابات الرئاسية عام فبينما سعى أوباما للفوز في اال 
مسألة الجدار هي باألساس رهان سياسي مهم ف ،نهج معاكس التباع يسعى ترامب ،ذكرنا سابقاً 

ائم حملته االنتخابية الستهداف المواطنين األمريكيين  أهم دع و بالنسبة للرئيس األمريكي الحالي 
هو و  ،بحيث يرى ترامنفسه الرئيس بشخصية  جانب االعتبارات المتعلقة . إلى المعادين للمهاجرين

لدول أمريكا  صادية التي تقدمها الواليات المتحدةمساعدات االقتأن ال  ،رجل اقتصادي باألساس
فإن   ،بالنسبة ألزمة فنزويال ال يقابلها أي مردود مادي.إليها  جرينتقليل تدفق المهاالالتينية بهدف 

دفها ت بتطور الظروف هتطور خارجية األمريكية تجاه فنزويال تميزت باتباع رؤية واضحة السياسة ال
مثلة في الحفاظ تماية مصالح الواليات المتحدة الملح قامة نظام ديمقراطي في فنزويالإ هو النهائي

متحدة األمن اإلقليمي اللذين ال يمكن تحقيقهما من وجهة نظر الواليات الو ر السياسي على االستقرا
نزويال ف فيعسكري يظل احتمااًل مستبعدًا بيد أن الخيار ال قراطي في فنزويال.يمإال بإقامة نظام د

نظرًا لخطورة اإلقدام على هذه الخطوة لما ستحدثه من ضرر على مصالح الواليات المتحدة في 
أن إدارة الرئيس إن السيناريو األوقع هو  على خزينة الدولة.  ءما سيترتب عليها من عبو المنطقة 

سيع نطاق تو و ليًا من حيث الحرب الدعائية ترامب ستضاعف من الضغط المفروض على فنزويال حا
ويلي خاصة  العقوبات االقتصادية مع محاولة تقليل اآلثار الناجمة عن تفاقم األزمة على الشعب الفنز 

الواليات المتحدة أيضًا مما لكن على و بظاللها على دول المنطقة فحسب  يقضية الهجرة التي ال تلق
ثل اختبارًا صعبًا لقدرات يمنظمات متعددة األطراف مما سالتنسيق القوي مع المو يتطلب التعاون 

 ترامب الدبلوماسية.
فهو يندرج تحت  ،قة أمريكا الالتينيةإيران في منطو روسيا و فيما يتعلق بتغلغل الصين 

نفوذ في ظل سعي األخيرة للحفاظ على مكتسباتها منذ الصراع مع الواليات المتحدة على مناطق ال
قد  و  في العالم مهيمنة على نصف الكرة الغربي. حيدةها كقوة إقليمية و ئبقاو دة نهاية الحرب البار 

الصين بأنها قوة تسعى لتغيير النسق الدولي  2017 وصفت استراتيجية األمن القومي األمريكي لعام
مصالح الواليات المتحدة عن طريق منافستها على الصعيد و نفوذ و الحالي كما تسعى لتحدي قوة 

 خالل عهدي  ة الواليات المتحد واصلت ،يدلهذا التهدالستجابة العسكري. لو القتصادي او السياسي 
يعد الهدف بعيد المدى و  ،كي في منطقة آسيا المحيط الهاديتدعيم الوجود األمريترامب و أوباما 

مريكية هو منع صعود الصين كقوة مهيمنة إقليميًا في نصف الكرة الغربي عن  للسياسة الخارجية األ
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المتحدة مع  القة الوالياتالخشنة إال أن البعد الصراعي في عو ت الناعمة ق المزج بين األدواطري 
 ، فتعد األخيرة مطوقة بالفعل ،إيرانو بالنسبة لروسيا  في عهد ترامب.ة ح الصين ظهر بصورة واض

مرة وسع حلف شمال األطلنطي لتطويق الحدود الغربية لروسيا على الرغم من الوعود المستيستمر تو 
ود العسكري األمريكي جنوب روسيا في إلى جانب الوج ،ة الحرب الباردةالحلف منذ نهايبعدم توسيع 

 . القوقازو وسطى منطقة آسيا ال
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