أدريانا كوبيلوس جارسيا
دكتوراه يف االقتصاد ،متخصصة يف
السياسة العامة اجلامعة الوطنية
املستقلة يف املكسيك

حتد أممي:

طرد جواتيماال ونيكاراجوا جلان األمم املتحدة
أث ــارت تقاري ــر جلنت ــن تابعت ــن ل ــأمم املتح ــدة وم ــا توصل ــت إلي ــه م ــن نتائ ــج ح ــول األوض ــاع يف جواتيم ــاال ونيكاراج ــوا
غضــب حكومتــي البلديــن ،والتــي عــدت هــذه التقاريــر تدخـ ً
ـا يف شــؤون بالدهمــا الداخليــة ،وانتقاصــً مــن ســيادتهما
واســـتقاللهما الوطنيـــن ،وقامتـــا بوقـــف عمـــل اللجنتـــن علـــى أراضيهمـــا ،األمـــر الـــذي تســـبب يف انـــدالع أزمـــة
دبلوماس ــية كب ــرة ب ــن األمم املتح ــدة والبلدي ــن.

أوقفــت حكومــة جيمــي موراليــس فــي أغســطس  2017واليــة
اللجنــة الدوليــة لمناهضــة اإلفــات مــن العقــاب فــي جواتيمــاال،
ومنــع موراليــس مفــوض اللجنــة ،الكولومبــي إيفــان فيالســكيز مــن
الدخــول إلــى البــاد ،معتبــراً إيــاه تهديــداً لألمــن الوطنــي لبــاده(.)1
وبعدهــا بعــام واحــد ،قــام دانييــل أورتيجــا ،رئيــس نيكاراجــوا،
بطــرد لجنــة الحــوار الوطنــي مــن البالد عقب مناقشــة مجلــس األمن
أزمــة بــاده ،وإصــدار اللجنــة تقريــراً تديــن فيــه القمــع واالنتهــاكات
التــي ارتكبتهــا حكومتــه فــي مواجهــة التظاهــرات واالحتجاجــات
التــي شــهدتها نيكاراجــوا فــي أبريــل .)2(2018
ويســعى هــذا التحليــل إلــى بيــان أســباب الصــراع الدبلوماســي
بيــن منظمــة األمــم المتحــدة وحكومتــي هاتيــن الدولتيــن ،فضـاً عن
الخلفيــة التاريخيــة للحــروب األهليــة التي شــهدتها البلــدان ،والتورط
األمريكــي فيهمــا ،باإلضافــة إلــى السياســة األمريكيــة تجــاه تحــدي
البلديــن للجــان األمــم المتحــدة.

�أو ًال� :أ�سباب طرد جلان الأمم املتحدة
عملــت حكومــت جواتيمــاال علــى إعاقــة دور "اللجنــة الدوليــة
لمكافحــة اإلفــات مــن العقــاب فــي جواتيمــاال" التابعــة لألمــم
المتحــدة ،كمــا منعــت مفــوض اللجنــة ،الكولومبــي إيفــان فيالســكيز
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مــن دخــول البــاد ،بعــد مطالبــة اللجنــة البرلمــان والنيابــة العامــة
برفــع الحصانــة عــن رئيــس الدولــة ،علــى خلفيــة تمويــل غيــر
شــرعي لحملتــه الرئاســية ،حيــث عرضــت البعثــة أدلــة جديــدة على
أن حــزب موراليــس ،لــم يعلــن عــن نحــو مليــون دوالر مــن األموال
التــي حصــل عليهــا( .)3بــل وقــام موراليــس بتحــدي قــرار المحكمــة
الجواتيماليــة ،الــذي ألزمــه بالتراجــع عــن طــرد فيالســكيز(.)4
وعلــى الجانــب اآلخــر ،قــام الرئيــس أورتيجــا بطــرد فريــق
مكتــب حقــوق اإلنســان فــي البــاد ،بعــد يــوم مــن نشــر تقريــر
حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي نيكاراجــوا منذ أبريــل ،2018
حيــث أشــار التقريــر إلــى قيــام القــوات األمنيــة بتجريــم االحتجاجات
واعتقــال األفــراد والجماعــات المنظميــن لهــا(.)5
وتعانــي كل مــن جواتيمــاال ونيكاراجــوا تراجــع النمــو
االقتصــادي ،وانخفــاض اإلنتاجيــة ،والفقــراً المزمــن ،مــع ارتفــاع
فــي معــدالت العنــف .واقتــرن هــذا الوضــع بزيــادة معــدالت الفســاد
واإلفــات مــن العقــاب ،األمــر الــذي زاد مــن معــدالت الهجــرة غير
الشــرعية ســنوياً ،خاصــة إلــى الواليــات المتحــدة.

ثاني ًا :ا�ضطرابات �سيا�سية و�أمنية ممتدة
التــزال العمليــة الديمقراطيــة فــي كل مــن جواتيمــاال ونيكاراجوا في

اجتاهات األحداث

كيف يفكر العامل الثاين؟

بداياتهــا ،إذ شــهد البلــدان فتــرات طويلــة مــن الحكــم الديكتاتــوري،
الــذي تمــت اإلطاحــة بــه مــن خــال احتجاجــات مدنيــة وانقالبــات
عســكرية ،وباإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فقــد أعاقــت الواليــات المتحدة
نمــو النظــام الديمقراطــي فــي البلديــن بســبب دعمهــا لحــركات
انقالبيــة ضــد حكومــات منتخبــة ،أو مســاندتها ألنظمــة قمعيــة
غيــر ديمقراطيــة ،األمــر الــذي أثــر ســلبا ً علــى عمليــة التحــوّ ل
الديمقراطــي.
ففــي جواتيمــاال ،حافظــت الواليــات المتحــدة علــى عالقــات
قويــة مــع الحكومــات الديكتاتوريــة التــي توالــت علــى حكمهــا طوال
الفتــرة الممتــدة مــن عــام  1898وحتــى عــام  ،1944وتحكمــت
الشــركات األمريكيــة متعــددة الجنســيات مثــل "الشــركة المتحــدة
للفاكهــة" ( )United Fruit Companyفــي سياســة جواتيمــاال
واقتصادهــا ،حيــث ســيطرت علــى أكثــر مــن  %40مــن أراضــي
البــاد وموانئهــا(.)6
وأصبحــت هــذه الشــركة بمنزلــة دولــة موازيــة ،واعتبــرت
جواتيمــاال إحــدى "جمهوريــات المــوز" ،وهــو مصطلــح أطلقــه
"ويليــام بورتــر" ،الكاتــب الروائــي ،لوصــف الــدول التــي يعتمــد
اقتصادهــا علــى عــدد محــدود مــن المــوارد االقتصاديــة ،والتــي
تعمــل الشــركات الكبــرى ،أو األجنبيــة علــى احتــكار إنتاجــه(.)7
وعندمــا حــاول الرئيــس اليســاري المنتخــب
ديمقراطيـا ً "جاكوبــو أربينــز" الحــد مــن هيمنــة
الشــركة علــى اقتصــاد بــاده فــي الخمســينيات
مــن القــرن العشــرين ،وتوزيــع األراضــي
الزراعيــة علــى المزارعيــن المحلييــن،
ضغطــت "الشــركة المتحــدة للفاكهــة" علــى
الحكومــة األمريكيــة لهندســة انقــاب عســكري
ضــده ،وتمكنــت مــن اإلطاحــة بحكمــه فــي عــام .1954

ليتولــى رئاســة البــاد ألول مــرة (.)1990 – 1985
وشــرع فــي إدخــال سلســلة مــن اإلصالحــات الديمقراطيــة
وتحســين األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وهــو مــا انعكــس
علــى تراجــع األميــة ،وتبنــي سياســات اإلصــاح الزراعــي ،والتــي
ترتبــت عليهــا إعــادة توزيــع ملكيــة األراضــي الزراعيــة الكبيرة بين
اإلقطاعييــن والفالحيــن ،غيــر أنــه واجــه خــال فترة رئاســته األولى
تلــك حركــة تمــرد ،موّ لتهــا االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة ضد
نظــام حكمــه( ،)9وترتــب عليهــا مقتــل حوالــي  30ألــف شــخص،
وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة فــي البــاد(.)10
فقــد رأى الرئيــس األمريكــي حينهــا رونالــد ريجــان أن وصــول
أحــزاب ذات توجهــات يســارية إلــى الســلطة فــي أمريــكا الوســطى،
علــى غــرار كوبــا ،ســوف يمثــل تهديــداً لنفوذهــا فــي هــذه المنطقــة.
وترتــب علــى الدعــم األمريكــي انــدالع واحــدة مــن أعنــف الحــروب
دمويــة فــي تاريــخ البــاد ،وأثــرت هــذه الحــرب علــى شــعبية
أورتيجــا ،كمــا أنهكــت اقتصــاد البــاد ،األمــر الــذي جعلــه يخســر
االنتخابــات الرئاســية التــي أجريــت فــي عــام  1990أمــام المنافــس
الليبرالــي فيوليتــا باريوس دي شــامورو ،الموالــي للواليات المتحدة،
كمــا خســر أورتيجــا انتخابــات عامــي  ،1995و ،)11(2001قبــل أن
يعــود إلــى رئاســة نيكاراجــوا فــي انتخابــات عــام
.2006

أعاقـــت الواليـــات املتحـــدة منـــو
النظـــام الدميقراطـــي يف جواتيمـــاال
ونيكاراج ــوا بس ــبب دعمه ــا حل ــركات
انقالبيـــة ضـــد حكومـــات منتخبـــة ،أو
مســـاندتها ألنظمـــة قمعيـــة غـــر
دميقراطيـــة.

ودخلــت نيكاراجــوا فــي سلســلة مــن الحــروب األهليــة التــي
امتــدت علــى مــدار  36عامــا ً خــال الفتــرة مــن عــام ،1960
وحتــى عــام  ،1996وتورطــت وكالــة االســتخبارات المركزيــة
األمريكيــة فــي دعــم وتســليح القــوات الحكوميــة ،التــي قتلــت آالف
مــن المدنييــن ،خــال تلــك الحــرب األهليــة( .)8وقــد ترتــب علــى هذه
الحــرب انهيــار االقتصــاد ،فضـاً عــن وقــوع جرائــم إبــادة جماعية.
وعلــى الرغــم مــن إجــراء أول انتخابــات فــي عــام ،1985
فــإن اتهامــات الفســاد والقمــع واســتغالل النفــوذ ظلــت تالحــق كل
الرؤســاء الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم البــاد حتــى انتخابــات ،2015
والتــي أجريــت فــي أعقــاب اتهــام الرئيــس الســابق "أوتــو بيريــز
مولينــا" ( )2015 – 2012بعــدد كبيــر مــن قضايــا الفســاد ،فقــد
تعهــد الرئيــس المنتخــب جيمــي موراليــس ،والــذي حصــل علــى
 %67.4مــن أصــوات الناخبيــن بالقضــاء على الفســاد المستشــري.
وعلــى النقيــض مــن جواتيماال ،تميــزت العالقــات األمريكية مع
نيكاراجــوا بالتوتــر فــي بعــض الفتــرات ،فقــد قــاد رئيــس نيكاراجــوا
الحالــي ،دانييــل أورتيجــا ،فــي عــام " 1979الجبهــة الســاندينية
للتحريــر الوطنــي" ،لإلطاحــة بنظام حكــم آل ســوموزا الديكتاتوري،
المدعــوم أمريكيــاً .وعندمــا أجريــت انتخابــات ديمقراطيــة حــرة
ونزيهــة فــي عــام  ،1984تمكــن أورتيجــا مــن الفــوز باالنتخابــات

العدد 2018 - 28

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الحكومــات
الليبراليــة الجديــدة لــم تفلح فــي إخــراج نيكاراجوا
مــن وضعهــا االقتصــادي المتدهــور ،فبعــد ســتة
عشــر عامــا ً مــن تطبيــق السياســات الليبراليــة
الجديــدة ،زاد تدهــور األوضــاع المعيشــية للطبقة
الفقيــرة فــي البــاد ،وذلــك فــي الوقــت الــذي
زادت فيــه حــاالت الفســاد الحكومــي.

وفــي ظــل هــذه األوضــاع وافــق أورتيجــا ،بصفتــه زعيم ـا ً لـــ
"الجبهــة الســاندينية للتحريــر الوطنــي" ،علــى تكويــن ائتالف واســع
ضــم األحــزاب المحافظــة ورجــال األعمــال فــي البــاد ،األمــر الذي
م ّكنــه مــن الفــوز فــي انتخابــات عــام  ،2006حيــث حصــل علــى
 %38مــن األصــوات مقابــل  %29ألقــرب منافســيه ،وينــص
الدســتور فــي نيكاراجــوا علــى أن الفائــز البــد أن يحصــل علــى
 %35مــن أصــوات الناخبيــن ،باإلضافــة إلــى حصولــه علــى زيــادة
فــي عــدد األصــوات تقــدر بحوالــي  %5عــن أقــرب منافســيه مــن
أجــل حســم االنتخابــات مــن الجولــة األولــى(.)12
وقــد أكــد أورتيجــا عقــب فــوزه فــي هــذه االنتخابــات تبنيــه
سياســات اقتصاديــة معتدلــة ،إذ أكــد أن هدفــه األول ســيكون القضــاء
علــى الفقــر ،باإلضافــة إلــى طمأنــة رجــال األعمــال بــأن سياســاته
االقتصاديــة لــن تضــر باســتثماراتهم( ،)13وتمكــن أورتيجا مــن الفوز
فــي االنتخابــات الرئاســية عامــي  2011و ،2016حتــى واجــه
أزمــة احتجاجــات عنيفــة فــي عــام .2018

ثالث ًا� :أبعاد الأزمة الراهنة
لــم يمــض علــى حكــم الرئيــس الجديــد فــي جواتيمــاال جيمــي
موراليــس خمســة أشــهر ،حتــى طاردتــه اتهامــات بالفســاد ،واتهــم
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بتلقيــه تمويـاً غيــر قانونــي أثنــاء حملتــه االنتخابيــة .وهكــذا تحــوّ ل
موراليــس مــن داعــم لمكافحــة الفســاد إلــى متهــم بالتــورط في شــبكة
فســاد تضــم أفــراداً مــن عائلتــه.
وقــام موراليــس فــي ســبتمبر  2018بتبني إجــراءات تصعيدية،
حيــث أعلــن عــدم تجديــد عمــل "اللجنــة الدوليــة لمناهضــة اإلفــات
مــن العقــاب فــي جواتيمــاال" ،والتــي تعمــل جنب ـا ً إلــى جنــب مــع
"مكتــب المدعــي الخــاص لمكافحــة اإلفــات مــن العقــاب" ،والتــي
تحقــق فــي قضايــا الفســاد فــي الدولــة ،بــل أرســل موراليــس دبابــات
عســكرية إلــى مكاتــب اللجنــة فــي مدينــة جواتيمــاال لترهيبهــا ،األمر
الــذي أثــار احتجاجــات شــعبية ضــده(.)14
أمــا نيكاراجــوا ،فقــد شــهدت ابتــدا ًء مــن أبريــل 2018
احتجاجــات قويــة نظمهــا الطلبــة والمتقاعديــن ،وذلــك رداً علــى
اقتــراح أورتيجــا خفــض معاشــات المتقاعــدون ،لخفــض العجــز فــي
الميزانيــة الحكوميــة ،وتســببت سياســات أورتجيا هذه إلى انشــقاقات
داخــل حزبــه ،الجبهــة الســاندينية للتحريــر الوطنــي.
وعمــد أورتيجــا إلــى قمــع هــذه االحتجاجــات ،األمــر الــذي أدى
إلــى مقتــل حوالــي  300مــن المحتجيــن ،كمــا دعــا أنصــاره إلــى
التظاهــر تأييــداً لــه فــي وجــه مطالــب المحتجيــن بإنهــاء حكمــه
وإجــراء انتخابــات مبكــرة( .)15كمــا قــام بطــرد لجنة الحــوار الوطني
فــي البــاد بعــد إصدارهــا تقريــراً يديــن حكومتــه.

رابع ًا :تباين املوقف الأمريكي
تبنــت واشــنطن مواقــف متباينــة حيــال تحــدي الدولتيــن لألمــم
المتحــدة ،فقــد قامــت بفــرض عقوبــات علــى ثالثــة مــن كبــار
المســؤولين فــي نيكاراجــوا اتهمتهــم بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان ،بــل وســعت الواليــات المتحــدة عبــر مندوبهــا فــي مجلــس
األمــن الدولــي إلــى مناقشــة االحتجاجــات الداخليــة فــي نيكاراجــوا
باعتبارهــا تهديــداً لألمــن اإلقليمــي ،أي أنهــا تســتحق تدخــل مجلــس

األمــن وفــرض عقوبــات علــى الدولــة بموجــب الفصــل الســابق مــن
ميثــاق األمــم المتحــدة ،والــذي يفــرض عقوبــات متدرجــة تصــل إلى
حــد التصريــح بالتدخــل العســكري .ورفضــت روســيا وعــدد مــن
الــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن مناقشــة هــذه القضيــة باعتبارها
تهديــداً لألمــن والســلم الدولــي(.)16
وفــي المقابــل ،لــم تبــادر الواليــات المتحــدة إلــى فــرض أي
عقوبــات علــى جواتيمــاال ،وإن أكــدت الواليــات المتحــدة لموراليــس
دعمهــا للجنــة األمميــة لمكافحــة الفســاد ،ودعتــه لمواصلــة جهــوده
لمكافحــة الفســاد(.)17
ويمكــن إرجــاع الموقــف األمريكــي المتبايــن مــن الدولتيــن إلــى
عالقــة نيكاراجــوا بالقــوى الكبــرى المناوئــة للواليــات المتحــدة،
إذ تعــد روســيا أكبــر شــريك تجــاري لنيكاراجــوا ،باإلضافــة إلــى
تقديمهــا مســاعدات للجيــش هنــاك .ومن جهــة ثانية ،يســعى أورتيجا
علــى إعــادة تنشــيط المفاوضــات مــع الحكومــة الصينيــة إلقامــة قنــاة
تربــط بيــن المحيطيــن األطلنطــي والهــادئ ،األمــر الــذي يمثــل
خصم ـا ً مــن النفــوذ األمريكــي فــي أمريــكا الوســطى .ويتعــارض
ذلــك مــع المحــاوالت األمريكيــة إلدامــة ســيطرتها علــى اقتصــادات
أمريــكا الوســطى ،ليــس فقــط لتأميــن الواليــات المتحــدة مــن خطــر
تدفــق المهاجريــن وتجــارة المخــدرات ،ولكــن كذلــك ضمــان عــدم
صعــود النفــوذ الصينــي والروســي علــى حدودهــا الجنوبيــة.
وفــي الختــام يمكــن القــول إن البلديــن ســيواصالن سياســاتهما
الراميــة إلــى تحــدي األمــم المتحــدة ،وفيمــا يبــدو ،ســتفقد لجنــة األمم
المتحــدة مكانتهــا فــي حالــة جواتيمــاال ،وســوف يتــم اســتبدالها ألن
ذلــك يصــب فــي المصلحــة األمريكيــة .أمــا فــي نيكاراجــوا ،فمــن
المرجــح أن تعجّ ــل تقاريــر األمــم المتحــدة مــن الدعــوة إلــى إجــراء
انتخابــات إلنهــاء فتــرة رئاســة أحــد أعــداء واشــنطن ،غيــر أنــه ال
يتوقــع أن تنجــح هــذه الجهــود مــا لــم تقــم واشــنطن بزيــادة دعمهــا
للمعارضــة فــي وجــه أورتيجــا.
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