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ظاهزج صعىد اليسار يف دول أمزيكا الالتينيح
املتغرياخ الذاتيح واملىضىعيح اجلذيذج



م د .كاظم علي مهدي



م د .نصر محمد علي
امللخص :

الشك ان صعود قوى اليسار في بمدان امريكا الالتينية عد تحوال كبي ار في

ح ياتيا السياسية  ،صحيح ان شيدت صعودا ليذه القوى في السابق ،لكن ىذه
اليسار يختمف عن السابق فيو بتبنى مقاربات جديدة في السياسة واالقتصاد ،

ويؤمن ان التغيير ياتي من خالل االنتخابات والمشاركة السياسية الواسعة ال من
خالل البندقية  .ومن ىنا .فاليسار في امريكا الال تينية اليوم يختمف عن اليسار في
الثالث او االربع عقود المنصرمة  .وىذا كان من االسباب الرئيسة الكامنو وراء
صعود اليسار  .وفي سياق البحث في االسباب التي تقف وراء صعود اليسار البد

من االشارة الى ان فشل االصالحات االقتصادية الميبرالية جاءت بمشاكل جمة مثل
الفقر وسوء توزيع الثروة الى القارة الالتينية ،االمر الذي حدا بالناخبين الجنوح
صوب اليسار لحل المشاكل االقتصادية وسعيا لتحقيق العدالة االجتماعية .



كمية العموم السياسية /جامعة النيرين.



كمية العموم السياسية /جامعة النيرين.
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Abstract
No doubt the rising of left wing forces in Latin American
countries considered as a dramatic change in its political life . correct
that Latin American witness this attitude previously , put the new
Left differ from the old one ,adopted new approaches and believe the
the change achieved through the election and wide political
participation not through the barrel of a gun. so , today’s left in Latin
America is different from the left three or four decades ago. That was
the main reason behind the huge resurgence of left as well as the rise
of the left in Latin America is the result of neo-liberal economic
reforms that have brought forward a large amount of problems like
stagnant poverty and worsening income distribution. Therefore, the
voters want the left to resolve these problems and accomplish social
justice.
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متهيذ

شيدت بداية القرن الحادي والعشرين موجة غير مسبوقة من االنتصارات

االنتخابية لممرشحين الرئاسيين اليساريين في امريكا الالتينية  .بدأت ىذه الموجة
في العام  1998عندما انتخب ىوغو شافيز رئيساً لفنزويال  .تبع ذلك النجاح
السريع الذي حققو المرشح االشتراكي ريكاردو الجوس في تشيمي في العام ،2000

وكذلك فوز زعيم حزب العمال ( )PTلوال دي سيمفا في البرازيل  ،2002ونيستور
كيرشنر في االرجنتين  ،2003وتاباري فاسكويز عن الجبية اليسارية ( )FAفي
االورغواي ،وايفو موراليس في بوليفيا ( 2005اول رئيس من السكان االصميين في

تاريخ ىذا البمد )( .)1وفي العام  2006عاد القائد الثوري دانييل اورتيغا والجبية
الوطنية الساندنيستية الى السمطة في نيكاراغوا  ،بينما فاز االقتصادي عن الجناح

اليساري رافييل كوريا في الرئاسة االكوادورية  .وبعد مضي عقد من الزمان سجل
المرشحون اليساريون انتصارات غير متوقعة في البارغواي (فرناندو لوغو)

والس مفادور (موريسيو فيونز ) ،والمنافسون الرئاسيون او في االحزاب الذين تم
اعادة انتخابيم في كل من بمدان فنزويال ( ،) 2006-2000وتشيمي (،) 2006
والبرازيل (،) 2010-2006واالرجنتين

،2007واالكوادور

،2009وبوليفيا

 ،2009واالوروغواي  .2009وبحمول عام  2009اصبح مايقارب ثمثي من سكان
امريكا الالتينية يعيشون تحت حكومات يسارية( .)2كما يوضحو الجدول االتي:
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اجلذول رقم ()1
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صعىد اليسار يف قارج امزيكا الالتينيح

البلد

الحزب

فنزويال

الحزب االشتراكي الموحد

تشيلي

الرئيس
() 0282-8991
هوغو شافيز

سنة االنتخاب

 ،8991واعيد انتخابه
عام  ،0222و0220

الحزب االشتراكي
() PACH

نيكوالس مادورو
ريكاردو الجوس

0282
0222

ميشال باشيلي

0220

البرازيل

حزب العمال ()PT

لوال دي سيلفا

 ،0220واعيد انتخابه
عام 0220

ديليما روسون

0282

االرجنتين

حزب العدالة ()PJ

نيستور كريشنر

0222

اوروغواي

الجبهة التقدمية ()FA

كريستينا فرنانديز دي
كيرشنر
تاباري فاسكويز

0222

بوليفيا

الحركة من اجل االشتراكية

خوزيه موخيكا
ايفو موراليس

0282
 0222،واعيد انتخابه
في العام 0229
0220

رافاييل كوريا
فيرناندو لوغو

 ،0220واعيد انتخابه
في العام 0229
0221

موريسيو فونر

0229

نيكاراغوا الجبهة الساندنيستية للتحرر
القومي () FSLN
تحالف الفخر والسيادة
اكوادور
الوطني
التحالف الوطني للتغيير
باراغواي
() ABC
جبهة التحرير الوطني
السلفادور
فارابوندو مارتي
() FMLN

دانييل اورتيغا

0222

Steven Levitsky and Kenneth M. Roberts , The resurgence of Latin
American left , John Hopkins University Press , U.S.A , 2011 , p.2.

تأتي ىذه النتائج كمؤشر عمى رغبة مواطني القارة الالتينية في الجنوح نحو
اليسار حتى وصف المراقبون ما يجري ىناك بالتغيير األحمر الذي يعم سماء القارة،

وزاد في وصفيم لألحداث أن أمريكا الجنوبية تمتحف بالمون األحمر( .)3كما وصف
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بالنجاح المتعاقب في الصحف الالتينية ،وعمقت عميو الصحف االمريكية بانو يمثل
()4

تسونامي يساري يضرب ىذا االقميم

.

ويمكن مالحظة ايضا أن انتصار اليسار لم يكن مقتص ار عمى الفوز بمقاعد

الرئاسة فحسب  ،بل وفي المجالس النيابية كذلك  .فقد أصبح إئتالف التشاور
الديمقراطي يمثل األغمبية لممرة األولى في مجمس الشيوخ التشيمي ،بحصولو عمى

نسبة  %57من مقاعده  ،كما أصبح يشكل األغمبية في مجمس النواب ( 63نائبا
من مجموع  ،)120مما يؤمن لميسار األكثرية في المجمسين  ،وجعل لمتحالف من
أجل تش يمي إمكانية قيادة معارضة بناءة  .ومن ضمن التجميات ايضا دالالت فوز
مرشحة اليسار أن تفوز امرأة بموقع الرئاسة  ،وال سيما في بمد يعتبره الكثيرون من
أشد دول أمريكا الالتينية تمسكا بالتقاليد االجتماعية المحافظة  ،وتسيطر عميو
نزعة ذكورية ،وعمى األخص في مجال السياسة .كما انيا امرأة ماركسية غير
()5

متدينة ومطمقة في مجتمع محافظ متدين
ً

.

اوال  :اليسار يف امزيكا الالتينيح  :قزاءج يف النشأج والتطىر

 -1منذ عام  1848حتى عقد الستينات من القرن الماضي

ان القراءة التاريخية لنشوء اليسار في امريكا الالتينية يؤشر قدما ال باس

بو ،بل يؤرخ الكتّاب ظيوره في وقت مبكر جدا .اذ كانت من بين المناطق االولى
في العالم التي شيدت تبني ىذه الحركة  ،فبعد فشل الثورة االوربية عام ، 1848
تم نفي بعض الثوار والشخصيات اليسارية ( .)6كذلك كان لفشل كومونة باريس
()7

Paris Commune

 ،سببا في ذىاب الكثير من ناشطييا الى العالم الجديد.

ومن ىنا فقد كان ىؤالء الناشطين الرواد االوائل في بعث االفكار اليسارية في امريكا
الالتينية  .ثم جاء انتصار الثورة في روسيا عام  ، 1917والنضال ضد الفاشية
في االربعينيات من القرن المنصرم  ،ليؤدي الى دفعة جديدة لتطور الحركة اليسارية

في امريكا الالتينية  .وتشير التقديرات الى انو بحمول منتصف القرن العشرين كان
ىناك حوالي من 000،300الى  500،000عضوا من اعضاء الحزب الشيوعي،
ولمعت نجوم في سماء اليسار في امريكا الالتينية من ابرزىا خوسية كارلوس ماريا
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( )1930-1895مؤسس الحزب الشيوعي في بيرو ،الذي عمد الى حل المشاكل
التي تواجييا البالد وغيرىا من بمدان امريكا الالتينية عن طريق تبني المنيجية

الماركسية  .اذ ايد ثورة اكتوبر المينينية بقوة وقدم في حياتو القصيرة مساىمات
كبيرة في طريق نشر االفكار اليسارية  .وفي كانون الثاني /يناير ، 1959اطاح
فيدل كاسترو في كوبا بفولغينسيو باستيتا بعد ثورة ناجحة تحت قيادة الحزب

الشيوعي الكوبي  ،وحقق لمشعب الكوبي نجاحاً كبي ارً عمى طريق االشتراكية التي

اجتذبت اىتمام العالم باسره  ،والسيما في مجال التنمية االجتماعية وتمتع الشعب

الكوبي بالمزايا الحقيقة لالشتراكية  ،ثم استميمتيا الحركة اليسارية بشكل كبير .
وبحمول الستينات من القرن المنصرم اسست اغمب بمدان امريكا الالتينية احزابا

اشتراكية  .وبدا اعضاء االحزاب االشتراكية يزدادون اكثر فاكثر ،طالما بدا

المواطنون ىناك يؤمنون باالشتراكية اكثر (.)8

 -2عقد الستينات والسبعينات من القرن المنصرم :اليسار والقراءة االستراتيجية
الخاطئة
واجو اليسار في عقدي الستينات والسبعينات من القرن المنصرم عوامل داخمية
وخارجية ساىمت في انتكاسة اليسار في ىذه القارة وىذه العوامل ىي :

أ -عوامل داخمية :

في خضم تطور الحركات اليسارية في امريكا الالتينية  ،يمكن تسجيل نقطة
ميمة فيما يتعمق بالنجاحات التي حققيا اليسار ،وىي ان قراءة األوضاع لبعض
قادتيا كان خاطئا  .فاليسار بقيادة تشي جيفا ار في ذلك الوقت  ،اعتقد ان الثوار
يمكن يشكموا مراك از لحرب عصابات في المناطق النائية والجبال ،ومن تمك المراكز
يمكن ا ن يشرعوا باستقطاب الجماىير ،ومن ثم يعممون عمى انشاء مراكز اخرى

لمثورة غير تمك التي في الجبال ،ومن تمك المراكز االخيرة يشكمون جيش قاد ار عمى

االستيالء عمى السمطة واقامة الحكومات االشتراكية من خالل تطبيق استراتيجية "
تطويق المدن بالريف "  .ففي نيسان  /ابريل عام  1965استقال تشي جيفا ار من

المناصب الميمة في الحكومة والجيش في كوبا وذىب الى زائير اوال ،ومن ثم

غادرىا الى بوليفيا لبناء مراكز ثورية لشن حرب العصابات  .وفي  7تشرين الثاني
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/اكتوبر عام  1967تم القبض عميو من قبل قوات الحكومة البوليفية ،عندما كان
يقود مجموع ة صغيرة من الثوار الى وادي في بوليفيا وتم اغتيالو في اليوم التالي .
ان فشل حرب العصابات في امريكا الالتينية وجو ضربة قوية لقوى اليسار في

المنطقة (.)9
ب-

عوامل خارجية :

اما في الخارج ،فقد كان ىناك عامل سمبي ايضا عمى قوى اليسار ،ففي

الستينات من القرن المنصرم كان كل البمدان االشتراكية في جميع انحاء العالم في
نزاع شرس حول اتجاه المسار الثوري ،فضال عن قضايا اخرى تتعمق بالنظرية
()10

الماركسية

 .ان اغمب بمدان امريكا الالتينية جاءت بأكثر من حزبين أحزاب

ثورية أنشاىا الماركسيين  ،واخرى غير الماركسيين ،ومنيا األحزاب الشيوعية
كالحزب الشيوعي الفنزويمي الذي تأسس عام (ا93ا) ،وتحول بعد ذلك الى حزب
()11

اصالحي

 ،مما اضعف ىذا االنقسام قوة اليسار .وتحت ضغط ىجوم الواليات

المتحدة والقوى السياسية اليمينية في امريكا الالتينية عمى القوى اليسارية ،اضحت
ىذه القوى في موقف دفاعي من جديد  .ففي العام  1970فاز سمفادور الميندي
في االنتخابات التشيمية ،والذي شكل

(الماركسي في اعين الكتاب الغربيين)

حكومة وطنية تحت شعار (الوحدة الوطنية) ،كما امم صناعة النحاس وصادر

مساحات واسعة من االراضي  .وفي حينيا اعتقدت وسائل االعالم الدولية بان
تشيمي في طريقيا نحو االشتراكية  ،اال ان جيود الميندي في التأميم اضرت
بمصالح الواليات المتحدة في امريكا الجنوبية  ،وفي طبقة رجال االعمال المحمية
في تشيمي .ومن جانب اخر فان عددا من سياسات االصالح غير الواقعية التي
نفذتيا الحكومة التشيمية ادت الى مصاعب اقتصادية  .وفي كانون الثاني  /ديسمبر

عام  1973تم االطاحة بالميندي من قبل الجنرال اوغستو بينوشيو (.)12
ج -عقد الثمانينات  :تغير االستراتيجيات

منذ عقد الثمانينات ىجرت القوى اليسارية في امريكا الالتينية مفيوم القوة،

وبدال من ذلك بدأت بتغيير الوضع من خالل تطبيق الوسائل القانونية مثل
االنتخابات العامة ،وىذا التحول في التكتيكات جاء لمفوز بدعم اكبر من
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الشعب(.)13اي أن النموذج المميم في أمريكا الالتينية ليس الثورة المسمحة وال
االنقالب اليساري ،إنما ىو اليسار الذي خرج من الحرب الباردة ،والذي يتبنى قيم

الديمقراطية ،باإلضافة إلى اندماجو مع الحركات الشعبية الوطنية(.)14

وفي الواقع وفي ظل موجة الديمقراطية في الثمانينات من القرن المنصرم(،)15

اعربت القوى اليسارية في امريكا الالتينية عن رغبتيا في عودة الديمقراطية .
فالحزب الشيوعي في البرازيل عمى سبيل المثال كان نشطا جدا في التكاتف مع

االحزاب السياسية االخرى ،وممارسة الضغط عمى الحكومة العسكرية لتشريع قوانين
التنمية االجتماعية ،وعمل ايضا عمى توسيع مدى المشاركة الشعبية في الحياة

السياسية البرازيمية( .)16في المقابل ،وفي انتخابات  25فبراير عام  ،1990تم
ىزيمة اورتيغا زعيم الجبية الساندنيستية لمتحرر القومي ( ، ) FSLNمن قبل
فيوليتا فاريوس ودي تشامورد  ،وىو مرشح غير حزبي تم دعمو من قبل واشنطن

والمعارضة  .ان ذلك وجو ضربة قوية اخرى لمقوى اليسارية  ،ومما زاد الطين بمة
انييار الكتمة السوفيتية  .لكن نياية الحرب الباردة بشرت بفرصة فريدة لميسار في

الخ ارج اذ تحول تركيز الواليات المتحدة االمريكية عمى امريكا الالتينية من مقاومة
الشيوعية الى القضايا االقتصادية* ،وىذا ادى الى تنفس اليسار في امريكا الالتينية

الصعداء  ،كذلك ادى تسميم السمطة من العسكر الى السياسيين المدنيين الى
تطورت ديمقراطية وبشكل متسارع في المنطقة ،كما ىو الحال في البرازيل وتشيمي .
وفي ظل ظيور الميبرالية السياسية في امريكا الالتينية لم يعد اليسار عامال لعدم

االستقرار السياسي ،بل بدال من ذلك ،اصبح العبا ميما عمى الساحة السياسية(.)17

ومن المفارقات الغريبة التي تطرحيا الخبرة الالتينو -أمريكية ،انو في الوقت
الذي كانت األحزاب الماركسية واالشتراكية قد انيارت في معاقميا التقميدية في
أوروبا ،وصمت التشكيالت اليسارية الراديكالية إلى السمطة في غالبية بمدان أمريكا

الالتينية فيما بعد ،عن طريق آلية التداول السممي بعد فشل الميبرالية الجديدة* في

تحقيق مساعي الديمقراطية(.)18
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والممفت في صعود ىؤالء القادة اليساريين أمران:
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االمر االول :أنيم وصموا إلى سدة الحكم بأسموب ديمقراطي شيدت لو واشنطن
بنفسيا.

واالمر الثاني :أن ىناك حزمة من المبادئ التي تقرب بينيم ،كما كانت مصدر
الجذب الرئيسي الذي استقطب الناخبين وحشد الجماىير من حوليم،
وىي المبادئ التي تتفق إلى حد كبير وأفكار الرئيس الفنزويمي ىوجو

شافيز حامل لواء الثورة البوليفارية لتحرير فنزويال وأمريكا الالتينية
محذ ار من سطوة الييمنة األمريكية والتدخل األمريكي السافر في

شؤون دوليا ،واستغالل مواردىا لخدمة التطمعات اإلمبريالية األمريكية
نحو الييمنة واالنفراد بقيادة العالم تحت مظمة العولمة المؤمركة.
وغالبا ما كان ينظر إلى التغييرات السياسية واالقتصادية التي تحدث في أمريكا

الالتينية عمى أنيا دورية أو ظاىرة مؤقتة .ومرد تمك الرؤية التقميدية ىو أن
الحكومات التي تميل نحو اليسار أو الحكومات الشعبية أو المعادية لمواليات
المتحدة سوف تنقمب عمى نفسيا مع الوقت .فالحكومات الشعبية التي تظل الطريق
بعيداً عن إجماع واشنطن لن تكون قادرة عمى تحقيق أي تطور أو نمو مستمر ،كما

أنيا سوف تمر بتضخم كبير عبر سياسات مالية غير مسؤولة وسوف تخنق

االستثمارات وخاصة األجنبية منيا مما ينعكس سمباً عمى نمو اإلنتاج .وتبعاً ليذه

الرؤية فإنيا ستتحول بشكل حتمي إلى سياسة إصالحات باتجاه االقتصاد التقميدي
()20

السابق

 .اي النيو ليبرالية  .وعميو يرى العالم السياسي ستيف إلنر أن ىناك
()21

ثالثة استراتيجيات أساسية داخل يسار أميركا الالتينية:

اإلستراتيجية األولى ىي "الطريق الثالثة" ،االشتراكية-الميبرالية ،التي ال

تتجاوز أفق النموذج االقتصادي القائم.

اإلستراتيجية الثانية تدافع عن تشكيل جبيات معادية لمنيو ليبرالية ،وعن تكتيك
مراكمة القوة ،خاصة عبر الحكومات المحمية(البمدية والمناطق) وشتى االستراتيجيات

االنتخابية.
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اإلستراتيجية الثالثة إن البعض ما يزال يطالب باالشتراكية كيدف ،وبتكتيك
سياسي ينشد القطيعة ومعاد لمرأسمالية واالمبريالية ،وذلك قبل الشروع بالنضاالت

االجتماعية .يعتمد ىذا المنيج ،في البرازيل ،الحزب الصغير" ،حزب االشتراكية
والحرية" بقيادة مناضمين مبعدين من حزب العمال البرازيمي ،اضافة لمجموعة
متنوعة من المناضمين االجتماعيين.
ً
ثانيا  :اشكاليح تعزيف اليسار يف امزيكا الالتينيح

ان البحث في اشكالية تعريف اليسار في امريكا الالتينية  ،تنطمق من

محورين ؛ االول منيا ىو التمييز بين اليسار القديم الذي جربتو امريكا الالتينية
وبين اليسار الجديد الذي تجربو وتشيد صعوده القارة في الوقت الحاضر  ،ىذا من

جانب ومن جانب اخر تسميط الضوء عمى التوجيات التي تنطوي تحت الطيف
االيديولوجي لميسار الجديد االمر الذي يسيم بشكل كبير في حل اشكالية تعريف
اليسار  .وتأسيسا عمى ذلك فان ىناك ثالث نقاط جديرة بالمالحظة عند مناقشة
()22

تعريف اليسار في امريكا الالتينية:

النقطة االولى :اليسار الجديد يختمف عن اليسار في العقود الثالثة واالربعة
الماضية  .فعمى سبيل المثال اليسار الجديد يدعم الديمقراطية

والمشاركة السياسية ضمن االطار الشرعي لمسياسات االنتخابية وال
يؤمن ان السمطة تأتي من خالل البندقية .وعمى العكس من قادة
الجناح اليساري يتبنى الرئيس شافيز الطريق االشتراكي ويقترح ان
تسير بمدانيم عمى وفق نيجو .
النقطة الثانية :وىو األكثر صعوبة في التمييز بين اليسار ويسار الوسط .فاذا كان
تعريف "اليمين" من الصعب االتفاق عميو  ،فان معنى "يسار الوسط"

ىو األكثر غموضا.

النقطة الثالث :ان القول بان أمريكا الالتينية تجنح نحو اليسار ،يعني في كثير من
األحيان أن السياسيين اليساريين يفوزون في االنتخابات الرئاسية.
ولذلك ،ال تقتصر الحركة االجتماعية التي تنتشر في كثير من أنحاء

المنطقة ضمن فئة القوى السياسية اليسارية ،بل تتكون بشكل
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أساسي ايضا من الحركة االجتماعية المناىضة لمحكومة بالمظاىرات
واالحتجاجات ،والتي إما أن تتخذ أشكاال سممية أو عنيفة من أجل
حماية مصالحيا الخاصة* .لذا سوف يتم تشويو معنى اليسار إذا تم

تعريف ىذه الحركة باسم "اليسار" .االمر الذي سنفصمو عمى النحو
االتي :

 -1في التمييز بين اليسار القديم والجديد
المراء في القول ان مفيوم االشتراكية في امريكا الالتينية لمقرن الواحد
والعشرين ،مختمفة إلى حد كبير عن االشتراكية التي سادت في القرن الماضي،
وتوصف بأنيا ليست ثورة تقودىا أقمية ،وتفرض ديكتاتورية البروليتاريا ،وال تجعل

من أيديولوجيتيا الفئوية األيديولوجيا الوحيدة والمفروضة عمى المجتمع ،لكنيا
اشتراكية تتعمم من أخطاء الماضي ،وتحاول تفادي ىذه األخطاء وىي تنتقل

بالمجتمع من الرأسمالية إلي االشتراكية ،ىذا التوصيف ال يعني أن كل األنظمة
اليسارية الجديدة الحاكمة اليوم في أمريكا الالتينية ،تقف عمى أرضية واحدة،
وتتبني سياسات متماثمة ،فعمى الرغم من أن قادة اليسار الجديد تضمن برنامجيم
االنتخابي الوعود بتنفيذ كل ما جاء بو مفيوم االشتراكية ،من حيث التناسب في
الدخول ،وتوزيع منافع المجتمع عمى أفراده ،والعدالة االجتماعية ،وحماية موارد

الدولة وادارتيا لصالح الشعب ،لكن سياسات بعض ىؤالء القادة اختمفت بعد
الوصول إلى الحكم ،ولم تطبق ال اشتراكية قديمة وال جديدة ،وأبرز مثال عمى ذلك،
لوال دا سيمفا رئيس البرازيل ،فعمى الرغم من أن سياساتو نقمت البرازيل إلى مصاف
أكبر االقتصاديات في العالم ،فإنو خذل اليساريين الجدد ،ولم يعد اشتراكياً بالمفيوم

الجديد ،واعتُبرت سياساتو استم ار ارً لسياسات النيو ليبرالية(.)23
أيضاً ،نستور كريشنر الذي حكم األرجنتين ،واقتصادىا مثقل بالديون لممؤسسات
الدولية ،فإن سياساتو االقتصادية تشابيت مع نظيره البرازيمي ،ثم استمرت زوجتو

سمي ىؤالء،
كريستينا كريشنر عمى نيجو ،عقب تولييا الرئاسة بعد زوجيا .وقد ُ
باإلضافة إلي ميشيل باشيميو ،رئيسة تشيمي ،عن الجناح المعتدل لمحزب االشتراكي
القديم ،وتاباري فاسكويز ،رئيس األوروجواي ،باليسار اإلصالحي والمعتدل.
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إصالحي ،ألنو ال يسعي لمتغيير والثورة واسقاط المؤسسات السياسية واالجتماعية
لموصول إلي المجتمع االشتراكي ،لكنو يتبني النيج اإلصالحي في إطار المجتمع
الرأسمالي ،وعن طريق إصالحات جزئية ،وىو يسار معتدل لمواقفو المعتدلة من

الواليات المتحدة األمريكية وسياساتيا تجاه القارة الالتينية(.)24

إن أىم ما يميز يسار أمريكا الالتينية اليوم عن يسار القرن العشرين ،ىو
()25

التالي:

 ال تمثل األحزاب السياسية في ىذا اليسار القوة الرئيسة ،بل تحتوي المؤسسة،التي تعمل عمى تطوير النشاطات المختمفة دفاعا عن مصالح الفئات السفمى ،
اذ توجد الى جانب ىذه األحزاب عدد كبير من المنظمات من مختمف القطاعات

والمجاميع ذات المصمحة ،التي تمعب دورىا المستقل كعناصر فاعمة في الصراع
االجتماعي ،وفي المتغيرات السياسية نتيجة لوجود نضج عال في الواقع

االجتماعي يستوعب ضرورة إحداث التغير .يضم ىذا الطيف منظمات الفالحين
ونقابات العمال ومنظمات الينود الحمر(سكان القارة األصميين) ،ومنظمات
الشبيبة والطمبة والنساء وحقوق اإلنسان ،ومنظمات أحياء المدن التي تحتوي
مجاميع مختمفة.

 تعددية اليسار اليوم في أمريكا الالتينية ال تنحصر في طبيعة تكوينيا من أحزابومنظمات اجتماعية ،بل تشمل ىذه التعددية طبيعتيا الفكرية  ،أسموب عمميا،
وأشكال تنظيميا.
 منظمات اليسار ،مع استثناءات قميمة اقل ىرمية مما كانت عمية في الماضي ،ولم يعد يسمح بممارسات التسمط عموما ،فالمنظمات االجتماعية تعارض
باألساس الممارسات التسمطية لمقيادات وتمارس الدفاع عن نفسيا ،وتنحل
بسرعة عندما يسود ىذا النمط من القيادة.

 لقد تطورت أنشطة اجتماعية جديدة ومتنوعة نتيجة لمجيد الخالق لممنظماتاالجتماعية مثل حركات المواطنين من اجل مشاركة العوائل في الجبية المضادة

لمنطقة التجارة الحرة  ALCLوضد االتفاقيات الثنائية لمتجارة الحرة ،وفي
النضال من اجل السيادة الوطنية وضد التدخالت األجنبية (نشير ىنا بشكل
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خاص لمحركة المضادة لمقواعد العسكرية كقاعدة مانتا في اإلكوادور)  ،ودور
الحركة المدافعة عن حقوق اإلنسان وضد إفالت المجرمين من العقاب ،غالبا ما
كانت ىذه الحركات تمتد إلى خارج الحدود الوطنية ،وقد كان المحرك ليا حركات

االحتجاج العالمية كالحركة المضادة لمعولمة وحركة السالم وحركات والنشاطات
التضامنية ،خصوصا المنتديات االجتماعية.

 يرفض اليسار في أمريكا الالتينية اليوم ،مع استثناءات قميمة ،العنف المسمحكوسيمة لموصول إلى التغير االجتماعي وكذلك المزاوجة بين جميع أشكال
النضال ،وأعطى أولوية لتحقيق اإلصالحات من خالل النضال داخل مؤسسات
الدولة أو باعتماد التعبئة الجماىيرية خارج اطر ىذه المؤسسات (النضال من

داخل البرلمان وخارجو) ،والتركيز عمى توظيف طبيعة وامكانيات ىذه المؤسسات
إلحداث التغير ،وليذا تراجع التجريد المبني عمى ثنائية اإلصالح أو الثورة إلى

الوراء إلى حد بعيد.

 -2التوجيات الفكرية والسياسية ضمن اليسار الجديد
ان الحديث عن صعود يساري لنظم الحكم في أمريكا الالتينية ،يتطمب التمييز

النوعي بين الي سار الجديد نفسو  ،فيو ليس يسار واحد بأيديولوجية واحدة ،وتوجو
داخمي وخارجي متماثل ،لكن ثمة اختالف جوىري في توجيات األنظمة اليسارية
الصاعدة .فما يمكن مالحظتو ان اليسار الالتيني ورغم اشتراكو في الكثير من
المالمح  ،فإنيا ال ينتيج المسارات نفسيا  .ويظير من خالل تتبع الخريطة المعقدة
()26

لفصائل اليسار الالتيني وتاريخيا المتداخل تيارين او نموذجين رئيسيين ىما :

اليسار األول  :قادم لمساحة السياسية من خمفيات ماركسية أو كاستروية /جيفارية

(نسبة إلى فيدل كاسترو وتشي جيفا ار المذان دعا إلى حرب عصابات في جميع دول
أمريكا الال تينية قواميا الفالحون المسمحون من اجل تحرير ىذه الدول من الفقر
والتبعية) ،أو حتى اشتراكية ديمقراطية.

وىو نموذج يساري إصالحي اقرب لمخط االشتراكي األوروبي ،يستمد بعض

تصوراتو ومفاىيمو من نيج "الطريق الثالث" ،الذي بموره عالم االجتماع البريطاني
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بعنوان "الطريق الثالث :تحديد

الديمقراطية االشتراكية "*  ،وتبناه حزب العمال البريطاني في عيد رئيس الوزراء
السابق توني بمير بعد إصداره لكتاب "الطريق الثالث :سياسات جديدة لمقرن

العشرين" ونجح الحزب فى االنتخابات عمى أساسيا(.)27

ىذا اليسار تحمى منذ البداية بروح نقدية تجاه تجارب بناء االشتراكية في

االتحاد السوفيتي وغيرىا من بمدان الكتمة االشتراكية السابقة ،واتخذ منيا موقفاً
رافضاً نتيجة طبيعتيا الشمولية الظاىرة لمعيان .وظل عمى الرغم من مواقفو

السياسية المتباينة ،ينيل من منابع إنسانية بشكل عام ،ويسعى لمتوفيق بين

انتمائو االشتراكي وضرورة دعم الديمقراطية  .وان وجية نظره في مسألة التحرر

الوطني لم تكن منفصمة عن تحرر الناس أنفسيم من عالقات السمطة اإلقطاعية
المتخمفة أو السمطة البرجوازية في المدن ،رافضا فكرة أن يأتي التحرر الوطني عمى

يد مجموعة من الزعماء المميمين الذين يأتون عادة من خمفيات عسكرية،
ويصادرون حريات المواطنين في سبيل مجد قومي(.)28

تشكمت من ىذه الروافد المتنوعة مع نياية الثمانينيات تحالفات يسارية واسعة
مثل حزب العمال الموحد بزعامة لوال في البرازيل ،والحزب االشتراكي الديمقراطي

بزعامة ريكا ردو الجوس ثم ميشال باشيمي في تشيمي ،والحزب االشتراكي الديمقراطي
في أورجواي بزعامة تابارى فاسكويز .
ان اليسار اإلصالحي أو (المعتدل) يتبنى سياسات إصالحية داخمية ،لكنو ال
يسعى لمتغيير الجذري في الحياة االجتماعية واالقتصادية في بالده ،كما أنو يتخذ
مواقف معتدلة تجاه الجارة الشمالية الكبرى ،الواليات المتحدة عمى الصعيد
اإلقميمي(.)29

ويتميز اليسار الالتيني االصالحي القادم من الخمفيات السابق ذكرىا انو ظل

بعيداً عن أروقة الدولة وارتبط منذ البداية بالنضاالت الجماىيرية من أسفل ،والتي

أفرزت أحد أىم الظواىر السياسية في أمريكا الالتينية منذ سبعينيات القرن الماضي
وىي صعود الحركات االجتماعية الجديدة .لم تنشغل ىذه الحركات في المجمل
باألسئمة التي ىيمنت عمى الجدل السياسي خالل حقبتي الخمسينيات والستينيات
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من القرن الماضي مثل كيفية االستيالء عمى السمطة السياسية؟ االنقالب أم
االنت خابات؟ العسكر أم الشارع؟ أو أي النظم االقتصادية أجدى؟ التأميم أم الممكية
الخاصة؟ ألن ىدفيا لم يكن االستيالء عمى السمطة السياسية بأقصر الطرق

الممكنة ،وانما إجراء تعديالت جوىرية في عالقات السمطة القائمة أو عمى األقل
تغيير آلية عمميا ،كما تتشكل في المواقع المحمية (المصنع ،الحي ،المدرسة) ،أي
كما يدركيا الناس في حياتيم اليومية ،ال كما يدركيا المثقفون في تحميالتيم.
فاتجيت ىذه الحركات إلى التركيز عمى العمل في وسط األحياء الفقيرة وشكمت
مجالس لرقابة إنفاق المجالس المحمية المنتخبة  ،واعطت أىمية قصوى لمنضال

المصنعي في مواجية النقابيين الصفر وصفقاتيم المستمرة مع السمطة المركزية إلى
جانب الدفاع المستميت عن استقاللية االتحادات العمالية .وان لم تؤد ىذه
النضاالت إلى انتصارات سريعة وممموسة عمى الصعيد السياسي  ،اال إنيا تفتح

الباب أمام تحمل عالقات السمطة القديمة عمى المدى البعيد(.)30

ويرى ىذا التيار ان سياسة مالية ونقدية فعالة ،ىي السبيل الوحيد لتمويل
برامج الضمان االجتماعي وليس اإلنفاق الحكومي الموسع من خالل الدين المحمي
أو التأميم .عمى الجانب اآلخر يشكل االنفتاح عمى االقتصاد العالمي ضرورة ليذا

التيار ،ولذا فإن مواقفو األكثر تصمباً في التفاوض مع المؤسسات االقتصادية
الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية تيدف إلى تعظيم الفائدة

من االندماج في حركة االقتصاد العالمي ،وليس االنعزال عنو .ومن حيث العالقة مع
الواليات المتحدة ،فقد أسقط ىذا التيار ترسانتو األيديولوجية التقميدية اثناء مرحمة
حرب العصابات ،لتحل محميا نزعة براجماتية تخضع السياسة الخارجية فييا
لمقتضيات مشروع النمو والديمقراطية المحميين.

اليسار الثاني :تشكمت أصول ىذا التيار بالكامل داخل أمريكا الالتينية وينتمي

إلى االتجاىات الثقافية المحمية المسيطرة ،أكثر من انتمائو إلى أفكار قادمة من
عصر األنوار األوروبي بشقيو الميبرالي أو االشتراكي النقدي .وتعود أصولو

التنظيمية والسياسية إلى التجارب األشير في تاريخ أمريكا الالتينية خالل

الخمسينيات من القرن المنصرم ،والتي تسمى النظم اإلدماجية الشعبوية* .فقد
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اجتاحت أمريكا الالتينية منذ نياية الحرب العالمية الثانية موجة من عدم االستقرار
السياسي التي ىددت بتحول العديد من ىذه البمدان نحو الشيوعية ،أدى ذلك لقبول

التحالفات االجتماعية في ىذا الوقت ،لتدخل العسكر لالمساك بالسمطة وفرض

االستقرار قبل فوات األوان .ومن أشير تمك االنقالبات العسكرية التي أسست لنماذج
الحكم في العديد من بمدان القارة انقالب الجنرال خوان بيرون في األرجنتين ،وانقالب

جيتوليو فارجاس في البرازيل.

اذن ىو يسار قومي راديكالي ،يطمق عميو البعض (اليسار الشعبوي أو
الراديكالي) الذى يتبنى خطا راديكاليا في مواجياتو مع القوى الخارجية ،معتمدا عمى
تعبئة الرأي العام ضد ىذه القوى .ويتسم خطابو السياسي بالحدة والتشدد تجاه

السياسات األمريكية الشمالية ،ويتزعم ىذ التيار الرئيس الفنزويمي ىوجو شافيز(.)31

وىو المتبني بوضوح لما يسميو اشتراكية القرن الواحد والعشرين ،داعياً إلي الثورة

والتغيير عن طريق ممكية الدولة لكل القطاعات ،كخطوة رئيسة في طريق االنتقال
إلى مجتمع اشتراكي حقيقي ،ولكنو مجتمع تعددي ديمقراطي .ىذا التيار يناىض
الميبرالية الجديدة ،والنفوذ األمريكي الشمالي عمى األراضي الالتينية بعنف شديد.
وينضم إلي شافيز ،إيفو موراليس ،رئيس بوليفيا ،ودانييل اورتيغا حاكم نيكاراجوا،

عن جبية التحرير السندينية ،والرئيس األكوادوري رافاييل كوريا(.)32

وقد طرح ىذا التيار النموذج الشعبوي بما يتضمنو من طرح القائد الصفات
الكاريزمية التي تمكنو من تحقيق الحشد الشعبي واالنخراط ما بين الجماىير .
فالشعبوية ترتبط بفرضية انتقال ابنية ممارسة المعبة السياسية من اعمى (النخب
السياسية – االحزاب السياسية) الى اسفل (القاعدة الشعبية) .فالتعريف االكثر
وضوحا لمشعبوية يتجمى في العالقة المباشرة ما بين القائد الكاريزمي والشعب ،
دون اي وسطاء  ،تمك العالقة تيدف الى التخمص من دور المؤسسات الحزبية

كمؤسسة وسيطة ما بين القائد والشعب  ،ولذا فقد رآىا ، Kurt Weyland
الباحث في الشؤون الالتينية بمثابة ظاىرة سياسية باألساس  ،يتمكن من خالليا

رئيس الدولة من ان يتعامل بحنكة سياسية مع الطبقات االجتماعية المختمفة ،

وكسب تأييدىا  ،واالستعانة بيا في مواجية معارضيو(.)33
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كما اختمفت الوسائل االجرائية التي اعتمدتيا ىذه التيارات لممارسة المعبة
السياسية فاليسار الشعبوي الالتيني قائم عمى فكرة الدمج التجديدي بين الشعبوية

والديمقراطية  ،وتعد الحيمولة دون تحول الشعبوية الى أوتوقراطية ام ار مرىونا
()34

باإلرادة الشعبية  ،وقدرتيا عمى ان تحافظ عمى حقوقيا السياسية

.

يمثل ىؤالء الشعبويين الراديكاليين يسا ارً مختمفاً جداً فكثي ارً ما يعارضون

الشيوعية بشدة  ،وييتمون بالسياسة كأداة لموصول الى السمطة واالحتفاظ بيا،
اكثر بكثير من اىتماميم بالسمطة كأداة لصنع السياسة .وقد قاموا بأعمال من اجل
تحسين حال الفقراء حيث اىتم بيرون فارغاس بشكل أساسي بالبروليتاريا في

المدن ،واىتم كارديناس بالفالحين المكسيكيين ،لكنيم أسسوا ايضاً التنظيمات

النقابية التي اسأت منذ نشوئيا الى األنظمة السياسية  ،باإلضافة الى تشكيل

الحركات العمالية والفالحية ،وقاموا بتامين قطاعات كبيرة من اقتصاديات

بالدىم(.)35

أن اليسار الشعبوي او الراديكالي قوامو يتشكل داخل اجيزة الدولة العسكرية
منيا خصوصا وىدفو الرئيس استعادة نموذج الدولة التوزيعية وال يشعر باالرتياح
تجاه سياسات التعبئة االجتماعية الواسعة إلى تقودىا الحركات االجتماعية
بتنظيماتيا المستقمة .اما اليسار االصالحي فتقوم أطروحاتو الرئيسة عمى افتراض

أن النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية والغاء كافة أشكال التمييز االجتماعي ال
يمكن أن يتم إال عن تعميق الممارسة الديمقراطية واستقاللية الحركات االجتماعية
()36

وليس بالضرورة من خالل سياسات التأميم أو االصطدام بالواليات المتحدة

.

وأن تعميق ىذه الممارسة الديمقراطية كفيل بتحقيق أي خمل ناتج عن عمل آليات
السوق الرأسمالي ويستطيع فرض تنازالت عمى توغل االستثمارات األجنبية .وىو ىنا

ينطمق من رؤية نقدية لتجارب بناء االشتراكية خارج أمريكا الالتينية وتجارب
()37

األنظمة الشعبوية في أمريكا الالتينية نفسيا

.

وينبغي اإلشارة ىنا أن صعود أي من ىذين اليسارين إلى مقاعد السمطة

يتوقف عمى السياق االقتصادي واالجتماعي الذى تعمل فيو ىذه التيارات .فظروف
األزمة االقتصادية الطاحنة مثالً أو ىشاشة المؤسسات الديمقراطية وضعف الحركات
82

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
العذد 24

االجتماعية غالبا ما يفتح الطريق أمام اليسار الشعبوي الختطاف السمطة .فعمى
سبيل المثال وصل كريشنر لمسمطة في األرجنتين في أعقاب انييار اقتصادي كامل

في عام  2002لم يجعل ىناك بد من المجوء إلى الشعبويين القدامى لفرض
االستقرار برغم تمممل المؤسسات االقتصادية الدولية من سياساتو .وايضا وصول
موراليس لمسمطة كان في بوليفيا األفقر واألقل نمواً في أمريكا الالتينية ،وفي أعقاب

أزمة سياسية امتدت ألكثر من ثالث سنوات .كل ىذا في ظل تخمف اليياكل

السياسية في بوليفيا وأزمة االندماج القومي الحادة بين الغالبية اليندية واألقمية
البيضاء التي تسيطر عمى مفاصل الدولة واالقتصاد القومي وضعف الحركات

االجتماعية وقمة خبرتيا .

عمى العكس من ذلك ،أتت االنتصارات االنتخابية لميسار الديمقراطي في تشيمي
في أعقاب عقد من النمو االقتصادي الناجح قفز بيا إلى الصدارة من حيث

المؤشرات االجتماعية واالقتصادية لمتنمية .وفي البرازيل جعمت خبرة وتعبئة الحركات
االجتماعية الخيار الشعبوي غير ذي موضوع.
ويمكن القول ان اوجو التشابو بين القوى السياسية في دول امريكا الالتينية
يتمثل في ان:

()38

األولى :جميعيا تمعب دو ار في التنمية االجتماعية  .في الحقيقة ان الشخصيات
السياسية لجناح اليسار مندمجة تماما في التنمية االجتماعية وغالبا ما
يتحدثون عن ضرورة القضاء عمى الفقر وزيادة العدالة االجتماعية وابرز مثال
عمى ذلك الرئيس البرازيمي لوال وبرنامجو " تصفير الجوع " مما يجعل من
الممكن بالنسبة لو كسب تأييد الفئات المنخفضة الدخل  .وفي ىذا السياق فقد
دعا الرئيس تشافيز اعداد كبيرة من االطباء الكوبيين والمعممين لمعمل في
المناطق النائية من فنزويال لالستفادة من عائدات النفط ،وقد دفعت ىذه

الجيود من جانب اخر الى تمكين المواطنين الفقراء من ىذه المناطق الحصول
عمى الرعاية الطبية والتعميم االساسي عالوة عمى ذلك نفذ الرئيس تشافيز

سياسات اصالح االراضي وقدم لمجماعات من ذوي الدخول المنخفضة

الحاجات االساسية لمعيش .
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الثانية  :يشترك السياسيون في اليسار واليمين بشان مواقفيم تجاه االصالحات
االقتصادية الميبرالية التي طبقت منذ نياية عقد الثمانينات من القرن المنصرم،
ومع ذلك ال يعترف اي من قادة امريكا الالتينية ان إصالحاتيم ذا طبيعة
ليبرالية جديدة ،سيما في الحممة االنتخابية فيي حممت يافطة معارضة ليذه
االصالحات  ،لكن بعد مجيئيم الى السمطة فان اعماليم اختمفت تماما.

الثالثة :ان اليسار الجديد بجناحيو (الشعبوي او الراديكالي واالصالحي المعتدل)
يتبنى رؤية إقميمية متشابية إلى حد كبير ،ولكن بآليات مختمفة ،وحسب
مصالح وظروف كل طرف منيما ،إال أنيما في النياية يعمالن لموصول إلى

ىدف الوحدة اإلقميمية الشاممة لكل دول القارة .أن فنزويال تزعمت اليسار
الشعبوي او الراديكالي في العمل اإلقميمي ،وتزعمت البرازيل اليسار اإلصالحي

المعتدل(.)39

ثالثا  -اسثاب صعىد اليسار يف امزيكا الالتينيح

ان صعود اليسار في معظم امريكا الالتينية الفناء الخمفي لمواليات المتحدة

خالل السنوات العشر الماضية ،يتصل بعوامل ثقافية كتجذر اإلرث اليساري في تمك
البمدان منذ منتصف القرن المنصرم ،عالوة عمى اعتبارات اقتصادية واجتماعية
تتجمى في تدني مستوى المعيشة والتفاوت الطبقي الواضح في تمك البمدان جراء
إخفاق تجارب التنمية الميبرالية المدعومة أمريكيا خالل سبعينيات وثمانينيات القرن

الماضي  .إن المحرك الرئيس والعامل المشترك األكبر الجامع لصعود اليسار في

غالبية دول أمريكا الالتينية كان ىو تدني شعبية الواليات المتحدة في تمك الدول
بشكل ممحوظ خالل العقدين األخيرين عمى نحو ما أجمعت عميو استطالعات الرأي

التي أجريت في الواليات المتحدة ودول أمريكا الالتينية عمى حد سواء( .)40وبناء

عمى ذلك  ،يرجع المحممون االنتصارات االنتخابية وصعود اليسار الالتيني إلى
خمسة أسباب رئيسة ىي:

()41
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السثة االول:

يأتي صعود اليسار كرد فعل عمى سياسات الميبرالية الجديدة بمالمحيا

الرئيسة مثل تخفيض الدعم الحكومي لمسمع األساسية والمدخالت العممية اإلنتاجية
ومحاولة جذب االستثمارات األجنبية ،فضالً عن التوسع في عممية الخصخصة.

وتختمف التحميالت حول الجدوى االقتصادية من ىذه السياسات اذ أن معدالت النمو
ال زالت أقل من مثيالتيا في مناطق أخرى من العالم مثل جنوب شرق آسيا ،أو

حتى مقارنة بدول أمريكا الالتينية ما بين عامي ( .)1980- 1940أما عمى
الصعيد االجتماعي كانت مخرجات ىذه السياسة غير محتممة بالنسبة لمشرائح

األكثر فق ارً وتجمت في تدىور مستوى الخدمات الصحية والتعميمية وتراجع الدخول.
وفي ىذا السياق يأتي الصعود اليساري الراىن كاستجابة لتمك السياسات ،وبحثاً عن
سبيل لعالج آثارىا االجتماعية الفادحة .فالفقر يعد العامل الحاسم في صعود قوى
()42

اليسار في امريكا الالتينية

 .اذ ازداد الفقر في بمدان أمريكا الالتينية  ،عمى

العكس ما كانت تروج لـو العولمة الرأسمالية تماماً .فالحكومات لم تجمب ليم

الرفاىية  ،وىي عاجزة عن إعادة توزيع الثروة بشكل عادل .وىكذا ،فإن  %71من
األمريكيين الالتينيين يعتقدون أنيم محكومون من قبل جماعات صغيرة ال تراعي إال
مصالحيا الخاصة ومصالح السوق .ويغذي ىذا انقسام السكان إلى مجتمعين

متصارعين ،كما ىو الحال في فنزويال ،وبوليفيا ،واألرجنتين  .واذا كان سكان
المنطقة يعتقدون أن حرية السوق يمكن أن تكون نموذجاً جيداً لمتنمية ،إال أنيم

يطالبون بتحويل الديموقراطية االنتخابية إلى ديموقراطية اجتماعية وتشاركية

أكثر(.)43

ولم تفمح الحركات واألحزاب اليسارية في تعرية شرعية الميبرالية الجديدة
وحسب ،بل وفي اعادة تنظيم صفوف القوى االجتماعية والسياسية في المنطقة.
وتمكنت اإلضرابات والتعبئة الجماىيرية في بيرو عام (  ،)2000والتمرد الشعبي

في األرجنتين ( ،)2001والتمردات التي اتسمت بمشاركة سكان البالد األصميين في
اإلكوادور ( ،)2005 ،2000، 1997وبوليفيا ( ،)2005، 2003من اإلطاحة
بأنظمة فاسدة وموالية لمواليات المتحدة .ان ىذه التعبئة الشعبية لميسار  ،جعمت
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من الممكن انتخاب حكومات يسارية في األرجنتين ،والبرازيل ،وفنزويال

وأوروجواي(.)44

اذن السبب األكثر أىمية لتحول المنطقة نحو اليسار ىو العجز في النمو

االقتصادي .فمع ان الرأي ىو أن اإلصالحات خالل الخمسة وعشرين سنة الماضية
والسياسات المالية القاسية واالستقاللية الكبيرة المعطاة لمبنوك واالنفتاح عمى
التجارة واالستثمارات العالمية وتخصيص المشاريع والمؤسسات العامة وتجاىل

استراتيجيات التطوير االقتصادي والسياسات الصناعية  ،قد كان ليا األثر الناجح
في ازدياد النمو ،اال أن ىذه اإلصالحات خمفت وراءىا الكثير من الفقراء وانعدام

المساواة  .ونالحظ أيضا اضمحالل النمو االقتصادي ،فمنذ عام  1960حتى عام

 1980كان معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي في المنطقة  ،%8مقارنة بكوريا
الجنوبية التي حققت نمواً بمعدل الضعفين في نفس المدة ،واألمر ذاتو ينطبق عمى
تايوان التي حققت نمواً بمعدل ثالثة أضعاف .ولكن كان ذلك كافياً لرفع معدل

المعيشة بشكل ممحوظ لمعظم أمريكا الالتينية .أما في المدة بين عامي (-1980

 ،)2000فقد أصبحت نسبة نمو الناتج المحمي اإلجمالي  %9فقط .وبين عامي
( ،)2005- 2000كانت النسبة  .*%4اي ان ثمة جيل كامل وحوالي نصف

أمريكا الالتينية خسروا فرصة أية زيادة ممحوظة في معدالت مستوى المعيشة .فعمى

سبيل المثال لو استطاعت البرازيل والمكسيك االستمرار في النمو وفق معدالت ما
قبل الثمانينات لكان بإمكانيما الوصول بمعدل دخل لمفرد إلى نسبة توازي نسبة دخل
()45

الفرد األوربي في ىذا الوقت

.

وشيدت تسعينيات القرن العشرين عودة الشعبوية مرة اخرى ،بعد ان خفتت
لعقدين كاممين بتبني رؤى اصالحية ليبرالية جديدة نابعة من التيارات اليمينية عمى

يد فيرناندودي كولور ميمو ( )1992-1990في البرازيل  ،وكارلوس منعم في
االرجنتين ( ،)1990-1989ولكن فشل السياسات الميبرالية التي تبنتيا ىذه

التيارات اليمينية ،كان البداية لمصعود المدوي لمتيارات اليسارية الشعبوية في القارة،

وكان ابرز تجمياتيا وصول ىوجو شافيز لمسمطة في فنزويال(.)46
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السثة الثاني:

شكمت عممية الدمقرطة المتسارعة ،والتي بدأت بشائرىا في قارة أمريكا

الالتينية منذ نياية الثمانينيات مع تحمل األنظمة العسكرية الديكتاتورية قوة دفع
لصعود اليسار .فمن جية ،أدت ىذه العممية المتسارعة بما صاحبيا من تعاظم نفوذ

االتحادات العمالية والمنظمات الفالحية ومجالس األحياء وغيرىا من منظمات
المجتمع المدني ،إلى وضع مواقع النفوذ التقميدية واألحزاب القائمة والدوائر
المسيطرة عمى عممية صنع القرار داخل الجيش والبيروقراطية ،إلى جانب األجنحة

التقميدية داخل المؤسسات القضائية  -والتي شكمت نخبة ما قبل التحول الديمقراطي

في ىذه الدول  -محل التساؤل والنقد .وكان طبيعياً أن تنجرف ىذه العممية النقدية

بالمزاج االنتخابي ككل تجاه اليسار .ومن جية أخرى ،أدى اقتران عممية الدمقرطة
تمك مع تفاقم مؤشرات الال مساواة االجتماعية إلى تبنى الحركات السياسية المشكمة

حديثاً لخطاب اجتماعي بالمعنى الواسع لمكممة.

ويشبو بعض المحممون السياسيين ىذا الوضع في أمريكا الالتينية بالوضع في

غالبية مجتمعات أوروبا الغربية مع نياية القرن التاسع عشر .اذ اقترن النفوذ
الواسع لالتحادات العمالية واألحزاب االشتراكية بأشكال متنوعة من الال مساواة عمى
أساس العرق والنوع والدخول ،وىو ما أدى بيذه االتحادات إلى االنجراف يسا ارً

بيدف تفكيك أبنية الال مساواة تمك واكساب السياسة مممحا شعبيا في مواجية

الطابع البرجوازي الفوقي لمعبة الديمقراطية( .)47فالنقطة الميمة ىي ان بدأ تطبيق
ديمقراطية واسعة االنتشار وتعزيز انتخابات ديمقراطية كطريق لموصول الى السمطة،

ستؤدي عاجالً ام آجالً الى تحقيق انتصارات لميسار خاصة بسبب الوضع

االجتماعي والعرقي لممنطقة( .)48مثال عمى ذلك  ،ىناك اثنان من أصل ثالثة
بوليفيين يعيشون تحت خط الفقر ،و %60منيم ىم من السكان األصميين (أكثر

من ثالثين أثنية) ،كما أن  %60من سكان بوليفيا ىم من الينود األميركيين،
يضاف إلييم %25من الميجنين ،في حين ال تتجاوز نسبة ذوي األصول األوروبية
الـ %15من السكان ،ومع ذلك استأثر ىؤالء بحكم البالد منذ االستقالل عن إسبانيا
قبل  150عاماً  .وكان تفاقم األوضاع المعيشية في البالد نتيجة فشل السياسات
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اإلصالحية الموجو أميركياً من خالل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،في طميعة
العوامل التي أسيمت في فوز الرئيس البوليفي موراليس(.)49

السثة الثالث:

شكل انييار االتحاد السوفيتي بيئة مواتية لصعود اليسار الالتيني .فقد أدى

اختفاء التيديد السوفيتي ونياية الحرب الباردة إلى إعادة نظر جذرية في السياسة
األمريكية تجاه أمريكا الالتينية .اذ لم يعد اليسار آنذاك يشكل تيديداً لألمن القومي

األمريكي او توصف الحركات اليسارية بصفة التبعية الدائمة لمسوفييت ،وىو ما فتح

الباب أمام انخراط اليسار في سياسات وتحالفات انتخابية واسعة بغير انقطاعات
مربكة من االنقالبات العسكرية المدعومة أمريكيا ،عمى خالف السياسة األمريكية
منذ خمسينيات القرن الماضي (مثل انقالب بينوشيو عمى الرئيس المنتخب سمفادور

الميندي في تشيمي عام .)1972
السثة الزاتع:

ان مناىضة السياسة األميركية من أىم أسباب صعود اليسار .فتبني قادة

أمري كا الالتينية لسياسة أميركا في المنطقة والتي تدعم الرأسمالية وتستنزف موارد
دوليا  ،قمل فرص القضاء عمى الفقر وتحسين مستوى معيشة المجتمعات داخميا ،
في مقابل ان تنجح في بسط سيطرتيا عمى الموارد والنفوذ داخل األروقة السياسية

الحاكمة .من جانب اخر ،تبنى القادة الجدد او القادة القدامى الجدد سياسات
مناىضة ألميركا ،مما اكسبيم شعبية كبيرة أدت بجانب العوامل السابقة الى فوزىم
في االنتخابات الرئاسية .فقد شككت الواليات المتحدة من فوز (ىوغو شافيز)
بالسمطة في األعوام ( ،)2005 – 1998وحاولت دفع المعارضة الى مقاطعة
االنتخابات .

إن التطورات اليسارية التي أسفرت عنيا العممية االنتخابية في أمريكا

الالتينية ،يعزز المحور المناىض لمواليات المتحدة األمريكية في القارة الجنوبية.
وعمى الرغم من أن بمدان أمريكا الالتينية اعتنقت نيج الميبرالية االقتصادية في

سياق العولمة الرأسمالية التي تقودىا واشنطن ،فإن شعوبيا زادتيا العولمة فق ارً عمى
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فقر ،وتفاقمت عندىا التفاوتات االجتماعية الحادة ،عوض عن الواقع المتردي الذي

أوقعتو فييا الديكتاتوريات العسكرية بعد مرحمة االستقالل(.)50

إلى جانب ما تقدم ،ىناك اإلرث التاريخي من العداء األمريكي الالتيني

لواشنطن ،الذي يدركو حكام وشعوب أمريكا الالتينية ،باستثناء المنتفعين منيم
بالنفوذ األمريكي في بالدىم ،وىم شريحة محدودة من رجال األعمال والتجار وذوي

التوجيات الميبرالية المؤمركة ،أن واشنطن قد صارت أكثر نزوعا باتجاه تجاىل

مصالح دول أمريكا الالتينية في أعقاب انتياء الحرب الباردة ،ثم انغماسيا في
الحرب ضد اإلرىاب ؛حيث تعتقد أجنحة عديدة في واشنطن أن أىمية أمريكا
الالتينية قد تراجعت بالنسبة لواشنطن ،ومن ثم لم تعد تستجدي االىتمام األمريكي

المفرط والحرص الشديد عمى استرضاء شعوبيا وحكاميا؛ لذا يرى معظم مواطني

ىذه الدول أن واشنطن لم تعد ِّ
تركز في عالقاتيا مع تمك البمدان في حقبة القطبية

األحادية ،إال عمى التقميل من تبعات الجوار الجغرافي مع تمك الدول عمى المصالح

األمريكية اذ تيتم واشنطن بمنع تصدير المخدرات والمواد المحرمة من تمك البمدان
إلى األراضي األمريكية ،وتحجيم عمميات اليجرة غير المشروعة ،وليس أدل عمى
ذلك من توقيع الرئيس بوش في شير نوفمبر ٦٠٠٢عمى مشروع إقامة جدار عازل
بين بالده وتمك الدول بطول الحدود الجنوبية لمواليات المتحدة مع المكسيك .كما
تنشغل واشنطن بتأمين وارداتيا من مصادر الطاقة من دول أمريكا الالتينية ،إضافة
إلى تأمين الممرات المائية االستراتيجية لسفنيا وبوارجيا ،وتعزيز حضورىا
االستراتيجي في جيوب القارة األمريكية الجنوبية(.)51

السثة اخلامس:

ان وصول االحزاب اليسارية واحزاب يسار الوسط الى السمطة  ،والتي

استطاعت ومن ثم االيفاء بتعيداتيا مما منحيا ثقة الجماىير الفقيرة  ،وبالتالي
ساعد ىذا عمى تعزيز توقعات الجماىير من فوز الحزب اليساري في بمد اخر في
()52

المنطقة

.
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ان السياسات الداخمية والخارجية لحكومات اليسار نفسيا تختمف بشكل كبير

فمن جية ىناك الكثير من اوجو التشابو بين حكومات اليمين واليسار ،ومن جية
اخرى ان الفروقات ضمن اليسار اكبر من تمك الفروقات بين اليسار واليمين .
()53

وتظير االختالفات واضحة ضمن اليسار في جانبين:

الجانب االول ىو كيفية البحث في دور الدولة التدخمية وسياستيا.
اما الجانب الثاني فيو كيفية التعامل مع المنظمات اإلقميمية والدولية مثل االمم
المتحدة ،وايضا البيئة الدولية مثل الواليات المتحدة االمريكية .
 -1على صعيذ السياساخ الذاخليح :

أ -السياسات االقتصادية لميسار:

ان األصول المتباينة لميسار الالتيني لعبت دو ارً محورياً في صياغة السياسات

التي سيتبعيا حال وصولو لمسمطة .ففي البرازيل عمى سبيل المثال ،كان لوال واضحاً
من البداية ،حتى قبل انتخابو ،أنو لن يجرى تغييرات في سياسات سمفو الميبرالي

كاردوسو ،وانو لن يخل باالتفاقات الموقعة مع صندوق النقد الدولي وغيرىا من
جيات التمويل الدولية  .ومع وصولو لمسمطة استطاع من خالل ىذه السياسات
تحقيق فائض سنوي في الموازنة العامة  ،بالرغم من تباطؤ معدالت نمو االقتصاد

البرازيمي( .)54والحال كذلك في تشيمي خالل  16عاماً متواصمة من حكم اليسار

برئاسة الجوس وباشيمي ،قفزت مؤشرات النمو االقتصادي والتنمية البشرية بمعدالت

قياسية.

ان التحول االقتصادي واالجتماعي في أمريكا الالتينية ال يسير وفق خط

متوازن .اذ يقول المنسق لممجمس األمريكي الالتيني لمعموم االجتماعية ،وايميميو
طادي" نحن في وضع`استطاعت من خاللو الصراعات االجتماعية أن تعبر عن
نفسيا ،إذ نجحت في إنتاج تغيرات عمى الصعيد المؤسساتي لوال في البرازيل،
وكيرشنر في األرجنتين .أما عمى الصعيد االقتصادي ،فمم يتم التخمي عن السياسات

النيوليبرالية"( .)55ما يجري حسب تحميمو ،ىو إعادة شرعنة النظام السياسي ،مع
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ال من المفترض أن يحقق النمو
المحافظة عمى الصور التقميدية .في األرجنتين مث ً

رقماً قياسياً بنحو  ، %6ولكن البطالة ىي في ارتفاع مستمر ويعيش  %50من
السكان في الفقر .

وتشير تجربة فنزويال إلى تدىور مؤشرات النمو االقتصادي والتنمية البشرية
منذ مجيء شافيز لمسمطة عام  1999بشكل متواصل ،وىو ما يتضح من مقارنة
تمك المؤشرات مع نظيرتيا في المكسيك ،التي شيدت واحدة من أدنى معدالت النمو

في القارة خالل المدة ذاتيا .ففي المدة (  ،)2003 – 1997نما الناتج المحمي
اإلجمالي المكسيكي بنسبة  ، %9.5بينما انكمش االقتصاد الفنزويمي بمعدل

 .%45وفي المدة ما بين(  ، )2005- 1998فقد البيزو المكسيكي  %16من
قيمتو ،بينما ىبطت قيمة البوليفار الفنزويمي بنسبة  .%292وتقمص عدد األسر
المكسيكية التي تعيش في فقر مدقع بنسبة  %49ما بين عامي (-1998

 ، ) 2004في حين ازداد عدد األسر التي تعيش في فقر مدقع في فنزويال في ذات
المدة بنسبة  %4.5من معدل التضخم ،فقد قدر بـ %3.3في المكسيك في عام
 ،2005في حين بمغ نظيره في فنزويال  %16في نفس العام.
ولكن السياسات االقتصادية المتميزة لمرئيس شافيز اثبتت نجاعتيا في

المراحل الالحقة ،والتي يمكن تمخيصيا بما يمي:

()56

 رفض خصخصة المشاريع االقتصادية سيما مشاريع القطاع العام وبالذات القطاعالنفطي .اذ تشكل فنزويال رابع دولة في اإلنتاج العالمي لمنفط وثالث دولة مصدرة
لو لمواليات المتحدة  .ان سيطرة الدولة عمى كافة عوائد النفط ارتفعت بنسبة
 %66في غضون عشرة اعوام  ،اي منذ ( ، )2009 -1999فضال عن نمو
الصادرات النفطية  ،التي ارتفعت ايضا من  %77عام  ،1997الى  %89عام

2006

()57

 .فالرئيس تشافيز يرى بان تضطمع الدولة بدور كبير الى درجة

السيطرة عمى االقتصاد  .وبناءا عمى ىذا االفتراض فقد نفذت فنزويال برامج
تأميم قطاع الطاقة  .وبإزاء ذلك استمر رؤساء الجناح اليساري االخرون الى
اعتماد مبدا الخصخصة وعدم اتخاذ اي اجراءات لمتأميم ،ويجادلون بان تدابير
()58

التأميم قد ال تكون متوافقة مع اتجاىات العولمة اليوم
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 اإلعالن عن سياسة اإلصالح الزراعي ،فصدر قانون اإلصالح عام . 2001 تنويع مصادر االقتصاد الفنزويمي ،وتفعيل الصناعات الغير نفطية ،باإلضافة إلىالصناعة النفطية والتنويع في التصدير النفطي ،وكسر االحتكار األمريكي .

 تشجيع القطاع الخاص غير المرتبط بالخارج ،سيما القطاع الصغير الحجموتقييده بشروط لكي يعمل في خدمة االقتصاد الفنزويمي.

 منح فرص عمل لمشباب العاطل عن العمل ،وتوفير مجاالت متعددة الحتوائيم. اإلنفاق عمى البنى التحتية  .وىذه السياسة االقتصادية الجديدة حققت نمواًاقتصادياً كبي ار بمغ حجمو  ،%4ونما القطاع الخاص بنسبة  . %18/6وفي
المقابل نما القطاع العام نسبة  .%11ويمكن القول أن فنزويال اليوم تعيش

انتعاش اقتصادي يختمف عما كانت عميو سابقاً .

انعكست تمك السياسات االقتصادية القائمة عمى سيطرة الحكومة المركزية في

فنزويال عمى عدد من المؤشرات  ،اوردىا البنك الدولي  ،توضح تداعيات تمك
()59

السياسات :

 بمغت النسبة المئوية لمسكان تحت خط الفقر في  2009نحو  ، %29مقارنةبعام  1998والتي بمغت فيو النسبة . %50

 انخفاض الدين الخارجي ليصبح  %1443عام  ، 2010مقارنة بعام ، 1998حيث بمغ الدين الخارجي . %4245

 انخفاض مشاركة القطاع الخاص في مجال التجارة السمعية عام  2010لتصلالى  ، 2742مقارنة بعام  ، 2001والتي بمغت نسبة المشاركة فيو . %3646
 انخفاض نسبة البطالة لتصل الى  %746عام  2009مقارنة بعام ، 1998والتي بمغت فيو . %11

اسفرت تمك االصالحات االقتصادية عن انخفاض نسبة الفقر من  %3548في
عام  2003الى  %2144عام  ، 2010الى  %745عام  . 2010وانعكس ذلك
التغير االقتصادي واالجتماعي عمى اعادة صياغة تعريف البرازيل ليويتيا ودورىا

وامكانياتيا ،واالستفادة من المقومات الذاتية واالقتصادية التي تتوافر ليا  ،حتى
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اضحت اقتصاد في امريكا الالتينية  ،وثاني اقتصادي في االمريكيتين  ،باإلضافة
()60

الى كونيا ثامن اكبر اقتصاد في العالم  ،من حيث الناتج المحمي

.

أما في األرجنتين ،عمى الرغم من نجاح كريشنر في السيطرة عمى معدل التضخم

واستعادة النمو مرة أخرى إال أن جميع المؤشرات تشير بقمق إلى تداعيات التوسع
في اإلنفاق الحكومي بعد تجاوز مرحمة االستقرار الحالية .وفي المكسيك ،ما زالت

النخبة السياسية تتذكر ما أدى إليو اإلنفاق الموسع خارج آلية الضرائب المركزية
()61

من ارتفاع غير مسبوق في نسبة الدين المحمي
ب-

.

السياسات المتعمقة بالدمقرطة

أن اإلنجاز األىم ليذه األنظمة المحمي اليسارية بإجماع المحممين ىو تعميق

الممارسة الديمقراطية ودعم مؤسساتيا ،سواء عمى الصعيد المحمي في األحياء
والمناطق الميمشو ،أو عمى الصعيد الوطني مثل دعم استقال لية القضاء ومكافحة
الفساد .فاليسار التشيمي يرى أنو يجب السير نحو الديموقراطية ومساعدة بمدان

امريكا الالتينية عمى إيجاد سياسات فعالة لمخروج من أزماتيا .اذ يؤكد برنامج
الرئيسة ألتشيميو باشميو عمى مواصمة االنفتاح عمى االستثمارات األجنبية ،والدفاع

عن تعزيز التوافق اإلقميمي حول المياركوسور* ،باعتبارىا األداة الجوىرية لتطوير
السياسات االجتماعية في أمريكا الالتينية من أجل إنياء معاناة الفقراء والمحرومين

واألقميات ،مع البقاء في إطار االقتصاد الميبرالي .
واستمرت ظاىرة انتقال السمطة بشكل سممي بين دول امريكا الالتينية مع
نياية القرن العشرين وبداية األلفية الجديدة  ،وحدثت تحوالت جنرية في اكثر من
بمد التيني  .وتقدم الوعي الالتيني بظاىرة الديمقراطية الى درجة خروج الجماىير
بشكل عفوي والمطالبة بعودة رئيس ما والقيام باضربات  ،مثمما حدث في انقالب

()62
عام  2002ضد الرئيس المنتخب (ىوغو شافيز)  .اذ ان شافيز اصبح رئيساً

لفنزويال عام  ،1999وبحكم ما يمتمكو من قواعد شعبية وكاريزما ومشروع ثوري ،
عمل عمى نشر الشافيزي كمشروع سياسي واقتصادي داخل فنزويال وخارجيا ،
مدعوما بخطاباتو الحماسية ضد الواليات المتحدة والسياسات االقتصادية التي

وضعت عقب اجماع واشنطن وىي السياسة التي دعمتيا قطاعات شعبية واسعة في
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فنزويال  ،وفي الوقت نفسو دعمت القاعدة الشعبية لمشروع شافيز  ،وساعدتو عمى
التصدي لالنقالب العسكري عميو عام  .2002اذ رفضت المؤسسة الديمقراطية
العميا (الجمعية الوطنية ) االستسالم لمطالب الحكومة االنقالبية ،كما طالب الشارع
بعودة الرئيس المنتخب (شافيز) بشعبية جارفة  ،ثم اجراء تعديالت دستورية عام
 2009لرفع القيود عن عدد الفترات الرئاسية بنسبة  %54لممؤيدين من خالل
استفتاء شعبي ديمقراطي ونزيو( .)63وأدخل وألول مرة في تاريخ فنزويال السياسي

تعديالً عمى الدستور أجاز فيو لمشعب الفنزويمي أجراء استفتاء عمى منصب الرئيس
بعد مرور سنتين من حكمو أي ان لمشعب ألحق في بقانو أو عزلو في حالة إذا ما
تغير عن نيجو أو برنامجو االنتخابي  .وأقر ذلك في الدستور عام  ،1999وادخل

كذلك مفيوم (ديمقراطية المشاركة ) وىو مفيوم موازي لمديمقراطية التمثيمية  ،وىو
()64

من أىم التحديات التي تواجو البمد

 .اذن تنبع سياسة شافيز الثورية من ايمانو

بضرورة وحتمية المشاركة السياسية وتعميقيا ،وصوال الى اكثر الطبقات فقرا .كما
ان االصالحات السياسية التي يجرييا تتم بموافقة شعبية ،وعبر آليات الديمقراطية ،
()65

وبقاؤه في السمطة ىو باألساس اختيار ناخبيو  ،وانفاذ إلرادتيم واصواتيم

.

غير أن اىم أخطاء شافيز يتمثل في حقيقة أن خطابو الجماىيري أسيم في

إحداث استقطاب · اجتماعي حاد ،تسبب في القطيعة بين الطبقة المتوسطة،
والفئات االجتماعية األكثر فق ار التي أصبحت ترى في األولى منافسيا الفعمي
والمسئول األول عن مشكالت البالد ،وىكذا وجدت الطبقة المتوسطة نفسيا مدفوعة

رغما عنيا ،إلى االرتماء في أحضان المعارضة السياسية(.)66

ووعد الرئيس األكوادوري رافاييل كوريا بإقامة جمعية تأسيسية إلعادة صياغة
الدستور ،حتى يستطيع نواب االمة حماية الشعب  ،كما تعيد بتدعيم التعميم وحقوق

اإلنسان ومكافحة الفساد والفقر(.)67

تنطوي التجارب الديمقراطية في امريكا الالتينية عمى قدر ال يستيان بو من
المعارضة من داخل أحزابيا نفسيا .المثال األبرز عمى ذلك ىو الرئيس لوال فيو

يواجو معارضة قوية من األجنحة اليسارية في حزب العمال بزعامة خوسيو جونينو
وخوسيو ديركو محورىا تبقرط الحزب واقترابو في السمطة من نموذج األحزاب
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النخبوية التقميدية ،عمى العكس من تراثو الكفاحي .وتسعى بعض التيارات إلى
الخروج من حزب العمال وتأسيس أحزاب جديدة لميسار مثل "حزب االشتراكية

والحرية" ،ىذا بخالف فضيحة الفساد المشيورة والخاصة بتجاوز حدود اإلنفاق في
الحممة االنتخابية لموال خالل العام .2002
ت-

السياسات االجتماعية

يسعى اليسار الالتيني لفرض االستقرار السياسي وضبط الشارع في مواجية

خطر التثوير .ويحقق ذلك بالتوسع في اإلنفاق عمى الطبقات األفقر والنيوض
بمستوياتيا المعيشية من خالل التعميم والعالج المجانيين ومختمف مكونات شبكات
الضمان االجتماعي المعاصرة .ولتمويل ىذه البرامج ال تمجأ تمك النظم عادة لفرض

الضرائب عمى الدخل ،خاصة دخول الطبقات المتوسطة ،إذ من شأن ذلك أن يضع
شرعيتيا عمى المحك ،ويجعميا مطالبة بتبرير سياساتيا في مواجية دافعي

الضرائب .فبدأت في تمويل ىذه البرامج من خالل تأميم كل مصادر الريع الممكنة

مثل البترول (كارديناس في المكسيك) خطوط السكك الحديدية (بيرون في
األرجنتين) الصمب (فارجاس في البرازيل) والفحم (ألفارادو في البيرو) .ىذا التأميم

الواسع لمصادر الريع والتحكم الكامل في توزيعو سمح ليذه النخب بموقع تفاوضي،
أفضل بكثير من ذي قبل مع القوى االجتماعية المختمفة (.)68

ويركز الرئيس األورغواي فاسكويز عمى دعم الفقراء ومساعدتيم ،فيما تعيد

بالمحافظة عمى السياسات االقتصادية المحافظة(.)69

ونظ ارً لغياب حركة عمالية قوية ،فقد عرف شافيز كيف يعتمد عمى بعض

قطاعات القوى المسمحة وقسم من الطبقات الفقيرة ،كما وتعتمد حكومتو برنامج

طوارئ اجتماعي يؤتي ثماره( .)70باإلضافة إلى خطة بوليفار  2000التي وضعيا
شافيز وخصص ليا  147بميون دوالر  ،إلمداد الخدمات األساسية وتوزيع الطعام
عمى المناطق الفقيرة بالرغم من تحقيقيا لبعض النجاح النسبي في رفع المعاناة عن

الفقراء من سطوة وىيمنة اصحاب المال والنفوذ المدعومين من الخارج  ،إال أنيا لم
تساعد عمى محاربة جذور ومشكالت الفقر وعدم المساواة .وأدى التدىور
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االقتصادي في ظل حكومة شافيز إلى تفاقم المشكالت االجتماعية مثل العنف بعد

مشكمة البطالة واالقتصاد الضعيف الذي تواجو فنزويال( .)71وعمى النغمة النفطية
فإن اإلصالحات االجتماعية المطروحة ستحتاج عمى المدى القصير تغييرات بنيوية،

ومراجعة المتيازات المجمعات الصناعية الكبرى واألرستقراطية العقارية ،وكذلك
مراجعة المتيازات البيروقراطية المدنية والعسكرية .إن حيوية التنظيم الذاتي لمطبقات
الشعبية تبين أن األمر يتعمق بعممية عميقة الجذور ،ولكنيا ما زالت بحاجة إلى

بناء سياسي قوي لتتمكن من التقدم(.)72

وتحقق في عيد شافيز إنجازات اجتماعية متعددة ،فحاول انجاز ما جاء في

برنامجو االنتخابي من ضرورة لمحاربة الفقر والفساد والرشوة والقضاء عمى األمية،
وأصدر قانون الضمان االجتماعي واليوم  %70من السكان يتمقون العناية
الصحية .أي بمعدل  17مميون من مجموع  25مميون ،وتضع الدولة برنامج

غذائي لجميع المواطنين(.)73

وعمل " موراليس" عمى دعم حقوق الطبقات الفقيرة  ،من خالل تدخل الدولة
في االقتصاد  ،وتأميم قطاع الطاقة  ،والحد من االستثمارات الخارجية لما تمثمو من
خطر عمى االقتصاد القومي  ،وتعاطي مع الواليات المتحدة  ،باعتبارىا دولة

رأسمالية امبريالية(.)74

وحقق لوال دي سيمفا برنامج " تصفير الجوع" بدعم مالي بمغ  572مميون
دوالر من البنك الدولي من اجل القضاء عمى الفقر والجوع والمرض  ،والذي استفاد
منو ما يزيد عمى  9ماليين عائمة  ،وعمل ايضا عمى اعادة توزيع ممكية االراضي
()75

التي امتمكتيا نسبة %3من المواطنين  ،بما يعادل مساحة  %66من االراضي

.

واستطاع حزب العمال البرازيمي انتياج سياسات اجتماعية ناجحة مثل التمويل

االجتماعي لمعائالت حسب ارتفاع مستوى تعميم أبنائيا ،وىي المبادرات التي كان
حجر الزاوية فييا إدماج مؤسسات المجتمع المدني .ونتيجة لذلك حدثت قفزة نوعية

في مؤشرات التنمية االجتماعية كالتعميم والصحة(.)76

998

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
العذد 24

 -2على صعيذ السياساخ اخلارجيح

ان السياسات الخارجية لدول امريكا الالتينية تأرجحت ما بين التعاون مع

الواليات المتحدة او الصدام الدائم كما ىو الحال مع شافيز( ،)77بل ضربت ىذه
األنظمة اليسارية نموذجاً في كيفية إخضاع عالقاتيا الخارجية ألىداف مشروعيا
المحمي في النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية وتعميق الممارسة الديمقراطية.
فعمى سبيل المثال وقعت تشيمي تحت رئاسة الجوس اتفاقية لمتجارة الحرة بين
البمدين مع إدارة الرئيس بوش  ،بالمقابل ايدت واشنطن مرشح تشيمي لرئاسة

منظمة الدول األمريكية ،ولكن ذلك لم يحل دون معارضة تشيمي الحازمة لغزو
العراق خالل عضويتيا لمجمس األمن ،إلى جانب رفضيا القاطع ألي تعاون مع

اإلدارة األمريكية في ىذا اإلطار(.)78

أما في أورجواي ،فقد استطاع الرئيس فازكويز أن يبدأ مفاوضات ناجحة

لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة ،وأن يوقع اتفاقية لدعم االستثمارات
المتبادلة مع اإلدارة األمريكية .ولكن لم يمنعو ذلك من استئناف العالقات

الدبموماسية الكاممة مع كوبا بعد سنوات طويمة من القطيعة ،وزيادة معدالت التبادل
التجاري بين البمدين ،برغم المعارضة األمريكية الحادة .وفي البرازيل ،لم تمنع
العالقات الودية مع الواليات المتحدة من االختالف حول قضايا إصالح األمم

المتحدة ،وتحرير التجارة الدولية(.)79

ومن عالمات االستقالل لدول امريكا الالتينية ىزيمة جيود الواليات المتحدة
في منظمة الدول األمريكية لعزل حكومة فنزويالً الثورية المنتخبة ،ورفض وزراء

دفاع المنطقة اقتراح وزير الدفاع األمريكي االسبق ،دونالد رامسفيمد ،الذي ساندتو
كولومبيا ،تشكيل قوة أمريكية التينية متعددة الجنسيات ،وىزيمة تعيين أمين عام
لمنظمة الدول األمريكية مدعوم من الواليات المتحدة (ألول مرة) ،والرفض الصريح
لألحادية في الميثاق التأسيسي لجماعة دول أمريكا الالتينية .كما تمثل النتائج غير

الحاسمة لمؤتمر قمة األمريكتين ،الذي عقد في األرجنتين ،والتي كانت رفضاً

عممياً التفاقية التجارة الحرة في األمريكتين ،نكسة حادة التفاقيات التجارة الحرة التي

أمرً ال يقل عن تجديد استراتيجية
تقودىا الواليات المتحدة ،والتي تعتبر في المنطقة ا
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االستعمار الجديد( . )80اذ ان الكثير من الدول في امريكا لالتينية يتطمعون الى
الصين عمى انيا البديل االقتصادي والسياسي لمييمنة االمريكية من خالل زيارتين

لمرئيس الصيني ىوجينتاو السابق( . )81وكذلك زيارات الرئيس الحالي ىو جين تاو.

وعممت فنزويال عمى إعادة إحياء دور منظمة الدول المصدرة لمبترول (أوبيك)
من اجل التوصل إلى سياسة بترولية تسمح بالحفاظ عمى سعر النفط الخام عمى

مستوى أعمى من  *22دوال ارً لمبرميل الواحد  ،كما أنيا ضاعفت من تصريحاتيا

ضد العولمة الميبرالية الجديدة داعية الى عالم متعدد القطب ،معارضة بذلك سعي
الواليات المتحدة إلى الييمنة ،لكن القضية التي أثارت المعارضة المتحالفة مع

واشنطن ىو وضع الدولة يدىا عمى النفط الذي يشكل %70من الصادرات ،و%40
من واردات الدولة .وبعد انييار أسعار النفط إثر أحداث  11أيمول /سبتمبر ،2001

كان من شأن زيارات الرئيس شافيز إلى أوروبا والجزائر وليبيا والسعودية وايران

وروسيا وحتى إلى العراق  ،ونشاط السيد عمي رودريغيز ،األمين العام لمنظمة
(أوبيك) الفنزويمي األصل ،أنيا ساعدت في تثبيت األسعار عبر خفض تدريجي

منظم لإلنتاج( .)82وقد شكل حصول الدعم من ىذه الزعامات اليسارية رافعة
سياسية ودبموماسية لطيران فيما يخص برنامجيا النووي من جية  ،ومن اجل
تشكيل تحالف موازن يضم الدول الالتينية مع ايران يتصدى لمييمنة االمريكية من
()83

جية اخرى

.

ووصف الرئيس األكوادوري رافاييل كوريا شركات النفط العالمية بأنيا مستغمة،
وتعيد بإعادة النظر في التعاقدات التي تمت معيا لضمان التزاميا بتعيداتيا خاصة
فيما يتعمق بالحفاظ عمى البيئة  ،وشجع اندماج االكوادور مع امريكا الجنوبية بشكل
اكبر ،وتعيد بالعمل عمى ادماج بالده في تجمع المياركوسور االقتصادي .وقد ىاجم

بشدة سياسات السوق الحرة ووصفيا بانيا كانت كارثة ألمريكا الالتينية ،وقال ان
"امريكا الالتينية في حاجة الى ما وصفو باشتراكية القرن الحادي والعشرين"  ،كما
أكد انو لن يقوم باقتراض ديون جديدة وسيسعى الى اعادة مفاوضات السيادة لديون

بالده  ،واقترح بإنشاء تحالف لمدول المدينة لمطالبة بشروط دفع أفضل(.)84
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وبدأت انجازات لوال دا سيمفا في أمريكا الالتينية في الظيور مع نجاحو في
التقريب بين وجيات نظر دول اإلقميم بيدف توقيع االتفاق التأسيسي التحاد أمم

أمريكا الجنوبية (أونسار) في مايو  ،2008باإلضافة إلى إنشاء برلمان مشترك
لدول أمريكا الجنوبية .اذ اعتمدت البرازيل عمى عقد مؤتمرات التعاون اإلقميمي بين
أمريكا الالتينية واألقاليم األخرى لتعزيز مكانتيا القيادية ،وعقدت منذ عام 2005

مؤتمرين قمة لمتعاون بين أمريكا الالتينية والعالم العربي والقارة اإلفريقية ،وبذلك

أصبحت البرازيل تمعب دو ار محوريا لدول أمريكا الجنوبية في المحافل الدولية(.)85

وتتمثل العقبات الرئيسة التي تواجو الدور القيادي لمبرازيل في أمريكا الالتينية

في التنافس اإلقميمي مع فنزويال ،خاصة مع ىوغو شافيز  ،وسعيو الستغالل ثروات
بالده النفطية لترويج مشروعو البوليفاري ،وتصوير البرازيل عمى أنيا مجرد دولة

تابعة لمواليات المتحدة( .)86فمنذ وصول شافيز لمحكم ،تبنت فنزويال توجيات
سياسية خارجية متميزة باستخداميا لمصطمح "البوليفارية" ،بالسعي نحو توسيع
دورىا القيادي المستقل في أمريكا الالتينية ومعارضة العولمة والسياسات
االقتصادية الميبرالية الجديدة ،وأخي ار العمل عمى نشوء عالم متعدد األقطاب يمكن

من خاللو مواجية الييمنة األمريكية(.)87
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اخلامتح

قد نوصف بالطوبائية عندما نناشد دول العالم بالتخمي عن فكر او رأي معين

وتبني غيره  ،ذلك ان االتجاه نحو اليمين او اليسار لدى الدول يعكس اما ظروف

اقتصادية واجتماعية معينة ومتطمبات داخمية وضغوطات خارجية  ،او قناعات
مترسخو في ذىنية صناع القرار السياسي وشعوبيا .
ان ىذا الوصف ينطبق عمى دول أميركا الالتينية التي لم يأفل نجم اليسار
فييا منذ صعوده في حقبتي الستينات والسبعينات من القرن المنصرم حتى الوقت
الحاضر ،بل اعاد تنظيم نفسو وفق منطمقات فكرية جديدة واستراتيجيات ناجحة
تستند في مجمميا عمى عممية تحقيق العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة ،

وزيادة جرعات النمو االقتصادي لمخروج من االزمات المتكررة .

وعمــى الــرغم مــن محاولــة الواليــات المتحــدة الييمنــة عمــى دول امريكــا الالتينيــة
واســـتخداميا ألســـاليب التـــدخل المباشـــر او الغيـــر مباشـــر  ،اال ان التيـــار اليســـاري
الجــارف دخــل بشــكل قــوي معتــرك المعبــة الديمقراطيــة والتــداول الســممي لمســمطة عــن
طريق انتخاب الشعب  ،والتـي قامـت مـن جيـة بتعريـة تربـة الميبراليـة الجديـدة والتـي
تســتند عمييــا الواليــات المتحــدة والقــوى السياســية المعارضــة لميسـار فــي دول امريكــا
الالتينية وكانت المسـؤولة عـن صـعود اليسـار الالتينـي  ،ومـن جيـة اخـرى محاولـة

تقميل تأثير الييمنة االمريكية عمى المنظمات الدولية خصوصا مـع التراجـع االمريكـي
في االىتمام بشؤون قارة امريكا الالتينية بصورة عامة ،مما قصـم ظيـر مبـدأ مـونرو
وتغيره الى مبدا جديد يطمق عميو تحقيق المصالح المشتركة لكـل االطـراف مـع جميـع
دول العالم .
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