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«اليسار» كسرته منعطفات االقتصاد
ناصر األمين

سيشغل ميشال تامر منصب الرئيس إذا أدينت روسيف بصورة نهائية (أ ف ب)

ل ــم ت ـص ــرف ف ــي لـحـظــة االس ـت ـع ــراض
اإلعالمي.
وب ــال ـت ــال ــي ،ب ــدأ ال ـن ـقــاش ال ـج ــدي في
مخرج يحفظ مــا تبقى مــن إنـجــازات
روسـ ـي ــف ال ـس ـيــاس ـيــة ،خ ـصــوصــا أن
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ق ــد ي ـت ـك ــرر ف ــي مـجـلــس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،حـ ـي ــث األح ـ ـ ـ ـ ــزاب نـفـسـهــا
والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،ف ـي ـم ــا ذه ـب ــت
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـب ــرازي ـل ـي ــة «ف ــول ـي ــا دي
ّ
سـ ــاوبـ ــاولـ ــو» إل ـ ــى الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أن
م ـي ـشــال تــامــر ق ــد ب ــدأ فـعـلـيــا بــإجــراء
مشاورات لتشكيل حكومته.
فــي الـنـقــاشــات «الـعـمــالـيــة» الضيقة،
بات البحث جار عن الحلول لتفادي
انكسار أكبر ،خصوصًا بعدما تأكد
للجميع أن األكثرية لم تعد تريد بقاء
روس ـي ــف حـتــى نـهــايــة والي ـت ـهــا .ل ــذا،
فإن االنتخابات الرئاسية املبكرة قد

ّ
ت ـكــون امل ـخ ــرج األس ـل ــم ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن
عــرابــي التحالف املناهض لروسيف
في البرملان لن ينجحوا في ترجمته
خالل أي استحقاق انتخابي .واألهم
أن ال ـص ـف ـقــة ال ـت ــي س ـتــأتــي بـمـيـشــال
ُ
تامر رئيسًا ستعتبر الغـيــة ،لــذا بدأ
اقـ ـت ــراح االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـب ـك ــرة يــأخــذ
ح ـ ّـيـ ـزًا ك ـب ـي ـرًا م ــن االهـ ـتـ ـم ــام .وتـشـيــر
املعلومات الخاصة بــ«األخـبــار» إلى
أن االت ـص ــاالت قــد ج ــرت بــالـفـعــل بني
ق ـيــادات «عـمــالـيــة» وج ـهــات قضائية
وس ـي ــاس ـي ــة لـ ـبـ ـل ــورة ه ـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح،
فـيـمــا ك ــان زعـيــم «ح ــزب ال ـع ـمــال» في
مجلس ال ـنــواب ،جــوزيــه جيماريس،
ّ
قــد أعـلــن أن «امل ـعــركــة ستستمر اآلن
في الـشــوارع وفــي مجلس الشيوخ»،
مضيفًا« :خسرنا ألن دعــاة االنقالب
كانوا أقوى».

ً
لن يقدم رحيل الرئيسة عن سدة الحكم حال سحريًا (أ ف ب)

ي ـبــدو أن مــوجــة «املـ ــد ال ـ ــوردي» الـتــي
راف ـقــت الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن  21في
أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة بـ ــدأت تـنـحـســر مع
ت ــزاي ــد ض ـعــف ال ـي ـس ــار ف ــي بــولـيـفـيــا،
وهــزيـمـتــه فــي االنـتـخــابــات البرملانية
في فنزويال ،وانتخاب رئيس ليبرالي
فــي األرج ـن ـتــن ،وفـضــائــح الـفـســاد في
تشيلي ،وق ــرار الــرئـيــس اإلك ـ ــوادوري،
رافـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــرشـ ــح
النتخابات  ...2017واآلن ما جــرى في
البرازيل .وقد ترافق كل ذلك مع الزيارة
«الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة» ل ـل ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي،
بــاراك أوباما ،لكوبا ،قبل توجهه إلى
األرجنتني.
لكن املرحلة السياسية الجديدة التي
شهدتها أمـيــركــا الالتينية مــع بــدايــة
الـقــرن ،بانتقال العديد مــن دولـهــا من
حكم أطــراف يمينية مدعومة أميركيًا
إلــى حكم أطــراف يسارية «شعبوية»،
ال تنتهي مع التبدالت التي تشهدها
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم .ويـ ـمـ ـك ــن إدراج ذل ـ ـ ــك ض ـمــن
االمتداد الطبيعي لألحداث.
ً
لعبت الحكومات اليسارية دورًا فاعال
فـ ــي ت ـح ـس ــن الـ ــوضـ ــع امل ـع ـي ـش ــي فــي
بــادهــا عـبــر إعـ ــادة هيكلة االقـتـصــاد
ّ
الكلي ،مستغلة االرتفاع الشديد الذي
طرأ على أسعار السلع عامليًا ،في ظل
وفرة املوارد الطبيعية ،وأهمها النفط.
وق ــد أدى ذل ــك إل ــى إن ـشــاء اقـتـصــادات
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـص ــدي ــر ب ـش ـكــل مـهــم
لتمويل برامج اجتماعية وتنموية.
وكـ ــانـ ــت األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة ،ال ـت ــي
ط ــرح ــت ن ـم ــوذج ــا ج ــديـ ـدًا لــاقـتـصــاد
ي ـش ـب ــه «رأسـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ــدول ـ ــة» بـحـيــث
تصرف األرب ــاح في مشاريع تنموية،
محظوظة لناحية صعودها في وقت
كانت فيه أسعار السلع تزيد وأسعار
الـنـفــط فــي حــالــة ج ـيــدة ،مــا سـمــح لها
ب ــوض ــع حـ ــد ل ـس ـل ـطــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــن.
ّ
وتـ ـم ــكـ ـن ــت فـ ـن ــزوي ــا (وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا) مــن
وض ــع الـيــد نسبيًا عـلــى إن ـتــاج النفط
وجعله مـصــدرًا أساسيًا لــأربــاح (ما
ُ
سيسهم بتأجيج األزم ــة الحـقــا عقب
ه ـبــوط أس ـ ـعـ ــاره) ،وتــوج ـيــه املـكــاســب
إل ــى سـيــاســات خـفــض م ـعــدالت الفقر،
وزيادة معدالت التعليم ،وغيرها.
كــذلــك سمح االن ـفــراج االقـتـصــادي في
تلك الفترة للمصارف املركزية في دول
أميركا الالتينية بتجميع احتياطات
ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـع ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة (ب ـعــد
التعلم من تاريخ طويل مع االزمــات)،
م ـ ــا سـ ــاعـ ــدهـ ــا عـ ـل ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــواء اآلث ـ ـ ــار

االقتصادية» التي تشنها املصارف
وكـبــار التجار واملـضــاربــن لزعزعة
استقرار النظام.
ّ
تحمل روسيف و«حزب
فاملعارضة
الـ ـعـ ـم ــال» امل ـس ــؤول ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة عــن
األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ك ـت ـك ـت ـيــك فــي
س ـيــاق ال ـح ــرب اإلع ــام ـي ــة لشيطنة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم االئـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوده
العماليون ،بـهــدف إنـهــاء عـهــده في
الـسـلـطــة ،وال ـعــودة إلــى ت ـفـ ّـرد «قــوى
السوق» بالحكم ،واستعادة أولوية
«جـ ــذب املـسـتـثـمــريــن» األج ــان ــب في
السياسة االقتصادية ،على حساب
سيادة البالد على قرارها السياسي
وع ـلــى م ــوارده ــا الـطـبـيـعـيــة ،وعـلــى
حساب اإلنفاق االجتماعي.
ولكن قادة املعارضة ،ال بد ،يعلمون
بــأن الحقائق االقـتـصــاديــة ،املحلية
وال ــدول ـي ــة ،ه ــي ع ـلــى غ ـيــر ال ـص ــورة
الـ ـت ــي ك ـ ّـرس ــوه ــا فـ ــي وع ـ ــي ش ــرائ ــح
واسعة من البرازيليني.
ويــرى عدد من املحللني أن افتراض
انعكاس املنحى االقتصادي املتردي

املباشرة ألزمة عام .2008
لكن األزمة طاولت تلك الدول من ناحية
الصني التي كانت من أهم املستوردين
لـصــادرات أميركا الالتينية .البرازيل
ً
مثال كانت تعتمد بشدة على الزيادة
في الثروة التي تأتي من طريق الصني،
وذلــك إلعــادة تــوزيــع الـثــروات وهيكلة
قواعد اللعبة السياسية واالجتماعية.

ُ
ت َع ّد أميركا
الالتينية ساحة
صراع بين الواليات
المتحدة والصين
ويشرح االقتصادي اليوناني ووزيــر
املــال السابق ،يانيس فاروفاكس ،أنه
بـعــد أزم ــة  ،2008واض ـم ـحــال الطلب
األم ـيــركــي واألوروب ـ ــي عـلــى ص ــادرات
الصني ،اضطرت األخيرة إلى استبدال
ط ـل ـب ـه ـم ــا عـ ـب ــر «ص ـ ـنـ ــع فـ ـق ــاع ــات فــي
ال ــداخ ــل» (دع ــم االسـتـثـمــار عـبــر خلق
فقاعات في السلع والعقارات) بهدف
إعطاء أميركا وأوروب ــا فرصة لتعيدا
تــأهـيــل واقـعـهـمــا ،وق ــد أسـهــم ذل ــك في
أن تتمكن الصني من االستمرار بطلب
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات مـ ــن أمـ ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة.
لكن بما أن أوروب ــا أخفقت فــي إعــادة

ت ــأه ـي ــل اقـ ـتـ ـص ــاده ــا ،وظـ ـل ــت أم ـيــركــا
غير ق ــادرة على تعزيز النمو املحلي
الحقيقي ،فقد ب ــدأت فــي ّ 2015فقاعة
الـصــن بــاالنـكـمــاش ،مــا أث ــر سلبًا في
اقتصادات أميركا الالتينية .وصاحب
ذلــك ،انخفاض أسـعــار السلع والنفط
في العالم.
وي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار أمـ ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة
كــإحــدى ســاحــات ال ـصــراع بــن أميركا
والصني .وعلى الرغم من أن واشنطن
ّ
بــدت وكــأنـهــا تخلت عــن تلك الساحة
فـ ــي س ـ ـنـ ــوات الـ ـصـ ـع ــود االقـ ـتـ ـص ــادي
النشغالها بالشرق األوسط ،لكن «عني
اإلم ـبــراطــوريــة ال ت ـن ــام» .فـعـقــب ّ
تغير
طبيعة السياسة الخارجية األميركية
مــع إدارة ب ــاراك أوب ــام ــا ،مــن الـحــروب
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة (االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـنـهــا
والـسـيــاسـيــة) إل ــى ديـبـلــومــاسـيــة «فــك
ال ـح ـصــار» ال ـتــي تــرافـقـهــا سلسلة من
الشروط املشتملة على تغيير هيكلية
االقتصادات ،كــان من شــأن ذلــك إعــادة
إنـتــاج هيمنة الــواليــات املـتـحــدة ،عبر
أدوات جديدة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن األخـ ـط ــاء املـتــراكـمــة
لـحـكــام أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة مـنــذ ،2003
ال ـ ـتـ ــي أنـ ـتـ ـج ــت ف ـ ــي بـ ـع ــض األمـ ــاكـ ــن
ح ـ ــراك ـ ــا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا م ـ ـ ـضـ ـ ــادًا ،إال أن
ذوي الـتــوجـهــات الليبرالية استغلوا
تداعيات األزمــات االقتصادية وتجدد
االهتمام األميركي باملنطقة ،ليعودوا
عبر املؤسسات واآللـيــات الدستورية
ّ
وعـ ـب ــر مـ ـع ــارض ــات ش ـع ـب ـيــة ،تـمــكـنــت
ّ
م ـ ــن ه ـ ـ ــز الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري وإعـ ـ ـ ــادة
«الليبرالية» إلى أميركا الالتينية.

طرحت األحزاب اليسارية نموذجًا جديدًا لالقتصاد (أ ف ب)

للبالد بمجرد عزل روسيف هو غير
واقعي على اإلطالق.
يـشـيــر هـ ــؤالء ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق إلــى
ان ـح ــدار أس ـع ــار ال ـس ـلــع عــامل ـيــا ،بما
فـيـهــا ال ـس ـلــع ال ـت ـصــديــريــة األس ــاس
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـخ ــزيـ ـن ــة
ال ـبــرازي ـل ـيــة ،وه ــي الـسـلــع الــزراع ـيــة
والـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـ ــذي س ـت ـش ـهــد األس ـ ـ ــواق
ال ـعــامل ـيــة تـخـمــة ف ــي املـ ـع ــروض منه
ً
عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى امل ـ ـن ـ ـظـ ــور ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ال ــرك ــود ال ــذي تـشـهــده االق ـت ـصــادات
الغربية ،بــدرجــات متفاوتة ،والــذي
انعكس تـبــاطـؤًا فــي نمو االقتصاد
الـصـيـنــي ،أك ـبــر اق ـت ـصــاد مـنـتــج في
الـ ـع ــال ــم .وي ـش ـي ــر امل ـح ـل ـل ــون أي ـض ــا
إل ــى اح ـت ـمــال رف ــع بـنــك االحـتـيــاطــي
ال ـف ـي ــدرال ــي ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ألسـعــار الـفــائــدة مــرة أخ ــرى ،مــا من
شأنه أن يزيد من هجرة الرساميل
م ــن «األس ـ ـ ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة» ،وم ـن ـهــا
الـ ـب ــرازي ــل ،إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
مفاقمًا من حدة األزمة.
ووفـ ـ ـق ـ ــا مل ـ ـقـ ــال ن ـ ـشـ ــره مـ ــوقـ ــع «ذي

ب ـ ــري ـ ـك ـ ــس بـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــت» فـ ـ ـ ــي  14م ــن
ن ـي ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري ،ف ـ ــإن «ال ـ ـظـ ــروف
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـعـ ـب ــت أي ـ ـضـ ــا دورًا فــي
الـ ـت ــده ــور االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـل ـب ــرازي ــل،
كـمــا فــي جـمـيــع األسـ ــواق الـنــاشـئــة،
وع ــزل روسـيــف لــن يـغـ ّـيــر فــي ذلــك».
وينقل املــوقــع عــن البروفيسور في
االقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ج ــام ـع ــة ب ــرازي ـل ـي ــا،
ج ــورج أرب ـ ــاش ،قــولــه إن «ال ـح ـلــول
ال ـس ـيــاس ـيــة ه ــي ش ــرط الزم ،ولـكــن
كاف» ،لتعافي اقتصاد البالد،
غير
ٍ
وإن الـبــرازيــل كــانــت منذ أمــد بعيد
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى «نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج تـ ـنـ ـم ــوي
جديد» .وحول هذه النقطة تحديدًا،
يـنـقــل املــوقــع تـحــذيــر الـبــروفـيـســور
في االقتصاد السياسي في جامعة
لـ ـن ــدن ،أل ـف ــري ــدو س ـعــد ف ـي ـل ـهــو ،مــن
أن «شـ ـ ـط ـ ــب روس ـ ـ ـيـ ـ ــف ول ـ ـ ـ ــوال م ــن
ال ـ ـخـ ــري ـ ـطـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ي ـع ـنــي
أن عـ ــودة الـهـيـمـنــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة
ّ
ستمكن أوتوماتيكيًا من استعادة
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي أو ال ـن ـم ــو
االقتصادي».

