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مسارات متباينة:
تأثري االحتجاجات على التحوالت السياسية يف أمريكا الالتينية

ــام  ــى النظ ــر عل ــي التأثي ــة ف ــركات االحتجاجي ــاح الح ــاوت نج تف
ــذا  ــة، ويســعى ه ــكا الالتيني ــي أمري ــن دول ألخــرى ف السياســي م
التحليــل للتركيــز علــى مســببات هــذه الموجــة االحتجاجيــة، ومــدى 
قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الســلطة السياســية القائمة لدفعهــا إلدخال 
تغييــرات تتجــاوب معهــا، وأخيــراً، توضيــح المســارات المحتملــة 

للتحــول السياســي فــي هــذه النظــم.  

اأوًل: دورات ال�شتقرار والأزمات
تشــهد العديــد مــن الــدول فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي 
حالــة مــن عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعــي. ويمكــن القــول 
إن هنــاك قواســم مشــتركة للمشــاكل واألزمــات التــي تشــهدها هــذه 
الــدول، علــى الرغــم مــن خصوصيــة كل بلــد. ويمكــن إيجــاز أبــرز 

أســباب االضطرابــات فــي العوامــل التاليــة:

1- تراجــع دور الحكومــات: ازداد الغضــب الشــعبي فــي دول 
أمريــكا الالتينيــة مــن المشــاكل المجتمعيــة المزمنــة، وعجــز 
الحكومــات المتعاقبــة عــن مواجهتهــا، مثــل عدم المســاواة والفســاد، 
فضــالً عــن فقــدان األمــل فــي النخــب السياســية الحاكمــة، وقدرتهــا 
علــى عــالج هــذه المشــكالت، وهــو مــا انعكــس فــي اســتطالعات 
الــرأي، حيــث أشــار "مشــروع الــرأي العــام فــي أمريــكا الالتينيــة" 
)LAPOP( إلــى أن "دعــم الديمقراطيــة قــد انخفــض مــن %67 

ــى 2017)1(. ــن عــام 2014 إل ــى 56% م إل

ــة  ــكا الالتيني ــن دول أمري ــد م ــي العدي ــة، تعان ــة ثاني ــن جه وم
ــة  ــك قضي ــى ذل ــة عل ــرز األمثل ــن أب ــل م ــاد. ولع ــراء الفس استش
شــركة "أوديبريشــت" البرازيليــة، والتــي تورطــت فــي دفــع رشــى 
لمســؤولين فــي عــدد كبيــر مــن دول أمريــكا الالتينيــة. وكانــت مــن 
بيــن عواقبهــا إجبــار رئيــس بيــرو، بيدرو بابلــو كوتشينســكي، على 
االســتقالة فــي مــارس 2018، وذلــك بعــد اتهامــه بالحصــول علــى 

رشــى مــن هــذه الشــركة.

2- تدهــور األوضــاع االقتصاديــة: تعانــي اقتصــادات اإلقليــم 
أزمــات اقتصاديــة تتكــرر بشــكل دوري. ويشــير "مويســيس نايــم"، 
الكاتــب الفنزويلــي، فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه "لطالمــا ُعرفــت هــذه 
المنطقــة بأنهــا صاحبــة االقتصــادات األكثــر تقلبــاً فــي العالــم، فهــي 
تتحــول، بصــورة دوريــة، مــن مراحــل تتســم بالنمــو االقتصــادي 
ــادة  ــؤس. وع ــود والب ــن الرك ــى مراحــل أخــرى م ــار، إل واالزده
مــا تحكــم هــذه الــدورات المتقلبــة مــن االزدهــار والكســاد األســعار 
الدوليــة للمــواد الخــام التــي تصدرهــا المنطقــة، وكذلــك مــدى توفــر 

القــروض واالســتثمارات األجنبيــة")2(.

وتعانــي أغلــب دول أمريــكا الالتينيــة تراجــع النمــو االقتصــادي 
فــي الفتــرة الحاليــة، إذ حــذر صنــدوق النقــد الدولــي مــن أن توقعات 
النمــو علــى المــدى المتوســط فــي المنطقــة ال تــزال ضعيفــة، كمــا 
ــد  ــزال متوســطة. وق ــل الت ــدى الطوي ــى الم ــو عل ــات النم أن توقع
ترتــب علــى هــذا الوضــع تراجــع معــدالت النمــو المتوقعــة لنصيب 

ــني إىل  ــن األرجنتـ ــدءًا مـ ــي، بـ ــر الكاريبـ ــة والبحـ ــكا الالتينيـ ــة أمريـ ــدة دول يف منطقـ ــات عـ ــن االحتجاجـ ــة مـ ــت موجـ ضربـ
ـــي  ـــتقرار السياس ـــدم االس ـــة وع ـــات االجتماعي ـــول إن االضطراب ـــن الق ـــث ميك ـــال، بحي ـــي وفنزوي ـــرورًا بهاييت ـــيك، وم املكس

ســـيكونان امللمحـــني األساســـيني للمنطقـــة خـــالل الفـــرتة املقبلـــة. 

كارلوس خوسيه جونزاليز
باحث متخصص يف شؤون أمريكا الالتينية، 
حاصل على شهادة الدكتوراه يف القانون 

الدويل من جامعة غرناطة بإسبانيا
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الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقارنــة بــدول األســواق 
ــاوت  ــتمرار التف ــي اس ــذي يعن ــر ال ــو األم ــرى، وه ــئة األخ الناش
الواضــح فــي الدخــول. وعلــى الرغــم مــن نجــاح أمريــكا الالتينيــة 
فــي تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي الحــد مــن عــدم المســاواة والفقــر منــذ 
بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، فإنهــا تظــل المنطقــة األولــى علــى 

مســتوى العالــم مــن حيــث التفــاوت الكبيــر فــي الدخــول)3(.

ثانيًا: حدود جناح الحتجاجات
تفــاوت نجــاح االحتجاجــات فــي التأثيــر علــى األوضــاع السياســية 
مــن دولــة ألخــرى فــي دول أمريــكا الالتينيــة، ففي بعــض الحاالت، 
نجحــت المجتمعــات فــي إحــداث تغييــرات سياســية بــارزة، كمــا في 
ــؤ  ــن العســير التنب ــزال م ــي بعــض الحــاالت ال ي ــرو، وف ــة بي حال
بالمســار السياســي للبــالد جــراء هــذه االحتجاجــات، كمــا فــي 
حالــة البرازيــل، بينمــا هنــاك مجموعــة مــن الــدول، مثــل فنزويــال 
ونيكاراجــوا، والتــي تمكنــت فيهمــا الســلطات الحاكمــة مــن القضــاء 

علــى أي معارضــة سياســية فــي البــالد. 
ــبق فــي المســارات  ــن تفصيــل مــا س ويمك

الثالثــة التاليــة:

1- تغييــر النظــم الحاكمــة: تــم إقصــاء عــدد 
ــن  ــة ع ــكا الالتيني ــي أمري ــات ف ــن الحكوم م
الحكــم، وقــد تــم هــذا التغييــر مــن خــالل 
إدراك النخــب حتميــة التغييــر، واســتحالة 
اســتمرار األوضــاع علــى مــا هي عليــه، ففي 
ــة"  ــة الكوبي ــة الوطني ــدت "الجمعي ــا، عق كوب
ــس  ــازل الرئي ــة لتن ــة طارئ ــان( جلس )البرلم
الثــورة  "راؤول كاســترو"، شــقيق زعيــم 
منصبــه  عــن  كاســترو"،  "فيــدل  الكوبيــة 

لنائبــه األول "ميجيــل ديــاز كانيــل" فــي أبريــل 2018، فــي خطــوة 
تهــدف إلــى إجــراء إصالحــات سياســية، واالنتقــال التدريجــي إلــى 
اقتصــاد الســوق، إذ يتوقــع أن يبــدأ اإلعــداد النتخابــات ديمقراطيــة 
يتوالهــا شــخص آخــر غيــر األخويــن كاســترو ألول مــرة منــذ عــام 
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أمــا بيــرو، فقــد اســتقال الرئيــس "بيــدرو بابلو كوتشينســكي" في 
مــارس 2018، كمــا ســبقت اإلشــارة، وتولــى "مارتــن فيــزكارا"، 
ــاً لكوتشينســكي، وهــو مــا يرجــع إلــى  نائــب الرئيــس، الحكــم خلف
ــع الفســاد،  ــض التســامح م ــرو يرف ــي بي ــوي ف ــام ق ــور رأي ع تبل
ــادرة  ــه ب ــق مع ــن الســفر، والتحقي ــابق م ــس الس ــع الرئي ــل من ولع
ــد،  ــذا البل ــي ه ــة الفســاد ف ــي محارب ــر جــدي ف ــى حــدوث تغيي عل

الــذي طالمــا عانــى هــذه الظاهــرة.

2- اســتمرار العجــز الحكومــي: تشــهد كل مــن كولومبيــا والبرازيل 
والمكســيك حالــة الغمــوض السياســي، خاصــة مــع صعوبــة توقــع 
نتائــج االنتخابــات، أو قــدرة الحكومــات المنتخبــة علــى التعامــل مــع 
التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة. وهــو مــا يمكــن تفصيلــه علــى 

ــو التالي: النح

الرئيــس  يواجــه  كولومبيــا:  فــي  الســالم  تحقيــق  تحــدي   أ- 
ــع  ــي مجتم ــق المصالحــة ف ــي"، تحــدي تحقي ــان دوك ــد، "إيف الجدي
ــة الشــعب  يتســم باالســتقطاب الشــديد، وذلــك بســبب رفــض أغلبي

الكولومبــي اتفــاق الســالم المبــرم مــع حركــة "فــارك" المتمــردة، 
بــل ومــن المالحــظ أن أحــد أســباب فــوز "دوكــي" فــي االنتخابــات 
ــالم  ــاق الس ــض اتف ــه رف ــو إعالن ــو 2018 ه ــي يوني ــية ف الرئاس

ــابق. ــس الس ــه الرئي ــذي وقع ال

وفــي هــذا اإلطــار، يثــار التســاؤل حــول فــرص تنفيــذ الرئيــس 
الجديــد اتفــاق الســالم الموقــع فــي عــام 2016، فضــالً عــن 
التوصــل للســالم مــع الحــركات المتمــردة األخــرى، وذلــك فــي ظل 

تراجــع النمــو االقتصــادي. 

 ب- غمــوض السياســات الحكوميــة فــي المكســيك: تمكــن المرشــح 
الفــوز  مــن  أوبــرادور"  لوبيــز  مانويــل  "أندريــس  اليســاري 
ــي  ــى المنصــب ف ــو 2018، ليتول ــي يولي ــات الرئاســية ف باالنتخاب
ديســمبر 2018، فــي احتجــاج شــعبي واضــح علــى سياســات 
ســابقيه. وتثــار األســئلة حــول فــرص نجاحــه فــي الحكــم، ومــدى 
ــا،  ــد به ــي وع ــة الت ــات االجتماعي ــق اإلصالح ــى تحقي ــه عل قدرت
وعــن كيفيــة إدارتــه لالقتصــاد، خاصــة بعــد 
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــاء الرئي إلغ
اتفاقيــة "التجــارة الحــرة ألمريــكا الشــمالية" 
)نافتــا(. ومــن جهــة ثانيــة، تشــعر قطاعــات 
مجتمعيــة بالخــوف مــن أن يقيــم أوبــرادور 
حكومــة شــعبوية علــى غــرار الحكومــة 
الفنزويليــة، والتــي أغرقــت البــالد فــي حالــة 
انهيــار اقتصــادي، أو أن يســير الرئيــس 
الجديــد علــى نهــج ســابقيه مــن دون أي 

ــالد)4(. ــي الب ــي ف ــر سياس ــدث أي تغيي يح

ــد  ــادم: تع ــس الق ــة الرئي ــوض هوي  ج- غم
وأكثرهــا  المنطقــة  دول  أكبــر  البرازيــل 
ــرى،  ــة كب ــا أهمي ــات الرئاســية به ــك تكتســب االنتخاب ــوذاً، ولذل نف

ــادم. ــس الق ــة الرئي ــؤ بهوي ــة التنب ــوء صعوب ــي ض ف

وقــد تــم منــع الرئيــس الســابق "لــوال دا ســيلفا" مــن المشــاركة 
فــي انتخابــات أكتوبــر 2018، بســبب الحكــم الصــادر ضــده 
بالســجن لمــدة 12 عامــاً بتهمــة الفســاد وغســيل األمــوال)5(،  وذلــك 
ــك  ــرأي)6(، ولذل ــع اســتطالعات ال ــى الرغــم مــن تصــدره جمي عل
فــإن دعوتــه للتصويــت لصالــح مرشــح حــزب العمــال البرازيلــي، 

فرنانــدو حــداد، قــد يعــزز فرصــه فــي الفــوز. 

ــات  ــي االنتخاب ــم ف ــل فوزه ــحين المحتم ــن المرش ــي ضم ويأت
مرشــح الحــزب الليبرالــي االجتماعــي "جيــر بولســونارو"، وهــو 
شــعبوي محافــظ، ونجــح فــي الحصــول علــى المركــز الثانــي فــي 
اســتطالعات الــرأي بعــد لــوال )22%(، وقــد تتعــزز فرصــه فــي 
ــا  ــه "مارين ــات سياســية. وتلي ــة تحالف ــي إقام ــا نجــح ف ــوز إذا م الف
ســيلفا" عــن حــزب "شــبكة االســتدامة" )بنســبة 16%(، والتي تبدو 
أنهــا الوحيــدة القــادرة علــى أن تكــون منافســاً حقيقيــاً لبولســونارو.

ويالحــظ أن انعــدام ثقــة المواطــن البرازيلــي فــي السياســيين، 
وعــدم تصديقــه لهــم، ســوف يكــون متغيــراً مهمــاً فــي االنتخابــات 
القادمــة، فقــد يمثــل فرصــة كبيــرة الختيــار رئيــس جديــد مــن خارج 
النخبــة السياســة البرازيليــة التقليديــة، أو أن يتــم انتخــاب شــخص 

التأثـــري  يف  االحتجاجـــات  جنـــاح  تتفـــاوت 
دول  يف  السياســـية  األوضـــاع  علـــى 
أمريـــكا الالتينيـــة، ففـــي بعـــض احلـــاالت، 
جنحـــت اجملتمعـــات يف إحـــداث تغيـــريات 
ويف  بـــريو،  حالـــة  يف  كمـــا  سياســـية، 
ـــؤ  ـــزال مـــن العســـري التنب بعـــض احلـــاالت ال ي
باملســـار السياســـي للبـــالد، كمـــا يف حالـــة 
مـــن  جمموعـــة  هنـــاك  بينمـــا  الربازيـــل، 
ــي  ــوا، والتـ ــال ونيكاراجـ ــل فنزويـ ــدول، مثـ الـ
متكنـــت فيهمـــا الســـلطات احلاكمـــة مـــن 

القضـــاء علـــى املعارضـــة السياســـية.
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ــة الركــود السياســي التــي  مــن هــذه النخبــة، ومــن ثــم تســتمر حال
تعانيهــا البــالد.

ــكا  ــدول فــي أمري 3- غلبــة االســتبداد السياســي: تشــهد بعــض ال
الالتينيــة حــركات احتجاجيــة تهــدف إلــى اإلصــالح السياســي، غير 
ــا  ــزال محــدودة، وهــو م أن فــرص نجــاح هــذه االحتجاجــات ال ت
يتضــح بصــورة واضحــة فــي حالتــي فنزويــال ونيكاراجــوا، وهــو 

مــا يمكــن تفصيلــه علــى النحــو التالــي:

 أ- تراجــع فــرص التغييــر السياســي فــي فنزويــال: يــزداد الوضــع 
السياســي فــي فنزويــال اضطرابــاً مــع تعزيــز "نيكــوالس مــادورو" 
ــة  ــات، خاص ــي المؤسس ــة باق ــي مواجه ــم ف ــى الحك ــيطرته عل س
البرلمــان، ومــن دون وجــود أي أفــق لحــدوث تغييــر سياســي فــي 
البــالد، بينمــا واصــل االقتصــاد الفنزويلــي انهيــاره، غير المســبوق، 
مــع بلــوغ معــدالت التضخــم لمســتويات قياســية بلغــت مليــون 
ــى  ــن إل ــى لجــوء المواطني ــذي أدى إل ــة ســنوياً، األمــر ال ــي المائ ف
دول الجــوار، وبلــغ عددهــم فــي كولومبيــا وحدهــا حوالــي مليــون 
مواطــن)7(، وال يبــدو أن هنــاك حــالً لهــذه األزمــة، ســوى بضغــط 
ــذا  ــرص ه ــدة، وإن كان ف ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــن مجل م

الســيناريو تــكاد تكــون معدومــة.

 ب- انتهــاج أســلوب القمــع األمنــي فــي نيكاراجــوا: يلخــص الوضع 
فــي نيكاراجــوا حالــة التناقــض داخــل أمريــكا الالتينيــة، والمتمثلــة 
فــي عبــارة "كل شــيء يتغيــر لكــي تبقــى األوضــاع علــى حالهــا"، 
ــن  ــعبي م ــب الش ــي الغض ــس وراء تنام ــبب الرئي ــو الس ــذا ه وه
ــرات رئاســية  ــى ثــالث فت ــذي تول ــال أورتيجــا"، وال حكومــة "داني

مــن عــام 2006، وحتــى اآلن. 

ويعــد أورتيجــا زعيمــاً ثوريــاً ســابقاً وأطــاح بنظــام "أناستاســيو 
ــم  ــرن العشــرين، وحك ــي أواخــر الســبعينيات مــن الق ســوموزا" ف
نيكاراجــوا فــي الســابق فــي الفتــرة مــن 1984 وحتــى عــام 
1990. وعندمــا عــاد أورتيجــا إلــى الســلطة مــن جديــد بــدءاً مــن 
عــام 2007، عــادت بعــض الوجــوه السياســية التــي ارتبطــت 
ــى  ــادت عل ــي اعت ــد، والت ــى الســاحة مــن جدي بنظــام ســوموزا عل
ممارســة القمــع واالســتبداد، وهــو مــا بــدا جليــاً مــع القمــع الدمــوي 

ــل 2018)8(. ــذ أبري ــالد من ــي الب ــت ف ــي اندلع لالحتاجــات الت

وكمــا هــي الحــال فــي فنزويال، ال يبــدو أن هنــاك فرصة النتقال 
سياســي ســلس، بــل ومــن المتوقــع أن تــزداد حــدة القمــع األمنــي، 
نظــراً المتــالك الحكومــة المــوارد الكافيــة للتشــبث بالســلطة، ومــن 

ثــم فــإن أورتيجــا ســوف يســلك مســلك الرئيــس مــادورو نفســه.

ثالثًا: البدائل املتاحة للمجتمعات
ال تعــد ظاهــرة االضطرابــات االجتماعيــة التــي تعانيهــا بعــض دول 
أمريــكا الالتينيــة ســمة مميــزة للقــارة وحدهــا، ولكنهــا فــي الواقــع 
جــزء مــن تطــور أكبــر تعانيــه العديــد مــن الــدول، فهنــاك المالييــن 
ــم ممــن يشــعرون بأنهــم تعرضــوا لإلقصــاء السياســي  حــول العال

واالقتصــادي واالجتماعــي.

ويتمثــل الســبب األساســي لالحتجاجــات فــي النخــب، التــي ال 
تــدرك رغبــة المجتمعــات فــي تحســين األوضــاع االقتصاديــة، 
خاصــة مــع تراجــع الثقــة فــي المؤسســات فــي جميــع أنحــاء العالــم 
علــى مــدار العقــد الماضــي. فقــد تحولــت السياســة فــي العديــد مــن 
البلــدان إلــى منافســة بيــن "النخــب" التــي ال تهتــم ســوى بمصالحها. 
ــر  ــا، ظه ــب" ال تمثله ــأن "النخ ــات ب ــة المجتمع ــد قناع ــع تزاي وم
ــل فــي السياســات الشــعبوية، التــي  ــاران بديــالن: أحدهمــا يتمث خي
ــا  ــعوب، أم ــن الش ــة بي ــة والمعنوي ــدران، المادي ــاء الج ــادي ببن تن
اآلخــر فيركــز علــى تبنــي سياســات تعاونيــة، ويهــدف إلــى اســتعادة 

الثقــة المفقــودة مــن المجتمعــات)9(.

وتمثــل الشــعبوية تهديــداً للقيــم والمؤسســات الديمقراطيــة. 
فصحيــح أنهــا تطــرح سياســات مغايــرة لسياســات األحــزاب 
والنخــب التقليديــة، إال أن هــذه السياســات تتســم باالختــزال الشــديد، 
ومــن ثــم فإنهــا تهــدد بتعميــق المشــكالت التــي وعــدوا بإصالحهــا.

ويبقــي هنــاك أمــل فــي بــروز نخبة سياســية بديلة غير شــعبوية، 
قــادرة علــى التعبيــر عــن إحبــاط المواطنيــن وطــرح حلــول جديــة 
لمواجهتهــا، غيــر أن حالــة الغمــوض السياســي التــي تعانيهــا بعــض 
الــدول مثــل البرازيــل، تجعــل هــذا االحتمــال ضعيفــاً نســبياً. وعلــى 
الرغــم ممــا ســبق، فــإن هنــاك بعــض التجــارب الناجحــة فــي أمريكا 
ــز  ــى تعزي ــرو، والتــي يصــر فيهــا المجتمــع عل ــل بي ــة، مث الالتيني

الديمقراطيــة ومكافحــة الفســاد)10(.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن تعزيــز القيــم الديمقراطيــة 
ــا  ــات، وتوظيفه ــى وعــي الشــعوب والمجتمع ــد باألســاس عل تعتم
ــة،  ــي المنطق ــية ف ــة السياس ــكيل الخريط ــادة تش ــات إلع لالحتجاج
ــات  ــات االحتجاج ــإن تداعي ــارة، ف ــبقت اإلش ــا س ــه، وكم ــر أن غي
السياســية ال تــزال غيــر مؤكــدة، كمــا فــي حالــة البرازيــل، أو حتــى 
ــوا.  ــال ونيكارج ــي فنزوي ــي حالت ــا ف ــاح، كم ــر مرشــحة للنج غي
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