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ورد كاسوحة *
ما يحصل مع الحكومات اليسارية في أميركا
ّ
مجرد صعود لليمني
الالتينية هو أكثر من
على خلفية أزمات اقتصادية ومعيشية .إذ ال
ُ
عقل أن يحدث األمــر بهذا التسلسل وبهذه
ي ّ
الدقة في الربط بني الــدول التي يخسر فيها
اليسار ملصلحة اليمني .وحتى لو استبعدنا
ّ
فرضية املؤامرة هنا فإن حصول األمر «على
ن ـحــو م ـت ــزام ــن» ف ــي ث ــاث ــة م ــن أك ـب ــر ال ـب ـلــدان
الــاتـيـنـيــة (األرج ـن ـت ــن ،ال ـب ــرازي ــل ،فـنــزويــا)
يستدعي مزيدًا من النقاشات على مستوى
أداء الخصوم فــي اليمني ،وخصوصًا لجهة
ـدرت ـه ــم ع ـلــى تـعـطـيــل ال ـق ــاط ــرة الـسـيــاسـيــة
قـ ِ
ال ـتــي ق ــادت أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة فــي الـسـنــوات
ّ
العشرين الفائتة .من جهة أخــرى ،فــإن الدعم
الـكـبـيــر الـ ــذي ي ـل ـقــاه ال ـي ـمــن ف ــي ه ــذه ال ــدول
م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال يـفـســر وح ــده عجز
هــذه الـحـكــومــات عــن الـحـفــاظ على هيمنتها
الطبقية التي تداعت مع انهيار أسعار النفط
ّ
ونفاد الفوائض املالية .للتذكير فقط فإن هذه
الفوائض هي التي كانت تساعد الحكومات
في أميركا الالتينية على إتمام عملية التوزيع
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وب ـم ــوج ـب ـه ــا كـ ــانـ ــت تـحـصــل
ـوسـطــة على ّ
الطبقات الفقيرة واملـتـ ّ
حصتها
من الثروة ،بعد أن تكون القاعدة االجتماعية
للسلطة قد ّ
توسعت تلقائيًا ربطًا بما تقدمه
ّ
الــدولــة لهذه الطبقات .ويمكن القول إن عدم
االستمرار في
قدرة الحكومات اليسارية على
ُّ
هذه السياسة بعد وفاة تشافيز وتعثر ديلما
روسيف الجزئي في الحفاظ على تركة لوال
ٌ
وضع
هو الذي أوصلها إلى الوضع الحالي.
ل ــم تـفـقــد فـيــه ال ـق ــدرة عـلــى ُ تــوسـيــع قــاعــدتـهــا
االجـتـمــاعـيــة فـحـســب ،بــل أض ـيــف إلـيــه أيضًا
ّ
ُ
افتقارها إلى أدوات التحكم بالسلطة ،بحيث
ّ
تـصـبــح أي عـمـلـيــة إجــرائ ـيــة (اس ـت ـف ـتــاء على
واليـ ــة الــرئ ـيــس أو دعـ ــوة إل ــى ع ــزل الــرئـيـســة
بــرملــا ًن ـيــا) تــدعــو إل ـي ـهــا امل ـع ــارض ــة اليمينية
محطة إضافية للنيل من شرعية اليسار ،عبر
وضعه في مواجهة القواعد االجتماعية التي
خسرها أو أوشك على خسارتها.

لـجــأت الحكومة إلــى رفــع أسـعــار املــواصــات
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة ،مـ ــا ت ـس ـب ـ َّـب بـ ــانـ ــدالع اح ـت ـج ــاج ــات
عنيفة في الـشــارع وحصول صــدامــات دامية
مــع قــوات األم ــن .هــذا الـصــدام األول مــن نوعه
مع حكم اليسار في البرازيل َ
أجبر الحكومة
عـلــى ال ـتــراجــع ع ــن ق ــراره ــا وإع ـ ــادة األس ـعــار
إلــى ما كانت عليه ،ولكن التراجع عنه تحت
ض ـغ ــط الـ ـش ــارع ال ـغ ــاض ــب ل ــم ي ـك ــن م ــن دون
ثـمــن .فـقــد تــركــت ه ــذه األزم ــة شــروخــا كبيرة
بــن حكومة روسـيــف والـقــواعــد االجتماعية
ّ
املتضررين من
الداعمة لها والتي كانت ّأول
تحريك األسـعــار ،نظرًا النعكاساته املباشرة
عـلــى أوضــاع ـهــا االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة.
ه ـن ــا ب ـ ــدأت أحـ ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ــن وال ـ ـتـ ــي لـ ــم يـكــن
ل ــوج ــوده ــا وزن س ـي ــاس ــي ك ـب ـيــر ب ــال ـت ـح ـ ّـرك،
ً
مستفيدة من الشروخ الحاصلة بني السلطة
وق ــواع ــده ــا ،فـنـشـطــت إعــام ـيــا أث ـن ــاء األزم ــة،
ث ــم ت ـضــاعــف ن ـشــاط ـهــا ال ــدع ــائ ــي م ــع ت ـجـ ّـدد
ال ـصــدامــات بــن الـحـكــومــة واملـحـتـجــن أثـنــاء
تـشـيـيــد الـبـنــى الـتـحـتـيــة ملــونــديــال ال ـكــرة في

عــام  .2014راهـنــت املـعــارضــة فــي هــذه الفترة
عـلــى تــآكــل شـعـبـيــة روس ـي ــف ب ــن مــؤيــديـهــا،
ّ
ومع أن حضورها في االنتخابات الرئاسية
فــي عــام ( 2014انحصرت املنافسة فيها بني
روسـ ـي ــف وامل ــرش ـح ــة االش ـت ــراك ـي ــة ع ــن حــزب
ال ـخ ـض ــر م ــاري ـ ّن ــا س ـي ـل ـفــا) كـ ــان م ـع ــدوم ــا إال
أنها كانت تحضر لسيناريو آخــر نظرًا الى
افتقارها في ذلك الوقت إلى األدوات الالزمة

اليسار بقيادة حزب
العمال أصبح عمليًا بعد قرار
العزل في مجلس الشيوخ
خارج السلطة نهائيًا

إلحـ ـ ـ ــداث ال ـت ـع ــدي ــل ف ــي املـ ـس ــار االج ـت ـم ــاع ــي
واالق ـت ـص ــادي ل ـل ـبــاد .ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو كــان
يتعارض مع الشعبية الكبيرة التي تحوزها
روسـ ـي ــف والـ ـت ــي ت ـ ـجـ ـ ّـددت ب ــأك ـث ــري ــة طـفـيـفــة
بـعــد االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة األخ ـي ــرة .ولكي
ي ـت ـفــادى الـيـمـيـنـيــون ه ــذا ال ـت ـعــارض لـجــؤوا
إلــى نبش قضية «بـتــروبــراس» التي ّ
تورطت
فـيـهــا مـعـظــم الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة الـبــرازيـلـيــة
بيمينها ويـســارهــا ،ولكنها وبسبب تالعب
اليمني وإعالمه باألمر ارتبطت حصرًا باسم
الحكومة التي تقودها روسيف ،ومعها طبعًا
يكتف
الرئيس السابق لوال دا سيلفا الذي لم
ِ
اليمني بأبلسة وريثته فحسب بل جـ ّـر قدمه
ً
مسعى واضح لتجريم
إلى القضية أيضًا ،في
ّ
كل هذا ّالعهد واإلتيان على معظم االنجازات
التي حققها للطبقات الشعبية والفقيرة في
البرازيل.

ُ َ
المجابهة
خيار

في دفاعها عن نفسها أمــام مجلس الشيوخ

ّ
َ
أبدت الرئيسة ُ
«المقالة» ،ديلما روسيف ،خشيتها على المكاسب االجتماعية التي تحققت للبرازيليين أثناء حكم اليسار (أ ف ب)

مسار التراجع
أثناء مثولها أمام مجلس الشيوخ البرازيلي
لـلـ ُبـ ّـت فــي مــوضــوع «عــزلـهــا» أب ـ َـدت الرئيسة
«امل ـ ـقـ ــالـ ــة» دي ـل ـم ــا روس ـ ـيـ ــف ّخ ـش ـي ـت ـهــا عـلــى
املكاسب االجتماعية التي تحققت للبرازيليني
ّ
وخصت بالذكر اإلنجازات
أثناء حكم اليسار،
ّ
فــي مـجــالــي الـصـحــة والـتـعـلـيــم .وم ــع أن هــذه
اإلشارة في مكانها تمامًا نظرًا إلى الحماسة
ال ـت ــي أب ــداه ــا «ال ــرئـ ـي ــس» الـيـمـيـنــي ال ـجــديــد
ميشال تامر للتسريع في برامج الخصخصة
إال أنها تجاهلت التراجعات التي حدثت لهذه
روسيف نفسها .فاألزمة
اإلنجازات أثناء حكم
ّ
لــم تـبــدأ مــع حـصــول التضخم وانـفـجــار أزمــة
شركة النفط الوطنية «بتروبراس» بل بدأت
قبل ذلك بسنوات ،وتحديدًا في عام  2012حني

ِّ
ماذا يجري في البحرين وأين منظرو «النظام يقصف شعبه»؟!
كاظم الموسوي *
يـ ـم ـ ّـر مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي ال ـب ـح ــري ــن مـ ــن ف ـظــائــع
وارت ـ ـكـ ــابـ ــات م ـخ ــال ـف ــة ألي قـ ــانـ ــون وأع ـ ــراف
َّ
مـحـلـيــة أو دولـ ـي ــة ،بـصـمــت إع ــام ــي مـنــظــم،
ـاك على
وال سيما مــن إع ــام عــربــي ص ــارخ ًب ـ ٍ
ق ـيــم بـعـيــد عـنـهــا ف ــي ال ــواق ــع أص ـ ــا ،خــاصــة
ُّ
ح ـقــوق اإلن ـس ــان والــدي ـمــوقــراط ـيــة ،والـتـعــكــز
عـلــى مـمــارســات األنـظـمــة الـتــي يطلق عليها
مصطلحات مثل املستبدة والــديـكـتــاتــوريــة،
دون غـيــرهــا ،بــانـحـيــازات مضحكة .كـمــا قــام
ّ
وروج هــذا اإلع ــام العربي لـ«مفكرين عــرب»
ّ
نظروا ملقولة لو عدت اليوم من رصد تكرارها
وحساب ترديدها وإعادة حلقات التغني بها
ألصبحت أكثر من خطب النازيني ووزيرهم
«املـفـكــر» جــوزيــف غــوبـلــز .أيــن هــذه الوسائل
ِّ
واملنظرون العرب ّ
عما يجري اليوم
اإلعالمية
في البحرين؟ ألم يسمعوا بما يحصل فعليًا؟
هل يحتاجون ملن يدلهم ويريهم ما يحصل
كــل ي ــوم؟ أم أن مــا يحصل ال يعنيهم؟ وهــل
البحرين بلد عربي أم خــارج الــوطــن العربي
ِّ
ويخص آخرين غير اإلعالم العربي ومنظريه
ً
ومفكريه؟ أسئلة كثيرة محزنة فعال ومخزية

لهذا اإلعالم ومفكريه .ما يحدث في البحرين
ي ـع ـ ّـري ه ــذه ال ــوس ــائ ــل وي ـف ـضــح تــوجـهــاتـهــا
ومـمــولـيـهــا ومــزويــديـهــا ومـجـهــزي أخـبــارهــا
ِّ
ومـنــظــريـهــا ،وعـطــب أخــاقـهــا وفـقــدانـهــا أليــة
مـهـنـيــة أو م ــوض ــوع ـيــة .وهـ ــي ب ـكــل األح ـ ــوال
ليست جــديــدة على هــذه الوسائل وال هــؤالء
املـنـظــريــن الــذيــن ال أع ــرف اآلن م ــاذا يـقــولــون
بعد أن ُي ّ
خبروا عن املقال .ما أدركه عنهم ومن
كثرة ما سمعوا وق ــرأوا عنهم أصبحوا مثل
القرود الثالثة في السرديات املعروفة .غطت
أح ـ ــداث ال ـن ـظــام الـ ــذي يـقـتــل شـعـبــه ع ـلــى كل
مداركهم ومخزوناتهم النظرية ،ولم تعد تلد
لهم أفكارًا جديدة أو أخرى ،عن أي بلد آخر أو
أي مكان ،حتى لو وقع خارج استوديوهاتهم
أو مكاتبهم .عــار ...عــار ...أصبح هذا العنوان
ل ـكــل ت ـلــك ال ــوس ــائ ــل وم ـن ـظــري ـهــا ومـفـكــريـهــا
املجددين أو املناضلني فــي أروق ــة املؤتمرات
تحت سقوف «من يدفع للزمار؟».
اعتقاالت يومية لرموز سياسية ومحاكمات
صــوريــة وقــوانــن قرقوشية واضـحــة ،تكميم
األفـ ـ ـ ــواه ،ق ـمــع الـ ـح ــري ــات ،ت ـعــذيــب وق ـت ــل في
السجون ،منع سفر وتظاهر واحتجاج سلمي
ِّ
وع ـل ـن ــي ...وال ش ـعــرة ت ـحــركــت ل ــدى مـنــظــري

ووسائل إعالم «الثورات» كما يقال ،وال كلمة
نبست بها شفاههم .أليس مضحكًا حقًا أن
تسمي تـلــك الــوســائــل بــرامـجـهــا أو تعنونها
بكلمة ال ـثــورة؟ حتى هــذا املصطلح يــريــدون
تشويهه وتخريبه وإلغاء معناه ،فهل حقًا هم
ً
مع الـثــورات ،وبــأي معنى؟ هل يؤمنون فعال
بها أم لإلعالم فقط؟
لم تدمع عيون مرتزقة اإلعالم ذاك ،على غلق
أبواب جمعية سياسية اشتركت بانتخابات
سابقة وف ــازت بنصف عــدد ال ـنــواب ،ومــن ثم
إلـغــاء إجــازتـهــا وم ـصــادرة أمــوالـهــا ،واعتقال

الشعب في البحرين يواصل
الوطني من أجل
كفاحه
ّ
اإلصالح لحد اليوم بسلمية

كــوادرهــا .مــاذا يعني هــذا عند هــذه الوسائل
ومـ ـنـ ـظ ــريـ ـه ــا؟! وبـ ـع ــده ــا وق ـب ـل ـه ــا أصـ ـ ــدرت
الـحـكــومــة ق ـ ــرارات إس ـق ــاط جـنـسـيــة ع ــن عــدد
غ ـيــر قـلـيــل م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـلــد ،وق ـ ــرارات أخ ــرى
مـتــابـعــة ملـنــع وت ـجــريــد ال ـعــوائــل م ــن أي حق
م ــن حـقــوقـهــا االع ـت ـي ــادي ــة ...وتـلـتـهــا األح ـكــام
البوليسية اإلرهابية التي تعكس أزمة الحكم
ووسائل اإلعالم ومرتزقتها .هذه وغيرها من
اإلجراءات الظاملة التي تتخذ أبعادًا سياسية
واجتماعية وثقافية ودينية.
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن يـ ـ ــواصـ ـ ــل ك ـف ــاح ــه
الــوط ـنــي م ــن أج ــل اإلص ـ ــاح والـتـغـيـيــر لـحـ ّـد
ال ـ ـيـ ــوم ب ـس ـل ـم ـيــة ،أج ـ ــل ب ـس ـل ـم ـيــة ،وي ـت ـحـ ّـمــل
بصبر وإص ــرار اضطهاد الحكومة الجائرة
وممارساتها الوحشية ،ووسائلها التسلطية
وال ـت ـع ـس ـف ـيــة فـ ــي س ـب ـيــل وض ـ ــع ال ـب ـل ــد عـلــى
سكة العمل السياسي الوطني .إال أن تبعية
السلطات وتخلفها دفعاها إلى تخريب تلك
الخطوات واالرت ــداد عنها ومواجهة الحراك
الشعبي بالعنف وبيع البالد لقوات احتالل
ً
بشكل صــارخ ،فضال عن األسطول األميركي
والقاعدة البريطانية.
حتى الــواليــات املتحدة واألم ــم املتحدة ،ولو

