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التكامل الإقليمي وتفكيك التبعية: 

جتربة اأمريكا الالتينية

مقدمة

الالتينية  اأمريكا  الإقليمي بني دول  التكامل  الدرا�صة عملية  تتناول هذه 

الكيانات  عن  من�ذج  من  يطرحه  ما  يف  يختلف  التنفيذ،  قيد  كم�رصوع 

دة لإقليمية الليربالية اجلديدة، »املفت�حة«، والتي تعد اإطاراً ن�صاأت فيه  املُج�صِّ

املنظمات الإقليمية التي عرّبت عن طبيعة التغرّيات يف النظام العاملي اجلديد، 

واأ�صحى التكامل الإقليمي فيها ُمَعًدا لالندماج يف نظام عاملي وا�صع ت�صعى 

وا�صتقرار  م�صاحلها  ل�صمان  وذلك  العامل  ع�ملة  اإىل  عليه  امل�صيطرة  الق�ى 

يف  لالإقليمية،  خمتلفًا  مفه�مًا  فيقدم  القائم  الالتيني  امل�رصوع  اأما  هيمنتها. 

حماولة جادة لإخراج الدول الالتينية  من اأزمة النم�ذج الني�ليربايل، وخلق 

ُي�ؤِّمن ال�صتقاللية وينطلق من روؤية كلية للتغيري ترتكز على  من�ذج جديد، 

�رصورات ومقت�صيات بناء بديل خمتلف يف بنيته القت�صادية والجتماعية.    

من�ذج  من  الثالث  العامل  دول  بقية  مثل  الالتينية،  اأمريكا  عانت  لقد 

التبعية والتخلف،  التي ر�صخت حالة  املفت�حة  واإقليميته  الليربالية اجلديدة 

وت�صعى اإىل دمج الدول النامية يف القت�صاد العاملي،  دون مراعاة  م�صت�ى 

تط�ر بنيات تلك الدول القت�صادية وامل�ؤ�ص�صاتية، ودفعها لعمليات اندماج 

وا�صعة اإقليمية ودولية مع دول متتلك كل مق�مات ح�صم التناف�س يف اأ�ص�اق 

ملخاطر  النامية  الدول  اقت�صادات  يعّر�س  ما  ل�صاحلها،  ووا�صعة  مفت�حة 

الدخ�ل يف عملية مناف�صة غري متكافئة على امل�صت�يات كافة. ف�صاًل عن اأن 

مثل هذا الدمج يلزم الدول الأ�صغر بق�اعد ومعايري و�صعتها الدول الأكرب 
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عرب امل�ؤ�ص�صات الدولية اخلا�صعة ل�صيطرتها والتي تخدم م�صاحلها، ما يقل�س م�صاحة التحرك احلر اأمام الدول 

الأ�صغر ل��صع  �صيا�صاتها ال�طنية، التي تلبي حاجات �صع�بها وت�صتجيب مل�صاحلها اخلا�صة، وي�ؤّدي اإىل بقاء 

تلك الدول يف و�صعية التابع. 

اإطار من�ذج  اأمريكا الالتينية على �صعيد الندماج الإقليمي يف  اأهمية درا�صة جتربة  ال�صياق تتبدى  يف هذا 

ياأتي ذلك يف �صياق حماولت  تنم�ي م�صتقل، مدع�م باأوا�رص اجلغرافيا واللغة والتاريخ والأ�ص�ل امل�صرتكة. 

النظام الدويل، ومعاناة تلك الدول من هيمنة  التبعية عرب منط لالأقلمة فر�صته طبيعة  التخل�س من  القارة  دول 

للق�ة  واقت�صاداتها  الدول  تلك  تبعية  ور�صخت  اجلديدة  الليربالية  اإقليمية  جاءت  ثم  ال�صمالية.  الق�ة  ونف�ذ 

ال�صمالية، وتزامن ذلك مع من� بطيء للدميقراطية الليربالية، بعد انتهاء حقبة احلكم الع�صكري. وقد نتجت عن 

ذلك خربات مرتاكمة للحركات الجتماعية التي قادت عملية التح�ل الدميقراطي، وُدِفعت باأزمات وك�ارث 

الليربالية اجلديدة، وانتهت تلك احلقبة ب�صع�د ق�ى جديدة باأيدي�ل�جية جديدة.

واكبت هذا ال�صع�د بداية مرحلة جديدة من تفكيك تبعية دول جن�ب اأمريكا لل�صمال، عرب حماولت بناء 

نها من امتالك ال�صيطرة على و�صع �صيا�صتها القت�صادية  من�ذج جديد للتنمية غري امل�جهة باآليات ال�ص�ق مُيكِّ

وتلبية حاجات جمتمعاتها كهدف رئي�س، وُيخّل�صها من كل الع�امل التي اأدت اإىل ه�صا�صة بنيتها القت�صادية، 

وي�صمح بامتالك القدرة على تط�ير هياكل اإنتاج تت�افق مع حاجات ال�صكان، وتتكامل قطاعاتها يف ال�صياق 

الإقليمي، ل مع هياكل اإنتاج دول املركز الراأ�صمايل الذي يحرم اقت�صادياتها من فر�س التنمية الذاتية، ويح�رصها 

الكربى  الق�ى  ا�صرتاتيجيات  تنفيذ  بها يف  املن�ط  بالدور  لتق�م  الدويل؛  العمل  هيكل  متدنية يف  يف و�صعية 

ولتحقيق م�صاحلها.

 من�ذج التكامل الإقليمي الذي تتناوله الدرا�صة، والقائم حاليًا يف اأمريكا الالتينية، وه� اإقليمية ما بعد الليربالية 

اجلديدة، ن�صاأ يف ظرف زمني وم��ص�عي خمتلف عن النم�ذجني ال�صابقني له، النم�ذج القدمي الذي قام على 

والقرارات  التخطيط،  على  والعتماد  امل�ارد،  تخ�صي�س  وعلى  ال�اردات،  حمل  الإحالل  اأجل  من  الت�صنيع 

ال�صيا�صية، واجله�د احلك�مية، وارتبط بظرف زمني خمتلف ه� »احلرب الباردة«، والنم�ذج الآخر ه� الذي 

حّل مكان الأول يف الثمانينيات، يف �صياق فر�س الليربالية اجلديدة واأيدي�ل�جية ال�ص�ق واأجندته، وقام على 

الت�جه نح� الت�صدير، والندماج يف القت�صاد العاملي، وتخ�صي�س امل�ارد بالعتماد على ق�ى ال�ص�ق، وبدفع 

القطاع اخلا�س، وكانت اأهم �ص�ره امل�ؤ�ص�صية »ال�صوق امل�صرتكة للجنوب، مريكو�صور«، 1991، و«رابطة الدول 

مع جتديد   ،1994  NAFTA اأو »نافتا «  ACS« 1994، و»اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�صمالية«،  الكاريبية 

روابط وتكتالت قدمية مثل »ال�ص�ق امل�صرتكة لدول اأمريكا ال��صطى«، »وحلف الأنديز«، الذي اأ�صبح »جمموعة 

الغربي حتت  CAN. كما عرّبت عنه حماولت ال�ليات املتحدة الدوؤوبة لأقلمة ن�صف الكرة  دول الأنديز« 

رعايتها من خالل م�صاعيها لت�صكيل »منطقة التجارة احلرة لالأمريكيتني، فتا«.    

تر�صد الدرا�صة عملية النتقال اإىل اإقليمية ما بعد الليربالية اجلديدة، ومرتكزات تلك الإقليمية، واأهدافها، 

والكيانات املعرّبة عنها، وحجم ومدى تناق�صاتها، ومراحل تعرثها وم�صبباتها، ففي اأمريكا الالتينية الي�م اأكرث 

من كيان تكتلي اأن�صئ يف �صياق عملية الأقلمة ما بعد الليربالية اجلديدة، فهناك »البديل الب�ليفاري األبا« الذي 
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والجتماعية  ال�صيا�صية  اجل�انب  على  وي�صدد  م�صتقلة،  ذاتية  تنمية  اإىل  ويهدف  ا�صرتاكية،  اأر�صية  على  يق�م 

ال�ليات  وخا�صة  وق�اها،  الراأ�صمالية  م�اجهة  يف  راديكالية  الأكرث  ال�صيا�صات  وينتهج  التكامل،  عملية  يف 

ا »ال�ص�ق امل�صرتكة للجن�ب، مريك��ص�ر«، التي دخلت يف اإطار امل�رصوع الإقليمي البديل  املتحدة. وهناك اأي�صً

واأ�صبحت جزًءا منه، بعد تغيري حك�مات الدول املك�نة لها، ما بني ي�صار وي�صار و�صط، يف العقد الفائت،  واإن 

كانت بع�س تلك الدول ل تزال تطبق �صيا�صات ليربالية، و�صمت ر�صميًا اأي�صًا دوًل من »األبا«، مثل فنزويال من 

اأجل ت��صيع نطاق ال�ص�ق امل�صرتكة اجلن�بية.    

وعلى �صعيد اآخر تاأ�ص�س كيان اإقليمي ميثل اأهم التجليات امل�ؤ�ص�صية لعملية التكامل الإقليمي احلالية القائمة 

»احتاد دول  والإقليمية، وه�  للتنمية  البديلة  ال�صرتاتيجية  ويعرّب عن  وا�صنطن،  اإقليمية  ركائز خمتلفة عن  على 

اأمريكا اجلن�بية اأونا�ص�ر«.

يف املقابل، ل تزال الإقليمية املفت�حة م�ج�دة، ل بل جّددت دماءها، وحتاول التما�صك عرب تاأ�صي�س كيانات 

اأن ثمة ا�صرتاتيجية اأخرى تاأخذ م�صاحة ل ي�صتهان بها يف احلقل  مناه�صة للكيانات ال�صابق ذكرها، ما يعني 

اآ�صيا واملحيط  ال�صمالية ومنطقة  اأمريكا  �صّيما جتاه  املفت�حة، ل  الأ�ص�اق  تعتمد  الإقليمي كا�صرتاتيجية مناف�صة 

وهي  ال�صمال،  مع  ب�صاأنها  اتفاقيات  ووقعت  التجارة  حترير  �صيا�صات  تنتهج  لتينية  دول  اعتمدتها  الهادي، 

الدول الأكرث ارتباًطا  بالف�صاء ال�صيا�صي والقت�صادي واجلغرايف الأمريكي ال�صمايل )بريو، ك�ل�مبيا، املك�صيك، 

.)1(
ودول اأمريكا ال��صطى

ثم كان الإطار امل�ؤ�ص�صي الأهم يف جت�صيده بعث اإقليمية الليربالية اجلديدة، وه� »حتالف املحيط الهادئ«، 

الذي اعتمد اأهدافها، وي�صعي لتمديدها، وم�اجهة م�رصوعات التكامل احلالية املناه�صة لتلك الإقليمية.        

    لذا فاإن ثمة انق�صامًا يف احلقل الإقليمي الالتيني، و�رصاعًا، ويف احلد الأدنى تناف�صًا، بني ا�صرتاتيجيتني 

للتكامل، تناه�س كل منهما الأخرى، لكن الأخطر ه� النق�صام داخل املع�صكر الذي تّك�ن من اأجل خلق 

بديل لليربالية اجلديدة، برغم جناحه اجلزئي الذي يتجلى يف كثري من الأطر امل�ؤ�ص�صية، وم�صاحة الت�افق العري�صة 

ح�ل الأهداف. 

اأوًل � الإقليمية املفتوحة و«توافق وا�شنطن«

بني حماولت اندماج، اقت�صادي يف ج�هره،  بني الدول الالتينية،  �صكلت »احلرب الباردة« اأهم روافعها 

اأمريكا الالتينية، وحماولت اأخرى للتكامل تتما�صى مع  التاريخي يف  يف م�اجهة ال�ليات املتحدة ونف�ذها 

تغري النظام العاملي، يف �صياق ما عرف باملجتمعات املع�ملة، والعامل الذي ت�صيطر عليه منظمة التجارة العاملية،  

تر�صخت ق�اعد جديدة لفكر جديد جتذر بني �صع�ب تلك البالد، وم�صى يف طريق التفعيل الناعم الذي تبل�ر 

ن منّ�ها م�جة من التغيريات ال�صيا�صية والجتماعية انعك�صت بدورها يف تغيري  يف �صكل حركات اجتماعية، ك�َّ

اقت�صادي �صمل بع�س الدول الالتينية.   

اأمريكا  من  دول  وخم�س  املتحدة  ال�ليات  بني   )DR-CAFTA( والدومينيكان ال��صطى  لأمريكا  احلرة  التجارة  اتفاقية  وقعت   -1

ال��صطى )ك��صتاريكا، ال�صلفادور، هندورا�س، نيكاراغ�ا، غ�اتيمال( والدومينيكان يف 5 اآب/ اأغ�صط�س2004، وهذه الدول هي ثالث 

اأكرب �ص�ق لل�صادرات الأمريكية بعد املك�صيك والربازيل.
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�صهد النتقال التدريجي، من احلكم الع�صكري، الذي رزحت حتته ال�صع�ب الالتينية عق�ًدا، اإىل الدميقراطية 

ت يف ج�هرها عن املحاولت احلثيثة لإبقاء تلك املنطقة  جتارب منق��صة واأخرى فا�صلة للتكامل الإقليمي، عربَّ

اإحدى �صاحات النف�ذ للق�ى التي تعار�س نف�ذها مع اأي حماولت للتغيري.  

اإذا عّرفنا الإقليمية باأنها م�رصوع تق�ده دولة اأو عدة دول لإعادة تنظيم ف�صاء اإقليمي معنّي، وي�صتلزم وج�د 

قيد  يزال  ل  الذي  الالتيني  الإقليمي  امل�رصوع  فاإن  ت�افق؛  وحمل  ووا�صحة  حمددة  و�صيا�صية  اقت�صادية  خط�ط 

الإن�صاء، ميكن اأن يتمدد نح� عملية التكامل وتتابعها يف م�صت�يات خمتلفة من العمق، كذلك ميكن اأن يتخذ 

اأقل عمًقا، وينح�رص يف جمم�عة من الرتتيبات والتفاقات بني دول اأو م�ؤ�ص�صات  اأ�صكاًل عديدة من التعاون 

اإقليمية، وكذلك ميكن اأن يتمح�ر امل�رصوع الإقليمي ح�ل تبادل املنفعة الإقليمية، وال�صعي لتك�ين كتلة اإقليمية 

 .
)2(

اأكرث متا�صًكا، ذات ه�ية ووزن، وفاعلة على �صعيد النظام العاملي

بعد احلرب العاملية الثانية، ويف �صياق »احلرب الباردة«، التي كانت اأمريكا الالتينية اإحدى �صاحتها، ويف 

تبل�ر  الالتينية،  الدول  يف  م�صاحلها  م�اجهة  يف  والتكتل  املتحدة،  ال�ليات  �صيا�صات  �صد  النتفا�س  اإطار 

التكامل الإقليمي يف عدة م�رصوعات غلب عليها البعد التجاري، فيما �صعف التن�صيق ال�صيا�صي ن�صبًيا. 

 Latin-American »كانت اخلط�ة الأوىل نح� التكامل القت�صادي »رابطة التجارة احلرة لأمريكا الالتينية   

Free Trade Association التي اأُن�صئت يف العام 1960، وتعرف اخت�صاًرا ب� )LAFTA( ، ومع اإخفاقها 
يف حتقيق اأهدافها الأ�صا�صية، تاأ�ص�س »حلف الأنديز« يف العام 1969، مع و�صع هيكل ل�صنع القرارات ف�ِق 

.
)3(

ال�طنية تعزيزاً لتعاون وتخطيط اإقليمي اأعمق

ارتبطت اإقليمية »احلرب الباردة«، »الإقليمية  القدمية« اأو »املغلقة«، كما �صّميت بعد ظه�ر اإقليمية عقدي 

Import-الثمانينيات والت�صعينيات “الإقليمية املفت�حة”، ارتباطًا وثيقًا ب� الت�صنيع من اأجل الإحالل حمل الواردات

اجلن�ب،  دول  من  كغريها  الالتينية،  اأمريكا  يف  واجهت،  التي   ،  substitution industrialization
م�صاعي حثيثة من ِقَبل حك�مات ال�صمال لإعاقة تط�ير القطاعات التي تعمل على ت�صنيع بدائل لل�اردات، لأن 

. وا�صتغلت 
)4(

اأن�صطة ال�صتثمار الأجنبي والتجارة اخلارجية هذه القطاعات تتطلب رقابة دول اجلن�ب على 

لفر�س  الثمانينيات  اأوائل  يف  الالتينية  اأمريكا  دول  دي�ن  �صببتها  التي  القت�صادية  الأزمة  املتحدة  ال�ليات 

اأيدي�ل�جيا ال�ص�ق واأجندته على تلك الدول؛ بذريعة ف�صل من�ذج التنمية القت�صادية القائم على الت�صنيع من 

اأجل اإحالل ال�اردات.  

ادعى اأن�صار »الإقليمية املفت�حة« اأنها ا�صتجابة لتينية للع�ملة، تهدف اإىل احلفاظ على امل�صاواة يف ال�ص�ؤون 

العاملية، اأو اأنها الإقليمية التي ت�صمن وت�فر تعددية الأطراف، بالن�صبة ملنطقة تقع على هام�س النزاعات الرئي�صية 

    .
)5(

يف ال�صيا�صة العاملية

Arenas-García, Nahuel, 21st Century Regionalism in South America: UNASUR and the Search for Develop- A ٢
ment Alternatives’, eSharp, Issue 18: Challenges of Development (2012), p. 66, http://www.gla.ac.uk/esharp

Ibid, p.68. -3

الها�صمى،  الفا�صل  ترجمة  ووع�د،  حتديات  اجلن�ب  بنك  وجتربة  الالتينية  اأمريكا  يف  الب�ليفاري  البديل  لنزبريغ،  هارت  مارتن   -4

http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-27/8045-2009-12-02-07-53-38 ،2009/12/2

 Heine, Jorge, Regional Integration and Political Cooperation in Latin America, Latin American research review,  -5
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تتجلى التعددية يف جلب الن�صاط متعدد الأطراف اإىل املنطقة خارج امل�ؤ�ص�صات التقليدية وهياكل النظام 

مفه�مًا  رعى  الذي   
)6(

وا�صنطن »ت�افق  اإىل  امل�صتندة  الإقليمية  كانت  الأمر  واقع  يف  لكنها  الأمريكي،  البيني 

عن  ينتج  اأن  ميكن  ما  للم�صاركة  وال�صيا�صية  القت�صادية  املنافع  فاقت  حال  يف  التاأقلم  باأنها  يق�صي  لالإقليمية 

عدمها، واأن املنافع القت�صادية ميكن اأَن تاأتي من التكامل بني القت�صادات اجلارة، وت��صيع ال�ص�ِق، اأَو تزايد 

ق�ة التفاو�س على امل�صت�ى العاملي. فيما ترتبط اجل�انب ال�صيا�صيَة بالرتتيبات الإ�صرتاتيجية والق�ة على امل�صت�ى 

  01/2012, Vol. 47 Issue 3, p.212

والإجراءات  التدابري  من  كحزمة   1989 العام  يف  اأطلق  وقد  ويليام�ص�ن،  ج�ن  الأمريكي  القت�صادي  اإىل  امل�صطلح  هذا  يرجع   -6

وال�صيا�صات ملعاجلة امل�صكالت القت�صادية الناجتة عن عجز م�ازنات الدول، واأزمة املدي�نية اخلارجية العاملية التي فجرتها املك�صيك عام 

اأعدته وفر�صته خالل  “ت�افق وا�صنطن” اإىل مذهب اقت�صادي ليربايل  1982، وعدم قدرة الدول على  ال�فاء بالتزاماتها املالية، وحت�ل 

عقدي الثمانينيات والت�صعينيات من القرن الفائت ال�رصكات متعددة اجلن�صية، وبن�ك وول �صرتيت، واخلزانة الفيدرالية لل�ليات املتحدة 

الأمريكية، وامل�ؤ�ص�صات املالية الدولية )البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل(.

 وتتلخ�س عنا�رصه يف: 

- ان�صباط املالية العامة، ويق�صد به تخفي�س عجز امل�ازنة العامة للدولة يف املقام الأول، وذلك عن طريق تخفي�س الإنفاق العام، خا�صة 

الإنفاق العام الجتماعي �صاماًل الدعم، وزيادة الإيرادات العامة بفر�س ر�ص�م على اخلدمات العامة التي كانت تقدم جماًنا يف ال�صابق، ورفع 

اأ�صعار خدمات املرافق العامة، كاملياه والكهرباء وال�ق�د، وما اإىل ذلك، بدع�ى �صد خ�صائر الهيئات القت�صادية العامة. 

لل�صلع  املبا�رص  الإنتاج  ال�صتثمار يف عمليات  الأ�صا�صية، وبعيًدا عن  التعليم وال�صحة والبنية  العام نح�  الإنفاق  اأول�يات  ترتيب  اإعادة   -

واخلدمات.

- الإ�صالح ال�رصيبي، وي�صمل ت��صيع القاعدة ال�رصيبية وتخفي�س معدلت ال�رصائب احلدية لتعزيز ح�افز الإنتاج وال�صتثمار واحلد من 

التهرب ال�رصيبي .

- اإ�صالح نظام ال�رصف الأجنبي، للت��صل اإىل اأ�صعار �رصف تناف�صية م�حدة. 

- تاأمني حق�ق امللكية ، اأي تي�صري اإجراءات ت�صجيل ونقل ملكية الأ�ص�ل ، و�رصعة البت يف املنازعات ح�لها ، حتى ي�صهل ا�صتعمالها 

ك�صمانات للقرو�س يف البن�ك ، وكذلك طماأنة الراأ�صماليني على اأم�الهم بالن�س يف الد�صت�ر على عدم ج�از م�صادرتها اأو تاأميمها.

- التخل�س من التدخالت الإدارية يف حتديد الأ�صعار اأو منح الئتمان اأو ت�جيه �رصكات القطاع العام، وه� ما يعنى اإف�صاح املجال لق�ى 

ال�ص�ق لتت�ىل هذه الأم�ر .

- حترير التجارة اخلارجية، وذلك باإلغاء القي�د الكمية على ال�اردات وال�صادرات، وتخفي�س معدلت التعريفة اجلمركية على ال�اردات، 

والتخل�س من ال�صبل الأخرى لتقييد ال�اردات كالقي�د غري التعريفية، الفنية اأو ال�صحية وغريها. 

- اخل�صخ�صة، اأي بيع ال�رصكات والهيئات اململ�كة للدولة، �ص�اء اأكانت �رصكات تعمل يف جمال الإنتاج لل�ص�ق، اأم �رصكات اأو هيئات 

ت�فر خدمات املرافق العامة كاملياه والكهرباء والت�صالت والربيد، وكذلك بيع امل�صارف و�رصكات التاأمني العامة . وقد ُيت��صع يف معنى 

اأو الأجنبي على تقدميها وت�فري  اخل�صخ�صة لي�صمل عدم ت�ىل احلك�مة تقدمي اخلدمة والقت�صار على التعاقد مع القطاع اخلا�س املحلى 

التم�يل الالزم لذلك،  كما قد ي�صمل التعاقد مع القطاع اخلا�س على اإقامة م�رصوعات البنية الأ�صا�صية كالطرق وامل�انئ واملطارات بنظام 

البناء والتملك والت�صغيل ثم حت�يل امللكية اإىل الدولة بعد انق�صاء اأجل معني.

- حترير ال�صتثمار الأجنبي، اأي اإلغاء القي�د التي قد تفر�س على امل�صتثمرين الأجانب كاحلدود الق�ص�ى التي قد ت��صع على متلك اأ�صهم 

ال�رصكات ال�طنية ، يف حالة اخل�صخ�صة اأو يف غريها، وكالقي�د على حت�يل الأرباح اأو راأ�س املال ، والقي�د اخلا�صة باملحت�ى املحلى للمنتج 

اأو الت�صدير وما اإىل ذلك ، وكذلك القي�د على تعامالت الأجانب يف الب�ر�صة .

- التحرير املايل، ويق�صد به حترير اأ�صعار الفائدة، اأي تركها لع�امل العر�س والطلب يف ال�ص�ق، واإلغاء ال�صق�ف الئتمانية وغريها من 

ميزان  املال يف  راأ�س  املايل حترير ح�صاب  التحرير  ي�صمل  . كما  املركزي  للبنك  ال�صتقاللية  ، وكفالة  الئتمان  تخ�صي�س  ال�ص�ابط على 

املدف�عات، اأي اإلغاء القي�د على انتقال الأم�ال عرب احلدود ال�طنية للدولة.

انظر : اإبراهيم العي�ص�ي، من�ذج التنمية امل�صتقلة البديل لت�افق وا�صنط�ن واإمكانية تطبيقه يف زمن      الع�ملة، ورقة مقدمة اإىل امل�ؤمتر الدويل 

مار�س 2006،  اأذار/  بريوت، 20 و21  التنم�ية«،  ال�صيا�صات  ل�صياغة  »مقاربات جديدة  للتخطيط ح�ل  العربي  املعهد  عقده  الذي 

�س52 � 53.
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الإقليمي والطم�حات اجلي� �صيا�صية لأع�صائها. بعد اأن اأَّكدت نهاية »احلرب الباردة«، والع�ملة القت�صادية، 

.
)7( 

احلاجة اإىل ال�صرتاتيجيات الإقليمية مل�اجهة ال�صيناري� الدويل املتغري

طرح »ت�افق وا�صنطن« نف�صه كبديل لنم�ذج اإحالل ال�اردات يف دفع التنمية القت�صادية، الذي ُرّوج لف�صله 

اإبَّان الثمانينيات،  ا�صتناًدا اإىل امل�صاكل املالية والدي�ن التي واجهتها دول اأمريكا الالتينية واحدة بعد الأخرى 

وا�صطرتها للج�ء اإىل �صندوق النقد والبنك الدوليني، كمالذ اأخري، ما �صاعد تلك املنظمات التي ت�صتقر يف 

وا�صنطن على ا�صتخدام ق�ة نف�ذها لربط قرو�صها اإىل الدول الالتينية بتطبيِق اأجندة اإ�صالح القت�صاد الكلي 

.
)8(

الني�ليربايل، الذي اأ�صحى يعرف ب� »ت�افق وا�صنطن«

خم، واحلد من العجز املايل لتحقيق  بدت و�صفات »ت�افق وا�صنطن« على اأنها معنية بال�صيطرة على الت�صّ

من خالل  الأ�ص�اق  وحترير  العامل،  على  القت�صادات  وفتح  املال،  راأ�س  حترير  عرب  الكلي،  القت�صاد  ا�صتقرار 

التجارة  ت�صجيع  �صيا�صات »ت�افق وا�صنطن«  ا�صتهدفت  التنظيمية. وقد  القي�د وال�ص�ابط  واإلغاء  اخل�صخ�صة، 

احلرة، واخل�صخ�صة، واإعادة الت�جيه املايل ل�صداد الدي�ن من اخلدمات الأ�صا�صية للدول ك��صيلة لتحقيق التقدم 

والزدهار من خالل فتح اقت�صادها على »املناف�صة« و»كفاءة« ق�ى ال�ص�ق، ويف اإطار ما وعدت به دول القارة 

الديكتات�رية يف جن�ب  ال�صيا�صات بدعم احلك�مات  الفقر. وقد اقرتنت هذه  اقت�صادي كبري يحد من  بنم� 

القارة الالتينية )الربازيل، �صيلي، الأرجنتني، اأوروغ�اي(، فجاءت لتدعم بق�ة ال�صيا�صات الراأ�صمالية، والق�صاء 

     . 
)9(

على دور الدولة يف القت�صاد، واإزالة كل القي�د املفرو�صة على حركة راأ�س املال يف القارة

ات�صاًقا مع هذا اأعلنت الإقليمية اجلديدة، »الإقليمية املفت�حة«، عن نف�صها، التي عرفتها اللجنة القت�صادية 

التكامل  �صيا�صات  نتاج  بني  الت�فيق  اإىل  ت�صعى  التي  العملية  باأنها   )ECLAC( والكاريبي  الالتينية  لأمريكا 

  .
)10(

واتفاقات التجارة احلرة، ونتاج العتماد املتبادل والرتابط وحترير التجارة وظروف ال�ص�ق ب�صكل عام

ويف اأثناء ذلك اندفعت م�رصوعات التكامل القدمية، بعد جتددها،  لال�صطفاف مع الإقليمية اجلديدة، مثل 

اأخرى  ثمة م�رصوعات  اأن  الأنديز«. يف حني  CACM  »وحلف  ال��صطى«  اأمريكا  لدول  امل�صرتكة  »ال�ص�ق 

جديدة كانت قد تاأ�ص�صت مثل »رابطة تكامل اأمريكا الالتينية«، يف العام 1980، وحاولت ال�صتفادة من تدفق 

امل�رصوعات  العام لكل هذه  الت�ص�ر  فيما جاء  الالتينية«.  التجارة احلرة لأمريكا  �صهلته »رابطة  الذي  التجارة 

. ومع بداية الت�صعينيات تاأ�ص�س امل�رصوع الأهم »مريك��ص�ر«، )ال�ص�ق امل�صرتكة 
)11(

كمبادرات جتارية بالأ�صا�س

للجن�ب( التي انطلقت ر�صمًيا يف العام 1991.    

Heine, Jorg, Op.Cit -7

 Mauersberger, Christof, Nothing New in the Western Hemisphere?e -8
 The Changing State-Society Relations  in Post-Neoliberal Regimes of Latin America, Paper presented at the
 SASE’s 23rd Annual Meeting Madrid, June 23–25, 2011, As part of the SASE Mini-Conference “The Rise and

.“Decline of Neoliberalism: Scientific Communities, Political Technocracy, and Regulatory Regimes

Latin America in revolt: Continent defies USA , Green Left Weekly 27 April , 2005 -9

Arenas-García, Nahuel, Op.Cit., p.70  -10

.Ibid -p.68 - 11
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�صمات  اأهم  اأحد  كانت  والتي  الت�صعينيات،  يف  املفت�حة«  »الإقليمية  وقت  القت�صادي  التعاون  تنامى 

تلك احلقبة، عرب حتفيزها من خالل اتفاقيات التجارة التف�صيلية، ف�صاًل عن �صيا�صات اأخرى يف �صياق انفتاح 

القت�صادات ورفع القي�د، فكانت عملية التكامل تلك جزًءا اأ�صا�صًيا من »ت�افق وا�صنطن«، واجله�د املبذولة 

لفتح الأ�ص�اق ال�طنية والإقليمية اأمام الفر�س التي يتيحها القت�صاد املع�مل.   

»نافتا«   اأو  ال�صمالية،  لأمريكا  احلرة  التجارة  اتفاقية  ه�  الني�ليربايل  للمذهب  جت�صيًدا  الأكرث  التطّ�ر  كان 

North America Free Trade Agreement (NAFTA),A، التي وقعت يف كان�ن الثاين/يناير 1994 
بني ال�ليات املتحدة وكندا واملك�صيك، وكانت تط�يراً لتفاقية التجارة احلرة بني كندا وال�ليات املتحدة   

 .)CUFT(

الت��صع،  تط�يره  وا�صتلزم  املتحدة،  ال�ليات  بقيادة  والإقليمية  للتكامل  كنم�ذج  »نافتا«  تاأ�صي�س  بدا 

 The Free Trade Area of the )واإطالق الدع�ة الأمريكية اإىل اإن�صاء منطقة التجارة احلرة لالأمريكتني )فتا

Americas« )FTAA التي بداأت املحادثات ب�صاأنها اأواخر العام نف�صه، وا�صتمرت خالل خم�س قمم ر�صمية 
لالأمريكتني، )1994، 1998، 2001، 2005، 2009( يف ميامي، و�صانتياغ�، وكيبيك، ومار ديل بالتا، 

 .
)12(

ترينيداد على الت�ايل

   �صّكلت »نافتا« جزًءا من امل�رصوع اجلديد الذي �صعى اإىل دمج الأمريكتني �صيا�صيًا من خالل تر�صيخ القيم 

فج�صدت  القت�صادية،  ال�صيا�صات  حترير  عرب  والقت�صادية  ال�صيا�صية  والهيكلة  امل�صرتكة،  الليربالية  الدميقراطية 

بذلك طم�ح ال�ليات املتحدة  لتاأطري العالقات داخل ن�صف الكرة الغربي حتت مظلة الليربالية اجلديدة.

    وبينما ظّلت »نافتا« على راأ�س اأول�يات ال�ليات املتحدة فاإنها ف�صلت يف ال��ص�ل اإىل اإجماع ب�صاأنها يف 

قمة مار ديل بالتا يف الأرجنتني عام 2005، وه� امل�عد الذي ُحّدد للت�قيع على التفاقية، فتباعدت وتباينت 

لي�س عن جمرد وجهات  تعبرًيا  فيما كان هذا  ب�صاأنها،  الالتينيني  الإدارة الأمريكية والقادة  النظر بني  وجهات 

بداية  منذ  املنطقة،  دول  من  العديد  يف  والجتماعية  ال�صيا�صية  الديناميكيات  يف  لتغيريات  انعكا�ًصا  بل  نظر، 

القرن احلادي والع�رصين، وكانت اأهم جتلياتها التح�ل ال�صيا�صي ب�ج�د قادة وحك�مات ي�صار وي�صار و�صط 

يف �صدة حكم عدد من تلك الدول، والتغري الجتماعي الذي اأ�ص�س ملثل هذا التح�ل و�صكل رافعته الأ�صا�صية. 

وه� ما طرح اإجماًل روؤى ملناهج بديلة للتنمية، وما ه� مت�قع من م�صاريع للتكامل، ت�صتند اإىل ق�اعد ت�ؤ�ص�س 

مل�رصوعات م�صادة للهيمنة الأمريكية والإقليمية حتت قيادة ال�ليات املتحدة.

ثانياً � اإقليمية ما بعد الليربالية اجلديدة 

الأزمات  �صغط  حتت  تزعزعت  قد  الليربالية  منظ�مة  وا�صحًا  بدا  والع�رصين  ال�احد  القرن  بدايات  يف 

. وتدريجيًا 
)13(

القت�صادية، وتعبئة احلركات ال�صعبية ب�صكل �رصيح �صدها و�صّد امل�ؤ�ص�صات الدولية املرتبطة بها

 Riggirozzi, Pia, “Crisis, Resilience and transformation: Regionalism in The South “,  Paper presented at the  -12

 51stst ISA Convention, New Orleans,  USA, 17thth-20thth February 2010, (panel: Latin American and Caribbean
.Regionalism in the Global Economic Crisis), p.18

13-  للمزيد من التفا�صيل ح�ل تداعيات �صيا�صات الليربالية اجلديدة على امل�صت�يني الجتماعي والقت�صادي يف الدول الالتينية، انظر: 

 Li, Minqi, After Neoliberalism: Empire, Social Democracy, or Socialism? Monthly Review Volume 55, Number
 8, January 2004; Stephen, B. Kaplan, To Spend or Not To Spend: Globalization and Latin American Elections,

                       .Department of Political Science, Yale University, 2007
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�صعد مر�صح� ي�صار وي�صار و�صط اإىل �صدة احلكم يف عدة دول لتينية، )فنزويال، الربازيل، الأرجنتني، ب�ليفيا، 

الإك�ادور، اأوروغ�اي( .

مل يكن التغيري يف الت�جه ال�صيا�صي يف بع�س من الدول، منذ بداية الألفية الثالثة، خطابيًا فح�صب، بل كان 

من  ط�يل  �صجّل  من  للتخل�س  احلاجة  اإحلاح  فيه  ت�صبب  والجتماعي،  القت�صادي  واملنهج  الروؤية  يف  تغيرًيا 

ال�صغ�ط  اأن  مالحظة  مع  اجلديدة،  الليربالية  تاأثريات  نتيجة  العامة،  اخلدمات  وانهيار  املتكافئ،  غري  الت�زيع 

من اأجل اإنهاء حكمها كانت متفاوتة يف دول املنطقة. ففي حالتي ب�ليفيا والأرجنتني كانت م�ؤ�رصات نهاية 

ذلك امل�رصوع اأكرث ت�صاعداً نتيجة اخللل الجتماعي والنهيار القت�صادي والعنف ال�صيا�صي. ويف دول اأخرى 

   .
)14(

فجرت اأزمة الليربالية اجلديدة �رصورة اإعادة تاأ�صي�س م�ؤ�ص�صات الدولة، والد�صاتري، والدميقراطيات

والتنظيمات  والجتماعية  ال�صيا�صية  النخب  م�صت�ى  على  اجلديدة،  لليربالية  املناه�س  الالتيني  اجلناح  اأما 

نِّف راديكالًيا، فقد ارتكز م�رصوعه على خلق من�ذج بديل مناه�س  واحلركات، التي و�صل بع�صها لل�صلطة، و�صُ

لالإمربيالية والراأ�صمالية،  بعد ا�صتيعاب �رصورة احلاجة خللق هذا النم�ذج يف م�اجهة النم�ذج الراأ�صمايل، الذي 

ي�صارب بني ال�صلع والقيم �صعًيا لتحقيق احلد الأق�صى من الربح، ما اأدى اإىل خلق ماليني اجلائعني والعاطلني، 

وفّجر اأزمة بيئية من خالل اإخ�صاع ال�رصوط الالزمة للحياة على الأر�س اإىل متطلبات ال�ص�ق والربح، واأزمات 

ال�صادرات،  اأجل  النم� من  يدين من�ذج  التناف�س، هذا  الت�صامن والتكامل، ولي�س  اإن من�ذج  الغذاء والطاقة. 

التناف�صي، الذي ل يلبي الحتياج املحلي، ويتطلب فر�س �صيا�صات اأج�ر منخف�صة، واإنتاجية عالية، ل�صمان 

ال�صادر، وحتت  نح�  وم�ّجهة  والقارات،  لالأقطار  عابرة  اإنتاج  �صبكات  والت��صع يف  التناف�صي،  امل�قع  دعم 

�صيطرة واإدارة ال�رصكات، ويفر�س �رصوط العمل وامل�صت�ى املعي�صي للعمال واملنتجني املحليني. هذا النم�ذج 

يق�م على تغيري يف بنية القت�صاد ت�صحبه بال�رصورة تغيريات اجتماعية بني�ية، وتط�ير فهم اإقليمي م�صرتك يحّلل 

اإطار البحث عن روؤى واآليات لت�صكيل بديل ا�صرتاتيجي تنم�ي  يلبي احتياجات  اأزمة الإقليم يف  ديناميات 

الغالبية من جماهري هذا الإقليم.   

واأكرث  ذاتًيا  م�صتقل  تنمية  لنم�ذج  ترويج  ك��صيلة  جديداً  زخمًا  الإقليمي  التكامل  عملية  اكت�صبت  لقد 

ح�صا�صية اجتماعًيا، يعيد ق�صية التفاوتات الجتماعية اإىل �صدارة اأجندته، ويقّدم طرقًا بديلة ملزيد من ال�صتقالل 

عن ال�ليات املتحدة، فانطلقت م�رصوعات التكامل الإقليمي يف ثالثة م�صارات، جُم�صِدًة اأكرث من روؤية، واقعية 

تق�دها الربازيل، واأخرى راديكالية تق�دها فنزويال، وثالثة حتاول اجلمع بني الثنني يف نقاط م�صرتكة للعمل 

الالتينية  اأمريكا  اجلدد يف  احلكام  ال�صياق بني مع�صكري  الت�افق جلًيا يف هذا  بدا  حتت مظلة واحدة، حيث 

على مناه�صة »فتا«، عندما ا�صطفا يف م�اجهتها وم�ؤيديها )ال�ليات املتحدة، وكندا، واملك�صيك(، والدول 

املعتمدة ب�صكل خا�س على التفاقيات التجارية الأمريكية التف�صيلية.

كان التمايز هناك، يف الدول الالتينية، بني م�صاريع امل�اجهة »املعتدلة« اأو »ال�اقعية«  لليربالية اجلديدة، وبني 

امل�صاريع الراديكالية، فمن الأخرية انبثق من�ذج تكامل اإقليمي »م�صاد للهيمنة« يق�ده بديل فنزويال الب�ليفاري 

وعلى  وهندورا�س،  والدومنيكان  ونيكاراغ�ا  واإك�ادور  وب�ليفيا   ك�با  يجّمع  الذي  »األبا«،  لالأمريكتني،  

اجلانب الآخر تقف »مريك��ص�ر«. فقد اتخذت »األبا« خط امل�اجهة ال�صاملة، والتحدي لل�ليات املتحدة يف 

Riggirozzi, Pia, Op.Cit., p.19  -14



9

ما يتعلق بجميع امل�صائل تقريًبا على الأجندة البني اأمريكية. فهي متثل حماولة لتبني اأجندة تعتمد على التعاون، 

وت�صامن الرفاه، وه� ما اأدخلته حيز التنفيذ عرب العديد من مبادرات الدعم والتعاون املايل، وتط�ير الربامج 

الجتماعية، من قبل فنزويال )قائدة هذا النم�ذج( يف معظم اأنحاء املنطقة.

وهناك اأي�صًا التحرك يف اإطار اإقليمي اأو�صع، من اأجل ا�صتقالل مايل و�صيا�صي، عرّبت عنه بع�س م�رصوعات 

للبحث عن احلكم  انعكا�ًصا فح�صب  يعد  الذي ل  راأ�صها »بنك اجلن�ب«،  وياأتي على  الإقليمي،  ال�صتقالل 

ا لإ�صفاء الطابع امل�ؤ�ص�صي على ت�ص�ر �صناعة َبْيِنيَّة  الذاتي، وا�صتقاللية �صياغة ال�صيا�صات وتنفيذها، ولكن اأي�صً

مالية بديلة. ويف حال جناح هذا البنك فاإن باإمكانه اأن يلعب من حيث الأهداف والإجنازات دوراً هامًا يف 

املدف�عات. وثمة فرق كبري  لتم�يل  ال�صليم  الت�ازن  لتاأمني  الالزمة  امل�ارد  الإقليمية، وت�فري  النقدية  ال�صيا�صة 

القرو�س  اأ�صا�س  يعمل على  الأمريكية« فه� ل  للدول  التنمية  الدولية، و»م�رصف  املالية  امل�ؤ�ص�صات  بينه وبني 

امل�رصوطة. واإمنا يهدف اإىل �صنع قرار اأكرث دميقراطية وا�صتقاللية لعملياته.  

اإذن، فعلى الرغم من بروز تناق�صات بني امل�رصوعني الإقليميني »األبا« بقيادة فنزويال، و»مريك��ص�ر« بقيادة 

الربازيل، فاإن ثمة ر�صيفًا ثالثًا جمع تلك الدول، ُد�ّصن منه م�رصوع اإقليمي جامع، عززه وج�د اآليات الت�افق 

الرغم من ظه�ر  امل�رصوع، على  بني لعبني جدد، بدوا قادرين على �صنع ت�ازن فعال وناجح ل�صالح ذلك 

الربازيل وفنزويال كمتناف�صني على القيادة الإقليمية والنم�ذج ال�صيا�صي.    

اأمريكا  »احتاد دول  اإقليمي م�حد من خالل  ل�صناعة م�رصوع  اجله�د  وات�صحت جدية  الت�افق،  برز هذا 

مع  و«مريك��ص�ر«،  الأنديز  دول  يجمع  والذي   ،2008 اآذار/مار�س  يف  اأن�صئ  الذي  اأونا�ص�ر«،  اجلن�بية، 

خطابه،  يف  »ت�صاحلي«  م�رصوع  اأنه  كما  والأمني،  والقت�صادي  ال�صيا�صي  التعاون  ووع�د  اأحالم  من  كثري 

الأمني  التحالف  اإىل  احلرة  التجارة  مناطق  من  بال�صم�لية،  اأهدافه  وتت�صم  »األبا«،  من خطاب  ت�صادمية  واأقل 

والجتماعي، والتكامل يف جمال الطاقة، ويرمي اإىل تعزيز متثيل اجلن�ب يف حمافل التفاو�س الدولية.   

للمناق�صة،  جديداً  ف�صاًء  الالتينية  اأمريكا  يف  اجلديدة  الليربالية  بعد  ما  اإقليمية  م�رصوعات  ت�صّكل  اإجماًل، 

متثل  فيما  املنطقة،  يف  التغيري  لروح  انعكا�ًصا  وتعد  التكامل،  ثم  للتعاون،  بديلة  مناذج  بل�رة  وحماولت 

ال�صيا�صية والقت�صادية  الت�جهات  اأن  لها، والأهم  الفكرية  الركيزة  ا�صرتاتيجيات احلكم اجلديدة »التجريبية« 

اجلديدة والهيكل امل�ؤ�ص�صي الإقليمي النا�صئ، ت�ؤكد اأن الإقليمية »القدمية« و«املفت�حة« لي�صت كافية لت��صيح 

كيفية ا�صتجابة الدول حالًيا للتزاماتها اخلا�صة، و�صياغة م�صاريع بناء منطقة جديدة يف م�اجهة بنية الليربالية 

الجتماعية  والعدالة  النم�  لتحقيق  بديلة  قارية  ا�صرتاتيجية  على  تعتمد  متما�صكة  حت�لية  وم�صاريع  اجلديدة، 

وال�صتقالل، وقادرة على م�اجهة العراقيل التي ت�صعها اأمامها ال�ليات املتحدة وامل�ؤ�ص�صات الدولية.

ثالثاً � الدميقراطية الت�شاركية وتراكم جتارب احلركات الجتماعية

امل�صاركة،  اأو دميقراطية  الق�اعد،  للدميقراطية، ه� دميقراطية  بنم�ذج جديد  الالتينية  التحّ�لت  ارتبطت 

م�صل�صل  يف  واحدة  حلقة  اإل  ت�صكل  مل  والتف�ي�س،  الت�ص�يت  دميقراطية  اأي  النيابية،  الليربالية  فالدميقراطية 

ال�صع�د الي�صاري، ومل تتالق معه اإل عرب عملية الت�ص�يت، والت�ازنات ال�صيا�صية، والجتماعية، النا�صئة عنها 

يف برملان متعدد. فكلمة �رص ذلك ال�صع�د ل تع�د اإىل دميقراطية »اخلم�س دقائق«، التي يقف فيها امل�اطن�ن 
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اأمام �صناديق القرتاع كل ب�صع �صن�ات لتف�ي�س ممثليهم، اإمنا تع�د اإىل عملية »دمقرطة« وا�صعة للمجتمع، وه� 

ما برز يف كثري من التجارب الالتينية، حيث ال�صعي لبناء �صلطات �صغرية من حتت تعك�س الإرادة اجلماهريية، 

وحتقق الرقابة وامل�صاركة، اأي اأنها طريقة لدمقرطة املجتمع، ولي�س جمرد ال�صلطة، ومتكني ق�اه، وخا�صة الق�ى 

     .
)15(

املحرومة، من حق التنظيم

اأعادت احلركات الجتماعية النقا�س ب�صاأن العالقة بني الدولة واملجتمع، وحدود دور تلك احلركات يف 

اإحداث التغيري. وخالًفا لدور املجتمع املدين يف مفه�م الليربالية اجلديدة، الذي اقت�رص على م�صاركة �صيا�صية 

الجتماعية  احلركات  م�صار  فاإن  والقت�صادية،  الجتماعية  احلق�ق  اأجل  من  احلركة  مع  وت�صادم  حمدودة، 

الدولة  وعالقة  التنمية،  من�ذج  يف  تغيري  باإحداث  تتعلق  عدة،  اجتاهات  يف  اندفع  اجلديدة  لليربالية  املناه�صة 

القت�صادية،  )ال�صيا�صية،  الإقليمي  التكامل  وم�رصوعات  ال�صلطة،  ومنط  باملجتمع،  الدولة  وعالقة  بال�ص�ق، 

اجتماعًيا  تغيرًيا  قادت  وا�صعة  �صعبية  قاعدة  تك�ين  احلركات  تلك  ا�صتطاعت  اأن  بعد  وذلك  والجتماعية(. 

�صيا�صًيا حتّدى املذهب الني�ليربايل.     

هذا التعدد يف قطاعات متباينة عك�س الرتكيبة الجتماعية وال�صيا�صية وخ�صائ�س كل بلد لتيني على حدة، 

كما دّل على مدى تنّ�ع الق�ى امل�صاركة يف تلك احلركات، ول �صّيما اأن ظه�ر هذه الق�ى كان يف حد ذاته، 

حت�ًل يف ت�ازن الق�ى يف اأمريكا الالتينية عم�ًما. ففي ال�صابق كانت النخب الراأ�صمالية، والق�ى املحافظة، هي 

امل�صيطرة على كل الأو�صاع يف القارة، لكن النتفا�صات ال�صعبية الكبرية، يف ب�ليفيا، والإك�ادور، والأرجنتني، 

، خا�صة اأن الق�ى املحافظة، تاريخًيا، 
)16(

وفنزويال، اأثرت على جممل ال��صع الجتماعي، والطبقات املهيمنة

امتلكت من الأدوات الإيدي�ل�جية، والقت�صادية، وال�صيا�صية، ما جعلها تتحكم يف حتديد مدى وحجم تاأثري 

يف  الأو�صاع  ل�صتى  الت�ص�رات  من  �صبكة  املحافظني  لدى  وكان  ال�صيا�صية.  احلياة  يف  الجتماعية  احلركات 

القارة تخدم الهيمنة الإيدي�ل�جية للنخب املحافظة يف املقام الأول، حتى برزت بع�س احلركات الجتماعية 

كق�ة فاعلة يف احلياة الأمريكية الالتينية، فتاآكلت الأدوات التقليدية للمحافظني ب�صكل تدريجي، وتراجعت 

     .
)17(

�صيطرتهم يف الدول التي �صهدت حترًكا ي�صاريًا، على كل امل�صت�يات

كما جتدر الإ�صارة اإىل اأن احلركات الجتماعية يف اأمريكا الالتينية دخلت يف مناف�صة مبا�رصة مع املنظمات 

غري احلك�مية، التي قامت ال�ليات املتحدة، واحلك�مات الأوروبية، و«البنك الدويل«، بزيادة مت�يلها، خا�صة 

الليربالية اجلديدة، فُخلقت هذه املنظمات كاأ�صكال بديلة للعمل الجتماعي،  بعد زيادة املعار�صة ل�صيا�صات 

ال�صتقطاب  من  وكن�ع  اجلديد،  الليربايل  النم�ذج  تتحدى  التي  الجتماعية،  احلركات  من�  اأمام  ولل�ق�ف 

 .
)18(

املجتمعي على نطاق وا�صع لك�رص م�جة ال�صخط الجتماعي

15-  مدحت الزاهد )حترير( ، اأزمة التنظيم بني الدولة واملجتمع ، امل�ؤمتر ال�صن�ي حلالة الدميقراطية يف م�رص 2009 ، )انظر : مدحت 

الزاهد ، دميقراطية امل�صاركة، جتارب لتينية( ، القاهرة ، اجلمعية امل�رصية للنه��س بامل�صاركة املجتمعية ، 2009 ، �س 242 .

 Katz, Claudio, Socialist Strategies in Latin America, Monthly Review, Volume 59, Number 4, September,2007  -16

 Bowen, J.D., Empty Words? Indigenous Social Movements and the Language of Liberalism in Contemporary-17

 Ecuador, Paper presented at the 67thth Annual  Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago,
.IL, April 2-5, 2009

 Petras, James, Imperialism and NGOs in Latin America, Monthly Review , Volume 49, Number 7, December  -18

.1997
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رابًعا � التحالف البوليفاري لل�شعوب الأمركية )األبا(

اإن »التحالف الب�ليفاري لل�صع�ب الأمريكية) األبا(«، و ALBA خمت�رصاً بالأ�صبانية، )ي�صّم:ك�با، فنزويال، 

ب�ليفيا، الإك�ادور، الدومينيك، �صاينت فين�صت، اجلرينادينيز، اأنتيج�ا وبارب�دا، �صانت ل��صيا( ، ه� التكتل 

الذي  اقرتحته احلك�مة الفنزويلية كبديل ملنطقة التجارة احلرة، على اأ�صا�س التعاون، والتكامل القت�صادي بني 

دول القارة، وكم�رصوع قاري مناف�س ل� »فتا، وُمعار�س لأ�ص�صها فقد ا�صتهدف التحالف التقدم على م�صارات 

بديلة للتعاون الدويل، واقرتح  من�ذًجا خمتلًفا للتنمية والتكامل، ي�صتجيب ملظامل احلركات اجلماهريية، ويدفع 

التغيري الجتماعي الذي تفر�صه عملية البحث عن بدائل لليربالية اجلديدة يف ال�صيا�صة الأمريكية الالتينية.  لذلك 

امل�صاواة، تطرح روؤية م�صادة متما�صكة  الت�صامن والتكامل والق�صاء على عدم  تركيزها على  »األبا«، مع  فاإن 

.
)19(

للقان�ن الدويل، متجذرة يف مفاهيم التكامل والت�صامن الإن�صاين

التجارة العادلة    

يرف�س »األبا« اأ�صاليب الت�صغيل على منط »مناطق التجارة احلرة«، التي �صاعت يف البلدان الفقرية والتي ل 

متثل اإل اأ�صكاًل مبتكرة ل�صتغالل العمال الفقراء، وفل�صفتها التي ت�صتند اإىل ال�صتثمار الكبري، وتق�م على عن�رص 

احلدود،  )فتح  ال�صيا�صية  اجلغرافيا  ا  واأي�صً اأجله،  من  الب�رصية  اجلغرافيا  وتكييف  الإنتاج،  زيادة  وه�  اأحادي، 

لل�ص�ق  الت�صدير   ( الإنتاج  اإدارة هذا  ثم  ال�صتثمار(.  التاأمني و�صمانة  احلّرة،  ال�رصاكات  الدولية،  التفاقيات 

الدولية، وال�صترياد من ال�ص�ق الدولية، املناف�صة والأ�صعار التناف�صية( دون النظر اإىل املُنِتج، واملنَتج، فاملهم ه� 

الإنتاج من اأجل ال�ص�ق الدولية، واأول�ية تغذية نا�صه.     

يف  الأرباح  تبقى  بحيث  و�صناعية،  زراعية  وطنية،  حملية  ت�صغيلية  م�صاريع  اإقامة  »األبا«  ي�صجع  وعليه، 

اإىل ال�رصكات متعددة اجلن�صية، وتكّد�صها يف البن�ك  البالد، ويعاد ا�صتثمارها يف التنمية املحلية، بدل ت�رّصبها 

وامل�ؤ�ص�صات الراأ�صمالية الغربية. وقد تبّنى التحالف الب�ليفاري مفاهيم تركز على الإنتاج لال�صتهالك املحلى، 

اأكرث من الإنتاج نح� الت�صدير، واحتفى بالدوافع الجتماعية، مقابل الدوافع الربحية، وبناء عالقات ت�صامنية 

وتعا�صدية، مقابل التناف�صية.    

ميثل حتالف »األبا« من�ذجًا للتجارة العادلة والت�صامنية لتنظيم اأح�ال �صع�ب املنطقة، تعمل فيه الدول على 

اإن�صاء م�ؤ�ص�صات اإقليمية قادرة على متتني اجله�د التنم�ية ال�طنية املمركزة. وبناء اإدارة حملية ُتنّظم وتدير الإنتاج 

وال�صتقرار والأمن الجتماعي. وتقيم عالقات مع الإدارات املحلية الأخرى يف البلد نف�صه ويف خارج البلد، 

.)20(
من اأجل ت�ص�يق الإنتاج املحلي وتبادل املنت�جات املحّلية الأخرى، دون املرور يف ال�ص�ق الدولية

العملة الإقليمية )�شوكر(

اجتمعت القمة الثالثة لدول »األبا« يف العا�صمة الفنزويلية كاراكا�س، يف 26 ت�رصين الثاين/ن�فمرب 2008، 

وطرحت الدول امل�صاركة يف القمة فكرة ت�صكيل عملة م�حدة، كخيار لال�صتقاللية عن ال�ص�ق املايل العاملي، 

التكتالت  بني  العمالت  اتفاقيات  تن�صيق  �صاأنه  من  للعملة،  عاملي  جمل�س  ت�صكيل  ت�صافيز  الرئي�س  اقرتح  فيما 

 Al Attar, Mohsen and Rosalie Miller, Towards an Emancipatory International Law: the Bolivarian  -19

                                                  .Reconstruction, Third World Quarterly, Vol. 31, No. 2,2010, p. 347

20- مارتن هارت لنزبريغ، مرجع �صبق ذكره.
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الإقليمية، واأن يك�ن هدفه الرئي�صي ه� اإن�صاء نظام نقدي وبنكي عامليني، وت�صكيل ُعملة عاملية ت�صمن ال�صفافية 

وال�صتقرار يف اإ�صداراتها، وحتركاتها املالية. ففي �صياق م�اجهة الآثار البالغة لالأزمة القت�صادية العاملية حر�صت 

دول »اتفاقية األبا للتجارة ال�صعبية« على اتخاذ تدابري مبتكرة وحت�يلية لتط�ير بدائل حقيقية ملا يحمله النظام 

 .
)21(

القت�صادي العاملي من ق�ص�ر وعجز بدًل من تق�ية م�ؤ�ص�صاته

بعد النتهاء من املناق�صات ح�ل العمل بنظام خا�س للتع�ي�صات الإقليمية تبّنت املجم�عة يف قمة ني�صان/

 ،SUCRE »اأبريل 2009 املنعقدة يف فنزويال قرار اإن�صاء وحدة ح�صابية خا�صة بدولها اأطلق عليها ا�صم »�ص�كر

 Unified System of Reciprocal( املتبادلة،  التع�ي�س  ملدف�عات  م�ّحد  كنظام  م�صرتكة،  عملة  وهي 

Compensation Payments(. والهدف من امل�رصوع ه� ت�فري بديل للدولر الأمريكي؛ ميكن ا�صتخدامه يف 

التبادلت التجارية ول�صمان ال�صيادة النقدية للدول الأع�صاء يف املجم�عة.    

اعتربت دول »األبا« اأن جتارتهما البينية �صتزداد، وترتفع م�صت�يات التكامل بني اقت�صاديتهما عرب هذا النظام، 

التناف�س.  بدًل من  التجاري  التكامل  يعزز عملية  بناء هيكل مايل جديد  وعّدت ذلك خط�ة هامة يف طريق 

وجرى التفاق على اأن ت�صع كل دولة اإيداعاتها بالعمالت املحلية يف بنك »األبا«، الذي يقع مقره يف كاراكا�س، 

ويتم حت�يلها بعد ذلك اإىل �ص�كر، التي تعمل يف البداية كعملة افرتا�صية، ثم ت�صبح لحًقا عملة حقيقية كالي�رو 

ا على اأن  »لزيادة جتارتنا وحتررنا من ديكتات�رية الدولر«، على حد ق�ل ت�صافيز. واتفقت دول املجم�عة اأي�صً

تك�ن �صفقة �ص�كر الأوىل يف كان�ن الثاين/يناير 2010 بني فنزويال وك�با، وتت�صمن ت�صدير الأرّز يف اأول 

    .
)22(

مغامرة، اأو حتدي ك�بي � فنزويلي م�صرتك، كما و�صفه وزير خارجية ك�با اآنذاك روجلي� �صرّيا

طبَّقت دول »األبا« نظام العملة امل�حدة يف جتارتها البينية املبا�رصة، وحر�صت يف قممها الالحقة على مناق�صة 

اإمكانات زيادة ال�صتخدام التجاري لها، واللتفاف على الدولر الأمريكي، وتقليل خماطر النقد الأجنبي ومع 

نهاية العام 2011 كانت قيمة التجارة بتلك العملة بني دول »األبا« قد و�صلت اإىل ما يعادل 216 ملي�ن دولر 

اأمريكي. ففي العام 2010 اأجريت 431 �صفقة بالعملة امل�حدة، ويف خالل الأ�صهر الثالثة الأوىل فقط من 

العام 2011 متت 385 �صفقة. ويف العام 2013 متت 1،500 �صفقة، مبا يعادل 670 ملي�ن دولر اأمريكي، 

�صملت معدات طبية واأدوية، و�صيارات، وبي�تًا جاهزة)23(.   

ول تزال دول »األبا« تدر�س اإمكانية الت��صع يف ا�صتخدام هذه العملة؛ ؛اإحدى و�صائل التخل�س من التبعية 

ل�صندوق النقد الدويل، والدولر الأمريكي، واإحدى اأهم ركائز بنية مالية جديدة مل�رصوع اإقليمي جديد يق�م 

على تبادل املنفعة وي�صتهدف م�صلحة ال�صع�ب. 

Neary، Jodie,  Venezuela’s ALBA in the face of the Global Economic Crisis, 29 December 2008, http://-21

upsidedownworld.org

 Janicke, Kiraz, Eighth ALBA Summit in Havana Marks Achievements & Challenges of Regional Integration, -22

                                               14 December 2009, VENEZUELANALYSIS.COM

 Boothroy, Rachael, ALBA advances towards «Alternative Economic Model», pursues anti-imperialist  -23

 agenda, 6 February, 2012, http://venezuelanalysis.com/news/6789; Salmeron, Victor, Bank of the South to operate
            with USD 7 billion at the outset, 7 April, 2012, http://www.eluniversal.com
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بنك »األبا«    

يف اإطار بناء هيكل مايل جديد للنم�ذج القت�صادي البديل الذي �صعت دول »األبا« منذ تاأ�صي�صها اإىل بل�رته، 

اأن�صاأت دول املجم�عة، يف كان�ن الثاين/ يناير 2008، بنكًا براأ�س مال قدره بلي�ن دولر، لكي يك�ن بدياًل 

التنمية  يف  وت�صهم   ال�صعب،  على  تركز  اإقليمية  مل�صاريع  القت�صادي  الدعم  ويقدم  الدويل،  النقد  ل�صندوق 

الجتماعية والقت�صادية امل�صتدامة يف جميع اأنحاء املنطقة، ويف احلد من الفقر، ودفع عملية التكامل، وتعزيز 

التجارة العادلة، ودعم امل�صاريع الجتماعية والتفاقيات التعاونية املتعددة الأطراف، وخا�صة يف حق�ل الطاقة. 

الزراعة لالكتفاء الذاتي ل للربح:   

�صّكل الهتمام بقطاع الزراعة عن�رصاً مهمًا يف م�رصوع »األبا« الإقليمي، من منطلق ت�فري الغذاء مل�اطني 

دول املجم�عة، ولي�س ا�صتهداف الربح، كحاجة اإن�صانية ل يج�ز اإخ�صاعها لق�انني الربح و�ص�ابط ال�ص�ق 

الغذاء  تاأمني  اأن دورها الأ�صا�صي ه�  اأ�صا�س  الزراعة على  التكامل يف جمال  الراأ�صمايل؛  فانطلقت م�رصوعات 

للم�اطنني، ولي�س الت�صدير اأو الربح. وتق�م �صيا�صاتها يف جمال ال�صترياد، على �صبيل املثال، على اأولية ت�فري 

الغذاء، والكتفاء الذاتي، ورف�س مبداأ الربح الف�ري الذي يك�ن عادة على ح�صاب الفقراء.     

اهتمت دول »األبا« باإنقاذ قطاع الزراعة من �صيا�صات حترير ال�ص�ق الهادفة، بالأ�صا�س، اإىل حتقيق الأرباح 

الدول  التكاملية حتقق جناًحا ل �صّيما يف  ال�صع�ب، واملت�صببة يف جت�يعهم، وبداأت م�رصوعاتها  على ح�صاب 

التي عانى القطاع فيها من تلك ال�صيا�صات ط�ياًل، وبالتبعية �صع�بها. ففي نيكاراغ�ا، على �صبيل املثال، بلغ 

عدد امل�صتفيدين من خالل »األبا« حتى العام 2010، 22،000  مزارع �صغري ومت��صط ا�صتفادوا من ت�صدير 

قيمتها  بلغت  والتي  والنب  املا�صية،  ال�ص�داء، واحلليب، وروؤو�س  والفا�ص�ليا  اللح�م،  من  لفنزويال  منتجاتهم 

123 ملي�ن دولر اأمريكي خالل 18 �صهراً. كما قّررت �رصكات »األبا«، يف العام ذاته اأن ت�صتثمر يف نيكاراغ�ا 

ح�ايل 130 ملي�ن دولر اأمريكي يف معملني ملعاجلة احلليب، ومذبحني اآليني، ومعامل لإنتاج طحني الذرة. 

واأقامت كل من ك�با وفنزويال م�رصوعات م�صرتكة لإنتاج حب�ب ف�ل ال�ص�يا، والأرز، ومنتجات الدواجن 

    .
)24(

والألبان

واأن�صاأ حتالف »األبا«، يف اأواخر العام 2009، ت�صكيل �رصكة اإنتاج غذائية بهدف تاأمني ال�صيادة والكتفاء 

الغذائي بني دوله. ومهمة هذه ال�رصكة ف�ق الق�مية هي الإ�رصاف على جمم�عة من املن�صاآت التي ترّوج للتعاون 

والتدريب التقني وال�صتثمار يف البنية التحتية يف الريف، وتعمل على ت�زيع الغذاء اإقليمًيا بني دول املجم�عة. 

الغذائي  الأمن  ملبادرات  خ�صي�صًا  امل�صرتك  »األبا«  مت�يل  �صندوق  من  اأمريكي  دولر  ماليني  �صبع  تقدمي  ومّت 

    .
)25(

امل�صرتك

يت�صح من كل ما �صبق اأن »األبا« ت�صعى عرب جهد دوؤوب لتتجاوز ك�نها جمرد مقرتح نظري، ولت�صبح منرباً 

للق�ة اجلي� � �صيا�صية، التي ت�صتند وفق روؤية »األبا« اإىل فل�صفة مفادها اأن لكل واحدة من دول املجم�عة مكامن 

ق�تها القت�صادية والجتماعية والثقافية املتفّردة؛ ولذلك زّودت املجم�عة حك�ماتها باإطار هيكلي ملناق�صة 

خططها لت�زيع الب�صائع واخلدمات التي تعك�س مكامن ق�تها وميزاتها التناف�صية. وهذه التبادلت مُتّكن كل 

دولة من تنفيذ اأهدافها التنم�ية بطريقة اأكرث عدًل وا�صتدامة مما ل� ا�صطرت كل دولة اإىل العتماد على م�اردها 

اخلا�صة فح�صب، اأو ُفِر�صت عليها �رصوط واأول�يات ال�ص�ق العاملي. 

24-ر�صالة فنزويال ال�صرتاكية ، رقم  )10(، 6 ني�صان/ اأبريل 2010، �س 21.                                      

25-ر�صالة فنزويال ال�صرتاكية ، رقم  )8(، 20 اأيل�ل/�صبتمرب 2009 ، �س 7.
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خام�شاً � ال�شوق امل�شرتكة اجلنوبية »مركو�شور« 

اإقليميًا  املتحدة  ال�ليات  املفت�حة واحلد من هيمنة  لالإقليمية  اإقليمي  بديل  املحاولة الأخرى خللق  جاءت 

عرب ا�صتخدام منظمة قدمية كانت اإقليمية »ت�افق وا�صنطن« فل�صفتها الهادية، بل كانت هي ذاتها ابنة »ت�افق 

املعروفة   ،)Mercado Común del Sur( بالإ�صبانية:  اجلن�بية«،  امل�صرتكة  »ال�ص�ق  وهي   ،
)26(

وا�صنطن«

مل�اجهة  ك��صيلة  والأرجنتني  الربازيل  من  كل  اإليها  نظرت  التي  مريك��ص�ر«،   Mercosur« با�صم  اخت�صاًرا 

دا  ل�ل  العمال،  زعيم  حكم  بداية  يف  الربازيل  قادت  فقد  اقت�صاداتهم.  ولتنمية  القت�صادية،  الع�ملة  حتديات 

�صيلفا، يف العام 2003، تط�ير ا�صرتاتيجية تدريجية لتغيري هذه املنظمة، وتفعيل دورها يف التكامل والتنمية 

القت�صادية الإقليمية، بطرح بدائل يف م�اجهة م�رصوع ال�ليات املتحدة للهيمنة الإقليمية على املنطقة.     

يرجع تاأ�صي�س »مريك��ص�ر« اإىل العام 1991، وقد �صّمت اآنذاك كاًل من الربازيل، والأرجنتني، وباراغ�اي، 

التي  اجلن�بية«،  امل�صرتكة  »ال�ص�ق  اإقامة  على  ت  ن�صّ التي  )اأ�ص�ن�صي�ن(  معاهدة  مب�جب  وذلك  اأوروغ�اي، 

بروت�ك�ل  على  الأع�صاء  الدول  ت�قيع  بعد   ،1994 العام  يف  التنفيذ  حيز  ودخلت  فعال،  ب�صكل  انطلقت 

اأوروبريت�، الذي و�صع الهيكل امل�ؤ�ص�صي املايل لها. وهدفت »مريك��ص�ر« اإىل ت�صجيع التجارة احلرة بني دولها، 

ونقل ال�صلع واخلدمات، وروؤو�س الأم�ال، والأيدي العاملة، واإزالة الر�ص�م اجلمركية، والع�ائق غري اجلمركية؛ 

لتحقيق التكامل القت�صادي والتجاري، واإن�صاء ال�رصكات امل�صرتكة بني تلك الدول؛ ورّكزت املنظمة على خلق 

     .
)27(

�ص�ق داخلية كبرية لل�صلع واخلدمات، التي ينتجها �رصكاء »مريك��ص�ر«

يف العام 1996 ان�صمت كل من �صيلي وب�ليفيا، ك�رصيك، اإيل »مريك��ص�ر«، ثم ان�صمت بريو يف العام 

ا كل من الإك�ادور، وك�ل�مبيا، وفنزويال، ك�رصيك، يف كان�ن الأول/ دي�صمرب 2004. ثم  2003، واأي�صً

قررت �ص�ق اجلن�ب، يف قمتها املنعدة، يف 29 حزيران/ ي�ني� 2012، ان�صمام فنزويال اإليها كع�ص� كامل 

الع�ص�ية.  

الأرجنتني،  الربازيل،  هم:  دائمني،  كاأع�صاء  دول،  خم�س  من  للجن�ب  امل�صرتكة  ال�ص�ق  تتك�ن  وحاليًا 

باراغ�اي، اأوروغ�اي، فنزويال، بينما علقت ع�ص�ية باراغ�اي يف 22 حزيران/ ي�ني� 2012، بعدما عزل 

املجل�س الت�رصيعي هناك رئي�س الدولة اآنذاك.    

ل  ولكن  جمركية،  تخفي�صات  على  احل�ص�ل  حق  لهم  الذين  ل�»مريك��ص�ر«،  املنت�صب�ن  الأع�صاء  اأما 

ميتلك�ن حق الت�ص�يت، ول حق الدخ�ل الكامل لأ�ص�اق الدول كاملة الع�ص�ية، ولي�ص�ا مطالبني بعمل تعريفة 

جمركية م�حدة جتاه العامل اخلارجي، والتي تنطبق على الدول كاملة الع�ص�ية، فهم: ب�ليفيا، �صيلي، ك�ل�مبيا، 

الإك�ادور، غيانا،  بريو، �ص�رينام. وقد دعت املنظمة ب�ليفيا للع�ص�ية الكاملة، ووقع الرئي�س اإيف� م�رالي�س 

لكن  دي�صمرب 2012(؛  الأول/  كان�ن   8( الربازيل  قمة »مريك��ص�ر«، يف  التاأ�صي�س خالل  بروت�ك�ل  على 

ذلك يتطلب م�افقة برملانات الدول اخلم�س املكّ�نة ملريك��ص�ر، بينما جاءت املعار�صة من باراغ�اي بزعم اأن 

ب�ليفيا ع�ص� يف تكتل اآخر ه� »جمم�عة دول الأنديز«، لذا حتمل ب�ليفيا حالًيا و�صع ع�ص� م�صارك، وميكنها 

     .
)28(

اأن ت�صارك يف مناق�صات التجمع، ولكن لي�س بالت�ص�يت، حتى تتاأكد ع�ص�يتها الكاملة

 Kellogg, Paul, Regional Integration in Latin America: Dawn of an Alternative to Neoliberalism? New Political -26

.Science. Volume 29, Number 2, June 2007, P.194
                                       

 Connolly ,Michelle and Jenessa Gunther, Mercosur: Implications for Growth in      Member Countries, Federal -27

                        .Reserve Bank of New York, current issues in economics and finance, V. 5, No.7, May 1999.p.1-2

 Bolivia signs Mercosur incorporation protocol and becomes sixth member, December 8th 2012, South  -28

                          .Atlantic News  Agensy,  http://en.mercopress.com
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اأكرب التكتالت القت�صادية العاملية، ويقّدر عدد �صكان دولها اخلم�س، يف العام  وتعد »مريك��ص�ر« اأحد  

2011،  ب� 275.5 ملي�ن ن�صمة، والربازيل )195( ملي�ن ن�صمة(، هي الدولة الأكرب يف هذا التجمع، من 

حيث ال�صكان، وامل�صاحة، وقيمة الناجت املحلي الإجمايل لهذه املجم�عة الذي ي�صل اإىل 2.7 تريلي�ن دولر، 

.
)29(

ت�صكل كل من الربازيل والأرجنتني ما يقارب 93% منه ، بينما ت�صكل الربازيل وحدها ما يقارب %74

جتارة »مركو�شور«    

اإىل فرتتني، ما قبل العام 2002، وما بعده، وه�  ميكن تق�صيم قيا�س حجم جتارة »مريك��ص�ر« ودللته 

النقطة التي بداأت عندها عملية تغيري بنية واأهداف م�رصوعات التكامل الإقليمي التي تعد »مريك��ص�ر« اأهمها 

يف اأمريكا اجلن�بية، فتجارة التجمع اخلارجية الذي تعد دوله �ص�ًقا كبرية لال�صتهالك والإنتاج، يف الفرتة من 

2002 � 2009، زادت ب�صكل كبري، وت��صعت بن�صبة اأكرث من 167%، مبت��صط معدل �صن�ي قدره %15.1، 

ورمبا زادت هذه القيمة ل�ل الأزمة املالية الدولية. وخالل تلك الفرتة جتاوزت ال�صادرات ال�اردات، ووفرت 

العام  اأر�صدة كبرية على نح� متزايد )اأعلى فائ�س جتاري قدره تقريبًا 50،592 مليار دولر مت ت�صجيله يف 

2006(. فيما بلغت �صادرات »مريك��ص�ر« خالل العام 2009 ما يقارب 217 مليار دولر، ذلك العام 

الذي تراجعت م�صت�رداتها فيه اإىل ما يقارب 182 مليار دولر اأمريكي عن ما قيمته 249 مليار دولر خالل 

عام 2008، ب�صبب الأزمة املالية. واإجماًل فاإن تلك املرحلة من عمر »مريك��ص�ر« )2002 � 2009( قد 

منّت التجارة الداخلية بني دولها مبت��صط معّدل �صن�ي قدره 17.76%، يف حني زادت التجارة اخلارجية مبعدل  

   .
)30(

%14.61

امل�صرتكة  لل�ص�ق  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  اإىل  والداخلي  اخلارجي  امل�صت�يني  على  ذلك  يرجع 

للجن�ب ارتفع يف الفرتة من 2002 اإىل 2009 عن الفرتة التي �صبقتها من عمر »مريك��ص�ر« مبعدل %3.4، 

بزيادة 2.3%  للفرتة 1994-2001. كما اأن تباط�ؤ الن�صاط القت�صادي العاملي، الذي ظهر للمرة الأوىل يف 

مطلع العام 2001 واأ�صبح وا�صًحا بحل�ل نهاية ذلك العام، اأدى اإىل انخفا�س الطلب على ال�صادرات، ف�صاًل 

عن التده�ر يف معدلت التبادل التجاري. وانعك�س ذلك يف مزيد من ال�صع�بات للدول الأع�صاء يف ال�ص�ق 

امل�صرتكة. وتعد اأزمة ميزان املدف�عات يف الأرجنتني، اأواخر عام 2001، والنكما�س احلاد يف م�صت�ياتها من 

الناجت املحلي الإجمايل، اأو�صح مثال على ذلك.     

وبداأت مرحلة جديدة للتغيري اعتباًرا من العام 2002، فقد تط�ر الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ملريك��ص�ر؛ 

اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية  مما عزز التجارة يف اقت�صادات الكتلة، كما اأن ثمة عاماًل رئي�صيًا اآخر له عالقة بتط�ر 

اأخرى كاأ�ص�اق رئي�صية م�صتهلكة للم�اد اخلام، زاد الطلب  اآ�صي�ية  الدولية. فظه�ر ال�صني، والهند، وبلدان 

اأ�صعارها. وقد ا�صتفادت الدول الأمريكية الالتينية عم�ًما، واأع�صاء »مريك��ص�ر«،  عليها لدرجة كبرية ورفع 

ب�صكل خا�س، من هذه التغيريات؛ ك�نهم  م�صّدرين رئي�صيني للم�اد الأولية.     

               IMF “World Economic Outlook Database April 2011”, http://www.imf.org  -29

 Molteni, Gabriel R, and Gonzalo De León, Lucía Giudice, 20 Years on: The Achievements and Pending  -30

.Challenges of MERCOSUR, Integration & Trade Journal, Volume 15, No. 33,  July-December, 2011, p.49 -51
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مع ذلك، فاإن ال�ص�ق التي ا�صتهدفت من خاللها تط�ير التكامل القت�صادي بني دولهامل تنجح حتى يف 

اإحراز نتائج ميكن اعتبارها متقدمة ب�صكل ُمر�ٍس على امل�صت�ى التجاري، مع مالحظة التباينات الكبرية داخل 

الكتلة، يف ما يتعلق باحلجم، وال�صكان والناجت املحلي الإجمايل، وبالأهمية الن�صبية لكل دولة منها يف التجارة 

الإقليمية، والدور الذي تلعبه يف التجارة اخلارجية.

�شاد�شاً � احتاد دول اأمركا اجلنوبية، »اأونا�شور«  

كل  ت�اجه  اإقليمية  ل�حدة  بديلة  �صيغة  واإيجاد  »فتا«،  لالأمريكتني،  احلرة  التجارة  منطقة  هزمية  اأجل  من 

كان  وال�صيا�صي،  القت�صادي،  نف�ذها  دائرة  ويف  �صيطرتها  حتت  ال�حدة،  هذه  ل�صياغة  وا�صنطن  حماولت 

لبد من ت�صكيل كيان اإقليمي يعك�س ت�ص�رات حك�مات املنطقة لتنمية اقت�صادية واجتماعية خارج الهيمنة 

الأمريكية، ويعبِّد لهذه الدول طريقًا ي�صمح مبجال اأو�صع للمناورة، ويتبل�ر من خالله النم�ذج الإمنائي املختلف 

بالإ�صبانية  اأمريكا اجلن�بية.  اإليه احتاد دول  الليربالية اجلديدة، وه� ما ي�صعى  لت�صكيله قادة ما بعد  الذي �صعى 

»Unión de Naciones Suramericanas UNASUR«، اأو »اأونا�ص�ر«.

اأجل  اأُن�صئت من  منها  الالتينية، ون�صخة جديدة  اأمريكا  ل�حدة  تعريف  اإعادة  »اأونا�ص�ر«  تاأ�صي�س  ُيعّد      

اأهداف ا�صتقاللية يف القت�صاد والأمن والتنمية وال�صيا�صة فر�صتها ال�صغ�ط املعا�رصة للع�ملة، و�رصورات خلق 

عامل متعدد القطبية غري خا�صع لل�ليات املتحدة.     

الأمريكية  احلرة  التجارة  »منطقة  ل�  الربازيلي  القرتاح  مع  اجلن�بية  اأمريكا  دول  لحتاد  املبكر  التاريخ  بداأ 

منظمة  اإىل  تتط�ر  مل  لكنها  »�صافتا«،  اأو   ،)South American Free Trade Area )SAFTA(« اجلن�بية 

اإقليمية، وظلت تتحرك يف اإطار �صل�صلة من اتفاقات التجارة احلرة الثنائية، اأو املتعددة الأطراف �صمن »رابطة 

      .)ALADI(  »تكامل اأمريكا الالتينية

مع  تزامًنا  اجلن�بية،  اأمريكا  وحدة  لعملية  الفقري  العم�د  هي  »�صافتا«  اأن  ي�ؤكدون  اجلن�بي�ن  القادة  ظل 

تط�ير الربازيل، حتت قيادة كاردو�ص�، م�صاعيها لدفع املفاو�صات التجارية، وتق�ية اجلانب ال�صيا�صي للعملية، 

وت��صيع اأجندتها، وذلك خالل قمة اأمريكا اجلن�بية يف برازيليا )31 اآب/ اأغ�صط�س � 1اأيل�ل/ �صبتمرب 2000( 

 ،»IIRSA« التي انطلقت خاللها مبادرة تكامل البنى التحتية الإقليمية يف اأمريكا اجلن�بية، خمت�رصها بالإ�صبانية

.
)31(

وبداأت عملية التقارب بني »جمم�عة دول الأنديز« و«مريك��ص�ر« يف »�صافتا« 

و�صعت الدول اجلن�بية يف تلك القمة الركائز الأ�صا�صية مل�رصوع اأمريكي جن�بي، اأولها تن�صيق ال�صيا�صات 

اخلارجية ل�صنع جمم�عة اإقليمية اأمريكية جن�بية يف النظام الدويل، وثانيها التقارب بني »جمم�عة دول الأنديز«، 

و«مريك��ص�ر« و�صيلي وغيانا و�ص�رينام يف »�صافتا«. وثالثتها، التعاون والتكامل يف جمالت الطاقة والت�صالت 

من خالل مبادرة البنى التحتية »IIRSA«. كذلك و�ّصعت هذه الدول هام�س جمالت التعاون لي�صمل معاجلة 

الختاللت الإقليمية، والتعاون املايل، مع اقرتاح لإن�صاء “بنك اجلن�ب”.    

ُجددت هذه الأهداف خالل قمة اأمريكا اجلن�بية الثانية، املنعقدة يف غ�اياكيل )الإك�ادور( يف 26 و27 

 Sanahuja, José Antonio, Post-liberal Regionalism in South America: The Case of UNASUR, European  -31

 University Institute, Florence Robert Schuman Centre For Advanced Studies, Global Governance Programme-13,
         .RSCAS 2012/05, p.9
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 The South American Community  ،مت�ز/ ي�لي� 2002. ثم كان ت�صكيل جمم�عة دول اأمريكا اجلن�بية

/ الأول  كان�ن   8 بريو يف  ُعقدت يف  التي  اجلن�بية،  الدول  لروؤ�صاء  الثالثة  القمة  of Nations )CSN(N يف 

دي�صمرب 2004، وخاللها وّقع روؤ�صاء 12 دولة اإعالن ك��صك� »Cusco« لتاأ�صي�س املجم�عة، لت�صمل اإن�صاء 

بنك، وعملة، وبرملان، وج�از �صفر م�صرتك. وقد عقد الجتماع ال�صن�ي الأول لها يف برازيليا، يف اأيل�ل/

. ويف اأيار/ماي� 2008، وّقع ممثل� 12 دولة املعاهدة التاأ�صي�صية لحتاد دول اأمريكا اجلن�بية 
)32(

�صبتمرب 2005 

اأوروغ�اي،  �ص�رينام،  باراغ�اي، بريو،  الإك�ادور، غيانا،  �صيلي، ك�ل�مبيا،  الربازيل،  ب�ليفيا،  )الأرجنتني، 

فنزويال(.

ت�شوية النزاعات الإقليمية وجمل�س دفاع اأمركا اجلنوبية    

�صّكل »احتاد دول اأمريكا اجلن�بية« بدياًل حقيقًيا لتدخل ال�ليات املتحدة، ب�صفتها الراعي الأكرب، لت�ص�ية 

املنازعات بني الدول الالتينية، وه� الدور الذي طاملا حر�صت على ال�صطالع به، خا�صة اأنها ت�صيطر فعلًيا 

على »منظمة الدول الأمريكية«، وكان لزًما على الدول الالتينية، ويف اإطار م�رصوعها الإقليمي للحد من هيمنة 

ال�صمالية  اجلارة  اأزمات دون تدخل من  تقابله من  ما  اخلا�صة، وم�اجهة  �ص�ؤونها  املتحدة، وت�صيري  ال�ليات 

الكربى، ب�صفتها القائد الإقليمي،  اأن متتلك تلك الدول زمام املبادرة لت�ص�ية نزاعاتها، وحل اأزماتها، و�صحب 

اإقليمي  القيادة من ال�ليات املتحدة، ويف هذا الإطار، ومنذ تط�ر املباحثات ح�ل ت�صكيل الحتاد، ككيان 

جن�بي، اأولت احلك�مات املك�نة له اهتماًما مب�صاألة التكامل على امل�صت�ى الع�صكري والدفاعي، وخلق قيادة 

ع�صكرية اأمريكية جن�بية، ُتقلِّ�س من حجم النف�ذ الع�صكري لل�ليات املتحدة يف القارة املمتد عرب عدة عق�د، 

متمثاًل يف الق�اعد الع�صكرية الأمريكية، وامل�صاعدات الع�صكرية، واملدربني الع�صكريني الأمريكيني.       

 The South American  »وبعد تاأ�صي�س الحتاد اتفقت دوله على تاأ�صي�س »جمل�س دفاع اأمريكا اجلن�بية

والربازيل،  الأرجنتني،  من:  كل  دفاع  وزراء  مب�صاركة   ،CDS بالإ�صبانية  اخت�صاره   ،Defence Council

اأجل  من  وفنزويال،  و�ص�رينام،  وغ�يانا،  وبريو،  والإك�ادور،  وك�ل�مبيا،  وب�ليفيا،  واأوروغ�اي،  و�صيلي، 

تعزيز التكامل الإقليمي، عرب دعم التعاون الع�صكري املتعدد الأطراف يف ق�صايا الدفاع اخلا�صة بدول اأمريكا 

امل�صرتكة، خا�صة نزاعات احلدود. وت�صمل  ال�صيا�صية  النزاعات  اجلن�بية، ولال�صطالع بدور رئي�صي يف حل 

اأهدافه اإن�صاء منطقة �صالم اأمريكية جن�بية خالية من الأ�صلحة الن�وية وغريها من اأ�صلحة الدمار ال�صامل، و�صناعة 

»ه�ية« دفاِع اأمريكية جن�بية، لتعزيز التعاون الإقليمي يف امل�صائل الدفاعية، وال�صيطرة ال�صيادية على امل�ارد 

الطبيعية يف املنطقة.     

يف  الدفاع،  ملجل�س  الأول  الجتماع  الأع�صاء  ع�رصة  الإثنتا  الدول  عقدت   2009 اآذار/مار�س   10 يف 

ت�صيلي، واأكد املجتمع�ن ب�صكل وا�صح اأن املجل�س ه� هيئة تتبع »اأونا�ص�ر«، للح�ار والتعاون ال�صيا�صي يف 

اأم�ر الدفاع، ا�صتناًدا اإىل مفه�م تكاملي لالأمِن، اأي اأن املجل�س لي�س حتالًفا ع�صكريًا، ول منظمة دفاع، كما اأنه 

  .
)33(

ل يحت�ي على بند الدفاع امل�صرتك

                                                                                                                           .Ibid, p.9 - 10 -32

Ishmael, Odeen, , South American Defence Council moves  to cement mutual trust, 28 March, 2009, http:// -33

           www.guyana.org/commentary/commentary_032609.html
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جتدر الإ�صارة اإىل اأن ك�ل�مبيا، التي تربطها عالقات ع�صكرية ق�ية بال�ليات املتحدة، رف�صت الن�صمام اإىل 

جمل�س الدفاع،  عندما اقرتحت الربازيل ر�صمًيا اإن�صاءه، يف قمة اأمريكا اجلن�بية التي اعتمدت املعاهدة التاأ�صي�صية 

لأونا�ص�ر، يف العام 2008،  حيث اأبدى الرئي�س الك�ل�مبي، األفارو اأوريبي، خماوفه يف ما يتعلق مبا ي�صّمى 

ي�صاري ث�ري  تنظيم ك�ل�مبي  بال� »فارك«، وه�  املعروفة اخت�صاراً   الك�ل�مبية«  الث�رية  امل�صلحة  »الق�ات 

الدول  »منظمة  على  احلفاظ  ا�صرتطت  اأن ك�ل�مبيا  كما  »املحارب«،  باإعطائه و�صع  فنزويال  م�صلح، ورغبة 

       .
)34(

الأمريكية«، ب��صفها املنظمة الرئي�صية لإدارة الأزمات يف املنطقة

العابرة  املنظمة  واجلرمية  والدفاع،  الأمنية  بالق�صايا  معنية  م�ؤ�ص�صات  ت�صكيل  على  الحتاد  اإجناز  يقت�رص  مل 

للحدود ال�طنية فح�صب، بل اأ�ص�س اأي�صًا املجل�س النتخابي الذي يق�م مبراقبة النتخابات يف الدول الأع�صاء. 

دولها،  الداخلية يف  النزاعات  ت�ص�ية  على  قادرة  اإقليمية  عدة، كمنظمة  اختبارات  الحتاد و�صع يف  اأن  كما 

الد�صت�رية فيها، وقد حل الحتاد يف هذا حمل »منظمة الدول الأمريكية«، كمنتدى �صيا�صي  ودعم الأو�صاع 

ا�صتثناء  بحقيقة  ووجهت  التي  املتحدة،  ال�ليات  عن  اجلن�بية  اأمريكا  ا�صتقاللية  تعزيز  وبالتايل   ،
)35(

اإقليمي

اجلن�بيني لها، واإبعادها عن لعب دور رئي�صي يف ت�ص�ية النزاعات الإقليمية.

اإن�شاء بنية مالية اإقليمية جديدة:

اأ ـ جمل�س القت�صاد واملالية و�صندوق الطوارئ:    

لالإقليم،  اإطار م�صاعي دوله لإن�صاء هيكل مايل جديد  مهمًا يف  اأمريكا اجلن�بية«، دوراً  لعب »احتاد دول 

وذلك عرب تبّنيه مبادرات لت�صكيل م�ؤ�ص�صات مالية خا�صة ت�صاعد املنطقة على ال�صتقرار وال�صتقالل املاليني. 

ويف اإحدى اخلط�ات لل��ص�ل اإىل هذا الهدف اأ�ص�س الحتاد يف اآب/ اأغ�صط�س 2011 جمل�س القت�صاد واملالية 

الأمريكي اجلن�بي، »The UNASUR Board of Economy and Finance«، ، يف  اجتماع ُعقد يف ليما 

)بريو(.    

الأجنبي،  املال  راأ�س  اقت�صاديًا من خالل و�صع حّد مل�صاربات  اجلن�بية  اأمريكا  اإىل حماية  املجل�س  يهدف 

وتعزيز التجارة الإقليمية، وتن�صيق ا�صتخدام الحتياطيات النقدية، وتق�ية امل�ؤ�ص�صات املالية الإقليمية؛ على اأن 

اإطار حر�س حك�مات الحتاد على  اإنقاذ الدول مما ت�اجهه من �صع�بات اقت�صادية. ويف  تك�ن قادرة على 

حماية دوله من اأي اأزمة اقت�صادية عاملية خطط وزراء مالية تلك الدول لإن�صاء �صندوق ط�ارئ م�صرتك للجن�ب 

)من 10  اإىل 20 مليار دولر (، من اأجل ت�فري الأم�ال للدول الأع�صاء يف »احتاد دول اأمريكا اجلن�بية«، اإذا 

هدد عدم ال�صتقرار القت�صادي العاملي بخلق اأزمة يف  ميزان املدف�عات. على اأن ُي�ؤ�َص�س ال�صندوق من خالل 

ت��صيع نطاق »�صندوق الحتياطي لأمريكا الالتينية« )FLAR(، وه� منظمة اأن�صئت من اأجل امل�صاهمة النقدية 

فنزويال(،  اإك�ادور، بريو،  )ب�ليفيا، ك�ل�مبيا،  اأنديزية  املدف�عات، وتتك�ن من خم�س دول  ميزان  اأزمة  يف 

 Sanahuja, José Antonio, Op.Cit., p.18  -34

                                                                                                                                 .Arenas-García, Nahuel, Op.Cit., p.75 -35
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    .
)36(

وان�صمت اإليها ك��صتاريكا يف العام 2000، واأوروغ�اي يف العام 2009، وباراغ�اي يف العام 2013 

اإن�صاء »�صندوق ال�صتقرار الإقليمي«؛ لتقدمي امل�صاعدة يف اأي حالة من حالت عجز  كذلك قّرر الحتاد 

امل�ازنة، من خالل منح ت�صهيالت ائتمانية ق�صرية ومت��صطة الأجل.    

واهتم الحتاد عرب هيئته املالية بدعم ال�ص�ق الإقليمية، واإعادة النظر يف نظام القرو�س واملدف�عات، وت��صيع  

نطاق ا�صتخدام العمالت املحلية؛ من اأجل ت�ص�ية املدف�عات الإقليمية البينية،  تلك املبادرة التي ترتبط بعملية 

الدولرة املالية يف املنطقة يف العق�د الأخرية.

ب ـ بنك اجلنوب:   

يف اإطار تغيري البنية املالية الإقليمية اهتم الحتاد بدعم وت�رصيع اإن�صاء امل�ؤ�ص�صة املالية التي اأعطت زخًما لعملية 

التكامل القت�صادي يف املنطقة،  ومُتثل اإحدى اأهم اآليات ال�صتقالل املايل الإقليمي: »بنك اجلن�ب«.     

�صافيز،  ه�غ�  الدولتني،  رئي�صي  قبل  من  اأرجنتينية،   � فنزويلية  مبادرة  انطلقت   2007 �صباط/فرباير  يف 

وني�صت�ر كريت�صرن، من اأجل تاأ�صي�س بنك اجلن�ب )el Banco del Sur(، كبديل طم�ح ل�صندوق النقد والبنك 

الدوليني، يف مت�يل التنمية القت�صادية والجتماعية لدول املنطقة،  وغريهما من بن�ك التنمية الني� ليربالية التي 

تعمل يف جميع اأنحاء اأمريكا اجلن�بية.  وبعدها اأُحلقت املبادرة باقرتاح ر�صمي، وا�صتمرت املفاو�صات ط�ال 

العام 2007، ويف نهايته كانت �صبع دول جن�بية قد وقعت ميثاق اإن�صاء البنك )فنزويال، الأرجنتني، الربازيل، 

الإك�ادور، ب�ليفيا، باراغ�اي، اأوروغ�اي(.    

ظل تاأ�صي�س البنك ر�صمًيا معطاًل حتى العام 2011 انتظاًرا لت�صديق برملانات الدول على املعاهدة التاأ�صي�صية، 

كانت  العام،  نهاية  ويف  وفنزويال،  الإك�ادور  من  كل  برملان  التفاقية  على  �صّدق  قد  كان  اأيار/ماي�  فحتى 

برملانات خم�س دول من ال�صبع قد �صدقت عليها. يف اأثناء ذلك كانت فنزويال والإك�ادور ُتلحان على �رصورة 

ل �صندوق ائتماين لكل  ت�رصيع اإن�صاء البنك، واقرتحت الأخرية البدء بتخطيط تنفيذ م�رصوعات على اأن ُي�صكَّ

اأنحاء  للنا�س يف جميع  ال�صحية  الرعاية  ي�صمن  للمختربات  نظام  لبناء  البنك  اأم�ال  ا�صتخدام  مثل:  م�رصوع، 

اإمكانية مت�يل الأبحاث اخلا�صة بعالج  generic medicines، مع   اأدوية  جديدة  املنطقة،  وال�صعي لإنتاج 

اأمرا�س مثل اللي�صمانيا وال�صل  واملالريا،  تلك الأمرا�س التي ل تهتم �رصكات الدواء العابرة للق�ميات  بعالجها 

    .
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لأنها غري مربحة

البداية،  منذ  »اأونا�ص�ر«  داخل  منا�صب  القت�صادي على حّيز  التكامل  انعك�س اخلالف يف عدم ح�ص�ل 

اأي يف معاهدة تاأ�صي�صه ذلك اأن م�ؤ�ص�صي احتاد دول اأمريكا اجلن�بية الذي يتك�ن من دول �صيا�صتها القت�صادية 

يعّد  ما  الروؤى، وه�  لتعار�س  نظًرا  القت�صادي،  بالتكامل  مرتبطة  م�صرتكة  ب�صيا�صات  اللتزام  جتّنب�ا  متباينة، 

اأهم التحديات التي ي�اجهها لي�س الحتاد فح�صب، بل امل�رصوع الإقليمي برّمته. فعلى الرغم من ات�صاع  من 
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م�صاحة التفاق بني دوله ح�ل الأجندات ال�صيا�صية والجتماعية والدفاعية والأمنية، كان الهتمام بالتكامل 

القت�صادي اأقل؛ وكان الختالف ح�ل كيفية �صياغة �صيا�صات تنم�ية، فالحتاد الذي ي�صم دوًل تتبنى فكًرا 

ا دوًل ل تزال ملتزمة بالإقليمية املفت�حة  يدعم التنمية الذاتية امل�صتقلة، كفنزويال وب�ليفيا واإك�ادور، ي�صم اأي�صً

)ك�ل�مبيا وبريو و�صيلي(، وتف�صل ت�صميمًا م�ؤ�ص�صاتيًا مرنًا قادراً على ت�صمني ا�صرتاتيجيات دولية خمتلفة يف 

امل�صائل القت�صادية.    

لذا، عملت دول »اأونا�ص�ر«، يف اأثناء ت�صكله ككيان جامع يعرّب عن امل�رصوع الإقليمي اجلن�ب اأمريكي، 

مع  التجاري والقت�صادي،  التكامل  النزاعات ح�ل  احتمالية  التاأ�صي�صية  املعاهدة  ن�صف  تتجّنب يف  اأن  على 

يف  الحتاد،  اأهداف  تبدو  تكاد  حتى  املختلفة،  الدولية  القت�صادية  بالإ�صرتاتيجيات  الدول  بع�ص�ية  ال�صماح 

اأو غري كافية لعتبار  اأهدافه كثرية،  اأعمال  ما يتعلق بالتكامل القت�صادي والتجاري غري وا�صحة يف جدول 

»اأونا�ص�ر« اإطاًرا للتكامل القت�صادي، بينما رّكزت املعاهدة على التعاون، وال�صيا�صات امل�صرتكة يف املجالت 

اقت�صادية  منطقة  ت�صكيل  املنظمة يف  ب�صاأن دور  الآراء  ت�افق يف  اإىل عدم وج�د  ي�ؤ�رص  ما  التجارية. وه�  غري 

اأمريكية جن�بية.

خامتة    

اإن عملية التكامل الإقليمي الالتيني ت�اجه حتديات عدة ل تقت�رص على الداخلي منها فح�صب، فهي جتابه 

ا حتديات خارجية، اأو داخل ال�صياق الإقليمي، لكن بدفع ق�ى خارجية، وعلى راأ�صها ال�ليات املتحدة،  اأي�صً

�صاحبة النف�ذ التاريخي وامل�صالح العري�صة يف املنطقة، والتي اأو�صكت يف ال�صن�ات الأخرية التي ان�صغلت فيها 

مبناطق اأخرى يف العامل، اأن ت�صكل كل دولة من دول املنطقة على حدة م�صكلة بالن�صبة لها، مع اطراد خروج 

احلك�مات الالتينية واحدة بعد الأخرى من مظلة �صيطرة وا�صنطن، بل جتّمع تلك الدول خللق مظلة جديدة ل 

ت�صتثني منها وا�صنطن فح�صب، بل يف م�اجهة نف�ذها وهيمنتها اأي�صًا.     

التنفيذ  قيد  عملية  ثمة  اأن  مينع  ل  هذا  ولكن  كامل،  ب�صكل  تنته  مل  املتحدة  ال�ليات  هيمنة  اأن  �صحيح 

على  ترتكز  التي  اإف�صالها  وحماولت  عملها،  مع�قات  جتاوز  على  بالقدرة  جناحها  ويرتهن  ذلك،  ت�صتهدف 

التناق�صات، وت�صعى اإىل ا�صتغاللها من اأجل زيادتها والبناء عليها خللق تكتالت م�صادة متكنها من احلفاظ على 

ق�اعد اللعبة،يف م�اجهة عملية خلق البديل.    

عرقلة جه�د التكامل، من اخلارج، با�صتخدام احلك�مات ال�صاعية للحفاظ على م�صاحلها اخلا�صة، والإبقاء 

على منط التبعية لل�صمال، وتتجّلى يف م�ا�صلة التفاو�س من اأجل مزيد من اتفاقيات التجارة احلرة، وتاأ�صي�س 

ن من املدافعني بتطرف عن ال�ص�ق احلرة والندماج يف القت�صاد العاملي، ففي  »حتالف املحيط الهادئ«، املُك�َّ

ال�صياق الإقليمي احلايل يعترب حتالف املحيط الهادئ نقي�صًا لألبا �صيا�صيًا، ول� »مريك��ص�ر« اقت�صاديًا.
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