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 وروح  صديقي الشهيد أحمد،،، رحمهما هللا... إلى روح والدي أحمد 

 والدتي الحبيبة زكية وزوجتي الغالية أسماءإلى 

 إلى بناتي يافا، هيا، رؤى، هبه وابني أحمد،،،

 إلى أختي وأخوتي وأحبتي،،،

فقد جاء أحلى، عسى أن يشحننا جميعاً بإرادة جديدة   -وإن تأخر -إليهم جميعاً إنجازاً 

 إلنجازاٍت أكبر قادمة إن شاء هللا



 

 شكٌر وتقدير

 

زيل للدكتور رائد بدر، المشرف على إنجاز هذه الرسالة، على تقديمه التوجيه أتقدم بالشكر الج

 .والمتابعة الحثيثة، واهتمامه بكافة التفاصيل التي أخرجت البحث بهذا المستوى العالي

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة، الدكتورة هيلغى باومغارتن والدكتور روجر هيكوك، على 

تهم ومساندتهم التي ساعدتني على إنجاز هذا البحث بشكٍل أكثر مالحظاتهم القيمة وتوجيها

 .تميزاً 

ً د عبد الكريم البرغوثي مدير معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية على . وأشكر أيضا

. كما وأشكر أصدقائي د. في اختيار موضوع رسالتي" خارج الصندوق"تشجيعه لي للتفكير 

عمر رحال على تشجيعهم وتقديمهم المشورة كلما .دحسن أيوب و . سامي الكيالني و د

 .لزمتني

أماني روحانا وندين غوانمة على مساعدتهّن في : وأوجُه شكري الخاص إلى صديقات بناتي

 .تزويدي بالمراجع التي احتجتها في دراستي هذه

ا وأخيراً،،، فإّن الشكر الموصول أقدمه ألسرتي الحبيبة، زوجتي أسماء، وبناتي يافا وهي

ورؤى وهبه وابني أحمد على كل مساعدة قدموها لي خالل البحث ومكنتني من إنجازه كما هو 

 .بين أيديكم

 .وأوالً وأخيراً،،، أحمد هللا وأشكره على تمُكني من هذا اإلنجاز
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 ملخص تنفيذي

 

، في 0202-0222تتناول هذه االطروحة اتجاه الدبلوماسية البرازيلية نحو الجنوب في الفترة من العام 

 سعيها لتأهيل نفسها كالعب عالمي، وزيادة وزنها في المطالبة باصالح وتعديل بنية النظام الدولي ومن اجل

كما حاولت فهم عالقة التطورات البرازيلية الداخلية، من التحول . تحقيق تطلعاتها لمكانة مرموقة فيه

الديمقراطي والنهوض االقتصادي والسياسات االجتماعية، بالصعود الدولي للبرازيل، وكذلك عالقة 

اليسار في دول امريكا  التطورات الدولية التي تمثلت بانتهاء الحرب الباردة، واندفاع العولمة، وصعود

 .الالتينية، بالتغيرات في السياسة الخارجية وتوجهات الدبلوماسية البرازيلية

فقد اتجهت الدبلوماسية البرازيلية لتأكيد قيادتها االقليمية من خالل تسريع عمليات التكامل االقتصادي 

لمتعددة االطراف مع دول قارة افريقيا واندفعت لتوسيع عالقاتها الثنائية وا. والسياسي في امريكا الجنوبية

وتحركت ايضاً لتوسيع عالقاتها مع الدول العربية والشرق . متحركة بالعوامل السكانية والثقافية والتاريخية

وعملت على . كملتقى للتعاون والتشاور السياسي لدول امريكا الالتينية CELACواتجهت لتكريس . اوسطية

وقد هدفت البرازيل من خالل هذه . ول شرق آسيا وامريكا الالتينيةكملتقى لد FEALACتسريع قيام 

 . المبادرات لتكريس قيادتها ومبادرتها الدبلوماسية في اطار هذه الشبكات

كما اتجهت الدبلوماسية البرازيلية لبناء تحالفات مع دول اقليمية في الجنوب وفق رؤية مشتركة الصالح 

في  IBSAكمنتدى لحوار الجنوب مع الهند وجنوب افريقيا، وساهمت  IBSAفبدأت بتأسيس . النظام الدولي

. في جولة مفاوضات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية +G-20تعزيز قيادة البرازيل لتحالف الدول النامية 

التي ضمت الى جانب البرازيل كاًل من   BRICSكما ساهمت الدبلوماسية البرازيلية في مأسسة مجموعة 

وسعت للتأثير في المؤسسات الدولية متعددة االطراف لتستجيب . لصين والهند وجنوب افريقياروسيا وا

لمطالب ومصالح عالم الجنوب، وطالبت بتكريس الديمقراطية فيها بزيادة تمثيل ومشاركة دول الجنوب في 

 .صناعة القرار العالمي

ماسية البرازيلية، فقد اقتربت الواليات وفي ضوء الصعود الدولي للبرازيل، واالتجاه البراغماتي للدبلو

المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي من االعتراف بتطلعات البرازيل، وفتحت حواراً استراتيجياً للشراكة 

 .العالمية معها، مما انعكس على توسيع التعاون في المجاالت التكنولوجية واالمنية واالقتصادية

جل استمرار حالة الصعود للدبلوماسية البرازيلية، فان العديد من وقد استخلصت الدراسة، انه ومن ا

كما ظهرت الحاجة لتطوير عمل . التحديات االستراتيجية واالقتصادية والداخلية على البرازيل مواجهتها

وزارة الخارجية البرازيلية، وانفتاحها على الفاعلين في المجتمع المدني واالكاديمي والقطاع الخاص 

 .في عمليات التخطيط والتنفيذ للقيام بمسؤولياتها الجديدة كقوة عالمية واشراكهم

كما برزت الحاجة للمزيد من البحث في عالقة صعود الدبلوماسية البرازيلية بصعود عالم الجنوب وقواه 

 .الناهضة



 

Abstract 

During the period of 2000-0202, Brazil’s diplomacy sought to increase its political 

weight as a global player by focusing on the Global South. Brazil’s foreign policy 

guidelines called for reform and amendment of international regimes in order to 

promote its own status as an emerging global power. This thesis explores the 

relations between internal Brazilian developments that stemmed from the 

democratic transformation and new socio-economic policies, and the 

international rise of Brazil. It also examines the effects of international changes, 

mainly the end of cold war, globalization and the increase of elect Left 

governments in Latin America, on foreign policy changes and the direction of 

Brazil’s diplomacy. 

Brazil’s diplomacy aimed at asserting its regional leadership through enhancing 

economic and political integration of South America. Along with South-South 

cooperation, Brazil also rushed to expand its bilateral and multilateral relations 

with Africa, energized by the historic ethnic and cultural African roots of many of 

its citizens.  It also used the same motives in approaching Arab and Middle 

Eastern States.  In addition to the Brazilian diplomacy interest in making CELAC 

work as a Latin American forum for political consultation and regional 

cooperation, Brazil also focused on accelerating the foundation of FEALAC as an 

exchange and consultation forum for Eastern Asian and Latin American States. 

Brazil’s diplomacy aimed at enforcing its leadership position in these newly 

founded networks. 

One of the major strategies of Brazil’s diplomacy was building up coalitions with 

regional powers in the Global South, based on a common vision for reform in 

international regimes. This effort began with IBSA as a dialogue forum with India 

and South Africa in early 0223, in which IBSA supported Brazil’s initiative to form 

the G-20+, the group of developing countries for coordinating its negotiating 

positions during the Doha round of WTO. In addition, Brazil’s diplomacy was 

actively involved in institutionalization of BRICS as a group of emerging markets 

with Russia,  India, China, and South Africa. BRICS transformed from countries 

showing economic signals of high growth economies into an international force, 



 

aimed at enhancing cooperation and coordination for reform and change to 

international systems. It also involved international multilateral organizations in 

calling for amendments that meet interests and demands of the Global South, 

requesting more democratic practices inside organizations, which allowing for 

due representation of developing countries in global decisions making. 

As a result of Brazil’s international rise and the pragmatic tendency of Brazilian 

diplomacy, the USA and European Union recognized Brazilian global ambitions 

and established strategic dialogue around global partnerships with Brazil. These 

changes were reflected in expansion in economic, technological and security 

cooperation. 

The conclusion of this study is that, in order for Brazil’s diplomacy to continue its 

international rise, there are major strategic, economic and internal challenges 

that Brazil must address. There is a great need to improve working methods 

within the Ministry of External Relations (Itamaraty), in particular inviting 

participation from new actors of civil society, including academia and the private 

sector, to participate in planning and implementing Brazil’s foreign policy to 

shoulder the nation’s responsibilities as a new global power. 

Many aspects of Brazil’s foreign policy and diplomacy still in need more research, 

mainly those related to the link between the rise of Brazil’s diplomacy and the rise  

of new powers of Global South. 

 

 



 

 قائمة المصطلحات

 

ABC وكالةالتنميةالبرازيلية 

ALBA (مبادرةلرئيسفانزويالالسابقتشافيز)مريكيتينالبديلالبوليفاريلأل  

Anden 

Community 
تجمعاقتصادييضمبوليفياوكولومبياواالكوادوروالبيرو  

ASEAN  يااتحاددولشرقآس  

BASIC فريقياوالهندوالصينفيمؤتمرالمناخالعالميإمجموعةالبرازيلوجنوب  

Betrobras الشركةالبرازيليةمتعددةالجنسياتفيمجالالطاقة 

BNDES واالجتماعيةالبنكالوطنيالبرازيليللتنميةاالقتصادية  

Bolsa 

Familia 
تماعيالبرازيليمخصصاتالعائلةضمنبرنامجالضماناالج  

BRICS  
 (Brazil, Russia, India, China, South Africa) مجموعةاالقتصادياتالعالمية

الصاعدة  

CAMEX قتصاديةالخارجيةالبرازيليةمجلسالعالقاتاإل  

CELAC / 

CALC 
مريكيةالالتينيةوالكاريبيللتكاملوالتنميةالقمةاأل  

CFR يةمجلسالعالقاتالخارجيةاالمريك  

CAN  االتحادالوطنيالبرازيليللزراعة  

CNEN المفوضيةالوطنيةالبرازيليةللطاقةالنووية  

Contadora 

Group 
جلاالستقراروالسالمأالوسطىمنأمريكادولالوساطةفينزاعاتمجموعة  

CONTAG االتحادالوطنيالبرازيليللعمالالزراعيين  

CSD يكاالجنوبيةمجلسالدفاعألمر  

DSB هيئةتسويةالمنازعاتفيمنظمةالتجارةالعالمية  

ECOWAS المجموعةاالقتصاديةلدولغربافريقيا  

EMBRAER صناعةالطيرانالبرازيلية(شركة)تكتل  

Embrapa ةيبحاثالزراعالمؤسسةالبرازيليةالحكوميةلأل  

FAO راعةةلألغذيةوالزدممالمتحمنظمةاأل  

FARC (منظمةيساريةثورية)القواتالمسلحةالثوريةالكولومبية  

FEALAC مريكاالالتينيةأسياالشرقيةوآملتقىتعاون  

FTAA مريكيتينالتجارةالحرةلألمنظمة  

FOCEM  (Fund of Structural Convergence) نشائيلتجمعميركوسورالصندوقاإل  

GTE (مريكاالجنوبيةأل)رهابهيئةمكافحةاإل  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/China


 

G-4 منلمانياواليابانوالهندالتيتطالببالعضويةالدائمةفيمجلساألأمجموعةالبرازيلو  

G-8 لىروسياإضافةمجموعةالدولالصناعيةالكبرىالسبعباإل  

G-8+5 
الميةقتصادياتالعلىدولاإلإضافةإمجموعةالدولالصناعيةالكبرىالسبعوروسيا

 الصاعدة

G-20 
مجموعةدولاالقتصادياتالعالميةالكبرىالمكونةمنوزراءالماليةومحافظيالبنوك

 المركزية

G-20+ 
23تحالفالدولالناميةفيمفاوضاتجولةالدوحةلمنظمةالتجارةالعالميةوالمكونمن

 دولة

G-77 
لالتينيةالتيتشكلتفيمؤتمراالممالمتحدةمريكااأفريقياوإمجموعةالبلدانالناميةمن

 حولالتجارةوالتنميةفيجنيف

IBSA  (India, Brazil, South Africa) ملتقىحوارالجنوب  

IAEA وكالةالطاقةالنوويةالعالمية  

ICONE المعهدالبرازيليللدراساتالتجاريةوالمفاوضاتالدولية  

IIRSA مريكاالجنوبيةتكاملالبنىالتحتيةأل  

IMF صندوقالنقدالدولي 

GTI  
(Informal Technical Group) المجموعةالفنيةغيرالرسميةالتيشكلتهاوزارة

 الخارجيةالبرازيليةلصياغةالمواقفالتفاوضيةلجولةمفاوضاتالدوحةالتجارية

Itamaraty  (Ministry of External Relations)وزارةالعالقاتالخارجيةالبرازيلية 

Mercosur  
(Southern Common Market) رجنتينلسوقالجنوبيةالمشتركةللبرازيلواألا

وراغوايوالبارغوايوفنزويالوبوليفياواأل  

Minustah ممالمتحدةالستعادةاالستقرارفيهاييتيألبعثةا  

NAFTA مريكاأمنطقةالتجارةالحرةلشمال  

OAS مريكيةمنظمةالدولاأل  

PBC ممالمتحدةمفوضيةبناءالسالملأل  

PSDB الحزبالديمقراطياالجتماعيالبرازيلي  

PT حزبالعمالالبرازيلي  

RED (مريكاالجنوبيةأل)هيئةمكافحةجريمةالمخدراتالمنظمة  

Rio –Group 
فيمدينة1286الالتينيةوبعضدولالكاريبيتأسستعامأمريكامنظمةدوليةلدول

 ريوديجانيرو

Rio-92 

Eco-92 
(رضقمةاأل)ممالمتحدةحولالبيئةوالتنميةاألمؤتمر  

SACN (الجنوبيةأمريكاباتحاددولا استبدلالحق)مريكاالجنوبيةأتجمعدول  

SACU فريقياالجنوبيةإاالتحادالجمركيلدول  

SAFTA مريكاالجنوبيةمنطقةالتجارةالحرةأل  

SENAI للتدريبالصناعيمؤسسةالخدماتالوطنيةالبرازيلية  
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SICA مريكاالوسطىأنظامتكامل  

SISME مريكاالجنوبيةأمنيةفيقليمةلتبادلالمعلوماتاألشبكةالبياناتاإل  

TCDC 
نمائيللتعاونممالمتحدةاإلطاربرنامجاألإممالمتحدةفيوحدةخاصةضمنهيكليةاأل

 التقنيبينالبلدانالنامية

UNASUR  (The Union of South American Nations) مريكيةالجنوبيةاتحادالدولاأل  

UNFCCC  
(the United Nations Framework Convention on Climate Change)

ممالمتحدةحولالتغيرالمناخياألعملميثاق  

UNILAB فريقيةلتكاملالدولالناطقةبالبرتغاليةاإل-الجامعةالبرازيلية  

UNITAID 
يدزوالمالرياوالسلللبلدانالفقيرةلىعالجاتاإلإبرنامجالتمويلالرياديلدعمالوصول

البرازيلوعددمنالدولالغنيةمنوالذينشأبمبادرة  

UPR  (Universal Periodic Review) نسانآليةالمراجعةالدوريةالشاملةألوضاعحقوقاإل  

WB البنكالدولي 

 

 

 

 

 





 

:ةمقدم

الدوليولمناألصعدتالدبلوماسيةالبرازيليةخاللالعقداأل مناديةبتعديلبنيةالنظام حاديألفيةالثالثة،

جلنظاميضمنالعدالةأالقطبية،الذيبدأيتشكلبعدنهايةالحربالباردةواندفاعالعولمةالنيوليبرالية،ومن

مالالمتقدمةوالجنوبالناميةوالديمقراطيةفيالعالقاتالدوليةبيندولالش وسعتلالقترابمنمطالب.

األ متعددة الدبلوماسية في وتمثيلها الجنوب دول والمؤتمراتومصالح والمنتديات المنظمات في طراف

واإلةالدولي االختالل لتصحيح ، الذي التاريخي الثانية،أجحاف العالمية الحرب منذ الدولي النظام نتجه

ويتحركهذاالصعودالدبلوماسي.دارةالعالقاتالدوليةإل"العولمة"دواتالتيقدمتهاواألفكارمستخدمةاأل

 من بات الذي البرازيلي االقتصاد بقوة مندفعا  للبرازيل واستقرارا أالدولي نموا  الدولية االقتصاديات كثر

لالستثماراتاأل للوصولوجذبا  تحلىاألإجنبية، عبربناء وشراكاتوعالقاتسواقالعالمية، الفاتدولية

ويستحضر.كثرتوازنا ومواتاةللمصالحالبرازيلية،خاصةمعدولالجنوبوفيمابينهاأاقتصاديةوتجارية

فيمجلساأل الدائمة للعضوية البرازيل الدوليمسعى الدبلوماسي الصعود مكانةهذا الدوليواحتالل من

عظمى كقوة تتن(Cohn 2013, 3)دولية  السكانيومساحتها، وحجمها لقوتها البرازيل تصور اسبمع

.مريكاالجنوبيةأقليميفيومواردهاوموقعهاودورهااإل

 الشمالأوتبرز دول بين كجسر البرازيل تقديم في دبلوماسيتها عبر البرازيلية الخارجية السياسة هداف

ومعترفبهابينالدولالمتقدمة،ومنجهةلىمكانةمؤثرةإالمتقدمةوالجنوبالنامي،فهيمنجهةتتطلع

نتعظيمقوتهاالدوليةهيبالتحالفمعدولالجنوبالنامية،لتظهربراغمتيتهاالسياسيةأهاتعتبرإن ثانيةف

فيالعديدمنالمفاوضاتوالحواراتفيالمنتدياتوالمنظماتالدولية،خاصةفيمفاوضاتمنظمةالتجارة

.العالمية

لفيةالثالثةبالدبلوماسيةالرئاسية،حيثنشطرئيسولمناألالدبلوماسيةالبرازيليةخاللالعقداألوتميزت

 في فيإالدولة والمشاركة العالمية، القمم وحضور تنظيم عبر الدبلوماسية، المبادرات من العديد طالق

اتاالهتمام،لتقديمالنموذجالتنمويالمنتدياتوالمؤتمراتالدولية،وفيالقيامبالزياراتوالجوالتللدولذ

مما منها، االفريقية خاصة دولالجنوب، فيمواجهةذاتالمشكالتالتيتعانيمنها البرازيليونجاحاته

أ البرازيلية للدبلوماسية الدوليالمتميز (Cason and Power 2009, 122)عطىالحضور برزت. وقد

طراففيالمنظماتالدولية،كمنظمةالتجارةالعالميةوصندوقالنقدألكثرفيالدبلوماسيةمتعددةاأالبرازيل

العشرينواأل ومجلساألالدوليومجموعة المتحدة ألمم الهيئاتاالقليمية وفي الدولي، الجنوبيةمن مريكا

Mercosur جنوبUNASURو حوار منتدى وفي ،- IBSAجنوب مجموعة في كذلك ،BRICS

جندةمريكيةوالغربية،ومواجهةهيمنتهاعلىاألتلةالدوليةلتقديمبدائلللسياساتاألوسعيهامنخاللهذهالك

 (Cervo 2010, 23-26)والعالقاتالدولية فيالمشاركةفيعمليات. كرستالبرازيلخصوصيتها كما

األ مظلة تحت السالم حفظ هاييتي في المتحدة األ(Cohn 2013, 3) مم بعضدول الناطوفي قةفريقية

.مريكاالجنوبيةأسهمتقواتهافيحفظاالستقرارفيبعضدولأبالبرتغالية،و

،بدأتالمؤسساتالمدنية،1282الدكتاتوريعام-ومعالتحولالديمقراطيالداخليوانتهاءالحكمالعسكري

دولةمنالسعيلتغييرالصورةالتيتكرستعنالبرازيل،ك""Itamaratyخاصةوزارةالشؤونالخارجية

مشكالتالتخلفوالتبعيةواالنطواءعلىالذات،وكذلكالعملعلى الثالثالرازحةتحتوطأة دولالعالم



 

 مع تتناسب مرموقة دولية لمكانة التاريخية البرازيل تطلعات عظمتها"استعادة الحكم". وباستقرار

ومالديمقراطيواإل الدولة بنى ورسوخ واالقتصادية، واإلصالحاتالسياسية تطورتؤسساتالحكم دارة،

جهزةالدولةالمختصةبالدبلوماسيةوالسياسةالخارجية،وارتقىمستوىالتنسيقوالعملالموجهأوتخصصت

هدافالقوميةبينمختلفالوزاراتالمعنيةبالتعاونالدولي،وبتدخلمباشرمنرأسالدولةلبثالروحباأل

واإل اتجاهات بلورة في السياسية البرازيلية،رادة المصالح وفق الدبلوماسي والنشاط الخارجية السياسة

.طرافذاتالمصلحةوبالشراكةمعاأل



 :شكالية الدراسةإ

األ العقد في البرازيلية الدبلوماسية تطور الدراسة األتتناول من بول وارتباطها الثالثة هدافالسياسةألفية

ال نمووتطوراالقتصاد التييحركها اإلالخارجية الدولة وسعيهاأقليميفيبرازيليودور الجنوبية، مريكا

يحقق بما الدولي، التعاون وحث الدولية، واالتفاقيات المنظمات في واالندماج وتحالفات، تكتالت لخلق

مجلس في الدائمة بالعضوية ومطالبتها معترفبها، عظمى كقوة دولية مكانة الحتالل البرازيل تطلعات

الفقروالجوعوالمرضوالبيئةمنودورقيااأل التنميةومحاربة ديفيمختلفالشؤونالدولية،منقضايا

العالميواالقليميوغيرهانسانواإلوحقوقاإل رهابوانتشارالسالحالنوويوحفظالسالم وتبحثكذلك.

و واتجاهات بتطور البرازيل في الديمقراطي التحول عالقة البرازأفي الدبلوماسية فيولويات كذلك يلية،

منيةاالقتصاديةواالجتماعيةواأل:هدافالسياسةالخارجيةمعالمشكالتوالقضاياالداخليةالبرازيليةأعالقة

والبيئية اإل. النظام صياغة على قدرتها كذلك في اإلأقليمي التكامل نحو وقيادته الجنوبية قليميمريكا

ا لدورها كرافعة واألمني، السياسي لعالميواالستقرار . بوابة تأثير الجنوب"وتدرسكذلك علىصعود"

واستخدامهالهذاالمدخلفيتحقيقتطلعاتومصالحالبرازيلوحلفائهامنأالدبلوماسيةالبرازيليةوتوظيفها

.دولالجنوبالناميعلىالمستوىالدولي



 :همية الدراسةأ

فيالدراساتواأل التيتناولتالهناكقلة فيبحاثالعربية الجنوبيةأتحوالتوالتطوراتالسياسية مريكا

علىتاريخطويلمنالهيمنةأصعوداليسارفين أويبدو.وتأثيرهافيالسياسةالدولية الالتينيةردا  مريكا

حاديالقطبيةالذيحاولتالوالياتالمتحدةأمريكيةعلىالقارةالجنوبية،قدبدأيطرقبنيةالنظامالدولياأل

الباردةمراأل الحرب نهاية بعد ترسيخه يكية ف. التطوراتوتزويدإن وبالتالي هذه فهم في تساهم الدراسة

وفيأطرافالمعرفةالتييمكنالبناءعليهاللمزيدمنالبحث،أالباحثينوالمهتمينبالشؤونالدوليةببعض

.العملالسياسيوالدبلوماسي

قليمييبحثعنمكانةإالبرازيلية،التيترافقتمعنهوضعمالقوتتناولالدراسةكذلكصعودالدبلوماسية

األ والشرق العربية والمنطقة الفلسطينية، القضية صداها وصل دولية، مبادرات يطرح بدأ وسطدولية،



 

الثالثعموما  العالم وقضايا المعرفةبإن وبالتاليف. الدراسةتساهمفيزيادة هدافالسياسةالخارجيةأهذه

.نامياتالدبلوماسيةالبرازيليةوكيفيةاالستفادةمنهافيخدمةالقضيةالفلسطينيةوالمصالحالعربيةودي

ف فهم إن كذلك في ستساعد الخارجيةأالدراسة السياسة لتنفيذ كأداة البرازيلية الدبلوماسية لطبيعة فضل

.مارسةالمهنيةللمعنيينللبرازيل،وبالتالياالستفادةمنمزاياهاالممكنةالتطبيقفيالم

 

 :اسئلة الدراسة

:سئلةالرئيسيةالتيتتضمنتدورالدراسةحولعددمناأل

  جنوبكيف تعاون بوابة البرازيلية الدبلوماسية -تستخدم الدولي لصعودها كمدخل وفيجنوب

عالميةعظمى؟ كقوة الجنوبألنتمثلجسرالعالقةبيندولومامدىقدرتهااستكمالبناءذاتها

الناميةودولالشمالالمتقدمةلتأهيلنفسهالهذهالمكانةالدولية؟

 لماذا البرازيلية الدبلوماسية إتسعى الدولي، النظام بنية تعديل تستخدملى الناظمةوكيف قواعده

مصالحالعالمالناميوقواهالصاعدة؟ةبتلبيةمطالبفيالللعالقاتالدولية،

 دبلوماسيتهازيزاالجتماعيفيتع-نجاحاتنموذجهاالتنموياالقتصاديلفالبرازيليتوظمامدى

األ متعددة ودبلوماسيتها النامي، العالم دول مع الدولية؟الثنائية والمؤسسات المنظمات في طراف

هدافسياستهاالخارجيةومبادراتهاالدبلوماسية؟أتؤثرسياساتهاالداخليةعلىبماذاو

 

 :الفرضيات

:ذهالدراسةفحصالفرضياتالتاليةهحاولت

  فإن  العالمية، القضايا وحول الدولية المؤسسات في التفاوضي وزنها زيادة أجل من سعيها في

توظف البرازيلية تعاونجنوبالدبلوماسية تحالفاتهاجنوب-صيغة وبناء المجاالتالتنموية، في

العامةوذاتالقضيةالواحدة،في الخارجيةهدأتحقيقالجنوبية، البرازيلافسياستها تقديم بزيادة

ومنأجل،سواقالعالميةألوعرضهاعلىالساحةالدولية،وزيادةقدرتهافيالوصولإلىالمواردوا

.مكانةقوةدوليةعظمىمعترفبهابتعزيزمطالبتها

 وم الدولي النظام بنية وتعديل بإصالح مطالبتها في البرازيلية الدبلوماسية متعددةتنطلق ؤسساته

الجديدألا والتوزيع الجيوسياسية التغيرات عن للتعبير الديمقراطية، والمعايير القواعد طرافمن

للقوةالدولية،ومناجلتجديدشرعيتةالتيتآكلت،بفتحالمجاللمشاركةالدولوالقوىالتيظهرت

وليستجيبلمص الثانية، الحربالعالمية بعد فيالجنوبعلىالمسرحالدوليما الحالبلدانالنامية



 

ا دوليمتعدد ومنأجلنظام للبلدانالمتقدمة، هو تنتهيفيهألكما وديمقراطية، قطابأكثرعدالة

 .مريكيةعلىالعالقاتالدوليةألالهيمنةالتاريخيةللقوىالغربيةالتقليديةبقيادةالوالياتالمتحدةا

 مه بمالمح البرازيلية الدبلوماسية الدولية،تتميز حركتها في عالية ديناميكية تكسبها واحترافية نية

زالتتقليديةومحافظةولمتستدخلالتغيراتوالتبدالتالتيحدثتعلىالواقعالبرازيلي ما لكنها

 .الداخلي،وعلىدورالبرازيلومسؤولياتهاالدوليةكقوةعظمىآخذةبالتكون

 

 :منهجية الدراسة

التحليلي،حيثتمجميعالبياناتمنخاللالمصادرالثانويةالوصفيسةعلىالمنهجتقوممنهجيةهذهالدرا

كماتم.المتمثلةبالدراساتالسابقة،والمراجعالنظريةفيالعالقاتالدوليةوالسياسةالخارجيةوالدبلوماسية

 مصادر من بعضالبيانات أجمع اأولية مع مقابالت خالل من محليا  لها الوصول مكن عبرولمختصين

.الستبيانالمعلوماتوالبياناتالمتعلقةبموضوعالدراسةالوسائلااللكترونية،

 تخضعكما وتحليل تصتنيف لعملية االبيانات بهدف إلوصول وفحصجابات إلى الدراسة، لتساؤالت

.الفرضيات،واستخالصالنتائج

 

 :االطار الزمني

البرا الدبلوماسية تبحثالدراسةفيصعود 2111-2111زيليةخاللالفترة التيشهدتتولي. وهيالفترة

:رئيسينللبرازيل

االجتماعي-،ويمثلالحزبالديمقراطي2112-1222فريدريكهنريككاردوسولفترتيرئاسةمن .1

.البرازيلي،حزبوسط،ذوميولليبرالية

حزبالعمالالبرازيلي،وهو،ويمثل2111-2113لفترتيرئاسة(لوال)سيلفا-لويزاناسيولوالدا .2

.حزبيسارالوسط



 :طار النظرياإل

السياسة وفق دورها ويتحدد الدولية، العالقات نظرية مع وتتداخل الدبلوماسية وممارسة نظرية ترتبط

لتحقيق معالوحداتاألأالخارجيةللوحداتالدوليةفيسعيها الدولي،هدافها،عبرتفاعلها خرىفيالنظام

 وأكدول مدني مجتمع ومنظمات دولية أمنظمات خاصة ومؤسسات شركات أو حتى فرادأو بينت. فقد

لىالنظرياتالتيتدرسالعالقاتإالدراساتالمختلفةصعوبةتنظيرالدبلوماسيةكمجالمستقلدوناالستناد

الخارجية والسياسة الدولية ومجف. مستويات بتأثير تطورت وممارسة كنظرية ومحدداتالدبلوماسية االت



 

سهمتالدبلوماسيةنفسهاأالتفاعالتبينالوحداتالدوليةفيالمراحلالتاريخيةلتطورالنظامالدولي،والتي

.يضا مؤثرا فيتطورالعالقاتالدوليةأصبحتأسسهووضعقواعدهالناظمةالتيأفيبناء

العالقاتالدولية:بعادنظريةهيأاخلثالثةلىالنسقالدوليوتفاعالتهالمختلفةمنخاللتدإويمكنالنظر

والدبلوماسية الخارجية ، والسياسة من أوذلك على وقدرتها التفاعالت، هذه حركة وتحليل فهم حداثإجل

:ثرتثالثةاتجاهاتنظريةتقليديةفيالعالقاتالدوليةهيأفقد.النسقهذاوتطورفيبنيةووظيفةأتغيير

الواقعيوال والفوضىفياالتجاه ومصالحها، بقائها لحماية وسياساتالقوة الدولة، علىمركزية يقوم ذي

فيالعالقاتالنسبيمن،وتأثيرالبنىالدوليةعلىحالةاالستقرارولويةاألأالعالقاتبينالدولوالتيتفرض

المتبادلفيمابينهاعبرحريةواالتجاهالليبراليالذييقومعلىمأسسةالتعاونبينالدول،واالعتماد.الدولية

و الديمقراطية، النظم ونشر أالتجارة، حقوقاالنسان، العالميتسيوالتيبهاولوية السالم عزز االتجاهأ. ما

مبرياليةهيقومعلىفكرةالصراعبينالطبقاتوالتنافساالقتصاديبينالدول،واإلإن الماركسيف–البنيوي

.التفاعالتوالعالقاتبينالدولوالهيمنةوالتبعيةفيتفسير

و النظرية، االتجاهات هذه بين ودراسةإوبالمقارنة تحليل في توظيفها فيمكانية سأتناولها التي الظاهرة

ف هذه، إدراستي استخدامأنني الى ميل مركب هجين)مدخل من( البنائية Constructivismالنظرية

لىجانبالعواملالماديةفيإاتأثيرالعواملغيرالماديةمناوله،لتInstitutionalismوالنظريةالمؤسساتية

.العالقاتالدولية

 

 :Constructivismالبنائية 

 علىتأكيد البنائية النظرية فيأتقوم الهوية وكذلكعلىدور المادية، والبنى المعيارية البنىالفكرية همية

بين التكوينية العالقة وعلى السياسي، الفعل تشكيل والبنى المؤسسات)الفاعلين افترضت(. األأفقد طرن

فيهذه المادية االطر اهمية تجاهل دون والسياسيين االجتماعيين الفاعلين سلوك تشكل المعيارية الفكرية

طرالمعياريةناألأوتعتبرهذهالنظرية.فأهميةالهوياتفيانهاتشكلالمصالحوفيالمقابلاالفعال.العملية

آلياتثالثالفكري عبر الهوياتوالمصالح تشكل ة والقيود: واالتصال، الخيال، وتنعكسافتراضاتهذه.

قوة وكذلك الدوليين، الفاعلين مصالح تشكل التي الكيفية فهم عبر الدولية السياسات تفسير في النظرية

.(REUS-SMIT 2005, 188-212)فكار،والمعايير،والقيم،والخطابفيتشكيلالسياسةالدوليةاأل

البنائية النظرية فوحسب سواء المتنافرين، بين كوساطة تعمل الدبلوماسية أان أكانوا أشخاصا  نظمةأو

ويظهرتشكيلاجتماعيجديد ما يحدثتحولفينظام والذينيصبحونكذلكعندما سياسية، إ. لىإضافة

التي هي ليست الدبلوماسي النظام بنية ان النظرية تعتبر بينذلك، المتعارضة العالقات ان بل تعرفه،

يبقيهقائما ، الدبلوماسيةهيجزءن أكماوتفترضالنظرية.وتعيدتكوينه،اوحتىتحولهأالفاعلينهيما

 ,Jonsson and Hall 2005)منالممارساتاالجتماعيةبشكلعام،التيتظهرفينفسالفضاءالسياسي

21-22).

 



 

 :Institutionalismالمؤسساتية 

تعرفالمؤسساتعلىأن هاترتيباتمنإنشاءبشري،منظمةرسميا أوبشكلغيررسمي،وتتضمنعناصر

معرفيةومعياريةوتنظيميةتعملعلىخدمةاستقرارالتعامالتبينالفاعلينوتعطيمعنىللتصرفات -ثقافية

ون بإنتاج وإعادة إنتاج ترتيبات محددة، والتي وتشير المأسسة الى العملية التي يقوم بها الفاعل .البشرية

والمؤسسات هي . (Maxwell Wu 2005, 320-321)تضبط وتؤسس مصلحة الفاعل وهويته وسلوكه 

القوى المركزية في تطوير وحراك الهويات حيث أن لها وزن وتأثير على التعريف الذاتي السياسي 

ول، ألا: ة تساهم في إعادة إنتاج المؤسسات القائمة بأسلوبينللفاعلين، وفي المقابل فإّن أنماط السلوك المقرر

ان الفاعلين يوائمون سلوكهم للسياق المؤسسي، والثاني، فإّنهم ينظرون إلى هذا السياق على أّنه يشكل 

وتمثل  .(Lecours 2005, 184-188)جندة السياسية، والتفضيالت، والهويات، واالستراتيجيات ألا

لرموز والقيم والممارسات والتي تعمل كمصفاة يفسر الفاعلون وضعهم من خاللها، المؤسسات تجسيداً ل

وم الخياراتالتييواجهونها اجل من المناسبللعمل واالتجاه الخاصفيها، .(Harty 2005, 54)كانهم

والذين بهم، دولييسعونلتحقيقمكاسبومصالحخاصة اينظام اناعضاء المؤسسية النظرية وتعتبر

اآلخرينيس االتفاقمع فقطمنخالل تحقيقها تكلفة (Keohane 2002, 155)تطيعون لتقليل فيسعيهم

كماانلمفهومالنظامالدوليخصائصمؤسسية.تعامالتهموعدمالقدرةعلىالتنبؤبسلوكالفاعليناآلخرين

اعضاءه سلوك لضبط المعايير على اعتماده في ظاهرة،. المعايير تكون ال وحقيقيةوقد واقعية لكنها

)132(Peters 199,  عملية. تفسير الى تهدف والتي النظام، بنظرية الجديدة المؤسسية نظرية وترتبط

ا متعددة عناقيد منألتشكيل تنتج التي المباديء او واالجراءات، والتوقعات، المشتركة، للقواعد طراف

وتؤدي.(Maxwell Wu 2005, 319)الحاكمةالسلوكالتعاونيوتسهلهفيمجاالتاالهميةلالنظمة

علىالمستويينالمحلياالتيتعملمنخاللهةعمليةالعولمةالىزيادةتعقيدوتعددطبقاتاالطرالمؤسسي

 .(Harty 2005, 60)بينالبيئاتالداخليةوالخارجيةالفصلوالدولي،وبنتيجتهافانهاصبحمنالصعب

منادواريمكنالنظرالىالدبلوماسو المكونة منالممارساتاالجتماعية مجموعة باعتبارها كمؤسسة، ية

ويمكن.تقترنبمعاييروقواعداومواثيقتحددالسلوكالمناسباوالعالقاتالتيتحكمالقائمينبهذهاالدوار

االمختلفةتصورالدبلوماسيةكموسسةعلىمستوىالمجتمعالدوليككل،بينماوزاراتالخارجيةبتشكيالته

منفردة دولة كمنظماتعلىمستوىكل تأسيسية. علىعناصر فهيتشتمل هجينة، مؤسسة والدبلوماسية

المؤسساتمتعددة)فالعناصرالتأسيسيةتعملمنخاللدورهافيانتاجالمجتمعالدولي.وعناصراجرائية

ا(االطراف او القائمة الشرعية وفياالعترافبالكياناتالسياسية لناشئة، مؤسسة. فان وفينفسالوقت،

الدبلوماسيةخاللالعصورالمختلفةقدقدمتالقواعدالمفصلةواالجراءاتالمناسبةللتفاعلبينهذهالكيانات

(Jonsson and Hall 2005, 25-28).

لتغير ايجاد الوصل بين النظرية البنائية والمؤسساتية في تحليله ل Barnett(1999, 6-9) وحاول بارنيت 

في السياسة الخارجية، حيث اعتبر ان النظريات البنائية فشلت في دمج النظرة االساسية للنظرية المؤسساتية 

حيث سيكون هذا الفاعل غير قادر  – خصوصًا قيام الفاعل بوضع استراتيجيته في سياق ترتيب مؤسسي –

ي دمج النظرة االساسية للمناهج البنائية على ان يشرح التغير في السياسة الخارجية، كذلك فشل المؤسساتية ف

يجعلها غير قادره على فهم ما الذي يخلق  – ان الفاعلين هم جزء ال يتجزأ في ومقيدون ببناء معياري –



 

وينطلق في تحليله ان الهويات والتي تشكل المصالح والسلوك من منظور . وينشئ عمالً مقبوالً وشرعياً 

ويستخلص ان فهم  .ئقية اساساً، وتعرف بالتفاعالت في سياق مؤسسياجتماعية وعالالبنائية، إنما هي 

 –وتفسير التغير في السياسة الخارجية والممارسة الدبلوماسية يتطلب مزج االفتراضات البنائية والمؤسسية 

م بأفعال البنى المعيارية التي تشكل وتقيد الفاعلين والتي تقدم ايضاً المنبع للممارسات االجتماعية وتسمح القيا

هذا التخطيط االستراتيجي يحدث في سياق معياري ومؤسسي؛ والفعل االستراتيجي يمكن . استراتيجية

 .تصميمه العادة صياغة االرضية الثقافية لشرعنة التغيير في السياسة الخارجية

 

 :السياسة الخارجية والدبلوماسية

يختارو الذي العلني العمل برنامج الخارجية السياسة بينتعتبر من الدولية للوحدة الرسميون الممثلون ه

ضافةإ(23-1228،12سليم)هدافمحددةفيالمحيطالدوليأجلتحقيقأمجموعةمنالبدائلالمتاحةمن

والسياسةالخارجيةعمليةواعيةتتضمن(.2112،11االقداحي)هدافلىالوسائلالالزمةلتحقيقتلكاألإ

 البيئة في التأثير محاولة األأالخارجية من مجموعة لتحقيق معها التأقلم و العامةإهداففي السياسة طار

للدولة تأمين. وفي للدولة، السياسي االستقالل تدعيم في ودورا  تنمويا ، دورا  الخارجية السياسة وتلعب

سياس تلعبدورا  السياسي،وفيحالانها القوميواستقرارها الخارجية،وفيتكاملها يا فيتدعيممصالحها

شرعيةالسلطةالسياسيةللدولة،وفياعطاءالدولةمكانةدوليةرمزيةتتناسبمعمواردهاومستوىتطورها

هناكعالقةارتباطموضوعيبينالسياسةالدخليةوالسياسةالخارجيةو(.82-1228،28سليم)الحضاري

فإن استمرارعمليةالتحديثفمع.يةالعولمةوعملتزايدتفيضوءنهايةالحربالباردةوثورةاالتصاالت

 تؤدي الدولة ووظيفة المجتمع طبيعة في االجتماعية الخارجيةإالتحوالت السياسة بين الترابط زيادة لى

الداخلية والسياسة . الخارجية السياسة البناءأفتصبح تطوير يصبح كما االقتصادية، التنمية لتحقيق داة

.وسعأكبروأشرطا لصياغةوتنفيذسياسةخارجيةعلىمستوى (الداخلي)االقتصاديواالجتماعي

تعتبرالدبلوماسيةوسيلةسياسيةلتحقيقعالقاتالدولةومصالحهافيالمحيطالدولي،وبالتاليفانهاعلىو

معها ومندمجة الخارجية بالسياسة عضوية عالقة . الدول، العالقاتبين بادارة الدبلوماسية تهتم وبينواذ

وتنفيذالسياسةالخارجية،وذلكصياغةالدولوالفاعلينالدولييناآلخرين،فانالدبلوماسيةتعملبالتشاورل

 الدولة منظور (Barston 2006, 1)من اعضاء. مع عالقاتها في الدولة خطة هي الخارجية والسياسة

يسعىل الخارج، نحو مننشاطدولييتوجه وهيجزء الدولية، لتفاعلمعسلوكالفواعلالدوليةالجماعة

و الدولة مصالح لضمان فيها والتأثير أالخارجية، والرخاء والقوة البقاء في )هدافها 2111الشامي ،42.)

 وسائل استخدام في الدولة تفكر عندما أفحتى لتحقيق سعيها في فانأخرى الخارجية، سياستها هداف

.الموازنةالالزمةلزيادةفاعليةهذهالوسيلةالدبلوماسيةهيمنتقومبعمليةالموائمةو

 

 

 



 

 :أبعاد الدبلوماسية ووظائفها

الدبلوماسيةهيخيرا ،أو نواعألتدبير–ممارسات–مجموعةمناالفتراضات،والمؤسسات،والعملياتفإن 

 البشر بين العالقات من (Sharp 2009, 13)محددة . سياسي نشاط يوجهأوالدبلوماسية المواردساسا ،

 ومكون عالية، بمهارة األأالمتاحة وهدفه مكوناتالقوة، تحقيقساسيمن من الدول هدافأساسيتمكين

 للقوة اللجوء دون الخارجية أسياستها الدعاية أو القانون (Berridge 2005, 1)و . وفن دارةإوهيعلم

الدبلوماسيين الممثلين مهنة وهي االشخاصالدوليين، للدولالعالقاتبين بالعالقاتالخارجية قيامهم في

واأل والشعوب )مم 2111الشامي على(.32، قائمة كنظرية الدبلوماسية طبيعة التعريفات هذه وتعكس

للدولةفيسياقلافتراضات فيتطبيقالسياسةالخارجية ديناميكيةالعالقاتالدولية،ووظيفتها تحليلوفهم

 الدوليفيوقتمعين، النظام إبيئة تتطلبأن لىإضافة كمهنة وممارستها علىدرجاتالمهارةأتنظيمها

.الفنيةوالعلمية

تتميزالدبلوماسيةبدرجةمرونةوقدرةكبيرةعلىالتكيفمعالمتغيراتالدوليةو ساسيةبعاداألوضمناأل.

توا فقد الدولي، وانتاجالمجتمع والتمثيل، فياالتصاالت، مءلدورها الظروفالمتغيرة،متالدبلوماسية ع

التغيراتأومثلت علىهذه التأثير في (Jonsson and Hall 2005, 164-167) داة فاالتصاالتبين.

دبلوماسية عملية هناك تكون ال وبدونها نبضالدبلوماسية هي السياسية الكيانات المفاوضات. وتوصف

 مع)كجوهر متساوية او الدبلوماسية( الىاالت. العمليةفالسعيللوصول مركز مثل الفهم فاقوتجنبسوء

العصور مر على الدبلوماسية للدبلوماسية. آخر جوهري بعد هو والتمثيل ممثلون. هم فالدبلوماسيين

وانتاجالمجتمعالدولي،يشيرالى.لرؤسائهم،ويعملوننيابةعنهم،ويظهرونكرموزلهمولكيانهمالسياسي

واستمرارمجتمعدوليمحدد،وهومايعنيالعمليةالتيأرهافيتكوينالطرقالتيتساهمالدبلوماسيةعب

.تقومبواسطتهامجموعةكياناتسياسيةفيتكوينوالحفاظعلىنفسهاكمجتمعدولي

و الدولية والمتغيرات التفاعالت وممارستهاإتشير الدبلوماسية على حدثت وتحوالت تطورات لى ومن.

استمرار التطور هذا الداخلية،مؤشرات القضايا تدويل نتيجة والخارجية، الداخلية السياسة انصهار

كذلك.ثرتعلىطبيعةالنشاطالدبلوماسيأوالنشاطاتالعابرةللحدود،وعولمةاالقتصادياتالدولية،والتي

وحدودالتداخلقليمية،شكاليةالعالقةبينالمؤسساتالعالميةواإلإطرافونموالدبلوماسيةالعالميةمتعددةاأل

باالضافةالى.ؤسساتعدادهذهالمأحكام،والعملياتالدبلوماسيةفيظلزيادةدوارواألوالتعارضفياأل

.(Barston 2006, 11-12)نموالتحالفات،اوالمجموعاتالصغيرةالوقتيةبدال منالكتلالتقليديةالكبيرة

ستجابةللتحديات،واالحتياجاتالتيتواجهالدولة،اوالنسقوينتجعنهذهالعملياتديناميكيةدبلوماسيةلال

وتتطورمعهاأنتتكيفأ،كماتظهرتحدياتجديدةعلىالدبلوماسيةالدولي،فيالقيامبدورهوتحقيقاهدافه

 الخارجية، الدولةلتخطيطوتنفيذسياساتها بيد كأداة وتنعكسفيتراجعدورأحتىتستمربالقيامبوظيفتها

.الدولةفيمتابعةومالحقةمصالحهامعالوحداتالدوليةاألخرى



 

 الفصل االول

 مدخل تمهيدي



للبرازي الذاتي التصور تشكل التي العامة المالمح المدخل القومية،يستعرضهذا لهويتها المكون والتيل

رورةتطورالسياسةالخارجيةعمقلصيأ،بهدففهما قليميا وعالميإيقاعحركةتفاعالتهاالدولية،إثرتفيأ

واالقتصادي السياسي التاريخي، التطور مع ارتباطا  تنفيذها، على تقوم التي والدبلوماسية البرازيلية

للبرازيل واالجتماعي . والنهوضاالقتصادي، الديمقراطية والتحوالت السياسية التطورات ضافةإويتناول

كمايتناولتطورالسياسيةالخارجيةالبرازيليةفي.لدفاعالوطنيمنوالىالمشكالتاالجتماعية،وقضايااألإ

وا المراحل، استخدمتهاألمختلف التي واالستراتيجيات لتحقيقها سعت التي هداف وزارة. ويعرضعلى

.العالقاتالخارجيةالبرازيليةوتطورعملهافيتنفيذهذهاالستراتيجيات



 :خلفية عامة

القوميةأل ةمنعواملتاريخيةوطبيعية،سياسيةواقتصاديةواجتماعيةوثقافية،وتشكلم أيةتتكونالهوية

األ هذه بها التيتنظر والمرآة الىنفسها األإلمة من معغيرها للحفاظعلىىعالقتها تفاعلها وتحكم مم،

والتقدم والرخاء فيالبقاء القوميوضمانمصالحها تميزها األ. الذاتيلهذه وويلعبالتصور مكانياتهاإمة

.هدافهاأسلوبهافيتحقيقأالحاضرةوتطلعهالمستقبلهادورا مهما فيتشكيلسياستهاالخارجيةو

رضالبرازيلالحاليةتحتاالستعمارالبرتغالي،وتحققاستقاللهاسلميا عامأفمنذالقرنالسادسعشركانت

ىالحفاظعلىإلالبرازيلخاللهذهالمرحلةوسعت.امبراطوري–،حيثاستمرتتحتنظامملكي1822

وقداعتمدت.(Perry 1976, 5)قليميوحمايةالمصالحاالقتصاديةللنخباالجتماعيةالمسيطرةتكاملهااإل

العظمى،التيكانتالقوةالقائدةفيالعالمفيذلكالوقت  ,Gordon 2001)البرازيلعلىدعمبريطانيا

مستقلةكماىجمهوريات إلراضيهاوعلىنظامهاالملكي،ولمتتفككألىوحدةحافظتالبرازيلعف.(195

اإلأحدثمع سبانيةمريكا الملكي. اإل-وأدىضعفالنظام الجمهوريةاألإمبراطوريوانهياره ولىلىقيام

علىقوى،وحافظتبقيةالمقاطعاتألوالتيوقعتتحتسيطرةالوالياتالجنوبيةا1882فيالبرازيلعام

وإ داخليأداراتها دونحدوثصراع (Roett 2011, 19)جهزتها، األولىمع. الجمهورية قيام وتزامن

 العام في العبودية نظام للديمقراطية1888إلغاء التهيئة في جديدة مرحلة إلى ليرمز ، استقرار. ومع

العشر الجوار دول مع القومي فضائها ترسيم الى سعت فقد االولى، الجمهورية لها، المحاذية ريوة فقام

 فيRio Brancoبرانكو قانوني ومستشار برازيلي كممثل بداية البرازيل، خارطة برسم سلمي وبشكل

البعدالقاريفيالهويةليظهر.1212-1212التحكيمالدولي،وبعدهاكوزيرللخارجيةالبرازيليةللفترةمن

بنا والذيبدأ فيالقرنؤالدوليةالبرازيلية، األه ظهرتالبرازيلفيالتنظيم مميالتاسععشرعندما وفي.



 

ذلكالقرن،وجدتالبرازيلنفسهابعيدةعنالتوتراتالدوليةوكرستجهودهالتوحيدوتقويةالفضاءالقومي

(Lafer 2000, 214).أن الإهميةخاصةبيندولالعالم،أوقدامتلكتالبرازيلمزاياجيوسياسيةتمنحها

سياسات الجيوسياسية بمستوىمزاياها تكن لم السابقة، التاريخي تطورها وفيمراحل الدولية،  Perry)ها

.مماأبقاهابعيدةومنعزلةعنحركةالتفاعالتالدوليةالتيكانتمحكومةبسياساتالقوة.(3-4 ,1976

الجنوبية،ولهاحدودمريكاأمنمساحة%42مليونكيلومترمربعوهيتساوي8.2تبلغمساحةالبرازيلو

وتشكلالبرازيلخامسدولةعالميةمنحيث.مريكاالجنوبيةعدااالكوادوروتشيليأمشتركةمعكافةدول

 حوالي سكانها عدد يبلغ حيث السكان، وعدد نسم211المساحة ةمليون األ. متعددة بالد قاليموالبرازيل

 األفإلىوالثقافات، وإالمهاجرينمنإن عدد،فصليينقليليالجانبسكانها والبرتغالواليابانإيطاليا سبانيا

 قد وكوريا البرازيلأوالصين وجه تشكل التي الغربية والحضارة الثقافة ضمن الثقافي، لتنوعها ضافوا

(Gordon 2001, 33). 

هذاالعمالقالنائميقظأامتطورالبرازيل،أممانبعدممحدوديةاآلفاقإليالشعورالقوميبالثقةبالنفسواإن 

ىفيالمعتقداتالشعبية،ليحققمنجزاتكبيرةفيالثقافةوالرياضةواالقتصاد،منالشغفالعالميبموسيق

Bossa Nova إالبرازيلية عام منذ مبارياتكأسالعالم في البرازيل انتصارات الى1228لى وصوال 

عالمي (Gordon 2001, 38)سادساقتصاد تصورتالنخبوخاللقرنين. فقد مناستقاللالبرازيل،

للبرازيل العظمة مستقبل والحاكمة التصورات grandezaالسياسية زالتهذه وما الدولية، الساحة على

.فيمسارصعودهاالدوليإلهاما تمثل

 

 :التطور السياسي

السياسية:شؤونهاالداخليةمرتالبرازيلبمراحلتطورفينظامهاالسياسي،كانلهاتأثيراتهاالمباشرةفي

الدولية،اإل الذيواالقتصاديةواالجتماعية،وكذلكفيعالقاتها قليميةوالعالمية،ضمنالسياقالدوليالعام

فقدانهارتالجمهوريةالقديمةالتيحكمت.كانمؤثرا فيالعالقاتالدوليةفيكلمرحلةمنهذهالمراحل

الداخل الصراعات نتيجة البرازيل العام في 1231ية أو. انهيارها فيإدى المسيطرة الشخصية لىوصول

ىرئاسةإلGetulio Vargasولمنالقرنالعشرين،جيتوليوفرجاسالسياسةالبرازيليةفيالنصفاأل

البرازيل ،(Roett 2011, 37)داريةفيالعاصمةفعملالرئيسالجديدعلىمركزةالسلطةالسياسيةواإل.

بناءالنظامالسياسيعمليةالتصنيعطالقإوعلى .(Montero 2005, 17)بقيادةالدولة،ليعيدمنخاللها

 ألقد للرئيس االقتصادية السياسات جيتوليودت حولإلفرجاس المسلحة القوات داخل االنقسام تعميق ى

 المناسبفي البرازيلي والدور االقتصادية التنمية واستراتيجيات الداخلية الدوليةالسياسات الشؤون فكان.

مامعارضوهمأالقوميونمتشككونتجاهالوالياتالمتحدةاالمريكيةوتطلعواالبتعادالبرازيلعنواشنطن؛

ومع.(Roett 2011, 46)ريكيةحليفا رئيسيا لهمفيالصراعضدالشيوعيةمفاعتبرواالوالياتالمتحدةاأل

الخمسينياتمنالقرنالماضياستكم علىالمستوىالقوميوالوالياتوعلىنهاية مؤسساتها لتالحكومة

 مسبوقة غير بدرجة المحلي (Levine 1999, 121)المستوى القوى. استمرت المرحلة هذه وخالل

الحربالعالمية بنهاية متأثرة فيالبرازيل، السياسية علىالحياة فيالسيطرة القومية والسياساتالشعبوية



 

كثرمناطقالمنافسةوالصراعأمريكاالالتينيةخاللهاواحدةمنأربالباردة،والتيكانتالثانيةوبداياتالح

.بينالقطبينالدوليين،والتيوجدتانعكاسا لهاعلىالداخلالبرازيلي

 العام بعد العسكر تأثيرات ازدادات اإل1261لقد احتل الرئيس،عندما كودروسمنصب جانيو صالحي

(Levine 1999, 122).بعدانتخابهبسبعةشهورلرئاسةالبرازيل،استقالالرئيسكودروسوQuadros

في نائبالرئيسجاوجوالر1261آب22منمنصبه ليخلفه ،Joao Goulartالذيكانينتميلحزب

 (Gordon 2001, 51)العمال في. للدولة اكبر ودورا  شعبوية قومية اجندة باتجاه بقيادته دفعتالحكومة

،فتحركت(Roett 2011, 51)االقتصاد،وهومااعتبرتهالنخبالتقليديةكاتجاهلالشتراكيةاوالشيوعية

إل القواتالعسكرية في الحكومة 31سقاط عام البرازيل1264آذار في الحكم على اليسار الستيالء منعا 

(Roett 2011, 55)العسكري لالنقالب كتبرير . كاستيلو الجنرال وتولى Castelo Brancoبرانكو

 نيسان بداية العسكرية سميأو1264الحكومة بما التأسيسي"عطيصالحياتواسعة المرسوم "(Roett 

2011, 56) البرلمانالمتبقينضمن. الجيشترتيباعضاء اعاد فيالكونجرس، ومعتطهيرالمعارضة

حزبيتين كتلتين : من أالتحالف القومي التجديد البرازيليةاليمينيARENAجل الديمقراطية والحركة ،

MDBالمعتدل والكونجرسالعسكريلميكنسوىالختم.حزبنعم،وحزبنعمسيدي:وكماسميتأ.

إل دستور فيه بما الجيش، أو1262رادة االستبدادية (Levine 1999, 128)حكامه هذه. استمرت وقد

.1282المرحلةحتىعودةالديمقراطيةفيالعام

 

 :ول الديمقراطيالتح

باستعادةأو التدريجي بالتسليم االستبدادي العسكري النظام بدأ المتزايدة، والخارجية الداخلية الضغوط مام

GeiselالتيطرحهاالرئيسجيزيلAberturaوضمنسياسةاالنفتاح.البرازيلللحكمالمدنيالديمقراطي

لتعاأ استجابة  القلقالعالميتجاهواسطالسبعينياتمنالقرنالماضي، المدنية،وتزايد نشاطالمعارضة ظم

1226التعذيبفيالبرازيل،والذيكانيحظىبانتباهالصحافةالعالمية،فقداجريتاالنتخاباتالبلديةعام

 العام في البرلمانية االنتخابات جرت كما المعارضة، مع الحوار .(Roett 2011, 66-67)1228وبدأ

اال العسكريوالذيبقيتحتضغطشعبيولعبتسياسة للنظام المعارضة قوة فيزيادة هاما  نفتاحدورا 

 للرئاسة1284مستمر،وصلذروتهفياالحتجاجاتالشعبيةعام والفورية للمطالبةباالنتخاباتالمباشرة

(Gordon 2001, 9).

كرئيسTancredo Nevesيفيستنكريدوناستعادتالبرازيلالحكمالمدني،حيثانتخب1282فيالعامو

هتوفيقبلتنصيبهأن الإجلاستعادةالديمقراطية،أللبرازيلبعدماكانمعارضا للحكمالعسكريوناشطا من

حدالموالينالسابقينأالمنتخبكنائبللرئيس،وJosé Sarneyالرسميبأيام،وتمتنصيبجوسيهسارني

لفترة  ,Levine 1999)خمسةسنواتتميزتبعدماالستقراراالقتصاديللنظامالعسكري،ليصبحرئيسا 

136) . الفدراليإعادتالديمقراطية الدستور اعتماد مع استعيدتبالكامل وقد متقطع، بشكل البرازيل لى

واتسمتعمليةتجديدالدستوربطابعالمشاركةوالالمركزية.(Levine 1999, 138)1288الجديدفيالعام



 

فالمستوىالعاليمنالحراكالسياسي.ظيموالمشاركةالشعبيةنشكالجديدةمنالتأعلىظهوروالتيشجعت

البرازيلي التاريخ في مسبوقة تكن لم التشريع عملية في المباشرة للمشاركة االجتماعية القطاعات لكافة

 (Martinez-Lara 1996, 191)المعاصر حي . الجديد الدستور دخل وقد بعد التنفيذ حزبيةمفاوضات ز

قرارتحويلحصةكبيرةمنإفنتجعنها.تأثرتبقوىالمقاطعاتوكذلكبالمطالبالشعبيةللتغييراالجتماعي

الحكومة مسؤولية تحت االجتماعية البرامج عن المسؤولية وابقاء والبلديات، للمقاطعات القومي الدخل

.حكمالفدراليفيالبرازيل،وليتعززبذلكنظامال(Levine 1999, 138)الفدرالية

 فيالبرولانتخابات أجرت1282وفيعام التيتجريزيللتكوناألارئاسية ولىفيتاريخالجمهورية

ى،والذيجرتاقالتهعلFernando Collor de Melloبنظاماالقتراعالعام،حيثانتخبالرئيسكوللر

 انتخابه من سنتين بعد فساد قضايا (Bethell 2003, 23)خلفية . االنتخابيةأوقد العملية أن ظهرت

ديمقراطية بعملية القيام على فالقدرة تجاوزها؛ تم قد الديمقراطية التحول لعملية الجوهرية المشكالت

الداخلية السياسية نزاعاتها لحل البرازيل واستعداد قدرة على مؤشرا  اعتبرت شديدة وتنافسية استقطابية

ولىفيتاريخيينفيالعمليةاالنتخابية،وللمرةاألم مشاركةالمواطنيناألأن كما.ميةبوسائلديمقراطيةسل

 حقيقية ديمقراطية كدولة للبرازيل تدشينا  كان العملية.(Martinez-Lara 1996, 171)البالد، وتؤثر

الموا تمكن وزيادة االنتخابات، ودورية فيها، الشعبية المشاركة ومستوى فيالديمقراطية التأثير من طنين

السياساتالعامة،المحليةوالقومية،إلىأنتصبحمكونا منمكوناتالهويةالقوميةمنحيثالشعوربالفخر

القوميواالندماجاالجتماعي السياسة. فيصياغة أصبحتمؤثرا  الديمقراطية فإن  البحث، وفيسياقهذا

واأل الفاعلين عدد حيث من للبرازيل، حيثالخارجية ومن العملية، بهذه المصلحة وذات المعنية طراف

واندفاع الباردة الحرب نهاية بعد خاصة الديمقراطية، باعتبار الدوليين، والفاعلين الوحدات بين العالقة

.العولمة،أحدالمعاييرللممارساتوالعالقاتالدوليةوهدفا لبعضأشكالالتفاعالتوالتبادالتبينالدول



 :االقتصادي النهوض

ثرتاألأ عام العالمية االقتصادية العظيم"1222زمة الكساد الناحية" من البرازيل، على جدا  كبير بشكل

تأثيرات  من تبعها وما سياسيةاالقتصادية األ. البرازيل اعتماد كان الزراعيةفقد المحاصيل على ساسي

 دعم وفي الخارجية تجارتها في القهوة، خاصة موازنتهاالتصديرية، العالمي. الطلب انهيار ضوء وفي

 الدولية، انعكستوالتجارة لألفقد المدمرة البرازيلياآلثار االقتصاد على العالمية .زمة الرئيسفاعتمد

نتجريعمليةوطنيةللتنميةوالتصنيع،والذيأعلىالبرازيلسياسةجديدةتنطلقمنرؤيتهأن فارجاس

جديدة،سواق أيتطلبدخول الجديدة (Burges 2009, 20)وتنويعالصادرات،وامتالكالتكنولوجيا قدو.

أح "دثت الجديدة Estado Novaالدولة أتغييرات " حيث البرازيلي، االقتصاد في الرئيسم أساسية م

.يةالمواردالوطنيةالرئيسيةبمافيهاالتعدينوالرواسبالمعدنيةومواردالطاقةالكهرومائVargasفارجاس

 شركات م أسوس أكما والتعدينم مثلالفوالذ فيالقطاعاتاالستراتيجية .(Montero 2005, 16)عامة

استثمرتوتبنى كما الدولة، بقيادة التصنيع لدعم بنكا  وأنشأ الواردات، احالل على القائم التصنيع نموذج

بتروبراس وأنشأتشركة الطاقة مجال في المملوPetrobrasالحكومة للدولة .(Roett 2011, 46)كة



 

المباشرفي للقطاعالخاصواستثمارها للتكوينالرأسماليمنحيثدعمها ومثلتالدولةفيعهدهمصدرا 

.(Sorj 2000, 6)حيويةاخرىوبناءالبنيةالتحتيةفيقطاعاتاقتصادية

ياتمنالقرنالماضيالتركيزعلىولويةاالولىللحكومةالبرازيليةخاللالستينياتوالسبعيناألوقدكانت

وكانانعكاسذلكفياالندماجالفاعلللبرازيلفي.الجوانباالقتصاديةللتنمية،خصوصا التجارةالخارجية

األ متعددة المبادرات مثل النامية، الدول مع جديدG-77طراف عالمي اقتصادي نظام الى والدعوة

(Dauvergne and Farias 2012, 907).ققتالبرازيلمعجزةاقتصاديةبداياتالسبعينياتمنالقرنحو

.(Roett 2011, 61)ثاراهتماما دوليا واسعالنطاقبهاأالماضيمنحيثمستوياتالنمواالقتصادي،مما

سركبرفيالعالمالنامي،كماعاشتنصفاألوهياأل–مديونيةخارجيةضخمة"المعجزة"هذهوأنتجت

.(Levine 1999, 137)تحتمستوىخطالفقرفيالبرازيل

ولالتضخمالمزمن،الذياأل:دارةاالقتصاديةللبرازيلوعلىمرالسنواتالسابقةبفشليناثنينلقدتميزتاإل

 ,Gordon 2001)التضخمالمفرط،والثانيعدممساواةمتطرفةفيتوزيعالدخلوالثروةحدوديشارف

10) كما البراأن ، تباطالجهود الخارجية السياسة في التنمية لتطوير األأتزيلية االقتصاديةخالل زمات

هميةالتنميةفياالستراتيجياتأوالماليةالمحلية،وتجددالحربالباردةفيسنواتالتسعينياتحولمعنىو

والدولية المحلية السياسية الن. من يتحرر كان البرازيلية الوطنية للتنمية الجديد االقتصاديفالطريق موذج

و الدولة علىتدخل القائم الوارداتإالتنمويالوطني ،(Dauvergne and Farias 2012, 907)حالل

 وما العولمة شهدتتسارع الفترة مراحلأوهذه من جديدة مرحلة باعتبارها عالميحولها منجدل ثارته

لفيةضمننموذجمتميزقائملميمعنهايةاألفجاءاندماجالبرازيلفيالمشهدالعا.تطورالرأسماليةالعالمية

على للمصالحالوطنية،: وتصنيفها عنالقطاعاتاالجتماعية، الخارجينيابة وعملها الدورالوسيطللدولة

وتعتبرالدولة.جورعلىحدسواءعمالوذوياألصحاباألأهدافالمنتجينوالمستهلكين،أوالتيتتضمن

باال البرازيليةفيعالقتها ىجانبدعمإلحيثتتولىالتخطيطاالستراتيجيللتنمية"دولةلوجستية"قتصاد

والمسؤولية القوة والذينتفوضهم مبادراتالفاعليناالجتماعيينواالقتصادييناآلخرين، وشرعنة وهناك.

عاملي  بينعوامل من البرازيلأن، في اللوجستية فيتصليبالدولة يساهمان خرى، ليمنالمستوىالعا:

التنظيمالمجتمعيوالذييسهلعلىالقيادةتنسيقالعمل،كذلكاالستقرارالسياسيواالقتصاديوالذييحث

.(Cervo 2010, 8-10)الحوكمةالعالميةعلىالربطبينمنطقالحكمالداخليمعمنطق

لخارجيللبرازيلالذيالدينا1282ومعالتحولالمدنيالديمقراطيفيالبرازيل،فقدورثتالحكومةعام

 ,Roett 2011)ملياردوالر،حيثكانتالبرازيلفيذلكالعامالدولةاالكثردينا فيالعالم22وصلالى

كماضربتروسيا،ASEANضربتاالزمةالماليةالعالميةالدولاآلسيويةوفياواخرالتسعينيات.(76

 المؤسسأث مما تشدد وفيعرضاالموالرعلىالبرازيلبسببازدياد فيمنحالقروض، اتالدولية وقد.

المالية، اعتمدتالبرازيلعلىالمؤسساتالماليةالدوليةلتوفيرالسيولةالماليةالالزمةلمنعانهياراسواقها

.(Fishlow 2011, 151)فيظلازمةاقتصاديةوماليةعالميةمتفاقمة

صيبتأبعملياتاصالحمهمة،لكنالحكومة1224لبرازيلعامانتخابهرئيسا لباشرالرئيسكارادوسوبعد

1222جبرتعلىخفضقيمةالعملةفيكانونثانيأو1228-1222زماتالماليةالعالميةلعاميبعدوىاأل



 

(Roett 2011, 16) األ. هذه من البرازيل عامواستفادت اآلسيوية والدول المكسيك التيضربت زمات

سواقالماليةالعالميةمنحيث،والتيتزامنتمعتحسنفياأل1228الروسيةعام،وكذلكاالزمة1222

فياالقتصادالبرازيلي،لتجتذبالبرازيلجيدومستوىاستقرارعال داء أظليالسيولةومعدالتالفائدة،ف

 اقتصادها في وتدخل العالمي الرأسمال من (Roett 2011, 97)تدفقات من. التسعينيات القرنوخالل

:الماضي،فقدتبنتالبرازيلمعاييرمحليةمتنوعةبالتناغممعشروطالدخولفيالنظاماالقتصاديالدولي

كبير تحرير الفكرية، للملكية جديد وطني تشريع للصناعة، متناقصة حكومية معونات العملة، تعويم

 الحكومية، الشركات خصخصة األإللواردات، الديون على التفاوض عادة إجنبية، منإلضافة العديد ى

دارةاالقتصادإدواتألكنبرنامجالخصخصةلميتضمنكافةالشركاتالحكومية،حيثبقيت.االجراءات

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية الوطني البنك مثل الحكومة بيد السياساتالتنموية BNDESالكليودعم

(Vigevani and Cepaluni 2009, 84-85. 

(1)قمجدولر

 (مليار دوالر امريكي) 2114-1991الخصخصة في البرازيل في الفترة من 

 المجموع
عقارات الحكومات 

 المحلية
 قطاع االتصاالت

ة صبرنامج الخصخ

 الوطني
 السنة

1.2   1.2 1221 

3.3   3.3 1222 

4.2   4.2 1223 

2.3   2.3 1224 

1.6   1.6 1222 

6.2 1.2  4.8 1226 

22.6 12.1 4.2 2.8 1222 

32.2 11.2 23.2 2.2 1228 

4.4 3.2 1.4 1.1 1222 

11.6 2.2  2.2 2111 

2.23 1.13 1.8 1.1 2111 

2.44 1.24 1.3 1.2 2112 

    2113 

1.13   1.13 2114 

 المجموع 32.4 31.1 34.82 112.4

Source: BNDES and Indicadores DIESP, May/June 2004 (Montero 2005, 35). 

 الماضة البرازيليبنجاح(2111-1282منعام)وخاللالخمسةوالعشرونسنة تمتحديثاالقتصاد فقد ،

كبير انتهاءالتضخمكنمطحياة،وتحققتفوائض. الدوليةأفتم نمتالتجارة كما بعدعام، وليةتتكررعاما 

عدينوالبترولازدادتكمواردللتموينيجابيا ؛الزراعةوالتإصبحأجنبيللبرازيلوتنوعت،واالستثماراأل

انتاجيته الصناعيتعافىواستعاد والقطاع العالمي، اختالفاتهما. ولوالوبرغم كارادوسو الرئيسين ادارتي

المتماسك التحول هذا ادارا فقد واوولوياتهما، (Fishlow 2011, 86)السياسية . اعطتسنواتلوالكما

فالنظامالبنكيتمتحديثةووضعضوابطه،ومؤسسات.معرئاسةكارادوسوالثمانيةفيالحكماالستمرارية



 

االئتماناعطتالبرازيلتصنيفمنالدرجةاالستثمارية،والذيفتحفرصا جديدةوكثيرةلمستثمريالقطاع

فياناستهدافالتضخموقانونالمسؤوليةالماليةخاللفترةادارةكارداوسوكانتذاتاثركبير.الخاص

تقليصالدينالخارجيوتوازنالموازنةوتأسيسالبرازيلكالعبعالمي كمااناالكتشافاتالضخمةمن.

احتياطاتالبترولوالغازالطبيعيمقابلالساحلالشماليالشرقياوجدالفرصةللبرازيلفيانتصبحالعبا 

فيمجالالطاقةفيالعقدالقادم عيا ،فانالبرازيلهيالمنتجالرياديللوقودوباعتبارهاعمالقا زرا.كبيرا 

. (Roett 2011, 151)االيثانول:الحيويذواالهميةالمتزايدة

(2)جدولرقم



(Montero 2005, 32).

وتميزتادارةالرئيسلوالعنادراةالرئيسكارادوسوفيسعيهاالحثيثلعولمةالشركاتالبرازيليةضمن

االقتصاد القتحام جهدها آلياته، بنفس العالمي منأحيث جزءا  البرازيلية الشركات تدويل قضية صبحت

لتنافسعلىمستوىعالمي،وذلكبدعم تقومعلىتقويةالشركاتالبرازيليةوتكتيلها استراتيجيةخارجية،

واالجت االقتصادية للتنمية البنكالوطني مثل المؤسساتالوطنية ماليمن ودعم الدولة ماعيةلوجستيمن

BNDESم البرازيل، د أاوبنك ضخمةإى وطنية تكتالت تشكيل لى األ. شركةومن هي البارزة مثلة

EMBRAERتحولت فتبن لىسوق إفقد واكملتالنقصفيمواردهاعالمي، جديدة، تعملياتابتكارية



 

ثعلىمستوىالعالملىالمستوىالثالإهاوصلتن إوبعدسنوات،ف.وتبنتنظامالتخصصمناجلالمنافسة

-Cervo 2010, 21)فيتصنيعطائراتالمسافرين،كماوصلانتاجهاالىقمةقائمةالصادراتالبرازيلية

سواقالماليةالبرازيليةمرتبطةبمثيالتهاالعالميةمنخاللتكنولوجيامحسنة،ممازادمنصبحتاألأو.(22

سواقالدوليةفيشيكاغوومدريدوباريسوسنغافورة،وبمانتطرحنفسهافياألأقدرةالشركاتالبرازيلية

،كان2112فحتىآذارمنعام.سواقنيستثمروابشكلمباشرفيهذهاألأيسمحللمستثمرينالبرازيليين

(Roett 2011, 123-124)هناكثالثةوستونشركةبرازيليةمدرجةفيبورصةنيويورك وفيالعام.

اه2112 من ثالثة الجنسيةكان برازيلية العالم مستوى على الرسملة اسواق في بنوك عشرة م ولقوة.

.2112-2112وصالبةاساساتهاالمالية،نهضتالبرازيلبسرعةمناالزمةالماليةالعالميةخاللاالعوام

ضعالماليةوسمحلهابأنتفاوضعلىوG-20هذهالقوةوضعتالبرازيلبينالقوىالعالميةالعظميفي

.(Roett 2011, 121)قواعدللنظامالماليالعالميالمستقبلي

وتعتبرالطاقةوضمانمصادرهاعامال حاسما فيالنمواالقتصاديواهتماما دائما للسياسةالخارجيةللدولة،

 أومن خاصة للبرازيل، بالنسبة الصعود حالة على المحافظة ألزمتيأجل عميقة تأثيرات من عانت نها

ذاتيا منمصادرالطاقةالمختلفةفي1222وعام1223ترولالعالميتينعامالب ،فقدحققتالبرازيلاكتفاءا 

 الحيوي)2116العام والوقود البترولية، النووية، الكهرومائية، (الطاقة عام وفي علنتأ2112-2118،

الطبيعيقبالةالساحلالشماليعناكتشافاتضخمةمنالنفظوالغازBetrobrasالشركةالوطنيةللبترول

األ للوقود مهما  فيمجالالطاقةومصدرا  عالميا  لتصبحالبرازيلالعبا  القادمةالشرقي، حفوريفيالعقود

(Roett 2011, 119).

(1)شكلرقم





 

منالقرنزمةالطاقةفيالسبعينياتأالسكردورا مهما فيقطاعالطاقةالبرازيليمنذقصبلعبايثانولوي

الماضي . وتخططلمضاعفة ومصدر، ومستهلك، الحيويإفالبرازيلهيمنتجعالميرئيسي، نتاجالوقود

منهامخصصةللسوق%81الفبرميليوميا ،431نتاجااليثانولالىإويصلمجموع.خاللالعقدالقادم

،2112ولقصبالسكرفيعاملفبرميليوميا منايثانأ22وتقاربصادارتالبرازيلحواليالمحلي،

ف التصدير، من المستوى ن إوبهذا فيأالبرازيل وتجاوزتها االمريكية المتحدة للواليات منافسة صبحت

(Bodman and Wolfensohn 2011, 10)صادراتااليثانول تطويرمركباتومحركاتالوقودإن .

 والتييمكنها نتعملبأيمزيجمنااليثانولوالبأالمرن، نزين، كبيرفيازدياد ساهمتبشكل  شعبيةقد

(Bodman and Wolfensohn 2011, 37)2111،فيبداياتعامااليثانولبينالمستهلكين  وتمتلك.

ألوكسيدا رئيسيا كبرمناليورانيومفيالعالم،مايجعلمنالبرازيلمصدرالبرازيلاالحتياطيالخامساأل

االساسي المكون إلاليورانيوم، النووية الطاقة حيث(Montero 2005, 130)نتاج البرازيلألن، تطمح

ال التخصيبالبرازيلية صناعة لحماية وتسعى المخصب، لليورانيوم رئيسي مصدر وتوسيعتصبح مبتدئة

.(Bodman and Wolfensohn 2011, 67)امكانياتالسوقالعالميللطاقةالنووية

التحوالت فانهيمكنفهم بالتغيراتالتينتجتفيالسياسةوعليه، ايضا  البرازيليةفيعالقتها االقتصادية

فنموذجالتصنيعالقائمعلىاحاللالوارداتوالذييهدفالىتحقيقفكرةاالكتفاءالذاتي،يؤدي.الخارجية

اوحصر وتقليلاالعتمادعليه، االعتمادالىتقليلوتقليصالعالقاتوالتبادالتالتجاريةمعالخارج، هذا

وعدم البرازيلعلىنفسها االنعزالالتياوجدتها حالة وبالتاليفهم التضييق، نحو تتجه بمجاالتمحدودة

المباالةتجاهالخارجاالبحدودتأثيرهاالفعلياواالفتراضيعلىاالستقالليةالقوميةللبرازيلوالتيعززها

العسكري الحكم التحولالديمقراطيواستع. اقتصاديةومع وسعيالبرازيللتحقيقتنمية المدني، الحكم ادة

العالمي، التدريجيفياالقتصاد اتجهتلالندماج فقد الماضية، الحقبة آثار مواجهة من تمكنها واجتماعية

االقتصادية بهدفتحقيقمصالحها الدولية، واالقتصادية والمالية التجارية والدخولفيالنظم االنفتاح. هذا

التيوالتف والقواعد والقيم المعايير ضمن واالقليمية، والمؤسساتالدولية النظم فياطار الخارج، مع اعل

لتحقيق فيسعيها المعايير هذه مع علىتكييفاقتصادها والعمل للتكيفمعها البرازيل دفع عملها، تحكم

يةمنحيثخصخصةشركاتهالكنهاوفينفسالوقتالذيسعتفيهالعتمادهذهالمعاييرالدول.مصالحها

الكلي االقتصاد فيادارة وتقليصدورالدولةفياالقتصادوحصره الحكوميةوعولمةاالعمالالبرازيلية،

منحيثالسياسات،قدوجدتانالنظمالدوليةالمتعلقةباالقتصادالعالمي،واذتعطيمكاسبوفرصيجب

فان البرازيلي، االقتصاد تنمية في االقتصادياتاستثمارها على عادلة غير قيودا  تضع الوقت نفس في ها

لمتطلباتها لتكوناكثراستجابة النظم هذه لتبنيخطابيطالببتغييرواصالحبنية وبالتاليدفعها النامية،

ومتطلباتالبلدانالنامية،وساهمهذاالخطابالعالميوالتفاعلمعالفاعلينالدولييناآلخرينفيبلورةهوية

النامي للعالم كقائد للبرازيل جديدة والمؤسسات. المؤسساتالمحلية بين التفاعلية العملية حيثسارتهذه

في الحاكمة السياسية والنخب المؤسسات وتوجهات مواقف في تغيير حدث فانه اطارها، وفي الدولية

منطلقاته عن مختلفة محلية، وسياسة خارجية، وتبنياتجاهاتسياسة حيثالبرازيل، السابقة، االولىاو ا

محددات من محددا  القومية المصالح تحقيق فيسبيل المؤسساتالدولية فياطار التفاعل اصبحتعملية

 .السياسةالخارجيةالبرازيلية

 



 

 :الدمج االجتماعي

علىتماسكالمجتمعوقدرتهعلى علىأحداثالتنميةالمستدامةوتحقيقإيمثلاالندماجاالجتماعيمؤشرا 

اإل العملية في المشاركة والثقافيةدرجات والسياسية االقتصادية المختلفة، بأبعادها نتاجية مشكلة. وتعتبر

كبرالذييواجهالبرازيلفيصعودهاللعالميةكدولةحدالمشكالتالصعبةوالتحدياألأالتفاوتاالجتماعي

عيمنالقضاياالمتأصلةفيالمجتمعالبرازيليمنذقصاءاالجتمافالفقروعدمالمساواةوالتفاوتواإل.متقدمة

والقائمة–غنياءوالفقراءفيالبرازيلقتالفجوةبيناألوتعم .(Bethell 2003, 33)االستعمارالبرتغالي

 Levine)قلعدالةفيالعالممنحيثمستوىالدخلصبحتالبرازيلواحدةمنالبلداناألأحتى–دائما 

 Montero)نعكسالمظالماالجتماعيةبالعنصريةوالتمييزعلىاساسالنوعاالجتماعيوت.(131 ,1999

يكسبالسكانالبيضضعفمايكسبهالسكانالسودوالملونين،كماويتفاوتونفينفس،حيث(75 ,2005

 ,Luna and Klein 2006)1888فيالعامالوظائف،كتمييزموروثمنذانتهاءالعبوديةفيالبرازيل

224-225) . الفدرالية اعترفتالحكومة العشرين القرن نهاية اصولبأن ومع من البرازيليين المواطنين

واتجهتبسياساتهااالجتماعيةوالتعليمية(Roett 2011, 22)افريقيةكانواعرضةلعدمالمساواةوالتمييز

ةالحياةالريفية،والتيدفعتللهجرةالىومنبيننتائجهذاالتفاوتالمستعصيتدهورنوعي.إلىإنهاءآثاره

 البرازيل في جدية كمشكلة الجريمة ادىالىبروز مما المدينية،  ,Luna and Klein 2006)المراكز

229) الى. اسبابه تعود حيث البرازيل، في الديمقراطي التحول مع حتى المساواة وعدم الفقر تفاقم لقد

الع وازدياد النمو، بسببالتضخم،انخفاضمستويات قيمتها وتآكل وانخفاضاالجور الرسمية، غير مالة

والتخلف البرازيلبمستوى.(Montero 2005, 74)والبطالة المتحدة بينالدولمن63ووضعتاالمم

،$111بحدود1228فقدكانالحداالدنىلالجورفيالعام.حيثالرواتبوالرعايةالصحيةوفرصالتعليم

.(Levine 1999, 170)فيلتوفيرمستوىمعيشةالئقلالسرةحيثلميكنيك

مس اعتبر فقد البرازيلية، للرئاسة الرئيسلوال وصول أومع والفقر الجوع معالجة ألة ولوياتهأهم وقامت.

.بهرالعالمأعادةتصميمالبرامجاالجتماعيةالموجهةلمعالجةهذاالمشكالت،والتيحققتنجاحا إالحكومةب

فبي الفقراءفيالبرازيلبنسبة2111وعام2112نعام الكثيرمنالمشكالتأن رغم،%21تراجععدد

 زالتموجودة (Dauvergne & Farias 2012, 908)االجتماعيةوالتنمويةما فقد. الفترة، وخاللهذه

 الفقر31اخرجتالبرازيلقرابة منحالة مليونمنمواطنيها البرام. فقدوالىجانبهذه جاالجتماعية،

وبالتالي االدنىلالجور، الحد وهيجرىزيادة الدخل، في المساواة االنخفاضفيمستوىعدم استمرار

،وبتحسن(2111-2111)وهذااالنخفاضحصلفقطفيالعقداالخير.قضيةذاتقلقدائمبالنسبةللبرازيل

اتالدمجاالجتماعيمعمعدالتالنموالعالية،وهيمسيرةالمساواةتنبعمنسياس.كبيرفيالسنواتاالخيرة

.(Fishlow 2011, 190)الفكرةالتيبشرتبهامناهجالتنمية

وفياجتماعاتالجمعيةالعامةلالممالمتحدةواجتماعاتقادةالعالموقادةالمنظماتالدوليةمتعددةاالطراف

البرازيلنقدهالنظامأعلنت،فقد2113يينمنذالعامالتيحضرهاالرئيسلوالاوممثليالبرازيلالدبلوماس

االنسان حقوق يخرق والذي والمرض الجوع كارثة يتجاهل دولي هذه. مواجهة في نموذجها وقدمت

المشكالت : فعلى صعيد اتخذت قد الداخلية، منحةجراءات إالجبهة مثل االجتماعية البرامج خالل من

الجبهةالخارجية،أماعلىصعيدللبرنامجالفرعيللقضاءعلىالجوع؛،المحرك Bolsa Familiaالعائلة



 

 ,Cervo 2010)فريقياإجراءاتمنخاللتوسيعالتعاونباتجاهالبلدانالفقيرة،خاصةفيفقداتخذتاإل

20).

(2)شكلرقم

 
 (2102،10رانهاأ)

 

 :القومي البرازيلياألمن 

قليميةولحريتهافيساسيةلالستقاللالوطنيللدولة،وضامنا لوحدتهااإلمنوالدفاعالركيزةاألتمثلقضيةاأل

الخارجية سياستها اهتمام محور تمثل فهي واالجتماعي، واالقتصادي السياسي تطورها طريق اختيار

ودبلوماسيتها ف. للبرازيل، األإن وبالنسبة مبادسياستها على تقوم ىمنية التعددية التدخل، عدم مناأل)ء

،واحترامالسيادةالوطنيةكمعتقداتمركزيةفيالمجالاالمنيفيجوارها،كماوتستمرالبرازيل(الجماعي

فيالنصفالغربيوفيالنظامالعالميضدا عسكرياالمريكيةفيمحاولتهالموازنةسيطرةالوالياتالمتحدة

ومنذعهدالرئيسكارادوسو،.(Burges 2009, 179)رغبةالبرازيلالفاعلالرئيسعلىالمستوىالقاري

الصالحنظامالدفاعالوطنيفيالبرازيل،وبعدعشرةسنوات،فقداقترحت1226خطةعامفقدطرحت

.حكومةالرئيسلوالخطةثانيةتهيءالمفاهيمالعادةتجهيزالقواتالمسلحة



 

الواليات تفعيلاالسطولانالتهديداتلالمنفيالجوارالبرازيليتتأتىمنقيام االمريكيةباعادة المتحدة

،1221الرابع،والذييشتغلفيامريكاالالتينيةوامريكاالوسطىوالكاريبي،والذيلميكنفاعال منذالعام

 كولومبيا تخلتعنها جوية قواعد سبعة والتياصبحتتثيرقلقمختلف(Cervo 2010, 18)واستخدام

سع من الجنوبية، امريكا تقلصدول بعدما المنطقة، على لفرضهيمنتها االمريكية المتحدة الواليات ي

.وجودهابعدالحربالباردة

نهاوقعتعلىأويمكناعتبارالبرازيلدولةنووية،حيثلديهامواردوقدراتعلىتخصيباليورانيوم،مع

 النوويعام االنتشار منع الطا1228معاهدة وتتعاونبشكلدوريمعوكالة ، العالمية النووية IAEAقة

 فيهاعملياتالتخصيبفيمنشأةريسيند النووية،بما بعملياتالتفتيشلمنشآتها فيResendeبالسماحلها

،والتيتشرفCNENوتخضعالمنشآتالنوويةالبرازيليةللمفوضيةالوطنيةللطاقةالنووية.ريوديجانيرو

نتاجالوقودالنوويمكانياتالبرازيلإلإوتحفزوتزيدهذهالقدرات.ربعةمعاهدألبحاثالطاقةالنوويةأعلى

تبيعهالخاصباأل والذيربما التخصيبخاصتهاإسلحة، لىجانبتكنولوجيا . مريكيا أوقدولدذلكضغطا 

حيثتميلالبرازيل النووية، للطاقة الدولية منجانبالوكالة علىالبرازيلللسماحبعملياتتفتيشمكثفة

معذلك،فانااللتزامالبرازيليبعدمانتشارالسالحالنويمازال.2114للتعاون،برغمرفضهاللتفتيشعام

قويا  . للسالحالنوويعام اوقفتبرنامجها معاالرجنتينلضبط1224وكانتالبرازيلقد اتفاقية ولديها ،

الجنوبية امريكا في النووية التكنولجيا الر. خفضتادارة بتقليصالموازنةكما المخاوفاالمنية ئيسلوال

 Montero)البرازيلالتسعىلتوسيعقدراتهاالنوويةعلىالمدىالقريبأن على،كمؤشر%21النوويةبـ

2005, 130-131).

خالل من الفاعلون يدركه والذي العسكرية والممارسات للقدرات المعنى فان البنائية، النظرية وحسب

فمنجانب،تنظرالبرازيلالىقدراتهاالنوويةعلىانها.يؤثربشكلكبيرفيسلوكهمومواقفهمتفاعالتهم،

منجوانبالقوةالتيتزيدمنالوزنالعالميللبرازيل،برغمالتزامهاوتأكيدهاعلىاالستخدامالمدنيلهذه

السل وكالبرازيليبشكلقلق،وتستخدمالقدرات،وفيالجانباآلخر،تفسرالوالياتالمتحدةاالمريكيةهذا

البرازيلية والنوايا السلوك حقيقة من للتأكد النووية الطاقة وكالة مثل الدولية، المؤسسات حالة. وتتعزز

كولومبيا في االمريكية المتحدة الواليات قامتبها التي العسكرية بالخطوات المتبادلة المخاوفوالشكوك

لتنشئخطابمناهضللوالياتالمتحدة،ويتعززمنخاللالهويةاليساريةوحولشواطئامريكاالالتينية،

تجدد جديدة سياساتخارجية يدفعالتخاذ بما الالتينية، فيامريكا الحاكمة السياسية النظم لمعظم المتعمقة

.تبريرهافيمؤسساتاقليميةألمريكاالجنوبيةوالالتينية،كفضاءتتقلصفيهالهيمنةاألمريكية

 

 :تطور السياسة الخارجية البرازيلية

اتجاها جديدا فيالسياسةالخارجيةالبرازيلية،فيالسعيلضمان(1212-1212)طلقالبارونريوبرانكوأ

االمنفياطارنصفالعالمالغربيواحتاللالمكانةالالئقةفيالعالماالوسع،وذلكمنخاللاالرتباطمع

للواليات الصاعدة القوة االمريكية (Perry 1976, 6)المتحدة لموقع. البرازيلواعوندائما  وقدكانقادة

اهمية اكثر وضع تحقيق الى معينة، مرحلة في يطمحون، وكانوا الجنوبية امريكا في البارز البرازيل



 

سعتوتأسيسعصبةاالمم،فقد1212وابتداءمنمؤتمرفرسايللسالمعام.للبرازيلعلىمستوىالعالم

بسببدخول ذلك وحيثفشلتفي للعصبة، المجلسالتنفيذي في الدائمة للعضوية البرازيلية الدبلوماسية

ساسهذهالخطوط،وفينهايةالحربالعالميةالثانية،أوعلى.1226المانيا،فقدانسحبتمنالعصبةعام

منالدولي،االانهذاالهدفتماحباطهفقداجتهدتالبرازيلالحتاللواحدمنالمقاعدالدائمةفيمجلساال

ايضا بسببمعارضةالمملكةالمتحدةواالتحادالسوفيتيفيذلكالوقت،العتبارضعفالقدراتالبرازيلية

 والمالية (Almeida 2009, 168-169)العسكرية . مصطلحات استمرت عالمية"وبينما قوة " قوة"او

لىالهدفالذيإشارةةوالنخبالسياسيةفيالبرازيل،وذلكلإلضمنتوجهاتالحكومةالبرازيلي"عظمى

يجبانتتجهنحوهطاقاتومواردالبالد،فانمعظمالقادةالعسكريينوالمدنيينيعتقدونانالتقدمنحوهذا

.(Schneider 1976, 32)الهدفيجبانينطلقمنالتطورالداخليللبرازيل

خالديمقراطيةفيالبرازيل،فقدجاءتاهدافالسياسةالخارجيةالبرازيليةومعانتهاءالحربالباردةورسو

ا اهداف(1222-1221)لرئيسكولرديميللواستجابةللسياقاتالدوليةالجديدة،حيثطرحتادراة عدة

رئيسية الم: مثل الجديدة الموضوعاتوالممارساتالدولية مع تماشيا  للبرازيل الدولية لكيةتحديثاالجندة

األ الحساسة،وبناءحوارايجابيمعالوالياتالمتحدة مريكية،الفكريةوالبيئةوحقوقاالنسانوالتكنولوجيا

الىجانبذلك،فقدكانهدفتحسينالعالقاتمعدولالقارة.وانهاءمظهرالبرازيلكدولةمنالعالمالثالث

األ الجنوبية أمريكية حأحد الخارجية، السياسة ولويات في اوسنسيون اتفاقية وقعت إل1221يث نشاء،

Mercosurبمشاركةاالورغوايوالبارغوايواالرجنتين(Vigevani and Cepaluni 2009, 37).

الفرإن  حسبسيلسو والعشرين الحادي القرن بداية في البرازيلية الخارجية السياسة واجه الذي التحدي

Lafer-البرازيلمن الرئيسكارادوسو2111-2111وزيرخارجية ادراة هو(231 ,2000) فيعهد

والتوجهاتالعالمية البرازيلية الخارجية السياسة بين للموائمة المواتية الظروفالصحية البحثعن فمع.

الرؤيا"و"التكيفالخالق:"لفيةالثالثة،ظهرمفهومينموجهينلتجديدالسياسةالخارجيةالبرازيليةبدايةاأل

بليةالمستق هيأو". المستقبلية الرؤيا امثلة أحد والتيتم القرنالحاديوالعشرون، فيمؤتمرإجندة جمالها

األ والتنمية البيئة حول المتحدة مم ( االرض، Rio-92قمة حيثهدفت(Eco-92او التعاونإ، لىجعل

منعنعمليةدمقرطةمجلساأللىالدفاعإضافةإعمالالدولي،عادةتأكيدالحقفيالتنميةعلىجدولاألإو

مثلةعلىالتكيفالخالقتبنيالبرازيلمواثيقالتغيرالمناخيوالتنوعالحيوي،وكذلكومناأل.ممالمتحدةلأل

-سلحةالكيماوية،واتفاقيةتالتيلوكوطرافكوادريللحمايةالنووية،وميثاقاألأموافقةالبرازيلعلىاتفاقية

خ منطقة بانشاء الخاصة في النووية االسلحة من أالية الالتينية  Vigevani and Cepaluni)-مريكا

عادةتوجيهإمكانيةإ،فقدتعالتالتوقعاتحول(2111-2113)دارةالرئيسلوالإومعبداية.(43 ,2009

الخارجية السياسة . المسؤول النفعي لالتجاه التوجيهية الخطوط من بعضا  ظهرت  Responsible)وقد

Pragmatism) جيزيل الرئيس عهد من الخارجية السياسة تأكيدGeisel(1224-1228)في مثل ،

ومنخاللأاالستقالليةفيالعالقةمعالقوىالعظمىوتعزيزالروابطمعدولالجنوب،سواءبشكلثنائي

 Vigevani and)خرىفيسياسةالرئيسلوالالخارجيةأهذهالتوجهاتبوشربهامرة.المؤسساتالدولية

Cepaluni 2009, 86-87) فياتجاهين. البرازيلية الخارجية سارتالسياسة فقد السنواتاالخيرة وفي

مختلفين األمحدهأ. مصالح على قائم التيا الدولية المالية والمنظمات والسياسيين للتصدير الموجهة عمال

نالبرازيلاذاأمريكية،ويفترضياتالمتحدةاألوالثانياتجاهاستقالليعنالوال.السوقالحرئتتمسكبمباد



 

اتفاقياتاألأ في الخاصورادتاالشتراك منهجها تصميم فيجبعليها الدولية، والتجارة تسمحأمن ال ن

وقررالرئيسلوالاتباعسياسةخارجية.(Montero 2005, 131)نتمليعليهامايجبعملهألواشنطن

ب ووصفت وجرئية، اأنشطة بتكارية،نها فوحيث البرازيل، وتغيرت العالم السياسةأإن تغير كفاءات حد

التغيرات هذه وفهم توقع كانت للرئيسلوال الخارجية . الخارجية السياسة كانت فقد للشعبولهذا محفزا 

.(Amorim 2010, 239-240)حساسالمتجددبالثقةبالنفسالبرازيليلإل

الهويةكإطاروفيمحاولةفهمهذهالتغيراتفي السياسةالخارجيةالبرازيليةمنخاللالتحليلالبنائي،فإن 

جانباألهمية إلى األخرى، الفواعل مع التفاعلي السلوك وتوجه تحرك والمصالح المصالح، تشكل للقيم

القرارات اتخاذ في المادية للعوامل والموقع. والموارد المساحة حيث من نفسها الى تنظر فالبرازيل

 وتسعىللوصولالىمواقعأالجيوساسيوتعتقد الذاتي، التصور معهذا متناسبة عالمية تستحقمكانة نها

إلىاألمم منعصبةاألمموصوال  المختلفة،ابتداءا  القيادةالعالميةمنخاللبنىالنظامالدوليفيمراحله

ورةالتيتشكلقاعدةلهذهالنظم،فيسعيهاوعبرتبسلوكهاالدبلوماسيعنتمسكهابالمبادئالمتبل.المتحدة

إال منمنظورها، الالئقة بقوتهاأللمكانة المتعلقة تحققذلكبسببالعوائقالمادية لم نها اتجهت. لذلكفقد

الوصولإلىهذهالمكانةيتطلبالتمكينالذاتيللبرازيلوبناء سسأالنخبالسياسيةوالعسكريةلالعتقادبأن 

لتحقي العالميةقوتها الىمستوىمناالنعزالعنحركةالتفاعالتالدوليةوصلت.قطموحاتها دفعها وهذا

ولمااستعادت.سسالدولةالحديثةفيعهدالرئيسفارجاسأبانسحابهامنعصبةاألمم،وتالهااالتجاهلبناء

حاولةاالنفتاحوالتكيفالمنضبطالبرازيلالحكمالمدنيالديمقراطي،فقدتغيراتجاهسياستهاالخارجيةنحوم

معالعالم،تحتتأثيرالنخبالسياسيةالحاكمةفيالبرازيلوحركةتفاعالتهامعالمؤسساتوالنظمالدولية،

السلوكالدولي التيتحكم علىمختلفاالتفاقياتالدوليةواالقليمية والتيادتالىتبنيالبرازيلوتوقيعها

المختلفةللفواعلالدوليةفيسعيها لتحقيقمصالحها تبرزافتراضاتالنظريةالمؤسساتية،فيالتاثير. وهنا

 سلوك على للمؤسسات معاييرهاأالواقعي مبادئها مع متفقة مقبولة لممارسات دفعهم وفي عضائها،

 مع أوضوابطها، استقالليتها، لتأكيد سعت البرازيلية الدبلوماسية للسياساتأن تبنيها في هويتها، ي

.والممارساتالمقبولةمنالمؤسساتالدولية،خاصةاالقتصاديةوالماليةواألمنية



 :هداف السياسة الخارجيةأمحاور و

 للبرازيلمحاور العالمية والمكانة التنمية تعتبرمسألةأمثلتمسألة حيثلم الخارجية، فيالسياسة ساسية

ذاتاأل القومي السأمن البرازيل تاريخ فيضوء لميولية االقتصاد. بتطور دائما  القضايا وارتبطتهذه

الخارجي العالم التفاعالتوالتبادالتمع الذيتجريفيه الدولي والسياق فيه الدولة البرازيليودور فقد.

 الخارجية التنموية"برزتالسياسة " العام .(Burges 2009, 20)1231منذ النظر لىبروزهاإويمكن

سللسياساتالداخلية،كماعززتالتوجهاتالدبلوماسيةقدرةمفهومالتنميةليخدمكقوةنهانعكاأكمفهومعلى

 التحالفات لبناء وكرابط (Dauvergne and Farias 2012, 908)ناعمة ف. لتنظيمهاسعيفي النشط

ينبيئةمواتيةنتساعدفيتكوأهيمكنللسياسةالخارجيةالبرازيليةإن العالقاتالدوليةفيسياقاتمتنوعة،ف

العشرين القرن معظم خالل الخارجي البرازيلي العمل هدف دائما  كانت والتي االقتصادية، للتنمية



 

(Vigevani and Cepaluni 2009, 53).كنابضإ العولمة دمقرطة ظهرتمسألة فقد جانبذلك لى

.(Cervo 2010, 32)رئيسيللسياسةالخارجيةالبرازيلية

المرتكز كان إللقد البرازيلية الخارجية للسياسة األالرئيسي مع التماثل هو كارادوسو الرئيس جندةدارة

التطلعاتلموقعبرازيلي مع الممتزجة منخاللالمشاركة، االستقاللية بتأكيد المتضمنة قوىفيأالعالمية

جا مختلفا ،برغمانهماالرئيسلوالفقداتخذمنهأ،(Vigevani and Cepaluni 2009, 60)النظامالدولي

على الخارجيةأشدد البرازيلفيسياسته موضع كما للتنمية، كانتمعيقة المتماثلة غير نالهياكلالدولية

كداستعدادالبرازيلورغبهاأو(Dauvergne and Farias 2012, 907)كدولةناميةذاتاقتصادصاعد

.(Burges 2009, 183)فيقيادةالقارةالجنوبيةوعالمالجنوب

المساهمةفيالبحث(1:)برزالخطوطالتوجيهيةللسياسةالخارجيةفيفترةرئاسةالرئيسلوالأوقدكانت

 توازن األأعن والتخفيفمن كبر 2)حادية؛ األ( والعالقاتمتعددة العالقاتالثنائية تقوية جلأطرافمن

جلأتعميقالعالقاتمن(3)علىالمستوىالدولي؛زيادةوزنالبالدفيالمفاوضاتالسياسيةواالقتصادية

تجنباالتفاقيات(4)وسعفيالمجاالتاالقتصاديةوالماليةوالتكنولوجيةوالثقافية؛االستفادةمنالتبادالتاأل

ولىللحكومةهذهالخطوطالتوجيهيةخاللالفترةاأل.نتعرضالتنميةللخطرعلىالمدىالطويلأالتييمكن

مضبوطا على(2113-2116) الثانية،وتضمنتتأكيدا  تكثيفالعالقاتمعالدول(1:)،توسعتفيالفترة

 افريقيا؛ جنوب روسيا، الصين، الهند، مثل 2)الصاعدة لمنظمة( الدوحة مفاوضات جولة في مهم دور

 المفاوضاتالدولية؛ فيبقية كما العالمية، علىعالقاتسياسية(3)التجارة تنميةالمحافظة ومتابعة ودية

 المتحدة؛ الواليات فيها بما الغنية، الدول مع 4)العالقاتاالقتصادية البلدان( العالقاتمع وتقوية تشكيل

 للبرازيل؛منلألصالحمجلساألالقيامبحمالتإل(2)االفريقية؛ دائم فيهمقعد بما المتحدة، الدفاع(6)مم

األ بتعن يسمح بما االجتماعية، هداف أوازن المدني؛ والمجتمع الدولة بين 2)كبر في( قوية مشاركة

األ وفيالميدانمتعدد الدوليالمنظماتالدولية  Vigevani and Cepaluni)طرافالذييناقشالحكم

2009, 87).

أو لوال)عطىوزيرالخارجية فيفترة فيمجلساأل( الدائمة الترشحللعضوية اموريم، هميةأمنسيلسيو

فالصعوداالقتصاديالبرازيليعززالمجادالتالقائمةعلىالحجمالقوميللبرازيلوالتزامهابالقانون.كبيرة

الدولي لأل. العامة السنويللجمعية بشكلقويواستعملتالبرازيلافتتاحها القضية لعرضهذه المتحدة مم

(Fishlow 2011, 182) العضو. على للحصول مسعاها ان البرازيل الجهودوتعتبر يستحق الدائمة ية

من،حتىوبدونحقالفيتو،تعبيررمزيمرغوبلوضعالبرازيلفربحالمقعدالدائمفيمجلساأل.المبذولة

.(Almeida 2009, 176)كالعبدوليعظيمحسبتقديرالدبلوماسيةالبرازيلية

الخارجأو للسياسة جوانبجديدة العولمة علىدمقرطة التصميم فيتعزيزدورضافتمسألة البرازيلية ية

األ فيها بما الوطنية، المصالح السياديعن والدفاع كمفاوضدولي؛ التيالدولة الكبرى االقتصادية عمال

ذاتاأل الصاعدة البلدان والتحالفاتمع تعولمت؛ بلدان من ابتداء  وفتحأهدافالمتماثلة، الجنوبية؛ مريكا

بدال  تقدما  االكثر الدول مع السياسةحوار في الجديدة االخالقية المكونات الى اضافة لها؛ الخنوع من

.(Cervo 2010,9)الخارجيةالبرازيليةبصيغةمكافحةالفقروالجوع



 

من كجزء النامية، البلدان في شركائها على التأكيد مع التجاريين، الشركاء لتنويع البرازيل وهدفت

 البداية منذ الرئيسلوال (Amorim 2010, 217)استراتيجية سعت حيث ، إللوصول جديدةألى سواق

فيOdebrechtفيمجالالتعدينوValeفيمجالالنفطوPetrobrasلترويجالشركاتالبرازيليةمثل

. (Stuenkel 2010, 118)فيمجالالطيرانEmbraerمجالالهندسةواالنشاءاتو

لوالللتن .ميةفيالسياسةالخارجيةعنتلكالتيمنالقرنالماضيوقدبرزتثالثةعواملتميزاستخدام

ان األ ول، تحقيق على كانتقادرة الدولية،نجازات إالبرازيل التنمية في القيادة وشرعنة لتبرير ملموسة

يبقىالبعداالقتصاديللتنمية.وليساالعتمادعلىالخطاباوالقواسمالمشتركةااليديولوجية الثاني،فبينما

علىاألر فئيسيا  إن جندة، للتنمية تضمينها–مثلتقليصالفقرواجتثاثالجوع–المكوناتاالجتماعية تم

والثالث،تحركتالبرازيلفيمجاالتكثيرة(.حيثلمتكنكذلكفيالفتراتالسابقة)وجعلهافيالصدارة

ةعلىاستخدامخبراتهالتقديمحلولتنمويةتكونفيهقادرلىوضع إبعدمنالدورالتقليديالمناديبالتنميةأ

(Dauvergne and Farias 2012, 908-909).

الوضوحنتجعنتغيرفيالهويةالبرازيليةوفيالموقع تبلورأهدافالسياسةالخارجيةالبرازيليةبهذا إن 

الذيتحتلهفيالسياسةوالمؤسساتالدولية الدولةالتنموية. للبرازيل،فاستمرارتطورمفهوم كهويةجديدة

للقيادةفيالعالمالنامي،قددفعها واستمرارالخطابالسياسيالمتعلقبالتنميةومتطلباتالتنمية،وتصدرها

لتطويرمفهوماالستقالليةمنخاللالمشاركة،والتيتعنيالدخولفيمختلفالمؤسساتوالمنتدياتالدولية

الدفاع ومنخاللها األطراف، وسياساتأكثرعدالةمتعددة بنظم والضغطفيسبيلمطالبالبلدانالنامية

وفيهذهالعملية،فقداستخدمتاألدواتالتيتأسستعليهقواعدهذهالنظمالدولية،.مواتيةلتنميتهاالوطنية

اندفاعالعولمة وأصبحتإطارالخطابالعالميفيمرحلة وهيالديمقراطية، الدبلوما. سيةوذلكفيتأكيد

البرازيليةحقالعالمالناميبالمشاركةفيصناعةالقراراتالدولية،بمايعطيالشرعيةللمؤسساتالدولية

كماتنطلقالدبلوماسيةالبرازيليةفيتفاعلهافيالمؤسساتالدوليةمنتأثيراتالسياسة.وسياساتهاالمختلفة

الم والمجتمع الدولة مؤسسات بين والتفاعالت دفعالداخلية وعلى وأولوياتها، التنمية متطلبات حول دني

التيتعمل وهيالقضايا الفقروالجوعوالمرضوالبيئة، بقضايا المتعلقة البرازيللتمثيلالمطالبالعالمية

انهذهالتفاعالتالدبلوماسيةفي.عليهاالحركاتاالجتماعيةوالمنظماتغيرالحكوميةعلىمستوىالعالم

،ضمنالمؤسساتالدوليةوالمؤسساتالداخليةتُنتُِجاستراتيجياتمحدودةبتأثيراتالمعاييرمستوياتعديدة

البرازيل سعي في الداخلية، التنموية والخطط والقوانين والسياسات العالمية واألجندات الدولية والمواثيق

.لتحقيقأهدافسياستهاالخارجية

 

 :دوات السياسة الخارجيةوأاستراتيجيات 

دارةومتابعةسياساتهاإحدمالمحاالستقاللالوطنيفيعالماليومبقدرةالدولةالقوميةعلىصياغةوأتمثلي

للمصلحةالقومية الخارجيةمنمنطلقتعريفها وقدمرتالسياسةالخارجيةالبرازيليةبمراحلعبرتفيها.



 

ضح،عبرعنتقديرالبرازيللمقدراتهامنخاللسياسةخارجيةذاتتجاهاستراتيجيوا"االستقاللية"عن

.القوميةوسياساتهاالداخليةفيظلالحالةالسائدةفيالعالقاتالدوليةفيكلمرحلة

 سيبالوني و فيجيفاني من كل وضع السياسةVigevani and Cepaluni(2009, 86)فقد توجهات

:تخطيطالسياسةالخارجية،فظهرتفيالخارجيةالبرازيليةضمناستراتيجياتاطرتمراحلمختلفةفي

  البعد خالل من Autonomy through Distanceاالستقاللية القبول: عدم سياسة وهي

باأل علىاالوتوماتيكي المرتكزة والتنمية المطلقة، بالسيادة نسبيا  واالعتقاد السائدة، الدولية نظمة

السوقالمحلي ل. تتجهبشكلمضاد دبلوماسية فيوبنتيجتها، القوىالعظمى،أمجاالتمحددة جندة

.وتقديمهدفهاالرئيسيبالمحافظةعلىالسيادةالوطنيةللدولة

  المشاركة خالل من Autonomy through Participationاالستقاللية االلتزام: وتتضمن

األباأل خاصة الدولية، علىنظمة المقدرة دونخسارة منها، ليبرالية الخإكثر السياسة .ارجيةدارة

.والقواعدالتيتحكمالنظامالدوليئويكونهدفهاالتأثيرفيصياغةالمباد

  التنويع خالل من Autonomy through Diversificationاالستقاللية االلتزام: وتتضمن

جنوب تحالفات بواسطة والمباديء اإل-بالمعايير التحالفات فيها بما خاللجنوب، ومن قليمية،

 من االتفاقيات التقليديين غير آسيا)الشركاء الشرق-الصين، اوروبا، شرق افريقيا، الباسيفك،

،ومحاولةتقليلعدمالتماثلفيالعالقاتالخارجيةمعالدولالقوية،وفينفسالوقت،(الخ...االوسط

علىالمحافظةعلىالعالقاتالجيدةمعالدولالمتقدمة،والتعاونمعهافيالمنظماتالدوليةوالعمل

 .تقليلقوتها

بناء  البرازيلية الخارجية السياسة استراتيجيات وليسايديولوجي،تحالفات وتتضمن براغماتي ذاتطابع

 على البرازيل امكانيات الدبلوماسيةأوتطوير العوامل فيها بما السياسية، العناصر بين الدمج ساس

 (Almeida 2009, 181)واالقتصادية ا. استعمال تتضمن البنىكما وتكامل التجارة، وتنويع القليمية،

أل المشتركة الهوية وتعميم بناء على والتأكيد االجماع، وخلق عموما التحتية، والجنوب الجنوبية، مريكا

(Burges 2009, 183)عبرتعزيزوتقويةالقيمالمشتركةوااللتزاماتالمعياريةالمتبادلة(Dauvergne 

and Farias 2012, 903) جلزيادةوزنالبرازيلفيالشؤونالدوليةوخلقالتوازنالناعمأكمنوذل.

.(Dauvergne and Farias 2012, 906)ضدالهياكلالدوليةالتياعتبرتمجحفة

اداةمركزيةفيالسياسةالخارجيةالبرازيلية،وبشكلخاصفيالعالقاتTCوتعتبراتفاقياتالتعاونالتقني

.جنوب-الثنائيةضمنجنوب المساعدة"او"المساعدةالتنموية"اناتفاقياتالتعاونالتقنيهيمرادفاتلـ

المكتسبةمنخبراتالتنميةاالجتماعيةواالقتصادية"الخارجية في–،وتدورحولنقلالمعرفة خصوصا 

يب–مجاالتالصحةوالزراعةوالمؤهالتالمهنية رزقدرتهافيحيثترىالبرازيلفيهذهاالتفاقياتما

 دور التنميةألعب على النامية البلدان قدرات زيادة في ساسي . التقني التعاون اتفاقيات تضع TCوال

 Dauvergne and)(مثلالمنحوالقروض)مشروطيةعلىالمستفيد،كماالتتضمنكذلكمساعداتمالية

Farias 2012, 909). 



 

للمنحوالمساعداتلعددمنخيرةللبألوبرغمزيادةتمويلهافيالسنواتا رامجوالمنظماتالدوليةوتقديمها

ف الفقيرة، إن البلدان دولة اعتبارها ترفض البرازيلية "مانحة"الحكومة اعتبارها وتفضل في"، شريكا 

التنمية ." يمكن الممانعة أوهذه ترمز أن ن إلى ترتاح بينأالبرازيل جسرا  وسطىاو كحالة لوضعها كثر

 . (Stuenkel 2010, 117)متقدمةوالدولالناميةفيالعالمالدولال

 كما اهمها البرازيلية الدبلوماسية الممارسة االستراتيجياتفي من التنمويةبرزتعدد والتيالدبلوماسية ،

الشامل البرازيلاداةمنادواتالتنميةالوطنيةبمعناها انسنةالدبلوماسيةالبرازيليةمنحيثانو.تعتبرها

طراففياستراتيجيةالتبادليةفيمفهومهالتعدديةاألالعملالدبلوماسيالبرازيليموجها بمنظورانساني،و

واأل مجاالتالعالقاتالدوليةالتجارة منوفيجميع الشراكات. عالمية البرازيلية الدبلوماسية تستخدم كما

األ متعدد والحراك السياسية، والبراغماتية جعلو.طرافالثنائية، في الناعمة القوة استراتيجية تستخدم

باستخدامهاكماتميزتالدبلوماسيةالبرازيلية.جبارهمإاآلخرينيريدوننفسالنتائجعبراستمالتهموليس

.فكارالجديدةطالقالمبادرات،والتشاركباألإاستراتيجياتبناءاالجماع،و

بلوماسيةفيالمؤسساتوالمنظماتالدولية،يؤديالىتبلورومنالمنظورالبنائي،فانكثافةالتفاعالتالد

وفيسعيهمالمشتركلمصالحهمالجماعية،فانهذاالتقاربيسهمفي.معانيمشتركةومفاهيمبينالالعبين

بينهم فيما المشتركة والقيم الثقافة تعمقها جماعية هوية تكون في. صد بحائط جماعيا  يصطدمون وحيث

الد وتبن يالمؤسسات المشترك، التعاون استكشاف الى يندفعون فانهم المهيمنة، للقوى تخضع التي ولية

مصالحهم سبيل في العالمية والنظم المؤسسات في تفاعلهم في مشتركة استراتجيات  ان. يفسر ما وهذا

وفيتبنيالمواثيقواالتف فيالمؤسساتوالمنظماتالدولية اتجهتللمشاركة اقياتالدوليةالبرازيلحينما

المختلفة،فقداصطدمتبالتوزيعالكامنللقوىفيهذهالنظموالذييخضعهاللقوىالتقليديةالمسيطرةفيها،

وحيثاقتربتفيحركةتفاعالتهاهذهمعدولالعالمالناميةووجدتوعمقتالقواسمالمشتركةمعها،فقد

الىالتنويعفيعالق الخارجية سياستها ونسجتحالفاتواضحةغيرتاتجاه معدولالجنوب، الدولية اتها

.معهاللضغطفيالمؤسساتالدولية،فيسبيلالمصالحالمشتركةلعالمالجنوب



 :Itamaratyوزارة العالقات الخارجية البرازيلية 

فيالعاصمةنسبةالىالبنايةالتيشغلتهاالوزارةItamaratyسميتوزارةالعالقاتالخارجيةالبرازيليةبـ

دبلوماسيينمختصينعالييالمستوىوتتولىصياغةوالدفاعوهيمؤسسةتتكونمن.السابقةريوديجانيرو

القادرونعلىتصميموتنفيذالجوانبالخبراءووتمتلككادررجالالدولة.عنالسياساتالخارجيةللبرازيل

العال مع البرازيلية الدبلوماسية العالقات في الرئيسية (Montero 2005, 118)م و. Itamaratyترتبط

حساسباحتكارالدبلوماسيينمايمكنبتقاليدالنخبويةوالمؤسسيةوالعزلالبيروقراطي،وهذهالتقاليدتولداإل

 ,De Faria et al 2013)هالمصلحةالقومية،والذييتضمنصياغةوتنفيذالسياسةالخارجيةأن فهمهعلى

القراراتالرئيسيةفيالسياسةالخارجيةالبرازيليةحيثتؤثرالسياساتالسياسيةفياتخاذوتسهمالقيادة.(1

.المحليةبهذهالعملية



 

بارونريوكمؤسسةونظاموتقاليدعملفيعهدItamaratyبنيتوزارةالعالقاتالخارجيةالبرازيليةوقد

والذيخدمكوزير،José Maria da Silva Paranhos Jrبرانكو،جوسيهمارياداسيلفابرانهوسجر

وكالدبلوماسيالذيميزالبرازيل،والذيلفقدكانملهما ومعلما للس،1212-1212للخارجيةفيالفترةمن

 تمثيل في كقدرة نفسه عن واالزماتأيعبر الصراعات تقليل على القدرة وهي الخارجية، السياسة جندة

الدبلوماسيةوالقانونفيالتفاعلالدوليوكأسلوبللتعاملمعالصراعاتوالمصاعبعبرالتركيزعلىقيمة

 القوة سياسات حافز وتقليل التعاون (Lafer 2000, 215)وتعزيز وزارة. حصلت الفترة هذه وخالل

 السياسيItamaratyالخارجية واحترافها تنظيمها ومستوى المهنية سمعتها على القواعد. وضعت كما

لبلو بيناالساسية قائدة  لتكون البرازيل تطلع برز قلبها والتيفي البرازيلية، الخارجية السياسة مفاهيم رة

 .(Burges 2009, 18)الدولومساهمةفاعلةفيبناءالنظامالعالمياآلخذفيالبروز

القراراتاولويةالمؤسسةالدبلوماسيةعلىالقواتالمسلحةفيعمليةصناعةوقدرسخالبارونريوبرانكو

حيثعملعلىحلالنزاعاتالحدوديةالقائمةبينالبرازيلوجيرانهامن.فيالسياسةالخارجيةالبرازيلية

 بـ ارضالبرازيل منتوسيع وتمكن الدولي، القانون واسخدام الدبلوماسية مربع211خالل الفكيلومتر

ايطلقة بدون الت. هذا اتبعتالبرازيل ففد ذلكالوقت، وتعدديةومنذ التفاوضية، والحلول الالحربي، قليد

 Dauvergne and)طراف،والتركيزعلىالمواقفالقانونية،وذلكحتىخاللالحكمالعسكريللبرازيلألا

Farias 2012, 906) المستوى. مع ممتزجة والسكان، البرازيليوالموارد والىجانبالمدىالجغرافي

الد للسلك والنوعي العالي اعطالمهني قد البرازيلي، السياساتيبلوماسي في مرموقة مكانة البرازيل ت

وخاللقرنمنالزمان،شاركالدبلوماسيونالبرازيليونفيالعديدمناجراءاتالتحكيم.االقليميةوالدولية

.(Gordon 2001, 194)الدوليةوفيتطورالمؤسساتالعالميةوعبراالمريكية

د سلكا  البرازيل الحربوتمتلك قبل ما منذ بشكلصارم للدبلوماسية علىاالحترافالمهني يقوم بلوماسيا 

الجدارةقاعدةالعالميةالثانيةبكثير،حيثانالدخولالىهذاالسلكيتقرربناءعلىاالمتحانوالترقيةعلى

واالستحقاق ع. الوزارة سنواتداخل سنتينالىثالثة من يخدموا ان الدبلوماسيين منوعلى خدمة كل ند

وزارةالعالقاتالخارجيةيشغلهاموظفونلديهمخبراتإن لىستةسنواتلهمفيالخارج؛ومنهنافإربعةأ

.خرىأنيتمطلبهمللخدمةفيالخارجمرةأعمليةوالذينينتظرون

الهاعددوتجريعمليةصناعةالسياسةفياطارالوزارةوفيالسفاراتفيالخارجمنخاللمناصبيتو

كبيرمنوزراءالدرجةاأل الثانية منحيثالعمروالخبرة)ولىووزراءالدرجة ولىفوزراءالدرجةاأل(.

 وأتتراواح ثالثة الدبلوماسية وخبرتهم عاما  وخمسون ثمانية حوالي وزراءأعمارهم بينما عاما ، ربعون

ف الثانية إن الدرجة أهم خبرة سنواتولديهم بسبعة الدرجةأقلعمرا  السنواتمنوزراء من العدد بهذا قل

ولىاأل إ. سياساتإضافة صقل في بالمساعدة لهم تسمح والتي ادارية مواقع يتولون اولين سكرتيرين لى

هميةأوزارةالعالقاتالخارجيةالبرازيليةتعطيإن وبرغمالتغيراتالداخليةوالترتيباتالجغرافية،ف.محددة

والتفا للتمثيل أوضخاصة من أكثر مهارات خرىأية حيث. الخبرة، من البرازيليين الدبلوماسين ويتعلم

الظروفالدولية تغير يعرضها التي للفرصوالتحديات مستمرة تقييم اعادة فيعملية للمشاركة  يميلون

(Schneider 1976, 87-89). 



 

ها،لكنهاوبالتدريجاصبحتفيفقدكانتالتجارةالخارجيةتدارمنخاللمؤسساتخاصةب،وفيمامضى

 الخارجية العالقات وزارة مسؤوليات Itamaraty(De Faria et al 2013, 3)عصب حيث تحتفظ،

العالمية التجارة مفاوضاتمنظمة فيها بما للمفاوضاتالتجارية، االقتصادية الدبلوماسية وتنسيق .بمركزة

اإلإو المزايا جانب فلى لذلك، المإن يجابية الدبلوماسيةهذه منها عانت خلل جوانب ايضا  تحمل ركزة

الحقة مراحل في البرازيلية غير. الفنية المجموعة الوزارة شكلت الدوحة، جولة اعمال لجدول وبالنسبة

 التفاوضية،Informal Technical Group (GTI)الرسمية المواقف ووضع الفنية بالنقاشات للقيام

أشركتأف القصحابالمصلحة والخاصفي العام مثلطاعين : الزراعة، الزراعية،ووزارة التنمية وزارة

التنميةوالصناعةوالتجارة،و الوطنيللزراعةووزارة CNAاالتحاد الوطنيللعمالالزراعيينو، االتحاد

CONTAG الدوية والمفاوضات التجارية الدراسات ومعهد ICONE؛ . فنيةGTIوخرجت بدراسات

التجاريةفيجنيف،واصبحتمواقفلهافي+G-20تمتمناقشتهاالحقا علىمستوىومقترحاتتفاوضية

جسما ممثال مؤيدا للوصولالىصفقةتضمنالتوازنبينمصالحGTIكمامثلت.جولةمفاوضاتالدوحة

زيليوهذهالمعادلةللمصالحالمحليةضروريةلضماندعمالكونجرسالبرا.القطاعينالزراعيوالصناعي

(Baracuhy 2011, 343). 

ففيعام.وقدتوسعتشبكةالعالقاتالثنائيةبينالبرازيلوالدولوالمنظماتالدوليةخاللفترةرئاسةلوال

2112 البرازيل لدى كان ،121 الخارج، في أبعثة العام نهاية حتى بعثة2111231صبح وتضمنت.

.قنصلية،ومكتبدبلوماسيفيفلسطين22لمنظماتالدولية،بعثاتدائمةل6سفارة،22:البعثاتالجديدة

الالتينيةوالكاريبي،12سفارةفيافريقيا،23ومنبينالسفاراتالجديدة سفارةفي13سفارةفيامريكا

كماوتبعهذاالتوسعفيعددالبعثاتزيادةفيعددالموظفينالدبلوماسيينفي.فيالشرقاالوسط6آسياو

الدبلوماسيالسلك . كانلدىالبرازيلباإل2112ففيعام دبلوماسيفيالخدمة1111جمال، وفينهاية.

،وهذهالزيادةالمتوافقةمعالطبيعةالعالميةللسياسةالخارجيةالبرازيلية1411فقدوصلالعددالى2111

.(Amorim 2010, 226)نتستمر،حيثينمودورالبرازيلفيالشؤونالدوليةأمنالمرجح

ونظام وقد بنية على تغييرات ادخال البرازيلي الدبلوماسي العمل وموضوعات مجاالت توسع تطلب

الجديدة، بمهامها القيام على قدرتها من لتزيد البرازيلية، الخارجية العالقات وزارة عمل واستراتيجيات

 بروزا الذين الجدد االطرافوالفاعلين لمطالبوضغوط الديمقراطيةواالستجابة العملية تطور فيضوء

االقتصادي الىجانبالنهوضوالصعود صبحتالدبلوماسيةفأ.الداخليةوالتحالفاتالسياسيةواالجتماعية،

والمهنية االحتراف من عالي بمستوى وادائها مواكبتها على قدرة اقل التقليدية في. المعقدة فالمفاوضات

للدبلوماسيونالقيامبهاوحدهم،واصبحهناكضرورةمتزايدةالشراكمختلفالموضوعاتالدوليةاليمكن

ومناجلالمحافظةعلىسلطتها،فقدعملت.الخ..مختصينمنوزاراتاخرىمثلالبيئةوالعملوالتجارة

علىتشكيلدوائرللعالقاتالدوليةفيالوزاراتاالخرىواشغالهاItamaratyوزارةالعالقاتالخارجية

كما. (Stuenkel 2010, 120)وزارةالخارجيةللمحافظةعلىاسلوبالعملالخارجيالمتميزوماسييبدبل

العالقاتالخارجيةالصالحيات معوحداتأتقاسمتوزارة البرازيليةأفقيا  خرىفيالدولة فتقويةمجلس.

 الخارجية االقتصادية CAMEXالعالقات لوال والرئيس كارادوسو الرئيس عهد نحوفي كاتجاه جاء

التجارية فيمدخالتالسياسة الالمركزية . وزاراتذاتCAMEXويتشكلالمجلسالتنفيذيلـ منستة



 

الرئاسي والمكتب والتخطيط والزراعة بالتنمية الخاص.عالقة للقطاع االستشاري المجلس ويسانده

CONEXفتحكماتم.ركةالمجتمعيةعضويختارهمالقطاعالخاصمناجلتجسيدالمشا21،والمكونمن

والمتضمنة منالمجتمع، لمدخالتجديدة والرأيالعاموالقطاعNGOsالمنظماتغيرالحكوميةالوزارة

.(Cason and Power 2009, 121)الخاص

اتجاهسياستةالخارجيةItamaratyوتعكسالتعييناتالتيقامبهاالرئيسلوالفيوزارةالعالقاتالخارجية

عاملوزارةالخارجية،أمينا صموئيلبنهيروجيومارايستمتعيينُ؛للتقليدالمتبعففيكسر .بدايةرئاستهفي

وهودبلوماسيتمتعليقعملهفيالسابقبسببمهاجمتهالدائمةلفكرة)برغمانهلميعملفيالخارجكسفير

االم المتحدة الواليات من قربا  االكثر ريكيةالعالقاتاالقتصادية جارسيا(. اوريوليو ماركو تعيين وكذلك

Mario Aurelio Garciaكمستشاررئيسيللرئيسحولالسياسةالخارجية،وكوزيرخارجيةغيررسمي

وبينمالمتؤديهذهالتعييناتالىتغييرمهمفيالسياسةالمتعلقةبأمريكاالجنوبية،.لشؤونامريكاالجنوبية

.جنوباضافةالىتغييرفيالتركيزعلىاالولوياتفيهذااالطار–جنوبتعالقافقدجرىالتوسعفي

جويمارايسوجراسيااعترفوابالتاريخالطويللحزبالعمالبتبنيهفكرةتضامنامريكاالجنوبيةوالتضامن

 وكقوة للتضامنالجنوبيكمعطى، المثالية االفكار تأخذ خارجية لدفعسياسة لدعمبينالبلدانالنامية فعالة

 للعولمةوالنيوليبرالية تنمويلمواجهةالضغوطالمستمرة صعود البرازيللقيادة  ,Burges 2009)جهود

161).

ومنصبمستشار الخارجية منصبوزير الصالحياتبين حول للصراع التعيناتوتفاديا  هذه بداية وفي

 Mario Aurelioركواوريوليوجارسياالرئيسللشؤونالخارجية،فقدجرىتقسيمالمهماتحيثتولىما

Garcia الموضوعات االيديولوجية"مسؤولية يكون" عندما خصوصا  البرازيلية، الخارجية السياسة في

الجنوبيةمثلهوجوتشافيز اليساريينفيامريكا هناكحاجةللحوارمعالقادة يتولى. وفيالجانباآلخر،

 اموريم الخCelso Amorimسيلسيو التقنيةوزير بالجوانب االهتمام الدولية-ارجية االجندة في الفنية

.FTAA(Vigevani and Cepaluni 2009, 89)للبرازيلمثلمفاوضاتمنظمةالتجارةالعالميةو

،سكرتيرالعالقات Mario Aurelio Garciaوفيحكومةلوالترأسالبروفيسورماركواوريليوجارسيا

فاحتشدتالنقاباتالعماليةوالحركات.عمال،طاقممستشاريالرئيسللشؤونالدوليةالدوليةالسابقلحزبال

للبرازيل الدولية علىاالجندة لقضايا المعارضة او بالتأييد سواء المفضلة، :االجتماعيةحولموضوعاتهم

ملامريكاالجنوبية،واكثرهااهميةكانتالمفاوضاتالتجاريةالقامةمنطقةالتجارةالحرةلالمريكيتين،وتكا

وكانالرئيسلوالهورئيسالدولةاالوليقوم.(Almeida 2009, 174-175)جنوب-ودبلوماسيةجنوب

الوزارة، تقليصتأثير من ليزيد الخارجية، للسياسة الخارجية العالقات وزارة وبين بينه مستشار بتعيين

المحليةفيالتأثيرعلىصنا .(Stuenkel 2010, 122)عةالسياسةالخارجيةوالسماحللسياساتالحزبية

-ومنبينالتغييراتالمهمةالتيحدثتكاستجابةالتجاهالدبلوماسيةالبرازيليةللتركيزعلىعالقاتجنوب

للذينيعلنونانفسهم"كوتا"جنوب،خصوصا افريقيا،فقداعتمدوزيرالخارجيةسيلسواموريمتخصيص

 .(De Faria et al 2013, 6)2111يجريتطبيقهاابتداءمنبرازيليينافارقة،بحيث



 

ةدبلوماسيإن  بحزبه والمدعومة رئاسته فترة خالل )الرئيسلوال العمال PTحزب جديدا ( جلبتتوكيدا 

للبرازيل وتحالفاتمفضلة األإلف. تعدد القويعلىسياسة الدبلوماسيةىجانبالتشديد في طرافالتقليدية

لىبذلجهودكبيرةلتقويةإضافةجنوب،باإل-جرىالتركيزبشكلكبيرعلىدبلوماسيةجنوب،البرازيلية

Mercosurهذاالى.وتوسيعهاكقاعدةللتكاملالسياسيوكتقويةلفضاءاقتصاديموحدفيامركياالجنوبية

ركاءالمفضلينجانبعمليةالضغطمناجلالحصولعلىمقعددائمفيمجلساالمن،واختياربعضالش

كاعادةظهورلموقفالعالمالثالث-جنوبافريقياوالهندوالصيناضافةالىروسيا–كحلفاءاستراتيجيين"

لوال لدبلوماسية الرئيسي المحور بوضوح تشكل والتي الجنوبية امريكا في التكاملية المناداة تأكيد واعادة

.(Almeida 2009, 171)الجديدة

 وقد عانتوزارة الضمنيةوالعلنية،خاللItamaratyالعالقاتالخارجية منبعضالصراعاتالداخلية،

للرئاسة الرئيسلوال تولي فترة منحيثالتدخل. الخالفاتالىبعضاالعتباراتالمؤسسية هذه وترجع

ماكانتتتميزالنشطللرئيسفيصياغةالسياسةالخارجيةوفياالسهامبمبادرتهالدبلوماسيةفيتنفيذها،بعد

بمستوىمناالنعزالواالستقاللفيممارسةهذاالتفويضبشكلمنفرد،الىجانبالتعييناتالتيجرتفي

 ,Almeida(2010ويعتبر.داخلهاخاللالفترةاالولىوالتيالتنسجممعالتقاليدالمعمولبهافيالوزارة

161-162 ) يجب لوال الرئيس لدبلوماسية تقييم اي األأان تتبع ال انها حقيقة من يبدأ التقليديةن نماط

يديولوجيةومدخالتهألوخياراتهاPTللممارساتالدبلوماسيةالمحترفة،بلتتبعتلكالخاصةبحزبالعمال

ثرتتفضيالتالحزببشكلقويعلىالسياسيةالخارجيةالبرازيليةبشكللميلحظقبلالعامأفقد.السياسية

2113.

كحزباشتراكيمستقلمعروابطقويةمعحركاتمناهضةاالمبرياليةحولالعالم،PTالعمالنشأحزب

ماالحزبالديمقراطياالجتماعيأ.صبحالحزباالكثرشهرةفيامريكاالالتينيةأوخاللعقدمنالزمان،

 PSDBالبرازيلي عام نشأ 1288الذي تفضيل مع االوروبي، الغربي بالنمط شبيه للنظامبشكل قوي

وقدبنىكالالرئيسينعلىعالقاتهماالدوليةالتينشأتخالل.البرلمانيودولةالرفاهالمؤسسةعلىالسوق

وصولهم بعد حتى الدبلوماسية حركتهم العالقاتفي توظيفهذه في واستمروا لحزبيهما، رئاستهما فترة

البرازيل لرئاسة ف. ولوال كارادوسو الرئيسين فترة رئاسيا ،وخالل طابعا  الخارجية السياسة اكتسبت قد

للحزبين االجتماعية القواعد عبر الخارجية السياسة في جدد فاعلين اشراك بشرعية وحظيتممارساتهما

.(Cason and Power 2009, 127)االجتماعيالبرازيليوحزبالعمالالبرازيلي-الديمقراطي

عالميةوتتطابقمعةاتالسياسةالخارجيةالبرازيليةتقومعلىرؤيولويأأن الإوبرغمالتأثيراتالحزبية،

الدبلوماسياأل يضعها والتي للمؤسسة، التقليدية وهوونالمتخصصونولويات الخارجية وزير من ابتداء 

يضا وجهةنظراليسارالسياسي،وتتشابهأولوياتتمثلهذهاألفإن شخصممتهنللدبلوماسية،وبنفسالقدر

األال التوجهات من كبير حد العمالى لحزب صلية الجديدة،. الخارجية السياسة اتجاهات متابعة ويجري

جنوبوالتحالفاالستراتيجيمعبعضالشركاءالكبارغيرالنازعين-وبشكلخاصفيدبلوماسيةجنوب

"دبلوماسيةحزبية"هانهناكايضا عالمةمننوعجديدفيالعملالخارجييمكنوصفهابأنأكما.للهيمنة

في سابقا  كانت والتي والتقدمية اليسارية والحركات االحزاب بين وتحالفات مفضلة اتصاالت من تتكون

.(Almeida 2009, 173)المعارضة،خصوصا فيامريكاالالتينية



 

السي اتجاهات تقرير في والمؤسسية البنائية تأثير فهم يمكن فإن ه النظري، نفسالسياق الخارجيةوفي اسة

التفاعالت لهذه نتيجة وأجندتها البرازيلية الدبلوماسية وحركة المؤسساتالسياسية. وتداخل الفاعلين فتعدد

السياسية القومية، المصالح صياغة في السياسية، واألحزاب األعمال وقطاع المدني والمجتمع للدولة

.ساتيةواالقتصاديةواالجتماعية،أدتإلىتغييراتمؤسسيةوسيا



 :الفصل خالصة

الفصل كقوةأنالتطوراتالتيأيتضحمنخاللهذا الخارجية سياستها البرازيلالتجاه ثرتفياستعادة

،واالصالحاتالسياسيةواالقتصادية1282عالميةكانتتحوالتهاالداخليةبعودةالحكمالديمقراطيفيالعام

والم المزمنة االزمات لمواجهة تمثلتبانتهاءواالجتماعية كبرى تغيراتدولية ترافقتمع والتي تالحقة،

.ةالحربالباردةوالنظامالدوليثنائيالقطبيةواندفاعالعولمةكعمليةشامل

السياسةالخارجيةوالدبلوماسيةالبرازيليةلعمليةدمجاالقتصادأظهراالستجاباتوالتغيراتالتيأفقد بدتها

ال تطلبتالبرازيليفياالقتصاد البنىوالسياساتاالقتصادية، في جذرية تعديالتهيكلية واجراء عالمي،

اجراءمفاوضاتدوليةتتعلقبالديونالخارجيةوالعالقاتالتجاريةوالدخولالسواقجديدة،وبالتاليدخلت

 النظم باصالح والمطالبة االقليمي التكامل نحو البرازيلية الخارجية للسياسة جديدة والمؤسساتاتجاهات

والسعيلتحسينالعالقاتمع االطرافواالقترابمندولالجنوبوتعزيزالعالقاتمعها متعددة الدولية

األ المتحدة الواليات خاصة المتقدمة الدول في هيمنتها ومواجهة الجنوبيةأمريكامريكية هذه. وقامت

 على البسس أاالستجابات والدبلوماسية الخارجية للسياسة الوطنيةثابتة التنمية لتعزيز الموجهه رازيلية

.البرازيلية،وتأكيداستقالليتهاالقومية،وترسيخالمكانةاالقليميةوالدوليةللبرازيل

التشابهواالختالففيالسياسةالخارجيةللرئيسينكارادوسوأبرزالفصلأو ،والرئيس2112-1222يضا 

 2111-2113لوال . الحاجة من انطلقا فيوالذين الدخول في واقتصادها فرصالبرازيل وتعظيم لتوسيع

االقتصادالعالمي،سواءبمحاولةتعزيزالعالقاتمعالدولالمتقدمة،واالنفتاحالتدريجيلالقتصادالبرازيلي

أ كاردوسو، فيحالة كما المؤسساتالدولية في النشطة والمشاركة العالمية، المنافسة نحوأمام باالتجاه و

بالجنو والمطالبة الدولية النظم وتحدي البرازيلية، الشركات وعولمة تكتيل وفي والمطالبةإب، صالحها

الىجانبذلك،فقدابرزتأثيرانخراطهماالشخصي.بالمقعدالدائمفيمجلساالمنكمافيحالةالرئيسلوال

احدثفاعليةوحراكعاليوضعفيالدبلوماسيةالبرازيلية،وفيصناعةقراراتالسياسةالخارجية،بشكل

تاريخيا  المتميزة الخارجية العالقات وزارة في جديدة روحا  وبعث العالمي، المشهد قلب في البرازيل

األ البيروقراطيوانغالقها نتيجةتعاظمواتساعالتشابكبانعزالها ورستقراطي،والتغيراتالتيحدثتعليها

الديمق التطور ظل في للبرازيل، الدولي الذي الداخلي والسياسي اهتمامهمأراطي لديهم جدد فاعلين نتج

باإل البرازيلية، والسياسيةضافةالىالتغيراتفيالتوجهاتاألومصالحهمفيالسياسةالخارجية يديولوجية

.ألنظمةالحكمفيالبرازيل



 

 الفصل الثاني

 التعاون بين الجنوب

 

الفصلفكرةالتعاونبينالجنوب التاريخية،وظهورهافيالسياسةالخارجيةيتناولهذا ،منحيثخلفيتها

عالقات اطار في مصالحها لضمان الجنوب، باتجاه للتوسع الدبلوماسي عملها استراتيجية وفي البرازيلية

و لصياغةأمتكافئة الغنية الشمال دول اندفاعة لمواجهة وسعيا  النامية، البلدان في شركائها مع توازنا  كثر

العال ومن الحرة، للتجارة باتفاقيات المغلفة التبعية من باطار االقتصادية ووزنهاأقات قوتها زيادة جل

 من يمكنها بما المفاوضاتالتجارية في إالتفاوضي ومشاركتها صوتها الجنوبفيإعالء جانبدول لى

.سسالنظاماالقتصاديوالتجاريالعالميأوضع

الفصلفيمساعيالبراز ولتشكلأطرالتعاونوالتكاملاالقليميفيأيللبناءويبحثهذا الجنوبية، مريكا

العالم ومناطقاخرىمن اقليم مع للعالقة جسورا  الحقا  والعالم. افريقيا البرازيلينحو التوجه يتناول كما

لجماعيةوسط،لتعزيزالمصالحالبرازيليةوتطويرالتعاونالمشتركفيسبيلالمصالحاالعربيوالشرقاأل

الجنوبالنامية لدول األ. المبادراتثنائية ايضا  ويتناول وقاليم توجه وتوسيعضمن لتعزيز البرازيل قيادة

.التعاونبينالجنوب

ويبرزالفصلكيفيةتوظيفالدبلوماسيةالبرازيليةلعواملهاالداخلية،التاريخيةوالسكانيةوالثقافيةوالتنموية،

.لوماسيةباتجاهالجنوبكمحركاتلحركتهاالدب

 

 :خلفية

حيث-ظهرموضوعتعاونجنوب منتصفالستينياتمنالقرنالماضي، منذ الدولية جنوبفيالسياسة

ساسيعلىتوسيعالتبادالتالتجاريةوالتعاونالتقنيبينالبلدانالنامية،والتيلديهامستوياتكانتركيزهاأل

اقتصاديةوسياسيةوتكنولوجيةمتقار بينها يجعلالتعاونفيما بما منالخضوعلهيمنةأبة، بدال  كثرتكافؤا ،

قائمةالدولالمتقدمةالتيتفرضشروطالتجارةوالتعاونبشكلمواتيلمصالحها،بحيثتصبحهذهالعالقة

المشتركةانفهمالدولالنامية،والتيتجهدللتخلصمنارثاالستعمارالثقيل،للمصالح.علىاساسالتبعية

جنوب،مثلحركة-فيمابينهاوالفوائدالمتبادلةلتعاونها،كاناالساسلنشوءاالطرالمؤسسيةلتعاونجنوب

عقدمؤتمراالممالمتحدةحولالتجارة1264ففيعام.G-77(Silva 2010, 3)عدماالنحيازومجموعة

للبلدانG-77امية،ونتجعنهتشكيلمجموعةوالتنميةفيجنيفوحثعلىالتعاوناالقتصاديبينالدولالن

و افريقيا من الالتينيةأالنامية الناميةمريكا للبلدان والتنمية للتجارة سنوي وليتكرسكمؤتمر ، العام. وفي

لألأ1222 العامة النامية،نشأتالجمعية البلدان بين التقني التعاون حول دائمة عمل مجموعة المتحدة مم



 

،فياطاربرنامجاالمم(TCDC)وحدةخاصةضمنهيكليةاالممالمتحدةلنفسالغرضوالتيتحولتالى

فياالرجنتينونتجGlobal Southعقدمؤتمرالعالمالجنوبي1228وفيعام.UNDPالمتحدةاالنمائي

لتطويروتنفيذالتعاونالتقنيبينالبلدانالناميةBAPAعنهتبنيخطةعملبيونسآيريس ت. طورتكما

أآلياتللمتابعةومؤتمراتوقرارات الموقعااللكترونيلمكتب)مميةحولالموضوعفيالسنواتالالحقة

وبرزتهذهالجهودالدوليةلتعزيزالتعاون(.www.ssc.undp.org.جنوب–االممالمتحدةلتعاونجنوب

النامي البلدان بين الحربالتنموي احتدام مع الدولية، الساحة على االنحياز عدم حركة حضور فيظل ة

بينالمعسكرينالدولييناوصراعشرق والذياثرعلىالتعاونالدولي-غرباوشمال-الباردة جنوب،

لتعاونجنوب فيظهوراالتجاه ليساعد التي-التنموي، كخياراقعيوممكنلحلمشكالتالتنمية جنوب،

جنوبفيالسياسةالخارجيةالبرازيليةفيعهد-وقددخلهذااالتجاهلتعاونجنوب.هاالبلدانالناميةتواجه

 جيزيل Geisel(1224-1228الرئيس ) المسؤول النفعي االتجاه سمي ما  Responsibleضمن

Pragmatismاللالمؤسساتهميةتعزيزالروابطمعبلدانالجنوب،سواءثنائيا اومنخأكدعلىأوالذي

 التجارة(Vigevani and Cepaluni 2009, 86)الدولية وتوسيع تنويع مجال في كاتجاه واستمر ،

كاتجاه تبلور ان الى المتعاقبة، البرازيلية االدارات خالل مختلفة، بوتائر كان وان البرازيلية، الخارجية

.القائمة،وهيمنةالقوىالدوليةالتقليديةعليهبناءتحالفاتفيمواجهةبنيةالنظامالدوليوللتعاونالتنموي

جنوب-تعاونجنوبCelso Amorim(2010, 231)ويعرفوزيرالخارجيةالبرازيليسيلسواموريم

علىانهاستراتيجيةدبلوماسيةانبثقتمنرغبةصادقةلممارسةالتضامنمعالبلدانالفقيرة،وهيفينفس

فالتعاونبينمتكافئينفيقضاياالتجارة.وسيعمشاركتهافيالشؤونالدوليةالوقت،تساعدالبرازيلعلىت

واالستثماروالعلوموالتكنولوجياومجاالتاخريقويوضعالبرازيلوموقفالجنوبفيمفاوضاتالتجارة

.والتمويلوالمناخ

بساتناول،وهنا للتعاون البرازايلة الدبلوماسية انشأتها التي البنى الجنوبوالمبادراتالتيتناول دول ين

.قاليمثنائيا ،وعبرالربطبيناألاطلقتهالتعزيزوتوسيعهذاالتعاون

 

 :مريكا الجنوبيةأقليمي في بناء النظام اإل

عادةتعريفعندمااصبحالرئيسالبرازيليالسابقكارادوسوإشهدالفضاءاالقليميللبرازيلعمليةتحولو

للخارجيةنها منأفقدتحددهذاالمجالبقارة.ولمدةسبعةشهور1222يةالعاموزيرا  مريكاالجنوبية،بدال 

الفضاءاالوسعالمسمىامريكاالالتينية،وذلكبسببانالمنافسةعلىالقيادةاالقليميةفيالفضاءاالمريكي

االم الفضاء في المنافسة من وشدة صعوبة اكثر هي للبرازيل بالنسبة معالالتيني خاصة الجنوبي، ريكي

الجنوب في واالرجنتين الشمال في المكسيك والهوية. التاريخي الوضع المنافسة هذه صعوبة من ويزيد

حيثتترددالبرازيلفيتعريفنفسهاكدولةأمريكيةالتينية،وتؤكدبدال عن.المختلفةللبرازيلعنجيرانها

 كدولة جنوبيةأذلكوضعها مريكية وفينفسا. فإن لوقت، الالتينية)المنطقة امريكا لقبول( متحمسة غير

لها(Bodman and Wolfensohn 2011, 52)عمالقناطقبالبرتغاليةكجزءمنها ومناجل.وكقائد

http://www.ssc.undp.org/
http://www.ssc.undp.org/


 

 العالقاتالخارجية مارستوزارة فقد االمريكيالجنوبيفيالتطبيق، الفضاء اسلوبItamaratyوضع

منانالتاريخ(مخاوفعهدريوبرانكو)رازيل،يتخلىعنالمخاوفالتقليديةدبلوماسيجديدترسخفيالب

للتوسعاالمبرياليفي المميزللبرازيلكمملكةناطقةبالبرتغالية،سيبقيالمجالمفتوحالالدعاءاتبنزوعها

 الجنوبية جا(Burges 2009, 3-4)بقيةبلدانامريكا فقدوضعتالبرازيلترددها وبالتالي، واتجهت، نبا 

.برغبةوحماسللتكاملاالقليميفيامريكاالجنوبية

على البرازيلية والدبلوماسية واالقتصادية السياسية االستراتيجيات ارتكزت فقد التحديد، هذا ضوء وفي

التسعينيات، بدايات منذ البرازيلية الدبلوماسية جانب من تأكيدها تم التي الفكرة وهي الجنوبية، امريكا

خضعتو.(Almeida 2009, 176)كاالالتينيةيستبدالالضبابيةالسياسيةواالنتشارالجغرافيلفكرةامرال

ففيحينكانتالنظرةانوزارةالخارجيةتسعىللنفوذ.لكنهحاسمئالدبلوماسيةالبرازيليةلعمليةتحولهاد

ك مجموعة في البرازيلية المشاركة عبر الالتينية، امريكا عموم في فانContadora Groupونتادورا ،

الحرة التجارة منطقة اقامة البرازيل باقتراح واضح بشكل برز الجنوبية، المريكا السياسي المفهوم انشاء

الجنوبية كتعبيرعننهجاقليميSAFTAالمريكا للبرازيل-، محليومحدودعلىالدولالعشرالمجاروة

(Burges 2009, 39). االقترجاءكما احايضا كصيغةاعتراضيةلمواجهةالمقترحاالمريكيالقامةهذا

وبرغمانامريكاالجنوبية.،والتياعاقتهاالدبلوماسيةالبرازيليةFTAAمنطقةالتجارةالحرةلالمريكيتين

االقتصادي والنظام عنمركزالسياساتالدولية نسبيا العالميكانتبعيدة العالقاتالمتساوية فانمحور ،

و المتماثل غير العالقات من آخر بمحور ومستمر واضح بشكل متأثرا  كان المتحدة)الذي الواليات مع

المحوريستجيبلتفاعلالبرازيلمعدول،(مريكيةاأل الدولالتيتنفصلأهذا واآلخرمع الجنوبية مريكا

.نظريةالتبعيةضمنتفسير(Lafer 2000, 219)عنهاباختالفاتالقوةالسياسيةواالقتصادية

 في فكرتها البرازيلية الدبلوماسية فسرت انأن هوقد باقتراحها جغرافيتها، سياسات تسلك ان الدولة على

وفيالتطبيقالفعلي.السياسةالخارجيةالبرازيليةيجبانتركزعلىتعظيمالفرصعلىالمستوىاالقليمي

االبتعادعنالسيطرةالمطلقةعلىطبيعةالعالقاتبيندوللهذهاالستراتيجية،فقدبحثتهذهالدبلوماسيةعن

،لتحويلالحدودمن"الحدودالحية"حول(وزيرالخارجيةاالسبق)برانكو-القارةوالعودةالىفكرةكاستيلو

معتبرة أ للتعاون، مناطق الى للفصل وتدعيمأن حزمة المستدامة للتنمية كطريق االقتصادي التكامل

انهذااالتجاهBurges(2009, 94)ويقترح.(Burges 2009, 37)ةهونظامالعصرالراهنالديمقراطي

كرددفاعيفيمواجهةالتأثيرالثالثيلالزماتاالقتصاديةخاللالثمانينياتمنالقرنجاءاالقليميللتكامل

االقليمي حيثتبرز للعولمة، المتزايدة والضغوط الحربالباردة كاستراتيجيةالماضيونهاية هنا الجديدة ة

لتجنبالتهميشاالقتصادي،والذييتطلبمنالدولالتضحيةببعضاجراءاتسيادتهاالوطنيةمناجلبناء

اقليمياقوىعلىالضغوطالعالمية رد وتشيليوسهلانتخاب. فياالوروغوايوبوليفيا حكوماتيسارية

كماان.اذججديدةللتنميةاالقتصاديةوالسياساتاالجتماعيةامكانيةاقامةمشاريعتكاملمشتركة،وتبنينم

التمكنمنسداددفعاتالقروضاالجنبيةمقدما منجانبالبرازيلوفنزويالواالرجنتين،قدمكنايضا دول

القوىالمحافظة وتوتر عدوانية الذياثار االمر اكبر، بحرية االقتصادية سياساتها تغيير من المنطقة فقد.

الستعادة النيوليبراليةوجهدا  العولمة علىازمة البلدانردا  االنتخاباتوانجازاتالتنميةفيهذه مثلتهذه

 العامة السياسات لبلورة الوطنية والقدرة االجتماعية (Vizentini 2006, 11-12)االجندة المحافظة. ان

 فيمنع يبرزكعاملمهم الجنوبية فيامريكا للتدخلاالحاديتوجهاتعلىالديمقراطية الوالياتالمتحدة



 

الوطنية،حيثيمكن فيالسياساتاالقتصادية منتدخلها اواالحتالل،وفيخلقفضاءخالنسبيا  بالغزو

الحالية االمريكية المصالح مع كامل بتناغم وليسبالضرورة التنموية، سياساتها للحكوماتمتابعة وبهذا.

مركزيا  اهتماما  فان الجنوبيةالفهم امريكا في الديمقراطية لحماية اعطي البرازيلية الخارجية السياسة في

(Burges 2009, 129).

يمكنالنظرالىانالبرازيلعندما فانه البنائي، منالمنظور التغيرفيالتوجهاتالبرازيلية وبتحليلهذا

عنتصوراتلمخاوفمحتملةمندولحافظتعلىهويةمميزةلهاعنباقيدولامريكاالالتينية،مبنية

ظل في البرازيل امام عقبة اصبحت العسكرية، الديكتاتورية حقبة المخاوفتكرستخالل هذه الجوار،

التحولالديمقراطي فالتحوالتفيدولالجوارنحوالديمقراطيةوانتخابحكوماتيسارية،وتوسعشبكة.

رضيةألالىتفسيرمختلفومعانيوقيمجديدةمشتركةتهيءاالعالقاتوالتبادالتبينهذهالدول،قدادى

التعاون لتعزيز الباردة. الحرب نهاية من الدولية التغيرات اوجدتها جديدة مشتركة تحديات بروز وامام

واندفاعالعولمةوالمخاوفمنسياساتالوالياتالمتحدةاالمريكية،فقدتطورتهويةمشتركةلدولامريكا

منية،مهدتلبروزصيغألوجهتفكرةالمصالحالجماعيةوالمشتركة،االقتصاديةواالجتماعيةواالجنوبة،

.واطرللتعاوناالقليميتعرفهذاالفضاءالمشتركامامالنظمالدوليةاالخرى

األوظفوت المقام في جيواستراتيجية كقاعدة الجنوبية امريكا السياساتالبرازيل في مصالحها لمتابعة ول

 (Flemes 2010,110)العالمية ا. الجنوبية المريكا قيادتها لتقوية البرازيل جهود مثلت رضيةألفقد

العام العالميةبعد علىالساحة الظروف،فانالسياسة.(Burges 2009, 2)2111النتشارها وتحتهذه

بكاتالموجهةفيالجنوب،الخارجيةالبرازيلية،تستعملعملياتالتكامللتأسيسوتصليبالتعاونوقوةالش

منامريكاالجنوبيةواالتساعنحوالتحالفاتمعبقيةاأل قاليم،مناجلتحقيقهدفجعلالبرازيلبلدا ابتداء 

 للعالمية .(Cervo 2010, 23)متوجها  ركيزتين على الجيواستراتيجية القاعدة هذه ساسيتين،أوتستند

والتجاريإ االقتصادي المجال في واألحداهما تم، واللتين واالقليمي، والدفاعي السياسي المجال في خرى

لخدمة فيالسياقاتالمختلفة أتوظيفهما فيبقية البرازيلية الخارجية العالمأهدافوتطلعاتالسياسة .نحاء

:وهذهالركائزهي



 

 :Mercosurميركوسور 

البرازيلللدخولفياالقتصادالقاعدةاالقتصاديةاالقليميةالتياسMercosurتمثلميركوسور تندتاليها

البرازيلي لالقتصاد الجماعية للحماية كاطار وكذلك المرحلة لهذه اقتصادها تهيئة حيث من العالمي،

المتكافئة وغير الشديدة المنافسة حيث النيوليبرالية، العولمة مواجهة في المنطقة دول والقتصاديات

لالقتصادياتالوطنيةالنامية منقبلصناعالسياسةالبرازيليةكمحطةعلىMercosurتبلورمفهومفقد.

طريقاالندماجالكاملللبرازيلكتاجرعالميفياالقتصادالدولي،وتهيئةالصناعاتالوطنيةبشكلمتدرج

المفتوحةوالشديدة المنافسة لمواجهة فقدتركزتالجهودمن. بتطبيقأولهذا يقوم جلاقامةاتحادجمركي،

جلتشجيعالشركاتلالستفادةمنالضغوطالمعتدلةللمنافسةأمن%32التعريفاتالخارجيةالمشتركةبقيمة



 

وقدتمتوقيع.(Burges 2009, 35)سواقليبراليةومتوسعةأاالقليميةكعمليةتحضيروتهيئةللدخولالى

 المشتركة الجنوبية السوق انشاء Mercosurاتفاقية اوسانسيون Asuncionفي وضمت1221عام ،

كماتمتعديلمنهجيةالوصولالىالسوقالمشتركة.البراغوايواالورغوايالىجانباالرجنتينوالبرازيل

فبدال منالمنهجالقطاعيوالتدرجيالزالةالعوائقالتجاريةبشكل:Ouro Pretoفيبرتوكولاوروبريتو

1224ولعامأكانون31مامتكويناتحادجمركيكاملبحلولمتبادل،بدأتعمليةتحريرللتجارةبهدفات

(Almeida 2009, 169).

 اوسنسيون اتفاقية Asuncionوحسب لميركوسور المشتركة مجلسالسوق Mercosurفان علىأيمثل

.يتكونهذاالمجلسمنرؤساءالدولاالعضاءووزراءالماليةوالشؤونالخارجية.سلطةلصناعةالقرارت

التيتتكونمننوابالوزراءوف السوقالمشتركة، فانمجموعة مناءالشؤونأونوابأيالجانباآلخر،

.(Vigevani and Cepaluni 2009, 116)الخارجية،هيالمسؤولةعناالدارةالتنفيذيةلعمليةالتكامل

و داخلية للحوارحولالتهدMercosurيعتبرمؤتمروزراء بينالدولالمنتدىاالكثراهمية يداتالعابرة

الحتوائها واالجراءاتالمشتركة المخدرات. جريمة مثلمكافحة يتكونمنمجموعاتعملمختلفة، وهو

 REDالمنظمة GTEواالهاب . األإوكان لقواتنجازه عملياتمشتركة هو التشغيلي المستوى على ول

للدولاالعضاءفي الفدرالية وتأسيسمركزMercosurالشرطة واقامةشبكة، اقليميللتدريبالشرطي،

 ذاتالعالقة لتبادلالمعلوماتاالمنية SISME(Flemes 2010, 101)بياناتاقليمة تأسسايضا . وقد

 Mercosur(Fund of Structural Convergence FOCEM)صندوقانشائيلتجمع ،2112عام

لفقراءفيباراغواي؛وخطوطالنقلالكهربائيفيحيثتمتخصيصهلتمويلالمشاريعالتنمويةمثلاالسكانل

حدود على برازيلية بلدة في الالتينية امريكا لجامعة جامعية ومكتبة واالرجنتين؛ واوراغواي باراغواي

.اضافةالىذلك،فقدتمتطويراستراتيجيةجماعيةلمواجهةمرضالحمىالقالعية.االرجنينوالبراغواي

221والتيوصلتالى)منمجموعموارده%21الرئيسيفيهذاالصندوقبنسبةوالبرازيلهيالمساهم

 عام دوالر 2112مليون )(Amorim 2010, 228-229) . واالرجنتينMercosurوتضم البرازيل

وباراغوايواوروغوايوفنزويالوبوليفياكأعضاءكاملينوتشيليوكولومبياواالكوادوروالبيروكأعضاء

.شريكين

القضيةاالولىفيالسياسةالخارجيةالبرازيليةمنحيثعددالفاعلينMercosurاعتبرتمسألةتكاملوقد

منخارجالحكومةوالمهتمينبها،منقطاعاالعمالوالعملومنظماتالمجتمعالمدني،والذينضغطوامن

أ (Cason and Power 2009, 133)جلها . البرازيلية الخارجية السياسة كمشروعMercosurوترى

فالقطاعاتالمنظمةمنالمجتمع.كثرمرونةأزمةالنيوليبراليةواستمراريةعدمالتماثالتأسياسيقدجعلته

كأداة البرازيلية الدبلوماسية تصورته بينما التجارية، االعمال مصلحة في استخدامه توخت قد البرازيلي

دورا استراتيجيا فيالسياسةMercosurكماوتلعب.(Cervo 2010, 25)لتعزيزالقوةالتفاوضيةالدولية

طرقعلىاالقل باربعة البرازيلية، )الخارجية :1 عملية( منخالل القومياالقتصادي، المشروع لخدمة

مريكاالجنوبية؛أكمنبرلضمانصوتاقليمياعظمللبرازيلفي(2)التكاملالمسيطرعليهفيعالممتعولم؛

كجزء(4)؛Mercosurدارةالعالقاتبينالحكوماتوبينالمجتمعاتفيمنطقةسياسيإلطارعملإك(3)



 

طرافمناستراتيجيتهاالسياسيةالموجهةللخارجلزيادةقوتهاالتفاوضيةوحضورهافيالملتقياتمتعددةاأل

.(Hurrell 2005, 103)وفيالعالقاتالثنائية،خاصةمعاالتحاداالوروبيوالوالياتالمتحدةاالمريكية

 ميركوسور مرت تطورهاMercosurوقد في مراحل بثالثة الرئيساأل: رئاسة فترة سبقت التي ولى

ا ألكاردوسو واستمرتمن )1224-1221ولى اوسنسيون معاهدة اوروAsuncionمن بروتوكول الى

 Ouro Pretoبريتو المؤسسيللكتلة( وقدتميزتبتعزيزتماسكالتصميم التيجرتفيالمر. الثانية حلة

من االقصى1228-1222الفترة البينيةفيالكتلةلحدها والتيشهدتاستمراريةتوسعالتجارة ، واخيرا ،.

 ,Vigevani and Cepaluni 2009)زمةألمرحلةاMercosurفقددخلتميركوسور1222منذالعام

لىإMercosurعادةإلىإيةفيعهدالرئيسلوالنانهمكتالدبلوماسيةالبرازيلأوالتياستمرتالى(106

.خرىقليمياألالنشاطوفقتناغموايقاعمضبوطمعجهودالتكاملاإل

التجارةالبرازيليةمعقدقفزتوفيفترةرئاسةلوال،أن هرقامتدللالمؤشراتواألإن وبرغمكافةالعيوب،ف

2118ملياردوالرعام36.6الى2112ملياردوالرعام8.8منMercosurالشركاءفي وفينهاية.

 ن إف2111فترة المتحدةMercosurحصة الواليات حصة تجاوزت البرازيلية الخارجية التجارة في

.بفيقائمةالمالحق+أ4،انظرالشكلرقم(Amorim 2010, 227)مريكيةاأل

 

 

 :UNASURمريكا الجنوبية أاتحاد دول 

قامةمنطقةمريكيةإلالركوداالقتصاديالمتزامنةمعضغوطالوالياتالمتحدةاألجلمواجهةضغوطأومن

مريكيتين،وتحتتأثيرهجومالعولمةالنيولويبرالية،فقداتجهتالدبلوماسيةالبرازيليةلعقدالتجارةالحرةلأل

 )قمةبرازيليا إل(2111عام واقتراحها الحرة الجنوبيألقامةمنطقةالتجارة في(SAFTA)ةمريكا طارإ،

،فقدكانMercosurزمةألوفيمواجهتها.البحثالبرازيليعنخياراتلمواجهةهذهالضغوطالمتزايدة

 عموم في التكامل عملية لتوسيع االتجاه في البرازيلي الجنوبيةأالرد مريكا ف. إإن ولهذا  SAFTAقامة

أل) الحرة التجارة الجنوبيةمنطقة ا(مريكا والذي ، عام البرازيل عبر1223قترحته التنفيذ حيز دخل قد ،

بديلة وسائل البنى. وتكامل الحرة التجارة منطقة تنفيذ اجل بدأتالمحادثاتمن فقد برازيليا، قمة وبقرار

.IIRSAمريكاالجنوبيةواقليماالندين،والتيرمزهاتكاملالبنىالتحتيةألMercosurالتحتيةاالقليميةلـ

،فقدعقدتالقمةاالمريكيةالجنوبيةالثانيةفيغواياكيلفياالكوادور،للحفاظعلىالزخم2112موفيعا

 عام برازيليا قمة في نشأ 2111الذي . الكثيرة العقبات )وبالرغم تكامل مسار انغالق ،Mercosurمثل

واال االقليم، دول في السياسية المشكالت االرجنتين، في االقتصادي والماليةاالنهيار االقتصادية زمة

السياسيةالبرازيليةمناجلمواصلةوتعزيزالتعاوناالقتصادي(العالمية االرادة فقدتميزاالجتماعبقوة ،

الجنوبيةوالسياسيأل مريكا اتحاديربطبين.  Mercosurوقددافعتخطبةكارادوسوعنالحاجةلوجود

منوالبنىالتحتيةمناالولحولالتكاملواأل:قيعاعالنينمشتركينوانتهىاالجتماعبتو.ودولاقليماالندين

.(Vizentini 2006, 9-10)مريكاالجنوبيةأقامةمنطقةسالمفيإجلالتنمية،والثانيحولأ



 

بُ من ونقلها االقليمي التكامل بعملية لالرتقاء سعيها وفي االقتصادي إلعدها واالقليميةأى السياسية بعادها

الجنوبية،فقدجرىالتوقيععلىأمريكارضيةالدبلوماسيةعبرالقممالمتعاقبةلدولألى،وبعدتهيئةاخراأل

ممألتحريكقيامتجمع،2114مريكيةالجنوبيةالتيعقدتفيالبيروعامفيالقمةاألCuzco كوزكوعالنإ

أ الجنوبية االقليميSACNمريكا الكتلالتجارية الجسم هذا حيثوحد مثل، الفرعية والتي)Mercosurة

والبراغواي واالوروغواي واالرجنتين البرازيل الوقت(تضم ذلك في األندين  Andenوتجمع

Community(والبيرو واالكوادور وكولومبيا بوليفيا تضم والتي اإل(. دعى الجديدةوقد المنظمة عالن

فيالس التعريفاتالجمركية والغاء مشتركة، عملة العتماد المشتركة، إوق اقليميإضافة لىبرلمان وفي.

ا ألقمتهم التيعقدتفيبرازيليا أولى عام دول2112يلول اتفقرؤساء ،SACNاتفاقهم،خعلىترسي

،والذيحلمحلUNASURامريكاالجنوبيةدولفوقعتاثنتيعشرةدولةاالتفاقيةالتأسيسيةلقياماتحاد

SACN الثالثة القمة عقدت حيث األ، الدول لرؤساء في لوال البرازيلي الرئيس بضيافة ايار23عضاء

2118 . االتفاقية حددت وسياساتأوقد المواصالت وشبكات الطاقة مجاالت في االقليمي التكامل هداف

ذاتالعالقة والقضايا الهجرة . برلمانالتحاد هدفتالىانشاء دولكما الجنوبية فيUNASURامريكا

عضاءكليضا علىتناوبالرئاسةالتنفيذيةبينالدولاألأوتماالتفاق.بوليفيافيالوقتالمحددكوشابامبافي

دعىالرئيسالبرازيليلوالالجتماع2118وفيكانوناولعام.ستةشهوروفقنموذجاالتحاداالوروبي

 في االعضاء الدول UNASURرؤساء المقترح الدول رؤساء فتبنى السلفادور، لتشكيلفي البرازيلي

مريكاالجنوبيةمنطقةسالم،وقاعدةلالستقرارأمجلسالدفاعالمشتركألمريكاالجنوبية،بهدفجعلمنطقة

وبذلك،فانحكومةالرئيسلوالقد.الديمقراطيوالتنميةالشاملةلشعوبالمنطقة،كمساهمةفيالسلمالعالمي

 ,Roett 2011)الجنوبيةأمريكاقليميفيميقالتكاملاإلتاريخيةبهدفتعة خذتخطواتجديةوبرؤيتا

نالوالياتالمتحدةوكنداواالتحاداالوروبيتمأولاأل:وتتشاركهذهالمبادراتبمالمحعديدة.(129-130

والثاني،انهاكلهامبادراتامريكيةجنوبيةوليستامريكيةالتينية،.استثنائهابتعمدمنكافةهذهالمبادرات

وثالثا فانكل.الشماليةوأمريكامريكاالجنوبيةأحيثاصرتالبرازيلوعلىمدىسنواتعلىالتفريقبين

،حيثلممارسةالقيادةالدوليةمريكيةالجنوبيةكانتتمرينا قويا للرئيسلوالووزارةالخارجيةالمبادراتاأل

وم للقارة البرازيل بقيادة الجنوبية امريكا المستوىالدولياعترفرؤساء على لها  ,Roett 2011)مثال 

132) .

 دول اتحاد أويتكون الجنوبية UNASURمريكا أمن قياديةأربعة جسام مجلس: الدول، مجلسرؤساء

أل الدفاع مجلس الخارجية، وزراء المندوبين مجلس الجنوبية، (Cervo 2010, 25)مريكا هذا. ويخدم

ا وبنيته وأهدافه بعضويته األألاالتحاد كبديلعنمنظمة الجنوبية األمريكية فيOASمريكيةمم ومقرها ،

 Bodman)لتقديمحلولنابعةمنالمنطقةودولهاللمشكالتاالقليميةUNASURواشنطن،حيثتسعى

and Wolfensohn 2011, 59).

 

:ألمريكا الجنوبية قليمياإل نظام األمن

الجنوبيةمنأقليميفيإمنيأوتسعىالدبلوماسيةالبرازيليةلبناءنظام منواالستقرارجلضماناألأمريكا

األ ونظام مفهوم ضمن القارة، عموم الداخليةفي االمنية والتحديات المخاطر لمواجهة الجماعي، من



 

مريكاأنقارةأوحيث.واستنزافللمواردأنتسيردوناضطراباتأوالخارجية،وبمايسمحلعمليةالتنمية

 السياسيالجنوبية االستقرار تحديات ان اال الكبيرة، الدولية والصراعات الحروب عن بعيدة دائما  كانت

وزعزعةاالمنالداخليتمثلتهديدا قائما ،الىجانبالتهديدالذيتثيرهسياساتوتدخالتالوالياتالمتحدة

.رازيلاالمريكية،وتحتمسمياتمختلفة،والتيتمثلقلقا مستمرا بالنسبةللب

 العالقاتالخارجية وزارة انخراط جاء Itamaratyفقد العام 1228نهاية الحدودإفي حول النزاع نهاء

 بتأثير والبيرو، االكوادور بين المضطربة ولويتينأالطويلة ألاأل: مشترك مسار بلورة وهي مريكاولى،

والهدف.قامةسالمحقيقيإغربيعبرالجنوبيةفيمواجهةالتحدياتالعالميةوعلىمستوىنصفالقارةال

البلدان للعالقاتمع لتطويرصيغجديدة البرازيلية القيادة استخدام هو الخارجية وزارة الثانيالذيحددته

االمريكية الوالياتالمتحدة وكذلكمع االخرىفيالقارة علىاظهاران. جرىالتشديد المجال، وفيهذا

بعضالنزاعاتدينالدبلوماسيةوالعسكريةللفصلبينالعداواتالراسخةالتيتُالبرازيلقدامتلكتالقدرات

.(Burges 2009, 141-142)الحدوديةالمضطربةفيالمنطقة

 األن أومع الهم تكن لم الوطنية للسيادة التقليدية وجودالتهديدات بعدم المتميزة القارة في الرئيسي مني

ا فان دولها، بين عسكرية انشطةصراعات الى اضافة المخدرات لتجارة لالستقرار المزعزعة النشطة

المنطقة لدول الحاحية االكثر التهديدات مثلت واالرهابية المتمردة المجموعات . وزارةفإن وهنا استناد

سياسيا يبحثعن بعادالتهديداتالجديدةعنالبرازيل،متعاملةأالخارجيةعلىالسيادةالوطنيةانتجتمسار 

.(Burges 2009, 156)معالقضيةباعتبارهامسألةداخليةويمكنمعالجتهاباسلوبمنسقجماعيا 

االندينالتحدياأل كبرفيالسياسةالخارجيةالبرازيليةويمثلاقليم االكوادور. فاالنقالباتفيدولاالقليم،

ك في االنسان حقوق وخروقات الشعبية، والحركات وفنزويال، تهريبوبوليفيا عمليات وتوسع ولومبيا،

 والبرازيل والبيرو وفنزويال كولومبيا في (Vizentini 2006, 7) المخدرات تحديات النظامأتمثل مام

االقليميوعليهمواجهتها األ. للتدخلفيانتخاباتوقدتزايدتضغوطالوالياتالمتحدة مريكيةومحاوالتها

،حيثاعتبرتكنوعمن(مةقواعدعسكريةامريكيةفيكولومبياالقا)الرئاسةفيالبيرو،وخطةكولومبيا

دىتصعيدالعسكرةفيكولومبياالىزيادةالمخاوفبينالبلدانأو.مريكاالجنوبيةأالتدخلفيشؤونبلدان

جندةمكافحةأضغوطواشنطنلتعزيزإن الىجانبذلك،ف.(Vizentini 2006, 8-9)االخرىفيالمنطقة

رهاباإل بعضالحركاتالسياسية واعتبار المنطقة، )في الكولومبيةFARCمثل عن( وخارجة ارهابية

فيالقانون،وسعيالبنتاغونإل الجنوبية،تحتذريعةمكافحةأقامةوتعزيزقواعدعسكريةصغيرة مريكا

-فنزويال-زيلالبرا)تهريبالمخدراتومنعالنشاطاتاالرهابية،وبشكلخاصفيمنطقةالحدودالثالثية

ولمتحاولالبرازيلاستخداماليد.كلهاتثيرقلقالبرازيلودولالمنطقة(Vizentini 2006, 11)(كولومبيا

لتصبحقوةاقليمية،بلآمنتدائما بحقتقريرالمصير،ورفضتالتدخلفيالشؤونالداخليةللدولةالثقيل

الوالياتاأل سياسة مع تعارضدائما  بشكل التناقضخرى، قضايا في البرازيل زج حاولت التي المتحدة

وهناتجدالبرازيلنفسهافيوضعيفرضعليهاممارسةنوع(Cardoso 2006, 222)المعقدةفيالمنطقة

يضا باالستقرارالداخليأوالبرازيلمعنية.طمنالقيادةاالقليمية،بالتعاونمعجيرانهالمواجهةهذهالضغو

وحتىأنهذهاالتجاهاتربماتقودالىتمزقاتفيالنظامالدستوري،أاالجنوبية،متخوفةمنفيدولامريك

 خارجيةتدخالت إلى ف. الحس، للدبلوماسيةإن وبهذا التقليدية بالمباديء تتمسك لوال الرئيس حكومة



 

(Vizentini 2006, 11)السياديةوعدمالتدخل:البرازيلية نالتقاربالمتناميأوقداعتبرفيخطابله.

وتدعيمعالقاتالبرازيلمعمنطقتهايتطلباعطاءمزيدمناالهتماملحالةعدماالستقرارفيدولالمنطقة،

الالمباالة عدم بموقف ايضاُ لكن التدخل، عدم بمبدأ والمتوجهة البرازيلية، الحكومة جانب من ومتابعتة

(Spektor 2010, 196)لجوارتجاهمايحدثفيدولا.

يُ لألوال البرازيل سعي اإلخفي واالستقرار من من انطالقا  والدولية، االقليمية للقيادة سعيها رضيةأقليمي

اقترحالرئيسلوالتشكيلمجلسالدفاعألمريكا2118ففيآذار.مريكاالجنوبيةأجيواستراتيجيةتمثلهاقارة

كيةجنوبيةوصناعةسالحيمرأ،وانشاءقواتمسلحة،بهدفانشاءحلفدفاعيشبيهبالناتوCSDالجنوبية

.UNASURوستكونالبرازيلالالعبالمسيطرفيمجلسالدفاعكماهيفي.اقليميةعلىالمدىالطويل

الجنوبيين االمريكيين جيرانها تفوق البرازيل فان العسكرية، االمكانيات منظار ومن مجلسو. بناء يخدم

البرازي فيمجلساالمنالدفاعتقويةوضع دائمة ألنتصبحعضوه طموحها ويدعم اقليمية لكقائدة كما.

للبديلالبوليفاريلالمريكيتين فيمواجهةتأسيسالقواتالمسلحة كمبادرة التيروجهاALBAسيخدمها

تشافيز السابق الفنزويلي الرئيس المتحدةواأل. الواليات استثناء الى يهدف الدفاع مجلس ان اهمية كثر

الدولاأل لمنظمة الصراع حل آليات واستبدال الجنوبية ألمريكا االمنية الشؤون من والمكسيك مريكية

.OAS(Flemes 2010, 101-102)مريكيةاأل

ثقافةوقيم تعززها الجنوبية،ونموهويةمشتركةجديدة، التشابكاتوالتعامالتبيندولالقارة وأمامزيادة

طابالعامللنظماليساريةالتيصعدتللحكم،وامامتوسعالمصالحالمشتركةسياسيةتجدحضورهافيالخ

في القارة، دول سلوك في والسياسي االقتصادي االنضباط من حالة ولخلق التفاعالت، هذه كشفتها التي

متعدد مؤسساتاقليمية لبناء البرازيلية توجهتالدبلوماسية تحدياتهم، ومواجهة لتحقبقمصالحهم ةسعيهم

التيتبلورتفي والسياساتوالمعايير وفقالقيم المشتركة، الجوانبالجماعية لمتابعة بينها فيما ومتداخلة

ا هذه طرافألتعامالت وتعزيز. التعاون تأطير نحو اتجه عام دولي بسياق المؤسسات هذه نشوء وتأثر

وتلعبهذهالمؤسساتالجديدةأدوارا في.ةاالقليميةفيالنظامالدوليالذيبدأيتشكلبعدنهايةالحربالبارد

يضمنالمصالحألخلقمصلحةجماعيةفيكلمنمجاالتاختصاصها،وضبطسلوكالدولا عضاءبما

للدول المشتركة الداخلية. المؤسسات لعبت فقد الجنوبية، امريكا االقليميفي للنظام التبلور عملية وخالل

الشع وتعميم افشاء في نشطا  دولدورا  بين المشتركة والمصالح والثقافة والتاريخ بالتقاربوالتضامن ور

فيظهورهذهالمؤسساتالىالوجود معجال  القارة،فأصبحتالمؤسساتالداخليةعامال  وفيجانبآخر،.

المؤسساتهيالمدخلاالفضلفيتحقيق انهذه البرازيل، خاصة الدولالمختلفة، هدافسياساتهاأتجد

جيةومصالحهاالعالمية،وتطلعاتهالمكانةدولية،منخاللممارسةدورالقيادةفيها،وتكريسمستوىالخار

.منالهيمنةفيإطارهاوالتيكانتمقبولةنسبيا ،باعتبارمزاياهاالجيواستراتيجية

ب الجنوبية،والذيبدأ النظاماالقتصاديويمكنالنظرإلىتعددوتداخلمستوياتالنظاماالقليميفيأمريكا

نهأواتجهنحوالمأسسةالسياسيةوالثقافيةواألمنيةفيعمليةتعزيزالتكاملبيندولوشعوبالقارة،على

افكار تبني يؤدي والذي المشترك، والمصير واحساسبالتضامن مشتركة، وثقافة هوية نشوء على يعمل

المستوي على سلوكهم توجه االقليم لدول جماعية والداخليوسياسات الدولي ين النظام. هذا فإن  وبالتالي،



 

الم وتوسيع تعميق نحو بالدفع سيستمر نحوأاالقليمي المؤسسات تعمل حيث المجاالت، مختلف في سسة

.صياغةاالجندةالمشتركةللدولالمختلفة،وتقليلتكلفةمتابعتها،وتعميمفوائدهاعلىالجميع

اريةفيالنظرالىهيمنةالوالياتالمتحدةاالمريكية،امنيا وسياسيا واقتصاديا ويبدووضحا تأثيراالفكاراليس

الجنوبية امركيا قارة في الحاكمة،. السياسية والنخب للنظم مشتركة هوية بلورة ساهمتفي االفكار هذه

حباتجاهاتسلوكوبالتاليدفعتللتعبيرعنالمصال.تعززتبالحركاتاالجتماعيةوالسياسيةفيدولالقارة

المنطقة في االمريكية منافسومعترضللسياسات ودبلوماسي سياسي قيام. في ساهم ايضا ، الدافع وهذا

.المؤسساتاالقليميةوتعزيزهاللقيامبأدوارهاالمختلفة

 

 

 :التوجه نحو افريقيا

حيث.لصعودالدوليللبرازيلمريكاالجنوبية،تمثلافريقياالميداناآلخرلتطويرمؤهالتوكفاءاتاأوكما

فيفضاءمفتوحومتعطشلدورسياسيودبلوماسي الدبلوماسيةالبرازيليةنفسها علىفيالمؤسساتأتجد

األ متعددة الدولية والمرضوالمنابر مشكالتالجوع التنمويلمواجهة للتعاون الىجانبحاجتها طراف،

نتيجةتاريخطويلمنخضوعهالالستعماروسرقةمواردهاوالفقرالتيترزحتحتهامعظمالدولاالفريقية،

الدولية السياسات في دورها وتهميش لتطوير. الكبرى االقتصادية لالستثمارات حاجتها جانب الى

وتمثل.االقتصادياتالوطنيةوزيادةقدراتهااالنتاجيةوالتكنولوجيةفيتوظيفمواردهااالقتصاديةالمختلفة

االعتبارات ا فرصهذه فيخدمة الخارجيةأواسعةتسعىالدبلوماسيةالبرازيليةالستثمارها هدافسياستها

 قارة عموم فريقياإفي ا. تجاههاوفي القارة، محركاتتاريخيةفإن نحو على تسير البرازيلية الدبلوماسية

نعددسكانهاألسكاني،خاصةمنتنوعهااوتستفيدالبرازيلاستراتيجيا .وثقافيةتربطبينالبرازيلوافريقيا

افريقيا دول بين االعلى السكاني التعداد ذات نيجيريا بعد تأتي يجعلها االفريقية االصول ذوي من وقد.

واالهتمام البرازيليين، لالفارقة السياسية للحركة السياسة للمطالب البرازيلية الخارجية السياسة استجابت

بافريقيا البرازيلي للشعب  (Seibert 2011, 6)المتزايد باالعتذارو. السكاني العامل لهذا توظيفها بدأ

التاريخيالذيتقدمبهالرئيسلوالللبلداناالفريقيةالتيزارهاعندورالبرازيلالتاريخيفيتجارةالعبيد

(Bodman and Wolfensohn 2011, 60) من. جانبا  تبرز اذ البرازيل فان افريقيا، نحو وباتجاهها

منم لمزيد الموجهة الداخلية سياستها العتبارات تستجيب ايضا  فانها والثقافي، السكاني االفريقي، كونها

حيثانهمعبداياتالعام.الدمجاالجتماعيوانهاءالتفاوتبينسكانها،خاصةبينالبيضوالسودوالملونين

مناهجاكاديميةفيالمدارسالعامةوالخاصة،ايبعدمباشرةالرئيسلواللمهامالرئاسة،فقدتمتبني2113

الدولاالفريقيةوتمثل.(Seibert 2011, 6)االفريقية-تعرضالتاريخاالفريقي،والتاريخوالثقافةالبرازيلية

 ان.(Amorim 2010, 233)الناطقةبالبرتغاليةركائزقويةلعالقاتثابتةومتنوعةبينالبرازيلوافريقيا

خالقيا الىجانبأالثقافيوالتاريخيالبرازيليمعافريقيافيالسياسةالخارجية،اعتبرالتزاما ابرازالتشابه

.كونهميزةنسبيةفيالعالقةمعالبلداناالفريقية



 

 إوكانت للتعاون االتجاه برز عندما خاصة البرازيلية، الخارجية للسياسة اهتمام مجال الجنوببينفريقيا

نهذااالهتمامكانمحدودا بالتطلعالقامةعالقاتتجاريةواستثماراتأقرنالماضي،االواسطسبعينياتالأ

االفريقية، بعضالبلدان مع ومحدود محصور وبشكل استراتيجي، بمنظور عالقات منها اكثر اقتصادية،

.وليسمعقارةافريقيا

تهالخارجية،خاصةبصعودالبرازيلعلىولويةفيسياسباألافريقياوفيفترةرئاسةالرئيسلوال،حظيت

الجنوب لبلدان كقائد الدولي المستوى السياسية،. الدبلوماسية العالقات توسيع بافريقيا االهتمام حيثشمل

والتعاونالتنموي واالقتصادية، والعالقاتالتجارية . المجاالتأكما البرازيلهذه التيتديربها نالطريقة

اال علىوتبنيعلىصورتها صاعدة كدولة ومنهجدبلوماسيتها هيمؤشرعلىدورها افريقيا، في يجابية

 الدولية (White 2010, 221)الساحة العالقات. وزارة سعت فقد للرئاسة، لوال الرئيس وصول ومنذ

البرازيل منتدى عقد الى البرازيلية فورتاليزا-الخارجية في افتتح والذي حزيران-افريقيا، في البرازيل

وتمثل.،واضطلعبموضوعاتالشؤونالسياسيةواالجتماعية،واالقتصادوالتجارة،والتعليموالثقافة2113

وقدتمتنظيمالمنتدىمنجانبوزارة.طالقالتعاونبينالجانبينإعادةإولويةفيهذهالقضايامجاالتاأل

 ارقةفيبرازيليا،بحضوردبلوماسيين،بالتنسيقمعمجموعةالسفراءاالفItamaratyالعالقاتالخارجية

وممثلينحكوميين،وباحثينورجالاعمال،بحضوروزيرخارجيةجنوبافريقياللمنتدىضمنوفدالقارة

ويمكنالتفكير.(Lechini 2005, 176)االفريقية هذاالمنتدىمثلفضاءا استكشافيا آلفاقالدبلوماسيةبأن 

فريقيا،والمجاالتالتيتستجيبالهدافسياستهاالخارجية،وفينفسالوقتتلبيالبرازيليةفيالتوجهنحوا

بفارق زمنيا  المنتدىمتقاربا  وحيثانعقد االفارقة، منأمصالحوتطلعاتشركائها منتدىإيام عالناقامة

،فانذلكيدشنفيبرازيليا،وبمشاركةجنوبافريقا،باعتبارهادولةقائدةفيافريقياIBSAحوارالجنوب

.ويعززمصداقيةاالتجاهنحوالجنوبفيحركةالدبلوماسيةالبرازيلية

وليةللجنوبألعطىاأطرافقدالمنهجالبرازيليفيالدبلوماسيةمتعددةاألإن وتحترئاسةالرئيسلوال،ف

زياراتواهتماممباشرعطىاهتماما خاصا الفريقياعبرأالناميمنخاللالمنتدياتوالمؤسساتالدولية،و

 التاريخية البرازيلية الفكرة قدم بما مسبوق، المسؤولة"غير للبرغماتية الديمقراطية" المباديء باستخدام

 المتزايدة العولمة مسار خالل من والتنمية (White 2010, 228)العالمية، فقد. الثنائية، العالقات وفي

يةالسياسيةالتياعطيتللقارةاالفريقيةفيالسياسةالخارجيةشهدتتطوراتبارزةومتسارعةكنتيجةلالول

دولة23منبين32البرازيلية،حيثانعددالسفاراتالمقيمةفيافريقياتضاعفتوازادادت،فقدغطت

( العام نهاية 2111حتى و(. فان االفريقية، البلدان لمعظم المالية الصعوبات ايضا 13برغم افريقيا  بلدا 

،جاعلةبرازيليابيناكثرالعواصمفيالعالممنحيث2113تحتممثلياتدائمةلهافيبرازيليامنذالعامتفا

االفريقية السفارات عدد فقط. محدودة ليست االفريقية القارة باتجاه البرازيلية الدبلوماسية حركة ان كما

23مرةشملت12نية،فانالرئيسلوالزارافريقياففينهايةفترتهالرئاسيةالثا.بالدولالناطقةبالبرتغالية

 العالم ليكوناالبرزمنبينقادة افريقيا ، األأبلدا  السجلمنالزياراتوحتىالقادة الذييحفلبهذا فارقة

اللفترةرئاسةكارادوسوالتيامتدتثمانيةسنوات،فقدوخ،بينما(Amorim 2010, 233-234)للقارة

.1226انجوالوجنوبافريقيامرةواحدةعامزاركال من



 

 علىعقد البرازيلية عملتالدبلوماسية فقد االفريقية، القارة العالقاتمع وتوسيع لتوطيد القمةوفيسعيها

Sal،والتيجرتفيجزيرةسالECOWASاالولىللبرازيلوالمجموعةاالقتصاديةلدولغربافريقيا

 تموز فيجنوباالطلنطيوتطوير2111فيكيبفيرديفيشهر وتعاون سالم لتأسيسمنطقة برؤيا ،

وكانتالبرازيلقداستضافتالمؤتمرالثانيللمثقفينمن.االعمالواشكالالتعاوناالخرىبينهذهالدول

فيسالفادورفيبهياالبرازيلية،وهواالولمنهذاالنوعالذي2116افريقياوالشتاتوالذيعقدفيتموز

تنسيقبرنامجالترتيبالخاصبغينيابيساو2112كماتتولىالبرازيلومنذالعام.يعقدخارجالقارةاالفريقية

 المتحدة،وهيPBCلمفوضيةبناءالسالم والتيدعمتالبرازيلألالمم المتحدة، االمم فينظام جديدة داة

بحماسة انشائها الديمقراط. المؤسسات وتقوية خلق الى المجتمعاتوتهدف في الحياة شروط وتحسين ية

وتبرزهذهالمبادراتالدبلوماسيةجوانب .(Amorim 2010, 234)المتأثرةبالحربوالصراعاتاالهلية

فياطار الداخلية العتباراتسياستها ودمجها ربطها وفي االفريقية، بالقارة البرازيلية الدبلوماسية اهتمام

ربطه وفي افريقيا، نحو وتوجهها االطراف، متعددة الدولية للمؤسسات فيها،أا الخارجية سياستها هداف

حيثتسعىالبرازيللحصاددعمسياسيمنجانبالبلداناالفريقيةفيمختلف.بدورهافيالقارةاالفريقية

كقوةالمنتدياتالعالمية،خاصةفيحملتهاللعضويةالدائمةفيمجلساالمن،الىجانباعترافهمبالبرازيل

.(White 2010, 229)عالميةقائدة

ومساعدتها االستجابةلالحتياجاتالتنمويةلدولالقارة بطبيعةالحال، ويتطلبالدخولالسياسيالىافريقيا

البرازيل،انطلقتحيث.فيمواجهةمشكالتها،منمنظورمختلفعنتقديمالمنحوالمساعداتالمشروطة

طرافهافيالعمليةوصوال الىتحقيقألشراكةالتنموية،والتيتعنيمساهمةخاصةفيعهدلوالمنمفهوما

أ مشترك، بشكل المرسومة تتمثلهدافها منهابوالنتيجة المتحققة النتائج لحصيلة المستفيدية الدولة .امتالك

بالشراكة تتعزز كما بالذات، الثقة تتعزز وهنا  البرازف. الداخل في نجاحاتها الى مواجهةاستنادا  في يلي،

 فقد ناجحة، تنموية نماذج وتطوير واالقتصادية، التنمويأالمشكالتاالجتماعية والتعاون التنمية صبحت

فيافريقيا لها رئيسيا  البرازيلية،ومحركا  الخارجية فيالسياسة هاما  مكونا  فنجاحاتالبرازيلالنسبيةفي.

اساسي مصدر جعلها االجتماعية التنمية االجتماعية"برامج للتكنولوجيا " النامية البلدان  White)لبقية

2010, 229) فان. المال، رأس وضخ والتنمية والبحث المهارات وتدريب التكنولوجيا نقل خالل فمن

التآزروالتناسقبينالقطاعالخاص،يقومعلىخلقالبرازيلتبشربأرضيةجديةلبناءنموذجتنمويجديد

BNDESالتنميةالحكومية،مثلالبنكالوطنيالبرازيليللتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةالبرازيليووكاالت

،لتطويرتكنولوجياالوقودالحيويفيافريقيا،استنادا الىتجاربهافيالطاقةABCووكالةالتنميةالبرازيلية

افري لمساعدة االستوائية، الزراعية المحاصيل تكنولوجيا وكذلك المعرفةالمتجددة، اكتساب على .قيا

ملياراتدوالرفيالزراعةاالفريقيةخاللخمسةسنواتماضيةلزيادةقدراتها4واستثمرتالبرازيلقرابة

وقدكانهناكالعديدمنالمبادراتفيمجال.(Bodman and Wolfensohn 2011, 60-61)االنتاجية

ففي.ABCفيالتنفيذبتنسيقمنوكالةالتعاونالبرازيليةالتعاونالتقنيمعالبلداناالفريقيةالتيوضعت

(Accra)فياكراعاصمةغاناEmbrapaافتتحتالمؤسسةالبرازيليةالحكوميةلالبحاثالزراعة2118

للتشاركبتكنولوجيتها،والتيحسنتانتاجيةمناطقالسيرادوس البرازيليةبشكلهائل، cerradosمركزا 

نقلتجأو الشبيهةمكنها االفريقية الىمناطقالسافنا اربها النتاج. طورتالبرازيلالمزارعالنموذجية كما

 القطن مجموعة اعضاء احد مالي، في العالميةG-4القطن التجارة منظمة في مولت. موازمبيق وفي



 

لوطنيةللتدريبنهناكوحداتمنالخدماتاأكما.دويةالمضادةلاليدزالحكومةالبرازيليةبناءمصنعلأل

 & São ToméفيتغوالوكيبفيرديوغينابيساووموزمبيقوساوتوميوبرنسبSENAIالصناعي

Principe حواليو. هيوجهة للتعاون%61افريقيا البرازيلية الوكالة موازنة  ABC(Amorimمن

واسعمنااللتزاماتحيثلديهاملفItamaratyوالتيتدارمنوزارةالعالقاتالخارجية،(233 ,2010

و لدىالحكوماتفيالبلدانالمستقبلة، وتعملمباشرة افريقيا، علىاالرضتركزعلىأعبرقارة نشطتها

والىجانبذلك،فقدقدمتالبرازيلاعتماداتماليةللمساعدة.محاولةتطبيقالنجاحاتالتيحققتهاالبرازيل

مليون242مشروعا فيافريقيابقيمةBNDES22فقداقر2112امففيالع.التقنيةوالبنيةالتحتيةالفريقيا

قدمضماناتقروضبقيمة ملياردوالرللحكومةاالنجوليةلتمويلمشاريعالبنيةالتحتية1.22دوالر،كما

والىجانبذلك،فانبنكالتنميةالبرازيلي.(Seibert 2011, 8)والتعميرالتيتنفذهاالشركاتالبرازيلية

BNDES فيEMBRAPAبحاثالتعاونالزراعيأومؤسسة منالمبادراتالتنموية عدد قدعرضوا

انحاءالقارة،والتياثرتفيتطويرالمصالحالبرازيليةاالستراتيجيةكماحسنتصورةالبرازيلفيعيون

 (White 2010, 230)االفارقة . السياسيللتنميةالمستدامةفيافريقيا، فانالبرازيلناشطةوفيدعمها

 االطراف متعددة المنظمات من العديد في العالم–ايضا  منتدى البرتغالية، باللغة الناطقة الدول قمة

والتيتثير–،والقمةاالمريكيةالجنوبيةIBSAاالجتماعي،منظمةالتجارةالعالمية،منتدىحوارالجنوب

 ,Bodman and Wolfensohn 2011)لهذهالمنظماتمنخاللهاهذهالقضيةوتالحقهافيجداولاعما

61). 

والتعدين البترول مثل االستخراجية الصناعات على افريقيا في البرازيلية االقتصادية النشاطات وتتركز

التحتية، البنية وتطوير التجاريينواالعمار الشركاء من عدد ولديها جنوب: الجزائر، انجوال، نيجيريا،

ان.منتجارةالبرازيلمعافريقيا%22والذينبمجموعهميشكلونافريقيا،ليبيا، التعاونالتنمويفيكما

مجالالزراعةوالوقودالحيويهواستثماربرازيلياساسيفيتأسيساعمالزراعيةكبرىفيمجالقطاع

المستقبل اجل من افريقيا في الطاقة الجنسياتبحض. متعددة الشركاتالبرازيلية فيوتساهم البارز ورها

 Bodman and)افريقيافيتعميقالعالقةبالمجتمعالمحليواشراكه،ضمنجهدتشاركيلبناءالقدرات

Wolfensohn 2011, 60) البرتغالية. المستعمرات من اوسع بنطاق الشركات هذه نشاطات وبتوسيع

التج التبادل من جديدة مرحلة فان افريقيا، اجزاء بقية ونحو بدأتالسابقة، وافريقيا، البرازيل بين اري

البرازيلية الخارجية للسياسة قوي كمحرك بالظهور ف. من ارتفعت البرازيل الى االفريقية 3الصادرات

مليارعام1،بينماالوارداتمنالبرازيل،فقدارتفعتمن2118مليارعام18.2الى2111ملياراتعام

منمجموعوارداتالبرازيلمن%2.2منافريقياتمثلحواليالواردات.2118مليارعام8الى2111

تمثلحوالي الصادراتالىافريقيا بينما  ,White 2010)منمجموعصادراتالبرازيل%2.2العالم،

230) . االرقام هذه إتشيروقراءة أن لى من الفترة في التبادل 2118-2111هذا مصلحةأكان في كثر

كثرمنالنتائجاالقتصاديةالمباشرة،كماأهدافالسياسيةلهتحظىباهتمامالبرازيلاألأن افريقيا،بمايعني

المتزايدةفيافريقيامستقبليةمنتظرةمنالجانبالبرازيليباعائدات وجودنيشيرالىأيمكن ،ستثماراتها

(.بفيالمالحق+أ2انظرالشكلرقم)



 

 على البرازيلمصالحها الىساسمتيأوتبني التقني وتعاونها التنموية مساعداتها زيادة عبر افريقيا في ن

حيث فيافريقيا، والتيتحسنبشكلمضطردصورتها مناالستثمارتاالستراتيجية، نأجانبمجموعة

الحقيقة هي ليست والتي هذه، التنموية الشراكة عالقة في المتبادلة والمنافع بالشراكة حسمتعاظم هناك

لب بالنسبة افريقيا في الصاعدة والقوى الراسخة التقليدية القوى (White 2010, 239)قية يعطي. بما

في الخارجية اهدافسياستها تحقيق على قدرتها من ويعزز افريقيا، نحو توجهها في للبرازيل االفضلية

قضايا عن والدفاع الدولي حضورها زيادة من ايضا  القارة دول يساعد وبما ومعها، ومشكالتهاالقارة ها

.التاريخيةالموروثةمنعهداالستعماراالوروبيالقديم

فيدولافريقيا،حيثترتبطبالسفاراتالبرازيليةا ثقافيا مركز21وضمندبلوماسيتهاالثقافية،فانللبرازيل

والبصرية السمعية والفنون واآلداب البرتغالية اللغة لترويج بها، تتواجد التي البلدان وتحظى.في كما

العديد حيثيوجد افريقيا، في خاصة وشعبية افضلية على البرازيلية التفزيونية منالمسلسالتوالبرامج

افريقيا في العاملة البرازيلية التلفزة شبكات . العام ومنذ انه الى الطلبة2113باالضافة عدد ازداد فقد ،

ا نتيجة بشكلمضطرد الجامعاتالبرازيلية في االفريقيةاالفارقة البدان مع التفاقياتالتعليمية العام. وفي

،(2111عام)والتيتمافتتاحهافيوقتالحق(Unilab)تماالعالنعنتأسيسالجامعةاالفريقية2118

 الناطقة2111الستقبال البلدان بقية في الجامعة لهذه فروع هناك سيكون كما افريقيا، من طالبنصفهم

 والبلدان(Seibert 2011, 8)بالبرتغالية البرازيل بين العالقات توسيع في استثمار تأكيد بكل وهذا ،

االفريقية،ويشيرالىعمقوشمولالتوجهاالستراتيجيالبرازيلينحوافريقيا،باعتبارهااولويةفيسياستها

.الخارجيةوفيفعلهاالدبلوماسي

ا البنائيبشكلسلسفيتحليلوفهم السياسيالبرازيلينحووينسابالمنظور لسلوكالدبلوماسيوالتوجه

فالهويةالتاريخيةالمشتركةبينافريقياونسبةكبيرةمنالمكونالسكانيالبرازيلي،والتيتؤثربشكل.افريقيا

ظاهرفيالقيمالثقافيةالبرازيلية،وتشكلمكونا منمكوناتالخطابالسياسيالبرازيليالموجهللداخلعبر

ساتالدمجاالجتماعي،ينشئمصالحمشتركةللبرازيلوافريقياتستدعياستجاباتواضحةمنالفاعلينسيا

السياسيين ا. البرازيلية الدبلوماسية تجد علىألوهنا متعددة، باتجاهات الدبلوماسي، لفعلها مهيأة رضية

مختلفة دبلوماسية وبأدوات االطراف، والمتعدد واالقليمي الثنائي االقتصاديةالمستوى الدبلوماسية من ،

والعامة والثقافية والتنموية الجنوب. بعالم المتعلقة الدولية السياسات في البرازيلي التأثير من يعزز مما

منقضاياالتنميةوالجوع:عموما ،وفيالنظموالمؤسساتالدوليةالتيتتعاملمعالقضاياالعالميةالمختلفة

.سالموغيرهاوالفقروالمرضوالبيئةوال

ففي.وتتمايزمستوياتهذاالفعلالدبلوماسيبمستوىعميقوتقاطعالهوياتالمشتركةبينالبرازيلوافريقيا

الدولالناطقةفيالبرتغالية،والتيترتبطمعالبرازيلبتاريخطويلمنالخضوعلالستعمار،تتوسعمجاالت

وهيتقترب.يلتناظرسياساتهاالداخليةبحركتهاالدبلوماسيةهذاالفعلالىاقصاها،ويظهرفيهاوكأنالبراز

في المشتركة الهوياتوالمصالح وتعميق علىتعزيز معها والتيتعمل الغربية، افريقيا دول ذلكمع من

االقليميوالتعاوناالقتصاديوالتنمويوالثقافيألجنوبا طلنطي،منحيثالسالم ومعبقيةدولافريقيا.

وتجدالبرازيلاستجاباتعالية.ا علىتقويةنسيجالهوياتالمشتركة،وبالتاليالمصالحالمتبادلةتعملايض

حيثال فيالقارة، ودبلوماسيتها منحيثالقبولالشعبيوالرسميلتعمقدورها فيمختلفدولافريقيا



 

بالنزوعالىالهيمنةاوالىتحقيقا باقيالقوىالدوليةالفاعلةفيرباحوالمكاسبالفورية،كمألينظرلها ا

القارة افريقية. اصول من السكان من الحيوية القطاعات مع الداخل في توظفها نتائج البرازيل وتحقق

الدوليكقائدللعالمالناميوممثل ومؤسساتهمومنظماتهمالمدنيةوالسياسية،كماتوظفهفيحركةصعودها

المختلفة لالستثماراتالبرازيليةفيافريقيا،والتيتمثلايضا الىجانبالعوائد.لقضاياها المتوقعةمستقبال 

اقتصاديةواعدةوزاخرةبالفرص ويمكنالنظرالىتداخلالعواملالثقافيةوالقيميةالمكونةللهويات.سوقا 

علىتشكيلالمصالحوالس معا  فيتأثيرها منالبنىاالقتصادية المكونة المادية العناصر لوكالسياسيمع

التفاعل لعملية السلوكوالمؤظرة لهذا التداخلعلىنشوءالمؤسساتالمشتركةالناظمة وأثرهذا للفاعلين،

فمعتوسعالتبادالتوالتعامالتمعافريقيا،تتحولالممارساتالناجحةونماذجالتعاونالىمؤسسات.هذه

و بالقيم وتحميله السياسي، الفعل وضبط لتنسيق عنقائمة تعبر التي للمعاني واكسابه المشتركة، االفكار

يتكررفيروتيندائمالحركة التعاوننسقا  .التطلعاتالمستقبليةللفاعلينالبرازيليينواالفارقة،ليصبحهذا

ويتكرسذلكفيتوسيعالتمثيلالدبلوماسيالبرازيليفيافريقيامنخاللالسفاراتوالممثلياتالدبلوماسية،

البرازيلوكذل في االفريقية الممثليات عدد زيادة ك مع. المنافسة مواجهة كفاءة في المأسسة هذه وتخدم

.الفاعلينالدولييناآلخرينفيالقارة،مثلالصينوالهندوالوالياتالمتحدةاالمريكية



 :الوطن العربي والشرق االوسط

ايمثلالوطنالعربيوالشرقاأل منطقةاهتمام القوىالدولية،ومنطقةصراعوسطعموما  ستراتيجيلكافة

الحيوية .وتنافسبينالقوىالتيتسعىللهيمنةعلىالمنطقة،والدولالصاعدةالتيتسعىلتأمينمصالحها

نتتجهبقوةنحوالوطنالعربيوالشرقأوكانمنالطبيعيلدولةتسعىلمكانةعالميةبارزةمثلالبرازيل

12-11ندفاعةمتحفزةبالعواملالسكانيةالداخليةللبرازيل،حيثانهاوطنلحواليفجائتهذهاال.وسطاأل

منسكانالبرازيل،المندمجينبالكاملفيالمجتمعالبرازيلي،حيث%2مليونمناصلعربي،ايحوالي

انعلىالسياسةالخارجيةانتعبرعنالمجتمعالذيتمثله فانالدبلوماس. معافريقيا، يةالبرازيليةالفكما

عهدالرئيسلوالتحركتالسياسةالخارجيةالبرازيليةبشكلجديتجاهففي.يمكنهاتجاهلمثلهذهالحقيقة

ولبنان سوريا زار حيث رسميا ، المنطقة يزور الذي االول البرازيلي الرئيس هو وكان االوسط، الشرق

ياوالعربيةالسعوديةواالماراتالعربيةالمتحدةومصروالجزائروقطروليب ردنألزارا2111وفيآذار.

و وايران "اسرائيل"وفلسطين العربية. القمة يحضر امريكي جنوب رئيس اول لوال الرئيس كان كما

(Amorim 2010, 235).والىجانبالعواملالسكانية،فانهناكمصالححيويةتسعىالبرازيللتحقيقها

االندفاعة هذه خالل من يعت. الشرقحيث من استثمارات وجذب للتصدير اسواق لفتح البرازيل هدف بر

المنطقةاأل مع القوية لروابطها المحركة القوة فقطلتطويرعالقاتسياسية.وسط يكنهدفالبرازيل ولم

و البرازيل نفوذ زيادة في الستخدامها بل المنطقة، في اقوى المفاوضاتأواقتصادية في الجنوبية مريكا

العالمية جنوب. حوار لتعزيز البرازيل جانب من مكثفة جهود مع ترافق الهدف وتزعم-وهذا جنوب

 .(Datz and Peters 2013, 45-46)طرافصالحالمؤسساتالعالميةمتعددةاألإجلأالمطالباتمن



 

من،ألوبمراجعةمواقفالبرازيلوسياساتهاخاللالسنواتالماضية،خاصةفيالمؤسساتالدوليةومجلسا

وليبيا العراق وغزو حصار مثل المنطقة قضايا في وفاعال  مساندا  موقفا  الدوام على البرازيل وقفت فقد

وايران،وتساهمهذهالمواقففيتوضيحانالبرازيلتتصرفبناءعلىاحكامهاالخاصة،نوسورياولبنا

الشديد الدبلوماسي للضغط تعرضها حاالت في حتى االتصا. ازدادت اوقد الشرق دول مع وسطألالت

 البرازيل ان حيث أوتضاعفت، باأصبحت عالقة ذات قضايا في انخراطا  منطقةألكثر في والسالم من

(Amorim 2010, 236)مضطربة . غير)وهناكمنيعتبرانمواقفالبرازيلتأتيفيمحاولةتحديها

عبينالجددفيالسياساتالدولية،والذييبحثونمريكية،فياطارالتأكيدعلىدورالالألللسياساتا(المباشر

المتحدة الواليات عليها تستحوذ التي االشكالية القضايا الى بالدخول الدولية، الساحة في بارز دور عن

الغربيينألا بالمنطقةالعربيةوالشرقاأل.مريكيةوحلفائها وسط،واعالءصوتهاومنخاللتوسيععالقاتها

ب المطالبة وصالإفي بنية فأح الدولي، النظام بسماعإن عمال ومطالبتها العالمية تطلعاتها تؤكد البرازيل

.(Datz and Peters 2013, 45-46)صواتالجديدةاأل

ويمكنفهمالسياساتالبرازيليةتجاهالوطنالعربيوالشرقاالوسط،واالهدافالتيتقفخلفها،منخالل

-2113تيقادتهاالدبلوماسيةالبرازيليةخاللفترةرئاسةالرئيسلوالمنعددمنالمبادراتالدبلوماسيةال

2111. 

 

 :القضية الفلسطينية

الفلسطينيةقلبالصراعفيمنطقةالشرقا الدبلوماسيةالبرازيليةتعاملتإن وسط،فألوحيثتمثلالقضية

الع الدول مع وتعميقالعالقة لتوطيد كجسرللدخولالىالمنطقة، ميدانلالحتكاكمعها تعتبرها كما ربية،

بالقوةالمهيمنةعلىادارةهذاالصراع،وهيالوالياتالمتحدة،ومنخاللذلك،نقدمجملبنيةالنظامالدولي

ا ضمان في بمسؤولياته القيام الدوليةألوعدم العدالة وتحقيق والسالم، من حضورها. تحقق بذلك، وهي

.صعودهاالدوليوتظهر

ال لهذهوترى يمكن انه تقدر حيث االسرائيلية، الفلسطينية السالم عملية في شرعي كفاعل نفسها برازيل

هانخراطالرئيسلوالووزيرخارجيتمريكانألويعتبرا.صواتالدبلوماسيةالجديدةألالعمليةانتستفيدمنا

 الشرقاالوسطمنحازا  في اموريم فلسطين)سيلسو لصالح ) حيثحاول لعبدوروتدخلي، الرئيسلوال

واللذانزارا"االسرائيلي"وسيطللسالم،عبرعقدعددمناللقاءاتالفرديةمعالرئيسالفلسطينيوالرئيس

 عام 2112البرازيل وك. واللقاءات الجهود هذه بدت تشجع أن وقد المفاوضاتللها في البرازيلية مشاركة

(Bodman and Wolfensohn 2011, 62).

وز ويؤكد سيلسو الخارجية Amorim(2010, 236)ير مُان المستقلةالبرازيل فلسطين عن عنيد دافع

 قبل ما حدود 1262ضمن جانب الى ولتعيشبسالم لها، عاصمة الشرقية اسرائيل"والقدس وألهمية".

فريقيا،،وكانتواحدة،الىجانبالهندوجنوبا2112دورهافقددعيتالبرازيلالىمؤتمرانابولسعام

منالدولالناميةمنخارجالمنطقةومانحينغيرتقليدينالذينيتلقونالدعوةللحضور،الهميةدورهمكقوى



 

صاعدة دولية تفاوضي. حل الى الوصول عن عاجزة المتحدة الواليات ان على لوال الرئيس احتج وقد

حيث آخرين، لفاعلين المجال وافساح للتنحي واشنطن داعيا  الجهةللصراع، انها المتحدة االمم اعتبر

.(Datz and Peters 2013, 49)المسؤولةعناالشرافعلىالمفاوضاتبينالفلسطينيينواالسرائيليين

ا متعددة الدولية المؤسسات عن البرازيل دفاع مدى يظهر واهميةألوهنا بالتدخل، ومطالبتها طراف

قواعدهاالتيتعطيالوالياتالمتحدةاالمريكيةوحلفائهااضطالعهابدورهاالمقرر،وكذلكاصالحنظمهاو

.الهيمنةعلىقراراتها

ا خطواته ألوضمن كرئيسللبرازيل، قبلأخيرة ما علىحدود فلسطين بدولة االعترافالكامل لوال علن

 Bodman)المنطقةدولسلسلةمناالعترافاتالشبيهةمنأحدثاالعالنالبرازيلي.1262حزيرانعام

and Wolfensohn 2011, 62).قامةمبنىرضإلألوتجسيدا لهذااالعتراف،قدمتالبرازيلقطعةمنا

للسفارةالفلسطينيةومقرالقامةالسفيرومركزثقافيفلسطينيفيالعاصمةبرازيليا،لتساويهابذلكمعبقية

 (.2114صبح)السفاراتالمقيمةفيالعاصمة

السياسيتج فوبجانبدورها الفلسطينية، القضية البرازيلتعملعلىتوسيعالتعاونمعفلسطينعبرإن اه

وفلسطين،والتيتمتوقيعهافيوقتالحقMercosurمباشرةالمفاوضاتللوصولالتفاقيةتجارةحرةبين

فياإل(2111) يؤكدMercosurعالنالختاميلقمة،والىجانبذلك،تصرالبرازيلعلىادخالعبارة

ب والمطالبة الفلسطينية، للحقوق الموصول الشرقاوسطيةإشدعمها السالم فيعملية المجموعة راكدول

(Datz and Peters 2013, 51) ب. شراكالمجموعاتإوتزيدالبرازيلفيذلكمنقوةتأثيردبلوماسيتها

وتحركات مبادراتها دعم في القيادة دور فيها لها التي والتحالفات الدوليةاالقليمية للقضية.ها دعمها ومع

،تمثلتباقامةحواروتشاورثنائيفي"اسرائيل"البرازيلتقيمعالقاتتعاونمتزايدةمعإن الفلسطينية،ف

ا فيمجال تعاون اتفاقية وتوقيع السياسي، ألالمجال عام مفاوضاتاتفاقية2112بحاثالصناعية واتمام ،

 بين الحرة واسراMercosurالتجارة عام 2112ئيل . االهتمام تزايد لوحظ بتوسيع"االسرائيلي"وقد

 لقياداتأالعالقاتمع زياراتمتعددة منخالل البرازيل، وبشكلخاصمع الالتينية، "اسرائيلية"مريكا

 بقيمة عقد حول المفاوضات اجمال في ساعدت والتي الفضاء321للقارة، لصناعات دوالر مليون

لتزوي"االسرائيلية" غيرعسكرية بمركباتجوية البرازيل -UAVs(Datz and Peters 2013, 52د

الخيوط،.(53 بكافة االمساك تحاول التي البرازيلية، الدبلوماسية الممارسة في البراغماتي الجانب ليبرز

.والمحافظةعلىعالقاتمفتوحةوذاتارتباطاتمعمختلفاالطراف

إلوبا البرازيلي الموقف فان والدوليةجمال، الداخلية اعتباراتها يخدم الفلسطينية القضية من داخليا . فهي

بالمباد ئتتحدث عام للسلطة وصل والذي العمال، لحزب 2113المثالية انتباها . تجذب فهي وخارجيا 

يرمريكية،وفيتطويضا فيتحديهاللهيمنةاألأمتعاظما للبرازيل،ليسفقطفيمسعاهاللصعودالدولي،بل

 Datz and Peters)طرافلحلالقضاياالعالميةوبذلكتعززمندورالقوىالصاعدةفيذلكتعدديةاأل

العالقاتالتاريخيةالوطيدةبينحزبالعمالإن والىجانبهذهاالعتباراتالدبلوماسية،ف.(54-55 ,2013

ياسرعرفات،ونشاطهمامعا فيالكثيرالبرازيلي،ورئيسهلوالومنظمةالتحريرالفلسطينيةبرئاسةالرئيس

منالمؤتمراتوالحمالتالدوليةالمناهضةلالستعمارواالمبرياليةوالمناديةبالتحرروالديمقراطيةوالسالم،

ودعمالمنظمةلحزبالعمال،خاصةفيظلالحكمالعسكريللبرازيل،قدجعلالموقفالبرازيليثابتا تجاه



 

عب الفلسطينية العارمالقضية التأييد انتشار في جسرا  الحزب من وجعل الصراع، من الطويل تاريخها ر

صبح)لفلسطينفيمختلفالدولاالمريكيةالالتينية،وبينالحركاتالسياسيةومنظماتالمجتمعالمدنيفيها

2114.)

 

:المسألة النووية االيرانية

وتهويلالمسعىااليرانيالمتالكالسالحالنوويمنمثلتمسألةالملفالنوويااليراني،منجهةتضخيم

و الساخنة"اسرائل"جانبالوالياتالمتحدة القضايا احد خصوصا ، المنطقة في وحلفائهم والغربعموما 

المنطقة في الرئيسية على. مجلساالمن والحقا  الغرب، فرضه الذي االقتصادي الحصار تضعضع ولما

لوقفاوتحديدعملياتالتخصيبلليورانيوم،فقدمرتهذهالعمليةبمساراتايران،ومباشرةالمفاوضات

متعرجةواخفاقاتكثيرة،دونانتصلالىتسويةسلميةمقبولة،تضمنحقايرانفيتخصيباليورانيوم

بداولما.لالغراضالسلمية،وتطمئنالجميعفيالمنطقةوالعالمانايرانالتسعىالمتالكالسالحالنووي

للتفاوضمعايران،والذييحددنسبةالتخصيبباشرافدولي،وبوجودطرف1+2مقترحمجموعة قابال 

وهناوجدتالدبلوماسيةالبرازيليةفرصة.آخرموثوقللقيامبذلك،فقدعادهذاالمسارلالنغالقمرةاخرى

ان،اضافةالىمصالحهاالمتزايدةفيلهاللدخولفيهذاالملفالشائك،والدفعبمصالحهاالمشتركةمعاير

.المنطقةوالعالم

 ثانيعام فيتشرين لها رسمية فيزيارة الرئيسااليرانينجاد استقبلتالبرازيل النقد2112فقد رغم ،

الزيارة سبقت التي واالحتجاجاتالشعبية رئيسالوزراء. مع مشترك وبشكل الرئيسلوال قام ايار وفي

ب ايرانالتركياردوغان الى مشتركة زيارة هيمنتعلىالصحافة. اتفاقية على التوقيع تم الزيارة وخالل

وتضمنتهذهاالتفاقيةالعرضالمقدممنالدولالخمسةالدائمةفيمجلساالمناضافةالىالمانيا.العالمية

دعادالرئيس،وبرغمالتوقيعفق(Fishlow 2011, 183)2112والذيرفضتهايرانفيتشريناولعام

.وهومااضعفاالتفاقية.نجادوكررمواقفهالحاسمةمنمسألةنسبةالتخصيبوكميتهفيمواقفهالالحقة

محاوالتعزلواعلنالرئيسلوال وانتقد لالغراضالسلمية، النووية لحقايرانفيامتالكالطاقة دعمه

الرئيسلوالايرا شجع كما النووية، الغربايرانبسببطموحاتها نعلىالحوارمع يعارض. واعلنانه

العقوباتالتيتمالتهديدبهامنجانبالدولالصناعيةواالممالمتحدة،كذلكدعمهللدبلوماسةفيتسويةهذه

وتحملالمبادرةالبرازيليةفيثناياهامصالحبرازيليةناشئةفيمجالانتاج. (Roett 2011, 146)المشكلة

.م،كمورداقتصاديجديد،تسعىالبرازيللتطويرهوتوسيعالطلبواالسواقالدوليةلهوتخصيباليورانيو

الخاموقدراتعاليةللتخصيبعلىنطاقكسيداليورانيومفهيمنبينالدولالتيلديهااحتياطاتكبيرةمنا

توفرالمشترون ما اذا وبالتاليفرصاقتصاديةواعدة واسع، البرازيليع. المدنيمعالتأكيد لىاالستخدام

.لهذهالسلعة

حيثردتالدبلوماسية.التركيةبنقدشديدمنجانبالقوىالغربية-وقدووجهتالزيارةوالمبادرةالبرازيلية

نالبرازيلتحتاجللتعاطيمعكافةالدولوليسعزلأكدتالموقفالرسميفيأبشكلدفاعي،والبرازيلية



 

الىن.بعضها .موالروابطالتجاريةبينالبلدين،والعالقةالتاريخيةالقائمةمنذعقودمعهاواشارتبرازيليا

الشرق في للبرازيل التجاريين الشركاء اكبر من واحدة اصبحت ايران ان الى البرازيلي الرئيس واشار

بينعاميألا يقارب2112-2113وسط،معتضاعفالتجارة م2الىما والمكونةاساسا  نملياردوالر،

لطهران مبيعاتاالغذية البرازيلفي. لرغبة االيرانية الحكومة بدعم ايضا  البرازيلية رحبتالحكومة كما

 .(Roett 2011, 147)ممالمتحدةمنلألالحصولعلىمقعددائمفيمجلساأل

مجلسفيضدفرضعقوباتعلىايران،فقدصوتتالبرازيلوتركيا2111وفيالتاسعمنحزيرانعام

فحيثتمالوصول.فكانتالمرةاالولىبتاريخهاالتيتصوتفيهاالبرازيلضدقراركانمتفقا عليه.االمن

–قائمعلىخطةليستمنصناعةالبرازيلوالتيتتطلبمفاوضاتشاقةوبحسننوايامعايران–الىحل

.(Amorim 2010, 224)التصويتضدالقرارفانهلميكنبوسعالبرازيلغير

المفاوضاتأويبدومنطبيعةالدخولالبرازيليللمس الحتاللموقععلىطاولة النوويةااليرانية،سعيها لة

األ وفيقضايا القضية فيهذه الدوليين، والسلم إمن المنطقةإضافة في المتزايدة الدفاععنمصالحها لى

الطاقة مجال في خاصة المضطربة، بال. االحتكاك استمرار األوكذلك المتحدة وحلفائهاواليات مريكية

،الصينوروسيا،BRICSكثروضوحا منشريكيهااآلخرينفيمجموعةأبرازموقفهابشكلإالغربيين،و

كمااناشراكتركيافيالمبادرةالبرازيلية،هوايضا استمرار.فيعرضهالنفسهاكفاعلدوليوقوةصاعدة

تجاهاتالتيتسلكهاالدبلوماسيةالبرازيلية،لزيادةوزنهاالدوليوتوسيعفيجذبفاعلينآخرين،ودفعهمباال

.تحالفاتهامعدولالجنوب

ا الشرق في للدخول البرازيلية المبادرة إلى النظر فيهاألويمكن الساخنين الملفين عبر وسط الصراع:

والعربي الن"االسرائيلي"-الفلسطيني زاوية من االيراني النووي والملف البنائية، ظرية سعرت. فحيث

البرازيللبلورةهويةجديدةلهاكقائدللعالمالناميوقوةعالميةصاعدةعلىالساحةالدوليةممثلةلقضاياعالم

الدولي السياسي الفعل وبالتالي البرازيلية، المصالح تشكيل في مؤثرا  اصبحت الهوية هذه فان الجنوب،

 على للحفاظ سعيها في وتحقيقهاللبرازيل، المصالح هذه ا. الشرق في السياسي الفعل يحاولألوهذا وسط

مريكية،المهيمنةعلىالمنطقة،ليلفتاالنتباهالىالعبعالميصاعديمكنألاالحتكاكمعالوالياتالمتحدةا

االتيوفيهذاالدخولللمنطقةأبرزتالبرازيلجزءا منهويته.أنيكونلهتأثيرمافيصراعاتالمنطقة

التفاعالت لزيادة ممكنا  جسرا  لترسي تكوينها، في العربي الوطن أبناء من العرب المهاجرون أسهم

وتظهرفيخلفيةهذهالتفاعالتالفرص.والتبادالتالمحتملةبينالبرازيلوالبلدانالعربيةوالشرقأوسطية

.ناستثماراتموالالتيتبحثعألالواسعةفيمجالالطاقةالبتروليةورؤوسا

 

 :قاليمالمبادرات ثنائية األ

قاليمألقطابيتطلبتحفيزوتحريكالمبادراتبيناألنبناءنظامعالميمتعدداأتعتقدالدبلوماسيةالبرازيلية

وقدكانتقادرةعلىتحريك.جلدفعالمصالحالمشتركةفياالمنوالسالموالتنميةأالمختلفةفيالعالم،من



 

اال االقتصاديفيكتلتها وتجمعها العالقاتأمريكاقليمية وتوسيع توطيد باتجاه فقيةألاالجنوبية، قاليمأمع

ثقلالبرازيلوتأثيرهافيمالحقةمننحاءالعالم،بمايعطيالوزنالدوليلهذهالمبادرات،ويزيدأخرىفيأ

.جندتهاالدوليةومصالحهاالخاصةأ

والذيFEALACمريكاالالتينيةأسياالشرقيةوآوللتعاونألالملتقىا2112فقداستضافتالبرازيلعام

األ تطوير الى المنطقتينهدف بين السياسية واالتصاالت عمال بذرة. زرع تم المؤتمر انعقاد وبمناسبة

 االقتصاديين التجمعين خالل من المنطقتين بين الثنائية Mercosurالشراكة  ASEAN(Amorimو

2010, 236) . وأمريكاتعاونمنتدىان آسيا FEALAC)الالتينيةشرق شراكة( مندولة36منهو

آسيا رسميقناةلتشكيلالالتينيةوأمريكاشرق بينحوار .المنطقتينومنتظم المنتدى اجتماعاتويعقد

في مستوياتمنتظمة ثالثة ووزراء: الخارجية، المسؤولون والموظفون الحكوميين، المسؤولين عنكبار

المعنيةالدولاجتماعاتبينFEALACمنسقيمنكماوتعقدالمجموعةالمحوريةوالمكونة.عمالألتنفيذا

األخرى التعاون الالتينية)لتسهيل وامريكا آسيا شرق تعاون لمنتدى االلكتروني الموقع

http://www.fealac.org.)زيزالعالقاتالتجاريةوالثقافيةبيناعضائهويواصلالمنتدىتع. 

اإل مبادراتها توسيع البرازيل تابعت اكما القمة لعقد فدعت للتكاملألقليمية، والكاريبي الالتينية مريكية

مريكيةالتينيةوكاريبية،بمافيهاكوبا،أ،والتيجمعتثالثةوثالثوندولةCELACاوCALCوالتنمية

البر في فيباهيا اول فيكانون )2118ازيل او. كندا او االمركية الوالياتالمتحدة تدعيلالجتماع ولم

رمزية كاشارة االوربي االتحاد .) ضمت مصغرة قمم االجتماع سبق Mercosurوقد UNASURو

 Roett)فيجسماقليميدائمRio-GroupوCALC،وكانتالخطةدمجRio –Groupومجموعةريو

2011, 131) الوسطىانالرئيسلوالقدحضراجتماعقمةللدولاالعضاءفينظامالتكاملألوك. مريكا

SICAمن اقليميةأوالذيعقدفيالسلفادور، جلتعزيزالعالقاتاالقتصاديةوالسياسيةوالثقافيةمعكتلة

بعثةاالستقرارفيكمااستثمرتالبرازيلقيادتهال.مريكاالوسطىأخرى،والتيتوحدثمانيةدولمندولأ

فتح مما االقتصاديةواالجتماعيةفيها، فيالتعاملمعالقضايا امامأهاييتي،ونجاحها بوابالدولالكاريبية

.(Cervo 2010, 28)البرازيلفيمجاالتالتجارةواالستثماروالتنقيبعنالبترولوانتاجالوقودالحيوي

كاملاالقليميفيامريكاالالتينيةوالكاريبي،ومنضمنها،فقدتعززتعمليةالتCELACوبتأسيسمنتدى

البرازيليةأ الدبلوماسية الجنوبية،وهوالهدفالذيعملتعليهطويال  مريكا . اإلأفبعد قليمينمكنتبنائها

مريكاالوسطىوالكاريبي،لزيادةوتقويةحضورهاأكثرلبقيةدولالجوارفيأمريكاالجنوبية،فقداتجهتأل

االقتصادية لمصالحها افضل وضمان الدولي، . إوفي مجموعة وانتهت اندمجت فقد المنتدى -Rioطار

Groupفعليا عنأ،و والتيمقرهافيواشنطن،ويقومبدورها(منظمةالدولاالمريكية)OASصبحبديال 

يمكنالقولانالنواياالضمنيةوبذلك.فيبقيةاجزاءاالمريكيتين،باستثناءالوالياتالمتحدةاالمريكيةوكندا

منوالتجارةعلىقضايااألمريكيةألالوالياتالمتحدةاتقليصنفوذوهيمنةللسياسةالخارجيةالبرازيلية،في

مريكيالالتينيفيامريكاالوسطىوالكاريبيوامريكاالجنوبية،والتيتستجيبلتوجهاتومواقفاليساراأل

فيايمنالترتيباتاالقليميةالتيقادتهاقدتحققت،حيثلميتماشراك الوالياتالمتحدةاالمركيةاوكندا

وكانتمحركها البرازيلية الدبلوماسية . يبدو القارة، في لها المنافسالتاريخي هذا الدبلوماسيةأوبابعاد ن

 أالبرازيلية أصبحت منافسين مع التعامل في قدرة اقتصاأكثر ورسوخ قوة بسبب حجما  وتنميتهاقل دها

http://www.fealac.org/


 

وأرجنتيناوكوبامنافسةالبرازيل،ووزنهاالدولي،حيثاصبحمنالصعبعلىالمكسيكاوفنزويالاواأل

 االمبريالية، نزوعاتها من التاريخية المخاوف مرحلةأتوظيف خالل ترسخت التي الجديدة الحقائق مام

.الصعودالدوليللبرازيل

ف البرازيلية ونجحتالدبلوماسية العربية القمة مؤتمر الدولاألمريكيةيتنظيم رؤساء بمشاركة الجنوبية،

 والحكومات، ايار 2112في . البرازيل استضافت ا34حيث للقمة األقائدا  للبلدان الجنوبيةألولى مريكية

القمةالثانيةفقدتأ.والعربية،وتكرستكملتقىللتنسيقوالتشاورالسياسيبينالدولالمشاركة متنظيمهاما

 فيالبيروعام2112فيقطرعام والثالثةعقدتفيليما بتأخيرعامبسسبالثوراتالعربية 2111، ان.

عمالوايجادصيغجديدةللتعاونبينألمستوىاالتصاالتالعاليبينقادةالدولساعدفياستكشاففرصا

والعملعلىتقليصالمسافات الجنوبية، العربيوأمريكا الجغرافيةوالتقاربواالندماجبينالشعوبالعالم

مشاريع وإطالق المنطقتين بين مباشر طيران وتطوير واالقتصادية التجارية العالقات وتعزيز والثقافات

 التصحر فيمجالمكافحة خاصة انتجت.(Amorim 2010, 230)تعاونية مشتركةوقد ثقافية مشاريع

معرض حوAmrikمثل الفوتوغرافية وتأسيسمكتباتللصور الجنوبية، امريكا في العربي الحضور ل

التجارةبينالبرازيلوالدولالعربيةثالثةمراتمنذالعاموتضاعفت.وثنائيةالثقافةفيالجزائروساوباول

)ملياردوالر21الى2118،ووصلتفيالعام2113 (بفيالمالحق+أ6انظرالشكلرقم وفيقمة.

Mercosur معمصر2111عام حرة تجارة اتفاقية توقيع تم فيسانجوانفياالرجنتين، يجري. كما

الخليحي ومجلسالتعاون المغربواالردن مع شبيهة التفاوضعلىصفقة العملية. اطالقهذه سيتم كما

 وفلسطين سوريا مع الحرة التجارة (Amorim 2010, 235)لمفاوضاتمنطقة فان. جانبذلك، والى

باضطرادالتعاون يتوسع السعودية، العربية المملكة مع خاصة البترول، مجال في البرازيل مع .الثنائي

 النتائجأوتزايد الى ليؤشر العربية، الخليج الىدول دخولشركاتاالنشاءاتوالمقاوالتالبرازيلية يضا 

.المباشرةالتيتجنيهاالبرازيلمناندفاعةدبلوماسيتهانحوالمنطقة

 األتكما القمة لعقد مندولافريقيا، وبدعم البرازيلية، األحركتالدبلوماسية الجنوبيةفريقية مريكية حيث.

،وتبعتهاالقمةالثانيةفياسالمرجريتا2116تشرينثاني31فيابوجافينيجيريافيولىانعقدتالقمةاأل

Isla Margarita كانتمقرر2112فيفنزويالفيايلول والثالثة ، عام ليبيا في  Amorim)2111ة

2010, 234) عام(Malabo, Equatorial Guinea)،لكنهاعقدتالحقا فيمالبوفياكواتولايرغينيا

2112 القممتعزيزتعاونجنوب. جنوبفيمجاالتالمفاوضاتالتجارية–وقدتضمنتاجتماعاتهذه

والمواصال والطاقة التحتية والبنية المناخي اإلوالتغير وحقوق ت بين من أنسان أشياء إخرى، لىإضافة

كماتضمناعالنات.مريكاالجنوبيةأطراففيالمجاالتاالستراتيجيةفيافريقياوألتعزيزالتعاونمتعددا

مريكيةالجنوبيةألفريقيةواألمنوضمانمشاركةاعلىمنجانبالدولاألسياسيةطالبتباصالحمجلسا

لىالمطالبةبتكثيفالجهودإضافةجلتصحيحاالختاللوعدمالتوازنفيها،باإلأومنفيالمنظماتالدولية

 تحقيق وفي والجوع الفقر مكافحة في اأالدولية ألهداف MDGsلفية في. السياسية المسائل جانب والى

نمويةبينالدولاجتماعاتالقممهذه،فقدعقدتالتزاماتبتوسيعالتبادلالتجاريوالعالقاتاالقتصاديةوالت

األاأل واالتحاد الجنوبية طورت .فريقيمريكية فقد افريقيا، مع المتعددة واالقليمية وبجانبالعالقاتالثنائية

ا متعدد التعاون البرازيلية ألالحكومة افريقياMercosurطرافبين في والمنظماتاالقليمية ففينيسان.



 

SACUواالتحادالجمركيلدولافريقياالجنوبيةMercosurبينتمتوقيعاتفاقيةالتجارةالتفضيلية 2112

 ليسوثو Lesothoفي المنطقتين كال في واالستثمار التجارة لتسهيل ،(Seibert 2011, 7) تجري. كما

خرى،لتؤشرعلىاهتمامأودولومجموعاتافريقيةMercosurقامةمناطقتجارةحرةبينمفاوضاتإل

البرازي تكرسحضورالدبلوماسية فيما المنطقتين، دول بين والتكامل التعاون فوائد وتوسيع تعميم في لية

.البرازيلكقائدعالمي

األ متعدد التعاون خالل من البرازيل الدولي،وتدفع وحضورها مكانتها يعزز بما الدولية، طرافاجندتها

تستحض عندما خاصة الدولية، المنظمات في والتفاوضي السياسي القممووزنها هذه حصاد دبلوماسيتها ر

قليميا ودوليا ،فيالعالقاتالثنائيةوفيالمؤسساتإجندتهافيالمستوياتالمختلفة،أواالتفاقياتفيمالحقة

.طرافمتعددةاأل

إنزيادةوكثافةالتفاعالتالدبلوماسيةالتيأطلقتهاالبرازيلمنأمريكاالجنوبيةإلىالوسطىوالكاريبي،إلى

اا والشرق العربي والعالم وسكانيةألفريقيا ولغوية محركاتثقافية اندفعتعلى والتي آسيا، وشرق وسط

التضامني، السياسي الخطاب عززها والتي الجنوب، عالم بين المشتركة الهويات أظهرت وتاريخية،

واالنألوا التنموية الجنوب مشكالت مع الدولي التعامل في بالعدالة المطالبة الجوعفكار قضايا من سانية

قداعطىمعانيجيدة الممارساتوالنماذجالناجحةللبرازيل، التيتحملها والصراعات، والفقروالمرض

لهذهالتفاعالتبينالبرازيلودولالجنوب،عززتالتقاربوالتضامنوحفزتالمزيدمنالتعاون لتدخل.

لتك والمبادرات االتصاالت هذه مأسسة ديناميكية حركةفي وتوجيه ضبط في ولتسهم واستدامتها، ريسها

وهنانشأتمؤسساتونظمتعاونوآلياتتكرسالهوية.هدافوالمصالحالمشتركةألالجنوبنحوالقضاياوا

ويتعززرسوخهذهالمؤسساتبالفوائدالملموسة.المشتركةوالسعيالجماعي،وانكانبتفاوت،فيسبيلها

لل فقدنتجعنهاتوسيعحركةالتجارةواالستثمارات.جميع،فيمجالأولوياتهمالوطنيةوالنتائجالتيتحققها

والتبادالتالثقافيةبينهذهالدول،أبرزتالفرصالواسعةوغيرالمستغلةللتعاونالمستداموالممأسسبين

رعنصوتهكمازادتهذهالمؤسساتمنصوتالجنوبوقدرتهالجماعيةعلىالتعبي.دولعالمالجنوب

طراف،ويعززذلكأيضا منالصعودوالمكانةالدوليةللبرازيل،ألفيالمؤسساتوالمنظماتالدوليةمتعددةا

.ويكرسهويتهاالجديدةكقيادةلعالمالجنوب

 

 :الفصل خالصة

 دبلوماسيتها وحركة البرازيلية الخارجية السياسة الفصلاتجاه الجنوبفيبينهذا التعاونمع يردهافف.

علىالعولمةالتياندفعتبعدنهايةالحربالباردة،واستعدادا للتوائممعها،فقداتجهتلبناءوتعزيزالتكامل

اإل في واألأقليمي واالقتصادية السياسية لتفاعالتها ومجال للبرازيل اقليمي كفضاء الجنوبية، منية،مريكا

باإل المإضافة والثقافية الجوانباالجتماعية الجوارلى دول مع شتركة ذلك. منوراء هدفتالبرازيل وقد

دول مع المضبوطة المنافسة من لمرحلة تعريضه عبر العالمي االقتصاد على لالنفتاح اقتصادها تهيئة

في التفاوضي وزنها بزيادة جماعيا ، العولمي االقتصاد هجوم لصد اقتصادية كقوة وتكتيلها الجوار،



 

لمنط لألالمفاوضاتالتجارية الحرة التجارة FTAAمريكيتينقة الجوار. دول ومعها هدفتالبرازيل كما

منيةمريكيفيامريكاالجنوبي،ومنعتدخالتهاالسياسيةواألالدوروالنفوذاألقليصالتيتشاركهاقلقها،الىت

اإل دول في واالقتصادية تحت الديمقراأقليم السياسي االستقرار تعزيز خالل من ذرائع، دولية في طي

اإلاإل نظامها وبناء واألقليم، السياسي المشتركقليمي االقتصادي سوقها جانب الى مني لتوسيع. واتجهت

مندولأمريكاالالتينية،والتيتضمالىجانبأتعاونهااالقليميمععمومدول مريكاأمريكاالجنوبيةكال 

لحكمفيالعديدمنالدولالمركزيةفيهذااالقليم،الوسطىوالكاريبي،مستندةالىقوةاليسارالذيوصلل

 نفس األألتحقيق المتحدة الواليات نفوذ امتداد صد في والسياسية، االقتصادية االقتصاديهدافها مريكية

ومن التعاونعلىأوالسياسيواالمني، البلدانفيتقريرأجلزيادة نماطتنميتهاأساسالتكافؤواستقاللية

.االجتماعيةاالقتصاديةو

حيثوظفت.وسطيضا فياتجاهالدبلوماسيةالبرازيليةنحوافريقياوالعالمالعربيوالشرقاألأوبحثالفصل

فاتجهتنحوافريقيامدفوعة.البرازيلوبذكاءعوامهاالداخليةالتاريخيةوالسكانيةوالثقافيةفيهذهالحركة

الكبيرمنذوياأل سكانها فريصولاألبتعداد بعد تأتيبذلكثانيا  اذا منحيثعددأقية، افريقية كبردولة

معالدولاالفريقيةالناطقةبالبرتغاليةومععمومدول للغةوالثقافةفيتفاعلها الىجانبتوظيفها السكان،

افريقيا التنمويةفيمكافحةالجوعوالفقروالمرض. دتهالتقديممساعوتحدياتالبيئةواستندتالىنجاحاتها

لها حلول اليجاد وتسعىجاهدة المشكالت، هذه التيتواجه االفريقية الدول مع تعاونها وبناء التقنية كما.

الحيويوالتعدينللوصولالىاتفاقيات االقتصاديةفيمجاالتالزراعةوالطاقةوالوقود وظفتانجازاتها

تثماراتهاوحركةتجارتهامعدولالقارة،بشكلسعتاسفو.للتعاونوالشراكةالتنمويةمعالبلداناالفريقية

األ القارةيعطي دول في والمقاوالت العقود كسب في البرازيل، ولسمعة البرازيلية، للشركات .فضلية

والقيام السفاراتوالممثلياتالدبلوماسية انشاء وكذلكمنخالل الثقافة، منخالل الحضور وعززتهذا

علىمستوى الكباربالزياراتالرسمية والمسؤولين الدول رؤساء الدول. مع الثنائية والىجانبعالقاتها

بينأقليميةفيافريقيا،دعمتووالمجموعاتاإل الجنوبيةوافريقيا،منأطلقتمبادراتثنائيةاالقليم مريكا

سيبينلتعزيزالتشاوروالحوارالسياسيوالتعاونالدبلوماUNASURخاللقمةاالتحاداالفريقيودول

.Mercosurاالقليمين،اضافةالىاالتفاقياتاالقتصاديةوالتجاريةبيناالتحاداالفريقيو

يضا بالعاملأيضا تجاهالدبلوماسيةالبرازيليةلالنفتاحوالتعاونمعالعالمالعربي،متحركةأبرزالفصلأكما

السكاني،الىجانبالمصالحالسياسيةواالقتصادية التجاريةمعالعالمالعربي،فقدسعت. لتطويرعالقاتها

خاصةفيمجالالطاقة،وكذلكتعاونهاالسياسيفيمساندةقضاياالعالمالعربي،خاصةالقضيةالفلسطينية

 والتي دوركان ا بارزا للبرازيل ومن السياسية العملية دعم أفي الوصول مستقلةإجل فلسطينية دولة لى

الى القدس، اإلبعاصمتها التنمويوالمساعدة التيتقدمهاجانبالدعم نسانية للحوارلتوقيع. واتضحسعيها

 خالل من العربية الدول من العديد مع الحرة للتجارة والعالقاتMercosurاتفاقيات التبادل يوسع بما

يكيةالجنوبيةلتعزيزمريضا مبادرةالبرازيللعقدالقمةالعربيةاألأكمابين.التجاريةبينالعربوالبرازيل

 ودول العربية الدول بين والثقافية االقتصادية المجاالت في والتعاون السياسي والحوار مريكاأالتشاور

الجنوبيةالتيلديهاجالياتعربيةقويةومؤثرة يضا محاولةالبرازيلللدخولفيمفاوضاتأوبينالفصل.

للوصولالىا لألالملفالنوويااليراني،وسعيها اليورانيوم غراضتفاقيحددمستوىتخصيبواستخدام



 

.وجذبتفيهذهالحركةتركيا،باعتبارهامندولجوارايرانالتيلهامصالحايضا فيهذاالملف.السلمية

تجاه موقفها لها عالمية الىقوة فيابرازصيرورتها المدفوعبرغبتها وظهرتحركالدبلوماسيةالبرازيلية

األمختلفالق الوالياتالمتحدة بيد محتكرة تظل التياليجبان العالمية ضايا الىسعيهاإمريكية، ضافة

.لضمانوتوسيعمصالحهاالتجاريةواالقتصادية

الجنوبظهرتبوضوحوباإل بين للتعاون البرازيلية الدبلوماسية للحركة متشابهة مالمح هناك فان جمال

.خاللعرضهذاالفصل



 

 ثالفصل الثال

 التحالف بين الجنوب

 

يتناولهذاالفصلاتجاهالدبلوماسيةالبرازيليةلبناءالتحالفاتمعدولالجنوب،سواءتلكالتيتتشابهمعها

اإل مكانتها حيث نموذجهامن لبناء وسعيها الثقافي وتنوعها العرقي وتعددها الديمقراطي ونظامها قليمية

لخصا يستجيب الذي والتنموي فياالقتصادي لدورها ورؤيتها االقتصادية، ومواردها االجتماعية ئصها

سسأوتلكالدولالتيتتطلعلدخولهافيالنظاماالقتصاديالعالميعلىأ.النظاماالقتصاديوالنظامالدولي

االقتصاديالموروثوالذي المتكافئةمعدولالعالم،وتسعىلتعديلبنيةالنظام منالتجارة تمكنها عادلة،

العالميي االقتصاد في الهامشي وموقعها النامية البلدان تبعية كرس نشأأ. الذي الديناميكي التحالف و

لىتحالفوقطبدوليللقوىالصاعدةفيالعالم،ويحملرؤيالتغييرإكمؤشراتاقتصاديةمجردةوتطور

األ متعدد نظام باتجاه الدولي النظام علىمصيبنية الهيمنة فيه عظمىقطابتنتفي منجانبقوة العالم ر

.مريكيةواحدةهيالوالياتالمتحدةاأل

قامةوتعزيزهذهالتحالفاتمنخاللسعيهالبناءالهويةإويبحثفيدورومبادرةالدبلوماسيةالبرازيليةفي

.طرافاألجماعوتنسيقالمواقفحولالقضاياالعالمية،وفيالممارسةالدبلوماسيةمتعددةالجماعيةوبناءاإل

عضاءالتحالف،وفيأكمايبحثفيتوظيفهذهالتحالفاتفيزيادةالوزنالتفاوضيالدوليللبرازيلوبقية

 وصوال  للبرازيل الصلبة القوة وتصليب وبناء العالقاتاالقتصادية لتعزيز عليها عالميةإاالستناد قوة لى

.مشاركةفيصناعةالقرارالدولي

 

 :خلفية

مريكيةلىتكريسالوالياتالمتحدةاألإحربالباردةوانتهاءنظامالقطبيةالثنائيةواندفاعالعولمةدتنهايةالأ

الدولي النظام على مهيمنة كقوة سعت. إفقد إلى صياغة والماليأعادة والتجاري االقتصادي سسالنظام

.ودولالجنوبأدولالنامية،فضليةلمصالحهادونمراعاةمصالحاآلخرين،خاصةالالعالميبمايعطياأل

 وترتيباألإوعملتعلى بناء اإلعادة من في األأقليمي والشرق العربي الخليج وفي الشرقية وسطوروبا

العالقات لسير االستراتيجية ورؤيتها ارادتها لفرض العسكرية الغطرسة مستخدمة آسيا، شرق وجنوب

المعلوماتواالتصاالتالتيتسيطرمنخاللهاعلىتدفقلىجانبتطويرهاوامتالكهالتكنولوجياإ.الدولية

 والتي واالتصاالت، والثقافيةأالبيانات االجتماعية الحياة جوانب لمجمل حيوية ضرورات صبحت

.مركةواألأواالقتصاديةوالسياسية،والتيمثلترأسالحربةالندفاعالعولمة،



 

عدماالنحيازعنالمشهدالدولي،وقدكانتقدبرزتفيوفيظلهذهالتحوالتالدولية،فقدغابتحركة

و وافريقيا االستقاللفيآسيا الدولحديثة تاريخيةسعتفيها موقعهاأمرحلة ألنيكونلها الالتينية مريكا

وفي النامية، الدول بين التنمويوالسياسي للتعاون الجهود وفيتوجيه الثنائية، القطبية فيعالم وصوتها

.ةبالسلمالعالميالمنادا

 الجديد الدولي النظام وصول العالميةإومع القضايا مع التعامل على وضعفقدرته التأزم لىحاالتمن

 وتفاقم فيأالمختلفة، دور لها يكون تسعىألن برزتقوىصاعدة فقد فيه، المهيمنة القوىالتقليدية زمة

العالمية،لضمانمستوىمقبولمنالتوازنفي القيادة وأالعالقاتالدولية،فيظلنظامعالميالقطبي،

األ متعدد قطابنظام فت. للدولالتيالترغببممارسةالمجالألحمما الدولية،خاصة للقيادة ساليبجديدة

ب السيطرة وتؤمن الحربية، للسفن الجبرية الدبلوماسية كرستها التي الهيمنة بمفهوم بناءأالمقترنة سلوب

وهنابدأتالدولالبارزةفيالنظامالعالميالسابقوالدول.(Burges 2009, 45)ليداالجماعالتحالفاتوتو

فيبناءنظامعالميجديد، بالتقاربوالتضامنأالباحثةعندورلها الدوليالراهن، واصالحبنيةالنظام

.الجنوبطارعالمإوالسياساتالمشتركةواطالقالمبادراتفيوالهوياتوبلورةالرؤى

ك النامية البلدان مع التحالفات بناء جاء ألقد في للمشاركة إسلوب ومن العالمي الحكم جعلأصالح جل

وديمقراطيةأالمؤسساتالدولية كثرعدالة التحالفاتعلىفكرتيالتضامنبينالبلدانالنامية. وقامتهذه

يعطيالبلدانالناميةالوزنالطبيعيفيالقراركثرديمقراطية،بماأطارالمطالبةبنظامدوليإوالتعدديةفي

طراف،خاصةتلكالتيتمسالنظاماالقتصاديالعالمي،الذيالدوليلمختلفالمؤسساتالدوليةمتعددةاأل

يديمحالةالتفاوتوالتبعيةبينالبلدانالناميةوالبلدانالمتقدمة نأBurges (2009, 88)ويعتبربورغز.

ج-تعاونجنوب مبينا  االقتصادي، للتقدم جديدة فتحسبل قد التضامن، فيفكرة والكامن نأنوبالموسع

القائمة البنى اطار في قوة الجنوبلديه وان للشمال الخضوع تعني يجبان ال العولمة . ثرتهذهأوقد

و النامية، الدول بين الثقة تجديد في تغييرأالسياسة مشرا حدثت لبلورة قاد مواقفها لدولفي جماعي وع

.الجنوبللمشاركةاالقتصاديةوالسياسيةالعالمية

وظهراتجاهالتضامنالجنوبيبمكونهالسياسيفيالسياسةالخارجيةالبرازيليةخاللفترةرئاسةلوال،في

حيثو.نتوظفامكانياتهامنخاللاستخداماآللياتالديمقراطيةفيالنظامالعالميأدعوتهلدولالجنوب

مركزيا  السياسيالعالميمكونا  فياالقتصاد المساواة الديمقراطيةوالحاجةلحلمشكالتعدم ظلتمسألة

عادةبناءإندولالجنوبيمكنهاأعطاءاهتماممحددلفكرةإمنخطابالسياسةالخارجيةالبرازيلية،فقدتم

واال وقدراتها لطاقتها الخاصبالتفكيربتصورها واقعها حيثوتوجيه العالمي، المستقبليللنظام علنأتجاه

 عام في المتحدة لالمم العامة للجمعية بصراحة لصناعة2004الرئيسلوال القوة لديه النامي العالم ان ،

.(Burges 2009, 169)خياراتهالخاصة،هذهالقوةفقطكانعليهممارستها

لعالمالجنوب،إوبالنسبةللبرازيل،ف والذيعبرتعنهالسياسةالخارجيةالبرازيليةخالللىجانبانتمائها

منالناحيةاالقتصاديةوالتجاريةوالسياسية،أالعالقاتمعالجنوبهيإن ففترةالرئيسلوال، كثرتفضيال 

فيالسياسةالخارجيةالجيدة،فيمقابلانالشمالاليقدماالالقليلالتقاطهاهاتقدمفرصا واعدةيجبأن حيث

،فكان(Cervo 2010,13)،ويطلبفيمقابلهااشتراطاتكثيرةفيالمجاالتالهيكليةةيرالسوقالكبيرغ



 

 االقتصاديةالجديدةفيالجنوب،والتييمكنها للجغرافيا نتعيدرسممساراتالتجارةأالرئيسلوالمتحمسا 

اضافة.(Burges 2009, 170)وبالعالميةعبراستغاللالفرصغيرالمستغلةفيالتجارةبيندولالجن

كبرفيالمفاوضاتأجلتحشيدوامتالكقوةتفاوضيةأيضا منأالىانالبحثعنشركاءفيالجنوب،هو

 (Vigevani and Cepaluni 2009, 96)الدولية ف. تعطيإن وبالتالي الجنوب مع والتحالفات العالقة

وف الدولية، الساحة على نوعيا  ثقال  األالبرازيل متعددة المؤسسات خدمةي في البرازيل توظفها طراف،

 وتطلعها القومية، إمصالحها الدولي، النظام في عالمية مكانة والمكاسباالقتصاديةإلى المزايا جانب لى

.الكبيرةالتيتحققهافيعمليةالتوسعواالنتشارنحوالجنوب

تحليلظهورفكرةالتحالفاتمعبلدانالجنوبوال موجهةنحوالمطالبةبتعديلوتغييربنيةالنظامالدوليإن 

بمؤسساتهالسياسيةواالقتصاديةوالمالية،والتيتمسمصالحبلدانالجنوبوالترعاها،والتيتكرسفكرة

ا كانتفيصميم العالمي، النضال الجنوبيفي التضامن للرئيسلوالوحزبألوروح السياسية يديولوجيا

العمالاليساري العام بداية 2113الذيوصلإلىالحكم فيالمبادراتلتكوينصيغ. الخلفية واثرتهذه

جديدةفيالحركةالدبلوماسيةوالسياسيةالبرازيلية،منطلقةمنتفضيلالعالقةمعدوللديهاقواسممشتركة

والتطلعاتالمستقبليةلدورمنحيثالهوياتاالجتماعيةوالتعدديةالعرقيةوالثقافيةوالممارساتالديمقراطية

الدوليةمثلالهند فيالسياسة دورها الدوليأواستعادة فيالنظام الهوياتمنخاللالتصور. وتتعمقهذه

هذه وتطورت مصالحه، خدمة سبيل في وقوته مقدراته توظيف على أراد ما اذا الجنوبي العالم بقدرة

اياالدولية،والتياثبتتفيهاهذهالدولقدرتها،اذاماالتصوراتخاللمواجهاتمشتركةفيعددمنالقض

 المهيمنة القوى على فرضالتراجع في بتوظيفها، التي)قامت القضية عن المتحدة الواليات تراجع مثل

بعالجات المتعلقة الفكرية الملكية حقوق النتهاكها البرازيل ضد العالمية التجارة منظمة أمام بها تقدمت

نشئهذهالهوياتالمشتركةمصالحمشتركة،أوأنهاتعملعلىبلورةالمشتركفيالمصالحماوت(.االيدز

 البلدانمنخاللالتواصلالسياسي الدبلوماسيمنخاللاللقاءاتوالتفاعالتبينقياداتهذه-بينهذه

قوالتناغموفقالمنظورالبلدان،وبالتالي،فإن هاتشتركفيممارساتوسلوكسياسيدولييظهرفيهالتناس

.البنائي

ومن.2111-2111قداتجهتحركةالدبلوماسيةالبرازيليةنحوالجنوببشكلظاهروكثيفخاللالفترةو

وحقوق والمناخ التجارة مجاالت في متعددة دولية موضوعات لمالحقة سعت معه، وبالتحالف الجنوب

اإل متعددة الدولية المؤسسات عبر وغيرها، وألانسان بتغيير بالمطالبة وتمسكت كما بنيةإطراف، صالح

الدوليليكون الدوليأالنظام منحيثالتمثيلوالقرار الديمقراطية المفاهيم مع اتساقا  كثر وسأعرضهنا.

مبادراتالبرازيللبناءوتعزيزتحالفاتالجنوبالتيانهمكتبهاالدبلوماسيةالبرازيلية،وكيفوظفتهافي

.لدوليصعودهاا

 

 

 



 

 :IBSAمنتدى حوار الجنوب 

األ اليوم منذ من الجنوب نحو لالتجاه الرئيسلوال تطلع لتنصيبه، لخدمةأول وتحالفات شبكات بناء جل

هدافالسياسيةواالقتصاديةالبرازيليةوالمشتركةبينالبلدانالنامية،فيتطلعهاللتنميةوالىمكانةدوليةاأل

ا النظام بنية في األمؤثرة األلدولي المتحدة الواليات لهيمنة والخاضع القطبية، وحلفائهاحادي مريكية

يساريومؤسسلحزبالعمالالبرازيلي،–فالخلفيةالسياسيةللرئيسالجديدكقائدومناضلعمالي.الغربيين

موا في الخاضعين لهؤالء والتمكين والتأطير التحشيد عبر االستغالل ضد الكفاح روح معه ةجهجلب

فأحدثتغييرا فياتجاهالسياسةالخارجيةوالدبلوماسيةالبرازيلية،وانكانقدبنىعلىعناصر.مستغليهم

فقدسعىالرئيسلواللمأسسةالشراكاتمعبلدانالجنوبمناجلزيادة.تميزهاوقوتهافيالمراحلالسابقة

الوزنالتفاوضيللبرازيلفيالمفاوضاتالدولية والذيوفيذلك. يكمناالختالفمعالرئيسكاردوسو،

بحثعنتأسيسحواربهدفتعزيزالتجارة،لكندونمأسسةالشراكاتمعالصينوالهندوجنوبافريقيا

الدول من الباقين بين من غير. العالقات تكون حيث الدولية، للقوة جديدة هندسة لبناء المحاولة هذه ان

 تفترضضمنيأالمتماثلة وال األقل، المتحدة الواليات خاصة الغنية، البلدان مع المواجهة جاءتا  مريكية،

 Vigevani and)بهدفتمليكالدبلوماسيةالبرازيليةالستراتيجياتتفاضليةفيمختلفالقضاياوالمجاالت

Cepaluni 2009, 132).

بمبادرةمنالرئيسلوال،2113عامIBSAوجاءتأسيسمنتدىالحواربينالبرازيلوالهندوجنوبافريقيا

 عنه برازيليا"ونتج اعالن ف". رئيسي، دولي كفاعل االعترافبالمنتدى عدم إن وبرغم يعكسحقيقة ن أه

.البرازيلوالهندوجنوبافريقيابدأوابتوليدورفعالجدا ومتزايدا فيالتفاوضالجماعيفيالسياقالدولي

 العالميةهعضاءالموقفالمشتركألفإن وبهذا، القضايا نحو اتجاهاتجنوبية بداية  ,Roett 2011)يؤكد

وللمنتدىحواربعداالجتماعالوزارياألونهأحيث.طراففيالنظامالدوليومؤسساتهمتعددةاأل (133

التريدIBSAن أ،فقدخرجوزيرالخارجيةالبرازيليسيلسواموريممتحمسا للتأكيدعلىIBSAالجنوب

 وخلق جيوسياسية، أانقسامات ضد ليست وهي السالم، ورسالة الحسنة النية لنشر مجموعة أنها حدأي

(Flemes 2010, 98).

 البرازيلوالهندوجنوبافريقيا،منحيثهيديمقراطياتIBSAوتقوم تشابهالبلدانالثالث، علىفكرة

 ودولقائدة وتنوععرقيوثقافيولإراسخة تعدد ولديها قليميا  ولديها منالسكان، كبيرة اعداد هدافأديها

المتحدة االمم في نشطة دول وهي االقتصادي، نموها معدالت لتسريع السعى في ومشروعة مشتركة

األ متعددة الدولية باإلوالمؤسسات مختلفطراف، تجاه وتقاربها الدبلوماسي حضورها تأكيد الى ضافة

طالقحملةإولكانبعاملين،األIBSAمنتدىحوارالجنوبوقدتحركتسرعةتأسيس.القضاياالعالمية

جلضمانحصولهمعلىعضويةدائمةفيألمانياواليابانمنأكبيرةمنجانبالبرازيلوالهنداضافةالى

مجلساالمن فيكانكونفي. العالمية التجارة فياالجتماعالوزاريلمنظمة والثانيسعيالبرازيلللدعم

Cancúnساسيا ويعتمدعليهحيثكانتحليفةالبرازيلفيجولةأنتضامنالهندكانأيك،معتبرةالمكس

العالمية)االوروغواي التجارة بانتاجاالدويةالمراض(التيانشأتمنظمة ودعمتالبرازيلفيمواقفها ،

(.(Fishlow 2011, 165االيديزوالمالرياوالسلبرغمحقوقالملكيةالفكريةالمحتكرةللشركاتاالجنبية

الرئيسكارادوسوفياستجواببراءاتاختراع-نتعاونجنوبأومع ادارة دويةأجنوبحدثفيعهد



 

 HIV/AIDSااليدز سيرا جوسيه الصحة وزير بقيادة ،Jose Serraاشتركتالبرازيلوجنوب عندما ،

نأدوية،االسعارالعالميةلمثلهذهاألافريقياوالهندومنظماتغيرحكوميةمتعددةفيالمطالبةبتخفيضاال

 فقطفيعهد التحالفتمتمأسسته الرئيسلوالفيحزيرانإهذا ب2113دارة واالتفاقإ، عالنبرازيليا،

معالهندG-3اوIBSAلىتأسيسإدتأعلىمدىواسعمنالقضايامنالتجارةالىاالمنالدولي،والتي

 افريقيا (Vigevani and Cepaluni 2009, 89)وجنوب . Burges(168ويعتقد ,2112 تعأ( رثن

 االقليميفياطار التكامل عملية للبحثعنMercosurوتباطؤ البرازيل دفع قد فيها، وشكوكالشركاء

-تحالفاتخارجالقارةاالمريكيةالجنوبيةوالىتأسيسمنتدىحوارالجنوب،مناجلتوسيعالتعاونالبين

امام.بتحملنفقاتهذهالعمليةIBSAامايمناعضاءجنوبيودونالتز االعتقاديبدوضعيفا  االانهذا

لتحالفاتها الىجانبتعزيزها انشغالالبرازيلفيتعميقالتكاملاالمريكيالجنوبيبصيغواسماءجديدة،

 .الجنوبيةاالخرى

هيماIBSAفيمنتدىحوارالجنوباناهمادواتالسياسةالخارجيةالمستخدمةمنالبرازيلوشركائها

"يسمى التشابكية والذييهدفالىتبديل’entangling diplomacy‘الدبلوماسية والتعزيزاالقتصادي،

خرىمنالتعاونالقطاعيالذييزيدالنمواالقتصاديأنواعأالقوةاالقتصاديةالنسبيةعبرالكتلالتجاريةو

وتستخدمالبرازيلوالهندوجنوبافريقيا.رةبعيدا عنالدولغيراالعضاءلالعضاءبينمايجريتوجيهالتجا

المشتركة مصالحهم لمتابعة جديدة تحالفات لبناء العالمية والقمم الدولية المؤسسات استخدام. فاستراتيجية

تحالفاتجنوب لبناء والتياعترفبتأث+G-20جنوبتتوجتبتكوين-المؤسساتالدولية يرهاالتجارية،

 كانكون في العالمية التجارة منظمة مؤتمر في العالمي االقتصاد ادارة على واسع وفي–بشكل المكسيك

IBSAوضمناستراتيجياتهمالدبلوماسيةايضا ،فانقادة.(Flemes 2010, 99)مفاوضاتجولةالدوحة

الدوليالراهنوم النظام كمنبرلتحديشرعية المعاييرالحاكمةأنيستخدمونالمنظماتالدولية جلتغيير

منطلقينمنمحاولةتأكيدالديمقراطيةفيالممارسةالسياسيةالدولية،والتيتقتضيمشاركةوالمسيطرةفيه،

تواصلجميعالدولفيوضعمعاييرالمنظماتالدوليةحتىتتأكدشرعيةممارستهاوحكمهاالدولي،حيث

IBSAجنوبوالمطالبة-فالمنتدىيشكلقاعدةلتنشيطجنوب.لسياسيةفيذلكتأكيدقوةوتأثيرالديمقراطيةا

العالميةفياالممالمتحدة بالمشاركةفيالقيادة وخاللالعقودمنذاستعادةالحكمالديمقراطي،فانالبرازيل.

الكونياصبحتمشاركرئيسيفيالمساعيمتعددةاالطرافالمتعلقةبالنمواالقتصاديوالتجارةواالحترار

(Fishlow 2011, 168منالدوليواأل .) الدوليتهدفIBSAانالتعديالتالتيتطالببها فيالنظام

والىجانباآلخرين،.العالميةالصالحة"المواطنة"قطاب،والذييدمجالقيمالنابعةمنلخلقنظاممتعدداأل

 دول محاوالتIBSAفان لمقاومة ايضا  الدولية المؤسسات األتستخدم المتحدة العتمادالواليات مريكية

الحربالوقائية،ومشروطيةالسيادة،اوحقاستخدامالقوة فيها معاييرجديدةبخصوصاستخدامالقوة،بما

.(Flemes 2010, 99-100)لتشجيعالتغييرفيالنظام

الطبقةالثانيةفيالسياساتالدولية،والتيتشملIBSAوتنشط نسانقضاياحقوقاإلعلىمايسمىقضايا

فقدشددت.والتغيرالمناخيوقضاياالتنميةوالتجارةوغيرهامنالقضاياالمتخصصةفيالسياساتالدولية

الجنوب لمنتدىحوار السنوية وحقوقIBSAاجتماعاتالقمم الديمقراطية ودعم العالقاتالتجارية على

والهدفمن.واالتحاداالوروبيIBSAالحواربينمنتدىوليةتطويروكانتاأل.نسانوالسالموالتنميةاإل



 

مثلهذهالحواربالنسبةللبرازيلوالهندوجنوبافريقياهوالعملعلىموازنةالعالقةمعالبلدانالصناعية

عقدتالقمةالرابعة2111وفينيسان.باستخدامالتوازنالناعمللقوة،بدال منالتعاملمعمنافسينمهيمنين

البرازيلفي . وسائل توسيع الموضوعاتالتينوقشتكان بين والجوع،IBSAومن الفقر للتخفيفمن

. (Roett 2011, 134)كذلكفقدكانتقضاياالمفاوضاتالتجاريةوالتغيرالمناخيعلىجدولاالعمال

قدانانجازاتهاكانتعلىالصعيدالدولي،االانهناكمنيعتIBSAوبرغمالنجاحاتالبارزةالتيحققتها

Almeidaحيثيعتبر.متواضعةبالمقارنةمعالصوتالعاليالذيتحدثتبهتجاهمختلفالشؤونالدولية

(2010, 164) ان ان الى يشير IBSAالخطابالرسمي نجاح، أن قصة من الرغم النتائجعلى تقدير

أالملموسةيشيرالى .كثرمناالنجازاتالحقيقيةبالمعنىالواسعأا قلمنالتوقعات،حيثقدمتوعودأنها

 التحالفاتفيدفع هذه أويناقشكيفوظفتالبرازيل باعتبارها الوطنية الدوليا هدافأهدافها للنظام عامة

تحالف"قامةإفعرضالبرازيلعلىشركائهاالسياسيين.الجديدالذيتطالببه،وتعبيرا عنمصالحالجميع

جنوبي " أمن العالمت"جل في القوة عالقات لـ"غيير الطريق فتح على الجنوب بلدان بقدرة وخطابها ،

العالمية" كثرمناالعتمادالمفترضعلىالتجارةأجنوب-قائمةعلىتبادلجنوب"جغرافياجديدةللتجارة

هةاخرى،منغيرالمتكافئةمعالشمال،انماكانتتسعىمناجلهدفهابمقعددائمفيمجلساالمن،ومنج

الجنوبيةأ فيامريكا البرازيلية فيضمانالمصالحاالقتصادية جلرغبتها ف. النتيجةإن وفيكالالجهتين،

مريكاالجنوبيةوافريقياوفيأكانتمتواضعة،برغماالستثمارالكبيرالدبلوماسيوالماليالذيتموضعهفي

.(Almeida 2009, 172)يمكانأ

البرازيلوالهندوجنوبافريقيا،IBSAحوارالجنوبوقدوضعمنتدى الدولالثالث، ثالثةتحدياتامام

وتعميق العالمية، القضايا تجاه وصوتها مواقفها وتوحيد جديد، دولي نظام بناء في المساهمة في تمثلت

المجاالت كافة في بينها فيما والروابط العالقات . على الجنوب حوار منتدى وويقوم وقيممبادئ معايير

المشاركة على القائمة الديمقراطية حقوق واحترام الرؤيةIBSAقوةف.القانونوسيادةاإلنسان، هي

الثالثالمشتركة الديمقراطيةبارتباطللدول هي والتي والتنمية السالم المستدامينمفتاح .واالستقرار

ةالتيترسياالساسالستقرارالتعامالتبينهذهويتضمنذلكاالبعادالثقافيةالمعرفيةوالمعياريةوالتنظيمي

وعلىالمستوىالداخليلبلدانهم الدولية، المشتركعلىالساحة معنىلسلوكهم واعطاء الدول، دتهذهأو.

ويتضمنمصالحو المشتركة يعكسالهوية انتاجترتيبمؤسسيواضح هدافاألطراف،أالتفاعالتالى

ا خاصة حركتهم، اتجاهات الناميةويبين للبلدان الموجهة وتلك لشعوبهم، الموجهة والنشاطات لبرامج

.والفقيرة،التيتعززالتضامنوالهويةالمشتركةلعالمالجنوب

،علىالساحةالدوليةفيالحقلالدبلوماسيمختلفالمبادرات،سواءمظلةلIBSAأصبحوعلىمرالسنين،

ويمكنتقسيمسير.مجموعاتالعملعبرالعديدمنتذاتاألولويةفيالمجاالمنخاللالتعاونالقطاعيةوأ

:األنشطةفيأربعةمسارات

  السياسي ومسؤولي)التنسيق الخارجية، واجتماعاتوزراء قممهم، ومنخالل الدول بينرؤساء

متعددة الدولية والمؤسسات المنظمات في التشاورية واللقاءات الخارجية، وزارات في التنسيق

(طرافاال



 

 ربعةعشرالتعاونالقطاعي،منخاللمجموعاتالعملاأل.

 صندوقIBSAللحدمنالفقروالجوع.

 (.عبرإشراكجهاتفاعلةأخرىخارجالحكومات،مثلالمجتمعالمدني)نشاطاتشعبلشعب 

(IBSAtrilateral.org-.ibsahttp://wwwالموقعااللكترونيلمنتدى)

اجتماعلوزراءالخارجية؛12ربعةاجتماعاتقمة،وأموضوعIBSA،فقدكانت2111وحتىنهايةالعام

االجتماعاتبمشاركة من يحصى ال وعدد القطاعية الطبيعة ذات االجتماعاتالوزارية من متزايد وعدد

لتعاونجنIBSAوكانت.المجتمعالمدني رائدا  جنوب،ليسفقطلمنفعةشعوبالهندوالبرازيل-وبمثاال 

يمولالمشاريعالتنمويةفيبعضبلدانIBSAفصندوق.يضا لصالحالبلدانالفقيرةأوجنوبافريقيا،لكن

 ,Amorim 2010)بيساو،الوس،فلسطين،سيراليون،هاييتي-بروندي،كمبوديا،غينيا:العالماالكثرفقرا 

231-232) بالتعاونمعاالممIBSAدوقالحدمنالفقروالجوعالتابعلمنتدىحوارالجنوبصنويعمل.

جنوب لتعاون الخاصة وحدتها خالل ومن -المتحدة، االنمائي المتحدة االمم برنامج في UNDPجنوب

( الجنوب حوار لمنتدى االلكتروني ibsa/ibsa-trilateral.org/about-http://www.ibsa-الموقع

fund.)

 الجنوب منتدىحوار هيIBSAويظهر االنحياز عدم ظلتحركة بعدما الجنوب، فيعالم جديد كرمز

جانب من تبنيها عن ويدافع والشرعية والعدالة الديمقراطية بمبادئ المنتدى ويتمسك له، السياسي الممثل

ا الدولالبلدان مع البن اء الحوار من جسور ايجاد ويحاول الدولية، والمؤسسات النظم اطار في لمتقدمة

المهيمنةفيالنظامالدولي،ليتكرساالسلوبالدبلوماسيالمبنيعلىالحوارومحاولةالوصولالىاالجماع

فيالسعيللتغيير يمكنأنتشكلقاعدة. وحيوية حية علىقضايا وينشطويتميزبتركيزه للتعاونالدولي،

الحاحية االكثر القضايا وهي المناخي، والتغير والفقر والجوع االنسان وحقوق التنمية قضايا مثل فيها،

بالنسبةللبلدانالنامية،حيثنشأتالعديدمناالطرومجموعاتالعملالمتخصصةبيناالطرافوالفاعلين

.لتفاعالتوالمبادراتالمختلفينكنتيجةالستمرارالماسسةوتوسعا

 

 :التجارية + G-20مجموعة 

 مجموعة التي+G-20تكونت والتنمية للتجارة االلفية جولة مفاوضات سياق في النامية للدول كتحالف

 عام الدوحة في 2111انطلقت الدوحة. جولة سبقت وجيوسياسية تاريخية بعوامل متأثرة ولدت وقد

 الذي العهد الى وتمتد التفاوضية، الجات فيه والتعريفاتGATTنشأت للتجارة العامة االتفاقية وهي ،

حيثقررتفيه الثانية، العالمية الحرب بعد ما لمرحلة الدولية الترتيبات وجدتضمن والتي الجمركية،

وبانتهاءجولةمفاوضاتاالوروغوايوكنتيجةلها،.االطرافالمنتصرةفيالحربقواعدالتجارةالدولية

،لترثنظامالجات،وتكونالركيزةالثالثةللنظامالدوليالتي1222سستمنظمةالتجارةالعالميةعامفقدتأ

وتختلفمنظمةالتجارةالعالميةعنبقيةبنىالنظامالدوليفيالقواعد.تأخرميالدهانصفقرنمنالزمان

يها،بمايقلصمنهيمنةواستحواذالقوىالناظمةلها،منحيثآلياتاتخاذالقراروالمساواةبيناالعضاءف

http://www.ibsa-trilateral.org/
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/ibsa-fund
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/ibsa-fund
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/ibsa-fund


 

المنظمة وسياسات قرارات على العظمى األ. المتحدة الواليات كانت االوروبيوحيث واالتحاد مريكية

،فقدسعتهذهالقوىالستمرارالممارساتالمورثةGATTواليابانهيالقوىالتقليديةالمقررةفيالجات

لترتيبالجيوسياسيايجتهدإلعادةوروغوايألحاليالذينتجعنجولةافالنظامالتجاريال.منذلكالعهد

 قائما  يعد والذيلم وعلىرأسها(Baracuhy 2011, 356)القديم والنامية، حيثبدأتالقوىالصاعدة ،

اإل بتحديهذا الكليةالبرازيل، االجماعوالصفقة حيثنظام الدولية، للعبة الجديدة القواعد رثمستخدمين

،فقدجاءت2111وعندماانطلقتجولةمفاوضاتالدوحةعام.ومجموعاتالمصالحهيالتيتحددالنتائج

 العالميةفيسياتلعام فشلتحركاتمناهضةأ،حيث1222بعدفشلاالجتماعالوزاريلمنظمةالتجارة

رجولةالدوحة،بدمجهابينالعولمةانطالقالجولةالجديدةلتحريرالتجارة،ممااثرعلىجدولاعمالومسا

وقد.مفاوضاتتحريرالتجارةوقضاياالتنمية،وقوىمنموقفالدولالناميةفيتشديدهاعلىقضاياالتنمية

دولةقائدةفيجولةالمفاوضات،وعملتمعالدول1286غوايعاموورمثلتالبرازيلمنذانطالقجولةاأل

النشطة المشاركة على الرئيسية العالميةالنامية التجارة منظمة قواعد فيوضع وفيذلكالوقتتأسست.

 األإخرىأنامية وال وضمتدG-10ُمجموعة مثل والهند رجنتينومصرويوغسالفيالىجانبالبرازيل

بهدفمنعتوسعنظامالجاتفيمجاالتذاتمصلحةاساسيةبالنسبةللوالياتالمتحدةاالمريكيةوضمان

بالزر األاالهتمام واتفاقية للمنسوجاتوالمالبساعة (Fishlow 2011, 168-169ليافالمتعددة فبناء(.

وعليه،وفيالنقاشاتلدورة.فيمسعىالبرازيلللتأثيروللحماية،ويستمراالمركذلككاننهجا التحافات

تحالفواسعللدولالناميةعادةتجميعاأللفيةحولالتجارةفيمنظمةالتجارةالعالمية،فقدسعتالبرازيلإل

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة اعضاء على للضغط جولةOECDالمؤيد في بالتزاماتها للوفاء

،(Hurrell 2005, 81)االوراغوايبخصوصدخولالسوق،قبلالقيامبعملياتتحريراضافيةلالسواق

ال يتم قدراتلم وبناء ومالية اخرىذاتعالقةوالتيتتضمنتمساعداتفنية الىجانبقضايا بها، وفاء

عندمانشأفيمنظمةالتجارة+G-20وقدحاولتحالف.(Subedi 2003, 428)بالتجارةوالتنميةوالبيئة

العالميةتقديممااعتبرهمصالحالعالمالجنوبي،خصوصا انالشكاويالمشتركةبينالدولالفقيرةبخصوص

استثنتاGATTالجات المهمةبالنسبةلهمانها بدأ.(Cason and Power 2009, 130)لقضايا وعندما

فقداعتمد2111رئيسالمجلسالعاملمنظمةالتجارةالعالميةمشاوراتهالطالقجولةمفاوضاتالدوحةعام

الجولة الطالق جدا  كبيرا  وتأثيرهما دعمهما حيثكان وجنوبافريقيا، البرازيل من علىنظرائه وذفنف.

 على المتزايدة بقدرتهم ايضا  عنه التعبير يمكن الصاعدة إاالقتصاديات أيقاف التيإو المبادرات بطاء

قضاياالدولالناميةكانتحاضرةفياالعدادوفيإن وبالتاليف.(VanGrasstek 2013, 33)يعارضونها

.تنميةجدولمفاوضاتجولةالدوحة،خاصةمسألةالربطبينتحريرالتجارةوال

المفاوضاتالتجارية في جديدة تهيأتالظروفلبروزقوة لقد : +G-20مجموعة المجموعة. فنشأتهذه

النامية البلدان من محورية مجموعة مع البرازيل مشاوراتبدأتها نتيجة ف. ذلك، األإن وبعد فيبدء زمة

بلدان بدمج الوسطىوأالمفاوضاتسمح وامريكا وآسيا افريقيا خرىمن  ,Baracuhy 2011)الجنوبية

350) . حزيران تشكيل2113وفي نحو كخطوة افريقيا، وجنوب الهند مع اجتماعا  البرازيل استضافت

،والذيهيأاالرضيةفيوقت(VanGrasstek 2013, 33)فيمنظمةالتجارةالعالمية+G-20مجموعة

المت الواليات تقدمتبه تفاوضي مقترح على لرفضوالرد االورالحق واالتحاد مشترك،وحدة بشكل بي

لميعبرهذاولكن.2113للمجلسالوزاريلمنظمةالتجارةالعالميةقبيلانعقادهفيكانكونفيالمكسيكعام



 

فقدتحركتلذاالمقترحعنمصالحالدولالنامية،وجوهرالقضاياالمطروحةعلىجولةمفاوضاتالدوحة،

دولة22الهندوجنوبافريقيا،لتنظيموقيادةتحالف،IBSAحوارالجنوبطرافمنتدىأالبرازيل،وبدعم

مريكية،وتقديممقترحبديلوروبيوالوالياتالمتحدةاألمنالدولالناميةالوازنة،لرفضعرضاالتحاداأل

للمجلسالوزاري ومدروسبعناية األ. الوالياتالمتحدة خاصة للبعض، فوبالنسبة اثفيحداألإن مريكية،

لعمليةالمفاوضاتوظهوركتلةجنوبيةمانعةبقيادةالبرازيل .(Burges 2009, 166)كانكونمثلتفشال 

+G-20وفياالجتماعالوزاريللمنظمةفقدتصدرتالبرازيلالقيادةلمجموعةالبلدانالناميةوالتيسميت

األ بينالوالياتالمتحدة االتحاداالوروبيلتجاهلموضوعالزراعةمريكيةولرفضاتفاقاللحظةاالخيرة

 بتحرير النامية الدول من الكثير طالبت حيث المفاوضات، علىأفي وصممت الزراعة في للتجارة كبر

بقيادةالبرازيلاتخاذمواقفوسطيةفي+G-20كماحاولتمجموعة.الحصولعلىتنازالتمهمةفيذلك

 ,Fishlow 2011)بيدوناينجاحومريكيةواالتحاداالوردةاألمقابلالمواقفالمعارضةللوالياتالمتح

171). 

21للتفاوضبتاريخمقترح كطار إتقديمتقومعلىولىمنالتحالفالجديدللدولالناميةلقدكانتالمبادرةاأل

األ2113آب المقترح تقديم من واحد اسبوع بعد اي وروبياأل-مريكي، . مجموعة كان+G-20مقترح

المتقدمةطم البلدان ميزتبين للسوق للدخول وعرضصيغة للزراعة، الحكومي تخفيضالدعم في وحا 

الدفعللخروجبنتائج.والبلدانالنامية كانعليها اذا فأحدثالمقترحمعضلةفوريةللبلدانالمتقدمةحولما

اوالمحاولةمع-علىاساسالمقترحاالوروبي .ةمشتركةبينالمقترحيناليجادارضي+G-20االمريكي،

بيعنمقترحالمجموعةالجديدةقبلاجتماعكانكونولقدتغاضتالوالياتالمتحدةاالمريكيةواالتحاداالور

قواعد وان جديد العب عليها اصبح المفاوضات طاولة ان ادركت لكنها العالمية، التجارة لمنظمة

.(Baracuhy 2011, 351)القديمةقدانتهت GATTالجات

تحالف تشكيل على بقدرتها البرازيلية الدبلوماسية تميزت حول+G-20لقد اعضائه بين االجماع وخلق

لتحالفآخرحديثهو العمليةIBSAاهدافهالمشتركةوعلىمقترحاته،وتوظيفها فيهذا وكذلكقدرتها.

قوىالتقليديةالمهيمنةعندماتطلبعلىخوضالمفاوضاتباحترافيةعاليةجدا ،والمواجهةالدبلوماسيةمعال

االمرذلك،دونانتفقدقدرتهاعلىالمناورةالالزمةومحاولةالوصولالىحلولوسطىمقبولةمنجميع

وحيثتتميزالمفاوضاتالتجاريةعادةبتعقيداتفنيةوتقنيةوحسابات.االطرافوبمايخدممصالحالجميع

ثربشكلجوهريفيالسياساتالوطنيةوموازناتالدول،وقدرتهاعلىتنفيذاقتصاديةوماليةدقيقةجدا ،وتؤ

تطورفي عن تعبيرا  بعناية مقترحاتمدروسة تقديم في البرازيل كانتمساهمة فقد االجتماعية، اجنداتها

.االداءالدبلوماسي،والذياربكالبلدانالمتقدمةوقوىمواقفالبلدانالناميةفيجولةالمفاوضات

لتقديمالمساعدةالفنيةICONEبحاثساوباولوأمركزItamaratyشركتوزارةالعالقاتالخارجيةأوقد

المواقفالتفاوضيةللبرازيلولمجموعة مقترحاتتفاوضيةقدمتالىبقية+G-20الالزمةلدعم ولتوليد ،

ستراتيجيةمشتركةمععرضهذهالمقترحاتفيجلساتتخطيطاItamaratyوقادت.اعضاءالمجموعة

هذهالدول،وتمتعديلهاقليال ،والتقدمبهاالىمنظمةالتجارةالعالميةكموقفرسميللمجموعةفيمفاوضات

التفاوضية الدوحة الزراعةخاللجولة . البرازيلبشكلواضحكممثلرئيسيأوكانتالنتيجة وضع تم نه

لمنظ التجاري النظام في النامية الدول خمسةلمصالح من كواحدة البرازيل ضم وتم العالمية، التجارة مة



 

أ حزيران في منتظم بشكل التقت والتي مصلحة، مفاوضات2114طرافذات النغالق حل عن للبحث

الزراعة العملمنخالل. علىدفع+G-20وبتنظيم الخاصةبأكانتالبرازيلقادرة سلوبنزيه،أجندتها

لقد.(Burges 2009, 167)زيليةوبينماحملتهالمقترحاتالتيتدافععنهاوجدمسافةبينالرغباتالبراأ

 مجموعة األ+G-20تمكنت المقترح على االتفاق منع بعرضوزنهااأل-مريكيمن فقط ليس وروبي

ظهرتالمجموعةجاهزيتهاأوقد.وراقالمقدمةللتفاوضيضا باقتراحهابدائلفنيةحكيمةلألأالسياسي،بل

ولكنليسللتخليعنالتفويضالممنوحلجولةمفاوضاتالدوحةللتف .اوض، ادركتالوالياتالمتحدةوقد

 وقدرة تصميم االوروبي واالتحاد العملياتية+G-20االمريكية لتحالفات. السابقة الخبرات عكس وعلى

االوروبيةاالمريكيةلكنهاالبلدانالنامية،فانالمجموعةتماسكتوكانتقادرةليسفقطعلىاعاقةاالجندة

موثوقأ تفاوضي بمقترح جاءت يضا  منبر. في النامي للعالم المركزية المطالب المجموعة نظمت حيث

 الزراعة في التجارة نظام اصالح في اجماع الى للوصول حوار قناة وعرضت  Baracuhy)تفاوضي

منخاللالضغطعلى+G-20مجموعةلقدسعتالوالياتالمتحدةاالمريكيةالىتفكيك .(351 ,2011

حرة اتفاقياتتجارة مفاوضات ببدء اغراءات تقديم خالل من وكذلك فيها، المشاركة لعدم النامية البلدان

FTA المجموعة لترك المستعدة الدول ذلك،(VanGrasstek 2013, 442)مع في تنجح لم انها اال

.التجاريالعالميفيوقتالحقوانعكستهذهاالتفاقياتسلبا علىمجملالنظام

لمتكنهذههيالمرةاالولىالتيتسعىفانهاAmorim(2010, 219)وحسبوزيرالخارجيةالبرازيلي

فيهاالدولالناميةالىبلورةموقفمشترك،لكنوبغيرماحدثفيالمناسباتالسابقةوالتيكانالموقففيها

ويعتبرانالبرازيل.ودفعاجندةبناءةمبنيةعلىمقترحاتتتطلعلالمامدفاعيا ،فقدكانتقادرةعلىتقديم

جبهتين قاتلتعلى المفاوضات: في التماثل عدم تأبيد مواجهة في المفاوضات، طاولة كانتعلى االولى

ةصور(اوتمبيعه)فيوقتكانفيهاالعالميبيع"القلوبوالعقول"والثانيةكانتمناجلكسب.التجارية

ويعتبرانمشاركة.كانوايعرقلونالصفقة+G-20مشوهةبالكامل،فيانالبرازيلوشركائهافيمجموعة

.البلدانالنامية،بمافيهاالبلدانالفقيرة،قداعطىشرعيةاعلىللعمليةبكاملها

من%61واليفهيتشملح.كتلةهامةفيمنظمةالتجارةالعالميةبكافةالمعايير+G-20وتمثلمجموعة

.منالناتجالعالميالزراعي%21منالسكانالمعتمدينعلىالزراعة،و%21مجموعسكانالعالموحوالي

الناميبجهدحقيقيللتفاوضعلىحلولأوبجلبالبلدانالناميةذاتالمصالحالمختلفةمنكافة العالم قاليم

فان من+G-20براغماتية، ورمزيا  سياسيا  الدرجةاالولىتحملوزنا  اصبحتالمجموعةشريك. الا كما

غنىعنهفيالمفاوضات،جمعتفيمجموعةواحدةالمصالحالهجوميةوالدفاعيةفيالزراعةوالتيقوت

عمليةبناءاالجماعفياطارها تمكنتالمجموعةمنتطويرمواقفمشتركةعبرمقترحاتقويةمن. وقد

.(Baracuhy 2011, 351)حيةالسياسيةوالتيعكستتوازنالقوىداخلهاالناحيةالفنيةوحكيمةمنالنا

 العام العالمية)فيجنيف+G-20نسقتالبرازيلعملمجموعة2113ومنذ مقرمنظمةالتجارة وتعقد(.

وفيمناسباتعديدة.وعلىالمستوىالفني(السفراء)المجموعةاجتماعاتعلىمستوىالمندوبينالدائمين

المفاوضاتالتقى من حرجة مراحل في المجموعة استراتيجية لتقرير الوزراء ب. نقدا  اعتباره تم هأن وما

فيتحالفواحد)+G-20ضعفلمجموعة والمصدرة كانحقيقةمصدر(مزجالبلدانالناميةالمستوردة

وعقدتمجموعة.عفقدكانتقادرةعلىبناءمقترحاتلحلولوسطىوالتيكانتتلبيمصالحالجمي.قوتها



 

G-20+2116ايلولعام11-2اجتماعا وزاريا معمجموعاتدولناميةاخرىفيريوديجانيروبتاريخ.

.فاعطىاالجتماعدفعةحاسمةللعملياتمتعددةاالطرافالتيبدأتفيجنيففيوقتمتأخرمننفسالسنة

االمريكيةوالبرازيلوالهندالكمالبيوالوووبالتوازيفانمناقشاتبدأتبيناالتحاداالور الياتالمتحدة

المفاوضات في المحورية القضايا لحل الجهود . مجموعة حققت في+G-20وقد وزنها زيادة في تقدما 

 فيهونجكونجعام العالمية التجارة علىان2112االجتماعالوزاريلمنظمة حيثصدراعالنيشدد ،

 بالنسبة مركزية مسألة الزراعة مجموعة بين مشترك بشكل صدر والذي البلدان+G-20للتنمية، وبقية

عقداجتماعوزاريمصغرفيجنيفبينالبرازيلوالصينوالهند2118وفيتموزعام.(G110)النامية

العام المدير مقترح اتفاقحول الى الوصول اقتربمن االمريكية، االوروبيوالوالياتالمتحدة واالتحاد

باسكالالميلمنظمةا العالمية، توازنومقايضاتفيالقضاياPascal Lamyلتجارة ،حيثسعىاليجاد

الزراعية للموضوعاتغير السوق دخول وفي الزراعة في العريضة والخطوط المركزية استمرار. لكن

 االتفاق اجمال منعت الزراعية للمنتجات الضمانات وآلية القطن دعم -Baracuhy 2011, 352)مأزق

354).

يكرسها العالمية، التجارة للجنوبفيمنظمة او للبلدانالنامية مشتركة ويظهربشكلجليانهناكهوية

العالمية،حيثGATTالتوزيعالجيوسياسيالتاريخيللقوىداخل لمنظمةالتجارة وانتقلتبنفسترتيبيتها

العالميةبالشكلالذييعطياالفضلية لتجارةالبلدانالمتقدمةعلىحسبالبلدانجرىصياغةنظامالتجارة

الفقيرةوالناميةفيالجنوب،حيثتصطدمدولالجنوببعوائقهذاالنظامفيمحاولتهاتحسينفرصهافي

للبلدانالنامية،حيثمثلتمصالح+G-20وعبرتهذهالهويةعننفسهامنخاللتحالف.التجارةالعالمية

جو مفاوضات في الجنوب هذابلدان في االعضاء الدول سلوك ضبط في واثرت التفاوضية، الدوحة لة

وتعززتهويةالجنوبمنخاللاالفكارالسياسيةوالخطاب.التحالففيالسعيلتحقيقمصالحهمالجماعية

التحالف،فيتحديالترتيبالقديموالمطالبةبديمقراطيةحقيقية العاملقادةالدول،خاصةالبرازيل،فيهذا

.عترفبحقالدولالناميةفيالمشاركةفيصناعةالقرارالذييمسمصالحهمالمباشرةت

وصياغة المعلوماتوتنسيق وتبادل للتشاور كاطار وتكريسه التحالف، هذا مأسسة فان جانبذلك، والى

العالمية، التجارة منظمة عمل تحكم التي التنظيمية اآلليات في واالندماج التفاوضية، ونظامالمواقف

مناستخدامالقواعدالتي+G-20المفاوضاتالتجاريةالذيتمطرحهلمفاوضاتالدوحة،قدمكنتحالف

تاريخيا المهيمنة القوىالمتقدمة حركة الجنوبوقيد استمرارتجاهلعالم المفاوضاتفيمنع عليها تقوم

الدولية التجارة نظام على التنظي. القواعد ان فهم يمكن سلوكوبالتالي على قيودا  تشكل للمؤسسات مية

يحققونها التي المكاسب مقابل في ولحركتهم لهم وضابطا  اعضائها للقيام. اساسا  القواعد هذه تشكل كما

الخياراتوالتفضيالتلالطرافالفاعلة وصناعة االستراتيجي بعملياتالتخطيط التأثير. الى وينظر كما

ليةوالمحلية،حيثتقفالحركاتالسياسيةواالجتماعيةوالمنظماتغيرالمتبادلوالمتداخلللمؤسساتالدو

الحكوميةالىجانباالطرافذاتالمصلحةفيمحاولةالتأثيرعلىالمفاوضاتالتجارية،لضمانمصالحهم

حدود فيتقرير الدولة وسيادة المحلية علىاالسواق السيطرة في حقهم وضمان واالجتماعية، االقتصادية

نفتاحلعملياتالعولمةاالقتصاديةاال الديلوماسيةالبرازيليةانتوازنبينالضغوط. كانعلىالحركة وهنا

لتحالف وبينقيادتها الداخلية، الجنوبفيالوصول+G-20والتأثيراتالمحلية ومصالحعالم ومصالحها



 

فرص توسع التجارية، الدوحة مفاوضات جولة من ومناسبة معقولة نتائج وتجارةالى العالمية تجارتها

.الجنوببشكلعادل

 

 :BRICSمجموعة 

الدولي" النظام فيها التيينتظم بتغييرالطريقة التصريحلوزيرالخارجيةالبرازيلي"نحننقوم يحملهذا

 لمجموعة الخارجية وزراء اجتماع نهاية في اموريم BRICsسيلسو العام 2118في توجهاتلتلخيصا 

المجموعة حيثيعكس. يعكساتجاها  كما ترتيبالقوىالدوليةفيضوءالتغيراتالراهنة، ورغبةالعادة

والمسؤوليات العالمية، السياسات ورسم القرارات اتخاذ وعمليات الدولية االجندة اولويات لترتيب توجها 

.الجماعيةوالخاصةبالدولضمنهذاالنظام

ال وتحول الباردة الحرب انتهاء الوالياتفمنذ بهيمنة القطبية احادي نظام الى القطبية ثنائي الدولي نظام

إل واتجاهها االمريكية، اندفاعالمتحدة تسريع خالل التحوالتمن لتكريسهذه الدولي النظام تشكيل عادة

االمريكية الوالياتالمتحدة العولمةبأدواتتسيطرعليها إل. مناالتجاه افابتداء  بناءالنظام القتصاديعادة

الىخوضحروبدولية لفرضترتيباتها(خارجمظلةالشرعيةالدولية)والماليوالتجاريالعالميوصوال 

اإل الدوليةاالمنية، علىمختلفالمؤسساتوالمنظمات تكرسسيطرتها التي والدولية، قليمية ثارتهذهأ.

ا الواليات حلفاء حتى العالم، دول مختلف وحذر حفيظة وبدأتالتطورات التقليديين، االمريكية لمتحدة

للمطالبةبنظامدوليمتعدداالقطاب،يحققالعدالةوالتضامنوالتعاونبينالدول، اصواتتتزايدوتحتشد

التنمية قضايا للبشرية، الجماعي المصير وتهدد تؤثر التي العالمية التحديات مواجهة على قادرا  ويكون

الجوعوالفقروالمرض المناخيوحقوقاالنسانوغيرهاومكافحة والتغير لبروز. العالمية فتهيأتالساحة

الجديدة، العالمية الوقائع تقادمتوتجاوزتها التي الدولي النظام بنية تطالبباصالح وتكتالتجديدة قوى

 ومن الدولي، والقانون المتحدة االمم اساسمباديء على الدولية العالقات ارساء مأواعادة عالم تعددجل

الهيمنة وليس التعاون اساس على يقوم االقطاب واالنسانية. والمالية االقتصادية االزمات وسارعت

االوضاع هذه عنمواجهة المهيمنة الدولية القوة االمريكية وعجزالوالياتالمتحدة والصراعاتالمحلية،

ا وانجازاتها بنجاحاتها متسلحة جديدة دولية تحالفات ظهور في ونماذجهامنفردة، واالقتصادية القليمية

 .التنمويةواالجتماعيةالمختلفةعنتلكالتيسادتمابعدانتهاءالحربالباردة

 فكرة اونيلBRICsتطورت جيم البارز االقتصادي اقترحة تخيلي مفهوم الباحث Jim O'Neillمن

ياتالصاعدة،الىمنبرلدولاالقتصاد2111عامGoldman Sachsالمشهورفيمؤسسةجولدمانساش

 عالمية اقتصادية لمنظمة وعتبة الدولي والحوار التطورأإال.(Wenhong 2011, 174)للتعاون ن

نكانزمانيا استبقهأ،حتىو2113حدثفيالعامBRICsوالتحولالسياسيالعالميالذيقادالىظهور

 IBSA(Laidi 2012, 617)وجود بغز. ذلك العايدي المتحدحيثيربط جانبالواليات من العراق و

البرازيلوروسياوالهند)ربعةاألBRICsدولنأومع.االمريكيةبرغممعارضةشعوبالعالمواغلبدوله

والصين الحاديوالعشرين( القرن التشككفي وصلتالىتجسيد لكنها بالكامل، متماسكة ليستمجموعة



 

والتيهي(Roett 2011, 14)ودالىاربعينياتالقرنالماضيتجاهاالسواقوالمؤسساتالدوليةالتيتع

الغرب وهيمنة تحتسيطرة . أوقد فيها،ثارتالمجموعة التنمية ومسار بسببحجمها العالم واهتمام انتباه

الملحوظة وألهميتها البلدان: هما والهند والصين بمساحاتشاسعة، بلدان هي والبرازيل فالصينوروسيا

ادالسكانياالكبرفيالعالموالبرازيلالخامسةمنحيثالترتيبعالميا ،وامتالكروسيالمواردذواتالتعد

وموارد للزراعة الصالحة حيثاالراضي من وكبيرة بالموارد غنية البرازيل جانبان الى مؤكدة هائلة

الجنوبي والدولةالناميةاالكبرفيالعالم المياه، منمساحة%26تمثلBRICsفانمجموعةوباالجمال.

في%22ووصلذلكالىحوالي–منالناتجالعالمي%12.2منسكانالعالم،و%42.2العالمالكلية،و

 ,Wenhong 2011)(.وذلكبدونجنوبافريقياوالتيانضمتفيوقتالحقللمجموعة)-سنواتالحقة

عمومساندةالبرازيل،وتأييدالهند،فقددخلتبهاجنوبافريقيابدبعدجهوددبلوماسيةقامتو.(171-172

 فيعضوية BRICSرسميا  العام 2111في ألنها. بل وصاعدا ، كبيرا  اقتصادا  لكونها ذلك يحصل ولم

الخارجيةتسيرعلىنفسخطىمجموعة فيالقضاياBRICsاظهرتوبجدارةعاليةانمواقفسياساتها

العالمية المجم. عضوية في وبدخولها طبيعة افريقيا جنوب غيرت فقد مجموعةBRICSوعة، من

.(Stuenkel 2013, 318)القتصادياتصاعدة،الىبناءاكثرعالمية

 العام نهاية 2112وفي مؤسسة عادت ،Goldman Sachsالنمو ضوء في توقعاتها في النظر لتعيد

دول ادماج بأهمية وتوصياتها المجموعة، دول في المتسارع القراراتاالقتصادي فيصناعة المجموعة

العالمية الماليةواالقتصادية (O’Neill 2115, 0)المتعلقةبالسياسة وهيمجموعةBASICومعبروز.

المناخالعالميو والصينفيمؤتمر والهند وهيمنتدىحوارالجنوب IBSA البرازيلوجنوبافريقيا

وحواردولية،بمايعنيةمنزيادةالتقاربوالتبادلبيندولكمنتدباتتنسيقللهندوالبرازيلوجنوبافريقيا

 العام في االربعة الدول خارجية وزراء بين تشاورية اجتماعات بدأت فقد من2116المجموعة، بدعوة

عملية وتلتها المتحدة، لالمم العامة الجمعية اجتماعات هامش على بوتين، فالديمير الروسي الرئيس

بوزراءالخارجيةلتعزيزاالتصاالتالمنتظمةوالدبلوماسيةمتعددةاالطراف،لينتقلمشاوراتبمستوىنوا

 جديدةBRICsمفهوم دولية ظاهرة الى ومؤشراتاستثمارية تقارير مجرد من . العام فان2118ومع ،

اجتماعات المالية،عقدوا وعلىمسارآخروزراء الدولاالربعة، اساليبالوزراءخارجية تعامللمناقشة

فيها االولىالتيتعقد المرة العالمية،وكانتهذه المالية االزمة فيها بما المشكالتالعالمية، المشتركةتجاه

 BRICsبلدان المتحدة االمم اطار خارج (Junsheng 2011, 192)اجتماع مشاوراتبرازيلية. وبعد

 العام في ل2118روسية رسمي قمة اجتماع لعقد وضعتالخطط فقد ، فيBRICsمجموعة روسيا في

والذيYekaterinburgاالربعةفياجتماعالقمةفيييكاتيرينبيرغBRICsشاركتدول.2112حزيران

هلتمثل:وكانعلىاالجندةبنودا مثل".تحدياتجديدة:علىالخارطةالسياسةالعالميةBRICبلدان"سمي

BRICsآلي هي ما احاديالقطبية؟ لعالم بلدانبديال  بين المشاوراتوالحوار الشكلBRICsة هو وما ،

 لبلدان المستقبلية واآلفاق هياالسساالقتصادية وما لها؟ النظامBRICsالتنظيمي في االزمة فيضوء

فيهذاالبروزللمجموعة،IBSAوساهممنتدى.(Roett 2011, 139-140)الماليواالقتصاديالعالمي

اهدافا  طرح انه حيث الفقيرةمن بالدول الخاصة العالمية والسياسات الدولي النظام بنية بمجمل تتعلق

والنامية،وحملتالدبلوماسيةالبرازيليةخطابعالمالجنوبالىمختلفالمنتدياتوالمؤتمراتوالمؤسسات

جارةالعالمية،خصوصا فيمنظمةالت-واشتراكالرئيسلوالبدبلوماسيتهالرئاسيةفيهذهالعملية-الدولية



 

لدول االستراتيجياتBRICsالىجانبالوزناالقتصاديالمتعاظم والتيتواجهضمنيا  الصين، ،خاصة

الطبيعية بالموارد للتزود اكثر مضمونة لعالقات وحاجتها لتحجيمها، الساعية والغربية االمريكية

الىجانبتطلعروسياالستعادةمكانتهاودورهاالدولي،وعليهاالستراتيجيةالستمرارتعاظمهااالقتصادي،

.فقدوجدتهذهاالطرافانجزءا منمصالحهااالستراتيجيةيمكنانيتحققمنخاللهذاالمنتدىالدولي

 بروز فتح النموBRICsلقد فمعدالت العالم، مستوى على تأثيرها لزيادة االخرى النامية الفرصللدول

وماابعدمنها،قادالىانفصالجزئيلعالمالجنوبعنBRICsيالعاليةوالمستدامةفيمجموعةاالقتصاد

االقتصادي والتعاون التنمية حيثOECD(vom Hau et al 2012, 193-194)اقتصادياتمنظمة ،

جنوب اوسع-تكرستعاون جنوببشكل ع. ودوره بمكانته ثقته الجنوبوتعزز تقاربعالم ان لىويبدو

 ابرزته والذي الدولي، IBSAالمستوى النامية البلدان و+G-20وتحالف العالمية التجارة منظمة في

BASICفيمؤتمرالمناخالعالمي،وصوال الىظهورBRICsوالتييعتقدجونشينغJunsheng(2011, 

قدعززت(189 وانها لدىدولالجنوبوضعكاملالعالمالنامي،واعتقدانهاجميعهامثلترغبة  اتجاها 

مناجلانيكونلهاصوتأ مؤثرا فيالقضاياالعالمية،وتاثيرا اكبرفيالقراراتالدولية،بعدماادركتعدم

 السيربنفسالمناهجاالقتصادية للغربواستمرار تكنتتناسبمعطبيعةوجدوىالتبعية التيلم السياسية

البلدان واحتياجاتهذه التيتحدمنالتضامنبيناعضاءاالانالم. LaidiحسبالعايديBRICsشكلة

سعيهم(615 ,2012) من اكثر االعضاء، بالدول الخاصة القومية المصالح تجاه االكبر االلتزام هي

.للمصلحةالجماعيةللمجموعةوعالمالجنوب

لي،حيثوضعتهافيموقعمتقدمفيمسارصعودهاالدوبالنسبةللبرازيلتطورا استراتيجيا BRICsتمثلو

فيمجلساالمن دائمة عضوية لهما والتياثنتينمنها الدولي، فيالنظام الدولالصاعدة ضمنمجموعة

الدولي،بينماتتطلعاالخرياتومنضمنهاالبرازيل،للحصولعلىعضويتهالدائمة،باعتبارهالهيئةالدولية

ومنخالل.ىجانبتأثيرهاالستراتيجيعلىباقياجهزةاالممالمتحدةالتيتضمنالسلمواالمنالدوليين،ال

 النظامBRICsمجموعة باصالح المنادية المشتركة توجهاتها لتعزيز البرازيلية الدبلوماسية سعت فقد ،

عمليات في تمثيلها وزيادة المشاركة من النامي العالم دول وتمكين االطراف، متعددة ومؤسساته الدولي

لتحقيقاهدافسياساتهاBRICsومنالواضحانالدبلوماسيةالبرازيلية،توظف.ةالقراراتالدوليةصناع

والتكنولوجية والتجارية االقتصادية عالقاتها وفيتوسيع الدولي، وحضورها وزنها تعزيز في الخارجية،

 اعضاء مع مBRICsواالمنية النادي هذا في للدخول ايضا  تتطلع اخرى دول واندونيسياومع تركيا ثل

.وكورياالجنوبية

األأWenhong(2011, 183)ويعتقدونهونج علىالمستوىالعالميبينبقيةنالبرازيلهي قلتأثيرا 

االانهاتتميزعنبقية.،وهيتسعىألنيكونلهاصوتا اعلىفيالمجتمعالدوليBRICsعضاءمجموعةأ

هاتضاربمصالحمعبقيةالبلدانالثالث،وبالتاليفانالبرازيلتستطيععضاءالمجموعةفيانهاليسلديأ

نتنسقمصالحجميعالدولبشكلجيدأ الدورالذييتوقعهونهونجهودورحاسملتطورمجموعة. وهذا

BRICsذاتوقدتكونالدبلوماسيةالبرازيلية،والمتميزةباحترافهاالمهني،.وزيادةفعاليتهاودورهاالعالمي

للقيامبه عالية قدرة يفتحاآلفاق. داخلالمجموعة،ومنخاللالمجموعةأوهذا نفوذها البرازيللزيادة مام

ايضا سعيالحكومةالبرازيليةلتحويلمفهومAlmeida(2009, 174)ويؤكدالميدا.علىالمستوىالدولي



 

BRICsمنتظمةلوزراءخارجيةالدولاالربعة،الىمسعىدبلوماسيحقيقي،عبرجهودهالعقداجتماعات

نواعأكافةأن ويبرزفيتحليله.ورؤساءحكوماتالدولاالعضاءوكذكلكوزراءالمالية،وبقيةالتشكيالت

البرازيلعلىالتأثيرفي قدرة كانتبهدفتقوية المجال، فيهذا تطويرها التيتم النشاطاتالدبلوماسية

.قليميةوالعالميةالسياساتعلىالمستوياتاال

بينأويبدو .IBSAومنتدىحوارالجنوبBRICsنالدبلوماسيةالبرازيليةتحاولخلقتناغموتكاملما

قمتينتوأمينللبلدانالصاعدة2111ففينيسان استضافتالبرازيلفينفساليوم لرؤساء: الرابعة القمة

BRICsوالقمةالثانيةلمجموعةIBSAدولوحكومات يعتقدوزيرالخارجيةالبرازيليسيلسواموريمو.

Amorim(2010, 232)انهفيحينتستطيعBRICsنهاذاتوزنثقيلفيالعالقاتأاالدعاءوبجدارة

بداعيةالمكرسةفيخدمةبناءنظامعالميمثلةللدبلوماسيةاإلحداألأربمايكونIBSAالدولية،فانمنتدى

وديمقراطية بعاداالقتصاديةوالماليةفيالنظامالدولي،ألعلىاBRICsبالتالي،فحيثتركزو.اكثرعدال 

صالحمجملالنظامالدوليومؤسساتهمتعددةاالطرافكثروضوحا وشموال إلأيطرحمنظورا IBSAفان

التناغميخلقديناميكية.واولياتاالجندةالدوليةوغيرها هدافالسياسةأعلىلحملأوبالتاليفانايجادهذا

البرازيلية الخارجية . حيثان ايضا ، مختلفة زاوية من النظر مسعىIBSAويمكن اهدافه فياحد يمثل

نيولدضغطا أهيمكنن إمن،فالبرازيلوالهندوجنوبافريقياللعضويةالدائمةفيمجلساأل:الدولالثالث

المسعىBRICsداخل هذا ذاتالوزنالثقيللدعم طلبحليفاتهمفالصين. غيرمتحمستينلدعم وروسيا

التقارب عن الناشيء الداخلي الضغط هذا مثل وجود فان وبالتالي االمن، مجلس في الدائمة للعضوية

.والمصالحالمشتركةقديدفعهالتغييرموقفها

و مجموعة عبر الصاعدة البلدان مع التعاون في كثيرا  البرازيل استثمرت BRICSقد IBSAو ذهه.

الساحة على البرازيل تأثير لتعزيز بوضوح موجهة والموازية المصغرة االطراف لتعددية االستراتيجية

الدولية النحو،فقدكانتالبرازيلفعالةفيالتأثيرعلىالنقاشالعالميحولقضايامثلاصالح. وعلىهذا

االطراف،وشرعيةالتدخلألغراضانسانية التنميةالمؤسساتالماليةمتعددة (Grevi 2013, 8)واجندة

.وغيرهامنالقضاياالدولية

ولدت والبيئة وقد بينالمجموعة وخارجية بينالدولاالعضاء، دينامياتداخلية للمجموعة البرزو عملية

فكلواحدة.BRICsالدوليةالتيظهرتفيها،والتيانتجتمالمحلطبيعةالتوجهاتاالستراتيجيةلمجموعة

الد علىمن القومية مصالحها لمتابعة الخاصة استراتيجياتها ولديها الخارجية سياستها لديها االعضاء ول

،فانهذاالمنتدىنفسهاصبحبالنسبةلكلدولةاحدركائزBRICsوبوجودهامعا فياطار.المستوىالدولي

الدولية استراتيجيتها وتبلوره. تفاعله استمرار فان اآلخر، المستوى المجالوعلى في ولو دولي، كقطب

.االقتصاديلوحده،سيدفعهلتبنيتوجهاتاستراتيجيةمتوائمةمعبيئةالنظامالدولي

تجدنفسهاضمنتفاعلديناميكيتينBRICsفانالدولاالعضاءفيLaidi(2012, 616)فحسبالعايدي

نفسالمجرى في تصبان : استراتيجي والثاني االقتصاد اكثر(امني)احدهما هي. االقتصادية فالديناميكية

 ان فمع للعولمة؛ بهاBRICsنتيجة محددوة تعد لم فانها للعولمة نتاج هي االستراتيجي. المجال في اما

االمني) ) العايديان انها11نتجتكانعكاسألحداثBRICsفيعتقد وبما العراق، والحربعلى ايلول



 

ال لمتتعرضبشكلواضحلمثلهذا العظمىللوالياتنفسها الحذرمنالقوة لكنيحركها نوعمنالتهديد،

االمريكية المتحدة لدول. الخارجية لتقويةBRICsوتتداخلاولوياتالسياسة فيسعيها وتتقاطعتوجهاتها

فيانيكونلهاصوتورأياقوىفيالشؤون وتصليبالوضعاالقليميوالدوليمناجلممارسةحقها

فيضوءعدمقدرة(1:)لديهاتوجهينمشتركينBRICsجلتحقيقهذهاالولوية،فانبلدانومنا.الدولية

البلدانتتجهالصالحهمنخاللمأسسة فانهذه الدوليالحالي، علىالتخلصمنالنظام كلدولةمنفردة

يةمنخاللالتعاونتتجهالبلداناالربعةلخلقواقعمفضلللتنميةاالقتصاديةالمحل(2.)جهودهاالمشتركة

الدولية للعبدوركبيرفيالحلبة  ,Junsheng 2011)المشترك،ومناجلبناءارضيةجماعيةمستقرة

المستوىالدبلوماسي،وحيثتتكيفالمؤسساتالدوليةالقديمةمعمرحلةتاريخيةجديدة،فقدوعلى.(192

ما طرفا فيالنقاشالدوليحولالتغيراتفيحتBRICsفتحالمجالبشكلواسعلالعبينجدد،ممايجعل

.(Roett 2011, 17)النظامالعالمي،االقتصاديوالسياسي

تتبنىالدولاالعضاءفي االقتصاديواالجتماعي،حيثBRICsوبينما نماذجتنميةمنسجمةمعوضعها

طاالقتصادالنيوليبرالي،تبحثتحاولالموائمةبيناالقتصادالحرودورالدولةالناظملالقتصاد،وترفضنم

BRICs الغربية البلدان في التنمية نمط عن تختلفجذريا  للتنمية الوالياتالمتحدة)عنطرق من المقاد

االساسية(االمريكية حاجاتهم تلبي والتي ، الترتيب. في المنفرد للتطور المستقلة القوة نقص وبسبب

معا الكتسابتأثيرافضلفيمايتعلقبصناعةالقراراتوالحقفياالقتصاديوالسياسيالعالمي،فانالتوحد

التعبيرعنآراءمختلفةحولطرقالتنميةعنالبلدانالغربيةيبدوانهاحدالمحركاتالداخليةللتعاونبين

 .BRICs(Wenhong 2011, 186)اعضاء Wenhong(2011, 173)وحسبونجهونج النموفان

في والمستمر الحكيم علىBRICsمجموعة معلما  يمثل لكنه الغربي، غير االقتصاد قدرة فقط يثبت لم

العالمية المالية مشاكلجديةخاللاالزمة واجهتاالنماطالغربية بينما غيرغربية، .اكتشافانماطتنمية

جتماعيةفيتحقيقمستوياتنموعاليةومستمرة،وقدرتهاعلىمواجهةالمشكالتاالBRICsفنجاحبلدان

الناتجةعنتفاوتوسوءتوزيعالدخل،خاصةمشكالتالجوعوالفقر،ومشكالتاالستدامةالبيئية،قدعزز

فيه الدوله تترك والذي النيوليبرالي، االقتصاد تجاه نفسها، الغربية المجتمعات في حتى العالمي، التشكك

BRICsوفيهذاالمجالفان.سبحاجاتالمجتمعالمجالللرأسماليينلقيادةاالقتصادالمسيرباطماعهمولي

تشكلالحاميةلحقالدولاالعضاء،وحقالدولالناميةعموما ،فياختيارمساراتالتنميةالمواتيةلهادون

وبالتالي،فانضمانهذاالحقفيالتنمية.ضغوطاوقيودمنالدولالمهيمنةفيالنظاماالقتصاديالعالمي

 .نضالمناجلالتغييرفيبنيةالنظامالدولييتطلبايضا ال

 واثرت عام االمريكية المتحدة الواليات ضربت التي العالمية المالية الى2118-2112االزمة وامتدت

 االمريكية، المتحدة الواليات باقتصاد المرتبطة النامية والبدان واالسيوية االوروبية البلدان علىمختلف

االقلتأثرا منهذهBRICsشكلمباشراوغيرمباشر،وحيثخرجتبلدانبعالماقتصادياتدولالمختلف

 وتداعياتها، مثلتاالزمةاالزمة باتجاهينفقد وظفتها للمجموعة بالنسبة فرصة المطالبة: االولهوتشديد

فتحتمثييبحومجملالمؤسساتوالمنظماتالدولية،ةالعالميةوالتجاريةوالماليةباصالحالنظماالقتصادي

المجاللمشاركةمختلفالدول،خاصةالبلدانالصاعدة،فيصناعةالقرارتالدولية،وعدمقبولقيامدول

السياسات بصناعة النظم علىهذه هيمنتتاريخيا  ثمنهاالعالميةقليلة كله العالم يدفع بينما ابراز. والثاني،



 

الد اخليةالماليةواالقتصادية،بحيثاستطاعتانتصمداماممستوىالحصانةوالفاعليةواالنضباطلنظمها

.حجمهذهاالزمة،مماسارعفيتبلورالمجموعةوزيادةفعاليتهاومكانتهاالدولية

 مطالبات زيادة ضوء الجديدةBRICsوفي والسياسات الممكنة الحلول حول المناقشات في باشراكهم

وبضغط العالمية، المالية االزمة اطارلمواجهة توسيع على االمريكية وافقتاالدارة االوروبيين، حلفائها

 مجموعة القراراتمن G-7صناعة الىمجموعة العالمG-20التقليدية االقتصادياتالكبرىفي لضم ،.

ا كناطقرسميعن ظهرتالبرازيل الوبسرعة التيستشاركفي G-20قتصادياتالصاعدة اعالن. ان

الم االسواق حول القمة في عقدت التي العالمي واالقتصاد 12الية ثاني بوضوح2118تشرين عكس ،

فيتقويةالشفافيةوالمسائلةوتعزيزالتعاونالدوليواصالحالمؤسساتالماليةBRICsالحاحيةمطالبات

وباتجاهآخر،عملتدولالمجموعةعلىتسريعاالصالحالمؤسسيالداخلي،.(Roett 2011, 11)العالمية

-Wenhong(2011, 186ويعتقدوينهونج.زيادةاالنضباطالمالي،وزيادةالتنافسيةفياالقتصادالعالميو

يمكنانتلعبعددمناالدوارخاللعمليةتشكيلنظامسياسيفيضوءذلكBRICsانمجموعة(187

 اسماع لضمان والصاعدة، النامية للدول ممثلة انها اهمها جديد عالمي المساسواقتصادي وعدم صوتها

بمصالحها،كذلكفيلعبدورمحركفياالقتصادالعالمي،والتنسيقبينالدولالتيلديهامصالحمختلفة

اضافةالىالمطالبةبنظامماليواقتصاديعالميجديد،والدفع.وبينالكياناتاالقتصاديةفيالقممالعالمية

.نحوعالممتعدداالقطاب

اتفاقياتتجارةثنائيةخارجمنظمةالتجارةالعالمية،وتسعيرالسلعبسالتفيBRICSوقددخلتاطراف

عملةمختلطة،كماوضعواخارطةطريقلبنكجديدللتنمية،وصندوقلضماناستقرارالعمالت،وآليةلحل

البنكالدولي،وقدتمثلتحدي بها والتيستوازيالوظائفالتيكانيقوم له،المنازعاتالتجارية، واضحا  ا 

اضافةالىذلك،فقدتمتوقيعاتفاقيتينبينبنوكالتنمية.وكذلكصندوقالنقدالدوليومنظمةالتجارةالعالمية

فيالبرازيلوروسياوالهندوالصينوجنوبافريقيا،حيثيتمتقديمقروضبالعمليةالمحليةلتمويلالتجارة

واقعيا عنالدوالركعمليةتسوياتويرسيتسهيلصرفالعمال.بينهذهالبلدان تبينالدولالخمسبديال 

 اقتصاديات ويحصن BRICSدولية، الغرب في االضطرابات (Brahm 2013) من هذه. وتعزز

فياصالحالنظاماالقتصاديوالماليالعالميBRICSالخطواتاالتجاهاالستراتيجيالذياتخذتهمجموعة

واقتصادياتالبلدانالنامية،وحيثانهوفيحاالتمعينةفانرفضمناجلانيكونمواتيا ال قتصادياتها

 يدفع اصالحاتمحدودة، على االقدام او المؤسسات، هذه في القائمBRICSاالصالح النظام تحدي الى

بدائلاخرى وايجاد ع. وتطويرها ويتقررمدىتوسعها االولى، زالتفيبداياتها البدائلما لىاالانهذه

.ضمنالنظاماالقتصاديالسائدفيالنظامالدوليBRICSمصالحاطراف

فيانهويتهاالسياسيةناتجةعنالموقفالمشتركلدولBRICsويوجهالكثيرمنالكتابالنقدلمجموعة

عموما  الغرب وتجاه خصوصا ، االمريكية المتحدة الواليات تجاه المجموعة كقوة. المجموعة تبدو حيث

طمناجلزيادةوزنوتأثيرالدولاالعضاءفيعالقتهاوتفاعالتهامعالمجتمعالدولي،وللحفاظعلىضغ

الدولة سيادة القوميوعن وفعلهم قرارهم استقاللية . تحالفسياسيBRICsوالتسعىمجموعة لتشكيل

واذتعليBRICsانLaidi(2012, 625)،حيثيعتقدالعايدي(Laidi 2012, 615)مناهضللغرب

صوتهافياالحتجاجعلىهيمنةالغربفيشؤونالعالم،فانهليسلدىاعضائهاايةمشكلةفيالسيرمعهذا



 

امتيازات اهدافالغربلضمان علىحساباضعافالموقفالجماعيوتحقيق ولو حتى خاصة، قومية

.للبلدانالصاعدة

واعضائهالتحقيقها،BRICsمنيةتسعىمجموعةومعوجوداهدافخاصةبالدولاالعضاء،اواهدافض

 ظهور من االولى الفترة خالل وضوحا  اكثر كانت التي االهداف من عدد هناك ان ومنBRICsاال ،

النظم لنقد االعضاء للدول والتياعطتالفرصة العالمية، المالية انعكاسلالزمة فياغلبها انها المالحظ

واالقتصادية وحليفاتهاوالسياساتالمالية االمريكية الوالياتالمتحدة عليها التيتسيطر البيان. تضمن فقد

بناءنظامدولياكثرديمقراطيةقائمعلىحكمالقانون"2118الختاميالجتماعوزراءخارجيتهافيالعام

رؤياوالذيحملال. (Roett 2011, 135)"والدبلوماسيةمتعددةاالطرافيمثلضرورةحتميةفيعصرنا

الصالحالمؤسساتمتعددةاالطرافحتىBRICsودعىوزراءماليةمجموعة.العالميةلدولالمجموعة

االقتصادات اآلن تلعبه الذي المتزايد المركزي والدور العالمي االقتصاد في الهيكلية التغييرات تعكس

(Roett 2011, 139)الصاعدة . وتقديمتمويلاضافيله،IMFباصالحصندوقالنقدالدوليكماطالبوا

-Gوفياجتماعمجموعة.(Roett 2011, 11)وطالبوابنظاممحسنلتبادلالمعلوماتمنالدولالصناعية

منالقوةالتصويتيةفيالبنك%3منحصصصندوقالنقدالدوليو%2المالية،فقدقرراالجتماعنقل20

الىالبل دانذاتالتمثيلالناقص،مناجلانتنعكساالوزانالنسبيةالدوليمنالبلدانذاتالتمثيلالزائد

العالمي والبلدانالناميةفياالقتصاد بشكلمنطقيبتغييرعمليةاختياركما.لالقتصادياتالصاعدة طالبوا

رؤساءهذهالمؤسساتمناجلانهاءاالتفاقالضمنيالذييضعرئيسصندوقالنقدالدوليتحتالسيطرة

(Laidi 2012, 624)بينمايضعرئيسالبنكالدوليتحتالسيطرةاالمريكيةاالوربية ومعزيادةحصة.

فقدوصلتالحصةالتجميعيةالتصويتيةالطراف الدولي، والناميةفيصندوقالنقد االقتصادياتالصاعدة

BRICSوحيث.ةحصةالوالياتالمتحدةاالمريكي%16.22منحقوقالتصويت،فيمقابل%11حوالي

 اغلبية على جوهرية قرارات اتخاذ في او السياسات في تغيير اي اجراء 82يتطلب االصوات% من

(Brahm 2013)حقالفيتوعلىايقرارلصندوقالنقد تمتلكلوحدها االمريكية فانالوالياتالمتحدة ،

الدولي زياداتالحصصا. فان التصويت، نظام تغيير يتم لم ما فانه النقدوبالتالي فيصندوق لتصويتية

.الدوليليستكفيلةباصالحنظامعملةوسياساتهوقراراتهالالزمةالستقراراالقتصادالعالمي

لكنها(Roett 2011, 14)بشكلصريحبعملةدوليةالستبدالالدوالراالمريكيBRICsوتطالبمجموعة

الىجانبانتجارتها.والركاحتياطاتنقديةترليوند3تصطدمبحقيقةامتالكدولالمجموعةألكثرمن

جدوىتوسيعBRICsوتناقشمجموعة.الدوليةتعتمدالدوالر،ممايجعلالمطالبةبذلكمجردخطابعام

المستقبل في الدولية التجارة في المستخدمة العالمية العمالت فيها (Roett 2011, 135)مجموعة بما ،

كماوتسعى.لية،االانالنجاحاتالتجريبيةبينالبرازيلوالصينكانتمحدودةالتجارةالبينيةبعمالتهاالمح

BRICsبنك انشاء فيها بما الصناعية، منجانبالدول وضعها يتم لم جديدة الستكشافخياراتسياسة

BRICSللتنميةBDBك،اال،ومعمباشرةوضعاالطرالسياساتيةوالقانونيةوالمؤسسيةوالماليةالقامةالبن

.للوجودحتىاآلنانهحتىاآلنلميظهر

لبلدان النتائج اهم من االقتصاديالعالميBRICsواحدة للتعاون التحتية االتفاقعلىتحديثالبنية .كان

الماليةاالداةالرئيسيةللتعاوناالقتصاديالدوليعلىمستوىالعالممستبدلة G-20حيثستصبحمجموعة



 

مناجلتحقيقهاBRICsوهواحداالهدافالتيسعت(Roett 2011, 12)التقليديةG-7بذلكمجموعة

باالقتصاد المتعلقة الدولية القرارات صناعة في النامية والبلدان الصاعدة االقتصاديات مشاركة لتوسيع

العالمي . التحدBRICsوتطالب مع التعامل على قادرة لتصبح المتحدة لالمم شاملة اصالح ياتبعملية

ايضا االمنالغذائيBRICsكماناقشقادة.العالميةبشكلاكثرفاعلية،واعطاءالبرازيلوالهنددورا اعظم

الجوعوالفقروالمرض،(Roett 2011, 14)العالميوامنالطاقةوالمعاييرلمنعالتغيرالمناخي وقضايا

.آسياالنسانيةوطالبوابتخصيصمزيدمنالمواردالعالميةلمواجهةهذهالم

انتطوراهداف وصلالىطرحBRICsويمكنمالحظة العالمية، المالية لالزمة والتيجاءتانعكاسا 

الحقا  افريقيا وجنوب والهند البرازيل خاصة االعضاء، بالدول الخاصة االهداف ودعم تتضمن. حيث

انهاممثلةفعليا فيكافةاالجسامالدولية،المطالبةباصالحاالممالمتحدة،تمثيلهذهالدولبشكلاكبر،ومع

 موقف يحملها التي الضمنية الفكرة ان ترددBRICsاال رغم الدولي، االمن مجلس في عضويتها هي

.وامتناعروسياوالصينعندعمهذاالمطلبصراحة

زالالتحديالماثلاماممجموعة لمستوىالمصالحBRICSوما والتوجهاتهوتطويروتعزيزمأسستها

ويحمل الدولية، العالقات في المختل التوازن احداث على قادر قطبدولي الى بحيثتتحول المشتركة،

.االهدافبتغييربنيةالنظامالدوليليكوناكثرعدالةواستجابةلمصالحالجنوب

 

 :خالصة الفصل

اردةواندفاعالعولمةكرأسحربةبرزتالحاجةالموضوعيةللتحالفاتبينالجنوبنتيجةانتهاءالحربالب

لبناءنظامعالميجديد،يكرسالهيمنةاحاديةالقطبيةللوالياتالمتحدةاالمريكية،والتيتتعارضموضوعيا 

وتدعوا الدولي، النظام في مؤثرة مكانة الحتالل وتطلعها رؤيتها لها العالم في صاعدة دول وجود مع

التينشأتبعدقيامجيوسياسيةوالتوزيعالجديدللقوةالدوليةللتغيراتالالصالحبنيتهليكوناكثراستجابة

فدمقراطةالنظامالدوليوتجديدشرعيتهيتطلبمشاركةالعددالكبير.هذاالنظامنتيجةالحربالعالميةالثانية

الحربالعالمي بعد علىاالستقاللما ةالثانيةمنالدولالتيظهرتفيالترتيبالدوليبعدحصولها من.

علىجدولاالعمالالدولي المستجدة العالمية للقضايا علىالمواجهةالجماعية اجلانيكونقادرا  قضايا:

الفقروالجوع ومكافحة والتنمية، وحقوقاالنسان، المناخي، منالقضاياوالمرضالتغير وغيرها ونشأت.

لهويةالمشتركةبينبلدانالجنوبلتنسيقجهودهافيبدافعالتضامنواحسبالمنظورالبنائيهذهالتحالفات

سعيهاالصالحالنظامالدوليومؤسساتهمتعددةاالطراف،وتحركتبفعلالتقاربالذينشأبينالدولمحل

والمنظمات المحافل من عدد في خاضتها التي المشتركة تجاربها ضوء في البرازيل، بمبادرة الدراسة

قوتهاالجماعيةوقدرتهااذاماوحدتمواقفهاعلىتحقيقمكاسبهامةفيالسياساتالدولية،واثبتتخاللها

الدبلوماسيةالبرازيليةمعدولالجنوبهيتحالفات.والتوجهاتالعالمية ويالحظانالتحالفاتالتينسجتها

ومتداخلةفيماصغيرةمنالناحيةعددالدولالتيتشاركبها،ومتخصصةالىحدمافيموضوعاتمحددة،

علىالحركةبشكلفاعل،اضافةالىانمستوىالتماسكالداخلي الديناميكيةوالقدرة يكسبها ما وهذا بينها



 

بيناعضاءهاوالناتجعنتعمقهويتهموقيمهموثقافتهمالمشتركة،يزيدمنتفاعالتهاوتعامالتهاالدبلوماسية

تختلفهذهالتحالفاتعنالتحالفاتالتاريخيةلدولالجنوب،حيثو.البينيةوفياطارالنظمالدوليةالمختلفة

.كانكبرحجمالتحالفاتمحددا لقدرتهاعلىاتخاذالمواقفالمحددة،ومعيقا لقدرتهاعلىالحركة

IBSAبحثالفصلفينشوءمنتدىحوارالجنوبو البرازيليةفيالعام الدبلوماسية الى2113بمبادرة ،

و الهند افريقياجانب جنوب وامريكا. وافريقيا آسيا الثالث، الجنوب قارات في مؤثرة اقليمية دول وهي

نموها استمرار وتسعىلضمان الدولي، النظام الجماعيفي التفاوضي وزنها الىزيادة وتتطلع الجنوبية،

ف بالدخول وتطالب عدالة، اكثر عالمي وتجاري اقتصادي نظام خالل من االقتصادي يعضويةوتقدمها

الدولي القرار في وتأثيرهم صوتهم لزيادة دائمين، كأعضاء مجلساالمن البحثاهدافالمنتدى. واظهر

المشتركةبينالدولالثالثوالتيتمثلتفيالمساهمةفيبناءنظامدوليجديد،وتوحيدمواقفهموصوتهم

ويقوممنتدىحوارالجنوب.فيكافةالمجاالتتجاهالقضاياالعالمية،وتعميقالعالقاتوالروابطفيمابينهم

المنظماتالدوليةكمنبرIBSAويستخدمقادة.الديمقراطيةالقائمةعلىالمشاركةمعاييروقيممبادئوعلى

منطلقينمنمحاولةلتحديشرعيةالنظامالدوليالراهنومناجلتغييرالمعاييرالحاكمةوالمسيطرةفيه،

ف الديمقراطية معاييرتأكيد وضع في الدول جميع مشاركة تتطلب والتي الدولية، السياسية الممارسة ي

اطارا للتشاوروالحوارIBSAويمثلمنتدى.المنظماتالدوليةحتىتتأكدشرعيةممارستهاوحكمهاالدولي

المشتركة الدولية المبادرات الطالق ومظلة الثالث، الدول بين العميق السياسي تمتمأسس. لتأكيدوقد ته

.فعاليتهفيالقيامبالمهامالكبرىالمشتركةبينالدولالثالث

 فينشوءمجموعة مفاوضاتالدوحة+G-20وبحثالفصلايضا  كتحالفللبلدانالناميةفياطارجولة

العالمية لمنظمةالتجارة الهيمنةالحصري. نظام والتيبرزتكتحديلمحاولةبلدانالشمالالمتقدمةاعادة

واالتحاد االمريكية المتحدة الواليات عليه تسيطر والذي الدولي، التجارة بنظام المتعلقة القرارت التخاذ

فجاءردالمجموعةبمقترحاتتفاوضيةبديلةتضمناتجاهالمفاوضاتنحو.االوروبيومعهمااليابانوكندا

باطروحةاالهدافالم التجارة تربط والتي الدوحة، مفاوضات لتنميةلجولة بمبادرة. المجموعة نشأت واذ

 منتدى اعضاء بين وبالتشاور منIBSAالبرازيل، للمجموعة البرازيلية الدبلوماسية قيادة تكرست فقد ،

خاللقدرتهاواحترافهاالمهنيعلىتقديممقترحاتمدروسةتعبرعنمصالحالبلدانالنامية،وتطلعهالنظام

عدالة اكثر عالمي تجاري لع. المصغرةكما المفاوضات جلسات في محوريا  دورا  والهند البرازيل بت

لمقترحاتالحلوللفتحاالنسداداتفيالمجموعاتالتفاوضية،خاصةفيمجال وعملياتالمتابعةالالحقة

كماتبينمنالبحثانالبرازيلهيالدولةالتي.التجارةفيالزراعة،وحدودالدعمالحكوميلقطاعالزراعة

نتتقدمالدعماللوجستيوالفنيللمجموعة،بضماناجتماعاتهاالتشاوريةوتلكالمتعلقةباتخاذالقرارات،كا

معقدة فنية طبيعة ذات وهي المقابلة، للمقترحات والتوضيحات والمقترحات العمل اوراق تقديم في .او

مفاوضات جولة اجندة عن التراجع منع في التحالف هذا نجح فقد للتجارةوبالنتيجة ربطها في الدوحة

بالتنمية،واذحاولتالوصولالىحلولوسطمقبولة،فاننزعةالهيمنةاالمريكيةواالوربيةهيالتيعطلت

الدوحة مفاوضات جولة وممارسات.اجمال سلوك وتقييد ضبط في المؤسسات قوة البحث في وظهر

المفاوضاتوفقاسسومباديءتتطلباالجماع،اعضاءها،فقواعدمنظمةالتجارةالعالميةتضعاجراءات

هذه+G-20وهنافقدوظفت.وبالتاليتمكيناالطرافالمختلفةمنالتأثيرفيسيرعمليةالتفاوضونتائجها

كما.االوروبي،وفرضنفسهاكطرفمركزيعلىطاولةالمفاوضات-القواعدفيصدالمقترحاالمريكي



 

 وممارس+G-2كانت سلوك الخاصةعلىضبط مكاسبهم لتحقيق سعيهم في اتاعضائها تؤثر. حيثلم

.االغراءاتاالمريكيةومحاوالتهاللتأثيرعلىاعضاءالمجموعةلالنسحابمنها

كقطبدولييحملتطلعاتقوىوازنةومؤثرةفيالنظامBRICSوبحثالفصلايضا فيصعودمجموعة

بنيةالنظامالعالميالحاليباتجاهنظامدوليمتعدداالقطاب،الدوليوفيالسياساتالعالميةمناجلتغيير

االمريكية المتحدة للواليات االحادية الهيمنة وينهي الدول، جميع بين والحقوق المصالح توازن يضمن

الدولواالمم التيتمسجميع العالمية الدوليالمتعلقبالقضايا علىالقرار والغربعموما  وابرزالبحث.

دولدورا وبمساندة البرازيلية IBSAلدبلوماسية منمؤشراتوتوقعاتللنموBRICSفيتحويلفكرة

االقتصاديلالقتصادياتالصاعدةفيالعالمالىمظلةكبرىللحوارالسياسيوالتعاوناالقتصاديبينالدول

االعضاء والهندوالصينوجنوبافريقيا: البرازيلوروسيا برزموقفوموقعا. لمجموعةفيمواجهةكما

االور االتحاد لتضرب وامتدت االمريكية المتحدة الواليات ضربت التي العالمية المالية بيواالزمة

تأثيركبيرعلىدول يكنلها والتيلم المالية، بنظمهما BRICSواالقتصادياتالمرتبطة وخاللاالزمة.

و االقتصادي النظام باصالح مطالباتها من المجموعة الصعدت والشفافيةعالميالمالي االفصاح وضمان

الدولي، والبنك الدولي النقد القراراتفيصندوق واجراءاتاتخاذ قواعد وتغيير الدول، بين للمعلومات

الكبرى الصناعية الدول مجموعة G-8واستبدال القراراتG-20بمجموعة في المشاركة لتوسيع المالية

تيجياتهافيالسعيلتقليلاالعتمادعلىالدوالرفيالتجارةالدوليةواستبدالهكمابرزتاسترا.الماليةالدولية

بنكمشترك المشتركاليجاد الىسعيهم اضافة البينية، فيالتجارة المحلية عمالتهم واعتماد دولية، بعملة

للتنمة قةبمصالحهافيالمسائلالمتعلBRICSوابرزالبحثالتوجهاتالبراغماتيةالتيتحكمسلوكدول.

بالغرب القوميةفيعالقتها االقتصاديوالتقنيوفي. بينسعيدولالمجموعةلتقويةوتوسيعتعاونهم كما

.تبادلوتطويرالتكنولوجيااالمنية

وباالجمال،فقدخدمبناءالتحالفاتبيندولالجنوباالهدافالتيوضعتهاالدبلوماسيةالبرازيليةفيزيادة

التفاوض الدوليوزنها النظام بنية باصالح مطالبها وتقوية تشديد وفي الجنوب، عالم وزن الدولي ي

وتوسيع التحالفاتفيتعزيز ساهمتهذه كما الدولي، فيمجلساالمن الدائمة العضوية على والحصول

ت تطور على انعكست والتي الجنوب عالم بلدان مختلف وبين بينها الثقة وتعزيز الثنائية جارتهاعالقاتها

العالمية االقتصاديات ترتيب في السادس المستوى الى اقتصادها وصعود نمو وبالتالي الدولية وتميزت.

الدبلوماسيةالبرازيليةفياحترافهابناءاالجماعحولالمواقفالمختلفةفيهذهالتحالفاتوتعزيزالتضامن

اال بين الجنوبية المشتركة الهوية بلورة وفي اعضائها، عالمبين قائدة بجدارة لتصبح المختلفين، عضاء

 .الجنوب



 

 الفصل الرابع

 الدبلوماسية البرازيلية متعددة االطراف



االطراف متعددة الدولية والمنظمات المؤسسات في البرازيلية الدبلوماسية الفصل هذا يتناول ويحاول.

البراز الدبلوماسية والممارسة الخارجية السعيلتحقيقهاالتعرفعلىاهدافالسياسة في يلية صعدت. فقد

 الدبلوماسية اكثرالبرازيلية وجعلها الدولية والمؤسسات النظم باصالح المطالبة في االطراف متعددة

ويبحثفيسياساتومواقفالبرازيلفي.ديمقراطيةواستجابةللتغيراتالدوليةوالقضاياالعالميةالمستجدة

يوفيعملياتحفظالسالمومنظمةالتجارةالعالميةوصندوقالنقدوالبنكاالممالمتحدةومجلساالمنالدول

.وحقوقاالنسانالعالميالماليةوقضاياالمناخG-20الدوليينومجموعة

المطالببسياق الجنوبيةوارتباطهذه البرازيلوتحالفاتها ويركزفيفهممطالباالصالحالتيتقدمتبها

الجنوب،فيمحاولتهاتقديمنفسهاكقوةعالميةلديهارؤيتهالمجملالنظامالدوليالصعودالدوليللبرازيلو

.وقادرةعلىالتأثيرفيهلالستجابةلمطالبالبلدانالنامية،والتيمازالتمثيلهااقلبكثيرمنوزنهاالدولي

اهليتهاللعضويةالدائمةومنخاللاعالءصوتها،تهدفالبرازيللزيادةمصداقيتهاووزنهاالدولي،واثبات

 .فيمجلساالمن،وفيالمشاركةفيالقيادةالعالميةلمختلفالشؤونالدولية

 

 :خلفية

اتخاذ عمليات وحول المختلفة المجاالت في الدولية المفاوضات االطرافحول متعددة الدبلوماسية تدور

لعمليات،مندولوفواعلدوليةاخرى،وتسعىاطرافهذها.القراراتفيالمؤسساتوالمؤتمراتالدولية

الوطنيةوالخاصة،ضمن وتطلعاتها الىالوصولالىافضلالنتائجالتيتحققالصالحالعالميومصالحها

التفاوضية،والتييعكسهاويقررهاعواملمتعددة،اضافةالىالقواعدالناظمةلهذه الموازينالنسبيةلقوتها

لمؤتمراتالدولية،وتنعكساالتفاقياتوالسياساتالتيتقررها،علىسلوكوتؤثرالمؤسساتوا.المؤسسات

 Globalةالعالميةكموالدولوتعاطيهافيالشؤونالداخليةوفيالعالقةمعالدولاالخرىضمنمايسمىالح

Governance الداخلية،والتيتحددوت. تتأثردبلوماسيتهامتعددةاالطرافبأوضاعهاوتطوراتها قرركما

.اولوياتسياستهاالخارجيةفيالنظامالدولي

الىمؤسسات والتحول بالتشكل الدولي النظام بدأ ان االطرافمنذ متعددة بدبلوماسيتها وتميزتالبرازيل

الدولية والعالقات الدولي التعاون وتنظيم واالزمات، الصراعات وتجنب النهاء واقليمية دولية فساهمت.

تأسيس في تأسيسالبرازيل وفي التنفيذي، مجلسها في الدائمة العضوية من تتمكن ان دون االمم عصبة

في مؤسسا  عضوأ وكانت االمن، مجلس في الدائمة العضوية من تتمكن ان دون المتحدة االمم منظمة



 

اسيةوقداندفعتالدبلوم.المنظماتالدوليةالمتخصصة،كماساهمتوكانتطرفا فيكافةاالتفاقياتالدولية

حكم وانتهاء الديمقراطي التحول فيضوء الدولية، المؤسسات في وفاعليتها حضورها لتعزيز البرازيلية

الديكتاتوريةالعسكريةوسعيالبرازيللتغييرالصورةالتيتكونتعنهاخاللمرحلةالحكمالعسكري،وفي

ومحاوال القطبية، ثنائي الدولي والنظام الباردة الحرب انتهاء بمحركضوء النظام هذا صياغة اعادة ت

العولمةواالدواتوالمفاهيملتياطلقتها،فقدتهيأتفرصةجديدةللبرازيلالستعادةمساعيهاالحتاللالمكانه

.المرموقةالتييعكسهاتصورهاالذاتيلعظمةالبرازيل

 الدولية التحوالت فيضوء جديدة ظهرتقضايا األألقد جدول على حيثصبحتمهيمنة العالمي، عمال

حماية حقوقاالنسان، دمجقضايا البرازيلية، الخارجية السياسة منمنظور يتطلبالترتيبالدوليالجديد

نشر المنافسة، الحرة، التجارة االقتصادي، االصالح االجتماعية، الحقوق الديمقراطي، التحول البيئة،

الجنوبية،والتيتتطلبالمشاركةالفاعلةمنالدبلوماسيةالتكنولوجيا،االستثمار،تسريععمليةتكاملامريكا

 منالعام تنفيذها والتيتم الجديدة، والقضايا للتأثيرفياالجندة 1221البرازيلية بكثافة2112وحتىعام

 التيمتغيرة، التعاونية الدولية بالبيئة نسبيا  ارتبطت الرئيسكارادوسو، عهد نجاحاتخالل حققت حيث

(Vigevani and Cepaluni 2009, 84-85)سألةالتوجهلدمقرطةالمؤسساتالدوليةعززتم ويعتقد.

 اموريم سيلسو البرازيلي الخارجية Amorim (2010, 216)وزير ثنائيان النظام في التحول عملية

 والتيإالقطبية االطراف، للمؤسساتمتعددة دمقرطة عملية ترافقها االقتطابلم متعدد تعانيمنلىنظام

الح وفعالية وشفافية حيثتتناقصشرعية مزمن، ةالعالميةكموتقادم بين ومن فأسبابأ، الدولإن خرى،

صواتألذلك،فقداندفعتالدبلوماسيةالبرازيليةمسنودةبالعديدمن.قلمنالمستوىأالناميةمازالتمثيلها

باصالحالمؤسساتالدولية،واعادةهيكلتهالتعكسبشكلالقوىالصاعدة،والبلدانالناميةللدعوةوالمطالبة

االقطاب،ومن الدوليمتعددة جلتقدمهأمناسبالنظام المجالفقدجادلتودافعتالبرازيلمن. وفيهذا

فضلللدولالصاعدةوالدولالناميةفيصناعةقراراتاالممالمتحدةوالبنكالدوليوصندوقأجلتمثيلأ

وفيضوءالتطورات.(Bodman and Wolfensohn 2011, 46)نظمةالتجارةالعالميةالنقدالدوليوم

بالمقارنةمعالسياسةالتيكانتمتبعةفيسنواتالتسعينياتمنالقرنوالتغيراتالتيحدثتعلىالبرازيل

فةالىالماضي،ومعزيادةوزنقوىاليسار،وفيضوءاالستقراروالنمواالقتصاديبشكلمعقول،اضا

،والتيتميزت2111-2111التغيراتالتينتجتعناعادةالتشكيلالواسعللنظامالدوليخاللالفترةمن

المستوى الصينعلى وزن وازدياد بوش، ادارة فيعهد االمريكية الوالياتالمتحدة الحادية قوية بنزعة

 جديدة دولية حلبات في البرازيل دخول واحراز مجم–الدولي، مثل العشرين ،(التجارية) G-20وعة

 العشرين G-20مجموعة مجموعة G-8+5المالية، الخ سعي–، المنطقي من وجعلت عنت جميعها

السياسية ابعاده في التعددية وتقوية وتعزيز الدولي، النظام تنظيم العادة محاولة في للمشاركة البرازيل

واالستراتيجية والثقافية واالقتصادية ذل. جرى للبرازيل،وقد السياسية العالقات تعزيز اطار في كله ك

 Vigevani and)والمحافظةعلىالحوارمعمحاورينمتنوعين،منالبلدانالمتقدمةومنالبلدانالنامية

Cepaluni 2009, 134) بالصحة. يتعلق فيما والداخلية، االقتصادية البرازيلية االنجازات ساهمت وقد

 الجوع ومكافحة ووالفقرالعامة االجتماعي فيوالتفاوت البيئية، والقوانين النظيفة والطاقة المساواة عدم

-Gممالمتحدة،ومنظمةالصحةالعالمية،ومجموعةسالدورالبرازيليالنشيطوالصاعدفياألاسأتشكيل



 

20 المناخي التغير حول الدولية والمفاوضات الدولي، النقد وصندوق  Bodman and)المالية،

Wolfensohn 2011, 11).

 علىفكرة البرازيلية الدبلوماسية فيأوتقوم قانونية مرجعية لها سيضمن الدولية بالنظم البرازيل التزام ن

وعليهفقداخذتاتجاها مؤسسيا ألجندتهافيالمؤسساتمتعددةاالطراف،في.سعيهالتلبيةمصالحهاالقومية

وا الهيكلة واعادة باالصالح المنظماتالمطالبة خاصفي وبشكل واالتفاقيات، والقواعد باالحكام اللتزام

 ,Vigevani and Cepaluni 2009)الدوليةكاالممالمتحدةومنظمةالتجارةالعالمية،فيصعودهاالدولي

المباد.(56 دائما  تستحضر فانها الدبلوماسية،واألئفلذلك، المؤسسات عليها تقوم التي والقواعد سس

وعندماالتجدمايعززمواقفها،فانهاتتجهللمطالبة.فيخطابها،وحركتهاللضغطلتبنيمواقفهاوتضمنها

صوت سماع واهمية العامة، الديمقراطية المباديء بتطبيق منادية الهيكلية، واعادة والتطوير باالصالح

وحسب.قدتشكلتمنذامدبعيدالبلدانالنامية،والتيظهرتعلىالمسرحالدوليبينماكانتهذهالمؤسسات

تشكيل بإعادة تقوم القائمة، المؤسسات إنتاج إلعادة البرازيلية الدبلوماسية حركة فإن  المؤسساتية منظور

وفيهذهالعمليةفإن هاتبرزالقيم.المصالحفيإطارهذهالمؤسساتوالتيتؤثرفيسلوكالفاعليناآلخرين

.سساتالدوليةفيخطابهاالعام،وفيتخطيطهااالستراتيجيللتغييرفيالنظموالمبادئالتيتقومعليهاالمؤ

لتحقيق فيسعيها التحالفاتمعها، وتعزز النامية البلدان فيأوهيبذلكتجتذب الخارجية هدافسياستها

.طرافالنظامالدوليوالمؤسساتالدوليةمتعددةاأل

 

 :مم المتحدةمنظمة األ

جلمنعالحروبوتحقيقأفيضوءنتائجالحربالعالميةالثانيةمن1242المتحدةعامممألتأسستمنظمةا

وقدهيمنتالقوىالمنتصرةفيالحربعلىعمليةالتأسيسمن.ممالسالمواالمنالدوليوالتعاونبيناأل

وقد.منالمواألحيثوضعالهيكليةوالنظاموالميثاقالذييضمنسيطرتهاعلىالقرارالدوليالمتعلقبالس

دولةمستقلةفيذلكالوقت،وكانتالبرازيلمنبينها،والتيشاركتبفاعليةفيمؤتمر21تأسستبمشارة

كماوشاركتالبرازيلفيكافةالوكاالت.سانفرانسيسكو،الذيوضعالميثاقواعلنانشاءاالممالمتحدة

 الدول اقناع وفشلتفي المتحدة، االمم في مجلسالمتخصصة في دائم مقعد الحتالل اهليتها في العظمى

ذاتالثقلفيميزانالعالقات العسكرية التمتلكمقوماتالقوة حيثاعتبرتفيذلكالوقتانها االمن،

الوقت ذلك في الدولية األ. الدول عن المتميز بدورها وواعترافا  مساحتها العتبار اأخرى قليميةإلهميتها

 Stuenkel)وال فياجتماعاتالجمعيةالعامةلالممالمتحدةأعطيتحقالحديثأ،فقدودبلوماسيتهاالنشطة

2010, 123) العالميةالمختلفة،. للقضايا الحقميزةلدبلوماسيتهافيطرحرؤيتهاومنظورها ويعطيهذا

ف الفاعلة والمساهمة القضايا، هذه حول الالحقة والنقاشات الحوارات وقيادة التأثير جدولوفي تشكيل ي

.االعمالالدولي

ممالمتحدةمؤسسةدوليةشرعيةمؤهلةالتخاذقراراتمهمةفيقضاياالتدخلالعسكريوتعتبرالبرازيلاأل

وتسعىالبرازيللتعزيزدورهافيالمنظمة،عبراستمرارمطالبتهابمقعد.والتغيرالمناخيومكافحةالفقر



 

عالميصالحفيسلوك"كمواطن"وتقدمالبرازيلنفسها.(Stuenkel 2010, 132)دائمفيمجلساالمن

علىالمستوىالدولي،وذلكمنخالل بحقوقاإلإدبلوماسيتها الحاكمةئنسانالدوليةوالمبادبرازتمسكها

 ونشاطاتها الدولية للعالقات اأوالناظمة متعددة الدولية المؤسسات سياسيتهاألمام اهداف بينما طراف،

الخاصةالخار Stuenkel(2010, 127)ويصف.(Montero 2005, 130)جيةتتبلورعادةبمصالحها

،حيثانهادائمةالترويجمن"تعزيزلتكاملالنظام"االستراتيجيةالدبلوماسيةللبرازيلفياالممالمتحدةكـ

الجمعيةالعامةئسا معمبادوتتفقالبرازيلاسا.اجلدوراكبرللجمعيةالعامةبدوناينزوعللمواجهةفيها

المتحدة) االمم فاعلية صيانة واالمن، السالم ضمان قراراتها( صناعة واجراءات وقواعد ومعاييرها

.المتضمنللتمثيلالمتساويللدول،والتصويتعلىالقرارات

الألمجلساويعتبر األاألهيئةمنالدوليهو فيمنظمة القراراتهم الذييتخذ المتحدة الملزمةمم الدولية

منوالسالمالدوليين،ولديهصالحياتوسلطاتفرضقراراتهبالقوة،حسبالفصلالسابعمنالمتعلقةباأل

ويتكونالمجلس.ممالمتحدة،فيحالةعدمتعاونالدولوامتثالهاالطوعيللقراراتالصادرةعنهميثاقاأل

ويعتبرتصويت.قاعديتمتداولهاباالنتخابكلسنتينعضو،بينهمالخمسدائميالعضوية،وبقيةالم12من

النقضاأل حق المتالكهم الدولية للقرارات بالنسبة حاسما  الدائمين الفيتو"عضاء مجلساالمن". وألهمية

عضاءالدائمينفيهعلىمجملمنوالسالم،وللتأثيرالعالميلألودورهالحاسمفيالقضاياالدوليةالمتعلقةباأل

للحصولعلىالعال البرازيليةفيسعيها فقدجهدتالدبلوماسية المجاالت، قاتوالتحالفاتالدوليةفيكافة

ا مجلس في الدائمة فيألالعضوية ودائما  مستمرا  بقي لكنه اآلن، حتى يتحقق لم الذي الهدف وهو من،

.توجهاتالسياسةالخارجيةالبرازيليةوفيالمبادرةالدبلوماسيةالبرازيلية

تأسستاأل بنيتهافعندما في الثانية الحربالعالمية نتجتعن التي عكستالوقائع المتحدة، مم ذلك. ومنذ

الى وصلتالى االفروآسيوية االستعمار من وموجاتالتحرر وذهبت، الباردة جاءتالحرب فقد الحين،

211دولةالىحوالي21واليوبالتوازي،فقدتوسعتعضويةاالممالمتحدةمنح.نهايتهامنذزمنطويل

وتعتقدالدبلوماسيةالبرازيليةانه.يذقراراتهادولةدونايةتغييراتمهمةفيبنيةالمؤسسةوقدرتهاعلىتنف

وكذلكيجباالعتراف.منالبديهيانعضويةمجلساالمنيجبانتعكسالتوزيعالحاليللقوةفيالعالم

المحافظ في النامية البلدان علىبدور وليس المستقبل الى وبالنظر الدولي، واالمن العالمي السلم على ة

 (Amorim 2010, 221)الماضي عملت. فقد مجلساالمن، في دائم مقعد على للحصول مسعاها وفي

في البرازيل وتتقاربمع لنفسالهدف، تسعى التي الدول حمالتمع اطالق على البرازيلية الدبلوماسية

للعالمية وحضورهاطموحها الىانجازاتها واستنادا  الدولي، وثقلها ونفوذها لمكانتها منتصورها انطالقا  ،

العالميفيالمجاالتالمختلفة . مجموعة واليابانوالهند التسعينياتشكلتالبرازيلوالمانيا فيG-4فمنذ

عناضافةG-4وعةوتدافعمجم.جهدمشتركومركزلالنضمامالىمجلساالمنكأعضاءدائميالعضوية

ستةاعضاءدائمينجدد،اثنانمنآسيا،واثنانمنافريقيا،واثنانمنامريكاالالتينيةواوروبا،اربعةمنهم

ومعمطالبتهابالعضويةالدائمة،االانهالمتكنمتمسكةبمنحاالعضاءالدائمين.دائمين،همالدولالمذكورة

وألكثرمنخمسةعشرعاما تمت.(Bodman and Wolfensohn 2011, 46)الجددحقالنقضالفيتو

وقدوضعتمجموعةعملشكلتهاالجمعيةالعامةلالمم.مندونالوصولالىقرارمناقشةتوسيعمجلساأل

منولتوسيعمجلساألاأل:االمنالدولي،مقترحا لمشروعينبديلينسالمتحدةللبحثفياصالحنظاممجل



 

عضوا باضافةستةاعضاءدائميندونحقالفيتو،بحيثتشملالبرازيلوالمانياوالهندالىاربعةوعشرون

بالتعيينالمؤقتلسنتين اعضاء الىثالثة اضافة واليابانودولتينافريقيتين، مقاعد. ثمانية والثانياضافة

سنتين لفترة واحد مقعد الى اضافة سنواتمتجددة، اربعة لفترة جديدة ف. ميالةوبالطبع كانتالبرازيل قد

(Fishlow 2011, 182)ولللمقترحاأل . العامةلالمم2112وفيعام تقدمتالبرازيلبمقترحللجمعية ،

،وبرغممساعيهاG-4المتحدةمناجلاصالحمجلساالمن،والذيلقيالدعممنبقيةاعضاءالمجموعة

سارةالقوةالتيلديهم،والمنافساتاالقليميةبينالقوى،عضاءالدائمونمنخفقدخشياأل.فانهالمتنجحبذلك

الثانية الحربالعالمية بعد مباشرة الذينشأ ابقتالمجلسبنظامه االصالحقد طبيعة االتفاقحول وعدم

(Cervo 2010, 18).ويعتقدسلسواموريمAmorim(2010, 221)منليسقضيةاناصالحمجلساأل

مثلالحاجةلألغلبية)فبرغمالتعقيداتالمتضمنةفيتغييرميثاقاالممالمتحدة.واجبةبسيطة،بلانهامهمة

،فانالبرازيلمقتنعة(الواسعةفيالجمعيةالعامةوتوافقاعضاءمجلساالمنخاللالمصادقةعلىالتعديل

.سالمواالمنانالزخماالصالحيالذيبدأفيالمجالاالقتصادي،سيصلفيالنهايةالىمجاليال

من،رغمالقبولالضمنيوالعلنيويعودعدمنجاحالبرازيلفيالوصولالىالعضويةالدائمةفيمجلساأل

األ الدول واغلبية الدائمين، االعضاء اغلب تعترفمن والتي المتحدة، لالمم العامة الجمعية في عضاء

الىانمنطلقا للبرازيلكالعبعالمي، المتصاعدة تاالصالحلمجلساالمنقدتحددتباصالحباالهمية

وبالتالي وفقها، المجلس يعمل التي واالجراءات الصالحيات على التركيز من اكثر فيه، العضوية نظام

عكستمصالحالدولالتيتتطلعللعضويةالدائمةوليستمصالحاالغلبيةالعظمىمندولالعالمالتيتشعر

الدوليةباالجحافمنالسياسةالتقديرية واالنتقائيةوالمعاييرالمزدوجةفيالتعاملمعالقضايا اضافةالى.

 منطلقمجموعة فان والتعاونG-4ذلك، والسالم االمن فيضمان االربعة للدول االقليمية االهمية حول

يةمجلساالقليمي،قداثارمنافساتاقليميةتاريخيةبينالدولفيمختلفالقارات،والتيتطمحايضا لعضو

االمن المكسيكواأل. من كل تعتقد البرازيل، وامريكارففيحالة الالتينية امريكا فيتمثيل بأحقيتها جنتين

الجنوبيةفيمجلساالمن،وذلكبعداصالحهلتمثيلمختلفالقارات،دونانتدعمالبرازيلكدولةمرشحة

المكانة بشكلاقوىلهذه ال. مستمرة منبمنظوراوسعمنمحاوالتصالحمجلساألوبالتاليفانالحاجة

.G-4تسويغالطموحللعضويةالدائمةفيهمنجانبالبرازيلومجموعة

االنتشاروالتوسعالسريعأن صواتصواتناقدةللدبلوماسيةالبرازيلية،حيثاعتبرتهذهاألأوقدظهرت

 هي والتي الجنوب، دول مع البرازيل عالقات أفي األأغلب معضاء تكن لم والذين المتحدة، صواتهمأم

في الدائمة للعضوية مطلبها دعم يهدفالى انما ونظامها، قواعدها ووضع تأسيسالمنظمة في مسموعة

الدولي مجلساالمن االصوات. اعتبرتهذه التفضيليةأوقد واتفاقياتالتجارة التقني التعاون اتفاقيات ن

"رشاوى"يلفيالمطالبةبمكافحةالجوعوالفقروالمرض،انماهيومساعداتهاالماليةواعالءصوتالبراز

الدولمن المسعىالبرازيليأقدمتلهذه جلدعم الجنوبتظهربوضوحعدمأالإ. التعاونمع ندراسة

وجودالمشروطيةفيه،وتأسيسهعلىالتضامنوالهويةالمشتركةوالمصلحةوالمنفعةالمتبادلة،خاصةخالل

رئاس بالعضويةفترة للمطالبة فيها البرازيلية اعالءصوتالدبلوماسية التيتم وهيالفترة الرئيسلوال، ة

.منالدائمةفيمجلساأل



 

مرات،11ومنذانشاءاالممالمتحدة،فقدوصلتالبرازيللعضويةمجلساالمنضمنالمقاعدغيرالدائمة

 عام اول حيثانتخبتالبرازيل2112وذلكحتىتشرين ، لالعوام مقعد الحتالل العاشرة -2111للمرة

12علىفترةاشغاللعضويةمجلساالمنغيرالدائمة،وهيبحدودأوبذلكتكونقدحصلتعلى.2111

يحواليثلثعمرمجلساالمنالدوليحتىذلكأ،(Stuenkel 2010, 124-125)2111سنةحتىنهاية

ازيلبالموافقةعلىقراراتمجلساالمن،والتصويتمعها،خاصةوخاللهذهالفترةتميزسلوكالبر.العام

الدائمين للتشاوربيناالعضاء تلكالتيتأتينتيجة قرارات. قامتبالتصويتضد وفيمراتقليلة لكنها

المجلسخاصةالمتعلقةبالحربعلىالعراقوفرضالحصارعليه،وكذلكالقرارالمتعلقبفرضعقوبات

النوويعلىايرانعلى خلفيةملفها الضمنيةفي. حالةالتضامن،اضافةالىمصالحها حيثعكسموقفها

التصويتيفيمجلساالمنالمعارضللتوجهات.هذهالمواقففيعالقتهابدولالجنوب وقديكونسلوكها

عضويةالدائمةالغربيةعموما ،هواحداسبابعدمتحمسالوالياتالمتحدةاالمريكيةخصوصا لدعمطلبهالل

.فيالمجلس

تمثلعملياتحفظالسالماآلليةاالبرزلتدخلاالممالمتحدةالمباشرفيحفظاالمنواالستقراروبناءالسالمو

واالهلية فيمناطقالصراعوالحروبالدولية اطراف. بقبول وعادة قراراتمجلساالمن، نتيجة وتأتي

بالع القوات هذه تشترك ال حيث االمنالصراع، حفظ على يساعدها الذي بالقدر اال الحربية، مليات

وتتكونهذهالقواتمنوحداتعسكرية.واالستقراروحمايةاالشخاصواالعيانالمدنيةمناتونالصراع

وشرطيةوكوادرمدنيةتقدمهاالدولاالعضاءفياالممالمتحدةللقيامبهذهالعملياتتحتعلماالممالمتحدة

انقرارايدولةلتقديمقواتهوامرحاسمبالنسبة.والقيادةالتيتعينهاضمنتفويضمحددلهاوشاراتها

بعملياتحفظالسالم مناجلالقيام المتحدة لالمم فانها. القواتاليرتبطبالتزاماتمالية، انتقديم وبرغم

 .(Stuenkel 2010, 128)تشكلالتزاما هاما لعملياتحفظالسالمولالممالمتحدةبشكلعام

فتحترعايةاالمم.عمليةحفظسالملالممالمتحدة21،فقدشاركتالبرازيلفياكثرمن1282ومنذالعام

انغوال فيها بما الناطقةبالبرتغاليةبشكلخاص، ارسلتالبرازيلقواتومراقبينالىدولافريقيا المتحدة،

 )وموزامبيق، تكونتمن انغوال1311حيثشاركتبقوة الى العالمية-جندي الحرب منذ االكبر وهي

تدريب(الثانية اكاديمية لبناء المخدراتوالجريمة المختصبمكافحة المتحدة مكتباالمم مع وتعمل كما ،

بيساو فيغينيا للشرطة لالمم. قواتها التيتقدم الدول بين عشر الرابع الموقع في ويأتيترتيبالبرازيل

كماشاركت.(Bodman and Wolfensohn 2011, 47)فجارتهااالصغراالوروغوايالمتحدة،وخل

لالمم فيعملياتالسالم وساهمتبقواتشرطية السلفادور، في المتحدة لالمم المراقبة فيبعثة البرازيل

.(Hirst 2005, 43)فيتيمورالشرقية1222المتحدةعام

،وبناءعلىطلبالمحكمةالعليافيهذاالبلد،فقد2114يتيعاموفيضوءالتمردوالنزاعالداخليفيهاي

فيحزيران1242عادةاالستقرارفيهاييتيبقرارمنمجلساالمنالدوليرقمممالمتحدةبعثةإلتاألأنشأ

ونتج.Minustahممالمتحدةالستعادةاالستقرارفيهاييتيفيبعثةاألوعليه،فقدشاركتالبرازيل.2114

شاراتإلىجانبإالتزامالبرازيلاضافةالىذلك،منرسالةدعوةرسميةمنالرئيساالنتقاليفيهاييتي،

مجلساالمن اعضاء بقية من تلقتها التي من.(Almeida 2013, 8)الدعم البرازيل انتقال فهم ويمكن

لتأهيلنفسهاالمشاركةفيعملياتحفظالسالملالممالمتحدة،الىالحماسلقيادةهذه العملية،ضمنسعيها



 

الجنوبيةاوفيطلبالعضويةالدائمةفيمجلساأل لقيادةالنظاماالقليميفيامريكا من،الىجانبتطلعها

األ االقليمية القوة باعتبارها الدورالالتينية، بهذا القيام على والقادرة فيه برز . بورغز Burgesويعتقد

جلاالظهارأوضحللمحاولةمنبرازيلفيالوضعالهاييتيلربماهوالمثلاألانمشاركةال(179 ,2009)

منيةالمتوقعةمنللوالياتالمتحدةاالمريكيةوللمجتمعالدولياالوسع،انالبرازيلمؤهلةلتقديمالبضاعةاأل

فيمجلساالمن الدائمة عليهوعضومؤهلومحتملللعضوية وسيطاقليمييعتمد . Stuenkelويشاركه

اناندماجالبرازيليمكنتفسيرهباعتقادهابفائدةبعثاتحفظالسالم،ومصلحتهاالتحليلفي(130 ,2010)

 .من،ورغبتهاالعامةلتأكيدمكانتهاكقوةصاعدةفيالحصولعلىمقعددائمفيمجلساأل

لمتكنالمرةاأوبرغم البرازيلفيعملياتحفظألنها السالم،فانهناكعدةعواملولىالتيتشاركفيها

االستقرارفيهاييتي الستعادة المتحدة االمم الالفتةفيبعثة Minustahتوضحالمشاركة اوال . انالقوة:

ان:ثانيا .كبرالتيترسلهاالبرازيللحفظالسالمتحترايةاالممالمتحدةألوهيا–ساسيةأالبرازيليةكانت

وثالثا ،وللمرةاالولى،تعطىالبرازيلالقيادة.كانوامندولامريكاالجنوبيةمعظماعضاءقوةحفظالسالم

بعدمنحفظاالمن،حيثهدفتالبعثةلضمانأخيرا ،فانالمشاركةكانتأو.فيعملياتحفظالسالمالدولي

نتخاباتعبرتفويضهالالشرافعلىاال(Almeida 2013, 8)حريةالشعبالهاييتيفيانتخابقياداتهم

.العامةفيهاييتي

لالستقرارفيهاييتيالجدالحولالموقفالدستوري المتحدة االمم بعثة البرازيلفيقيادة وتفتحمشاركة

ساسا منخشيتهامنتدخلاآلخرينأوالتاريخيالبرازيليالمتمثلبعدمالتدخلفيالدولاالخرى،والناتج

االانطموحهاوتطلعهاللعبدورعالميبارزكقوةصاعدةفيالنظام.فيشؤونهاالداخليةتحتايةذرائع

المبدأ،وتفسيرهتحتظروفمحددة الدولي،جعلدبلوماسيتهاتمعنالنظروالتفكيرفيهذا حيثانعدم.

مع يتناقضحتى ما وهو ذلك، تجاه المباالة عدم يعني االنسانية والمآسي الكوارث حاالت في التدخل

لذلكفقدسعتالعادة.الفلسفيةالمتضمنةفيفكرةالتضامنوالتيتستنداليهاالدبلوماسيةالبرازيليةالمباديء

 الالمباالة عدم مواجهةNon-Indeferneceصقلمبدأ الدوليعند المجتمع مسؤولية والذييهدفلتقوية

 ,Almeda(2013وحسب.والوباءالكوارثواالزماتاالنسانية،بمافيهاتلكالناتجةعنالمجاعةوالفقر

الالمباالة(9 فانعدم ،Non-Indifferenceعلى يمكنتطبيقها وضاعأهيفكرةغامضةوغيرمعرفة،

بالرغممنتفضيلالدبلوماسيةالبرازيلية)حوالمتعددةبطريقةتقديريةومرنة،لتسويغالتدخلفيايةدولةأو

الدبلوماسيةالبرازيليةبهذاالتسويغتعملن إوبالتالي،ف(.كالدولةفيانيجريذلكبعدطلبالمساعدةمنتل

 بد التيال العظمى الدولة لدور نفسها الدولأعلىتحضر فيشؤون بدرجاتوحاالتمعينة، تتدخل، ن

فيالوقتوالظرفالمعينبناءعلىتقديرهااأل خرى،حيثتستطيعموائمةمواقفها تمكنتبذلكمن. كما

االستقالليةتجاوز والذييقدسمبدأ منالدول، الدستورعلىعالقاتالبرازيلبغيرها التييضعها القيود

 .وعدمالتدخلفيشؤوناآلخرين

فهيمنجانبلديهاتصور.منالدوليمثارجدلبالنسبةللبرازيلألممالمتحدةومجلساألوتمثلعملياتا

ويشكلهذاالتطلع.كانةالالئقةللبرازيلفيالتشكيلالدوليالقائمذاتيعميقبأهليتهاوحقهابالوصولالىالم

واكتسبهذا.أحدمكوناتهويتها،التيتؤثرفيفيتخطيطسياستهاالخارجية،وفعلهاالسياسيوالدبلوماسي

ع القائم اليساري العمالي للفكر وحمله البرازيل، في للحكم لوال الرئيس بوصول كبيرا  زخما  لىالتطلع



 

حداهدافالسياسةأفاعتبرالوصولالىمجلساالمن.التضامنالدوليالواسعبينالبلدانالناميةفيالجنوب

الخارجيةالبرازيلية،بحيثيأتينتيجةالصالحبنيةالنظامالدوليومؤسساتهونظمهمتعددةاالطرافلزيادة

الدولية القرارات في ومشاركته صوته واسماع الجنوب تمثيل التفاعل. من عالية درجة ذلك وتطلب

والقيام المسؤولية لتحمل واستعدادها الهليتها وابدائها المتحدة االمم في البرازيلية الدبلوماسية والنشاطية

الدولية الدستورفيعالقاتالبرازيلبغيرهامنالدول،.بواجباتها وهنابدأتقيودبرازيليةداخليةيحددها

رفضا االخرىوالتيجوهرها للدول الداخلية الشؤون في صيغة بأية لتدخل المؤسسات. في التفاعل هذا

المحليةوالدولية،فرضعلىصانعالقرارالسياسيفيالبرازيلالقيامبالتكييفوالموائمةالسياسيةالالزمة

ال والمعايير للقوانين انتهاك دون البرازيلية، والمصالح االهداف باتجاه الدفع داخليةليستطيع احد. وهذه

التأثيراتالمؤسسيةفيدفعالفاعلينالنماطسلوكيةفيسعيهملتحقيقمصالحهم،وفياكتسابالشرعيةفي

التوجهالبرازيلي،والقيموالمبادئالفلسفية.الوصوللها كماتضمنتعمليةالتفاعل،بالمعانيالتييكتسبها

 لها، المؤطرة البنائأوالفكرية افتراضات فيحد التغيير واحداث القرارات، صناعة عملية تميز التي ية

.التوجهاتوالسياسات



 :منظمة التجارة العالمية

فقدكانت.مثلتمنظمةالتجارةالعالميةوالتجارةالدوليةعموما مجالاهتماممركزيللدبلوماسيةالبرازيلية

ال العالقاتالخارجية لوزارة الموكولة ضمنالمهام دائما  Itamaratyبرازيلية المجال. هذا وترتبطاهمية

الشغلالشاغلللحكوماتالبرازيليةالمتعاقبة بالسياساتالوطنيةللتنميةاالقتصادية،والتيكانتدائما  وقد.

استقالليتها لتأكيد سعيها في التجارية، المفاوضات في النامية للبلدان كقائد الدوام على البرازيل برزت

ع القتصادياتهابالسيطرة مواتي بشكل الدولية للتجارة اتفاقياتناظمة الى الوصول ومحاولة اسواقها، لى

الوطنية تنميتها وانماط مفاوضات. جولة انطالق منذ التجارية المفاوضات في البرازيل دور وتميز

 عام وعود1286االوراغواي العسكرية الديكتاتورية انتهاء مع واضح بشكل ذلك تزامن حيث الحكم، ة

الدولي المشهد في االندماج العادة واتجاهها للبرازيل، الديمقراطي منظمة. اطار في الدور هذا وتصاعد

،والتيلميتماجمالهاحتى2111،وفيجولةمفاوضاتالدوحةعام1222التجارةالعالميةمنذتأسيسهاعام

.2114بدايات

العالمية،فانهمنالمفيدتتبعتطورجلفهموتوضيحتطورالدبلوماسيةالبرازأومن يليةفيمنظمةالتجارة

منجانبالقوىالغربيةالمنتصرةفيالحرب1248عامGATTفقدتأسستالجات.نظمالتجارةالدولية

ذلك عن الناتج القوة ترتيب التفاوضية وجوالتها اطارها في لتعكس الثانية، العالمية المتحدة. فالواليات

واوروباكانتاالقوتينالتجاريتيناللتانتضعانالقواعدللنظامالتجاريمتعدداالطراف،بينماكانتاالمريكية

 وكندا)الرباعية واليابان االوروبي واالتحاد المتحدة الواليات مفاوضات( لجولة القرارات صناعة قوة

(Baracuhy 2011, 344-345)االوراغواي فيعه. سعتالوالياتالمتحدة الجاتوقد الى GATTد

والتيتضمنتقطاعالخدمات،وقواعداالستثماراالجنبي،وحقوق وتوسيعتفويضها، جديدة ادراجقضايا

وضمتدولناميةاخرىالىجانبالبرازيلوالهندG-10وردا عليها،فقدنشأتمجموعة.الملكيةالفكرية



 

الجاتفيمجاالتذاتمصلحةاساسيةبالنسبةجلمنعتوسيعنظامأهياالرجنتينومصرويوغسالفيا،من

للمنسوجات المتعددة االلياف واتفاقية بالزراعة االهتمام ضمان اجل ومن االمريكية، المتحدة للواليات

والمكونةمنالدولالرئيسيةفيمجالالصادراتCairns Groupكمانشأتمجموعةكارين.والمالبس

 البرازيل، ضمنها ومن الزراعيةالزراعية، للمنتجات وتفضيلية خاصة معاملة على الحصول اجل من

المنتجاتالزراعيةاالولية المصنعةاكثرمنتحريرتجارة انطلقتمفاوضاتجولةاالوروغواي. وعندما

،فقدPunta del Esteفياالجتماعالوزاريالذيعقدفيبونتاديلايست1286تحتمظلةالجاتعام

فياطارالجاتحققتالدولالنا تأثيرا  االولى، وللمرة التوصلالىتسويةضعيفة.GATTمية، حيثتم

القطاع حماية الى اضافة االعمال جدول على االمريكية المتحدة الواليات طلبتها التي القضايا الدراج

وااللبسة والمنسوجات الزراعي . الثنائية التجارة قضايا بسبب جزئيا  البرازيل تنازلت الوالياتوقد مع

فيذلكالوقت لها الدولالنامية االمريكية،اضافةالىعدمدعم (.(Fishlow 2011, 168-169المتحدة

النقاش في السائد المنطق مع للتواؤم جهودها في تعاملتبمرونة قد البرازيلية الدبلوماسية تكون  وبذلك

وا االجندة في التأثير المكانية تصورها وبالتالي المستقبليةالدولي، العالمية التجارة منظمة في لقرار

(Vigevani and Cepaluni 2009, 32).االجتماع في االوراغواي مفاوضات جولة اختتمت وقد

العالمية،لترثالجات1224الوزاريالذيعقدنهايةعام  فيمراكشفيالمغرببانشاءمنظمةالتجارة

GATTوتحلمحلها ازيليةبدروسمنجولةمفاوضاتاالوراغويوتحالفاتهاوخرجتالدبلوماسيةالبر.

التيتتجاهلمصالحالدولالنامية،وتسعىأجلمنعأللضغطمن التوجهاتاالمريكيةواالوروبية واعاقة

بدأ عندما وذلك الدولية، التجارة نظام على الهيمنة مفاوضاتتلتكريس جولة النطالق التحضير عملية

.لسيرهاالدوحةالتجاريةوخال

 حديثة نهاأ في االطراف، متعددة الرئيسية الدولية المؤسسات من غيرها عن العالمية التجارة منظمة وتتميز

 نهاية مع جاءت حيثفيها نشأت التي الدولية الظروف جانب الى لها، المؤسسة الدول عدد وكذلك التأسيس

.الوقت ذلك في الدولي االعمال جدول مقدمة الى التجارة قضايا وصعود العولمة واندفاع الباردة الحرب

 الثانية، العالمية الحرب بعد وجدت التي الدولية المؤسسات بقية عن مختلفة جيوسياسية ظروف في وبنشأتها

 فيها القرار صناعة هيكلية مرونة بسبب خاصة، مؤسسية حالة الى العالمية التجارة منظمة تطورت فقد

 مختلف وبشكل االطراف، متعددة تجاري نظام مفاوضات الى الجيوسياسية التحوالت ترجمة على والقادرة

 في الفيتو نظام وكذلك ،IMF الدولي النقد صندوق في الكوتا نظام وفق التصويت في القائمة الحال عن

 مكونة جذريا ، التجارية البيئة العالمية التجارة منظمة غيرت لقد .(Baracuhy 2011, 344)االمن مجلس

 ،(Stuenkel 2010, 134)االحادية باالعمال القيام على امريكا قدرة ومقلصة الالعبين لكافة مستويا  ملعبا 

 الصفقة نظام وفق المفاوضات ادارة فان وكذلك التصويت، حقوق في االعضاء الدول جميع تتساوى حيث

 الدول يعطي بما االجماع، ملنظا تخضع والتي الصفقة اتمام قبل شيء كل على االتفاق تتطلب والتي المنفردة،

 تنشط الذي النظام قواعد الى تستند ما عادة والتي الدبلوماسية، لحركتها الالزمة االدوات كالبرازيل الصاعدة

 اعمال جدول حول التفاوض ادارة وفي ،+G-20 تحالفها وقيادة تكوين في باحتراف استخدمتها حيث فيه،

 .الدوحة جولة



 

 العالمية التجارة لمنظمة الدوحة مفاوضات جولة اطالق في مهما  دورا  البرازيل لعبت لقد  ،2001عام

 وفي.لوال رئاسة فترة خالل Itamaraty الخارجية العالقات لوزارة بالنسبة اولوية المفاوضات انهاء واصبح

 بلدانال مجموعة تنظيم في القيادة دورالبرازيل اخذت 2003 عام كانكون في للمنظمة الوزاري االجتماع

 االوروبي واالتحاد االمريكية المتحدة الواليات مقترح على االتفاق لرفض +G-20 سميت والتي النامية

 للتجارة اكبر بتحرير النامية الدول من الكثير طالبت حيث .المفاوضات في الزراعة موضوع تجاهل والذي

 ورقة وعبرت .(Fishlow 2011, 171)ذلك في مهمة تنازالت على الحصول على وصممت الزراعة في

 السلع جداول اعداد لتعليمات والمتضمنة االوربي، واالتحاد االمريكية المتحدة الواليات من المقدمة االطار

 ودعم المحلي والدعم لالسواق الدخول مجال في الزراعة في المشتركة رؤيتهما وتحمل التفاوض، محل

 ان المقترح واعتبر .االعضاء بقية مصالح وليس صةالخا مصالحهما لخدمة المقترح هذا وجاء الصادرات،

 االوروبي-االمريكي المقترح بتبني يتحقق والتنمية للتجارة الدوحة مفاوضات لجولة الممنوح التفويض

 .االوروبي االمريكي المقترح نصوص الوزاري لالجتماع المعد الختامي البيان مقترح تضمن كما .المشترك

 لالتفاق واقعية قاعدة سيكون المشترك المقترح ان البعض اعتقد ،الماضي مفاوضات خبرة وحسب

(Baracuhy 2011, 350) ، التي الرسمية غير االجراءات نفس العالمية التجارة منظمة مفاوضات اتبعت 

 االمريكية المتحدة الواليات رباعية في هاتداول يجري كان والتي ،GATTالجات سابقتها في سائدة كانت

 الوزاري المؤتمر في السيئة النتائج فقط ليس ليمنع النامية الدول تمرد فجاء.وكندا واليابان وروبياال واالتحاد

 العالمية التجارة منظمة في القرار صناعة عملية في جديد اسلوب الى ايضا  قاد لكنه ،2003عام كانكون في

(Amorim 2010, 219) . 

 مهم عالمي كتاجر البرازيل تقديم الى البرازيلية ماسيةالدبلو سعت الدوحة، مفاوضات جولة انطالق ومع

 النظام في القيادية الدول جانب من مصالحه مراعاة ويجب التجارية، المفاوضات في محوريا  طرفا  ويمثل

 وزنها تعزيز لصالح الدوحة جولة انعقاد سبقت التي الدولية التغيرات لتوظيف جهدت كما.العالمي التجاري

قيادية دولية لمكانة وتطلعها التجارية اهدافها تحقيق اجل من اوضي،والتف الدولي  الدبلوماسية وتوضح.

 التجارية المفاوضات ديناميكيات الدوحة مفاوضات جولة في الزراعية المفاوضات في البرازيلية االقتصادية

 لبروز كان فقد.والعشرون الحادي القرن بداية في اقتصادي-الجيو االنتقال نتيجة وتحوالتها االطراف متعددة

العالمية التجارة منظمة مفاوضات على جدا  قوي تأثير النامية البلدان وبقية والهند والصين البرازيل  فقد.

والعمليات الهيكلية حيث من التغيرات بهذه الدوحة مفاوضات جولة تأثرت  النسبية، وقوتهم الالعبين:

 للمصالح الموضوعي والتوازن القرارت اتخاذ عمليات صيغ ككذل والتحالفات، التكتيكات االستراتيجيات،

(Baracuhy 2011, 341) .تحرير عملية تقدم اجل من الدولية التجارة نظام هيكلة العادة البرازيلوتسعى 

 لمشاركتها الحماية من معينة درجة ضمان الوقت نفس وفي لالسواق، العادل الدخول اجل ومن التجارة

 . (Bodman and Wolfensohn 2011, 51) المحلية اوالسواقه التجارية

االقتصاد في اقتصادها دمج على البرازيل عملت كارادوسو، الرئيس عهد وفي التسعينيات، نهاية ومنذ

تعزيز الى ادت باالقتصاد، المتعلقة والبنيوية المالية المجاالت في جوهرية باصالحات وقامت العالمي،

معدالتا الدوليفيذلكالوقتاالستقراروزيادة بحالةاالقتصاد ارتباطا  لنمواالقتصادي، انتحسناداء.

اعتماداالقتصادالبرازيليومعدالتالنموالتيحققهافيالسنواتالتاليةالنطالقجولةمفاوضاتالدوحة،و



 

مفاوضا جولة في اختراق انجاز من يجعل بالتصدير المدفوع النمو استراتيجية على الدوحةالبرازيل ت

البرازيلية للدبلوماسية العالميةذاتاوليةبالنسبة (Montero 2005, 122)لمنظمةالتجارة ومعالضغط.

فياالجتماعاتالوزاريةلمنظمةالتجارةالعالمية،وفيمجموعاتالتفاوض+G-20التياحدثتهمجموعة

ىاتفاقفيموضوعاتالمفاوضات،واجمالالمختلفة،حاولتالدبلوماسيةالبرازيليةالدفعنحوالوصولال

،2118فمعقربانتهاءادارةبوشوارتفاعاسعارالموادالزراعيةفيالعالمعام.جولةمفاوضاتالدوحة

فحاولتالبرازيل االوربي، واالتحاد االمريكية المتحدة جانبالواليات تنازالتمن لتقديم تهيئأتفرصة

 ,Fishlow 2011)حقتقليصتجارةالموادالغذائيةعندارتفاعاالسعارالعالميةالتقاطها،لكنالهندطالبتب

علىالوصولالىموقفمشتركحولذلك،حيث(173 والهندوالصينقادرة تكنالوالياتالمتحدة .لم

مقابلفحاولتالبرازيلالتوسطللتسوية،لكنمواقفكالالجانبينكانتمتعارضة،فوقفتالوالياتالمتحدة

 والصين (Roett 2011, 9-10)الهند . االقل الدول تنميةاما العالمية، التجارة منظمة في فقداالعضاء

كبيراليمثلموقفها الحكوميالزراعيالىحد بتقليلالدعم اعتبرتانالمطالبة الدولليستذات. فهذه

 يؤديالىرفع والذيقد وامريكا، التخفيضفياوروبا بهذا فوقالمستوىالذيالمصلحة الغذاء اسعار

تتمكنفيهمنتوفيرالغذاءلشعوبها الدولاالقلتنميةتقعفيجنوبالصحراءاالفريقية،وجنوب. فمعظم

في القائدة الدول من ممثلة غير مخاوفها ان وشعرت زراعيا ، مكتفية ليست وهي امريكا، وجنوب آسيا

 اطار .(Flemes 2010, 96)اقاليمها الميوفي باسكال مقترح البرازيل دعمت فقد للتسوية، مساعيها

Pascal Lamyاالمينالعاملمنظمةالتجارةالعالميةبجعلذروةالدعمالحكوميللزراعةاالمريكيةبحدود

الدول14.2 جانب من المصنعة البضائع على التعريفاتالجمركية اقتطاعاتمن مقابل في دوالر مليار

،فقد2118وفيختاماجتماعجنيفلمنظمةالتجارةالعالميةفيتموز.ذهالجهودفشلتايضا النامية،لكنه

ودعىاالعالنالصادرعناجتماع.اشتركالوفدالبرازيليمعباسكالالميفيالدعوةالستكمالالمحادثات

،لكنبداانهناكقليلالىتجديدالمحادثاتايضا 2112الماليةفياجتماعلندنفينيسانG-20مجموعة

منالمحادثاتفيالمستقبلالمنظور  (Roett 2011, 137)منالتفاؤلحولالجولةالجديدة وبرغمحل.

لميتم2114الكثيرمنالقضاياالتياعاقتالتوصلالىانهاءجولةمفاوضاتالدوحة،االانهوحتىبداية

.الوصولالىالصفقةاالجماليةللجولةاجمالكافةموضوعاتالمفاوضات،وبالتاليعدم

تحرير ويؤثراخفاقجولةالدوحةالتفاوضيةفيالوصولالىقواعدجديدةلتطويرالنظامالتجاريوزيادة

حيثيعتقدسيرفو.التجارةالدوليةعلىمجملالنظامالتجاريالعالمي،والذيتقودهمنظمةالتجارةالعالمية

Cervo(2010, 16-17)فمنجهة،وقفتالدول.نظمةالتجارةالعالميةتتجهألنتكونغيرذاتصلةانم

التجاري القراراتالتيتقررالنظام فيصناعة فيالمشاركة دونانتعطيالحقللبلدانالصاعدة الغنية

اآلخر،العالمي،مطالبةاياهمبتحريراسواقهمالصناعيةبدونالتنازلعنسياساتهاالزراعية؛وفيالجانب

وقفتالبلدانالصاعدة،والتيمنذمؤتمركانكونالوزارياكتسبتقوةفعالةللتخلصمنالتبعيةفيالعالقات

وبالنسبةللبرازيل،فانفشلتعدديةاالطراففي.الدوليةومناجلانتضمنالتبادليةفيتحقيقمصالحها

وير يؤذي والعشرين الحادي القرن في التجارية التجارةالمفاوضات قضايا في السياسية القرارت بك

الخارجية ثنائية: الحرة التجارة التحركباتجاه ام الحرة، العالمية هليجبانيستمرالرهانعلىالتجارة

خيار بدأ فقد االستراتيجية، في تغيير يحدثهناك وحيثلم الجنوب؟ في بديل البحثعن او االطراف،

اتفاقيةمعبلدانالجنوبوالتي22وقعتالبرازيل2112يكانوناولعامالجنوبفيالتبلور،حيثانهوف



 

 تقليلالتعريفاتالجمركيةبشكلمتبادلبنسبة تم 21فياطارها وقدعكسالمنهجالبرازيليفياجندة%.

الخارجية البرازيل سياسة في مركزيين اتجاهيين التفاوضية الدوحة جولة الصالح: الهدفالشامل االول

والثاني.وتقويةالنظموالمؤسساتمتعددةاالطرافوبيانجوانبضعفهالالستجابةلتحدياتاالدارةالعالمية

انالبرازيل،سواءفيومنالمرجح.(Baracuhy 2011, 347)جنوب-اهميةدبلوماسيةوتحالفاتجنوب

 ورغ+G-20اطار الحرة بالتجارة مصالحها بموازنة ستستمر مستقل، بشكل تأثيراو برفع الدائمة بتها

.(Bodman and Wolfensohn 2011, 51)ومصالحالدولالناميةفياطارالمفاوضاتالتجارية

للمنظمةهو الرئيسية المهام فاناحد العالمية،والىجانبالمفاوضاتالتجارية، وفياطارمنظمةالتجارة

ةحلالمنازعاتالتجاريةمعقياممنظمةالتجارةفقدنشأتآلي.حلالنزاعاتالتجاريةبينالدولاالعضاء

العالمية المنازعات. فيمنظمةالتجارةDSBحيثلكلدولةعضوالحقفيالبدءبنزاعفيهيئةتسوية

في الدولية للتجارة الناظمة اخرىتخرقالقواعد اندولة تعتقد الدولة انحكومة وذلكفيحالة العالمية،

بينهماالعالقةالتجاريةفيم ا الشكاوى. المنازعاتبشكلمتكررحيثانعدد البرازيلآليةتسوية وتستخدم

تزايد في كان البرازيلية االمريكية: المتحدة الواليات بعد الشكاوى تكرار حيث من الرابعة الدولة فهي

االوروبيوكندا واالتحاد با. بالرد للدولالتيتفوزفيالمنازعاتالتجارية الطرفويسمحعادة لمثلضد

وبينماالتقومالدولعادةبفرضجميعالتعريفاتذاتالعالقة،فان.اآلخروزيادةالتعريفاتالجمركيةعليه

اقتصادي ضرر اكبر بهدفايقاع ترد اعتادتان البرازيل الواليات. مع القطن للنزاعحول ربحها فبعد

االمريكيةفيآذار فانالبرازيلقدت2111المتحدة كونالدولةاالولىالتيتتابعوتفرضتعريفاتثأرية،

والخدماتالمنصوص الفكرية الملكية حقوق األذىفيمجال موقعة الصناعاتاالمريكية من العديد على

.(Stuenkel 2010, 135-136)عليهافيمنظمةالتجارةالعالمية

التيحق الىانالنجاحاتالدبلوماسية هنا البرازيلخاللجولةمفاوضاتالدوحة،ومنالمفيداالشارة قتها

اواالحتراففيادراةالمفاوضاتوتقديمالمقترحاتنيابةعن+G-20سواءبتشكيلتحالفالدولالنامية

اجمالجولة امام معينةالحداثاختراقتفاوضيينهياالنسداد التوسطفيمرحلة محاولة او المجموعة،

س جانب الى التفاوضية، مكنالدوحة قد العالمية، التجارة منظمة اطار في المسؤول الدبلوماسي لوكها

 ازيفيدو روبرتو سفيرها ترشيح من لمنظمةRoberto Carvalho de Azevêdoالبرازيل عام كأمين

 ايلول في مهامه ليباشر العالمية، 2113التجارة الواليات. لخروقات القانونية بالمالحقات سجله ويحفل

بيوكندافيقضاياالقطنوعصيرالبرتقالوالسكروالحديدوطائراتنقلوريكيةواالتحاداالورالمتحدةاالم

االمين للفوزبموقع عززتمنفرصته منالدولالنامية، حيثحققنجاحاتللبرازيلوعدد المسافرين،

ةالتفاوضيةبمطالبهاالتيكمايمكنالنظرلذلك،منزاويةانالبرازيلكانتالقائدلعرقلةجولةالدوح.العام

مثلتالدولالنامية،وعليهااآلنانتقودالخروجمنالمأزقالذيوصلتلهالمفاوضاتتحتادارةاالمين

.العامالجديد

وعندمحاولةفهمسلوكالدبلوماسيةالبرازيليةفيمنظمةالتجارةالعالميةبمقارنتهبسلوكهافياالممالمتحدة

اخت هناك ان نجد البنائي للمدخل ويمكن ذلك، في جوهرية االختالف–الفات هذا يفسر ان .المؤسساتي

فالهويةالجماعيةلعالمالجنوبوقواهالصاعدةتبلورتخاللجولةمفاوضاتانشاءمنظمةالتجارةالعالمية،

للواق ممثلة ما والتيجاءتالىحد التشكيل، فيعملية مؤثرا  سعتانيكونصوتها عالجيوسياسيعندما



 

العضوية نظام في الدول جميع تساوت حيث الباردة، الحرب انتهاء بعد ما ظهر الذي والجيواقتصادي

والتصويتمنناحيةالمعاييرالمعتمدةفيالنظام،بخالفاالممالمتحدةالتيقامتبظروفمختلفةووضعت

الديمقراطية الشرعية تمتلك تعد لم قواعد عدم. حركة وجود الجنوبورغم لعالم سياسي كممثل االنحياز

القيادية،خاصة واجهزتها المتحدة الناظمةلعملاالمم االانالقواعد المتحدة، ومعبرةعنهويتهفياالمم

وتتشابهالى.مجلساالمن،لميساويبينالجميعفياتخاذالقراراتالدوليةالمتعلقةبالسلمواالمنالدوليين

يةفيمجاالتالتنميةاالقتصاديةوالعالقاتالتجاريةبيندولةالجنوب،والتيعانتمنحدكبيرمالمحالهو

وطنية نماذج لبناء سعيها في الدولي، النقد وصندوق الدولي البنك ووصفات النيوليبرالي االقتصاد مناهج

العمليا هذه رئيسيفي بلعبدور الدولة فيها تستمر واالجتماعية االقتصادية تللتنمية كان. فقد وبالتالي،

كبير لبلدانالجنوبمالمحهويةاقتصاديةوسياسيةمتشابهةالىحد فانالهوية. وحسبالمنظورالبنائي،

والهويةتشكل.تشكلالفعلالسياسيوتنشيءالعالقاتالتكوينيةبينالفاعلين،وبينهموبينالبنىوالمؤسسات

وبالتاليتشكلالسلوكوالممارس وتعطيمعنىمشتركبالنسبةالمصالح، المؤسسات، فيهذه اتالمالئمة

خاللجولةمفاوضاتالدوحةبيندول+G-20وهذامايمكنانيفسرمستوىالتضامنالذيانتجته.لهم

الجنوب للسياق. سلوكهم موائمة الى المؤسسية النظرية حسب الفاعلون دفع في المؤسسات تؤثر كما

اجن يشكل والذي واالحكامالمؤسسي، القواعد وفق سلوكهم ويضبط وتفضيالتهم، واستراتيجياتهم داتهم

الناظمةللمؤسسة،فيسعيهملتحقيقمصالحهم،والتييدركونانهاتتحققبشكلافضلمنخاللالمؤسسة

فقةوبذلك،فاننظاممنظمةالتجارةالعالميةالقائمعلىالمفاوضات،وفقنظامالص.والنظامالتيتعملعليه

الواحدة،وقاعدةاالجماعفيتبنياالتفاقياتالجديدة،قددفعبلدانالجنوببقيادةالدبلوماسيةالبرازيليةالى

تبنيمقترحاتتفاوضيةوعرضهاعلىطاولةالمفاوضاتفيمقابلالمقترحاتالغربية،ووظفتحقهافي

تنجزخاللفت التيلم مفاوضاتالدوحةالتفاوضللوصولالىصفقةمتفقعليها، رة وألنهناكمصلحة.

تتحققبشكلافضلبالنسبةللجنوبمنخاللنظامتجاريعالمياكثرعدالة،فقدحاولتدبلوماسيةالجنوب

لمتنجحفيذلك،بسبباستمرارتمسكالبلدانالمتقدمة ابداءدرجاتمنالمرونةللوصولالىاتفاقلكنها

.،بينماتصرعلىالتحريرالكاملفيمجالالصناعة،بعكسالبلدانالناميةبعدمتحريرالتجارةفيالزراعة

ان وجدنا مصالحهم، لتحقيق سعيهم في الفاعلين، سلوك تشكيل في دورا  المؤسسة قواعد تلعب وحيث

يالبرازيلكانتمنبيناكثرالدولالتيتستخدمآلياتحلالنزاعاتالتجاريةفيمنظمةالتجارةالعالميةف

مصالحها حماية فيتشكيل. والنقابية والسياسية االقتصادية المؤسساتالداخلية، يجبالنظرالىتأثير كما

الهويةوالمصالحوالسلوكفيعمليةتفاعليةبرزتفيالسياسةالخارجيةوالممارسةالدبلوماسيةالبرازيلية

لبنفسالدينامياتفيمنظمةاالممالمتحدةوهذهالعواملواالفتراضاتلمتعم.خاللجولةمفاوضاتالدوحة

.لذلكيوجدهذااالختالف.بالنسبةلعالمالجنوبوبالنسبةللدبلوماسيةالبرازيلية



 :صندوق النقد والبنك الدوليين

النشاطاالقتصادي استعادة اجل من الثانية الحربالعالمية بعد ما الذينشأ المالي النظام ويمثالنركيزة

ا الوطنيةوزيادة االقتصاديات في لنمو . وودز بريتون توأمي نشأة جاءت متأثرةBreton Woodsوقد

.بالفكراالقتصاديالرأسماليالذيكانسائدا فيذلكالوقت،اضافةالىموازينالقوىالناتجةعنالحرب



 

 بناء االعضاء الحصصالتييحملها فيالمؤسستينعلىاساسنظام االدارة نظام علىمساهماتهمويقوم

رئاستي توزيع الى اضافة العالمي، االقتصاد في القتصادياتهم النسبي والوزن المؤسستين في المالية

الدولي، النقد صندوق رئيس اوروبا تسمي بحيث االمريكية، المتحدة والواليات اوروبا بين المؤسستين

الدولي البنك رئيس االمريكية االدارة وتسمي ادوار. تختلف بالتنسيقواذ يعمالن انهما اال المؤسستين،

فيمنح المشروطية نظام سمىاجماعواشنطنعبر فيتطبيقما طغىتحالفهما وقد والتكامل، والتناغم

اجل من وفقوصفاتالمؤسستين اصالحاتهيكلية ادخال المقترضة الدول والذييتطلبمن القروض،

القروضلها تقديم كبي. ضغوط توليد وماليةوبالتالي اقتصادية ازمات تواجه التي النامية الدول على رة

الدول اكثر من البرازيل وكانت الداخلية، وسياساتها اوضاعها على انعكاسات لها كان للتمويل، وتحتاج

المتأثرةمنهذهالسياساتباعتبارهاوحتىنهايةالثمانينياتوبداياتالتسعينياتكانتاكثردولةمديونةفي

.للمؤسستين،ممااثرفيتشكيلموقفهاوسياستهاتجاهالصندوقوالبنكفيمرحلةصعودهاالعالم

ا نجاح اإلوفيضوء واألداء الرئيسكارادوسو تحترئاسة المالي السنواتإلصالح في القوي قتصادي

 تمكنتالبرازيلمندفعكاملديونها فقد ملياردوالر12.6حوالي)الالحقة، قبل2112فيكانوناول(

المحدد (Stuenkel 2010, 141)سنتينمنالموعد . فقد كثرحريةأصبحتالدبلوماسيةالبرازيليةأوهنا

طراف،وفيتعزيزموقفهاتجاهالسياساتالمتبعةفيها،وثقةبمطالبتهاباصالحالمؤسساتالدوليةمتعددةاأل

 تخدم مما بكثير اكثر المهيمنة القوىالدولية النشاطوالنمووالتيتخدم فيتعزيز لها االهدافالمرسومة

االقتصادي الدولة. حالة من انتقلتالبرازيل الدوليعندما النقد صندوق الموقفالبرازيليتجاه برز كما

للصندوق مقرضة دولة الى المقترضة األ. قمة قيادتهاففي لتصليب سعيها وفي العالمية، المالية زمة

ملياردوالركمساهمةلمرةواحدةلصندوقالنقد11المالية،قدمتالبرازيلG-20ومصداقيتهافيمجموعة

IFM(Bodman and Wolfensohn 2011, 52)الدولي . ويرتبط البرازيل قراضالصندوقإلقرار

االول،اصالحنظامالتصويتلتعزيزقوةالدولالصاعدةفيعملية:برغبتهاومطالبتهاباصالحهفيمجالين

القراراتوتقليصتأثيرالبلدانالغنية؛والثاني،تسعىالبرازيللتعديلاسلوبعملالصندوق،بتقليلصناعة

بنظام البرازيل وتطالب كما المقترضة، الدول على السياسات حيث من يفرضها التي الصارمة الشروط

(Stuenkel 2010, 141)اقراضمرن لتعزي. البرازيل المطلباالولجهود من كدولةويبدو مكانتها ز

لزيادة تسعى والذي الدولي االقتصاد في التأثير ذات المؤسسات وفي عموما ، الدولي النظام في صاعدة

فيه المطلبالثانيفيتناغماكثرمعالدولالتيمازالتتحتاجالىالقروضلتمويلاحتياجاتها.حصتها اما

فيطورالنمو،بمايقدمالبرازيلكساعيةلتعزيزالتضامنالتنموية،وهيالدولالناميةوالدولالتيمازالت

.معهاوممثلةلمطالبها،تكريسا للدورالقياديالذياضطلعتبهالبرازيلكقائدللدولالنامية

الماليةلتعزيزجهودهاالممتدةلزيادةحقوقالتصويتلالقتصادياتG-20وقدعملتالبرازيلمعمجموعة

فيصندوق الصاعدة الدولي مناIFMالنقد وعدد قوتهاإدتأصالحاتالتيإلوالبنكالدولي، لىزيادة

زيادةفيالقوة 4.22،حصلتالدولالناميةوالدولالتيفيطورالتحولعلى2118منذالعامف.التصويتية

 ليزيد الدولي، البنك في إالتصويتية على التصويتية 42.12جماليقوتها ال%. منوازدادتحصة برازيل

.منحقوقالتصويت%1.38وفيصندوقالنقدالدولي،فانللبرازيل.فيالبنكالدولي%2.24الى2.12

لقمةمجموعة2111وفيتشريناولعام المالية،فقدوافقوزراءالماليةللمجموعةعلىG-20،ومسبقا 



 

تالصاعدةواعادةتعيينمقعدينقتصادياإلمنالحقوقالتصويتيةفيصندوقالنقدلصالحا%6تخصيص

المديرالعاملصندوقالنقدالدوليوصف.فيمجلسالمديرينوالتيكانتمشغولةفيالسابقمناالوربيين

 عام اول فيكانون عليها تمتالموافقة التي 2111االتفاقية التاريخية"بـ " على"وانها االكبر االصالح

المؤسسة حكم االطالقفينظام فياالف". البرازيل وضع االمريكية الوالياتالمتحدة الذيدعمته صالح

قمةاللوخ.(Bodman and Wolfensohn 2011, 84)الترتيبالعاشرضمنحامليالحصصالكبرى

 G-20مجموعة عام 2112المالية بتسبورغ Pittsburghفي الدول رؤساء وافق حقوقعلى تبديل

،حيثانهذهالنسبةلمتكنمرضيةللبرازيل%3وزنالدولالناميةبنسبةالتصويتفيالبنكالدوليبزيادة

ويظهرمنسياسةالبرازيلانهاتسعىلتغييرفيبعضاجراءات.وكانتتطالببنسبةاكبرقبلانعقادالقمة

.(Stuenkel 2010, 142)البنكالدوليلكسبتاثيراكبرفيالمؤسسة،كماانهاتسعىايضا لتقويةالنظام

ل البرازيلية الدبلوماسية جهود األإلومع للدول التصويت حقوق حيث من المؤسستين داخل عضاءصالح

وبالتاليصيغاتخاذالقرارت،وكذلكتغييراسلوبالعملذيالسمعةالسيئةللمؤسستينفيالبلدانالنامية،

هاالتنموية،وليسفرضالشروطوتغييربحيثيصبحاكثرمواتاةومرونةفياالستجابةالحتياجاتهاوسياسات

BRICSالسياساتكمتطلبللحصولعلىالقروض،فقداتجهتالبرازيلمعبقيةشركائهافيمجموعة

للتنمية،BRICSنشاءبنكإللطرحفكرةنظامبديلعننظامبريتونوودز،بحيثيجريالعملوالتخطيط

المحليةبعيدا عنالدوالراالمريكي،وبديال عننظامالمدفوعاتوكذلكايجادنظامللتجارةالبينيةبالعمالت

التييقومعليهاصندوقالنقدالدولي طارالتحديللمؤسستينالدوليتين،إوبالتالييمكنالنظرالىذلكفي.

والدولالناميةانيك بتوزيعالقوىبيناالغنياء،دونتمكينالدولالصاعدة المعمولفيهما ونلهاوالنظام

المؤثرفيالقرار،كمايمكنالنظر خططوأن صالح،خاصةإلجلاأيضا منأسلوبضغطأليهكإصوتها

.للتنميةمازالتمتعثرةBRICSتأسيسبنك

معاييرالمؤسستينوهيكليةصناعةالقرارفيهماتؤثرفيالسلوكالدبلوماسيللبرازيلوبقية ومنالواضحأن 

و الصاعدة، لموافقةالبلدان كذلكالحاجة المالية، مساهماتها بمقدار القرار فيصناعة التيترتبطحصتها

والبنك الصندوق لنظام الجوهري اإلصالح أجل من األكبر، الحصة ذات األمريكية المتحدة الواليات

الدوليين عضو. في االستمرار االول البرازيلية، للدبلوماسية ممكنين خيارين احد فان البنكوبالتالي، ية

والصندوقالدوليينواالستمراربزيادةحصصومساهماتالدولالناميةفيهما،اوالسعيلتشكيلبديلآخر

 مجموعة تدرسه الذي الخيار وهو اآلنBRICSعنهما، حتى واقعي كخيار يتبلور لم لكنه نظريا  لكنه.

.موجودفيالتفكيرالسياسيلدىدولالمجموعة

 

 :ليةالما G-20مجموعة 

 مجموعة G-20نشأت العام في األ1222المالية البلدانلمواجهة من بعدد عصفت التي المالية زمات

وا وروسياألاآلسيوية الجنوبية مريكية المركزية. البنوك ومحافظي المالية وزراء من المجموعة وتتكون

ساتالماليةواالقتصاديةمناجلللدولذاتاالقتصادياتالكبرىفيالعالمكمنتدىعالميللتشاورفيالسيا



 

صبحتالمجموعةأ،2118زمةالماليةالعالميةعامألومنذا.تعزيزاالستقرارواالنضباطالماليفيالعالم

االعضاء الدول لرؤساء القمة بمستوى تنعقد كما اجتماعاتسنوية، في تنعقد كان. فقد الوقت، ذلك ومنذ

المجمو العالميانتحلهذه االتجاه مكانمجموعة باإلG-8عة الغنية الىروسيا،للدولالصناعية ضافة

باعتبار فيالقرارالماليالدولي، التيبدأتفيألاأن لتوسيعالمشاركةلالقتصادياتالصاعدة المالية زمة

.قدضربتوأثرتفياقتصادياتكافةالدول2118الوالياتالمتحدةاالمريكيةعام

العالميةفيفترةألآخرمنتأثرتباكانتالبرازيلوحيث الماليةواالقتصادية منبين2112-2118زمة

وتعتقدالدبلوماسيةالبرازيلية.(Roett 2011, 2)االقتصادياتالصاعدة،فقدخرجتسالمهنسبيا مناالزمة

اءهحكرا علىالقوىبقإانعدممشاركةاالقتصادياتالصاعدةفيادارةالنظاماالقتصاديوالماليالدولي،و

المالية فيالمراكز تنشأ ومالية ازماتاقتصادية يؤديالىوجود النيوليبرالية، وضمنسياساتها المهيمنة،

العالميةوتمتدلتضرباالطرافالتيلمتساهمفيتكويناالزمة وبالتاليتدفعالدولالناميةثمنسياسات.

ماليةواقتصاديةلمتشتركفيصياغتها فيالقرارو. لتوسيعمشاركةاالقتصادياتالصاعدة منمنظورها

او)روسيا+G-7مكانG-20الدولي،فقدسعتالدبلوماسيةالبرازيليةوعملتمناجلاحاللمجموعة

G-8)والتيكانتمحدودةبالدولالصناعية،باعتبارانG-20منتدىقيادياوسعلمناقشةوحلالمشكالت

واضافةالىذلك،فقداعتبرتالدبلوماسيةالبرازيليةاناالجابةعلىالقضايا.اتاالقتصاديةالعالميةكاالزم

كثرضغطا فيالعالميمكنانيوجدفقطاذااعطيتاالقتصادياتالصاعدةمثلالبرازيلوالهندتأثيرا اكبرألا

. (Roett 2011, 138)طرافألفيالمؤسساتالماليةمتعددةا

الجتماعمجموعةأالدبلوماسيةالبرازيليةمنلقدتحركت مقترحاتوسياساتمتفقعليها G-20جلتقديم

من والذيانعقدفيواشنطنفيالفترة 2118تشرينثاني12-14المالية، حيثدعتالبرازيلالجتماع.

 مجموعة مالية واشنطG-20وزراء في القمة اجتماع من ايام قبل البرازيل في ساوباولو نفي ووضع.

المباد من لئاالجتماعمجموعة الىضوابط الحاجة فيها بما وعملحكوميألالمتفقعليها، المالية سواق

اكبرفيحلاأل،منسق وفيسياقاجتماع.زمةالماليةالعالميةواهميةاعطاءاالقتصادياتالصاعدةصوتا 

تركا دعىالىاصالحالمؤسساتالعالميةربعةموقفا مشاألBRICsساوباولوالمغلق،صاغوزراءمالية

وهنايبرز. (Roett 2011, 139)مثلصندوقالنقدالدوليليعكساالهميةالمتزايدةلالقتصادياتالنامية

طرافمنخاللتحالفاتهامعألدورالدبلوماسيةالبرازيليةفيقيادةعملياتالضغطفيالمؤسساتمتعددةا

ال اثر بحيثيكون لهذهالجنوب، فياالصالح ومطالبها البرازيل وزن فيتعزيز موقفالمشتركمساهم

النشطمن المسؤولودورها وذلكفيظلسلوكها وتطبيقاأالمؤسسات، التيئهدافوالمبادألجلتنفيذ

الىاجتماعلرؤساءالدولG-20،وألولمرةتحولاجتماع2112وفيعام.تقومعليهاالمؤسساتالدولية

ويظهرمنموقفالدبلوماسيةالبرازيليةسعيها.G-8بغطاءاعالمياكبربكثيرمنمناجتماعاتوحظي

 G-8لتوسيعمجموعة التقبلمشاركةمنالدرجةالثانيةبلبموقععلىG-20اوتقويةمجموعة وانها ،

.(Stuenkel 2010, 145)الطاولةفيجلساتالمجموعة

نالدولالغنيةالمهيمنةلمتعدأزمةوتعافياالقتصادالعالمي،يبدونتهاءاألومععودةاالستقرارالماليوا

فيانتحلمجموعة وسعللتشاوروالتنسيقأ،كمنتدىعالميG-8مكانمجموعةG-20معنيةبالتزامها

المالي المجال في السياساتالعالمية وصياغة . لمجموعة G-8حيثعقدتقمم الجتماعات G-20الحقا 



 

 2118هاياتن 2009و يعنيانالمُ. فيإلباةطالبوهذا لالقتصادياتالصاعدة المشاركة صالحوتوسيع

المؤسساتالدوليةمتعددةاالطراف،يمثلمسألةمستمرة،حيثلميحدثسوىتغييرمؤقتارتبطبمرحلة

.االزمةولميتمأسسويتحولالىنظامجديد

الع العاموبالتفكيرفيالمؤسساتالمالية انهوانكانخطابها الميةوسلوكالدبلوماسيةالبرازيليةفيها،نجد

با ولمتحققنتائجبارزةمنحيثحضورهاإلمطالبا  اقلتأثيرا  صالح،كمافيباقيالنظمالدولية،االانها

لذلك.كمافيمجاالتاخرى ميةالبنىالماديةفلمتتجاهلالبنائيةاه.وهناتعطيالبنائيةوالمؤسسيةتفسيرا 

فيتشكيلسلوكالفاعلينومصالحهم،حيثمنالواضحانحجمالمساهماتالماليةواالحتياطاتالنقديةلدى

فيها الدوليين الفاعلين وسلوك العالمية، المالية النظم بنية في مؤثرة عوامل الدول محدودية. فان وبالتالي

لهامنتدياتللدولالغنية،حيثاننظمهاومعاييرهاالتنظميةمساهمةعالمالجنوبفيهذهالمؤسسات،قدجع

.محكومةبالعواملالمادية،اكثرمنالعواملالفكريةوالقيمية

 

 :التغير المناخي العالمي

البيئةوالتغيرالمناخيمنأ فيالعصرالحديث،حيثازدادأصبحتقضايا العالميةحساسية كثرالقضايا

ومنظماتدوليةومنظماتمجتمعمدنيوتحالفاتغيرحكوميةوالناشطينلدفعهذهعددالفاعلينمندول

جدولاأل الىمقدمة عمالالدوليالقضايا الكوكبالناتجعن. نماطاالنتاجوالنشاطأفاستمرارتدهوربيئة

أاالقتصادي االجتماعية الحياة الجنسالبشريعلىاألوأنماط ورفاه حياة يهدد رضصبح تترابطوحيث.

األ على البيئية النظم فوتتكامل إن رض، بقية على يؤثر مستقلة، دولة كل في يجري الكوكب،أما جزاء

سسوالقواعدالناظمةلىوضعاألإهذهالقضيةتتحولالىمسؤوليةدوليةيسعىالنظامالدوليإن وبالتاليف

.خاللالعقودالماضيةلسلوكالدول،لمنعمزيدمنالتدهورومعالجةالدمارالذيحدث

 المناخي والتغير البيئة قضية دخلت فقد للبرازيل، ضمنإوبالنسبة والحقا  الخارجية سياساتها صميم لى

الداخلية لغاباتاألأحيث،سياساتها يجعلهافيرضهميةالكونيةبالنسبةلبيئةاألمازونذاتاألنامتالكها

وفيمقابلذلك،فانالدبلوماسيةالبرازيليةتعتبرهذااالهتمامالدولي.مركزالتفاعالتالدوليةفيهذاالمجال

تحدياتاأل للبرازيلاحد بالنسبة الوطنية القوميوالسيادة من . القرنأحيثبدأتمنذ التسعينياتمن وائل

الالزمة والدبلوماسية السياسية والمعالجات االهتمام باعطائها الماضي . ذلك بالتأويرتبط حوليضا 

وبالتاليتعالياصواتالمنظماتغيرالحكومية العسكرية، الديكتاتورية الديمقراطيالداخليوانتهاءحكم

غابات تدمير لمعالجة سياساتحكيمة اجل المستوىالعالميللضغطمن على شبيهاتها والتيتتشابكمع

للمناخالعالاأل الكربونالرئيسيةوالمنظم والتيتمثلمغسلة مي،وهيمعذلكحساسةبشكلكبيرمازون،

األ حرارة رضلتغيراتدرجة األأان. الرتفاعدرجاتمازونفيتخفيفالتغيرهمية المناخيوحساسيته

في المناخي بالتغير المتعلقة المحلية السياسة فيصناعة رئيسية الغاباتقضية ادارة من يجعل الحرارة،

الخصوصالبرازيلوكذلكدورهافيالمفاوضاتالدو  ,Bodman and Wolfensohn 2011)ليةبهذا

39).



 

وضمنمعالجاتهاالدبلوماسيةلمسألةالتغيرالمناخي،وسعيهاألخذدورمبادروقياديعلىالمستوىالدولي

المؤتمرالدولياالولحولتغيرالمناخالعالميفيريوديجانيروفيفيهذاالمجال،فقداستضافتالبرازيل

ع حزيران االرض)1222ام والذيسميقمة الخارجية(. السياسة اهتمام ابراز الى هدفتالبرازيل وقد

وقداعلنت.البرازيليةبموضوعالبيئةفيمواجهةالسمعةالسيئةللبرازيلفيمجالتدميرغاباتاالمازون

 Itamaratyالشؤونالخارجيةالبرازيلمسعاهاللقيادةالدوليةفيالشؤونالبيئيةالعالمية،حيثلعبتوزارة

 نتائجه متابعة وفي الحدث استضافة في مركزيا  (Fishlow 2011, 178-179دورا  المستوى(. وعلى

اماوزارتي.ةحولاالحترارالمناخيالعالمييالداخلي،فقدتولتالدورالرئيسيفيتحديدالسياسةالبرازيل

كماازدادعدد(.بابعادهالدولية)لكنهماثانويتانفيهذاالموضوعالبيئةوالعلوموالتكنولوجيا،وبرغماهميتها

رضفيريوشرتقمةاألألقد.المنظماتغيرالحكوميةالبرازيليةالمهتمةبالبيئةلكندونتأثيرمحليكبير

يةوتقدمهاصرارهاعلىسيادتهاالوطنإديجانيروعلىاالتجاهالذيستأخذهالسياسةالخارجيةالبرازيلية،فمع

(Fishlow 2011, 180االقتصادي،فانهاستقاوماالمبرياليةالبيئية كانتالبرازيلاولالموقعينعلىو(.

 UNFCCC(the United Nations Frameworkممالمتحدةحولالتغيرالمناخيميثاقاألاطارعمل

Convention on Climate Change. ا( مؤتمر المتحدةألوالذينتجعن مم والتنمية البيئة قمة)حول

االرض ) ديجانيروعام ذلكالوقت.(Bodman and Wolfensohn 2011, 41) 1222فيريو ومنذ

.كانتالبرازيلالعبا اساسيا علىالمستوىالدوليفيالمفاوضاتالمتعلقةبقضاياالتغيرالمناخي

منمسأ ونشاطها البرازيليةفيمواقفها لةالبيئةوالتغيرالمناخيبالربطبيناالستقاللوتنطلقالدبلوماسية

.نسانإلوبالتاليحقوقومسؤولياتالدولةوحقوقا.الوطنيوالحقفيالتنمية،وبينالتنميةومكافحةالجوع

نتقبلأوهيبذلكتوسعدوائرتأثيرهاوتحالفاتهاللدفاععنحريتهافيانتهاجسياساتتنمويةمستقلةدون

رض،والتيحدثتهالدولالمتقدمةوالغنيةعلىبيئةاألأبقيةالدولالناميةنتائجالدمارالبيئيالذيتحميلهامع

بقيةالدول تحددمنقدراتهافيالتنميةاالقتصاديةلمواجهةمشكالتالفقروالجوعالتيواجهتهاوتواجهها

لتغيرالمناخيحولمفهومالتنمية،حيثانالبرازيلتؤطرمواقفهابخصوصالبيئةواإن وبالنتيجةف.النامية

الخصوصيتضمنثالثةقضايا رض؛المحافظةعلىكوكباأل:منظورالسياسةالخارجيةالبرازيليةبهذا

ويعتبروزيرالخارجيةالبرازيليسيلسو.(Dauvergne & Farias 2012, 912)التنمية؛مكافحةالجوع

،"المسؤولياتالمشتركة،لكنالمتغايرة"زيلمتعلقةبثباتبمبدأانالبراAmorim(2010, 220)اموريم

والتيتاخذبعيناالعتبارالحصةالتاريخيةللبلدانالغنيةفياالحترارالعالميوتعترفبحقالبلدانالفقيرة

.بالتنمية

 من السنوات 2112-1226وخالل حوالي تدمير غابات12211جرى من سنوي بمعدل كيلومترمربع

كليومترمربع،نتيجةالسياسةالحكومية2111الىحدود2112-2118مازون،وتراجعذلكفياالعواماأل

 سيلفا البيئةماريا دورا (ممثلةحزبالخضرفيالحكومة)Marina Silvaالبرازيلية،حيثكانلوزيرة

سببمعارضتهالتفضيل،والتياستقالتمنحكومةالرئيسلوالب(Fishlow 2011, 180)مهما فيذلك

للطاقة الضخم المشروع الخالفعلى ثار حيث البيئة، حساب على حتى لالستثمار للتوجه الرئيسلوال

مازون،ومناجلتطبيقأل،وكذلكالتوسععلىحسابغاباتاBelo Monteالكهرومائيةفيبيلومونتي

المشاريع بدء على الموافقة قبل مشددة (Fishlow 2011, 76)اجراءات من. مستوى ذلك ويعكس



 

االختالفاتالداخليةالبرازيلية،سواءاكانتناتجةمناعتباراتمحليةسياسيةاوحزبية،كمايمكنانيعكس

الرئيس حيثفضلتسياسة بغاباتاالمازون، المتعلقة الدولية االستجاباتللضغوط من مستوياتمختلفة

.ماخطابهاالموجهللخارجيركزعلىمسالةالتوازنوالتناغمبينهمالوالالتنميةولوعلىحسابالبيئة،في

ألكويال في L’Aquilaوحدثتمواجهاتدبلوماسية تموز في ايطاليا البلدان2112في رفضت عندما ،

 مجموعة وبقيادة الكونيBRICSالنامية، لالحترار لخفضانبعاثالغازاتالمسببة بهدفمحدد االلتزام

.لمواجهةتهديدالتغيرالمناخي2112بناءاجماععالميفينهايةعامودونالتمكنمن،2121وذلكحتى

L’Aquilaانالمواجهةفيألكويال اخرىفيكانوناولعام مرة اعادتها فيمحادثاتاالمم2112تم

المتحدةحولالتغيرالمناخيالتيعقدتفيكوبنهاجن البرازيلوالهند. مجموعة)الصينووجنوبافريقيا

BASIC)فقدكانلديهمدورا رئيسيا فياقتراحمسودةالبيانالختاميالى.دافعتعنمواقفالدولالنامية

جانبالوالياتالمتحدة الدولالصناعية. الوصوللالتفاقكانبسببمطالبتها لكنرفضالقوىالصاعدة

 المدى متوسطة بأهداف وااللتزام القادم العقد الماليةخالل المساعدات بتقديم وعودها تنفيذ متابعة

Amorimوحسبسلسواموريموزيرخارجيةالبرازيل.(Roett 2011, 10)والتكنولوجيةللبلدانالفقيرة

فقدوضعتالدبلوماسيةالبرازيليةعرضا طموحا القتطاعاتفيالغازاتالمنبعثةفيمؤتمر(220 ,2010)

Copenhagen – 15فيكانو بنفس2112ناولعام للقيام منالدولالصاعدة، والذيدفعاالخرين، ،

الشيء اختارتالبرازيلعدماالختباءخلف. فقد الشجاع،وبشكلمختلفعنالبلداناألخرى، وبمقترحها

لمتسمحألحدبا ففيوضعيكونفيهبقاءالبشريةفيخطرفقد.ختباءخلفهاإلممانعةالبلداناالخرى،كما

.اختارتالبرازيلانتكونقدوةلآلخرين رئيسيا فيمؤتمرمؤتمرالمتابعةعاموكما لعبتالبرازيلدورا 

بدت(فيمؤتمرالمناخBASICمجموعة- معالهندوالصينوجنوبافريقيا)البرازيل.فيكانكون2111

ا لتقليل وطنية مسؤوليات لتحمل حيثإلمستعدة العالمي، المناخي للتغيرحترار وطنية سياسة اعتمدت

بشكلطوعي لتقليلاالنبعاثاتالغازية وقانونا  (Fishlow 2011, 181) المناخي، تضمنالمقترح. وقد

،تحتعنوانميثاقالطارعملحول2111البرازيليالمقدمالجتماعالمتابعةلمؤتمركوبنهاجنفيالعام

،UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)التغيرالمناخيلالممالمتحدة

بحوالي االنبعاثاتالغازية لتقليل ثاني%32-36خطة متريمن حواليمليارطن يعادل خام بشكل او ،

 بحلولالعام الكربون مجالمستهدف11في2121اكسيد البرازيلواعتمدتهاضمن. الخطةتبنتها وهذه

 Bodman and Wolfensohn)البرازيلي،لتصبحذاتطبيعةالزاميةسياستهاالوطنيةواقرتفيالقانون

وهناتبديالدبلوماسيةالبرازيليةفيممارستهافيالمؤسساتمتعددةاالطرافمسؤوليةعالية.(39 ,2011

وتسعىلتقديمنموذجعالميفي.تجاهاالهدافالعالمية،حتىفيحاالتعدماالتفاقاوالتوافقمعاآلخرين

المشتركةال المشكلة لمواجهة نفسالمنهج اتباع تحثاآلخرينعلى صاعدة عالمية لدولة المسؤول سلوك

.وهيقضيةالبيئة،وعدمتركهافيحالةتفاقمتحتغطاءاالختالفاتالسياسيةفيمواقفالدول

القضاياالدبلوماسيةانمراقبةوتقويةتشريعاتالمناخوازالةالغاباتمازالتصعبةومنقوصة،وتزودهذه

وبالتاليمازال.(Bodman and Wolfensohn 2011, 30)البرازيليةبمنبردائملزيادةتأثيرهاالدولي

البرازيل التزاماتدوليةواضحةلحمايةالكثير امام بوجود للقيامبهفيالسنواتالقادمةلترسيختطلعاتها،

لوالبلدانالناميةفيالتنميةالوطنيةوتحقيقالنمواالقتصاديالبيئةضمنآلياتمتابعة،وضمانحقالبرازي



 

والمتقدمة البلدانالغنية نتائجالدمارالذياحدثته تحميلالبلدانالنامية وعدم البيئية، علىاساساالستدامة

الدمار،وااللتزامعلىالبيئةالعالمية،واستمرارمطالبتهابتقديمالتكنولوجياوالتمويلالالزملمعالجةآثارهذا

.بنظامدولييحددالسياساتوالتشريعاتالمواتيةللبيئةالعالمية

اهمية الى العالمي للتطلع فهمها خالل من المناخي، التغير مسالة تجاه البرازيلية الدبلوماسية فهم ويمكن

للسيادةالقوميةواال.غاباتاالمازونبالنسبةللمناخالعالمي ستقالليةالتيتشكلجوهرفتنطلقمنمفهومها

ذلك تجاه وسلوكها مصالحها تشكيل في السياسية، هويتها المؤسسات. اطار في التفاعل عملية تؤثر كما

الداخليةومعالمؤسساتالدولية،فيالسياساتالتيتتخذهاالبرازيللتحملمسؤولياتهاتجاهالتغيرالمناخي

بادرةبتحملالمسؤولياتتجاهالحفاظعلىغاباتاالمازون،وتجاهفهيتحاولاالمساكفيزمامالم.العالمي

الحدمنملوثاتالمناخ،وترسمذلكطوعيا فيقوانينهاونظمهاالداخلية،لتصدايةمحاوالتلالنتقاصمن

االمازون على سيادتها سياسات. وتبني ناظمة قواعد الى للوصول تسعى فانها الدولية، المؤسسات وفي

للبيئة،وقدمتنماذجهاالداخليةكمبادراتمنفردةلحثاآلخرينعلىانتهاجها،فيالوقتالذيتتبنىمواتية

فيهالمواثيقالدولية،باعتبارهاناظماللسياسةالدوليةتجاهالتغيرالمانخيالعالميوعاملضبطلسلوكالدول

رفيالمعالجاتالدوليةلمسالةالمناخالعالمي،وتبرزتفاعالتهافياطارالتحالفاتالجنوبيةللتأثي.االعضاء

عالم التاريخيةعنمعالجةآثارالدمارالبيئي،ومساعدة المتقدمةمسؤوليتها بحيثتتحملالبلدانالصناعية

البيئة مع متوائمة بالتنمية المتعلقة خياراته لجعل الجنوب بالبيئة. المتعلقة الدولية التفاعالت استمرار ان

ةسيؤديبالضرورةالىمأسسةالتعاونالدوليعبرمنظمةدوليةمعنيةبالمناخالعالمي،وهواالمرالعالمي

.الذيلميتحققبعد



 :حقوق االنسان

والتحول بالتطور بدأت والتي الدولية السياسة في الصدارة ذات القضايا احد االنسان حقوق مسألة مثلت

،وتوسعتلتشملالحقوقالمدنيةوالسياسية،1248نسانفيالعامالمؤسسيمعاالعالنالعالميلحقوقاال

،وتالحقتاالتفاقياتوالمواثيقوالعهودالدوليةالتيتضع1266والحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةفيالعام

في ادراجها المتحدة فياالمم وتطلبمنالدولاالعضاء للجماعاتوالفئات، التشريعاتللحقوقالخاصة

الوطنيةتشري عاتها والتي. االنسان، لحقوق المتحدة االمم التفويضللجنة ضمن االنسان دخلتحقوق وقد

االنتهاكات ومراقبة االنسان حقوق نشر مسؤولية يتولى والذي االنسان، مجلسحقوق الى تطورتالحقا 

الجسيمةلهاوتقديمالتوصياتبشأنهالالممالمتحدةمناجلالحدمنها تبطاحترامحقوقاالنسانوحيثار.

االنظمة المسالةعبرنقد فقدجرىالتوظيفالسياسيلهذه الديمقراطيةفيمختلفالدول، الممارسة بتاكيد

الدولي، النظام على والغربية االمريكية الهيمنة من مواقفها فيضوء الديمقراطية تنتهج التيال السياسية

.عولمةوالتياستخدمتمسألةحقوقاالنسانكأحدمحركاتهاخاصةمابعدالحربالباردةواندفاعال

الديكتاتورية حكم فترة خالل االنسان حقوق انتهاكات في حافال  سجال  امتلكت فقد للبرازيل، وبالنسبة

وبالتالي،.1282العسكرية،واستمرتبعضالممارساتحتىمابعدقيامالحكمالديمقراطيالمدنيفيالعام



 

ولىتوجهاتالسياسةالخارجيةالبرازيليةفيمرحلةالديمقراطيةهوازالةالصورةالتيتكونتفقدكانتا

انتهاكاتحقوقا العالميحول فيإللدىالرأيالعام وصيانتها احترامها وكذلكتأكيد البرازيل، في نسان

التشريعاتوالممارساتالداخلية . فيالعام مدنية اشتركتالبرازيلفي1282ففيالشهراالوللحكومة ،

(الميثاقاالمريكيلحقوقاالنسان)عهدسانجوسيه عهوداالممالمتحدةلحقوقاالنسان،والعهدالدوليو،

ا وبالتالياعادة التعذيب، حقوقاالنسانإلضد الدوليلحماية النظام شتراكفي االمة. صورة استرداد ان

 Vigevani) يلللمشاركةبشكلاكثرنشاطا فياالجندةالدوليةالديمقراطيةقدجهزاالساسالمفاهيميللبراز

and Cepaluni 2009, 14-15) المواثيقوالمعاهداتالدولية. على وقعتالبرازيل فقد لذلك، واضافة

الرئيسيةالتيتحكممعاملةالدولةلالشخاصكالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،العهدالدولي

الطفلالخاصب حقوق ميثاق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق بصالحية. وتعترفالبرازيل كما

اإل لحقوق االمريكية المحكمة وقدرة .(Montero 2005, 130)نسان سعيها صورةإلوفي بناء عادة

علىالبيئ اخذتموضوعاتمثلحقوقاالنسانوالمحافظة فقد اكثرديمقراطية، فيللبرازيلكبلد حيزا  ة

الجنوبيةكان.نشاطالدبلوماسيةالبرازيلية فالبحثعنعالقاتافضلمعجاراتالبرازيلمندولامريكا

مدفوعا جزئيا بتخفيفالتوترالذيكانقائما بينالحكوماتالعسكرية،عندماتماستبدالهذهالحكوماتبنظم

.(Vigevani and Cepaluni 2009, 31)ديمقراطيةفيالمنطقة

 Amorim(2010, 238ويعتبروزيرالخارجيةالبرازيليسيلسواموريم نسانيقعإلانتحسينحقوقا(

تجاه الالمباالة وعدم التضامن في البرازيل موقف عليه ويؤشر البرازيلية، الخارجية السياسة صميم في

العالم في الضعيفة الشعوب التض. فكرة البرازيلية الدبلوماسية اوتربط حقوق ضمان بمسألة نسان،إلامن

للشعوبالضعيفة خاصة حقوقا. لمسالة السياسيالستخدامها نسانفيزيادةإلوهيبذلكتصوغالتسويغ

متعددة الدولية المؤسسات في دورها وكذلك الجنوبي، العالم بلدان مع التحالفات عبر الدولية فعاليتها

فيتعيينمقررخاصلالممالمتحدةحولالحق2113ةفيالعامفقدساهمتالدبلوماسيةالبرازيلي.االطراف

با حقوقاإلفيالصحة، الىتبنيمفوضية بانالحصولعلىالعالجاتإلضافة نسانقراراتتعترفبها

هوحقاساسيلالنسان ألوبئةمثلااليدزوالسلوالمالريا منالدولالقيادية. وكانتالبرازيلواحدة كما

 UNITAIDلتشكيل الىعالجاتا2116عام العالم فقراء وصول لتحسين مكرسة منظمة وهي يدزإل،

 والمالريا (Dauvergne and Farias 2012, 910-911)والسل البرازيلية. الدبلوماسية وتعطي

حقوق فيمعالجة حقوقاالنسان، لمسألة ملموسية المجال فيهذا الشعوبأبمبادراتها تعانيمنها ساسية

اإلالفقيرة حقوق انتهاك او احترام عدم على الخطاب في السياسي التركيز فقط وليس نسان، وترغب.

اإل حقوق مجال في اعتمادها اوراق بتقوية البرازيلية حقوقالدبلوماسية مجلس في تأثيرها وزيادة نسان

نسانباحترامحقوقاإلاالنسانلالممالمتحدة،حيثانهاهناكتبرزكقوةعالميةكلمادأبتبمطالبةاآلخرين

(Bodman and Wolfensohn 2011, 50).

اإل حقوق مجال في للبرازيل الدبلوماسية الممارسة الشاملةوتقوم الدورية المراجعة آلية  دعم على نسان

Universal Periodic Review (UPR)منفردة دولة لكل مميزة غير شاملة معالجة تعطي .والتي

زيلية،وبرغمانهذهاآلليةخاضعةلتحسيناتالحقة،فقدحققتنتائجملحوظةمنذوحسبوجهةالنظرالبرا

إ العام في 2118نشائها . البرازيل حقوقاإلأن وتعتقد منخاللممارسة فاعل بشكل يمكنضمانها نسان



 

داناتالحادةاإلن إ.خالقيألالحواروالتعاونبدال منالمواقفالمتعجرفةالنابعةمناالدعاءالذاتيبالتفوقا

علىمواقفذات والقائم نيويورك، تلكفيجنيفاو او الدولة ألهذه تفعلالقليلإلأرضية صالحخالقية،

الميدان في يعانون الذين هؤالء وضع مع. حقيقي حوار في االنخراط ان البرازيلية الدبلوماسية وتعتبر

الناساق لجعلحياة فعلية وبارادة السلطاتالمعنية فيتحسينحقوق-كقاعدة-لمأساوية اكثرايجابية هو

.(Amorim 2010, 238-239)نساننسانمنالخطاباتالرنانةفيمجلسحقوقاإلاإل

والمؤسساتية البنائية منظار من حقوقاإلنسان فيمجال البرازيلية الدبلوماسية دور ايضا  ويفهم فالتحول.

فاحضدانتهاكاتحقوقاالنسانمنجانبالديكتاتوريةالعسكرية،قدالديمقراطيالبرازيليالذينتجبعدك

ا لكافة السياسي والفكر الخطاب مكونات واحد البرازيلية، الديقراطية الهوية صميم في حزابألجعلها

البرازيلية والهويةتشكلالبنىوالمصالحوالسلوك،فكانانابتدأتالحكومةالديمقراطيةبعدانتهاءالحكم.

مسالةتحظىباإلجماعالقومي باعتبارها الدوليالمتعلقبحقوقاإلنسان، العسكريباالندماجبالنظام وفي.

ا الدولية الوحدات مع وبتفاعلها الدولية، المؤسسات وفقألإطار يتشكل وسلوكها مصالحها فانه خرى،

يعكسهاالفكرالسياسيلنظامالحكمالمعاييرالدوليةلحقوقاإلنسان،الىجانبفكرةالتضامناإلنسانيالتي

الدراسة فترة خالل البرازيل في باتجاه. تدفع البرازيلية الدبلوماسية فإن  الدولية، المؤسسات إطار وفي

السياسي ترفضتوظيفها كما اإلنسان، النتهاكاتحقوق وسياسية وليستأخالقية وشاملة معالجاتجدية

ويتعززالدورالصاعدللبرازيلعلىالمستوىالدوليفيمجالحقوق.ةواالنتقائيفيممارسةالقوىالغربي

المدنيةاإل الحقوق ليسفقط الحقوق، هذه وضمان فيصيانة الداخلية ممارستها تطور الى استنادا  نسان،

تحسنمستوياتالخدمات والذييعبرعنه ايضا ، والثقافية واالجتماعية بلالحقوقاالقتصادية والسياسية،

لتعزيزالتضامنمع المقدمةلمواطنيهافيمجاالتمكافحةالجوعوالفقروالصحةوالتعليم،وكذلكتوجهها

 فيفيالجنوبالشعوبوالبلدانالفقيرة تعززسمعتها كما والمنظماتغيرالحكوميةأ، وساطالرأيالعام

.نسانضمندبلوماسيتهاالعامةالمدافعةعنحقوقاإل



 :خالصة الفصل

لمتترافقاألقطابعمليةالتحولفيالنظامثنائيالقطبيةالىنظاممتعددنأاعتبرتالدبلوماسيةالبرازيلية

ا للمؤسساتمتعددة دمقرطة عملية تمثيلألمع زال حيثما وفعاليتها، تناقصشرعيتها فيظل طراف،

صواتالقوىالصاعدة،والبلدانأمسنودةبوقداندفعتالدبلوماسيةالبرازيلية.قلمنالمستوىأالدولالنامية

باصالحالمؤسساتالدولية،واعادةهيكلتهالتعكسبشكلمناسبنظامدوليمتعددةالناميةللدعوةوالمطالبة

.قطاباأل البرازيل األإواستندت المتخصصةلى الدولية والمؤسسات المنظمات وسياسات الناظمة حكام

.هدافسياساتهاالخارجيةفيهذهالنظمأذلكفيتأكيدشرعيةسعيهالضمانلتعزيزحركتهاالدبلوماسية،وك

ممالمتحدةلجعلهااكثرفاعليةوقدرةعلىمواجهةصالحنظامعملاألإلىإوقدسعتالدبلوماسيةالبرازيلية

المختلفة،و يعطياصالحمجلساألإالمشكالتالعالمية بما الدائمة، لبرازيلمنمنخاللتوسيععضويته

سهمتالدبلوماسيةالبرازيليةفيمحاولةوضعالقواعدالضابطةللتدخلأو.والدولالصاعدةمقاعددائمةفيه



 

منضمنغطاءالتدخلاالنساني،وحولتمذهبالمسؤوليةفيالحمايةالىمجموعةالعسكريلمجلساأل

المسؤولياتوااللتزاماتواالجراءاتخال قللمنامكانيةمناالجراءاتالتيتحدد بالحماية،وبما لالقيام

استخداممجلساالمنلتحقيقاهدافالتدخللتغييراالنظمةفيالدولالتيالتسيروفقاالمالءاتاالمريكية

واستخدمتالبرازيلدورهافيعملياتحفظالسالملتأكيداهليتهاوقدرتهاعلىالمساهمة.والغربيةعموما 

والس االمن حماية في الدوليين، مجلساالمنضمنلم في الدائمة بالعضوية للمطالبة سعيها هذه. وخالل

بالصراعاتوالحروبوالمآسي المنكوبة الدول مع منتضامنها البرازيلية عززتالدبلوماسية العمليات،

.فيمجاالتاقتصاديةوتجاريةوثقافيةتعزيزالتعاوناالنسانية،واستطاعتتوظيفدورهافي

التجاريةوبرز المفاوضات خالل من جهودها في العالمية التجارة منظمة في البرازيلية الدبلوماسية ت

لىنظامعادلللتجارةالدولية،يلبيمصالحجميعالدولوليسمجموعةقليلةمنالدولالمهيمنةإللوصول

الدولية العالقاتالتجارية على تاريخيا  اإل. واجهتالدبلوماسيةوفيهذا دولطار من وحلفائها البرازيلية

كدتالقواعدالجديدةأالجنوبمحاوالتاعادةنظامالقيادةوآليةاتخاذالقرارتالموروثمنعهدالجات،و

كمااستخدمتالبرازيلآلياتحلالمنازعاتالتجاريةفيمالحقةخروقاتالواليات.لمنظمةالتجارةالعالمية

ولفاعلية.وروبيلقواعدالتجارةالدولية،ونجحتفيكسبالعديدمنالقضايامريكيةواالتحاداالالمتحدةاأل

طراف،فيظلتمسكهابالدفاععنمصالحدورهاواسهامهاااليجابيفيمحاوالتالتقريببينمختلفاأل

.منظمةيصالممثلهاالىموقعالقيادةفيمنظمةالتجارةالعالميةكأمينعامللإعالمالجنوب،فقدنجحتفي

األ األوفيظل التيضربتالوالياتالمتحدة العالمية المالية األزمة واالتحاد وورمريكية فقد عززتبي،

ب مطالبتهم من الجنوبيين وحلفائها البرازيلية وزيادةإالدبلوماسية الدوليين، والبنك النقد صندوق صالح

إلىجانبتعديلصيغة.واتخاذالقراراتمثيلالحصصالتصويتيةللدولالصاعدةوالناميةوتغييرقواعدالت

 علىرئاسةالتعيين للمنافسة مفتوحة بحيثتكون الوالياتأفيه، بين والتوزيع وليسالتقاسم ساسالكفاءة

كماطالبتبتغييراجرءاتوقواعدمنحالقروض،باتجاهتسهيلهاوطرحقروض.بيوورالمتحدةواالتحاداأل

وعززتالبرازيل.تياجاتالطارئةلالستقرارالماليواالقتصاديفيالبلدانالناميةغيرمشروطةلتلبيةاالح

باإل المنادي صوتها تجاهمن بالتزاماته الوفاء من لتمكينة الدولي النقد لصندوق كبير تمويل بتقديم صالح

تنعلأكما.ينالدولالمحتاجةلقروضه،بعدمااستطاعتمنتسديدكاملقروضهاقبلموعدهاالمحددبسنت

المالية،بمايمكنمنالرقابةG-20مطالبتهاومشاركتهافيتعديلالنظامالماليالدوليمنخاللمجموعة

الماليةويسهلتدفقوتبادلالمعلوماتبينالدول وطالبتوسعتلتقليلاالعتمادعلىالدوالركعملةدولية.

كاطارقياديعالميفيالماليةG-20وتكريسمجموعة.لدولواعتمادالعمالتالمحليةللتجارةالبينيةبينا

.للدولالصناعيةالكبرىG-8الشؤونالماليةالعالمية،بديال لمجموعة

وفيمجالالتغيرالمناخيالعالميفقدوقفتالدبلوماسيةالبرازيليةالىجانبحلفائهاالجنوبيينفيمواجهة

 مسؤولياتها من المتقدمة الدول كارثية،تهرب نتائج من يترتبعليه وما الكوني، االحترار في التاريخية

التكنول بتقديم الدول العالميةووطالبتهذه للبيئة تدميرها آثار لمعالجة والتمويل جيا صدتمحاوالت. كما

علىارتباطالبلدانالمتقدمةلتقييدمساراتالتنميةفيالبلدانالناميةتحتذرائعحمايةالمناخالعالمي،مؤكدة

التنميةالمستدامةباالستدامةالبيئية،واستعدادهاللمبادرةفياتخاذاجراءاتمنفردةوتشجيعاآلخرينالتباعها

الداخلي قانونها من المبادراتجزءا  واصبحتهذه لالحتباسالحراري، انبعاثاتالغازاتالمسببة .لتقليل



 

للتح اتجاهها البرازيلية صالحالسياساتوالممارساتالعالميةإلالفمعدولالجنوبوكرستالدبلوماسية

.تجاهالمناخ

ا حقوق مجال حقوقإلوفي انتهاكات من البرازيل سجل لتنظيف البرازيلية الدبلوماسية سعت فقد نسان،

عرافوالعهودوالمؤسساتنسانخاللحكمالديكتاتوريةالعسكرية،وتأكيدالتزامهابمختلفالمواثيقواألإلا

نسانفياالممالمتحدةومنثممجلسإلوعملتمنخاللمفوضيةحقوقا.نسانإلالدوليةالمعنيةبحقوقا

نسان،تنطلقمنالحالةالخاصةلكلدولةمنالدول،إلنسانللقيامبمعالجةجديةالنتهاكاتحقوقاإلحقوقا

اأوليساستعراضمواقف انتهاكاتحقوق تجاه عامة نسانإلخالقية اوج. الىإلهدتلسحبحقوق نسان

يعنيالحق بما والمدنية، فيالحقوقالسياسية وليسحصرها واالقتصادية والصحية المجاالتاالجتماعية

المساعدةاأل على بالحصول المرضوالجوع من يعانون واالشخاصالذين للشعوب صيل رفضت. كما

.ةالسياسيةالعاصيةألمريكانظمنسان،فيمواجهةاألإلالتوظيفالسياسيلمسألةحقوقا

األوباإل متعددة الدولية المؤسسات بدمقرطة المطالبة في البرازيلية صعدتالدبلوماسية فقد طراف،جمال،

وقداستخدمتقواعدونظمهذهالمؤسسات،كمحركاتالندفاعها.لتجديدشرعيتهاوضمانشفافيتهاوفاعليتها

.البرازيلالخاصةبالوصولالىالقيادةالعالميةهدافأالدبلوماسي،وفيالسعيلتحقيق



 

 الفصل الخامس

 مريكية واالتحاد االوروبيالعالقات البرازيلية الثنائية مع الواليات المتحدة األ

 

ضوء في االوروبي واالتحاد االمريكية المتحدة بالواليات البرازيل عالقة تطور في الفصل هذا يبحث

ع فهم ويحاول الدولي، األصعودها مواقفهذه في التغير احتكاكملية مجاالت دراسة خالل طرافمن

ويتناولتطورالسياسةالخارجيةالبرازيليةتجاهالوالياتالمتحدةفي.وتفاعلفيمابينهمحولقضايامشتركة

خاللها البرازيلية الدبلوماسية وحركة هامة، تاريخية مراحل منطقة. تأسيس يستعرضمفاوضات حيث

لألالتجا الحرة ،مريكيتينرة بادرت فيبالتي البرازيلية الدبلوماسية واستراتيجيات المتحدة، الواليات ها

.عرقلتها لىفتحالحواراالستراتيجيإكمايتناولالعالقاتالتجاريةومجاالتتوسعهابينالجانبين،وصوال 

با اعترافا  بينالبرازيلوالوالياتالمتحدة، العالمية علىاألوالشراكة الناشئة رضمنحيثصعودلوقائع

.البرازيلالىقوةعالميةذاتوزنمهم

 األأويتناول باالتحاد البرازيل عالقة تطور بينهما،يضا  فيما المشتركة والقضايا والخصائص وروبي،

.جيةلىحوارالشراكةاالستراتيإواالتحاداالوروبيوصوال Mercosurومفاوضاتاتفاقيةالشراكةبين

 

 :خلفية

حدالمحاورالمهمةفيالسياسةالخارجيةالبرازيليةأمريكيةوطبيعتهامثلتالعالقةمعالوالياتالمتحدةاأل

كثرمنقرنمنالزمانأعبر الواليات. العالقةبمستوياتمختلفةمنالتقاربوالقبولبقيادة واتسمتهذه

مريكيةبداءمظاهرالعداءوالتحديللسياساتاألإمريكيةوألالمتحدة،ومستوياتمنالتوتروالرفضللهيمنةا

والعالمي القاري المستوى على البرازيل. في الحكم بأنظمة العالقة ومستوى طبيعة ارتبطت وقد

مريكيةومدىهدافالمحددةللسياسةالخارجيةالبرازيلية،اضافةللسياساتاألوااليديولوجياالتيتبنتهاواأل

على الدوليفيكلتأثيرها فيالنظام السائدة العالقاتالدولية الىجانببيئة تطلعاتومصالحالبرازيل،

رسىتقليداالحترامأرمزالدبلوماسيةالبرازيلية،فقد(1212-1212)ففيعهدالبارونريوبرانكو.مرحلة

األ فيالعالمفيذلكالوقللقيادة الصاعدة القائدة الدولة والتييمكنللبرازيلمريكيةباعتبارها نتحققأت،

(1261)لكنهافيعهدالرئيسجانيوكودروس.تطلعاتهااالقليميةوالعالميةمنخاللالسيرخلفهذهالقيادة

 حيثاعتبر حدتها، ذروة بلغتالعالقة أفقد تتطلب البرازيلية الكرامة للوالياتإن المعاداة مشاعر ظهار

وكانالرئيسكودروسيسعىلتأكيدحيادالبرازيلفيخضم.(Gordon 2001, 220)مريكيةالمتحدةاأل

.الحربالباردةبينالمعسكرينالدولييناالشتراكيوالرأسمالي

لالديكتاتوريةالعسكريةللحكمفيالبرازيل،فقدجرىتعزيزاالقترابووفيضوءاالنقالبالعسكريووص

األ المنالوالياتالمتحدة  ،حيثاستخدم(1262-1264)رئيسالمارشالكاستيلوبرانكومريكيةفيعهد



 

ثالثةاأل الى العالم قسم فقد المفهوم هذا ووفق للبرازيل، الدولية العالقات فيصياغة الجيوسياسي سلوب

ولىتقععلىالمستوىالقاريوتتطلبمنالبرازيلموضعةنفسهاكوسيطالدائرةاأل.دوائرمتحدةالمركز

وفيالدائرةالثانيةوالتيتغطياالمريكيتين،فانالوالياتالمتحدةاالمريكيةهي.ريكاالجنوبيةمهيمنفيام

فانالدائرةالكبرىمعولمةوتضماوروباواالمريكيتين،حيثالسيطرةعليهاايضا .الفاعلالرئيسي واخيرا 

األ المتحدة جانبالواليات مريكيةمن . البرازيل اعتبرت فقد سيكونولذلك، الخاصودورها وضعها ان

منبثقا بالضرورةمنموقعهافيالحواربينالوالياتالمتحدةفينصفالكرةالغربيوعلىالمستوىالعالمي

وحسبهذاالتحديدفانالدورالوسيط.(Burges 2009, 23)وبينامريكاالجنوبيةعلىالمستوىالقاري

للوالياتالمتحدةعلىهذاالمستوى،مريكاالجنوأللبرازيليتركزفيدائرة بية،وفيقدرتهاانتكونوكيال 

ا الدوائر في مصالحها ضمان تستطيع األحتى المتحدة الواليات مع الحوار وعبر ألخرى .يضا أمريكية

.مريكيةألعادالبرازيلالىحالةالتبعيةللقيادةاأحكمالديكتاتوريةالعسكرية،قدإن وبذلك،ف

األوفيمقاب للتبعيةللوالياتالمتحدة الوالياتلاالتجاه الدكتاتوريةالعسكريةبدعم فقدحظيحكم مريكية،

التعذيبللمعارضةالديمقراطيةواليساريةحيثقدمتوالمتحدةالسياسيواللوجستيفيالقيامبعملياتالقمع

األ المتحدة والواليات األأمريكية جهزتها والتجهيزات المشورة األمنية، الوكالة خالل من مريكيةالخاصة

 الحكوماتاألUSAIDللتنمية لدى بشعبية العسكرية حظيتالحكومة كما ، (الغربية)جنبية والتي دتأي ،

 Levine)النظامالعسكريوجهودهلجلباالستقراروتعزيزالتقدماالقتصاديالقائمعلىاالستثماراالجنبي

1999, 130-131) ذل. يفهم ان المعسكرينعلىكسبويمكن بين والصراع الحربالباردة كفيسياق

نسانالتيكانتالديمقراطيةوحقوقاإلئالحلفاء،واسكاتوقمعالمعارضةلديهم،برغمتعارضهمعالمباد

.رائجةايضا خاللهذهالمرحلة

(1221-1282)حكموتوليالرئيسجوسيهسارنيال1282ومععودةالحكمالديمقراطيللبرازيلفيالعام

فقدكانناقدا بشكلحادللوالياتالمتحدةاالمريكية،والتيكانتتضغطعلىالبرازيلفيالقضاياالتجارية

ولمتدعمهافيعمليةتحولهاالديمقراطي،الىجانبالتباعدبينالمقترحاتوالمواقفالسياسيةلكالالبلدين

(Vigevani and Cepaluni 2009, 14) اأربشكلواضحويظه. تكنألنالوالياتالمتحدة لم مريكية

،برغمالتوجهاتالليبراليةللرئيسسارني،فيظلالحربالباردةمرتاحةلعودةالحكمالديمقراطيللبرازيل

البرازيلية الخارجية للسياسة المستقل االتجاه استعادة يحاول بدأ الجديد الحكم نظام وان ادراة. عهد وفي

رادوسوفقداعتبرتالعالقاتمعالوالياتالمتحدةاالمريكيةضروريةوتعاونية،برغماالختالفاتالرئيسكا

معهاحولبعضالموضوعاتالدوليةالمتداولةآنذاك،والتييمكنوضعهافياطارمنظوراالستقالليةمن

كمحاولةنشطةللتأثيرفيجدا لاالعمالالدوليةوخاللالمشاركة،ويمكنفهمها التوجهبدعم. وحظيهذا

قطاعاتاجتماعيةمحددة،خاصةقطاعاتاالعمالوالقطاعاتالسياسيةوالمسؤولينمنالمستوىالعالي،

 حيثاعتبروا التوجه، السياسيلهذا الدعم قاعدة ذاتفائدةأوالذينكونوا الدولالمركزية نالعالقاتمع

 Vigevani and Cepaluni)خرىةالتوجدفيالدولاألاكبر،وفيهاامكانيةلفتحالفرصالسواقتجاري

ماادارةالرئيسلوال،فقدوضعتهدفهافيالحفاظعلىعالقاتسياسيةواقتصاديةوتجاريةأ.(95 ,2009

ولويةللروابطوالتحالفاتعطاءاألإلىجانبإمريكية،معالقوىالعظمى،وفيمقدمتهاالوالياتالمتحدةاأل



 

الجنو دول بمع األ. المنظور ومن والوالياتالمتحدة البرازيل بين تدهورتالعالقة فقد مماأمريكي كثر

.(Fishlow 2011, 185)تقوتخاللفترةرئاسةبوشاالبن

وباإل باالنطباعالسيءوسوءالفهم-مريكيةألفقدتميزتالعالقاتاجمال، البرازيليةدائما  عنالفترة. وبعيدا 

منالتحال القصيرة االنقالبالعسكريعام فقدجاهدتالبرازيللتجنب1264فبعد مع"عالقةخاصة"،

األ المتحدة الواليات (Bodman and Wolfensohn 2011, 65)مريكية من. العديد ذلك ويبطن

االختالفاتومجاالتالمنافسةوالصراعومجاالتالتعاونبينالبلدين،والتيحاولتالدبلوماسيةالبرازيلية

خ في للنجاح ديناميكية القاريإلق المستوى على البرازيل وتطلعات مصالح ضمان وبالتالي دارتها،

.والعالمي

ا المتحدة والواليات البرازيل بين والتعاون االحتكاك مجاالت بعض تناول واآلفاقألويمكن مريكية

.خرىألاالستراتيجيةلكلمنهمافيالنظرلعالقتهابالدولةا

 

 :FTAAمريكيتين جارة الحرة لألمنطقة الت

االوروغوايفي جولة توسيعتفويضهاGATTطارالجاتإفيخضم واالستعصاءاتالتيكانتتواجه

المعلومات وتكنولوجيا واالستثماروالمناقصاتالحكومية الفكرية مثلحقوقالملكية لتشملمجاالتجديدة

مريكيةعلىالوصولدارةاألإلمتحفظةتجاهها،فقدعملتاوغيرها،وهيالمسائلالتيوقفتالبلدانالنامية

الشماليةوالتيضمتالوالياتالمتحدةاألألوهياتفاقيةالتجارةالحرةNAFTAالىاتفاقية مريكيةمريكا

ل حرة تجارة منطقة الى للوصول االتفاقية هذه لتوسيع واتجهت والمكسيك، الشماليةألوكندا مريكيتين،

 FTAAوالجنوبية بدءا . الدولي النظام تشكيل واعادة العولمة واندفاع الباردة الحرب نهاية مرحلة وفي

مريكاالجنوبيةمنانهياراقتصادياتهاأالبرازيلومعهاالعديدمنبلدانخشيتبالنظامالتجاريواالقتصادي،

 األأالضعيفة المنافسة فمام مواجهةومريكية، في البرازيلية الدبلوماسية األقفت االندفاع عبرهذا مريكي،

الموقف الى وصوال  تجاريتين، كتلتين والتفاوضبين المفاوضات، كابطاء الدبلوماسية اآلليات من العديد

لأل الحرة الوصولالىاتفاقيةللتجارة دارةتين،ضمنالشروطالتيحاولتاإليمريكالصريحالواضحضد

.ةالعالميةمريكيةفرضهافيمفاوضاتمنظمةالتجاراأل

 وفي البرازيل، في السياسي اليسار عارض التكاملأوقد عملية الدوام وعلى عموما ، الالتينية مريكا

عمالالبرازيليفقدانقسمحولها؛فبعضالقطاعاتيخافوناالقتصاديمعالوالياتالمتحدة،بينمامجتمعاأل

اخرونالتعرضغيرالمحميللمنافسةاألمن بينما للسوقمريكية، يرحبونباحتماالتالدخولغيرالمقيد

.(Gordon 2001, 218)مريكاالجنوبيةأكبربتسعةمراتمنمجموعدولأمريكيةالضخمةوالتيهياأل

وقدحددتالدبلوماسيةالبرازيليةاستراتيجيتهاالمفضلةفيمواجهةهذاالمشروع،بحيثتبدأالعمليةبتعزيز

Mercosurالجنوبيةوتقويتهاومنث الىمفاوضاتSAFTAميتبعهامنطقةتجارةحرةألمريكا وصوال 

 NAFTAبين SAFTA(Fishlow 2011, 159)و استضافت. فقد الدبلوماسية، حركتها وضمن

 اجتماعوزاريعام حيث1222البرازيل هوريزونتي، للتفاوضMercosurتعلىحقصر أفيبيلو



 

ةيمكنالوصوللها،وانالمفاوضاتيجبانتجريبنظامالصفقةالمنفردةكمجموعةللحفاظعلىايةاتفاقي

اتفاقكلاالطرافعلىكلشيءاوالاتفاق) وقدهيمنتالخالفاتالتجاريةعلىالعالقاتالثنائيةبين(.

الوالياتالمتحدةاالمريكيةوالبرازيلخاللالفترةاالولىمنرئاسةبوش اوضاتوترأسكالالبلدينالمف.

كشفتاستراتيجياتهماتحيث،2114-2113فيالفترةمنFTAAمريكيتينلتأسيسمنطقةالتجارةالحرةلأل

(Crandall 2011, 160)المختلفة الالتينيةأوقدعززتهذهالتطوراتموقعالبرازيلكقائدلكتلة. مريكا

.NAFTAمريكيةكممثلةعنفيالمفاوضاتمعالوالياتالمتحدةاأل

طارإوقدقدمتالعديدمنالمقترحاتللتفاوضوفقمستوياتمختلفة،بحيثيجريجزءمنالمفاوضاتفي

Mercosurطارإوالجزءاآلخرمعالدولغيراالعضاءفيها،والجزءالثالثتجريالمفاوضاتحولهفي

العالمية التجارة منظمة على. المفاوضاتكانتمؤشرا  ألكنوتيرة تتجه الوصوللىإنها لىاتفاق،إعدم

)Miamiحيثانهوفياجتماعالحقلقمةميامي فقد(2114)عقدفيبيوبالفيالمكسيك(2113عام ،

وصلتالمفاوضاتالىنهايتها ينظما. لم المفاوضاتالتجارية، كقائدينللجنة والبرازيل، الوالياتالمتحدة

عقدتفياألا لقاء قمة وحتىآخر رجنتينعاآخر، 2112م فقد أ، واضحا  أصبح يمكن ال منطقةإنه قامة

لأل الحرة يمرالتجارة FTAA(Fishlow 2011, 162)كيتين سيلسو. البرازيلي الخارجية وزير ويبرز

Amorim(2010, 218اموريم الحرة( مفاوضاتمنطقةالتجارة اعتبارينلمواقفالبرازيلالثابتةتجاه

البرازيليةشاريمكناإلFTAAمريكيتينلأل الدبلوماسية ففينفسالوقتالذيحافظتفيه االول، لهما، ة

علىمواقفتفاضيةبناءة،فقدكانتقادرةعلىمقاومةالضغوطالكبيرة،منداخلالبرازيلومنخارجها،

برغماتي بطريقة موقفها عن البرازيل دافعت فقد والثاني، البرازيلية، المصالح تعاكس باتفاقية ةللقبول

.وناضجة

 مفاوضات ان الواضح التجارةFTAAومن لمنظمة الدوحة مفاوضات جولة في كبير بشكل تأثرت قد

 التيانطلقتعام وكذلكمواقفمجموعة2111العالمية ،G-20+(التجارية التيانطلقتفياالجتماع(

 كانكون في 2113الوزاري الدول. ومعها البرازيل تقبل ان المعقول من يكن الالتينيةاألفلم مريكية

الدوحةواأل فيمفاوضاتجولة ترفضه ما الجنوبية مريكية إ. لتحالفأن لىإضافة البرازيلكقائد صعود

،FTAAالبلدانالناميةفيمنظمةالتجارةالعالمية،قدعززثقتهابمواقفهاوزادمنوزنهاالتفاوضيحول

مريكيةاالفيمرحلةالحقةمابعدانتهاءالمفاوضاتدوناألوهواالمرالذيلمتعترفبهالوالياتالمتحدة

نتيجة العمال. حزب يرضي سياسي انجاز تقديم الى بحاجة كانت لوال الرئيس ادارة ان التفكير ويمكن

لواللتكريس برئاسة البرازيلية الحكومة فيظلاتجاه المعلنة، وبرامجه ويالمسمواقفه اليساريالحاكم،

ا السياسات التي ناخبيهأالقتصادية الحزب فيه وعد الذي االمر وهو كارادوسو، السابق الرئيس رساها

مريكيةواتجاههاللوصولكماويمكنالنظرالىسلوكالوالياتالمتحدةاأل.حداثتغييرفيهاإوقواعدهعلى

يدمنقدرتهاعلىالتأثيرمريكيةويزالىاتفاقياتللتجارةالثنائيةمعدولمنفردة،بشكليضمنالمصالحاأل

منخاللتقديمحوافزخاصةلكلدولة،علىانهالبديلاالنجععنتقديمتنازالتفيالمفاوضاتالتجارية

هذاالىجانبانالواليات.اوتلكالتيتجريفيمنظمةالتجارةالعالميةFTAAسواءتلكالمتعلقةبانشاء

،دونمراعاةالتطلعاتالخاصةFTAAفيمفاوضاتهاالنشاءNAFTAالمتحدةقدسعتالستنساخاتفاقية

.مريكيةالجنوبيةوالالتينية،ومنضمنهاالبرازيلللدولاأل



 

 :العالقات التجارية

 الكثيرة، السياسية اختالفاتهما إومع أن ال تتطلعان المتحدة والواليات االقتصاديةإالبرازيل المصالح لى

فلدىكلواحدةمنهمامزايانسبيةخاصةيمكنهاانتوفر.ققهاالتجارةفيمابينهماوالتجاريةالتييمكنانتح

االقتصادي لنموها مهمة األخرىعناصر للدولة . إذ البرازيل تلزمهاإتتطلع التي المتقدمة التكنولوجيا لى

اتالتكنولجياالعاليةلتطويرصناعاتهاوزيادةدرجةتنافسيتهافياالسواقالعالمية،حيثانالكثيرمنمنتج

حوالياأل الطائراتالتيتمثلمدخالتها مثلصناعة فيالبرازيل، تمثلمدخالتلصناعاتبارزة مريكية

األ62% التكنولوجيا مريكيةمن . البرازيل تتطلع مزيد إكما جذب األلى االستثمارات للداخلمن مريكية

البرازيلي األإ. قطاعات تطلع جانب لى الإعمال صادراتهالى لزيادة الكبيرة االمريكية سوق برزت. وقد

الخالفاتالتجاريةالمنطلقةمنموضوعيالتنافسيةالتجاريةوالسياساتالحمائيةوالدعمالحكوميلتؤثرفي

بينالبلدينخاللالسنواتمن التجارية 2111-2111مستوىالحركة ف. إن فحسبالدراساتاالقتصادية،

الز االنتاجية االمريكيةنمو للزراعة الكلية االنتاجية فاق قد البرازيل في راعية النمو. نسبة كانت فبينما

خاللسنواتالتسعينياتمنالقرن%1.6مريكيةالسنويةكانتألفاننسبةالنموا%3.3البرازيليةالسنوية

 (Luna and Klein 2006, 118)الماضي ف. فإن وبالتالي للبرازيل النسبية المنافسةالميزة مجال ي

ستتضاعف الزراعية، للمنتجات أالتجارية إكثر ما اأذا المتحدة الواليات الحكوميألوقفت دعمها مريكية

سبابالخالفاتالتجاريةبينالبلدينوالتيميزتالمفاوضاتبينهمافيأحدأوهناتكمن.التحفيزيللزراعة

FTAAوفيمنظمةالتجارةالعالمية.

ا وزير ويعتبر اموريم سيلسو البرازيلي Amorim(2010, 238لخارجية أن ه( من الرغم تراجعوعلى

كيةفيالشراكةالتجاريةمعالبرازيلفيالسنواتاالخيرة،فيمرالوزنالنسبيللوالياتالمتحدةاأل رقاماألإن 

كاءالقياديينللبرازيلالمجردةللعالقاتالتجاريةقدتضاعفت،حيثتبقىالوالياتالمتحدةواحدةمنالشر

عمال،لكنهاخاللهذهالفترةقدتنافستمعالصين،ومؤخرا معاالرجنتينفيالمجالالتجاريفيمجالاأل

الجوار) دول من تحديها يتم ال البرازيل الى االمريكية المتحدة الواليات من التدفقاتاالستثمارية ان مع

وقدنمتالعالقات.تتجارتهابدوناياذىلعالقاتهاالقديمةوالتقليديةوهذايبينانالبرازيلنوع(.الجنوبية

األ الوالياتالمتحدة بين فيالتجارية التجارة فاجمالي الماضي، العقد كبيرخالل بشكل والبرازيل مريكية

 من ارتفع 28.2البضائع عام دوالر 2112مليار 61.2الى عام دوالر الواليات2118مليار ان كما ،

فيقطاعاتالصناعات2112ملياردوالرعام26.2المتحدةمستثمرةقائدةفيالبرازيلباجماليوصلالى

والتمويلوالتأميناأل ولية فيالواليات. مناستثماراتها الجنسياتتزيد متعددة انالشركاتالبرازيلية كما

الى باجماليوصل االمريكية 281المتحدة عام دوالر  Bodman and Wolfensohn)2118مليون

ويمثلانتاجالوقودالحيويوتوسيعوتنظيماسواقهالعالميةاحدمجاالتالتعاونالصاعدبين.(68 ,2011

األ المتحدة والواليات حيثالبرازيل من وأوال  حيثاالنتاج من ثانيا  البرازيل ترتيب يأتي حيث مريكية،

ويمثلاختالفتكنولوجيااالنتاجواالستهالكفيكالالبلدينمجاال .ةالتصديربعدالوالياتالمتحدةاالمريكي

بينهما للتعاونفيما اضافيا  ا. المواصالتالقائمعلىالوقودألوتتجهالوالياتالمتحدة مريكيةالستبدلنظام

بدائ بتطوير وذلك االنسان، علىصحة وتأثيراتها البيئة تلوث مخاطر من يزيد والذي للطاقةالتقليدي، ل

 المفضلة، خيارتها احد االيثانول يمثل والتي النظيفة، والوالياتإن فوعليه البرازيل بين فرصالتعاون



 

حول2112وكانقدجرىتوقيعمذكرةتفاهمبينالبلدينفيالعام.مريكيةتتزايدفيهذاالمجالالمتحدةاأل

علىتوسيعالتعاونالعلميوالبحوثالمتعلقةبالوقوديضا أاتفقتالدولتين2112الوقودالحيوي،وفيالعام

فريقياإمريكاالوسطىوالكاريبيوألىاتفاقياتتعاونثالثيمععددمنالبلدانفيإالحيوي،كماتمالوصول

 ,Bodman and Wolfensohn 2011)غراضاالستهالكالمحليلتطويرانتاجهامنالوقودالحيويأل

72) في. الزيادة تأثيرعلىماهذه الحركةالتجاريةوالتعاوناالقتصاديوالتكنولوجيبينالبلدينكانلها

جمالإمريكيةفيمحاوالتيبدوفياتجاهالدبلوماسيةالبرازيليةلالقترابالبراغماتيمنالوالياتالمتحدةاأل

الدوحةالتفاوضيةاواسطالعام لتعزيزال2118مفاوضاتجولة عالقاتالثنائيةوالتفاهمات،وكذلكاالتجاه

.فيمجاالتمتعددةفيالسنواتالتالية

 

 (3)جدولرقم

 التجارة االمريكية في البضائع مع البرازيل

(االرقامبالمليوندوالرامريكي)

 السنة الصادرات الواردات الميزان التجاري

11,682.9 32,123.0 43,806.0 2012 

11,201.4 31,737.0 42,938.4 2011 

11,459.6 23,958.1 35,417.7 2010 

6,025.8 20,069.6 26,095.5 2009 

1,845.7 30,452.9 32,298.7 2008 

-1,471.9 25,644.2 24,172.3 2007 

-7,479.7 26,366.7 18,887.0 2006 

-9,063.8 24,435.5 15,371.7 2005 

-7,273.5 21,159.9 13,886.4 2004 

-6,699.3 17,910.3 11,211.0 2003 

-3,404.6 15,780.5 12,375.9 2002 

1,413.1 14,466.3 15,879.4 2001 

1,468.2 13,852.6 15,320.8 2000 

1,888.7 11,313.9 13,202.6 1999 

 التجارة الخارجية –مركز اإلحصاءات األمريكي : المصدر

, Accessed May 22, 2014trade/balance/c3510.html#questions-http://www.census.gov/foreign 

المتحدة والواليات البرازيل اشتبكت فقد المتحدة، والواليات البرازيل بين التجارة حركة اتساع ورغم

مناأل منالنزاعاتا2111-2111مريكيةخاللالفترة حولسلسلة عرضها التيتم منظمةألتجارية مام

 عام الفوالذ قضية ضمنها ومن العالمية، 2114-2113التجارة و، والصويا، البرتقال، القطن،وعصير

و للتقاضيبينالدولتين معروضة (Montero 2005, 128)السكرهيقضايا . فوضت2111وفيعام

مم كرد لفرضتعريفات البرازيل العالمية التجارة امنظمة الحكومية المساعدات ضد للقطنألاثل مريكية

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c3510.html#questions


 

(Bodman and Wolfensohn 2011, 68).إ أن ال والوالياتالمتحدةه البرازيل بين النزاع تسوية تم

ألا عام 2111مريكية بحيثتقوم القطن الكونجرساالمريكيلجعلإحول مع بالعمل الرئيساوباما دارة

 ممتثال  الزراعية مساعداتها الزراعةنظام لقانون عرضها عند وذلك العالمية، التجارة منظمة معايير مع

ألا الكونجرسعام على (Bodman and Wolfensohn 2011, 52)2112مريكي هذه. فهم ويمكن

البرازيليةلتوظيفالقواعدواآللياتإالمنازعاتفي الدبلوماسية واتجاه طارالمنافسةالتجاريةبينالبلدين،

لل ني المقررة لتأكيد برازيلي كمسعى تفهم كما مصالحها، وحماية متابعة في الدولية نظم الوالياتأتها مام

مريكية،بمايقويوضعهاالتفاوضيفيالقضاياالكثيرةالمشتركةوتلكالتيمازالتمثارخالفالمتحدةاأل

.بينهما

 كراندال Crandall(2011, 188) ويعتقد أ مؤكد، وبشكل متزايددخِتُحيننه بشكل نفسها البرازيل ل

ف الدولي، واالقتصاد العالمية ن إكالعبفيالدبلوماسية الرأسمعواشنطنبشكل بمناطحة تخاطر .كثرأها

حضورا Itamaratyوسيزدادذلككلماكسبتالعناصرالمناهضةألمريكافيوزارةالخارجيةالبرازيلية

ال الخارجية السياسة في تأثيرا  برازيليةاكثر بين. التجارية والعالقات الدولية التجارة ان المرجح ومن

األ الثنائيةمتركزةالوالياتالمتحدة دامتالعالقة الىالتنافساكثرمنالتعاونما مريكيةوالبرازيلستقود

االسواق فتح موضوع على العالقات. البضائإوستنحو في التجارة مع التعامل عند النزاع من مزيد على

والخدمات،كالمنتجاتالزراعيةوالطائراتالمدنيةوبعضالصناعاتالعسكريةوصناعةالسياراتالمسيرة

.مريكيوالبرازيليتنافسيةعاليةفيهمابااليثانول،والتيلدىاالقتصاديناأل

األوباإل الوالياتالمتحدة مع فيعالقتها البرازيلية الدبلوماسية فستبقى تحتجمال، المنافسةمريكية تأثير

 الجنوبيةوالالتينية،إوالخالفاتوالنزاعاتالتجاريةبينالبلدين، لىجانبالتنافسالجيوسياسيفيامريكا

وفياطارالمنتدياتوالمؤسساتالدوليةمتعددةاالطرافوحولاالجندةالدوليةعموما ،وانكانتحاولت

ر من االخيرتين السنتين في البراغماتي فترةاالتجاه الرئيسبوشوبداية فترة ونهاية الرئيسلوال ئاسة

 .الرئيساوبامافيالوالياتالمتحدةاالمريكية

 

 :الحوار االستراتيجي والشراكة العالمية

فيأ التأثير على قدراتها وتعاظم الحلباتالدولية التفاوضيفي وزنها الدوليوزيادة البرازيل دىصعود

عاقةاالستراتيجياتالعالميةللوالياتالمتحدةاالمريكية،خاصةتلكالمتعلقةإطيلواالجندةالعالمية،وفيتع

الحرة التجارة بمنطقة والمتعلقة التفاوضية، الدوحة جولة مفاوضات خالل العالمي التجاري بالنظام

الجنوبيةقليميألمنياإلضافةالىقدرتهاعلىالتأثيرفيالنظاماألإمريكيتين،لأل والالتينية،وتحجيممريكا

مريكيفيهما،الىجانبتعاظمقوتهااالقتصاديةوصعوداقتصادهاالىمستوياتمتقدمةفيترتيبالنفوذاأل

المالي،والذي القوىاالقتصاديةالعالمية،وزيادةاالهتمامالعالميبنموذجهااالقتصاديوالتنموي،ونظامها

،2118-2112واالقتصاديةالعالميةالتيضربتالعالمنهايةالعامزماتالماليةاثبتقدرتهفيمواجهةاأل

كلهذهالتطوراتساهمتفيبدءتغييرفيالموقفاالمريكيوالتقديراالستراتيجيلدورالبرازيلومكانتها



 

معها التعامل في المناسبة واالستراتيجيات والعالمية االقليمية الب. ألهمية المتدني التقدير انتقل رازيلفقد

 العام بدايات حتى 2112االستراتيجية عليها، كان دولة الوالءمن األتقديم تضمنللقيادة حتى مريكية

 الىطرفتسعىالوالياتالمتحدة العالم، المقبولةمنسيدة قامةحواراستراتيجيوشراكةإلىإمصالحها

معه عالمية . بزيادة اعترافها بدأتوزارأفمع فقد البرازيل، األهمية الخارجية بة منإمريكية مزيد عطاء

 بتحريك الخارجية وزارة قامت حيث بوش، رئاسة من الثانية الفترة في عليها دبلوماسي311التركيز

أ من أمريكي إوروبا واندونيسيا والصين والهند البرازيل (Crandall 2011, 161)لى هذا. ازداد كما

.2112يةالعامالعامالتركيزفيفترةرئاسةالرئيساوبامابدا

البرازيليةهو-مريكيةالعاملالمؤثرفيالعالقاتالسياسيةاألأن Hirst(2005, 40-41)وتعتبرهيرست

البلدين لكال القوة هيكلية في التماثل عدم األ. المتحدة للواليات فبالنسبة فيأفإن مريكية، البرازيل همية

نسبيا ،خاصةعندمقارنتهابحلفاءمهمينمثلكنداوبريطانياالعظمى،منالعالميقليلةالسياساتالعالميةوأل

ب او واليابان، المانيا مثل اخرى عالمية بقوة حتى روسياأاو مثل سابقين عداء على. ينطبق والعكسال

وفيقرارات فيالسياساتالدولية، وسلوكها الوالياتالمتحدة البرازيلفيمراقبة حيثتستمر البرازيل،

وقد.مريكيةرباحللتقاربوالتناقضمعالوالياتالمتحدةاألهادائما تقيسالتكاليفواألإن سياستهاالخارجيةف

شديدبدورالبرازيلالحاسمكعاملاستقراروصانعةسالم،برغممريكيةبتأن اعترفتالوالياتالمتحدةاأل

لىحالةانحيازوشيكإحويلالمصالحالمشتركةمريكيةكررتمرارا وشددتعلىضرورةتالحكومةاألأن 

نيكونللبرازيلدورا فيسياساتأمفتوحمنجانبالبرازيل،فيمقابلانفتاحالوالياتالمتحدةعلىفكرة

وقدبدأتهذهالنظرةتجاهالبرازيلبالتغيربعقدلقاءاتمتكررةبينالرئيسينالبرازيليلوال.مريكاالجنوبيةأ

التجارةمريكواأل بشأن المستمرة النزاعات برغم بوش، جورج ي البرازيل. المتحدة الواليات دعت وقد

العالقاتبينالبرازيلوالوالياتأن ومع.2112وقتمبكرمنعاملتطويرحوارسياسياستراتيجيفي

مريكامنيللعداءألمريكيةظلتمتباعدةنسبيا ،حيثرأىبعضالنقادهذاالتباعدهوانعكاسضألالمتحدةا

 البرازيلية الدبلوماسية وغطرسة (Roett 2011, 142)في االمريكي التقدير سوء ان آخرون ويرى ،

للسياساتاألالدبلوماسيةا مريكية،قدألمريكية،وسعيالبرازيللتاكيداستقالليتهاورفضانحيازهاودعمها

التباعد هذا في ايضا  .ساهمت العام بداية الخارجية2111ومع وزيرة كلنتون هيالري زيارة وخالل

الخارجيةاألاأل العالميةبينوزارة تماطالقحوارالشراكة فقد العالقاتمريكيةللبرازيل، مريكيةووزارة

مريكي،أل،تكريسا للتغيرالذيبدأفيالموقفاItamaraty(Amorim 2010, 238)الخارجيةالبرازيلية

يلفيحلبةالمفاوضاتالتجاريةفيمنظمةالتجارةالعالمية،عندمااتجهتللمحاولةوكذلكفيمواقفالبراز

لىإبيوورأليجادمخرجلحالةاالنسدادفيمجموعةالتفاوضالخماسيةبمشاركةالهندوالصينواالتحاداإل

.مريكية،ولتخرجبذلكعنموقفالصينوالهندألجانبالبرازيلوالوالياتالمتحدةا

انتضييقفجوةالقوةوالتحولفيتوازنالقوىبينالبرازيلCrandall(2011, 171)رحكراندالويقت

األ المتحدة والواليات قد والتيأمريكية الطاقة، قضايا حول الثنائي والتشابك للتفاعل متزايدة مساحة وجد

نسماتألىإضافةإ.مريكيةدةاألتميزتبالتعاونوالتنافسولتصعدبأهميةالبرازيلبالنسبةللوالياتالمتح

العالميةوالقوةاالقتصاديةالجامحةاعطتالبرازيلمكانةوقوة القوةالناعمةالبرازيليةمنالسكانوالقيادة



 

حيثبدأتهذهالثقةبالذاتبترجمةنفسها.مريكيةلىتغييرطبيعةعالقتهابالوالياتالمتحدةاألإدتأدولية،

.مريكيةمنجانبالدبلوماسيةالبرازيليةقلدفاعيةتجاهالوالياتالمتحدةاألأرجيةفيمواقفسياسةخا

واأل الباحثين من كبيرة مجموعة من مكون عمل فريق ووكان فيصحاباألأكاديميين والسياسيين عمال

مريكيةاألمريكية،ويعتبرونمجموعةتفكيرهامةومؤثرةفيمجلسالعالقاتالخارجيةالوالياتالمتحدةاأل

CFRالدولي،حيث التقريرأ،والتيتشكلتلتقديمتقريرحولالبرازيلفيضوءصعودها نأوصىهذا

ا الخارجية السياسة تعكس ألن حان قد المناسب لضمانألالوقت معها والتكيف االقليمية الوقائع مريكية

علىالوالياتوان.يفيطريقهاللحدوثنتأخذبالحسبانالتغيراتالتيحدثت،والتأمريكية،وألالمصالحا

المتحدةاالمريكيةالتكيفمعالوجهةالبرازيليةالمؤكدةلذاتهاونزعتهااالستقاللية،وانتتكيفالبرازيلمع

عالمية كقوة الجديد دورها . عليها يجب البرازيل، مع تتالئم المتحدة الواليات ان حين تشجيعأففي يضا 

انتستخدمبأالبرازيل الدبلوماسيفيالمؤسساتالمتعددة تخدمألتأثيرها كأنها فيها طرافبطرقالتبدو

بل وحدها، ابعدأمصالحها وما مصالحجيرانها يضا  . بإوصىفريقالعملأكما الرئيساوباما جازةإدارة

قليميةبعاداإلألابرازإمريكيةعلىألكماويشجعفريقالعملاالدارةا.البرازيلكعضودائمفيمجلساالمن

كماوجد.شراكالبرازيلفيحوارمكثفحولهذهالقضيةإطرافلمثلهذهالخطوة،وألالهامةوالمتعددةا

مريكيةفهمدورالبرازيلكفاعلدوليمركبوالذيسيزدادفريقالعملانهمنمصلحةالوالياتالمتحدةاأل

 الراهنة العالمية القضايا تحديد في (Bodman and Wolfensohn 2011, 4-8)تأثيره هذه. وتجمل

ا يعكس كما الدولية، الساحة على البرازيلي الصعود رسخها التي الوقائع سعتألالتوصيات التي هداف

 إالبرازيل اآلفاق ويفتح دبلوماسيتها، عبر تحقيقها االعترافألى على تقوم الدولتين بين ندية عالقة مام

.وىالعالميبدورهماومصالحهماعلىالمست

الشديدبتوسيعوتطويرالشراكةاالستراتيجيةبينالدولتين،حيث كماوتبديالدبلوماسيةالبرازيليةاهتمامها

مريكيةالحواربينالوالياتالمتحدةاألان Amorim(2010, 237)يعتقدوزيرالخارجيةسيلسواموريم

معمقا  كان ما قليال  والبرازيل البرا. اتجهت فقد في حتى المشتركات لتأكيد علىأزيل االتفاق عدم وقات

معينة موضوعات األ. مثل اوضاع في التوترات لتنفيس البرازيل وسيلة ذلك عاموكان الفنزويلية زمة

كماساعدتفيضمانحلولهادئةبخصوصتعليقعضوية.اوفيالجهودالبناءةفيهاييتي2113-2114

األ البلدان منظمة في مركوبا OASيكية 2111عام الديمقراطيين. للبلدين المشتركة القيم جانب والى

فقدتمتوقيعمذكرةتفاهم.جندةايجابيةواسعةللحكومتينأعراقفيالعالمالغربي،فقدوضعتمتعددتياأل

 على المساواة وتحسين العنصري، التمييز ومواجهة الحيوي، االجتماعي،أبخصوصالوقود النوع ساس

.فريقيةمريكاالوسطىوبعضالدولاألأغيرالمناخي،كمافيالتعاونالثالثيلمصلحةبلدانالكاريبيووالت

الماليةكملتقىرئيسيلتنسيقاالقتصادالعالميG-20كالالبلدينكاناناشطينفياالرتقاءبمجموعةكماان

–حتىعندعدماتفاقهمافيكلنقطة-يينمريكيةشريكينقووكانتالبرازيلوالوالياتالمتحدةاأل.الكلي

المناخي وحواراتالتغير فيالمفاوضاتالتجارية ف. وراءه، الغربيوما البرازيلوالوالياتإن فيالعالم

.المتحدةلديهماالكثيرليكسبانهمنالعالقةالقوية

مريكيةفيوالوالياتالمتحدةاألوقدظهرتبعضالمؤشراتالهامةحولاالتجاهلتغيرالعالقةبينالبرازيل

ةمقدماتلهاقبلالتغييراالستراتيجيالذيحصلفيي أحيثلمتظهر.لفيةالثالثةنهاياتالعقداالولمناأل



 

،بدأممثلونرسميونعنوزارةالشؤونالخارجيةالبرازيليةسلسلةمن2112فيآبف.مواقفكالالبلدين

 دبلوماسيين مع برازيليمريأالنقاشات ثالثي تعاون حول تهريبأ-بوليفي-كيين مواجهة في مريكي،

ذلككالمخدرات حيثجاء العالقاتمعإ، في الراهن الوضع لتغيير وبوليفيا البرازيل علىاستعداد شارة

دول(Bodman and Wolfensohn 2011, 70)امريكا الجنوبية،أمريكا،حيثكانتالبرازيلومعها

مريكيةألمنيمعالوالياتالمتحدةاألهااليسارمثلبوليفيا،ترفضبشدةايةصيغةللتعاوناخاصةالتييحكم

فقد2111وفينيسان.مريكيفيالقارةالجنوبيةألوتحتايمنالمسميات،خشيةتمددالنفوذاالمبرياليا

البرازيليوا وزيريالدفاع الوالياتالألوقع دفاعيبين تعاون اتفاقية امريكي والبرازيل،ألمتحدة مريكية

ولىمننوعهاألمن،وهياألرضيةللتعاونالمستقبليحولقضاياالدفاعوالمخابراتواألوتهيءاالتفاقيةا

نشأتشراكةبين2111وفيعام.(Crandall 2011, 162)1222التيتقدمعليهاكالالبلدينمنذالعام

التعا ووكالة للتنمية االمريكية واألالوكالة التعاون وبعثة البرازيلية ون البرازيلية الزراعية الطالقبحاث

علىا تعمل التي الحكومية للمنظماتغير دعم موزمبيقألبرنامج الغذائيفي من التزمتالبرازيل. كما

الساحل وبرينسيبمقابل ساوتومي في المالريا مكافحة السنواتلمشروع متعدد بدعم المتحدة والواليات

الفريقياالغربي المؤسساتا. تعمل السلفادور وطنيألوفي مركز فيتطوير للمساعدة والبرازيلية مريكية

(Bodman and Wolfensohn 2011, 71)للصحةالعامة وبالنظرفيهذهالمؤشراتفانهاتظهرفي.

بينالبرازيلوالوالياتالم شديدا  واحتكاكا  تنافسا  الجيوسياسيالذيشهد انفسالفضاء منألتحدة مريكية،

ويؤشرذلكالىبداياتممارسةشراكةعالميةفيالعديدمن.مريكاالوسطىالىافريقياألىإمريكاالجنوبيةأ

.منيةواالقتصاديةوالتنموية،والتيتعززالحوارالسياسياالستراتيجيبينالبلدينألالمجاالتا

ال فكر تأثير في البنائية منظور من النظر البرازيلية،ويمكن الخارجية السياسة السياسيعلىتشكيل يسار

مريكيةألوالسلوكالدبلوماسيتجاهالوالياتالمتحدةا ا. فكارفيتكوينوفهمألحيثتلعبقيمومعاييرهذه

الجنوبيةوفيالمفاوضاتالتجاريةوالمؤسساتالدولية،والتيتعيدألالمعانيللسياساتا مريكيةفيأمريكا

وتتأثر.طرافمعالوالياتالمتحدةألنفسالتقديراتوالمحدداتفيالعالقاتالثنائيةوالعالقاتمتعددةاإنتاج

ا فعل حيث من الداخلية بالسياقات العملية صناعةألهذا عملية في واالقتصادية السياسية والنخب حزاب

تتأثربالسياقاتاإلقليمي كما والدوليةالقراراتالمتعلقةبالسياسةالخارجية، الالتينيةوالجنوبية، ةفيأمريكا

وإذتلعبديناميكياتالخيالواالتصالوالقيوددورهافيعمليةتكوينالمواقف.فيعالمالجنوبخصوصا 

االتصاالتالمتوسعةبينالبرازيلوالوالياتالمتحدةا مريكيةماألواالتجاهاتحسبالمنظورالبنائي،فإن 

هناكصيرورةجديدةالتجاه،بد2112بعدالعام عنتلكالسابقةلها،وبالتاليفإن  مختلفة  عان  أتبإعطاءم 

مريكية،حيثبدأتالكثيرمنالقيودالتيكانتقائمةألالسياسةالخارجيةالبرازيليةنحوالوالياتالمتحدةا

اتيجيوالشراكةالعالمية،والتيمنيةوالتجاريةوالتكنولوجيةفيإطارالحواراالسترألتتفككفيالمجاالتا

بينالجانبين للتعاونالمتوسع مأسسة ستنتجعملية علىالتغييراتفيالسلوك. العملية تسارعهذه ويعتمد

 .مريكيةتجاهتطلعاتومصالحالبرازيلألوالمواقفا

 

 



 

 :العالقة مع االتحاد االوروبي

نكانتتحتأاريخيةوالسياسيةوالثقافيةوالتجاريةمنذوروبابالكثيرمنالروابطالتأتتشاركالبرازيلمع

الدولي المسرح على وظهورها استقاللها مرحلة وخالل البرتغالي، االستعمار عرفتالبرازيل. ما ودائما 

بعضالتمايزاتالتي مع والحضارية، الثقافية الغربوهويتة من كجزء زالت، وما التنوعأنفسها، نتجها

ومنذعودةالحكمالديمقراطي،فقدتطلعتالبرازيلالىنموذج.يعلىالهويةالقوميةللبرازيلالثقافيوالعرق

جلتحقيقالنمواالقتصاديوالتنميةأقليمي،منبيةالمشتركة،كعمليةللتكاملاالقتصاديواإلوورالسوقاأل

 والدول المجتمعات بين واالندماج التقارب وتحقيق والسياسية، الالتينيةاألاالجتماعية مريكية سعت. كما

.وربيةالبرازيللتعزيزالتجارةوالتعاونالصناعيوالعلميوالثقافيمعالدولاأل

األ تشاركاالتحاد فيهوياتووروبيوالبرازيلبورغم مختلفة استراتيجياتقوة نفذا لكنهما مشتركة، قيم

الدبلوماسيعلىالمستوىالدولي ،بينما"المعسكرالغربي"بياستندالىمايسمىفاالتحاداالور:سلوكهما

 الناعم التوازن استراتيجية خالل من بتحديه (Grevi 2013, 9)قامتالبرازيل الباردة. الحرب وبنهاية

األ المتحدة الواليات بهيمنة العولمة السياسةواندفاع من البرازيل خشيت كما اوروبا خشيت فقد مريكية،

عادةترتيبالنظامالدوليمريكيةإلالقلقلدىالطرفينمناتجاهالوالياتالمتحدةاألوتزايدهذا.مريكيةاأل

والعالقاتاالقتصاديةالدوليةبواسطةعددكبيرمناالتفاقياتالثنائيةللتجارةالحرة،وتوسيعالتأثيروالنفوذ

طرافللتجارةوالعالقاتعددةاألمريكيةتضعفوتمسالترتيباتمتهذهالسياسةاألإن .مريكيفيالعالماأل

في)عظمنهاتعرضموقعاالتحاداالوروبيللخطر،باعتبارهالقوةالعالميةالتجاريةاألإالدولية،وفوقذلكف

مريكيةللبدءبمفاوضاتمنطقةالتجارةالحرةوروبيمنالمبادرةاأل،حيثازدادقلقاالتحاداأل(ذلكالوقت

االقتصاديةمكاإوFTAAمريكيتينلأل تأثيراتها، السياسية،علىالعالقاتبينأنية واالتحادMercosurو

.كماتحدهذهالمبادرةمنتطلعاتالبرازيللدوراقليميوعالميبارزيتناسبمعتصورهاالذاتي.االوروبي

جيةيمكنتوظيفهاالدبلوماسيةالبرازيلية،انالعالقاتمعاالتحاداالوروبيتشكلزاويةاستراتيتنظروقد

 Vigevani and Cepaluni)مريكيةكبديلوكضاغطفيحالةاخفاقالمفاوضاتمعالوالياتالمتحدةاأل

2009, 72).

دارةالعالقاتوالتفاوضبينكتلتينبيةفينزوعهماإلوورألوتتقاطعاالستراتيجيةالدبلوماسيةالبرازيليةوا

طرافوفاعليتهمألمقوةومكانةاعظ تُنجدهاصاديةالتيتقدمهاللجميع،جانبالمنافعاالقتإلىف.اقتصاديتين

بيفيالكثيروورألطراف،حيثتلتقيالبرازيلواالتحاداألعلىالساحةالدولية،وفيالدبلوماسيةمتعددةا

ويتفقانمنمطالباإل المنظومة، اإصالحلهذه تجاه والسياساتالعالمية كبيرحولالقضايا لقضايالىحد

اإل وحقوق والصحية نساناالجتماعية . في الناعم القوة لتوازن استخدامهما االحتكاكاتإوفي دارة

.مريكيةألوالصراعاتفيالحلباتالدولية،خاصةمعالوالياتالمتحدةا

 

 



 

 :بين كتلتين اقتصاديتين ةالعالق

االتجاهللعالقةوالشراكةبينكتلتيناقليميتينوروبية،عادةوتفضلالدبلوماسيةالبرازيلية،كماالدبلوماسيةاأل

اقتصاديتينأ و . وصمودا ، تأثيرا  مدىواكثر االتفاقاوسع إحيثيصبح والمكاسبالتيإضافة المنافع لى

 من جنيها ومتنوعةأيمكن سواقواسعة . تفاوضيا  وزنا  االقليمية الكتل علىللطرفالرئيسيفيأوتعطي

إ خالل اإطارها جراء الدولية، المحافلألمفاوضات في عنها بالنيابة الدبلوماسية بالحركة القيام في و

Mercosurطارإحدتطلعاتالبرازيل،فياستخداممكانتهاالقياديةفيأوهذاكانيمثل.والمنتدياتالدولية

الدول مع والدبلوماسي االقتصادي وتشابكها الدولي، حضورها خاصوالكتللتعزيز االتحادالكبرى، ة

.مريكية،حيثتطلعتدائما للدخولفيمنتدىالكباربيوالوالياتالمتحدةاألووراأل

اناكتملتعمليةتأسيس Mercosurوما والذييحدد الجمركي، العالقاتالتجاريةأوتكويناتحادها يضا 

وروبيلتأسيستحاداألواالMercosurمفاوضاتبين1222عضاء،فقدبدأتفيالعامالخارجيةللدولاأل

 يتم ولم االقتصاديتين، الكتلتين بين حرة تجارة إمنطقة العام نهاية المفاوضاتحتى 2111جمال ويعود.

لىعدمقبولالدبلوماسيةالبرازيليةلالتفاقياتالتيالتتضمنالتبادلية،كماهيالحالفيموضوعإالمأزق

لأل الحرة التجارة منطقة حول مرالمفاوضات FTAAيكيتين يتم لم والتي إ، يرفضأنجازها حيث يضا ،

بتنازالتMercosurمريكيونالتخليعندعمهمالحكوميوحمايتهمللزراعة،ويطالبونوروبيونواألاأل

الصناعية ستعرضالتنمية والتي والخدمات، الحكومية، االعمال ومناقصات الصناعية، السلع مجال في

 للمخاطرة (Cervo 2010, 26)البرازيلية لباقي الناشئة االقتصاديات على وتؤثر كما عضاءأ،

Mercosur.مريكيةالالتينيةلرؤساءالدولوالتيعقدتفيريوديجانيروعاموروبيةاألوخاللالقمةاأل

فماانتغلبعلى.Mercosurوروبيوجديدةللمفاوضاتبيناالتحاداألومالمح تخطوط عطي أ،1222

الداخليةمصاعبه األ؛ االتحاد فيتموزقدم بتوجهاتلدفعالمفاوضات2111وروبيمقترحاتجديدة لكن.

يتم لم المجموعتين بين التجارة تحرير حول االوروبي االتحاد من المقدم المدى وواسع العرضالمفصل

في االعضاء الدول بترحابمن Mercosurاستقباله األ. واالقتصاديةورغم التيمرتبهازماتالمالية

واأل العرضالبرازيل لكن المفاوضات، هذه من مواقفها على تؤثر لم والتي الفترة هذه خالل رجنتين

حرازهفيالتفاوضإيتقدميتمأوروبيلميكنمرضيا حولنقطةمركزية،وهيالتيتجعلالتراجععناأل

 وافتقدت كما تنازالت إمستحيال ، الزلى المنتجات في األرئيسية االتحاد جانب من وروبيراعية

(Vigevani and Cepaluni 2009, 71).على تقم لم بأن ها الكتلتين المفاوضاتبين تعقد فهم ويمكن

أساسنظامالصفقةالمنفردةالمستخدمعادةفيالمفاوضاتالدولية،والتيتعتمدعلىمبدأأنالشيءمتفق

التحاداالوروبيكانقائما علىأنمايتماحرازهفيالمفاوضاتفموقفا.عليهقبلاالتفاقعلىكلشيء

الصفقة االتفاقعلىمجمل سيتم كان ما إذا بغضالنظر نهائي، أمر هو ا. مقبوال ألوهو يكن الذيلم مر

 أعضاء ولباقي للبرازيل Mercosurبالنسبة إلى. للوصول معوقا  كانت التنازالت، تبادلية فكرة أيضا 

وروبيونتقدمالتزاماتبتقليصالدعمالحكوميللمنتجاتالزراعية،فيمقابلتوسيعأل،حيثرفضااالتفاق

وتقوماتفاقيةالشراكةالمقترحةبيناالتحاداالوروبيو.Mercosurتحريرالتجارةفيالصناعةمنجانب

Mercosurاهتمام مجاالت ثالثة على حرة: تجارة ومنطقة تعاون، سياسي، حوار . تم جمالإوبينما



 

الجزءالمتعلقبالتجارةلميتماالنتهاءمنه،حيثإن المفاوضاتافتراضيا حولالحوارالسياسيوالتعاون،ف

. (Roett 2011, 141)وروبيللزراعةصعبفيههيالدعمالحكومياألالنقطةاألان 

 من جعل فقد البرازيل، في للحكم الرئيسلوال وصول سأومع جولةولويات موضوعي الخارجية ياسته

 مفاوضات احياء وكذلك العالمية، التجارة لمنظمة التفاوضية االوروبي،Mercosurالدوحة االتحاد مع

فقامتالدبلوماسية.هميتهمابالنسبةللتنميةاالقتصاديةالبرازيليةالتيوعدبهاحزبالعمالناخبيهوقواعدهأل

بيوورعةالمفاوضات،حيثعقدتعشرينجولةتفاوضيةمعاالتحاداألالبرازيليةبتنشيطدورهافيمتاب

 أبين 2111يار أالىتشرين 2114ول لمنظمة. مفاوضاتالدوحة المفاوضاتبسببجولة وتوقفتهذه

 ايار في استئنافها على االتفاق تم انه اال العالمية، (Fishlow 2011, 163)2111التجارة ويالحظ.

ومفاوضاتمنطقةالتجارةالحرةبينFTAAمريكيتينفاوضاتمنطقةالتجارةالحرةلألبوضوحانتأزمم

Mercosurاأل فيهاوورواالتحاد الذيجرى واالنسداد الدوحة مفاوضات بجولة مباشر تأثرتبشكل بي

منحولموضوعالتجارةفيالزراعة،وهوالمجالالذييرفضفيهاالمريكانواالوروبيونتقديمتنازالت

علىنتجأكماويرتبطذلكباكتسابالبرازيلوالدولالصاعدةوالناميةوزنا تفاوضيا .حيثالدعمالحكومي

العالمية التجارة منظمة مفاوضات في الجنوب وتضامن تحالف عن وباقي. البرازيل رفضت وبالتالي،

نمقابلحريةدخولالسوقتقديمتنازالتفيمجالدخولالسوقللسلعالصناعيةدوMercosurعضاءأ

.وتقليصهللزراعةأللمنتجاتالزراعية،معوقفالدعمالحكومي

األ االتحاد ووروينظر األإبي بلى لعالقتها كمدخل البرازيل مع للعالقة االستراتيجية الجنوبيةأهمية مريكا

حيثتمنح.ةلدولاالتحاداالوروبيهميةالتاريخية،السياسيةواالقتصاديةوالثقافيةبالنسبوالالتينية،ذاتاأل

وجعلهاUNASURعضاءفيخرىاألوالدولاألMercosurالبرازيلقناةالوروبالتنشيطروابطهامع

كثرمنمجردالمنافعالماديةالمتبادلة،بلمساهمةهامةفيبناءأومنهذهالشراكةيمكنتوقع.حقيقةواقعية

األ متعدد ومُعالم ديمقراطي كل حب قطاب، اليه تتطلع والذي للسالم، والبرازيل اوروبا  Garcia)من

2008, 57) المنظورالدوليلكل . وروبيةوالدبلوماسيةالبرازيليةمنالدبلوماسيةاألويتقاربهنا ويعتبر.

األ السياسة علىصناع البرازيل األأوروبية محاورهم فينها بشكلأول اليها حيثينظر الجنوبية، مريكا

 على ألأمتزايد المهم الشريك القرننها في سياستهم تواجه التي الرئيسية التحديات مع التعامل في وروبا

(Roett 2011, 141)الحاديوالعشرين تتوسعوتتعزز،. بينهما االستراتيجية وبالتاليفانآفاقالشراكة

لفيةالثالثة،أليلخاللالعقداألولمناحيثيراهناالتحاداالوروبيعلىالثقلالنوعيالذياكتسبتهالبراز

 اأمن التأثير تنشيط السياسيةألجل بتبعيته التأثير هذا انحسر عندما العالمية، السياسات في وروبي

.مريكيةواالستراتيجيةللوالياتالمتحدةاأل

 

 :الشراكة االستراتيجية

وتأثيأ الدوليةوتعاظممكانتها البرازيلعلىالساحة فيالمفاوضاتالدوليةوفيالمؤسساتدىصعود رها

المتوسعةمعدولالجنوب،والتيمتعددةاأل صبحتتطالببتغييرأطراف،والناتجعنتحالفاتهاوعالقاتها



 

 بدور والتسليم الدولي النظام فيمختلفأبنية الجنوبيفياسماعصوته العالم وحق للقوىالصاعدة كبر

في تؤثر التي الدولية لعالقةالقضايا التطلع الى الدولي النظام في المسيطرة التقليدية القوى دفع قد ه،

استراتيجيةمعالبرازيل المحاوالتب. البرازيليووضعن أويمكنالنظرالىهذه تهدفالحتواءالصعود ها

والرؤياجندةالحدودامامه،اوانهامحاولةلتوظيفوزنالبرازيلالدولي،خاصةلدىعالمالجنوبلدفعاأل

االور واالتحاد االمريكية المتحدة الواليات المهيمنة، للقوى بيوالدولية في. بعضاالختالف وجود ومع

المحاوالت انهذه يمكنمالحظة االانه البرازيل، االوروبيللحواراالستراتيجيمع االتحاد اتجاه دوافع

دارةالرئيسبوشالثانيةإكيةفيفترةيمراألبدأتعندماظهرتاشاراتتغيرفيسياسةالوالياتالمتحدة

منأنهاتستحقأهاتطلعتعلىالدوامإن ومنمنظارالدبلوماسيةالبرازيلية،ف.تجاهالبرازيل نتكونجزءا 

ول،والمكونمنالدولالغنيةوالمسيطرةفيالعالم،وعندمافشلتفيذلكعبراستراتيجياتمختلفةالعالماأل

نهاذهبتباتجاهالجنوبلرفعوزنهاإلىمحاوالتاالقترابوحتىالمنافسة،فإمريكيةألللقيادةامنالتبعية

 تستطيع وبذلك الدولية، مطالبهاأومكانتها وتطرح المفاوضات طاولة على قويا  طرفا  نفسها تضع ن

.وشروطها،التيتضمنلهامكانتهاالعالميةالمنشودة

وروبيةبالدورالهاموالمتزايدللبرازيلكقوةقائمةبحدضيةاعترفتالمفوضيةاألوخاللالسنواتالقليلةالما

لتأسيسشراكةاستراتيجيةمعها،والتيتتضمنعقدمشاورات .ذاتها حولعلىمستوىعال فاتخذتقرارا 

بيحاءوروبيةحذرهفيعدماإلوقدكانتالمفوضيةاأل.قضاياالسياسةذاتالصلةبالجانبين الرابطالجديدأن 

 مع ومفاوضاتها عالقتها سيستبدل البرازيل االولوياتMercosurمع في واضحة تغيير عملية لكنها ،.

في الجانبين عقدتبين التي القمة خالل االوروبي واالتحاد البرازيل بين الجديدة الشراكة اطالق فجرى

 تموز في 2112لشبونه ا. على االستراتيجية الشراكة االوروتقوم المتبادلوعترافاالتحاد والبرازيل بي

بينهماكشركاءعالميين،ورفعمستوىالتعاونبينهمفيمجاالتالمصالحواالهتماماتالمشتركة وبزيادة.

كما.يمكناحداثفرقفيالجدالالعالميحولالفقروالتغيرالمناخيفإن هالجهودالمشتركةمعالبرازيل،

همأ.2112بيناالتحاداالوروبيوالبرازيلفيستوكهولمفيالسادسمنتشريناولوعقدتالقمةالثالثة

علىجدولاأل التيكانتمطروحة العالميةالقضايا واالقتصادية المالية المناخيواالزمة عمالهيالتغير

(Roett 2011, 142) ا. الشراكةلمتجريحولمفهوم الدوليين،منوالسالمألويمكنالتفكيرفيانهذه

والتيهيسياساتالدرجةاالولىعلىالمستوىالعالمي،بلحولقضاياوسياساتالدرجةالثانيةالمتعلقة

وغيرها واالقتصادية المالية والمسائل المناخي والتغير بالفقر . واالتحاد البرازيل ان الاالوروبيحيث

قيادةمنوالسالمالدولي،كمايسلمونضمنيا بألايمتلكونالقوةالصلبة،خاصةالعسكريةوالسياسية،لفرض

.مريكيةعلىهذاالمجالألالوالياتالمتحدةا

االوروبيةإن  للكتلة الدولية االستراتيجية في التغيير على يؤشر للبرازيل االوروبي التنازل هذا حيث.

الوالياأ بعد االوروبي لالتحاد الثامن االستراتيجي الشريك البرازيل األصبحت المتحدة واليابانت مريكية

انبرمجةخطةالتعاونالمشتركبدأبدونابطاءواستكملفي.وكنداوالهندوروسياوالصينوجنوبافريقيا

ذلك منذ عقدت التي والبرازيل االوروبي االتحاد بين القمة اجتماعات من والعديد الوزارية االجتماعات

ويعتبروزيرالخارجيةالبرازيليسلسو.لتمتواصلةحتىاآلن،والتيمازا(Cervo 2010, 27)الوقت

 Amorim(2010, 237اموريم ) االتحادان بين شراكة معاهدة الى الوصول ستسهل الشراكة هذه



 

الحوارالسياسيبينالقادةسمحإن وباالضافةالىالفرصالتجاريةالتيتفتحها،ف.Mercosueاالوروبيو

 التنسيق، من بعضاألبمزيد األوفي مع والتعامل والمناخ الطاقة مجال في مبادراتمشتركة زمةوقات،

.المالية

طرافللبرازيلواالتحاداالوروبيوتمنحالشراكةاالستراتيجيةبينالجانبينالدبلوماسيةالثنائيةوالمتعددةاأل

حركية طاقة ثالثة دوارهامةألتجسيد أ: الطرفينعلىالخاأوال  تضع كمحاورينمتنافسيننها رطة وهذه.

الذي االوروبي لالتحاد هامة سياسية أعملة للبرازيل وبالنسبة تساؤل، محل الدولية يضا ،أصبحتفعاليته

للمقايضاتلتعظيم.حيثتطلعتلدخولهاحلبةالكبار وثانيا ،فانهيكلةالعالقاتالثنائيةتمنحملعبا مستويا 

،خاصةفيالمجالاالقتصادي،والتيلمتتحققبسببالسياساتالحمائيةلدىالمصالحالمنظورةوالمتوقعة

الطرفين خالل. من الدولي االعمال جدول الكبرىعلى بعرضالقضايا معا  الطرفين قيام وهو والثالث،

.(Grevi 2013, 9-10)المشاوراتالمنتظمة،بمافيهافيالحلباتالدوليةمتعددةاالطراف

ىالدبلوماسيةالثنائيةمعالدولاالوروبية،فقداقامتالبرازيلشراكةاستراتيجيةمعفرنساعاموعلىالمستو

في2112 البرازيل اقيمتفعالياتعام حيث التنفيذ، في الثنائية المبادرات من عدد بوضع تعزيزها وتم

 عام 2112فرنسا عام البرازيل في فرنسا ناج2112وعام حدثين كانا واللذين جعل، في ومهمين حين

خرىمثلالبرتغالواسبانياوايطالياوالمملكةأوروبية أوال دُن أكما.كثرقربا أالشعبينالبرازيليوالفرنسي

شركاء  هم منبيناخريات، والسويد، حيثونقديمالمتحدة شراكةأللبرازيل، قامتالبرازيلمعبعضها

.(Amorim 2010, 237)استراتيجيةمثلالسويدواسبانيا

(3)شكلرقم



 ،(regions/countries/brazil/-and-http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesالموقع االلكتروني للمفوضية االوربية )

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/brazil/


 

ولللبرازيلبحدودتصلألاالتحاداالوربييمثلالشريكالتجارياإن فوعلىمستوىالعالقاتالتجارية،

منمجموعالتجارةالخارجيةالبرازيلية،وتمثلالبرازيلثامنشريكتجاريلالتحاداالوروبي%21.8الى

تصلالى وذلكفيالعام%2.2بحدود االوروبي، االتحاد يؤشرعلىقوة2112منمجموعتجارة بما ،

وتتركزوارداتاالتحاداالوروبيمنالبرازيلفيالمنتجاتاالولية،خاصة.قاتالتجاريةبينالجانبينالعال

لكنالمنتجات.منمجموعالواردات%28والوقودومنتجاتالتعدين%44المنتجاتالزراعيةحيثتمثل

الصاد ربع تمثل وغيرها المواصالت ومعدات الماكنات مثل المتنوعة لالتحادالمصنعة البرازيلية رات

االوروبي ومعدات. الماكنات مثل مصنعة منتجات من البرازيل الى االوروبي االتحاد صادرات وتتكون

المواصالتوالكيماويات االوروبيالمستثمرالخارجياأل. كبرفيالبرازيلباستثماراتفيويمثلاالتحاد

منتدفقاتاالستثماراالجنبيالمباشرالتي%21ليقطاعاتمتعددةمناالقتصادالبرازيلي،حيثانحوا

الموقعااللكترونيللمفوضية)استقبلتهاالبرازيلخاللالسنواتالخمسالماضيةكانتمناالتحاداالوروبي

 ،(regions/countries/brazil/-and-pa.eu/trade/policy/countrieshttp://ec.euroاالوربية

الماليف السوق في االمريكية المتحدة الواليات من اكبر اسثمارية حصة لديهم لوحدهما وبلجيكا اسبانيا

.(Grevi 2013, 9-10)البرازيلي،كمااصبحتالبرازيلخامساكبرمستثمرفياالتحاداالوربي

مالحظةالتعاونبينالبرازيلواالتحاداالوروبيفيعددمنالمجاالتالدوليةالهامة،اضافةيضا أويمكن

الىالتعاونالثالثيفيبعضالمناطقواالقاليمفيالعالم،خاصةفيافريقيا،حيثالحضورالتقليديللدول

ووراأل القديمة، المستعمرات في المنحإبية مجال في الحالية جهودها جانب التنمويةلى والمساعدات

.واالستثماراتاالقتصادية،حيثتتقاطعمعالبرازيلفيبعضهذهالمجاالت



 :خالصة الفصل

بالسياقالداخليمنالتقاربوالتباعدمتأثرة مريكيةبمستويات اتسمتعالقةالبرازيلبالوالياتالمتحدةاأل

تاريخيةالبرازيليواإل قليميوالدوليفيكلمرحلة التيحكمت. العسكرية الديكتاتورية مرحلة وباستثناء

من باردة 1282-1264البرازيلفيالفترة بدىوكأنحربا  فقد بينالطرفين، زالتجارية ما وتعززت.

الالتينية،أمريكيةفيالعالقةمعالبرازيلومععمومألاالنطباعاتالسلبيةعنالنزعاتاالمبرياليةا مريكا

ا سعي خالل عموممن في واالمنية والتجارية مجاالتالعالقاتاالقتصادية على للهيمنة المتحدة لواليات

مريكيفيومعنهايةالحربالباردةواندفاعالعولمة،فقدازداتالمخاوفمنتمددوتعمقالنفوذاأل.القارة

المنطقة ال. التجارة منطقة لتأسيس مفاوضات اقتراح خالل من الدخول يحاول لألوالذي مريكيتينحرة

FTAA كتلتين. استراتيجياتالتفاوضبين المسعىمنخالل هذا لعرقلة البرازيلية فتحركتالدبلوماسية

و إاقتصاديتين، المفاوضاتوصوال  إبطاء إلى عن التفاوضبالنيابة حيثتولت مامأMercosurعاقتها،

تالمفاوضاتبسياقمفاوضاتجولةالدوحةوقدتأثر.NAFTAالوالياتالمتحدةالتيتفاوضبالنيابةعن

التجارية . أوظهر بينهما،أيضا  فيما مزدهرة الثنائية التجارة ان اال الجانبين، بين االختالفات برغم نه

المباشرفي الىجانباالستثمار الحيويتتوسعباضطراد، الوقود ومجاالتالتعاونفيانتاجوتكنولوجيا

انظر)اسواقكالالجانبين (بفيالمالحق+أ2الشكلرقم تجاه. االمريكية بالسياسة التغير وظهرايضا 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/brazil/


 

عالميةتوجهالبرازيلبال للحواراالستراتيجيحولشراكة واالستعداد الجديدة، العالمية لالعترافبمكانتها

ومحاولةالوصولومنالجانبالبرازيليفقدابدتدبلوماسيتهااتجاها لالقترابمنالوالياتالمتحدة.معها

مريكاأمنيةالبرازيليةفيألجمالمفاوضاتالدوحة،وكذلكاالستعدادلتغييرالسياسةامعهاالىحلوسطإل

.منيةمختلفةأمريكيةفيمجاالتالجنوبيةباتجاهالتعاونمعالوالياتالمتحدةاأل

بمكانتهااوحدثتغيرمشابهفيتوجهاالتحاداالوربيللعالقةوالشراكةاالستر تيجيةمعالبرازيل،اعترافا 

الجنوب في ونفوذها ودورها الجديدة، العالمية ب. االوروبي االتحاد نفوذإحيثيعتقد على االعتماد مكانية

البرازيلفيدولالجنوبلتعزيزالحوارحولالقضاياالعالميةالمختلفة،بمايعطيلالتحاداالوروبيبعضا 

الذي العالمي دوره األمن الهيمنة مراحل خالل األتراجع المريكية النظام على دوليحادية . يضا أويعطي

البرازيلكقوة لتقديم يعززمنمساعيها بما العالميفيالحواربينمتكافئين، الدور البرازيلية للدبلوماسية

بينه.عالمية المشتركةوالتشابهفيما مافيمجالالدبلوماسيةوتستدعيالبرازيلواالتحاداالوروبيالقضايا

األ إلمتعددة الناعمة القوة وفياستخدام العالقاتالدوليةطراف، في حداثالتوازن البحثاالتجاه. وابرز

واالتحاداالوروبيوالتيتعثرتعلىنفسالخلفياتالمتعلقةMercosurللوصولالىاتفاقيةشراكةبين

المفاوضاتالتجارية بنمط مستوىالتبا. هذهوظهر واهمية االوروبي، واالتحاد البرازيل التجاريبين دل

.العالقةالتجاريةواالستثماراتبالنسبةللجانبين

لىالدخولالىناديالكبار،وتصورتنفسهادائما كجزءمنالعالمالمتقدم،إجمال،فقدتطلعتالبرازيلوباإل

نتيجةتخلفواقعها،فقداتجهتنحو التفاوضيودفعصعودهاوحيثلمتحرزتقدما  الجنوبلزيادةوزنها

صبحتقوةعالميةذاتوزن،والعبا مهما ومسؤوال فيمختلفالقضاياالعالمية،بدأتمواقفأالدولي،ولما

األ واالتحاداالوروبيبالوالياتالمتحدة للشراكةوالحوارإمريكية للبرازيلواالتجاه وتقديرها تقييمها عادة

البرازيليةاالستراتيجي الدبلوماسية نزعت كما الجنوب، وعالم البرازيل صعود الحتواء كمحاولة معها،

 .كثر،بماساعدفيهذاالتغيرأللحلولالوسطولالقتراب



 

 الفصل السادس

 مام البرازيلأاآلفاق المستقبلية 

األ العقد في البرازيلي الدبلوماسي الصعود ك ز  األت ر  من فيول الثالثة متعددلفية دولي بنظام المطالبة

طراف،وفيالمفاوضاتالتجاريةالدولية،وفيالتنميةصالحالمؤسساتالدوليةمتعددةاألإقطاب،وفياأل

العالمية االجتماعية والقضايا التحالفاتمعدولالجنوب. استخدمتالبرازيلاستراتيجية الصعود وفيهذا

واستراتيجياتالشرا والصاعدة، والسعيالنامية الجسور بناء وفي الثنائية، الفنية والمساعدات التنموية كة

اإل لبلورة والدولالفقيرة، الغنية بيندولالشمالوالجنوبأجماعبينالدول و ووظفتالبرازيلمصادر.

لىمكانةعالميةإقوتهااالقتصاديةوالناعمةفيهذاالصعود،فيسعيهالتحقيقمصالحهاالقوميةوالوصول

.ليهالبرازيلإمن،كاستحقاقتاريخيتتطلعكقوةعظمىوعضودائمفيمجلساأل

 تعيين جاء فقد سيلفا دا جرازيانو البرازيليجوسيه عامJose Graziano da Silva الدبلوماسي كمدير

ا أللمنظمة والزراعة لألغذية المتحدة FAOمم العام 2111في واختيار روبرت، البرازيلي والدبلوماسي

كمديرعاملمنظمةالتجارةالعالمية،تعبيرا واضحا عننجاح2113فيايارRoberto Azevedoازيفيدو

في البرازيل ومقدرة جدارة فيتأكيد البرازيلية تكونالعبأالدبلوماسية القيادةا وقادرا بناءا دوليا ن على

.لبرازيلولدىحلفائهامنالدولالصاعدةوالناميةقدعززتهذهاالنجازاتالشعوربالتمكنلدىاو.العالمية

إو فألىجانبدفع المنظماتالدولية، هذه منخالل الخاصة الجهودإن جندتها فيتوجيه تساهم البرازيل

.جندةالعالميةالتيتستجيبلمصالحهاومصالحالدولالناميةألولوياتاأوالتعاونالدولينحو

لعضويةمجلساوكرستالدبلوماسيةالبراز العالمية2111-2111منللعامينأليليةخاللاشغالها مكانتها

لمذهب الضميراالجتماعيللعالمفيدفعها لمذهب"المسؤوليةخاللالحماية"باعتبارها المسؤولية"بديال 

 Burges)"ةالغراضانساني"اوتحديدا له،وذلكلتقليصالخسائرالبشريةفيالتدخالتالعسكرية"للحماية

وفيهذهالفترةفقدطغتقضاياالثوراتالعربية،خاصةالتياتخذتاسلوبالمواجهاتالعسكرية،.(2013

منبطش"لحمايةالمدنيين"علىمناقشاتمجلساالمنالتخاذقراراتللقيامبعملياتعسكريةواجراءات

جانبالهندوجنوبافريقياعنالتصويتعلىوخاللها،فقدامتنعتالبرازيلالى.االنظمةفيليبياوسوريا

النقض حق استخدمتا فقد والصين روسيا بينما العكسري، للتدخل الشرعية تعطي التي القرارات مشاريع

لتتكرسهذهالمجموعةكقطب.BRICSالفيتوعلىمشاريعالقراراتوذلكضمنتنسيقواضحفياطار

.قطابجلبناءنظامدوليمتعدداألأمريكيومنحاديةالقطبيةاألنهاءنظاماألعلىإئدولييقومبشكلهاد

الدبلوماسيةواستمراريةفيمشاركتهافيالمنظماتإوتواصلالبرازيل ظهارمالمحمشابهةفيممارستها

ا متعددة سياستهاألوالهيئات ضمن الجنوبية، امريكا في خاصة الجنوبية التحالفات تأكيد وفي طراف،

في.الخارجية وتعمقه تحسنه توقع يمكن النامية البلدان في شركائها مع الدبلوماسي التفاعل نوعية لكن

وساطألظهرتالبرازيلقدرتهاالتيتثيراعجاباأجندتهاالدولية،فقدألوفيمتابعتها.الممارسةالدبلوماسية

،والذيدائما يؤديالىمدنمتفكارالجديدةمنخاللنقاشصبوروحوارألالدبلوماسيةفيتطويروتوصيلا

هذاالمنهجإن فBurges (2013)وحسببورغز.جماعواسعحولمواقفقريبةمنرؤيتهاالخاصةإخلق



 

الدبلوماسيفيالتعاطيمعالقضاياالعالميةيختلفبشكلكبيرعمااعتادتعليهالقوىالتقليديةفيالشمال

لتخلقالبرازيلبذلكمنهجا .لهزيلةلكسبموافقةالدولحولمواقفهاالغليظةوالجزرةاافياستخدامهاللعص

.متميزا فيممارستهاالدبلوماسيةيحظىباحترامشركائهاومنافسيهاعلىالسواء

سسوالركائزالماديةالصلبةالتياستندألوقدواجهالصعودالدبلوماسيللبرازيلجوانبضعفونقصفيا

لتيحققتهاالبرازيل،فرغمالمكاسبا.اليها هناكالعديدمنالتحدياتالتيتقررمدىاستمراريةاندفاعإالأن 

 تحقيق في وفاعليتها البرازيلية أالدبلوماسية يمكن والتي البرازيلية، الخارجية السياسة فيإهداف برازها

:الجوانبالتالية

 

:تحديات استراتيجية

ا العسكرية قوتها محدودية مجلسمثلتمسألة في الدائمة العضوية على البرازيل حصول عدم لسببفي

األ العام في 1242من الثانية فيالحربالعالمية اشتراكها برغم لمقوماتإ، وامتالكها لىجانبالحلفاء،

وحيثانهاتوجدفيمنطقةلمتتميزبالصراعاتالعسكرية.قليموالسكانواالقتصادخرىتتعلقباإلأرئيسية

تار فانعبر الجوار، دول مع لنزاعاتها والقانونية الدبلوماسية للحلول وميلها المسالمة ولطبيعتها يخها،

التيلميتمتهديدهامنلبناءقوةعسكريةكبيرةألالبرازيللمتسع  حد،ولمأغراضالدفاععناستقالليتها

األ الدول استقاللية لتهديد خرىتجنح استثما. تفضل الدوام على تلبيةوكانت وفي التنمية في مواردها ر

جماليناتجهاالقومي،وهيإمن%1.2نفاقالعسكري،والذييصلالىحدوداجاتشعبها،بدال مناإلياحت

.نفاقا فيهذاالمجالعلىمستوىالعالمإقلمنالدولاأل

ضماناالستقراروالسلمذاصبحتدولةعالميةوتسعىالحتاللمكانةمؤثرةفيالنظامالدولي،وفيإلكنهاو

الى عظمى، دولية كقوة الدولية الحلبة في ومشاركتها حضورها توكيد على قدراتها زيادة وفي الدوليين،

جانبحاجتهالحمايةمصالحهاالتياصبحتمنتشرةعبرالعالمبشركاتهامتعددةالجنسياتوحركةتجارتها

 إالدولية، إضافة اإلىحماية فيجنوبامازونومواألقليم سواحلها قبالة الجديدة النفطية طلسيفقدألردها

بدأتتتلمسحاجتهالبناءقوتهاالعسكرية،وتصليببنيةقوتهااالقتصادية،الىجانباالستمرارفيتعزيز

.قوتهاالناعمةالتيتميزتبهاخاللسنواتالماضيةمنصعودهاالدولي

ت الرئيسلوال الىانفترة النظر ويمكن تستند عالمية كقوة علىعرضالبرازيل القوإميزتبالعمل ةلى

الناعمة الخارجيةوالمتمثلبالعضويةإن هائلة،فنجازات إحرزتأذإو. لمتحققالهدفالرئيسيلسياستها ها

ءكثرعلىبناأصبحأتركيزهاأن ماالمرحلةالتاليةللرئيسةديلماروسيف،فيبدوأ.منالدائمةفيمجلساأل

وتقويةاالقتصادوالقدراتالصناعية االجتماعيةوالسياسية، بالشؤونالداخلية، الصلبة،عبراالهتمام القوة

وبرغمانكالالرئيسين،لوالوالرئيسةروسيف،ينتميانالى.والعسكريةفيمسعاهاللقوةالعالميةالعظمى

وااليديولوج السياسية توجهاته ويحمالن السياسي الحزب والخارجيةنفس الداخلية سياستهما وتمثل ية،

وزيرالخارجيةأن والالفت.بينهمااختالف يظهرولياتالتركيزفيأأن هالإاستمرارا لنفسالخطالسياسي،



 

الصعودالدوليالذيأن لىإفيفترةرئاسةلوالهووزيرالدفاعفيفترةالرئيسةروسيف،وقديرمزذلك

يج البرازيل، أنبحققته ببناء أيتعزز الصلبة، والمادية العسكرية تحدياتإن فوإالسسقوتها تواجه قد ها

.لىالتراجعإتدفعها

الناعمةفقطفيالدفاععننأAmorim(2113)ويعتقداموريم أيدولةالتستطيعأنتعتمدعلىقوتها

القديمةبفعلتحدياتجديدة،فوفيعالماليمكنالتنبؤبأحداثهوحيثتتفاقمالتهديدات.مصالحها صناعإن 

الصارمة القوة أنيتجاهلوا القرارالسياسياليمكنهم الدور. الصارمةتدعم فإنالقوة وفيحالةالبرازيل،

وتتعاونالبرازيلمعشركائهافيمجموعة.البناءالذيتلعبهالبالدفيالسعيإلىتحقيقاالستقرارالعالمي

BRICSالجنوبومنتدىحوارIBSAتجريمناوراتبحريةثالثيةاألطراف،معجنوبأفريقياحيث

والهند التكنولوجيات. تطوير مجال في التعاون سبل استكشاف إلى البرازيل تسعى أوسع، نطاق وعلى

ومنخاللهذهالمساعي،تأملالبرازيلفيإقامةنظامدوليأكثراتزانا،وأقلُعرضةللهيمنةمن.الدفاعية

المتقدمة الدول مع المفيدة الشراكات عقد أهمية إغفال دون نوع، أي البرازيل. توجه اموريم يبرز وهنا

يبرزالمسعىلبناءنظامدوليمتوازنالتهيمن الجنوبية،كما لتعزيزالتعاونالعسكريفياطارتحالفاتها

ويضعهذه.الوالياتالمتحدةاالمريكيةعليهقوةواحدةمستندةالىجبروتهاوتفوقهاالعسكري،وهيضمنا 

.كقطبدوليBRICSوفياطارIBSAالجهودفياطارالتحالفاتالجنوبيةمع

في التدخل وعدم الدولة، سيادة من موقفها البرازيلية الدبلوماسية كرست فقد الناعمة لقوتها توظيفها وفي

مبدئي كمسائل الدولي والقانون لآلخرين، الداخلية ةالشؤون حصلت. فقد هذا، دورها مقابل وفي انها اال

الدولي فيتشكيلالنظام وليسدورا  المفاوضاتالدولية، علىطاولة  Trinkunas)البرازيلعلىمقعد

وبالتاليفانامامالبرازيلتحديلبناءعضالتهاوتقويتها،اذاماارادتاالستمرارفيمساعيها.(27 ,2014

 ليستجيبلتطلعاتهاللوصولالىمكانةقوة النظام الدولي،وفيتعديلبنيةواصالحهذا عظمىفيالنظام

قوة تهيمنفيه االقطابال متعدد عالم وتضامنا، وديمقراطية عدال  اكثر فيعالم الجنوب، وتطلعاتعالم

.واحدةعلىمجملقراراتهوتوجهاته



:تحديات اقتصادية

فدمج.احدمحركاتالصعودالدبلوماسي2111-2111لالفترةمنمثلالنمواالقتصاديفيالبرازيلخال

اقتصادهافياالقتصادالعالمي،وماتبعهمنعولمةشركاتهاالكبرى،ودخولهاطرفا فيمفاوضاتالتجارة

للمحافظةعلىمكانتها تحديا جديدا  الدوليةفيالمؤسساتمتعددةاالطرافالدوليةواالقليمية،يفرضعليها

وفيمقابلذلك،فانتباطؤاقتصادهاسيؤثرايضا .لدوليةوعالقاتهاالتجاريةلضماناستمرارنمواقتصادهاا

البرازيل لها تتطلع التي العالمية والقوة المعولم االقتصاد بين االرتباط لعالقة المكانة، هذه على ومع.

مش البرازيلييواجه االاناالقتصاد العالية، الحلوللهامستوياتالنمو علىالبرازيلايجاد كالتاساسية

.لتقويةاقتصادهاكركيزةماديةالستمرارصعودهاالدولي



 

فالقاعدةالتكنولوجيةوالصناعيةلالقتصادالبرازيليمازالتضعيفةبالنسبةالقتصاديحتلالمرتبةالسابعة

وتصديرالمواداالولية،بينمامساهماتحيثيعتمدبشكلكبيرعلىانتاج.فيترتيباالقتصادياتالعالمية

قلفيالناتجالقومياإلأقطاعيالصناعةوالخدمات لىجانبتدنيمستوىمنافستهمافيالتجارةإجمالي،

الدولية . الضعففيجزءمنه ونوعيةمخرجاتالتعليم،حيثتنتقصالشركاتإويعودهذا لىتدنيجودة

 Casanova andوحسبكازانوفاوقاسوم.لمتخصصةفيمجاالتعملهاالبرازيليةوبشكلكبيرللكفاءاتا

Kassum(2013, 9) فانه تصنيفاول الجامعاتضمن من اي البرازيل على111ليسلدى جامعة

 )مستوىالعالم 2113-2112ضمنتصنيفاالعوام منخاللتوسيع(. الثغرة هذه وتحاولالبرازيلردم

التكنول التدريب معاهد ونشر وتكاملوجي، االبتكار وتوجيه التكنولوجيا لتطوير التنموية الخطط وتطوير

والذييقدم"العلومبالحدود"واطالقمبادرة،(Zhong and Bingwen 2011, 150)مصادرالتكنولجيا

لوممنحةلمدةعاملطلبةالبرازيلللدراسةفيجامعاتالوالياتالمتحدةاالمريكيةفيمجاالتالهندسةوالع

 .والرياضياتوالتكنولوجيا

حدالفاعلينالدوليينالمؤثرينفيالعالقاتالدولية،وحيثبدأتالعديدأوتعتبرالشركاتمتعددةالجنسيات

تكتالت زيادة البرازيل فانعلى الدولي، فياالقتصاد الجنسياتبالظهور متعددة الشركاتالبرازيلية من

،والقيامالدولية،والمساهمةفيجذباالستثماراتللعالميةتنافسيةوتأهيلهاشركاتهاالوطنيةودعمقدراتهاال

خالل من الدبلوماسي والتفاعل التشابك وزيادة البرازيلي، االقتصاد لتعزيز الخارج في باالستثمارات

العالقاتاالقتصادية . البرازيلية علىكثرقدأصبحتأنالشركاتالبرازيليةأومننجاحاتالدبلوماسية رة

الشركاتتمثلالمدخلههذإن كسبمناقصاتالتعهداتفيافريقيابسببسمعةالبرازيل،وفينفسالوقتف

.هاعبرالعالمماكنجديدةمنخاللتوسيعاستثماراتألىإلتوسيعوصولالدبلوماسيةالبرازيلية

تعإن فTrinkunas(2014, 26)وحسبترينكوناس االقتصاديةالبرازيلتحتاجلتنفيذ ديالتفيخطتها

كثرمنقيمتهاالحقيقية،ومواجهةالتضخمالمستمر،وتباطؤالنموألمواجهةالمبالغةفيارتفاعقيمةعملتها

غيرمسبوقةا حيثمازاللديهافرصومعوجودهافانهذهالقضاياالتهددنجاحاتالبرازيل،.االقتصادي

للصعود نا: وقوة الكبير، الدولاالقتصاد من الشركاء من وشبكة اقليميين، منافسين وغياب معتبرة، عمة

.وعالمالجنوبالصاعدة

 

 :تحديات داخلية

هناكعالقةارتباطبينالسياسةالداخليةللدولةوسياستهاالخارجية،وبينقوةمجتمعهاومؤسساتهاالسياسية

الدول والمنظمات المؤسسات في حضورها قوة وبين يةواالجتماعية الصعود. في االرتباط هذا برز وقد

مثل التيحققتنجاحاتداخليةفيها فيالموضوعاتوالقضايا الدوليللبرازيل،حيثتميزتدبلوماسيتها

علىاإل عززمنقدرتها مما والمرض، الجوعوالفقر الناميةمكافحة للدول ونقلها الناجحة بتجاربها سهام

،فلم2111-2111يثكانصعودالبرازيلمتسارعا خاللالسنواتمنوح.ضمنبرنامجالمساعدةالتقنية



 

األ تطورات تتسارع زال فما وبالتالي الوتيرة، بنفس الداخلية عليهاأوضاع داخلية تحديات البرازيل مام

.االهتمامبهالتعزيزصعودهاالدوليوتكريسنفسهاكقوةعالمية

هي(Almeida 2010, 177)امالضرائبوتشريعاتالعملداريوالتشريعيلنظصالحالسياسيواإلفاإل

ينعكسأمنبين لتمتينالبنيةالداخلية،بما داءالدبلوماسييجابا علىاألإشياءعلىنظامالحكماالهتمامبها

البرازيلي صالحالمؤسساتالدوليةوتعديلبنيةالنظامالدوليوالإنتطالبالبرازيلبأفليسمنالمعقول.

الإمباصالحمؤسساتهاونظمها،والتيبرغمالتطورالذيشهدتهمنذاستعادةالحكمالمدنيالديمقراطي،تقو

.داءوالفساددارةواألنهامازالتتعانيمنالترهلوالبيروقراطيةوسوءاإلأ

فيالبرازيل،ومعالنجاحاتالهائلةالتيحققتهاالبرامجاالجتماعيةالخاصةبمكافحةالجوعوالفقروالمرض

مامهاشوطا كبيرا النهاءالتفاوتاالجتماعيوعدمالعدالةأنهمازالأوالتيعززتمنسمعتهاالدولية،اال

االقتصاديوالدمج علىالبرازيلاالاالستمراربنفسالبرامجالتيتربطبينالنمو وما الدخل، فيتوزيع

وأالدىشعوبالعالمالفقيرة،سواءفيالعالمالجنوبي،االجتماعي،وهومايعززصورةالبرازيلوسمعته

فقدCasanova and Kassum(2013, 6)وحسبكازانوفاوقاسوم.حتىلدىالفقراءفيالدولالمتقدمة

 حوالي المشروطة21تبنت المالية للتحويالت العائلة منحة برنامج العالم في  Bolsa Familiaدولة

.وهذااحدمؤشراتنجاحالبرازيلفيالوقتالذييمثلتحديا لها.ةفيالبرازيلالمخصصللعائالتالفقير

 رقم المرتبة حيثتحتل للبرازيل، الدولية المكانة على الفساد 21ويؤثر بين تصنيف133من في دولة

الدوليةلمستوىالفساد الشفافية نورجالويستشريالفسادفيالمؤسساتالعامةوالخاصة،وبينالسياسيي.

اإل(Casanova and Kassum 2013, 9)عمالاأل ورغم الجديةفي، والجهود الواضحة السياسية رادة

.نهمازاليمثلمشكلةجديةعلىالبرازيلمواجهتهافيسعيهاللعالميةأمكافحته،اال

االستقرارواألكذلكفان يهدد المنظمة اانتشارالجريمة ومع منمنالداخليفيالبرازيل، المبذولة لجهود

نهامشكلةمتفاقمةومقلقة،حيثعددالقتلىالذينتخسرهمالبرازيلأالحكومةللتصديللجريمةالمنظمة،اال

ربعةمراتفيأوتفوقالبرازيلالوالياتالمتحدةب.يةخسائرمحتملةللحربأكبرمنأسنويا نتيجةالجريمة

اقتصاديةكبيرةفيتقليصقدرةا لىالمجتمع،فانللجريمةآثاروبجانباآلثارالمدمرةع.مستوىالجريمة

األ االستثمارات استقطاب على تتطلبالبرازيل التي التنمية عملية وعلى الدولية السياحة وعلى جنبية

.وتنسحبآثارهاعلىالمكانةالدوليةوعلىالسمعةالعامةللبرازيل.االستقرار

نجاحمبارياتكأسالعالمفيالعامإالتيتواجههاالبرازيلهيقدرتهاعلىومنالتحدياتالرئيسيةالوشيكة

البرازيل،حيثمتوقعلهاانتجذباسثمارات2116ولمبيةفيالعاملعاباألواأل2114 والتيتستضيفها

والصحة،منهائلةللبنيةالتحتيةواأللكنهذهاالحداثتشكلتحديات .مهمةالىجانبالماليينمنالزوار

اإل وعملية كبيرا  للمنشآتوالمالعبوالتيتتطلبانفاقا   ,Bodman and Wolfensohn 2011)عمار

11) األ. هذه لمثل المعهود بالمستوىالعالمي فيتنظيمه نجحتالبرازيل وواذا تمكنتمنإحداث، ما ذا

لىكلبيتفيالعالمإدخلالبرازيلذلكسيعززمنمكانتهاوسمعتهاالدولية،وسيإن تحقيقنتائجرياضية،ف

.ويعززمندبلوماسيتهاالعامة



 

: تحديات السياسة الخارجية

األ تراجع العضويةومع لموضوع البرازيليعموما  والمجتمع البرازيلية السياسة النخبة التيتعطيها همية

تمالدائمةفيمجلساأل والتيقد زالتا سسُأسمن،منحيثالنتائجالتيستترتبعلىذلك، دستوريةما

مس خاصة الخارجية، للسياسة التدخلفيشؤونالدولاألأناظمة عدم وااللتزاماتوالمسؤولياتلة خرى،

الخارجية السياسة تاريخ في السابقة المراحل خالل قائما  الهدفظل هذا ان اال البرازيل، التيستتحملها

عدانتهاءالحربالباردةوالنظامالدوليثنائيالقطبية،للمطالبةوحيثتوفرتفرصةللبرازيلماب.البرازيلية

األإب المتعددة بمؤسساته الدولي النظام ملهما صالح الهدف هذا كان فقد البرازيلي، الصعود ومع طراف،

األ من االول العقد خالل البرازيلية الدبلوماسية الثانيةلحركة لفية ظل. في دولية ظروف تهيأت وحيث

بي،وصعودحلفاءوورمريكيةواالتحاداألماتالتيعاشتهاالقوىالتقليديةالمهيمنة،الوالياتالمتحدةاألزاأل

الهدف، فشلتفيتحقيقهذا البرازيلية يمكناالستنتاجانالدبلوماسية فانه الدولية، البرازيلعلىالساحة

والصينا االمريكية مناقناعالوالياتالمتحدة تمكنها فيضمانتأييدبعدم مقدرتها الىجانبعدم ساسا ،

.منمنافسيهااالقليميين،لدعمطلبهافيعضويةمجلساأل

ا المتحدة الواليات دعم عدم يكون الدبلوماسيةألوقد واتجاهات مواقف عن ناتج البرازيل لطلب مريكية

حيث األأالبرازيلية، المتحدة الواليات نفوذ تحجيم عملتعلى مريكينها عموم في وفيأة الالتينية مريكا

األاضعافمؤسساتا الوالياتالمتحدة يجادصيغومؤسساتبديلة،إمريكيةبألمريكيتينالتيتهيمنعليها

 مستوى أعلى الجنوبية UNASURمريكا عموم مستوى أوعلى الالتينية وفيCELACمريكا حيث ،

والىجانبذلك،فقد.دالمتدعياحتىلحضوراجتماعاتهمامريكيةوكنألهاتينالكتلتينفانالوالياتالمتحدةا

ا المتحدة الواليات عليها تهيمن والتي االوسط الشرق ملفات في للتدخل البرازيل مريكيةألقفزت الملف:

حيثيؤثرهذينالملفينفيصميمالترتيباالقليميللمنطقة.االسرائيلي-النوويااليراني،والصراعالعربي

ب األالغنية المتحدة الواليات تسعى التي النفطية امداداتالموارد لضبط عليها السيطرة الستمرار مريكية

عاملالمنافسةالدوليةإن امابخصوصالصين،ف.الطاقةلمختلفالدولوزيادةتحكمهافياالقتصادالدولي

منالمحافظةعلىتركيبةمجلسا علىموقألوموقفها هي،تعكسخشيتها عهافيالمجلسفيظلمنكما

صالحنظامه،إوأصعودقوىعالميةاخرىلديهاالمقوماتالعسكريةواالقتصادية،وتطالببالعضويةفيه

وأعضاءالدائمينفقدعبرواصراحةألمابقيةاأ.ضعافموقعهافيهإفيكلتاالحالتينفانالصينتخشىمن

.دائمةضمنا عنتأييدهملطلبالبرازيلفيالعضويةال

ولوياتالسياسةالخارجيةالبرازيليةفيالتشديدعلىتكاملأنتقررالرئيسةديلماروسيفأوقدكانمتوقعا 

أ وتأسيسروابط الجنوبية، وأمريكا فيها، االستثمار وزيادة افريقا مع عمقا  معإكثر العالقاتالمعقدة دارة

ا المتحدة الواليات مع العالقات وتحسين مألالصين، في البرازيلي التأثير وتقوية هيكلةإريكية، عادة

الإواذاتستمرفيهذهالخطوط،.(Bodman and Wolfensohn 2011, 9)طرافألالمؤسساتمتعددةا

قامالرئيس2111ففيالعام.مريكيةلمتشهدتحسنا ،بلراوحتمكانهاألنالعالقاتمعالوالياتالمتحدةاأ

،2112مريكيةفيالعامألل،وكانمقررا انتزورالرئيسةروسيفالوالياتالمتحدةااوبامابزيارةالبرازي

ا التجسس ملف انكشاف ان وكذلكألاال الكبرى والعالمية البرازيلية الشركات على االقتصادي مريكي

دىالىالغاءالتنصتعلىمكالماتالرئيسةروسيفوالعديدمنالقياداتالسياسيةالبرازيليةوالعالميةقدا



 

الممارسات هذه عن امريكي باعتذار والمطالبة الزيارة وا. البرازيلية الدبلوماسية عملت ألكما علىلمانية

 قرار مشروع إللألتقديم المتحدة سيادةمم انتهاك الخصوصياتوفي انتهاك في السلوك هذا وتحريم دانة

الدولة كمااستمرت.جاهالوالياتالمتحدةاالمريكيةوبذلكحافظتالبرازيلعلىموقفمنسجمومستمرت.

كبرفيقمةأالالتينية،حيثتكرستقيادتهابشكلأمريكافيسياستهاالخارجيةفيامريكاالجنوبيةوعموم

CELAC مشاريعتنمويةضخمةوصلتالىحدودملياروتنفيذ،وتبنتتمويل2114فيهافانافيالعام

وحدها دوالرفيكوبا . اكما فيالمنظماتالدوليةمتعددة فيألاستمرتسياساتها طرافوحققتحضورا 

 العام في للمنظمة عاما  مديرا  بانتخابممثلها العالمية التجارة عاما 2113منظمة مديرا  وانتخابممثلها

.2111نهايةالعام FAO غذيةوالزراعةممالمتحدةلألأللمنظمةا

الدب على الواضح التغير المبادرةلكن مجمل في الرئاسية الدبلوماسية تقلصنمط هو البرازيلية لوماسية

للبرازيل الخارجية والعالقات . روسيف واللقاءاتافالرئيسة المنتديات في الشخصي اشتراكها من قلت

فيتمثيلهلصوتالبرازيلوعالمتيةوالزياراتالدوليةبخالفماكرسهالرئيسلوالذوالشخصيةالكريزما

يصاحباآلنالرئيسة عادةصخباعالميكبيراكثرمما والتيكانيصاحبها المحافل، الجنوبفيهذه

.روسيف



 :Itamaratyاحتكار العمل الخارجي في وزارة العالقات الخارجية 

فأ الخارج، مع البرازيل عالقات وتنوع وتشابك توسع الخارجيةإن مام العالقات وزارة نزوع استمرار

البرازيليةللسي الخارجية للسياسة واضحة مشكلة مثل للبرازيل الدولي الشأن مجمل على طرة فتدخل.

Itamaratyبالمفاوضاتالدوليةفيكافةالمجاالتواشغالهابدبلوماسيين،وليسبخبراءتكنوقراطمنبقية

المثلى بالطريقة البرازيلية المصالح متابعة في خلال  مثل المتخصصة، الوزارات . الوزارة لىإوتهدف

فيالخارجبدوناالعتبارللمعرفة المؤسساتيةعلىتشكيلوالتعبيرعنوجهالبرازيلوصورتها السيطرة

.المتخصصة

الخارجيةإ لسياستها ملهمة واضحة سياسية لرؤيا البرازيلية الخارجية افتقدتوزارة فقد جانبذلك، .لى

لتعزيزالتنميةالوطنيةItamaratyرةالعالقاتالخارجيةعملوزاإن فBurges(2112)وحسببورغز

بنفس تعبير وهو المصالح، تحركها خارجية لسياسة بيان بل رؤيا، ليست البرازيليين مستقبل وضمان

تقريبا  بلد المصطلحاتلدىكل . البرازيلية حملتالدبلوماسية الرئيسلوال، لعالمإفخاللفترة كبيرا  لهاما 

الإنسان،لقوىالساعيةللتغييرفيالنظامالعالميباتجاهالعدالةوالديمقراطيةوالتنميةوحقوقاإلالجنوب،ول

انهاومابعدانتهاءفترةرئاسته،لمتتبنىرؤياسياسيةواضحة،بلاستمرتبخطوطهاالعامةوالتيهيفي

ةالعالقاتالخارجيةتتحملهالقيادةوهذاالخللفيعملوزار.جزءكبيرمنهاموروثةمنذعهدريوبرانكو

كمايوجهالنقدللبرازيل.االروستقراطيالمحافظللوزارة-السياسيةالبرازيلية،الىجانبالنظامالبيروقراطي

التيفيان المبادراتالدولية ذلكإلىتعدد ويعود افتقدتللتماسكواالتساقالضمني، الخارجية سياستها

التحالفاتالتيأيدتهاأوشاركتفيهافيعهدالرئيسلوالداسيلفا،أونتيجةمحاولةدعتإليهاالبرازيل،و



 

الحكومةالبرازيليةتعزيزعالقاتهامعجميعاألطرافالدوليةالفاعلةعلىمابينهامناختالفاتأيديولوجية

وقدتقفدوافعانتخابية.ياتمحددةممكنةالتحققفيالفتراتالمستهدفةوولأنتركزعلىأومصلحية،دون

يتفقمعجدول بما التيتعملعليها وراءالبحثعلىمداخلومنافذلوصولالبرازيل،وفيانتقاءالقضايا

.عمالالحزبيلحزبالعمالالحاكمألا

نهناكعدمتفاعلمنأحدمشكالتوزارةالعالقاتالخارجية،حيثأوتمثلالعالقةمعالمجتمعالبرازيلي،

المستوىجانب على البرازيلية الدبلوماسية ودور البرازيلية الخارجية السياسة تجاه البرازيليين المواطنين

اليومية حياتهم بجوانب اتصالها لعدم وذلك إ،العالمي، بالعالقاتإضافة المعنية الجهات سعي عدم لى

هميتهاأفيالحلبةالدولية،ومدىعمال أالخارجية،خاصةوزارةالعالقاتالخارجيةلتوضيحماتقومبهمن

ويبدوهذاالواقعفيحالةتناقضأوتعارضمعواقعفاعلآخرتمثله.بالنسبةللبرازيلوالبرازيليينعموما 

الحركاتاالجتماعيةوالمنظماتغيرالحكوميةوالمنظماتالمحليةالناشطةفيالبرازيل،والتيلهاتشابكات

العالمية،علىالمستوىالدوليفيقض والسياساتاالجتماعيةواالقتصاديةوالتنموية العولمة، منهاهضة ايا

من وغيرها والعمالية النسوية القطاعية والقضايا حقوقاإلنسان، المناخيوقضايا واالحترار وحولالبيئة

ياساتالعالمية،وحيثتصبحالمنظماتغيرالحكوميةإحدىالفواعلالدوليةالمؤثرةفيالس.القضاياالعالمية

منا فإن ه منالمنظماتالدولية، القراراتللعديد فيعمليةصناعة إشراكها العالقاتألويتم حرىبوزارة

دبلوماسيتها، وفيحركة للبرازيل، السياساتالخارجية الحركاتفيرسم إدماجهذه البرازيلية الخارجية

الد السياساتوالبنى بين الالزم التفاعل يتحقق والنظمحتى البنى في والدولية والسياساتالخارجية اخلية

العالمية . فوزاراتووزراء الدول في الخارجية فيالمتقدمة والدولية الداخلية القضايا بين الربط يجيدون

تتطلب والتي إمجاالتمتخصصة، هو ما أدارتها التقليدية الدبلوماسية من إبعد بينإلى جراءاتوتعاون

.المتخصصةالجهاتلىحولهاإددةوحتىنقلالمسؤوليةالمؤسساتالمتع

 بالمؤسساتالبحثيةأأن كما العهد هوحداثة البرازيليةعموما  الخارجية حدمشكالتالدبلوماسيةوالسياسة

المركز"المعنيةبالسياسةالخارجية،فاليوجدفيالبرازيلمؤسساتكبرىمعنيةبالسياسةالخارجيةسوى

 الدوليةالبرازيلي للعالقات تم" التي الدولية للعالقات البرازيلية األكاديمية والهيئة جانيرو، ريودي ومقره

لىالمساندةإItamaratyوبالتالي،تفتقدوزارةالعالقاتالخارجية.(Burges 2012)2116تأسيسهاعام

يالمجاالتالتيتعملعليها،بمابحاثالمتخصصةوالفنيةفألالعلميةالالزمةلعملها،منخاللالدراساتوا

كاديميألوالمقصودهناهيعمليةالبحثا.يساعدهاعلىصياغةمواقفهاورسمخططهاعلىاسسراسخة

 تتبع التي وليستتلك للدراساتأالمستقلة، مركز لها يتبع حيث البرازيلية، الخارجية وزارة من توجه و

.بحاثألوا

دواتالدبلوماسيةالتيتستخدمهاالدولفيتعزيزتقاربهاوتقديمنماذجهاألاحدأوتمثلالمساعداتالخارجية

كماوتستخدمالدولالمساهماتللمؤسساتالدولية.السياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةفيعالقاتهاالخارجية

قعتالكثيرمنوتو.والمساعداتالمباشرةلخلقحوافزللقوىالصغيرةوالمتوسطةللقبولبسياساتهاالدولية

ا والدول النامية، ألالدول النمو من حظا  أقل بسخاء مساعدات البرازيل تقدم أن في برنامجإكبر، طار

ثارتمحدوديةمساهماتالبرازيلفيتمويلأوقد.نسانيةوالتقنيةالذيتتبناهمعدولالجنوبالمساعدةاإل

كبرمنبينالدول،تملمال منجانبألنهاالمساهماأرغممريكاالجنوبية،بأقليميةالمشتركةفيالمشاريعاإل



 

اللقاءات من كثير في الدول قادة . دول توقعات كانت أفقد الجنوبية البرازيليأمريكا االقتصاد تحسن ن

 إووصوله البرازيل سيجعل عالميا  السادسة المرتبة األى فيدفع سخاء  فيألكثر المشتركة التنموية فكار

اال بدولالجنوبتعاونها قليميوفيعالقاتها بينالمانحينالدوليين23اآلنبالمستوىوتصنفالبرازيل.

االنسانية للمساعدة . مساهماتهاانTrinkunas(2014, 26-27)ويعتقدترينكوناس علىالبرازيلزيادة

لزيادة البرامج لهذه بها تلتزم التي الموازنة بزيادة الدولية للمؤسسات الدوليباضطراد واالهتمام االنتباه

.باستراتيجياتهاالتنمويةفيهذهالمجاالت



 

 الخاتمة

 

 الدراسات كافة أن تتفق فيعلى العسكرية الديكتاتورية وانتهاء المدني الحكم بعودة الديمقراطي التحول

 العام في 1282البرازيل العولمة، الندفاع المجال فتحت التي الباردة الحرب وانتهاء ، دفع تغييرإلىقد

هدافهافيضمانوتعزيزاالستقالليةالوطنيةومتابعةأاستراتيجيفياتجاهاتالسياسةالخارجيةالبرازيليةو

التيتكرستخالل السلبية لتغييرصورتها المتمثلةبالتنميةاالقتصاديةللبرازيل،وسعيها المصالحالقومية

العسكرية،و الديكتاتورية بعثإحقبة لمكانةعالميةعادة للبرازيلباستحقاقها الطموحاتوالتطلعاتالقومية

القارية ومساحتها موقعها حيث من الجيوسياسية مزاياها تعطيها والتي المتصورة عظمتها مع تتناسب

وحضارتها شعبها الهائلةوعظمة االقتصادية ومواردها الدراساتعلىاالحترافالمهني. وتتفقكافة كما

منعال هدافالسياسةالخارجيةوتنفيذهابمستوى أعاليللدبلوماسيةالبرازيلية،وقدرتهاعلىحملوالتميزال

التحالفات وبناء المشتركة والقواسم الهويات وبلورة االجماع بناء في وحنكتها بتوظيفخبراتها المهنية،

اإو متعددة والتيمنخالألطالقالمبادراتوالتفضيلللدبلوماسية ونظمهاطراف، الىقواعدها لاالستناد

القوميةفيالمجاالتإن ف الدبلوماسيةالبرازيليةتولدديناميكاتحافزةفيمتابعةوضمانشرعيةمصالحها

.المختلفة

إل الديمقراطي الحكم ظل في البرازيلية الوطنية السياسة ذهبت البرازيلي،وحيث الكلي االقتصاد صالح

المزمنة وتهيئتهلالنفتاحواالندماجومعالجةمشكالته المتزايدة، الماليالمفرطوالمديونية المتمثلةبالتضخم

اإل التكامل وتعزيز لبناء الخارجية السياسة اتجهت العالمي، االقتصاد افي الفضاء في مريكيألقليمي

ب إالجنوبي، للجنوب المشتركة السوق محدMercosurقامة لمستوى البرازيلي منلتعريضاالقتصاد ود

أماماندفاعالمنافسةالتجاريةوتأهيلهللمنافسةعلىالمستوىالعالمي،وجعلهذهالكتلةاالقتصاديةجدارصد 

ا المتحدة إلألالواليات لمريكية الحرة التجارة منطقة ألقامة FTAAمريكيتين في اعتبرت والتي مريكاأ،

وحاملة الناشئة، لالقتصادياتالوطنية كتهديد االجنوبية النفوذ ضمنمسارأللتمدد القارة مريكيفيعموم

العولمة التوجه،وتسريعقياموتكامل. ،تكريسا Mercosurومثلنجاحالدبلوماسيةالبرازيليةفيصدهذا

وتعززتهذهالمكانةبسعيالبرازيلونجاحهافيحلالنزاع.مريكاالجنوبيةأللبروزالبرازيلكقائداقليمي

ريخيبيناالكوادوروبوليفيا،وتوسيعالتعاوناالمنيلمكافحةعصاباتالمخدراتوالجماعاتالحدوديالتا

.مريكيفيالمنطقةمنالجماعي،لسحبذرائعالتدخلاألالمتمردةوتقويةترتيباتاأل

التكاملاالقتصادياألومعدخولا تأثرتعملية الجديدة، ةبأزماتماليMercosurطارإقليميفيإللفية

اال.زمات،اثرتفيتباطؤعمليةالتكاملأليجادحلولوطنيةلهذهاضربتالبرازيلواالرجنتين،فسعيتاإل

نهذهالعمليةاكتسبتزخما جديدا بوصولالرئيسلوالللحكمفيالبرازيل،ليعطيعمليةالتكاملاالقليميأ

البرازيل الدبلوماسية ولتنهمك الخارجية، سياسته في جديدة،اولوية صيغة ضمن العملية هذه في مجددا  ية

مستندةالىالرصيدالسياسيللرئيسكقائدلحزبالعمالاليساري،وعالقاتهمعقادةوقوىاليسارفيدول

منية،أقليمية،سياسيةوإكمنظمةUNASURمريكاالجنوبيةأفاتجهتنحواقامةاتحاددول.الجنوبيةأمريكا



 

 التكامل عملية المجاالتلتوسيع فيكافة بينها فيما التعاون وتعميق القارة دول بين التنافساتبين. ورغم

.يضا كقائدةوملهمةلهذهالعمليةأالدولالرئيسيةوقياداتها،فقدتكرستالبرازيل

 البرازيل استندت فقد االقليميةإوعليه، قيادتها في ركيزتين لى :Mercosur،اقتصادية كركيزة

سياسيةكركيUNASURو زة . عموم في االقليمي التكامل عملية وتعميق استمرار فان مريكاأوبالتالي،

ضافيةللصعودإالجنوبيةيمثلاولويةفيالسياسةالخارجيةالبرازيلية،واستراتيجيةدبلوماسيةتوفرقوةدفع

.الدوليللبرازيلفيمتابعةتوجهاتسياستهاالخارجيةعلىالمستوىالعالمي

مريكاالجنوبية،ورغمبعدهاعنمركزالسياساتوالصراعاتالعالمية،تحتتأثيرمحورينمنأرتواستم

العالقات،محورالعالقاتالمتساويةنسبيا ،وهيالعالقاتالبينيةبيندولالقارةومثيالتهامنالدولالنامية

وهنا.ةواالقتصاديةمعدولالشمالوعالمالجنوب،ومحورالعالقاتغيرالمتماثلةمنحيثالقوةالسياسي

نيستندوينطلقأجلتصحيحعدمالتماثلفيالعالقاتمعالشمال،البدوأاتجاهالسياسيةالخارجيةومنإن ف

منمحورالعالقاتالمتساويةمعالجنوب فيالسياسةالخارجيةإو. التوجهنحوالجنوبجذوره ذيجدهذا

.2111-2113استراتيجيةدبلوماسيةبوصوللواللرئاسةالبرازيلمعبدايةالعامنهتبلوركأالإالبرازيلية،

استراتجيةاالتجاهنحوالجنوبفيالدبلوماسيةالبرازيليةقدسارتبمحورينمتوازيينأن ظهرتالدراسةأ

ولاألحيثيتركز.،ومحورالتحالفبينالجنوب(جنوب-جنوب)محورالتعاونبينالجنوب:ومتكاملين

فيتوسيعالتعاوناالقتصاديوالتبادلالتجاريوالشراكةالتنمويةوالمساعدةالتقنية،بينمايتركزالثانيفي

طراف،وكالالمحورينالحواروالتشاورالسياسيوتنسيقالمواقفوالجهودفيالمؤسساتالدوليةمتعددةاأل

.ليهفيعهدالرئيسلوالإنوب،الذيحسمتانتمائهالىفكرةالتضامنوالهويةالمشتركةلعالمالجإيستند

الدول بمختلف الثنائية عالقاتها لتعزيز البرازيلية الدبلوماسية انطلقت الجنوب، بين التعاون محور في

فعززتعالقاتهاالتجاريةواستثماراتها.وسط،ودولجنوبشرقآسيافريقية،والعالمالعربيوالشرقاألاأل

وتشيرالبيانات.بنتشراكتهاالتنمويةوقدمتمساعداتهاالتقنيةوالماليةلدولافريقياخصوصا و.االقتصادية

بشكلإلىأن التيتوفرتللباحث، زالتتميلبشكلكبيرلصالحافريقيا ما بينالبرازيلوافريقيا التجارة

كما.للتنميةالمحليةاالفريقيةفيتزايداالستثماراتالبرازيليةفيالمجاالتاالقتصاديةالحيويةأن تفضيلي،و

لىافريقيا،إمنهاموجهة%61نمعظمالمساعادتالتيقدمتهاالبرازيلخاللسنواتالدراسةكانتبنسبةأ

نيشيرأرباحالمباشرة،كمايمكنكثرمايقومعلىاألأهذاالتوجهيقومعلىالتضامنن بأبمايقوياالعتقاد

العالميةمثلالبرازيلإلىارفيالمستقبل،لدولةتتطلعلىفكرةاالستثمإ نحوافريقياسخرت. وفيتوجهها

البرازيلالعواملالتاريخيةوالسكانيةوالثقافية كماتمتوظيفهذهالعواملفيتوجههانحوالعالمالعربي،.

عاليةمنالتضامنتدرجات بدألتوسيعالتعاوناالقتصاديوالتجاريوالثقافيمعمختلفالدولالعربية،و

ظهرتهذاالتضامنأو.والدعمللقضيةالفلسطينية،وفيرفضهاللحربعلىالعراقوفرضالحصارعليه

ورغمالنقدالذيظهر.فيرفضهالفرضعقوباتاقتصاديةعلىايران،وتأكيدحقهابالطاقةالنوويةالسلمية

أفيبعضالدراساتفي التعاون لهذا المحرك لكسبتأييدهمن مسعاها كان الجنوب، دول البرازيليمع

شكالالمشروطيةفيعالقاتهاأمنا ي أنهلميظهرأالإمنالدولي،لمطلبهافيالعضويةالدائمةفيمجلساأل

.المتوسعةمعدولالجنوب



 

بمبادرات  البرازيلية تحركتالدبلوماسية األكما وتعميقتعاونجنومتعددة بما-بطرافلتوسيع جنوب،

قاليم،حيثدمجتالركائزاالقليميةألتسمىمبادراتثنائيةاأل الجنوبية MercosurوUNASURمريكا

التوجه هذا في األ. القمة عقد كملتقى فكرست االفريقي واالتحاد الجنوبية فيمريكية للتشاور الدول لقادة

وفي.مريكيةالجنوبيةفريقيةوالدولاألنالدولاألالقضاياالمشتركةوتعميقالتعاونفيمجاالتاالهتمامبي

وتجمعاتاقتصاديةفيافريقيامثلالتجمعاالقتصاديMercosurنفسالوقتتمالوصولالىاتفاقياتبين

مريكيةالجنوبيةوكرستعقدالقمةالعربيةاأل.لدولغربافريقيا،والتجمعاالقتصاديلدولجنوبافريقيا

مريكاالجنوبية،الىجانبالوصولالىأواروالتشاوروالتعاونبينالبلدانالعربيةوبلدانلنفساهدافالح

بين الحرة وعددمنالدولالعربيةMercosurاتفاقياتللتجارة وعملتعلىتجميعالتكتالتاالقتصادية.

،CELACنيةوالكاريبيمريكاالالتيأمريكاالجنوبيةوالوسطيوالكاريبي،ضمنتجمعدولأواالقليميةفي

وتحركتبالتجمعإلليتكرسكملتقى  السياسيوالتعاوناالقتصادي، الدولللتشاور منتدىتعاونلقادة قامة

و آسيا شرق االتينيةأدول  FEALACمريكا . التعاونإوفي تعززتعالقات الجماعي الحراك هذا طار

الجنوب عالم بين بالتضامن والشعور المتبادلة والثقة في. البرازيلية القيادة برزت فقد الوقت نفس وفي

سهامهاالمباشرإحرصهاوسعيهالتحقيقوحمايةالمصالحالجماعيةالمشروعةلمختلفدولعالمالجنوب،و

هرباحالسريعةالتييمكنتحقيقها،ودونالمشروطيةالسياسيةفيهذفيتنميةهذاالتعاون،دونحساباأل

ورلتطورهاالطبيعي،فحيثتباشرالبرازيلالقيادة،وتقدمالدعماللوجستي،وتولدآلياتمالعالقة،بلتركاأل

المحترفةفيهذهالعملية،فمنالطبيعي نتتكرسكدولةقائدةلهذاأالمتابعة،وتساهمبمدخالتدبلوماسيتها

.قليميةذاتثقلونفوذإُدوال عادةبينالدولالتيتتصورنفسهاأاالتجاه،برغمالمنافساتالتيتنش

 البرازيليةمنخالله الدبلوماسية فتتجه لىمواجهةمحورالعالقاتغيرإوفيمحورالتحالفمعالجنوب،

أالمتماثلةمعالشمال،والمكونمنالدولالقويةوالغنيةالمسيطرةفيبنىومؤسساتالنظامالدوليالذينش

الحربالعالميةالثانية،وتكرستهيم الدوليثنائيالقطبيةبعد والنظام عليهبعدانتهاءالحربالباردة .نتها

وتسعى العادلة، غير الدولي النظام بنية تغيير وتطلعاتفي مصلحة لها دول الجنوببين تحالفات فتقوم

ب للمطالبة التفاوضيعلىالمستوىالدولي، وثقلها وزنها والمؤسساتالدوليةصالحاألإلتعظيم المتحدة مم

 لتكون بها، المستجدةأالمرتبطة العالمية والتحديات المشكالت مواجهة في وفعالية استجابة كثر وتطالب.

األ وتكريس العالمية، القرارت صناعة في الجنوب عالم ومشاركة فيبتمثيل والشفافية الديمقراطية سس

.ممارسةالسياسةالدولية

معIBSAنشاءمنتدىحوارالجنوببلوماسيةالبرازيليةإلفمعوصوللواللرئاسةالبرازيل،فقدبادرتالد

في حاسما  المنتدى دور وكان الثالث، الدول هذه بين والتوافقات للتشابهات استنادا  افريقيا وجنوب الهند

 مجموعة التجاري+G-20تشكيل النظام صياغة لمحاوالت تصدت والتي العالمية، التجارة منظمة في

فيهالعالميوفقمصالح الدولالتقليديةالمسيطرة األ: كدتأبي،وومريكيةواالتحاداالورالوالياتالمتحدة

العالمية التجارة مصالحدولالجنوبفينظامتجاريعالمياكثرعدال ،ومنعتالتراجععنربطمنظمة

الدوحة مفاوضاتجولة ضمن بالتنمية التجارة تحرير لفكرة جيل، جيوسياسيا  منظمةتكرسواقعا  في ديدا 

نينعكسألىالعديدمندولالجنوب،وبالتالييجبإالتجارةالعالمية،حيثتغيرتترتيباتالقوة،وانتقلت

المفاوضات بنتيجة سينشأ الذي الجديد النظام في ذلك . الجنوب حوار منتدى جانبإIBSAوتصدى لى

 مجموعة خالل من الناميBASICالصين الدول تحميل الكونيلمحاوالت االحترار معالجة مسؤولية ة



 

و العالمي، المناخ مؤتمر في المناخي المتقدمة،أوالتغير الصناعية للبلدان التاريخية المسؤولية تحميل كد

الدبلوماسية وتميزت المشكالت، هذه لمعالجة النامية للدول الالزم والتمويل التكنولوجيا بتقديم ومطالبتها

بالمبادرة فيه لالحترارإالبرازيلية المسببة الغازات انبعاثات تقليل نسب بتحديد ذاتيا  المسؤولية تحمل لى

و البرازيليإالكوني، القانون ضمن دراجها . لتحويل البرازيلية الدبلوماسية تحمست منBRICsكما

 الصاعدة لالقتصاديات وتوقعات مؤشرات التوازنإمجموعة حالة يعيد ان يمكنه وزان، دولي ملتقى لى

علىالمسرحالدوليمعاندالعBRICSفبرزت.للنظامالدولي،ويسهمبشكلجديفيتغييربنيتهوقواعده

مريكيةواالتحاداالوروبيواالقتصادياتالمرتبطةزمةالماليةالعالميةالتيضربتالوالياتالمتحدةاألاأل

ب لتطالب إبهما، نظام حيث من الدوليين والبنك النقد صندوق والسياساتصالح والتصويت الحصص

اإل لجعلهما المعلومات، تدفق في الشفافية وزيادة العالمية والنقدية األأقراضية توقع على قدرة زمةكثر

الماليةكتجمعدوليبديللمجموعةالدولالصناعيةالكبرىG-20ومعالجتها،كماطالبتبتكريسمجموعة

G-8وطالبت.اساتالماليةالعالميةلتوسيعالمشاركةالعالميةفيوضعالسيBRICSبتقليلاالعتمادعلى

قامةإوالعمالتالوطنيةفيالتجارةبينالدول،وتعملعلىأالدوالرفيالتجارةالدولية،واعتمادعملةدولية

قامفعال إبنكللتنميةسيكونموازيا بشكلواقعيللبنكالدولي ما يدباتجاهمنظوريعBRICSوتتطور.ذا

.مريكيحاديةالقطبيةاألقطاب،ينهينظاماألترتيببنيةالنظامالدولينحونظاممتعدداأل

للمصلحةالعالمية،وبتأكيدهاعلىألوتميزتالدبلوماسيةالبرازيليةفيالمؤسساتمتعددةا طرافبتكريسها

فضلوتتحصنأاتتحققبشكلمصالحهبأن حكامالمؤسساتالدوليةفيسلوكهاالدبلوماسي،مؤمنةأقواعدو

بذلك شرعيتها للمطال. ببفصعدت اإة نظام ألصالح لجعلها المتحدة التحدياتأمم مواجهة في فاعلية كثر

منالدوليبتوسيعالمقاعدالدائمةبمايعطيالبرازيلوالدولالصاعدةعضويةألصالحمجلساإالعالمية،و

منفيألاألمنالدوليينوعدمتوظيفالسلطةالتقديريةلمجلساعمللضمانالسلموئدائمةفيه،وتأكيدمباد

في وطالبتمعبقيةشركائها المحددة،كما الدوليوالبنكإبBRICSغيرمسؤولياته صالحصندوقالنقد

كثرملموسيةفيأممالمتحدةليكوننسانالتابعلألوتطويرعملمجلسحقوقاإل.G-20الدوليومجموعة

نسان،وعدمحصرهذهالحقوقبالحقوقالمدنيةوالسياسية،بلتطبيقالحقوقهاكاتحقوقاإلمعالجاتهالنت

.االقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةوالصحيةفيمتابعاتالمجلس

طرافتنتهجاستراتيجيةبراغماتيةتقومألويمكناالستنتاجانالدبلوماسيةالبرازيليةفيالمؤسساتمتعددةا

والمبادعلىالبحثع القواعد فئن توجهاتها، يبرر ما تجد ال وعندما لمطالبها، الشرعية هاإن التيتعطي

صالحهذهالمؤسساتلزيادةالمشاركةالديمقراطيةلدولعالمالجنوبفيصياغةهذهالقواعدبماتسعىإل

نشاءالتحالفاتإبتقومهاإن يستوعبالمتغيراتالدولية،وفيحالةتطلعهاللتمثيلفيهذهالمؤسساتوالبنى،ف

.طرافأللتعطيوزنا وقوةفيمفاوضاتهامعمختلفا

فياالقترابمنالواليات لعالقةتضمناستقالليتها فقدتطلعتالبرازيلدائما  بدولالشمال، وفيعالقتها

ا االوروبيألالمتحدة واالتحاد مريكية إ. أن ال تقدير االستراتأتدني البرازيل للوالياتهمية بالنسبة يجية

 مطالبةاألمريكيةالمتحدة وانما لعالقاتمتوازنة، متحمسة غير جعلها قد الحربالباردة، بعد ما خاصة ،

البرازيلاالنحيازوالسيرخلفالقيادةاالمريكيةفيمختلفالشؤونالدولية وبرزفيالدراسةوكأنحربا .

االمر استمرتبينالوالياتالمتحدة والبرازيلفيباردة أيكية وعموم الجنوبية وفيأمريكا الالتينية مريكا



 

العالمية التجارة منظمة في خاصة الدولية، الحلبات من عدد للبرازيل. والدولي االقتصادي الصعود ومع

ا المتحدة الواليات بهألواعتراف فيامريكية البرازيلية للدبلوماسية البراغماتي واالتجاه عالمي، كالعب

بينمرح العالمية الشراكة حول استراتيجي لحوار مجاال  فتح قد الدوحة، مفاوضات جولة من متأخرة لة

منالمبادراتوالخطواتمنمذكراتتعاونفيالمجالاالمني،وفيمجالتكنولوجياا وهيأتعدد.الطرفين

والذ مناقترابالطرفين، بينالطرفين، التجارة حركة وزيادة الحيوي، يتعمقالوقود ولم زالحذرا  يما

.بعد

االتحاد من االقتراب في ورغبات استعدادات البرازيلية الدبلوماسية امتلكت فقد االوروبي، االتحاد ومع

الإ.،لطبيعةالعالقةالتاريخيةوالثقافيةالتيتربطبينهمااالوروبي غيابالتكافؤوالتوازنفيالعالقاتقدأن 

صراراالتحاداالوروبيإواالتحاداالوروبي،بسبMercosurقيةتجارةحرةبينلىاتفاإمنعمنالوصول

االانهوبعدماصعدتالبرازيلوازدادثقلهاوتأثيرهاالدوليين،فقداتجه.علىامالءمواقفهفيالمفاوضات

ضاتحولمنطقةاالتحاداالوروبيلفتححوارحولالشراكةاالستراتيجيةمعالبرازيل،بشكلموازيللمفاو

الحرة التجارة وفيميلهما. الناعمة، فيقوتهما مجاالتالتشابه وابراز الطرفين، ندية الحوار هذا وليؤكد

ا متعددة منألللدبلوماسية اآلخر الطرف لتمكين طرف كل ومكانة قوة لتوظيف سعيهما وفي طراف،

وتبينخاللالبحثتوسعالعالقةالتجارية.ميةالمشاركةفياتخاذالقراراتالدوليةوفيرسمالسياساتالعال

مندولا وتدفقاالستثماراتبينالبرازيلودولاالتحاداالوروبي،وعمقالعالقاتالثنائيةالتيتربطعدد

.االتحاداالوروبيمعالبرازيل

ا للوزنألوبالنظرفيتغيرمواقفالوالياتالمتحدة االوروبيوتقديرهم واالتحاد للبرازيلمريكية الدولي

واعترافهمبمكانتهالجديدة،خاصةثقلهالنوعيفيعالقاتمعالجنوب،وبمحاولةفهمالتقاربالزمنيلهذا

الدوليوانهاءا القطبيةألالتغيروربطهفيسياقصعودتحالفاتالجنوبالمطالبةبتغييربنيةالنظام حادية

اجلعالم أومن والتيتمسالتألمتعدد يمكناالقتراحانهناكقطاب، فانه رتيبالتاريخيللقوىالدولية،

ا منجانبالوالياتالمتحدة جديد فياإلألاتجاه البرازيلوابقائها االوروبيالحتواء واالتحاد طارمريكية

وسعللغرب،ومنحهابعضالمكاسبالدوليةوالتجارية،واالبقاءعلىحدودمقبولةمنمطالبتهاباالصالحألا

افي متعددة ألالمؤسساتالدولية فيمحاولة إطراف، أعاقة النظامإو بنية مجمل تغيير نحو االتجاه بطاء

.قطابألقامةنظامعالميجديد،متعدداإالدولي،و

فإلوبا وإن جمال، الدوليللبرازيل، الصعود االتجاهأنإهذا منمساراتومحاوراستراتيجية قلعمنعدد

ركبقوةاالقتصادالبرازيليالذيحققمستوياتنموعاليةخاللفترةالدراسةليصلنحوالجنوب،فقدتح

سواق،ألوقدتطلباستمرارهذاالنموفتحالمزيدمنا.الىالمستوىالسادسفيترتيباالقتصادياتالعالمية

كماتطلب.ولالعالموجذبالكثيرمناالستثماراتالخارجية،والتفاوضعلىعديداالتفاقياتالتجاريةمعد

اللوجستيفيتسهيلأبقتأصالحاتهيكلية،إ دواتالسيطرةفياالقتصادالكليبيدالدولة،وتعززدورها

عمالالبرازيلية،وتطويرهاوتكتيلهابشركاتوشبكاتضخمةلتصبحمعولمة،وقادرةعلىالمنافسةفيألا

المختلف االقتصادية المجاالت في العالمية ةاالسواق االقتصادي. النهوض استمرار ضمان فان وبالتالي

طيعحمايةوتطويرتللبرازيلضمنبنيتهااالقتصاديةالجديدةيتطلبتكريسوضماننفسهاكقوةعالميةلتس

دواتها،أأهملىجانبقوتهاالناعمةالتيتمثلالدبلوماسيةالمحترفةإوهي.مصالحهااالقتصاديةعبرالعالم



 

بحاجةإن ف إها بناء العسكريةألى خاصة الصلبة، قوتها ركان مشكالتها. مواجهة استمرار يتطلبمنها كما

الداخليةالمتعلقةبمحاربةالجريمةوالفقروالتفاوتاالجتماعيبرغمالنجاحاتالباهرةالتيحققتها،وتطوير

واإل الدولة اإلمؤسسات والترهل البيروقراطية مظاهر وانهاء العامة المستشريداردارة والفساد ي كما.

يتطلباالستمرارفيتحديثوتطويرالتعليمالبرازيلي،ليكونقادرا علىتزويداقتصادهاالمتعولمبالكفاءات

المهنيةوالعلميةالالزمةله روسيف،األإومع. ولويةللشؤونالداخلية،يالءالرئيسةالحاليةللبرازيل،ديلما

الر الدبلوماسية دور منوتراجع عدد عن االبتعاد ورغم البرازيلية، الدبلوماسية حركة مجمل في ئاسية

ا السنة حدثتفي التي والمنتديات ألالمحافل إخيرة، فيأال البرازيلية الدبلوماسية استمرار توقع يمكن نه

للبرازيلومواصلةالبناءعليها،و الدوليةالجديدة إتعزيزالمكانة تطلعاتها الدائلعادة مةفيمجلسلعضوية

.ممالمتحدةألصالحمنظومةاإمنالدوليكلمانشأتفرصمواتيةللمطالبةبألا

وأو إخيرا ، البرازيلية العالقاتالخارجية تميزتوزارة المهنيومستوىكفاءاتهاItamaratyذ باحترافها

فقدظهرخاللالدراسة بالمقارنةمعالدولالمتقدمة، لمجملالعملالخارجياستمراراحتكارأن العالية ها

اليتناسبمعالدورالعالميالجديدللبرازيل،حيثتتوسعمجاالتالتشابكمعالعالمالخارجيقدالبرازيلي،

الفاعل فأوونويتعدد وبالتالي العالمي، الصعود هذا في المصالح وإن صحاب نظم عملهاأتطوير ساليب

البرازيلي، المجتمع مع وتفاعلها ووانفتاحها صحاباالختصاصوتعزيزوتوسيعألجذبالكفاءاتالمهنية

عمال،هوضرورةحيويةللدبلوماسيةألالشراكاتمعمؤسساتالدولةالبرازيليةوالمجتمعالمدنيومجتمعا

.البرازيلية
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