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  تـــقــديــم  

  

أمريكا الالتينية باھتمام خاص على في منطقة وأصغر دولة دولة حظيت أكبر  2014خالل سنة 

المستوى الدولي، فمن جھة حظيت البرازيل بتغطية إعالمية متميزة طيلة السنة، فخالل الست أشھر 

ي من السنة في النصف الثانأما األولى كان الحدث البارز ھو احتضانھا لنھائيات كأس العالم لكرة القدم، 

كانت االنتخابات الرئاسية محور التكھنات الدولية حول من ستؤول إليه قيادة ھذه القوة االقتصادية فقد 

تصريح الرئيس ت كوبا خالل شھر دجنبر محط أنظار العالم بعد كانومن جھة أخرى  .الصاعدة

نھاء العزلة على نظام إلھذه المبادرة  ءتفقد جا، ھااألمريكي باراك أوباما حول تطبيع العالقات مع

  .1961و منذ سنة راألخوين كاست

ما بين إنھاء معالم الحرب الباردة في كوبا واالعتراف بقدرات البرازيل على التموقع على و

  .في منطقة أمريكا الالتينية ينتلك الدينامية والحراك العميق 2014الساحة الدولية، تعكس سنة 

نضعه بين أيديكم الذي  تقريرال اھذللسنة الثانية نقدم أمريكا الالتينية في مرصد من جانبنا و

سنة  كمحاولة لتقريب الباحثين وعموم المھتمين من بعض األحداث التي ميزت ھذه المنطقة من العالم

  .توفير تراكم معرفي حول أمريكا الالتينيةتروم مساھمة متخصصة ك، 2014

فاعالت المغرب مع دول أمريكا الالتينية، كما نسلط تحصيلة  2014سنة قرير تفي نعرض و

نتائجھا وخاصياتھا والتحديات  أھمالنتخابية بأمريكا الالتينية مع التركيز على حصيلة االالضوء على 

لوالية للبرازيل لسة يرئكالسياسية المستقبلية المطروحة على دول المنطقة، ومع انتخاب ديلما روسيف 

في ھذا التقرير دون أن يفوتنا . نتطرق ألھم معالم توجھات السياسة الخارجية البرازيلية في عھدھاثانية ال

إزاء الشعب الفسلطيني الصامد بعد  أمريكا الالتينيةالتي أبانت عنھا دول مشرفة المواقف ال دالوقوف عن

  .لعدوان األخير على غزةا

بنصالح الصالحي ومحمد بوبوش وحمدى أعمر أتوجه بالشكر لألساتذة الكرام أحمد وفي الختام 

استعداد المرصد لالنفتاح على كل التأكيد على وأجدد . حداد، الذين أغنوا بمساھماتھم القيمة ھذا التقرير

  .المساھمات العلمية المتخصصة في شؤون أمريكا الالتينية

  
  الدكتور محسن منجيد

   مدير المرصد اإللكتروني ألمريكا الالتينية
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  تقدم سياسي ودبلوماسي مستمر: 2014المغرب وأمريكا الالتينية خالل سنة 

 

التقدم السياسي والدبلوماسي للمغرب في منطقة أمريكا الالتينية سواء من  2014رسخت سنة 

خالل تعزيز حضوره داخل المنظمات االندماجية الجھوية أو من خالل الرفع من مستوى العالقات 

طقة، وقد حظيت منطقة أمريكا الوسطى بأكبر نسبة من التفاعل اإليجابي خالل ھذه الثنائية مع دول المن

السنة، فقد حصل المغرب على صفة عضو مالحظ في نظام اندماج أمريكا الوسطى، كما حصل البرلمان 

المغربي على صفة عضو مالحظ في منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى 

  .والكراييب

كال المبادرتان فرصا منتظمة للتواصل بين المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين المغاربة وستوفر 

مع نظرائھم من تلك المنطقة، بحيث شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي خالل شھر 

إلى جانب وزراء خارجية كل من بانما وكوستاريكا وغواتيماال وبليز ونيكاراغوا  2014يوينو

اس والسلفادور وجمھورية الدومينيكان في القمة التي عقدت بھذه األخيرة بمناسبة التوقيع على والھندور

  .اتفاقية انضمام المغرب كعضو مالحظ في ھذه المنظمة الجھوية

منح  بعدكما استدعى البرلمان المغربي وفدا ضم عددا من رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى 

. رؤساء المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكراييبصفة عضو مالحظ لبالدنا في منتدى 

وخالل شھر نونبر قام وفد برلماني مغربي بزيارة لثالثة برلمانات من الدول األعضاء في ھذا المنتدى، 

وھي السلفادور وكوستاريكا والمكسيك، وكانت زيارة كوستاريكا األكثر تميزا حيث استقبل رئيس 

  .ني المغربيجمھوريتھا الوفد البرلما

وعلى المستوى الدبلوماسي فتحت جمھورية بانما سفارة لھا في الرباط لتصبح ثاني دولة من 

أمريكا الوسطى تمثل دبلوماسيا في المغرب بعد جمھورية الدومينيكان، وتقوم حاليا سفارة المملكة 

دبلوماسيا، لكن مبدأ المعاملة بالمثل في العالقات الدبلوماسية أصبح  المغربية في بوغوطا بتغطية بانما

  .يقتضى فتح سفارة للمغرب في بانما سيتي لتعزيز حضور الرباط في أمريكا الوسطى

سنة على إقامة العالقات  50وفي منطقة أمريكا الجنوبية، احتفل المغرب والبيرو بمرور 

تحصين العالقات السياسية وبحث سبل الرفع من مستوى الدبلوماسية، وھي محطة تاريخية جاءت ل

التعاون االقتصادي الثنائي، أما الباراغواي فقد قررت رفع مستوى تمثيليتھا الدبلوماسية بالرباط من 
                                                            

  الرباط–، جامعة محمد الخامس باحث في شؤون أمريكا الالتينية: محسن منجيد. د.  
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درجة قائم باألعمال إلى درجة سفير، رغم عدم توفر بالدنا على سفارة في ھذا البلد، وھي إشارة سياسية 

  .شھر من مراجعة الباراغواي لموقفھا من قضية وحدتنا الترابيةقوية جاءت بعد عدة أ

وارتباطا بالتعاون االقتصادي والتجاري تستمر البرازيل في التموقع كأھم شريك للمغرب في 

التي (أمريكا الالتينية، وھو ما دفع باالتحاد العام لمقاوالت المغرب وجمعية أرباب المقاوالت بالبرازيل 

، إلى عقد المنتدى المغربي البرازيلي األول بمراكش خالل شھر نونبر، بھدف فتح )مقاولة 1620تضم 

  .آفاق جديدة لالستثمار في كال البلدين

وفي نفس السياق بادر مجموعة من المغاربة المقيمين في البرازيل إلى إنشاء المركز المغربي 

ف دعم ومواكبة تطور العالقات الثنائية البرازيلي للخدمات التجارية والسياحية والثقافية والرياضية بھد

  .بين البلدين

أما العالقات التجارية مع الدول األعضاء في تحالف المحيط الھادي فستعرف تقدما خاصا بعد  

على صفة عضو مالحظ في ھذه التجمع الذي يضم كال من الشيلي  2014حصول المغرب خالل سنة 

التنسيق بشكل مشترك مع ھذه الدول حول سبل تطوير  والبيرو وكولومبيا والمكسيك، مما سيمكن من

  .العالقات التجارية مع بالدنا حسبما عبر عنه وزراء خارجيتھا

وكمتتبع لعالقات المغرب مع دول أمريكا الالتينية، أود اإلشارة إلى أن مبادرة البرلمان المغربي 

تعتبر  2014والكراييب سنة في الحصول على صفة عضو مالحظ في منتدى برلمانات أمريكا الوسطى 

مبادرة مقدامة ونموذجية، غير أنھا تحتاج إلى التتبع واالستمرارية، فقد سبق للبرلمان المغربي خالل 

تسعينيات القرن الماضي أن حصل على صفة عضو مالحظ في كل من برلمان أمريكا الالتينية وبرلمان 

ر وكولومبيا والبيرو، لكن ھذه الصفة لم يتم تجمع دول األندين الذي يضم حاليا بوليفيا واإلكوادو

استثمارھا منذ ذلك التاريخ في تطوير عالقات التعاون البرلماني وتفادي بعض التحركات المعادية لوحدة 

  .بالدنا في ھذه التجمعات البرلمانية الجھوية

دينامية  وبنظرة استشرافية كذلك على عالقات المغرب مع دول المنطقة، يمكن التنبؤ بأن تؤدي

التقارب التي يتبعھا بلدنا مع االندماجات االقتصادية الجھوية ألمريكا الالتينية إلى تجاوز صفة عضو 

مالحظ، ليتحول إلى شريك اقتصادي لھذه االندماجات وعلى رأسھا تحالف المحيط الھادي، في انتظار 

في المنطقة وھما البرازيل إعادة ترتيب عالقة المغرب مع تجمع المركوسور الذي يضم أھم شريكين 

  .واألرجنتين إلى جانب األوروغواي والباراغواي وفنزويال
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تعكس تقدم المغرب على المستوى العربي في  2014يمكن القول أن حصيلة سنة  النھايةوفي 

إلى أن يتوج ھذا التقارب بزيارة رسمية  2015عالقاته مع دول أمريكا الالتينية، ونتطلع خالل سنة 

  .البرازيلية ديلما روسيف الرئيسةمن طرف  لبالدنا

تستعد المملكة العربية السعودية الستضافة أشغال القمة الرابعة لرؤساء دول على صعيد آخر و

، وھي فرصة إضافية للتأكيد على أھمية ھذه اآللية في 2015العالم العربي وأمريكا الجنوبية خالل سنة 

تستغل ھذه القمة للتفكير عمليا في فتح فضاءات جديدة لدعم  تطوير العالقات بين الجھتان، ونقترح أن

التقارب بين شعبي المنطقتان من خالل خلق منتدى لممثلي المجتمع المدني وآخر للبرلمانيين من كال 

الجانبان، وقد سبقت اإلشارة في إعالن القمة الثالثة التي عقدت في البيرو إلى ھاتان الفكرتان لكن 

فتح قنوات موازية للتقارب المباشر  نحوفھا المجتمعات أصبحت تحث اليوم بشكل قوى الحركية التي تعر

  .العالم العربي وأمريكا الجنوبيةمن بين ممثلي الشعوب 
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 االنتخابية بأمريكا الالتينية 2014حصيلة سنة 

   )النتائج و الخاصيات و التحديات المستقبلية(

 

فقد شھدت ھذه . بأمريكا الالتينية سنة االنتخابات بامتياز شكال و مضمونا 2014كانت سنة 

السمة الرئيسة . الشبه قارة، برسم السنة المنتھية، العديد من االستحقاقات االنتخابية التشريعية و الرئاسية

ية، باستثناء بنما و بوليفيا، لھذه االنتخابات كانت، باستثناء أنھا شھدت منافسة محتدمة، اجراء جوالت ثان

و ذلك لعدم القدرة على انتزاع األغلبية المريحة للفوز بالجولة األولى الناتج بدوره عن عدم استطاعة 

  . النخبة السياسية على التعبئة و التأثير

ا فيما يھم نتائج ھذه الرئاسيات فقد تباينت و تفاوتت فيما بينھا التصويت  فبقدر ما ساد بھا. أمَّ

، حيث فازت )حالة كوستاريكا و األوروغواي و بنما و بوليفيا(للتغيير و التناوب على السلطة 

، حيث تمت إعادة )حالة كولومبيا و السلفادور و البرازيل(المعارضة، بقدر ما سادت كذلك االستمرارية 

لكوستاريكا و بنما والسلفادور، انتخاب مرشح الحزب الحاكم، إال أن الجدير بالذكر ھو أن الرؤساء الجدد 

  .سيحكمون مقيدين بمعنى من دون أغلبية برلمانية

من فبراير عن فوز سانشيز  2فبالنسبة للسلفادور، فقد أسفرت نتائج رئاسياتھا المنظمة يوم 

، بصعوبة و بنسبة طفيفة عن منافسه، )يسار" (جبھة التحرير الوطني"سيرين سلفادور، مرشحا عن 

بالمائة من األصوات  50، و ذلك بحصوله على 2019ية من خمسة سنوات تمتد إلى غاية لوالية رئاس

المعبر عنھا، و حلوله بذلك مكان رئيسه المنتھية واليته كارلوس ماوريسيو كارتاخينا، متفوقا على 

، "يناأر"منافسه نورمان كيخانو، مرشح التحالف الجمھوري ذو التوجھات اليمينية و القومية و المحافظة 

   .بالمئة 49بحصوله على نسبة 

بھذا الفوز، يصبح سانشيز سيرين سلفادور، ثالث رئيس بأمريكا الالتينية قادم من حركة تمرد، 

كما يعتبر . بعد الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف ورئيس االوروغواي المنتھية للتو واليته خوسيه موخيكا

نصرا لبقايا حركة التمرد اليسارية خالل الحرب األھلية أيضا استمرارا لحكم اليسار بالسلفادور و 

   .بانتزاعھم لمنصب رئاسة الجمھورية) 1980- 1992(

                                                            
 األمريكية الالتينية-اإلسبانية و المغربية- مھتم و متتبع للعالقات المغربية: أحمد بنصالح الصالحي  
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ا تحديات الرئاسة الجديدة بالسلفادور فتتفاوت بين اجتماعية و اقتصادية و أمنية فھناك مكافحة . أمَّ

الذي يعاني منه اربعون بالمئة  الجريمة و تحسين الظروف المعيشية للساكنة و مكافحة الھشاشة و الفقر

ناھيك عن تقوية تنافسية االقتصاد و . من ساكنة البلد، بحسب آخر تقرير لبرنامج األمم المتحدة للتنمية

  .استقطاب االستثمارات األجنبية و تحسين مناخ االستثمار

غييرمو فبراير عن فوز لويس  2فيما يھم كوستاريكا فقد أسفرت رئاسياتھا المنظمة بتاريخ 

بالجولة األولى لالنتخابات، بوالية رئاسية ) يسار الوسط" (العمل المواطن"سوليس ريفيرا، مرشح حزب 

بالمئة من األصوات الُمنتِخبة، متفوقا  30.8، بعد تحقيقه لنسبة 2018من أربعة سنوات تمتد إلى غاية 

وني أرايا، الحائز على غريمه و وصيفة ج) اليمين المحافظ" (التحرير الوطني"على مرشح حزب 

  .بالمئة من مجموع األصوات 29.6

السمة األساسية لھذه الرئاسيات كانت بامتياز امتناع ثلث الكتلة الناخبة المسجلة بالقوائم  

االنتخابية عن التصويت، فضال عن فتور حملتھا االنتخابية و مقاطعتھا لالنتخابات و اندثار الثنائية 

  .بكوستاريكا مند أكثر من ثالثة عقود الحزبية  التي ظلت لصيقة

و بفوز غييرمو ريفيرا، ذو التوجھات اليسارية، فمعناه أن كوستاريكا قامت بالتصويت على 

التغيير ووضع حد للحكم المحافظ بكوستاريكا منذ الستينيات و بالتالي القطيعة مع السياسات الليبرالية، 

الوحدة "ن يفتقر فيه لألغلبية، حيث يمتلك فيه حزب إال أن من اكراھاته أنه سيحكم مقيدا ببرلما

الجبھة "و  13" باك"مقعد، وحزب  57مقعدا من مجموع  18األغلبية بنسبة " االشتراكي الديموقراطي

  .المختلفة األحزابمقاعد، و الباقي تتقاسمه  9" الواسعة

ا التحديات المطروحة على الرئاسة الجديدة لكوستاريكا فأولھا  التغيير، و مكافحة تعاظم  ثأحداأمَّ

 إنتاجيتهالفساد و توزيع منصف لثروات البالد و محاربة التباينات االجتماعية و إحياء االقتصاد و دعم 

العدالة و الرعاية االجتماعية و كذا  إقامةناھيك عن . وتنافسيته و التحكم بالعجز و بنسبة الدين العام

  .لتعليم والصحةاالعتناء بمعاشات التقاعد و العناية با

بالنسبة لبنما، فقد أسفرت انتخاباتھا المنظمة يوم الرابع من شھر مايو، عن فوز خوان كارلوس 

، نائب الرئيس المنتھية واليته ريكاردو مارتينيلي و ذلك بعدما انتزع " من أجل بنما" فاريال عن حزب 

فتجدر اإلشارة إلى فوز المعارضة،  من بين سمات ھذه االنتخابات األساسية،.  األصواتبالمئة من  40

فضال عن احترام إرادة الشعب و ) بالمئة 76(اليمينية و المحافظة، و نسبة المشاركة غير المسبوقة 
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في أجواء طبعتھا الشفافية بحسب شھادة جميع المتنافسين أنفسھم، و  إجرائھاديموقراطية الصناديق و كذا 

  . نھاية، إقامة معارضة قوية و منسجمة

ا تحديات الرئاسة الجديدة المطروحة فتتجلى أساسا في الحفاظ على نسبة النمو األكثر ارتفاعا  أمَّ

بأمريكا الالتينية و ضبط التوازنات المالية العمومية و التحكم بنسبة التضخم و تحقيق العدالة االجتماعية 

جور و تخفيض االسعار و كذا ببنما حيث تعاني نصف ساكنتھا من الفقر؛ فضال عن مطلب الزيادة في األ

  . مكافحة عدم المساواة و العناية بالفئات المحتاجة

من شھر مايو عن إعادة انتخاب  22بالنسبة لكولومبيا، فقد أسفرت انتخاباتھا المنظمة يوم 

بعدما فاز على ) الحزب االجتماعي للوحدة الوطنية(الرئيس المنتھية واليته خوان مانويل سانتوس عن 

 15بجولة ثانية عقدت يوم " الوسط الديموقراطي"اليميني أوسكار إيفان زولواغا عن حزب غريمه 

ا من بين سماتھا فإجرائھا في أجواء تنافسية . بالمئة من األصوات 51يونيو، و ذلك بحصاده لنسبة  أمَّ

أموال المخدرات محتدمة عرفت تبادال لالتھامات و االتھامات المضادة من قبيل تمويل الحملة االنتخابية ب

  .و االستكانة للقوات الثورية الكولومبية اليسارية

ا برلمانيا، فلم ينتزع  الداعم لخوان مانويل سانتوس باالستحقاقات " ائتالف يمين الوسط"أمَّ

) مجلس النواب(، األغلبية المطلقة، حيث حصد بالغرفة العليا 2014التشريعية، المنظمة شھر مارس 

  ). مقعد 102(على ) مجلس الشيوخ(بالغرفة السفلى و ) مقعدا 166(على 

ا تحديات خوان مانويل سانتوس الحاكم لكولومبيا بتحالف بين حزبه  و " من أجل الوحدة"أمَّ

فكثيرة و مختلفة، إال أن أولھا سيكون مدى توفقه في " التغيير الراديكالي"و حزب " الحزب الليبرالي"

ت الثورية الكولومبية اليسارية، المعروفة اختصارا و عموما بتعبير تحقيق عملية السالم مع تنظيم القوا

 200.000ي خلف تقريبا منذ نشوبه حوالي ، و بالتالي انھاء الفر و الكر و وقف حمام الدم الذ"فارك"

  .ألف ضحيته ببلد يشھد إلى اليوم نزاعا مسلحا منذ نصف قرن

ا االنتخابات البرازيلية، التي أجريت بتاريخ  أكتوبر، فقد نتج عنھا إعادة انتخاب الرئيسة  2أمَّ

أكتوبر،  26بعد إطاحتھا بالجولة الثانية، المنظمة يوم ) الحزب العمالي(المنتھية واليتھا ديلما روسيف 

يلة، حيث حصلت على بنسبة  ضئ) الديموقراطي االجتماعي(بمنافسھا اليميني أسيو نيفيس عن حزب 

  .بالمئة لخصمھا المنھزم أسيو نيفيس 49بالمئة من األصوات نظير  51

ا سمتھا األساسية فكانت بامتياز صعود نجم أسيو نيفيس بطريقة مفاجأة و احتدام المنافسة  أمَّ

حمالت بالدورة الثانية لالنتخابات و طغيان المعركة االيديولوجية على معركة البرامج االنتخابية بال
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االنتخابية و عدم نجاح استطالعات الرأي في لتنبؤ بذلك، فضال عن ھيمنة الفضائح السياسية األخالقية 

  . كفضائح الفساد على الحملة االنتخابية و سباق الرئاسة

ا تحدياتھا الكبيرة فتبقى إجراء اصالحات مؤسساتية جديدة و تحريك عجلة االقتصاد من جديد  أمَّ

مو و التحكم بنسبة التضخم و مزيد من دمقرطة السياسة و إصالح البنك المركزي للبالد و كبح تباطؤ الن

  .و العناية بالتفاوتات الطبقية و الحفاظ على استقرار األسعار

من أكتوبر، فقد نتج عنھا فوز تاباريه  21فيما يخص انتخابات األوروغواي المنظمة بتاريخ 

، و ذلك بالجولة الثانية التي جرت يوم 2005، الحاكم منذ العام )اليسار" (الجبھة الواسعة"باسكيث، عن 

بالمئة من األصوات، متقدما بذلك على منافسه لويس ال  48نوفمبر، و ذلك بعد حصوله على نسبة  30

بھذا الفوز إذن . بالمئة من األصوات 31الذي حصد فقط ) يمين الوسط" (الحزب الوطني"كال بو عن 

-2010(ث لرئاسة األوروغواي خلفا للرئيس المنتھية واليته خوصي موخيكا يعود تاباريه باسكي

  . 2010و 2005، بعد أن حكمھا ما بين )2014

ا تشريعيا، فقد انتزع حزب  ، الفائز برئاسة البالد، االغلبية البرلمانية، لتنفيذ "الجبھة الواسعة"أمَّ

 15و باألرقام فقد حصد  2020إلى  2015ن أجندته بأريحية أكثر خالل الوالية البرلمانية الممتدة م

مقعدا بالغرفة العليا  50مقعدا وحصوله على  30المشكلة من ) مجلس الشيوخ(مقعدا بالغرفة السفلى 

مقعدا، فضال عن حيازته كذلك على منصب نائب الرئيس ذو  99المشكلة من ) مجلس النواب(

  . لواسعةاالختصاصات الكبيرة و الصالحيات المھمة و السلطات ا

ا التحديات المطروحة على مكتب تاباريه باسكيث فتتعلق سياسيا بتشريع انتاج و بيع استھالك  أمَّ

مخدر القنب الھندي و وضع حد للجريمة المتفشية و اجتماعيا ھناك اإلجھاض و المثلية الجنسية وسط 

ا اقتصاديا، فالتحدي ھو الحفاظ على . بيئة اقليمية محافظة و متدينة نسبة النمو المحترمة وسط بيئة أمَّ

اقتصادية اقليمية ذات اختالالت بنيوية و تحسين بيئة االستثمار و ترشيد النفقات العمومية و نھج سياسة 

  . تقشفية و تشجيع االستھالك و الرفع من القدرة الشرائية

اب إيفو أكتوبر، فقد أسفرت عن إعادة انتخ 12بالنسبة لالنتخابات ببوليفيا، المنظمة يومه 

بعد فوزه على منافسه الوصيف صامويل ) يسار" (الحركة نحو االشتراكية"موراليس مرشحا عن حزب 

بالمئة من مجموع األصوات، لرئاسة البالد لوالية رئاسية ثالثة، تمتد إلى غاية   61دوريا مدينا، بنسبة 

أغلبية برلمانية جد مريحة، و كما أنه سيحكم البالد ب. 2006و ذلك منذ صعوده لحكم البالد سنة  2020

مقعدا بالغرفة السفلى  25ذلك بعد انتزاعه بسھولة و شعبية كبيرة لثلثي مقاعد البرلمان و ذلك بحصاده 
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) مجلس النواب(مقعدا بالغرفة العليا  88مقعدا و كذا انتزاعه  36المكونة أصال من ) مجلس الشيوخ(

  .مقعدا 130المشكلة من 

ا التحديات الرئي سة أمام واليته الجديدة فستكون كرفاقه بأمريكا الالتينية، اقتصادية و سياسية و أمَّ

أولھا، مدى امكانية استمراره بتأميم الشركات األجنبية المستثمرة ببالده سيَّما شركات . اجتماعية

المحروقات و المناجم، و مدى توفقه في معركة حول رفع أسعار الصادرات البوليفية إلى األسواق 

ا . ثانيا، مدى توفقه في معركته رفع العقوبات الدولية عن إنتاج بالده لمخدر الكوكا. لخارجية ا أمَّ

اجتماعيا، فينتظر منه مزيد من تعزيز القدرة الشرائية للبوليفيين و مكافحة الفقر ببلد يعد شعبة األكثر 

محاربة الھشاشة، و تعميم البنيات فقرا بالقارة األمريكية الالتينية و توفير مساعدات مالية للفقراء و 

  . التحتية و المنشئات االجتماعية سيما الصحية و التعليمية

قارة غير  ،االنتخابية 2014بناء على نتائج سنة  ،يجوز اعتبار أمريكا الالتينية ،بالنھاية

 ،الوسطى للتغييرالجنوبية بينما صوتت أمريكا  بأمريكا بھا االستمرارية ترسخت بحيث ،متجانسة سياسيا

 ،إال أن األكيد أن ھذه االستحقاقات ،و ذلك بالتصويت على المعارضة لممارسة التناوب على السلطة

بالرغم من تحركات و حراك األطياف المعارضة الطامحة  ،أبانت بأن أمريكا الالتينية ،الرئاسية والنيابية

مع قلة قليلة ذات طبيعة  ،الوسط-يسار و اليساريغلب عليھا ال ،تعرف نسبيا تعددية ايديولوجية ،بالتغيير

  .    بمرجعية ليبرالية أو محافظة ،يمينية
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  توجھات السياسة الخارجية البرازيلية
  في عھد ديلما روسيف 

  
ظلت تفتقده منذ استقاللھا عن  البرازيل اليوم أحد الالعبين الدوليين، وھو األمر الذى تعد

فعالميا . تتوافر لھا التيحيث استطاعت البرازيل االستفادة من المقومات الذاتية واالقتصادية . البرتغال

إلى جنب تمتلك  اتحتل البرازيل المرتبة الخامسة من حيث عدد السكان وأيضا من حيث المساحة، وجنب

    .األمريكتين فياقتصاد  وثانية، أمريكا الالتيني فيالبرازيل أضخم اقتصاد 

دخلت البرازيل، سابع اقتصاد في العالم، حالة انكماش اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع و

 .2014أكتوبر في  يتجرأإجمالي الناتج الداخلي، قبل نحو شھر من االنتخابات الرئاسية التي 

لدولة الناشئة العمالقة في أمريكا الالتينية، لوأشارت أرقام رسمية إلى أن إجمالي الناتج الداخلي 

المعھد «كما خفض . في المائة في الفصل الثاني عما كان علٮه في الفصل األول 0.6تراجع بنسبة 

في المائة إلى + 0.2تقديراته لألداء االقتــصادي في الفصل األول من » البرازيلي لإلحصاء والجغرافيا

قتصاد األول في أمريكا الالتينية تراجع لفصلين متتاليين ما يعني حالة وبذلك يكون اال. في المائة -0.2

  .انكماش

وعزا المعھد ھذا التراجع إلى أزمة اإلنتاج الصناعي وأيام العطل الكثيرة خالل مباريات كأس 

النشاط » المونديال«فقد شل . 2014يوليو  13إلى   يونيو  12العالم لكرة القدم التي جرت من 

في المائة مع انخفاض التجارة  - 0.5في المائة في الفصل الثاني، والخدمات  1.5لذي تراجع الصناعي ا

  .في المائة في أجواء من ضعف استھالك العائالت 2.2بنسبة 

لم يكن فوز ديلما روسيف التي ال تعرف المستحيل برئاسة البرازيل لفترة ثانية أمرا سھال أو 

ستطالعات الرأي التي سبقت االنتخابات في الجولة األولى، التي لم يسيرا في ظل تراجع شعبيتھا طبقا ال

  .تحسم في الدور األول، بين مارينا سيلفا وديلما روسيف، ثقة ومصداقية يبحث عنھا الشعب

في المائة من األصوات، مما يضعھا على المحك  45.51في جولة اإلعادة  حصلت على نسبة 

بھا أمام شعبھا وفى برنامجھا االنتخابي، حيث تعھدت روسيف في أمام التحديات والوعود التي تعھدت 

بثتھا على شبكة االنترنت عقب فوزھا بمحاربة الفساد، وتعزيز مؤسسات الرقابة وھو األمر الذي  تغريدة

  .كان يھددھا بالسقوط في االنتخابات
                                                            

  الرباط-جامعة محمد الخامس -باحث في العالقات الدولية: محمد بوبوش .د  
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سيف في ھذه فوز روسيف بھذه الفترة يمثل تحديا خطيرا ألدائھا المتوقع ، حيث ستحاول رو

المرة القفز على تأثير فضيحة شركة النفط الوطنية والفساد الذي طال اتھاماته أعضاء كبارا في حزب 

  .بالمائة في االستطالع السابق 37العمال الذي تنتمي إليه رئيسة البرازيل وأدى إلى تراجع شعبيتھا إلى 

  مرتكزات الدور العالمي للبرازيل

ية على احترام القوانين الدولية،والمشاركة في المنظمات متعددة تقوم الدبلوماسية البرازيل

كما تنتمي . األطراف؛فالبرازيل كانت عضوا في عصبة األمم،ثم عضوا في األمم المتحدة منذ تأسيسھا

 - في كثير من األحيان– ومنظمة التجارة العالمية،كما أنھا OAS  البرازيل إلى منظمة دول األميركيتين

  .المنظمات األخرى،وعضو في اتفاقات متعددة على تواصل مع

تقوم السياسة الخارجية البرازيلية على أساس التكامل االقتصادي االقليمي، الذي يمثله بقوة كما

المنھج السلمي في التعامل مع جيرانھا، والقيام بدور الوسيط في  إتباعتجمع الميركوسور، باإلضافة إلي 

وتعد بعثة األمم المتحدة . اولة الدائمة في الوجود قبل الواليات المتحدةحل النزاعات داخل القارة، والمح

لحفظ االستقرار في ھايتي خير مثال على ذلك، حيث حرصت البرازيل على أن تتكون ھذه البعثة من 

. وحدات عسكرية لدول من أمريكا الجنوبية تحت قيادة برازيلية، دون وجود ألي دولة من خارج القارة

إلنشاء مجلس دفاع أمريكا الجنوبية بھدف الوصول به إلي ما يماثل  2008لرئيس لوال في عام كما دعا ا

حلف الناتو، وذلك بھدف إيجاد آليات إقليمية لفض النزاعات داخل القارة الجنوبية، بدال من آليات 

  ."منظمة دول األمريكتين"

للعالمية، ألن لعب دور ريادي في أمريكا فالبرازيل إذن تجد في الزعامة اإلقليمية طريقا طبيعيا 

الجنوب كله، تمھيدا للمطالبة بمقعد دائم في  ىالجنوبية ھو انطالقة منطقية نحو دور فاعل على مستو

  .مجلس األمن، من منطلق فكرة أن يكون ھناك عضو دائم في مجلس األمن يمثل دول الجنوب

عھد لوال دا سيلفا جاءت سياستھا الخارجية  فيدشنتھا البرازيل  التيعلى القاعدة االقتصادية 

 الدوليخطوات سريعة نحو االنخراط  2002، فقد خطت منذ العام الدوليالمتوازنة تجاه المجتمع 

والمكون من ) BRIC(تجمع الدول الصاعدة  فيوتأسيسا على ذلك لعبت البرازيل دوراً فاعالً . الفعال

القضايا  فيا التجمع باألساس إلى تشكيل قوة ضغط جماعية الصين والھند وروسيا والبرازيل، ويھدف ھذ

كما انضمت . تدعيم الروابط االقتصادية فيما بينھملإلى جنب  اجنب الدوليذات الصلة باألمن واالستقرار 

  .G20و G8+5و G8البرازيل إلى التكتالت الدولية مثل مجموعة السبع الكبار و 
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تخوم البرازيل يجب ان "الدبلوماسية الخارجية البرازيلية ترى ومن مبدأ قوي وراسخ ان  ان

تشھده البرازيل من تحوالت  ما أنوالحقيقة "منبعا للعداء والصراع تبقى دوماَ مصدر تعاون واستقرار ال

دمتھا تطويع البرازيل المناورات وفي مق أتقنتعالم الجيوبولتيك الواسع فقد  إلىقد أخذت البرازيل 

التحول الذي شھدته وتشھده  أنالدبلوماسية والسياسة الخارجية لخدمة االقتصاد والربح التجاري والواقع 

العالم العربي خالل الخمس سنوات األخيرة  إلىالبرازيل في سياستھا الخارجية قد رفع من صادراتھا 

مثل قارب النجاة  وھو ما% 400حو والى أفريقيا بنسبة مماثلة والى األرجنتين بن% 200ألكثر من 

 .الذي أنقذ البرازيل خالل طوفان األزمات المالية العالمية في السنوات األخيرة

 التيـ  اإلقليميلقضايا التكامل  ھا االنتخابيبرنامجفي  ديلما روسيف األولوية سبق  أن أعطت  

ع تعزيز التجارة والتكامل المثمر ومنطقة البحر الكاريبى ـ م الوسطىتشمل أمريكا الجنوبية وأمريكا 

حال إعادة انتخابھا بزيادة  في والبنية التحتية والطاقة ، وتتعھد روسيف الماليوالتركيز على التكامل 

ذلك الميركوسور واتحاد الجنوب، بغض  فيتعزيز اإلجراءات الرامية إلى توطيد التكتالت اإلقليمية كما 

البلدان ، والخطة االستراتيجية، وفقا للبرنامج المقدم إلى المحكمة  النظر عن المواقف األيديولوجية لھذه

االنتخابية، تشمل تعزيزا أوثق للعالقات مع إفريقيا والدول اآلسيوية، وكذلك صقل العالقات البرازيلية مع 

  .األوروبيالدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة واليابان ودول االتحاد 

   مريكا الجنوبيةأل اإلقليميالتكامل 

تقوم السياسة الخارجية البرازيلية في أمريكا الجنوبية على تبني النھج السلمي التفاوضي في حل 

المشكالت، وتخفيض حدة النازعات بين دول القارة،وفي الوقت نفسه محاولة تفعيل العالقات االقتصادية 

ولتنفيذ ھذا الخط االستراتيجي . عدة على ذلكوالتجارية واالتحادات والمنتديات والتجمعات الرامية والمساِ 

وكان من أوائل . سعت البرازيل إلى إنشاء العديد من االتحادات إلى تفعيل العمل جنوب أميركي المشترك

  .ھذه الكيانات اتحاد المركوسور

على مستوى القارة الالتينية عمدت السياسة البرازيلية إلى تصفية الخالفات والمنافسات مع دول 

، "الميركوسور" الجنوبية، كاتفاقية السوق المشتركة لدول أمريكا اإلقليميلتعاون اقارة، وتدشين آليات ال

فضال عن القيام بعدد من المبادرات لوقف النزاعات بين دول القارة وصنع السالم، كما حدث إبان النزاع 

 .2008العام  في بين فنزويال وكولومبيا الحدودي، والتوتر 1995 واإلكوادوربيرو البين 

 الذيوتعتبر السياسة الخارجية الحالية للبرازيل امتدادا لسياسة الرئيس السابق فردريك كاردوسو 

جوھرھا على  فيترسيخ سياسة خارجية متوازنة تقوم  في 2002 - 1994الفترة ما بين  فيأسھم حكمه 
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والساعية إلى تغيير طبيعة النظام  المبادرات الدولية الجماعية والمتعددة األطراف فياالنخراط الفعال 

   .القطبية إلى نظام متعدد األقطاب الدولي األحادي

، من حيث المساحة وعدد السكان، الالتينيةعلى الرغم من أن البرازيل تعد أكبر دول أمريكا 

ھذا ما بدأ يتغير في العقدين الماضيين، حيث أصبح  ولكن. فإنھا ظلت لسنوات عديدة قوة إقليمية خامدة

واضحا أن االتجاه نحو التكامل الالتيني، تحت زعامة برازيلية، ھو من أھم ركائز السياسة الخارجية 

قطعت حكومة لوال : " في أحد تصريحاته" سيلزوأموريم"حيث قال وزير الخارجية السابق . البرازيلية

األول، بالعمل على توحيد أمريكا الجنوبية عن طريق التجارة وتدعيم البنية عھدا على نفسھا، منذ يومھا 

  ."التحتية والحوار السياسي

اليساري في " لوال" السابق لقد ساعد انتشار المد اليساري في معظم دول أمريكا الجنوبية الرئيس

ر كالعدوي بين دول أمريكا القيام بدور إقليمي مھم داخل القارة الجنوبية، ذلك المد اليساري الذي انتش

وقد سھل ھذا المناخ للبرازيل الظھور كقوة إقليمية عظمي، . الجنوبية عن طريق االنتخابات الديمقراطية

وبديل مرحب به عن الواليات المتحدة األمريكية، التي تشترك كل الحكومات الالتينية اليسارية على 

  .القارةمقاومة ھيمنتھا، التي كثيرا ما فرضتھا على دول 

  البرازيل وقضايا الشرق األوسط

ھام أن تتجاھل أو تغض الطرف عن أكثر ملفات  دوليلم يكن للبرازيل بعد بروزھا كالعب 

الساحة الدولية سخونة وأكثرھا أھمية على اإلطالق، ومن ثم كان توجھھا صوب الشرق األوسط 

النووي الدائر حول البرنامج  الدوليلجدل فعلى مستوى األزمة اإليرانية، تعتقد البرازيل أن ا .وقضاياه

برمته، خاصة وأن ھذا  النوويربما يكون فرصة سانحة إلعادة النقاش حول نظام منع االنتشار  اإليراني

  .انتقائيالنظام يتم تطبيقه بشكل 

للبرازيل تجاه األزمة النووية اإليرانية ينطلق من عدة ثوابت ترتكن  الرسميوالحقيقة أن الموقف 

تطوير تكنولوجيا نووية سلمية، وثانيا رفض فرض  فييھا السياسة البرازيلية، أولھا دعم حق إيران إل

المزيد من العقوبات على قاعدة عدم كفاية األدلة إلدانة إيران، وأخيرا رفض امتالك إيران للسالح 

  .النووي

عدة على التواصل إليران يعكس حرصھا كدولة نامية صا البرازيليمن ناحية أخرى، فإن الدعم 

مع كل الدول النامية، فضال عن اھتمامھا بضرورة تعميق العالقات مع الدول النفطية ومن بينھا إيران 
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، فضال عن كون الصناعيالقطاع  فيتشھده البرازيل  الذيبطبيعة الحال، وذلك نظرا للتطور الھائل 

   .الغذاء إليران مصدريالبرازيل من أكبر 

وسيف االنتخابي في العالقات الخارجية تطوير ھذه العالقات مع منطقة تضمن برنامج ديلما ر

فالبرازيل إبان، رئاسة لوال دا سيلفا، تزعمت الحوار بين . تعتبرھا ھامة للغاية وھي منطقة العالم العربي

 . كما عينت مبعوثا لھا في الشرق األوسط والعالم العربي. الجنوبيةأمريكا -العالم العربي

اھتمام البرازيل بقضايا الشرق األوسط جاء متأخرا، وھذا ما جعل الفاعل الرئيسي،  ربما يكون

وھو الواليات المتحدة، يرفضه ويصوره على أنه مجرد محاولة برازيلية لإلضرار بالمواقف األمريكية 

، فإنه ال وإن كان ھذا التصور األمريكي فيه قدر كبير من الصحة. التقليدية والمصالح الثابتة في المنطقة

يكشف عن الصورة الكاملة، وھي أن البرازيل تسعي بالفعل للعبث باألوراق األمريكية في الشرق 

األوسط، الذي يعتبره القطب الشمالي منطقة نفوذ خاصة به، على غرار ما تقوم به الواليات المتحدة من 

 .اختراق داخل حدود قارة أمريكا الجنوبية

لكن أيضا ھناك دافع برازيلي آخر، ھو القيام بدور سياسي دولي متميز في قضايا مھمة تشغل 

الرأي العام العالمي، وأن تؤدي ھذا الدور بأسلوب مختلف عن منافسھا الشمالي، وتقدم حلوال جديدة 

الحصول على  لتظھر أمام دول العالم بوصفھا قطبا جنوبيا صاعدا، وھذا بدوره يخدم الحلم البرازيلي في

 -وقد ظھر ھذا الدور في قضيتي الملف النووي اإليراني، والصراع العربي . مقعد دائم في مجلس األمن

  .اإلسرائيلي

أن صادرات البرازيل الى  في تقريٍر حديٍث لھا" الغرفة التجارية العربية البرازيلية"أفادت وقد 

، وسجل رقم المعامالت انخفضا الى 2014الى غاية نونبر  %6,2الدول العربية انخفضت بنسبة 

. خالل نفس الفترة من السنة الماضية 1,24، مقارنة ب 2014مليار دوالر الى غاية شھر نونبر  1,16

  . 3,19مليون طن إلى  3,5من  ,%9,06كما انخفض حجم الصادرات أيضا بنسبة 

مليار  12,7من   %13أما مداخيل الصادرات اتجاه  الدول العربية فقد انخفضت أيضا بنسبة 

وتقلص حجم . مليار خالل نفس الفترة من السنة الماضية 11,05، الى )2014نونبر (دوالر  

 .مليون طن 300 33مليون طن إلى  35من  %5الصادرات بنسبة 

البرازيلية، في تقرير حول التبادل التجاري بين الجانبين،  -وأوضحت الغرفة التجارية العربية   

ثورات الربيع  ستقرار األمني والسياسي التي شھدتھا بعض الدول العربية خاللأن حال عدم اال

  .لم تؤثر في التبادالت التجارية  العربي
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منذ عززت رئاسة البرازيل  أنتقارير صادرة عن مراكز للدراسات االستراتيجية وأبرزت 

. فتح أكبر على مراكز األبحاث والجامعات العربيةوتن ،سنوات وزارة الخارجية بخبراء في العالم العربي

ي دول لبية باقغة مما دفع بأنيويبقى من أكبر عناوين التحول في البرازيل ھو اعترافھا بالدولة الفلسطي

أن التأخر الحاصل في القفز بالعالقات البرازيلية ـ  على تؤكد التقارير نفسھاو .المنطقة تبني الموقف نفسه

  .العربية يعود الى اضطرابات الربيع العربي منذ ثالث سنوات

  العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية

الواقع في أمريكا الجنوبية أن المصالح األمريكية باتت مھددة وبشدة، بسبب تغير تلك الحكومات 

الفاسدة والديكتاتورية التي كانت موالية للواليات المتحدة، واستبدالھا بحكومات يسارية جاءت إلي الحكم 

ق العدالة االجتماعية، عن طريق االنتخابات الديمقراطية، مما يعكس رغبة الشعوب الالتينية في تحقي

وحل المشكالت االقتصادية التي كثيرا ما عانتھا شعوب القارة، وحملت كال من الواليات المتحدة 

ولھذا السبب، نجد أن الجھود البرازيلية . وحكوماتھم الموالية لھا سبب ھذه األوضاع االقتصادية المتردية

قتصادي أو األمني أو العسكري، تلقي ترحيبا من في شأن العمل الالتيني المشترك، سواء في المجال اال

المصلحة األمريكية في  على ادول القارة أكثر من المجھودات األمريكية، وھو األمر الذي يؤثر سلب

  .المنطقة

سياسة " لوال"وال تقتصر جوالت الصراع البارد بين القطبين داخل أمريكا الجنوبية فقط، بل اتبع 

فنجد البرازيل تقوم بدور قوي في ملفات مھمة . طار اإلقليمي إلي العالميجديدة، ھي الخروج من اإل

وبالطبع، . مطروحة على الساحة الدولية، ظلت ھذه الملفات ولفترة طويلة حكرا على الھيمنة األمريكية

وقد ظھر ھذا بوضوح في . يأتي دائما الموقف البرازيلي على طرف النقيض مع الواليات المتحدة

  .االسرائيلي، والملف النووي اإليراني - قضيتي الصراع العربي التعامل مع

  صالح المنظمات الدوليةإ

المنظمات الدولية الكبرى مثل األمم  فيأن تجرى  ينبغي عن اإلصالحات التي روسيف دافعت 

يوم ، لم تعد تعكس ال ديلما، فھذه المنظمات حسب برنامج  الدوليوالبنك  الدوليالمتحدة ، وصندوق النقد 

لقد كانت السياسة الخارجية " : للقوى الدولية ، وتختم روسيف برنامجھا بالقول العالمي الحاليالترابط 

من  أساسيبل إنھا عنصر . العالم البرازيلي فيأن تكون أكثر من مجرد أداة للمشروع  فيوسوف تستمر 

 . " الوطنيمشروعنا 
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ال يمكن ألحد التقليل " : لوجية وأضافتواستنكرت روسيف قيام ھذه الشراكات على أسس أيديو

 .المنطقة فيمن أھمية أمريكا الالتينية بالنسبة للبرازيل ، أكبر بلد 

 للبرازيل الدوليتحديات الدور 

الجريمة، ال  فيللبرازيل، وتتمثل أولى ھذه التحديات  الدوليثمة تحديات ما زالت تواجه الدور 

، السياسيمع تصاعد معدالت جرائم القتل لمستويات غير مسبوقة، وھو ما يھدد استقرار النظام  سيما

ناھيك عن أن انتشار الجريمة المنظمة قد يھدد بقيام العصابات بالسيطرة على المدن البرازيلية الكبرى 

في الحكومية  فشل الجھودوتحد لسيطرة الدولة، وربما يعزز من احتمالية حدوث ذلك السيناريو  في

  .للجرائم المنظمة التصدي

من المجتمع % 10عدم المساواة االجتماعية، إذا يحصل حوالى  فيالتحديات فيتمثل  ثانيأما 

يمثلون طبقة كبار  البرازيليمن الشعب % 1من كل ثروة المجتمع، فضال عن أن أقل من % 54على 

من % 3يمتلكون % 53مقابل  في، ياألراضمن % 40 حواليالزراعية ويمتلكون  األراضيمالك 

  .إجمالي األراضي

الفساد، والذى يؤثر انتشاره على المكانة الدولية للبرازيل، حيث احتلت  فيالثالث  التحديويتمثل 

تصنيف مؤسسة الشفافية الدولية من حيث مستوى الفساد،  فيدولة  133من بين  70البرازيل المرتبة 

عدم إخضاع المتھمين بالفساد  فييتمثل  القانوني البرازيليالنظام  فيھيكلي ويعود ذلك باألساس لقصور 

 في، وإنما يتم إجراء محاكمات صورية مشكوك القضائي العاديمن المسئولين لمحاكمات أمام النظام 

  .نزاھتھا

 ةــالصــخ

ً على مكانتھا  والتيالنھاية يبقى القول أن البرازيل وبالرغم من التحديات سالفة الذكر،  في تؤثر نسبيا

الدولية، إال أنھا تخطو خطوات ثابتة نحو تثبيت أقدامھا على الساحة الدولية السيما وأنھا تتمتع بقبول 

 فيانخراط قواتھا العسكرية  في، وھو ما بدا الناميسواء من القوى الكبرى أو من دول العالم  دولي

وداخليا قطعت شوطا . الدوليالسالم على المستوى  بالقارة وعمليات حفظ الداخليأنشطة حفظ األمن 

، فخطت خطوات كبيرة الدوليتمثل حجرة عثر أمام انطالقھا  والتيكبيرا نحو معالجة أزماتھا الداخلية 

عبر سلسلة إصالحات اقتصادية ھيكلية أدت زيادة معدالت النمو  االقتصادينظامھا  مؤسسةنحو 

  .االقتصادي
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  مواقف مشرفة من العدوان األخير على غزة :أمريكا الالتينية

  

عرفت دول أمريكا الالتينية تحوال كبيرا تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي خالل السنوات 

األخيرة يتجلى في حجم التعاطف المتنامي مع القضية الفلسطينية الذي ال يكتفي بعبارات الشجب 

ق الفلسطينيين فقط، بل يتجلى أيضا في المواقف الجدية التي واالستنكار للسياسة العدوانية اإلسرائيلية بح

وصلت لقطع العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، فقد شھدت دول أمريكا الالتينية مرات عدة غضبا عارما 

  .في الرأي العام، بلغ ذروته مع قرار سياسي لبعض دولھا يقضي بسحب سفرائھا من إسرائيل

الالتينية خالل حرب إسرائيل على غزة من القوة بمكان، وھو  وبدت مواقف الدول في أمريكا

موقف ليس بالجديد إذ سبق وأن قامت بلدان اخرى بقيادة اليسار منذ سنوات بقطع عالقاتھا الدبلوماسية 

، كما قامت كل 1973عام " النكبة العربي"مع إسرائيل ، حيث كانت كوبا قد اتخذت ھذه الخطوة منذ 

بقطع ھذه العالقات بعد العملية العسكرية اإلسرائيلية العدوانية ضد   2009ال عام من بوليفيا وفنزوي

  .2010أھالي قطاع غزة، باالضافة إلى نيكاراغوا التي قطعت العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 

يكتسي أھمية كبيرة  ھذا التحول في مواقف أمريكا الالتينية من الصراع العربي ـ االسرائيلي

نظرا لكونه ال يقتصر على دولة أو اثنتين من دول المنطقة فقط ، بل أصبح األمر يتعلق بمجمل الدول 

الالتينية بعد سيطرة اليسار على الحكم في غالبيتھا، وباتت الرؤى بينھا فيما يتعلق بموقفھا من القضية 

أمد طويل طريقھا وحيدة بين دول المنطقة في  الفلسطينية شبه موحدة، فقد  كانت كوبا قد سلكت منذ

مسار دعم القضية الفلسطينية، فيما أصبح األمر اليوم يتعلق بموقف يكاد أن يكون موحدا  تجاه القضية 

  .الفلسطينية ألغلب دول أمريكا الجنوبية

فمن خالل المتابعة الدقيقة لمواقف شعوب وحكومات دول أمريكا الالتينية على العدوان 

سرائيلي على قطاع غزة، يتبين لنا أنه كان لھا ردة فعل قوية وغير مسبوقة تجاه إسرائيل جراء اال

يوليوز  8فمنذ اليوم األول للقصف اإلسرائيلي على غزة بتاريخ . ممارساتھا أثناء حرب غزة األخيرة

شعبية ، بدأت التصريحات والمواقف الالتينية من ھذا العدوان تتضح وتتبلور من تحركات 2014

  .وصوال إلى تصريحات رسمية ومواقف دبلوماسية صارمة وعلى مستوى الحدث

                                                            

   الرباط أكدال –جامعة محمد الخامس  باحث في العالقات الدولية، حمدي أعمر حداد. د  
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فلم يكن المجتمع المدني في أمريكا الالتينية أقل حماسة واندفاعا من العرب والمسلمين في فترة 

العدوان، إذ تعددت المظاھرات ومظاھر أخرى من الدعم والتأييد من فئات متنوعة من شعوب القارة، 

نان من الحائزين على جائزة نوبل، وھما بيريز إسكويفيل من األرجنتين وريجو بيرتا منيتشو وخرج اث

من جواتيماال يطالبان بمعاقبة إسرائيل بالعقاب نفسه الذي عوقبت به جنوب أفريقيا على سياستھا 

يسية وقد خرجت العديد من االحتجاجات في عدد من عواصم امريكا الالتينية وفي مدن رئ .العنصرية

غطت أرجاء واسعة من ھذه البلدان من التشيلي إلى المكسيك وضمت بضع آالف االشخاص  الذين 

  .خرجوا إلى الشوارع إلظھار تضامنھم مع غزة

وقامت بعضھا باتخاذ  , وأدانت دول أمريكا الالتينة بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

مواقف حاسمة كرد فعل على ھذا العدوان فقد سحبت بعض الدول سفرائھا وقدمت دعمھا لفلسطين، 

فتوالت التصريحات وبيانات اإلدانة شديدة اللھجة من حكومات األرجنتين والمكسيك ونيكاراجوا 

  . سفراءھا في تل أبيب واألوروغواي، فيما استدعت كل من البرازيل والتشيلي واالكوادور والبيرو

، أصدر أربعة من أصل خمسة من رؤساء دول السوق المشتركة 2014يوليوز  29وفي يوم 

أثناء قمتھم في كراكاس،  -األرجنتين والبرازيل واألوروغواي وفنزويال : وھم "الميركوسور"للجنوب 

 ً سرائيلي في قطاع غزة مما يؤثر أدانوا فيه بشدة االستخدام غير المتكافئ للقوة من قبل الجيش اال"بيانا

  ".رفع الحصار فورا عن قطاع غزة:" ، كما طالبوا ب"أساساً علي المدنيين ومن بينھم النساء واألطفال

، “بالمجزرة”ووصفت رئيسة البرازيل ديما روسيف ھذا العدوان اإلسرائيلى على غزة 

خيرة سفيرھا من تل أبيب، الخطوة وتصاعدت حدة التوترات بين إسرائيل والبرازيل عندما استدعت األ

وھو  .”بالقزم الدبلوماسي”التي دفعت المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى وصف البرازيل 

  .رد فعل عبر عن الصدمة االسرائيلية من ھذه الخطوة المھمة

ن المقرر كما ألغي رئيس اإلكوادور، رافائيل كوريا، زيارته إلى إسرائيل وفلسطين التي كان م

، أعلن رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، أن بالده وضعت 2014يوليوز  29وفي . القيام بھا في ھذه الفترة

وعمليات ال إنسانية ضد المواطنين ' إبادة جماعية'بسب ما اعتبره " الدول اإلرھابية"إسرائيل على قائمة 

  .ائيلالمدنيين في غزة، وألغى برنامج اإلعفاء من التأشيرات مع إسر

، العدوان اإلسرائيلي على 2014غشت  4يوم ' خوسيه موخيكا'ووصف رئيس األوروغواي 

من غزة، وصرح “ باالنسحاب الفوري“، وطالب الجنود اإلسرائيليين "اإلبادة الجماعية"شعب غزة بـ 
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بأنه من المحتمل سحب سفير بالده من تل أبيب، في حين صرح وزير خارجيته، لويس الماغرو، أن 

  .الده تنظر في إعادة تقييم كل العالقات الدبلوماسية مع إسرائيلب

أيضا بشدة الھجوم اإلسرائيلي، ووصفه بأنه " نيكوالس مادورو"بدوره أدان الرئيس الفنزويلي 

. وندد بما وصفه بحرب اإلبادة التي استمرت ما يقرب من قرن ضد الفلسطينين" مذبحة مروعة"

اإلبادة ”راكي الموحد الذي ينتمي إليه الرئيس مادورو ، مصطلح واستخدم نائب عن الحزب اإلشت

  .لوصف الوضع في غزة“ الجماعية

، وسحبت كل 2014يوليوز  29وفي . كما أعلنت شيلي أنھا توقف تبادلھا التجاري مع إسرائيل

يكا ، من التشيلي واإلكوادور والسلفادور سفرائھا من إسرائيل، بينما دعت كل من األرجنتين وكوستار

اللتان لديھما نسبة كبيرة من السكان اليھود، سفراء إسرائيل لديھا إلى اجتماعات عاجلة بوزارات 

  .الخارجية لكل منھما

يمين (وبقي البلد الوحيد الشاذ عن قاعدة اإلجماع ھذه ھو كولومبيا برئاسة خوان مانويل سانتوس 

  .الذي استبعد تماما استدعاء سفيره في تل ابيب) وسط

أو ما يعرف بالبديل البوليفاري، أصدر إيفو موراليس » ألبا«ى الباز، وبالنيابة عن مجموعة وف

رئيس بوليفيا بيانا قويا وصف فيه إسرائيل بأنھا دولة إرھابية وطالب بمعاقبتھا بتھمة ارتكاب جرائم ضد 

ة أقوى شعبية بين ومن ناحيتھا، اعتبرت ميشيل باتشيليت، رئيسة جمھورية التشيلي وصاحب. اإلنسانية

بما حدث لھا شخصيا عندما نفاھا   رؤساء القارة الالتينية، ما حدث لالجئين الفلسطينيين أشبه ما يكون

 .دول غريبة   الجنرال بينوشيه دكتاتور شيلي إلى خارج البالد، وتحدثت طويال عن معاناتھا كالجئة في

إلى مجموعة من " فيدل كاسترو" وانضم الرئيس الكوبي السابق والزعيم األمريكي الجنوبي

وفيه يطالب الموقعون " للدفاع عن فلسطين ونصرة غزة"المفكرين ورجال السياسة بتوقيعه بيانا دوليا 

ومن بين  .إسرائيل باحترام قرارات االمم المتحدة واالنسحاب من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية

التي تضم الھيئات االميركية " كة الدفاع عن االنسانيةشب"الذي وزعته -الذين وقعوا على ھذا البيان 

رئيس بوليفيا ايفو موراليس والفنان األرجنتيني والحائز  على جائزة نوبل للسالم أدولفو بيريو  -الالتينية

ويطلب البيان من حكومات العالم . اسكيفل والراقصة الكوبية أليسيا الونسو والكاتب االميركي اليك ووكر

الذي دعاھا إلى االنسحاب من االراضي  1967طالب إسرائيل باحترام قرار االمم المتحدة أجمع أن ت

 . التي احتلتھا خالل تلك الحرب
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وخالل نفس الفترة من العدوان االسرائيلي على شعب غزة ومقدراتھا أقام الرئيس الفنزويلي 

الذين سيلتحقون بجامعات  حفل استقبال حاشد لمجموعة من الطلبة الفلسطينيين" نيكوالس مادورو"

الفلسطينيين ضمن برنامج أطلق عليه  فنزويال ضمن ألف منحة أعلن عنھا الرئيس الفنزويلي للطلبة 

  .تخليداً لذكرى الرئيس ياسر عرفات" منح ياسر عرفات"

، في كلمة باإلنابة عن سفراء دول أميركا "باولو كامنھا كستشيلو"كما أكد ممثل البرازيل 

خالل مھرجان خطابي برام هللا  تقديرا لموقف دول أميركا الالتينية مساندة شعوب وحكومات الالتينية 

أميركا الالتينية للشعب الفلسطيني، وأنه آن األوان إلنھاء االحتالل، واقامة الدولة المستقلة على كامل 

من المدنيين، وشدد ألمه كون معظم ضحايا العدوان على القطاع ھم  .1967األراضي المحتلة العام 

  ."ھذه ليست المرة األولى التي تتم فيھا مھاجمة غزة، لكن نأمل أن تكون األخيرة: "وقال

ھذه المواقف المتقدمة لدول أمريكا الالتينية لقيت ترحيبا من لدن العديد من الفعاليات العربية التي 

قد فاق المواقف الرسمية بشكل لقيت في التأييد الالتيني دعما كبيرا خارج منطقتنا العربية، وإن كان 

مھرجانا خطابيا برام هللا  تقديرا لموقف دول أميركا " فتح"فقد نظمت حركة التحرير الفلسطينية . كبير

الالتينية وعدد من البلدان األخرى، التي دعمت الشعب الفلسطيني في مواجھة العدوان اإلسرائيلي على 

لجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث على مواقف الدول قطاع غزة، وخالل ھذا المھرجان أثنى عضو ال

ھذه الدول عمدت إلى "المساندة للشعب الفلسطيني، خاصة ابان العدوان اإلسرائيلي، مبينا أن  الالتينية 

سحب سفرائھا من تل أبيب، وقطع عالقاتھا االقتصادية معھا، انطالقا من مواقف مبدئية، وانتصارا لقيم 

، وأكدت مختلف التدخالت على تقدير الشعب الفلسطيني للمواقف التي "وحقوق اإلنسانالحرية والعدالة، 

اتخذتھا دول أميركا الالتينية، وأنه يتطلع إلى دور أكثر فاعلية من المجتمع الدولي، النھاء االحتالل، 

اإلشادة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس، باالضافة إلى 

بمواقف الدول الالتينية التي اتخذت طريقا لم تسلكه الكثير من الدول، وھي موقف تعبر عن ارادة سياسية 

  .ترفض الظلم، وتتطلع إلى تحقيق قيم اإلنصاف والحرية في العالم

كل من رؤساء دول  إلىرسالة شكر " أحمد بن محمد الجروان "العربي البرلمانكما بعث رئيس 

، والتي اتخذت إجراءات ضد )والبيرو، والسلفادور، واإلكوادور، والتشيلي، البرازيل( الجنوبية أمريكا

إن موقفكم : "، ثمن فيھا مواقف زعماء تلك الدول، قائالغزةإسرائيل إثر عدوانھا المستمر على قطاع 

 إسرائيل، واستمرار غزةعلى األطفال والنساء والشيوخ من الفلسطينيين في  إسرائيلاألخير تجاه حرب 

المدنيين في حربھا الشرسة والمتوحشة  وحماية اإلنسانكل القوانين الدولية وقوانين حقوق في تجاوز 

لفلسطيني المحاصر، ال لشيء سوى لمطالبته بحريته وإقامة دولته المستقلة التي نصت ا الشعبضد 
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اإلنساني في ظل تخاذل وتواطئ دولي عن  التاريخعليھا كل قوانين المجتمع الدولي، لھو موقف يشھد له 

وباسم كل الشعوب العربية نثمن غالًيا  العربي لبرلماناأننا في : "، وأضاف"وقف ھذه المجازر في غزة

العربي لمواقفكم المشرفة والتي ستبقى  الشعباألخيرة تجاه إسرائيل، ونؤكد لكم تقدير كل  إجراءاتكم

الالتينية  ، مختتما رسالته وھو يتمني التوفيق والسداد لقادة وشعوب الدول"رصيد أخوة وصداقة للشعبين

   ".التي تفاعلت ايجابيا ضد إسرائيل رًدا على حربھا وعدوانھا على الشعب الفلسطيني

 

  2014مختارة ألھم أحداث سنة  جياوكرونول
  

 اير ـين  
  في ھافانا) سيالك(ب يياقمة مجموعة دول أمريكا الالتينية والكار

 الرئيس الفنزويلي يعلن عن إعادة تطبيع العالقات مع الباراغواي
 فائض تجاري خالل عقد البرازيل تسجل أدنى

 صين تسلم أكبر دفعة من القطارات السريعة بين المدن إلى األرجنتينال
 محكمة العدل الدولية تمنح البيرو منطقة بحرية خاضعة لسيادة تشيلي

  
 رايرـفب  

 رئيس نيكاراغوا يحصل على حق الترشح لوالية ثالثة 
 قمة أمريكا الشمالية بالمكسيك تؤكد أھمية التعاون والتكامل بين دولھا

  الصين تسعى إلقامة منتدى مع أمريكا الالتينية والكاريبي
 يوافق على إقامة منطقة تجارة حرة وانضمام كوستاريكا" تحالف المحيط الھادى"تكتل 

  فنزويال تطرد دبلوماسيين أمريكيين
  

 ارسـم  
  في السلفادور فوز سانشيز سيرين في االنتخابات الرئاسية

  رئيسة تشيلي الجديدة ميشيل باشيليه تتولى مقاليد الحكم
 في موانئ أمريكا الالتينيةروسيا ت تأمين سفن وطائرالإنشاء مراكز 

 ميركوسورالي يوافق على انضمام بوليفيا إلى نوروغواألمجلس الشيوخ ا
  التوقيع على مذكرة تفاھم بين األرجنتين والبرازيل لتقوية التجارة الثنائية

  
 لـأبري  

 المكسيك وبنما يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة
  ببانما فوز خوان كارلوس فاريال في انتخابات الرئاسة

 محطة رادار صينية 26فنزويال تشتري 
  حيل األديب الكولومبي الكبير غابرييل غارسيا ماركيزر
 رنسي يزور المكسيك لدفع العالقاتلرئيس الفا
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 اي ـم  
 أمر اعتقال بحق رئيس السلفادور السابق فرانسيسكو فلوريس

  السياسية األزمةكيري يھدد بفرض عقوبات على فنزويال نتيجة استمرار 
 إضرابات البرازيل تتصاعد قبيل المونديال

 "نادي باريس"مليار دوالر لـ 9.7األرجنتين توافق على دفع 
  عاًما  12 ريكاردو مارتينليحبس رئيس اإلكوادور األسبق 

 و ـيوني  
   يفوز بوالية رئاسية ثانية في كولومبيا سانتوس

  بوليفيا تقيم أكبر شبكة للقطارات المعلقة في العالم
 الرئيس الصيني يقوم بجولة بعدد من دول أمريكا الالتينية

  في البرازيل" بريكس"قمة 
  فنزويال تعيد عالقتھا الدبلوماسية مع بنما

 وزـيولي  
  بوتين يزور كوبا واألرجنتين والبرازيل

 مليارات دوالر من الصين 7.5األرجنتين تقترض 
 الصين توقع اتفاق لتجارة النفط والمواد الخام مع فنزويال

  سنوات 10للعمل في  األدنىبوليفيا تحدد السن 
  2025منظمة األغذية والزراعة تأكد أن المنطقة ستنھي المجاعة قبل 

  
 تـغش  

  ضحايا الفارك يدافعون عن السالم كطريق وحيد في كولومبيا
  ھوغو شافيز كسفيرة بالنيابة لدى األمم المتحدةتعيين ابنة 

  كولومبيا تنشأ لجنة فرعية تقنية للتقدم في مسلسل السالم مع الفارك
  الدورة الثانية من المفاوضات حول التعاون بين كوبا واالتحاد األوروبي

  حسب برنامج األمم المتحدة للتنمية ثلث سكان المنطقة مھددون بالفقر 
  

 نبرـشت  
  الرئيس السابق لألرجنتين منعم يؤكد أن ابنه توفي في انقالب

  للطالب ضد حكومة اإلكوادوراعتقاالت وإصابات في مظاھرة عنيفة 
  األمم المتحدة تدعو إلجراء انتخابات في ھايتي قبل نھاية العام

  رئيسة األرجنتين تھاجم في األمم المتحدة إرھاب الصناديق االقتصادية والقوى العظمى
  

 وبرـأكت  
  انضمام فنزويال لمجلس األمن

  موراليس يفوز بوالية ثالثة في بوليفيا  إيفو الرئيس
  في البرازيل ديلما روسيف تفوز بانتخابات الرئاسة

  إلقاء القبض في الشيلي على رئيس أمن بيونتشي
  حزب إيفو موراليس يحصل على ثلثي المقاعد في البرلمان

 برـنون  
  على كوبا كيياألمرالمتحدة تصوت مجددا ضد الحظر  لألممالجمعية العامة 

  رئيس البيرو يزور روسيا 
  مظاھرات في المكسيك تطالب بتطبيق العدالة في حق الطلبة المفقودين

  عودة الرئيس السابق تاباري فاسكويز لرئاسة األوروغواي
على المدنيين خالل النزاع ثوار كولومبيا يقرون بأن أفعالھم أثرت  
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 بر ـدجن  
  واى بسبب تصريحات رئيسھا بشأن الطالب المفقودينغورواألالمكسيك تستدعى سفير 

  "فارك"احتجاجات حاشدة في كولومبيا على عفو محتمل عن متمردي 
  للتبادل الحر مع كوريا الجنوبية كونغرس كولومبيا يصادق على اتفاقية

  أمريكية في المكسيك-لقمة اإليبيرول 24الدورة انعقاد 
  اجتماع وزراء خارجية المركوسور لمناقشة وضعية االندماج االقتصادي

 .الرئيس األمريكي يقرر تطبيع العالقات مع كوبا
  

  

  2015األجندة السياسية لسنة 

  

  مارس االنتخابات التشريعية في السلفادور 

  

 يوليو االنتخابات التشريعية في المكسيك 5  
 
 

  شتنبر االنتخابات التشريعية والرئاسية في غواتيماال 

 

 أكتوبر االنتخابات التشريعية والرئاسية في األرجنتين  
  

 االنتخابات التشريعية في فنزويال   
  

  




