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واقع ومستقبل العالقات
الثنائية بني إيران والبرازيل

إيران و امريكا الالتينية

الفصل األول مقدمة
تعتبر البرازيل شريكًا جتارًيا استراتيجًيا مهًما إليران 

في أمريكا الالتينية، خاصة ابان حرب  اخلليج 
األولى  حيث رأت طهران في البرازيل أفضل من 

هو موجود في الساحة الدولية وعليه توقفت ايران 
عن استيراد القمح من الواليات املتحدة وبدأت 

باستيراده من البرازيل.

مرت العالقات البرازيلية اإليرانية مبراحل متعددة متثل 
بعضها حتوال في السياسة اخلارجية البرازيلية والبعض 

اآلخر يسعى الي ابقاء جانب العالقات االقتصادية 
والتجارية كعامل محرك لطبيعة العالقات السياسية بني 
البلدين، وكانت طبيعة تلك العالقات تتأثر بشخصية 

الرؤساء في البلدين وتوجهاتهم الفكرية وقربهم من 
القوى الغربية. 

ففي عهد الرئيس لويز إيناسيو لوال دا سيلفا الذي تولى 
رئاسة البرازيل من 2003 إلى 2010 حظيت العالقات 
بني البرازيل وإيران باهتمام كبير، حيث أراد الرئيس 

لوال تغيير مسار عالقاته اخلارجية مع دول خارج نطاق 
أمريكا الشمالية وأوروبا، والتوجه نحو أمريكا اجلنوبية 

والدول النامية وافريقيا والشرق األوسط. 
وقد ٌتوج هذا التوجه في مسار السياسة اخلارجية بني 

البلدين، عندما أتت زيارة أحمدي جناد للبرازيل عام 
2009، كأول زيارة لرئيس إيراني لهذا البلد منذ أكثر 

من أربعة عقود، ثّم التقى الرئيس لوال في أيار بالرئيس 
اإليراني واملرشد األعلى علي خامنئي في جهود دعم 

البرازيل حق إيران في إجراء أبحاث نووية لألغراض 
السلمية، كما صوتت البرازيل ضد فرض عقوبات 

جديدة على إيران وبرنامجها النووي في حزيران/
يونيو من العام عينه. لكن العالقات بني البلدين 

تراجعت بشكل كبير في عهد الرئيسة ديلما روسيف 
أي بني عامي 2011 و2016، التي كانت تولي أولوية 

في عالقاتها اخلارجية مع الواليات املتحدة واملنظمات 
الدولية، وملفات حقوق اإلنسان حول العالم. 

يسلط هذا التقرير الضوء على مراحل تطور العالقات 
البرازيلية االيرانية على املستوى السياسي واالقتصادي، 
وكذلك فهم طبيعة ونوعية ودوافع النفوذ اإليراني على 

املستوى العسكري واألمني خاصة في منطقة احلدود 
الثالثية حيث تلتقي البرازيل واألرجنتني وباراغواي.

الفصل الثاني 
التعاون السياسي 

والدبلوماسي
تعود جذور العالقات الدبلوماسية بني البرازيل وإيران 

إلى عام 1903 حني مت توقيع معاهدة صداقة بني البلدين 
في ظل حكومة »رودريغو ألفيس« ولكن العالقة 

لم تنضج حتى عام 1961 حني مت رفع مستوى الوفد 
البرازيلي في طهران الى مرتبة سفارة1. 

كانت البرازيل تهدف إلى تعزيز حضورها الثقافي في 
الشرق األوسط، و بحلول عام ١٩٧٥م اتفق البلدان 

على إنشاء جلنة للتعاون االقتصادي والفني. 
 ازدهرت عالقة ايران مع الدول االشتراكية عموًما بعد 

الثورة اإلسالمية في 1979 السيما مع  كوبا في عهد 
فيديل كاسترو. وبعد أن قامت احلرب العراقية اإليرانية 

)1980-1988( عززت طهران العالقات مع البرازيل، 
التي كانت  في وضع أفضل للمساعدة والتجارة 

والصناعة. 
في تشرين األول )أكتوبر( 1988، زار فريق صناعي 

برازيلي إيران ملناقشة توريد معدات حملطات الطاقة. وفي 
الوقت نفسه، ذهب وزير الصناعة اإليراني إلى البرازيل 

وأعلن أن البلدين يعتزمان توسيع التجارة إلى 1.5 
مليار دوالر2. وكذلك التعاون العسكري عن طريق بيع 

طائرات عسكرية برازيلية الصنع وتدريب عسكريني 
إيرانيني على قيادتها3.

بعد وفاة آية هلل اخلميني عام 1989 واستالم هاشمي 
رفسنجاني احلكم، بقيت العالقات فاترة بني ايران و 

البرازيل بسبب النهج البراغماتي الذي حاول رفسنجاني 
انتهاجه مع الغرب على الرغم من أن محاوالته لم تنل 

إعجاب الغرب. 
وبقيت األمور على حالها حتى استالم الرئيس 

البرازيلي  لويز إيناسيو لوال دا سيلفا في 2003 خالل 
فترة حكم محمد خامتي في طهران حيث أخذت 
العالقات بني البرازيل وإيران تأخذ اجتاه تصاعدًيا.

فقد فّضل الرئيس البرازيلي لوال عدم توثيق العالقات 
مع ما يسمى دول BRICs )البرازيل، وروسيا، والهند، 
و الصني(4. وإعطاء أولوية لتكثيف التعاون مع الدول 
النامية ودول أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وكذلك الشرق 

األوسط5. ونتيجة ذلك دعا لوال نظريه اإليراني في مطلع 
٢٠٠٤ حلضور قمة دول عدم االنحياز )G15( املنعقدة 

في كاراكاس. 
وبدأت الثقة تتزايد في طهران بأن النظام يستطيع 
أن يعتمد على دعم البرازيل في مواجهة الضغوط 

األمريكية أو التهديد بفرض عقوبات اقتصادية.
على الرغم من حتسن العالقة بشكل ملحوظ بني 

البلدين في فترة خامتي، اال أن البرازيل ظلت متشككة 
في بعض تصرفات إيران، ففي عام 2005، رفضت إدارة  THE MIDDLE EAST, BETTER EXPLAINED



الرئيس لوال مساعدة فنزويال في برنامجها النووي مبجرد 
أن اتضح أن كاراكاس لم تكن مستعدة للمضي قدًما 

دون تعاون مباشر من إيران، مما يدل على أنه على الرغم 
من حتسن العالقات بشكل كبير، فإن »اإلطار املؤسسي 

للبرازيل لن يسمح بهذا النوع من املعامالت، األمر 
الذي قد يعرض مكانة البرازيل الدولية للخطر«، كما 
أن اخلطابات التحريضية والتحدي للمؤسسات الغربية 
منعت البرازيل من التعامل مع إيران عالنية بعد  تولي 

الرئيس أحمدي جناد مقاليد احلكم في ايران6.
تطورت العالقات الدبلوماسية واتخذت منحنى أكثر 
بعًدا على مستوى الدعم السياسي الدولي ففي حزيران 

2010 صوتت البرازيل والتي كانت تشغل مقعًدا غير 
دائم في مجلس األمن ذلك الوقت - ضد فرض عقوبات 

جديدة على طهران وبرنامجها النووي.  دافع الرئيس 
لوال دا سيلفا عن حق إيران في برنامج نووي »سلمي« 

وتخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة مع االحترام الواجب 
لالتفاقيات الدولية.

 كما أيد أحمدي جناد طلب البرازيل حينها إصالح 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة وحق البرازيل في 

احلصول على مقعد دائم في املجلس7.
كانت العالقات بني إيران والبرازيل في عهدي أحمدي 

وفد رفيع املستوى مكون من أربعة أعضاء في البرملان 
البرازيلي ايران وتلقوا ترحيًبا كبيًرا من رئيس البرملان 

اإليراني حينها علي الريجاني ، بهدف إعادة  بناء 
العالقات بني البلدين10. 

بعدها بعام التقت روسيف بروحاني في نيويورك 
واتفق الطرفان على تعزيز اجلوانب االقتصادية والتعاون 
الثقافي بينهما، داعمًة علًنا رفع العقوبات التي فرضت 

على إيران من قبل الغرب وصرحت بأن »إيران والبرازيل 
تتمتعان  بوجهات نظر مشتركة في مختلف املنظمات 

الدولية »، واضاف أن »البرازيل تعتبر إيران قوة اقليمية 
وهي مهتمة في توسيع العالقات التجارية واالقتصادية 

الثنائية« داعيًة الشركات اإليرانية لالستثمار في 
البرازيل11.

ُعزلت الرئيسة ديلما روسيف  في آب/أغسطس 
2016 ، وتولي ميشيل تامر رئاسة البرازيل، وهو سياسي 

مؤيد للواليات املتحدة، لذلك وقف تامر  بعيًدا عن 
طموحات إيران الثورية، جاعاًل العالقات االقتصادية هي 
الركيزة األساسية للعالقات معها12. مترجًما ذلك التوجه 

بلقاء في برازيليا في نيسان/أبريل 2018، مؤكًدا على 
احلاجة إلى تعزيز التجارة والتعاون بني البلدين؛ حيث 
أعلنت حكومة البرازيل في أيلول/سبتمبر من العام 

نفسه عن خطة لتخصيص 1.2 مليار دوالر أمريكي من 
خالل بنك التنمية البرازيلي، تستهدف رجال األعمال 

البرازيليني الراغبني في االستثمار ايران13.
مع انتخاب جاير بولسونارو لرئاسة البرازيل في تشرين 

األول/أكتوبر 2018، أصبح الوضع أكثر خطورة مع 
إيران، اذ وصلت التوترات املتزايدة باستمرار بني إيران 

والواليات املتحدة وحروب طهران املتصاعدة بالوكالة مع 
إسرائيل إلى ذروتها، مما يضيف ضغًطا غير مسبوق على 
االستقرار الداخلي على إيران، كما أن اعالن بولسونارو 

عن نيته نقل السفارة البرازيلية إلى القدس و نيته 
التحرك نحو حتالف إسرائيلي برازيلي قد يزيد تعقيد 

األوضاع السياسية مع إيران14.
هذا التراجع في العالقات بني البرازيل وايران توافق مع 

تقارب شخصي في التوجهات الشعبوية بني الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس البرازيلي جاير 

بولسونارو، وهذا التراجع في العالقات اإليرانية البرازيلية 
قد  يؤثر على عالقات دول أمريكا الالتينية األخرى 
مع إيران نظرا ملا تتمتع به البرازيل من ثقل اقتصادي 

وسياسي على الصعيد احملّلي. 
جعل بولسونارو إقامة عالقات أوثق مع إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب أولوية دبلوماسية، فتشكلت 
الكثير من املواقف السياسية البرازيلية دعًما للمواقف 

األمريكية ضد إيران.
فقضية تزويد السفن اإليرانية بالوقود قبالة السواحل 
البرازيلية هي واحدة من العديد من النزاعات الدولية 

املتعّلقة باحلملة التي تقودها إدارة الرئيس ترامب لعزل 
إيران دوليا. اذ حذرت طهران في عام 2019 من أنها قد 

تقطع الواردات من البرازيل إذا لم تسمح للسفينتني 
بالتزود بالوقود، لكن صحيفة نيويورك تاميز ورويترز 

أفادت أن السفن حتمل اليوريا، وهو مركب شائع 
االستخدام في األسمدة، من املواد اخلاضعة للعقوبات 

 حيث ميكن استخدامه أيًضا في صنع متفجرات15.

 الفصل الثالث
منطقة »احلدود الثالثية« 

 وشبكات اجلرمية
املنظمة واإلرهاب

منطقة »احلدود الثالثية« )TBA(، هي منطقة تبلغ 
مساحتها 65 كيلومتًرا مربًعا على طول نهر بارانا في 

أمريكا اجلنوبية حيث تلتقي حدود األرجنتني والبرازيل 
وباراغواي. تقع مدنها الرئيسية الثالث في بويرتو 

إجوازو في األرجنتني، وفوز دو إيغواسو في البرازيل، 
وسيوداد ديل إستي في باراغواي. 

وتعتبر املنطقة ذات الغابات االستوائية جاذبة للسياح 
لوجود شالالت خالبة، كما أنها ذات سمعة غير حسنة 

نظًرا ألنها مرتع للمهربني و جتار املخدرات في البلدان 
 الثالثة وهذه امليزة  جتعل املنطقة جذابة بشكل

خاص إليران. 
اضف الى ذلك الى ان املسلمني الشيعة يشّكلون 

نصف سكان مدينة فوز دو إيغواسو املدينة البرازيلية 
التي تضم أكبر جالية إسالمية في احلدود الثالثية، 

 Ciudad« والتي تقع على بعد مسافة قصيرة جدا  من
del Este«، التي تضم أكبر جالية إسالمية في 

باراغواي،غالبيتهم من املسلمني الشيعة، و هذا قد 
ميكن ايران من التغلغل في تلك املجتمعات اإلسالمية 

والتالعب بها16 كما يوفر احلماية للعمالء اإليرانيني 
ويسهل عمليات تنقلهم عبر احلدود الثالثية. 

وجد حزب اهلل اإليراني مالًذا آمًنا لعملياته االجرامية 
في هذه املنطقة وأصبح احلزب مسيطًرا على منطقة 

احلدود الثالثية من خالل املمول البارز للحزب أسعد 
أحمد بركات. عندما داهمت سلطات باراغواي متجر 
إلكترونيات ميلكه وجدت رسالة من احلزب تقر بتقلي 

مبلغ 3535149 دوالر من بركات عام 2000. 
في عام 2004 ، بينما كان بركات يقضي عقوبته 

ومّدتها ست سنوات في السجن في باراغواي بتهمة 
التهرب الضريبي، فرضت وزارة اخلزانة األمريكية عليه 

عقوبات لتمويله حزب اهلل18، بتهمة أنه أقدم على حتويل 
ما بني 15 مليون دوالر إلى 150 مليون دوالر إلى لبنان 

من خالل أنشطة غير مشروعة19. كما فرضت واشنطن 
عوقبات على شقيقيه حمزة وحامت.

وفي أيلول/سبتمبر 2018 ألقت السطات البرازيلية 
القبض على أسعد بركات وعلى 14 شخص آخرين بتهم 

جناد والرئيس لوال متثل حقبة نوعية في التعاون السياسي 
والدبلوماسي لكن هذه العالقات تراجعت بشكل كبير 

في عهد الرئيسة ديلما روسيف، والتي كانت تولي 
 أولوية في عالقاتها اخلارجية مع الواليات

 املتحدة واملنظمات الدولية، وملفات حقوق
االنسان حول العالم. 

فعندما سئلت عن إيران خالل حملتها االنتخابية 
في عام ٢٠٠٩م ،  اجابت بأن« التاريخ الفظيع للنظام 
اإليراني في قتل آالف املعارضني، عندما يقترن بأوامر 

محكمة إيرانية برجم العديد من األشخاص حتى املوت 
ملخالفتهم القانون، هو سلوك من العصور الوسطى«.  

كذلك فإن قرار النظام بإلقاء املعارضني السياسيني 
باستمرار في السجون قد أثر على »وتر حساس لدى 

روسيف«8.
ونتيجة لذلك انخفضت التجارة بني البلدين، 

وفًقا لبعض التقديرات، بنسبة ٧٣٪، وعلى اجلبهة 
الدبلوماسية، تدهورت العالقات، خاصة وأن إدارة 

ديلما أصبحت »أكثر صخبًا« من إدارة لوال في انتقاد 
انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران9.

مع تولي حسن روحاني رئاسة البالد في عام 2013 
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تتعلق بسرقة الهوية وتزوير املستندات.
كما أن هذه املنطقة واملدن احملاذية لها كانت وماتزال 

منطقة تسلل لإلرهابيني وعناصر إجرامية دولية 
كمحسن رباني، املتهم الرئيس في هجوم مركز الرابطة 

اليهودي )AMIA( في بوينس آيرس- األرجنتني في 
 عام 1994 الذي أودى بحياة 85 شخًصا وأّدى

إلى إصابة املئات.
وإشارة الى مقال أصدرته مجلة فيجا البرازيلية 

)Veja(  في ابريل 2010م،  نقاًل عن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ووكالة املخابرات املركزية األمريكية واالنتربول 

عن النشاط اإلرهابي في البرازيل، حذرت فيه من أن 
رباني يتسلل كثيًرا إلى البرازيل ويخرج منها بجواز سفر 

مزور، وقد قام بتجنيد 24 شاًبا على األقل  في ثالثة 
واليات برازيلية للتسجيل في دورات »التنشئة الدينية« 

في طهران20 وتستخدم هذه الدورات كوسيلة للتلقني.
كما أشارت صحيفة نيويورك تاميز في أيار/مايو 2013 

أن احملقق اخلاص األرجنتيني في قضية تفجير املركز 
اليهودي عام 1994، ألبرتو نيسمان، قد أصدر الئحة 
اتهام ضد مسؤولني إيرانيني كبار، وفيها توضح وثائق 

االدعاء كيف أن إيران قد اخترقت ليس فقط األرجنتني، 
ولكن أيًضا البرازيل وأوروغواي وتشيلي وغيانا 

وباراغواي وترينيداد وتوباغو وسورينا وكولومبيا21. 
في متوز/يوليو 2016 ، اعتقل العضو السابق في حزب 

اهلل فادي حسن نبهه في البرازيل، حيث كان مطلوًبا 
بتهمة تهريب املخدرات.

وفًقا ملوقع »InSight Crime«، وهي منظمة صحفية 
واستقصائية غير ربحية متخصصة في التحقيق في 
اجلرائم املنظمة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي، فإن وثائق للشرطة الفيدرالية البرازيلية تشير 
الى أن املُتاِجرين اللبنانيني املرتبطني بحزب اهلل، والذين 
يتمركزون في املنطقة  الثالثية،  ساعدوا العصابة       

البرازيلية ، »قيادة العاصمة األولى« )PCC(، في 
احلصول على أسلحة مقابل حماية األسرى من أصل 
لبناني احملتجزين في السجون البرازيلية، كما ورد أن 
املهربني اللبنانيني يزودون PCC بالوصول إلى قنوات 

تهريب األسلحة الدولية، كما ذكرت الوثائق أن املهربني 
اللبنانيني ساعدوا في بيع متفجرات الـ C4 التي ُيزعم 

أن PCC سرقتها في الباراغواي22. وعليه  فان  املنطقة  
الثالثية وما يحاذيها تشكل محور ارتكاز ومالذ آمن 

للنشاطات اإلجرامية واإلرهاب سواء في البرازيل أو 
خارج حدودها. 

باإلضافة الى ذلك، كشف ضابط االستخبارات السابق 
في القوات البحرية واخلبير األمني جوزيف أميري 

في مقابلة خاصة لـ»الشرق األوسط« عن أن إيران عبر 
أذرعها تعمل بشكل وثيق في أميركا اجلنوبية،  مشيًرا 

إلى الوثائق التي كشف عنها االدعاء البرازيلي حول 
تورط املتمردين احلوثيني في نقل أسلحة من البرازيل 

إلى اليمن، وقال إن هناك أدلة على تورط حزب اهلل 

في البرازيل بتجارة غير مشروعة لألسلحة، وخصوًصا 
أن ميليشيات حزب اهلل لديها اتصاالت مع عصابات 

اجلرمية البرازيلية ) PCC(  لسنوات عدة، ومن  املوكد 
»أن تكون إيران استخدمت نفوذها في البرازيل عبر 

حلفائها من جماعة حزب اهلل وعصابات اجلرمية املنظمة 
كي يتواصل املتمردون اليمنيون مع عصابات أو شركات 

برازيلية23«.
لم تتوقف النشاطات االجرامية على اجلماعات 

اإلرهابية وشبكات اجلرمية عند حدود أمريكا الالتينية، 
بل تعدتها لتشمل شركات أسلحة دولية تورطت 

في بيع اسلحة لتاجر سالح ميني يدعى فارس محمد 
حسن مناع.، وهو مهّرب أسلحة نشط في جميع أنحاء 

القرن األفريقي منذ أكثر من عقد، في انتهاك صريح 
للعقوبات الدولية والقانون الدولي. فوفًقا لرويترز فإن 

 Forjas(  ممثلي اإلدعاء البرازيلي وجهوا اتهامات لشركة
Taurus SA(  البرازيلية ، أكبر مصنع أسلحة في 

أمريكا الالتينية، حيث ذكر ممثلو االدعاء في مدينة 
بورتو أليجري اجلنوبية، وفي عام 2016 وجهت اتهامات 

إلى مديرين تنفيذيني سابقني بشحن  80,000 سالًحا 
يدوًيا في عام 2013 إلى مناع. وبحسب وثائق احملكمة، 

ُشحنت االسلحة إلى جيبوتي وأعيد توجيهها إلى اليمن 
بواسطة مناع24. 

جتدر اإلشارة الى أن واردات احلزب من عملياته غير 
املشروعة في القارة االمريكية اجلنوبية تزيد عن 6 

مليارات دوالر وهو رقم ال ميكن إليران تزويد احلزب به 
خاصة أن متويل احلزب من قبل ايران مرهون بالتطورات 

السياسية على املستويني اإلقليمي و الدولي و طبيعة 
 العالقة مع الواليات املتحدة خاصة25.

 الفصل الرابع
التعاون في املجال 

االقتصادي والتجاري
بعد انتهاء احلرب العراقية اإليرانية، استعادت البرازيل 

حتالفها مع إيران فوقع البلدين في عام 1988 عدة 
اتفاقيات تتركز على التقنية وتوليد محطات الطاقة 
الكهربائية، حيث قام وزير الصناعة اإليراني حينها 
بزيارة البرازيل وأعلن هدف البلدين زيادة التجارة 

لتصل إلى 1.5 مليار دوالر26. لكن حجم التجارة بني 
البلدين بلغ ذروته عند حوالي 1.4 مليار دوالر - 

معظمها وارادت النفط من البرازيل في الفترة 1990-
 .1993

ثم تراجعت حتى عام 2002، وبعد ذلك بدأت في 
االرتفاع بشكل مطرد إلى حوالي 1.5 مليار دوالر في 

عام 2006 ثم ارتفعت إلى أكثر من 2.4 مليار دوالر في 
عام 2009، حيث أن معظم واردات إيران من املنتجات 

الزراعية البرازيلية27.

وفًقا لبيانات البنك الدولي، كانت البرازيل وأوروغواي 
وفنزويال أكبر ثالثة شركاء جتاريني إليران في أمريكا 

الالتينية في عامي 2005 و2009 28.
وفي عام 2015، وصل الفائض التجاري بني البلدين 
إلى ما يقدر بنحو 1.664 مليار دوالر أمريكي ، وهو 

ثامن أعلى ميزان جتاري للبرازيل في ذلك العام، بينما 
في عام 2018 بلغ 2.228 مليار دوالر أمريكي، و هذه 

األرقام تعطي أهمية السوق اإليرانية للبرازيل وقد تكون 
»مؤشًرا على سبب بقاء كال البلدين في حالة جيدة 

حتى عند حدوث تغييرات سياسية«29.
وكان التعــاون فــي مجــال البترول بني إيران والبرازيل 

فــي األراضي اإليرانية محــل اهتمام البلدين، 
»مســتفيدين مــن اخلبــرة البرازيلية فــي املياه العميقة«، 

حيــث منحــت شــركة النفــط الوطنية اإليرانية - في عام 

 Petroleo Brasileiro 2003 – شــركة النفط البرازيلية
Petrobras ترخيًصا الستكشــاف منطقة تبلغ مســاحتها 

3200 ميــل مربــع فــي اخلليــج العربي، وبعدها  بعام، 
وقعــت شــركة بتروبراس صفقــة بقيمة 34 مليون دوالر 

للتنقيــب فــي احتياطيــات النفــط في بحر قزوين ، وقال 
مســؤول تنفيذي الشــركة البرازيلية العمالقة للنفط 

وقعــت عقــًدا بقيمــة 34 مليــون دوالر للتنقيب في 
اجلــزء اإليرانــي مــن بحر قزوين، حيــث أعلن وزير النفط 

اإليرانــي حينهــا بيجان نامدار زنغنه، إن االكتشــافات 
األخيــرة دفعــت إيران إلى التقــدم على العراق، خلف 

اململكــة العربيــة الســعودية، باعتبارها ثاني أكبر 
احتياطيــات النفــط اخلام في العالم30.

تعتبر املصالح االقتصادية والتجارية هي احملرك الرئيس 
لطبيعة العالقات البرازيلية اإليرانية منذ عقود، اال أن  THE MIDDLE EAST, BETTER EXPLAINEDTHE MIDDLE EAST, BETTER EXPLAINED



هناك حتوالت جذرية في مسار العالقات السياسية والتي 
تبقي جانب العامل االقتصادي كجزء مهم وفعال في 

تطور العالقات الثنائية.
 وكانت طبيعة تلك العالقات تتأثر بشخصية الرؤساء 

وتوجهاتهم الفكرية وقربهم من القوى الغربية.  
ففي عهد الرئيس لوال دا سيلفا، كان األخير ينطلق في 

توجهاته اخلارجية من استقاللية سياسية عن الواليات 
املتحدة والتطلع لدور أكبر للبرازيل  في أمريكا الالتينية 

وافريقيا والشرق األوسط. وتشكل هذا التوجه في 
دعم سياسي إليران في احملافل الدولية في ملفها النووي 
وزيادة كبيرة في مستوى التبادل التجاري بني البلدين. 

على الرغم من توتر أو حتسن العالقات السياسية في 
مراحل معينة من فترات احلكم الرئاسي في البرازيل، 

اال ان العامل االقتصادي هو العامل الرئيس في استقرار 
العالقات السياسية واستدامتها، حيث تركز التعاون 

االقتصادي والتجاري بني البلدين في مجاالت 
استكشاف النفط والغاز واملعادن باإلضافة الى املجاالت 

الزراعية، حيث بلغ الفائض التجاري بني البلدين في عام 
2018، 2.2 مليار دوالر أمريكي لصالح البرازيل.

 إضافة الى مجاالت التعاون السياسي واالقتصادي، 
ثمة نفوذ من نوع مختلف، حيث طاملا عملت ايران 

على استغالله سواء في بلدان أمريكيا الالتينية أو 

خارجها وهو االيعاز لوكالئها وأذرعها وخالياها 
االستخباراتية والعسكرية خاصة حزب اهلل، في تنفيذ  

العديد من النشاطات املشبوهة والعمليات اإلرهابية، ال 
سيما في منطقة احلدود الثالثية املشتركة بني األرجنتني، 

باراغواي والبرازيل. 
ففي مدينة  فوز دو إيغواسو، املدينة البرازيلية التي 

تضم أكبر جالية إسالمية في احلدود الثالثية، قد 
ميكن  ايران من التغلغل في تلك املجتمعات اإلسالمية 

والتالعب بها، كما يوفر احلماية للعمالء اإليرانيني 
ويسهل عمليات تنقلهم عبر احلدود الثالثية. 

يعتبر وجود حزب اهلل و احلرس الثوري في أمريكا 
الالتينية مهًما إليران من أجل ضرب األهداف األمريكية 

في حال نشوء صراع مسلح بني طهران وواشنطن، وأن 
عناصر حزب اهلل واحلرس الثوري ميكن أن تسلل إلى 

الداخل األمريكي عبر احلدود، أو وسط قوافل املهاجرين 
غير الشرعيني.

يأتي حترك عناصر »حزب اهلل« وإيران بحرية كاملة 
في دول فنزويال، واملكسيك، ونيكاراغوا، وتشيلي، 

وكولومبيا، وبوليفيا، واإلكوادور، وباألخص في منطقة 
املثلث احلدودي بني باراغواي واألرجنتني والبرازيل من 

فراغ. وإمنا يحمل في طياته جملة من األهداف التي 
متحورت أبرزها في توسيع عالقات إيران اخلارجية مع 

دول أمريكا الالتينية املناهضة للنظام األمريكي واملوالية 
لها، إضافة إلى سعي حزب اهلل في رسم خطة انتشار 

جديدة له بهدف توسيع نشاطاته اإلرهابية.

 الفصل اخلامس:
اخلامتة
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