
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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عودة “دا سيلفا” تنهي عزلة البرازيل 
وتتوج انتصارات يسار أمريكا الالتينية

فـاز المرشـح اليسـاري والرئيـس السـابق “لويـز إيناسـيو لـوال دا سـيلفا” يـوم األحـد فـاز المرشـح اليسـاري والرئيـس السـابق “لويـز إيناسـيو لـوال دا سـيلفا” يـوم األحـد 3030 أكتوبـر/ أكتوبـر/
تشـرين األول تشـرين األول 20222022، فـي جولـة اإلعـادة الرئاسـية فـي البرازيـل بنسـبة ، فـي جولـة اإلعـادة الرئاسـية فـي البرازيـل بنسـبة ٪50.9٪50.9 مـن األصـوات،  مـن األصـوات، 
وبفـارق ضئيـل جـدًا عـن الرئيـس اليمينـي الحالـي “جايـر بولسـونارو”، وقـد شـغل سـابًقا “دا وبفـارق ضئيـل جـدًا عـن الرئيـس اليمينـي الحالـي “جايـر بولسـونارو”، وقـد شـغل سـابًقا “دا 
سـيلفا” منصـب رئيـس البرازيـل فـي الفتـرة مـن سـيلفا” منصـب رئيـس البرازيـل فـي الفتـرة مـن 20032003 إلـى  إلـى 20102010، وقضـى بعـض الوقـت فـي ، وقضـى بعـض الوقـت فـي 
السـجن بتهمـة الفسـاد قبـل أن يتـم إلغـاء اإلدانـة، ومـن المقـرر أن يـؤدي اليميـن لفتـرة رئاسـية السـجن بتهمـة الفسـاد قبـل أن يتـم إلغـاء اإلدانـة، ومـن المقـرر أن يـؤدي اليميـن لفتـرة رئاسـية 

أخـرى فـي بدايـة شـهر يناير/كانـون الثانـي أخـرى فـي بدايـة شـهر يناير/كانـون الثانـي 20232023..

سـيواجه “دا سـيلفا” ظروًفـا اقتصاديـة وسياسـية أكثـر صعوبـةسـيواجه “دا سـيلفا” ظروًفـا اقتصاديـة وسياسـية أكثـر صعوبـة مـن تلـك التـي واجههـا فـي  مـن تلـك التـي واجههـا فـي 
فتـرة رئاسـته األولـى، باإلضافـة إلـى فتـرة رئاسـته األولـى، باإلضافـة إلـى تحديـات االسـتقطاب الحـاد الـذي تشـهده البرازيـلتحديـات االسـتقطاب الحـاد الـذي تشـهده البرازيـل منـذ  منـذ 
عـدة سـنوات؛ األمـر الـذي يمكـن أن يحـد مـن قدرتـه علـى المضـي قدمـا فـي أجندته السياسـية عـدة سـنوات؛ األمـر الـذي يمكـن أن يحـد مـن قدرتـه علـى المضـي قدمـا فـي أجندته السياسـية 

المحليـة.المحليـة.
اتجاهـات  حـول  حـادا  تباينـا  االنتخابيـة  سـيلفا”  و”دا  “بولسـونارو”  برامـج  حملـت  اتجاهـات   حـول  حـادا  تباينـا  االنتخابيـة  سـيلفا”  و”دا  “بولسـونارو”  برامـج  حملـت  حيـن  حيـنفـي  فـي 
السياسـة الخارجيـة البرازيليـة، األمـر الـذي يمكـن أن يجعـل لفوز “دا سـيلفا” تأثيـرا عميقا على السياسـة الخارجيـة البرازيليـة، األمـر الـذي يمكـن أن يجعـل لفوز “دا سـيلفا” تأثيـرا عميقا على 
البرازيـل اإلقليمـي والدولـي فـي السـنوات القادمـة، وبخاصـة فـي المناحـي وبخاصـة فـي المناحـي  البرازيـل اإلقليمـي والدولـي فـي السـنوات القادمـة، توقعـات دور  توقعـات دور 

التاليـة:التاليـة:
أواًل: إنهاء عزلة البرازيل واستعادة سمعتها الدوليةأواًل: إنهاء عزلة البرازيل واستعادة سمعتها الدولية

انتهـج “بولسـونارو” سياسـة خارجيـة مناهضـة للعولمـة ومعاديـة للبيئـة،انتهـج “بولسـونارو” سياسـة خارجيـة مناهضـة للعولمـة ومعاديـة للبيئـة، مما سـاهم  مما سـاهم في في 
تقليـص نشـاط البرازيـل الدبلوماسـي علـى المسـتوى اإلقليمي والدولي، وانعكس سـلبا على تقليـص نشـاط البرازيـل الدبلوماسـي علـى المسـتوى اإلقليمي والدولي، وانعكس سـلبا على 
عالقـات البرازيـل مـع الواليـات المتحـدة والصيـن وأوروبـا، كمـا وصلـت العالقـات البرازيليـة مـع عالقـات البرازيـل مـع الواليـات المتحـدة والصيـن وأوروبـا، كمـا وصلـت العالقـات البرازيليـة مـع 
أمريـكا وأوروبـا إلـى أسـوأ حاالتهـا بعـد الغـزو الروسـي ألوكرانيـا؛أمريـكا وأوروبـا إلـى أسـوأ حاالتهـا بعـد الغـزو الروسـي ألوكرانيـا؛ بسـبب مواقف “بولسـونارو”  بسـبب مواقف “بولسـونارو” 

الحدث

تحليل: رئاسة “دا سيلفا” في مواجهة استقطاب محلي وصراع دولي 
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* مجموعة تضم إلى جانب البرازيل كال من الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.
** كتلة من 38 عضًوا بينها واشنطن و  بعض أكبر االقتصادات في العالم.

الـذي لـم يكتـِف بزيـارة موسـكو قبـل أيـام مـن الغـزو، ولكنه لم يدعـم تعليق عضوية موسـكو في الـذي لـم يكتـِف بزيـارة موسـكو قبـل أيـام مـن الغـزو، ولكنه لم يدعـم تعليق عضوية موسـكو في 
مجلـس حقـوق اإلنسـان، وعـارض محـاوالت الغرب السـتبعاد موسـكو من مجموعة العشـرين، فضال مجلـس حقـوق اإلنسـان، وعـارض محـاوالت الغرب السـتبعاد موسـكو من مجموعة العشـرين، فضال 

عـن عـدم المشـاركة فـي العقوبـات الغربيـة المفروضـة على روسـيا وانتقادها. عـن عـدم المشـاركة فـي العقوبـات الغربيـة المفروضـة على روسـيا وانتقادها. 
في المقابل؛ يتجه “دا سـيلفا” إلى إعادة البرازيل لسياسـتها الخارجية التي تركز على في المقابل؛ يتجه “دا سـيلفا” إلى إعادة البرازيل لسياسـتها الخارجية التي تركز على التعددية التعددية 

والتعاون الدولي. والتعاون الدولي. 
كمـا تمثـل عودتـه تغييـرا جوهريـا فـي أجنـدة البرازيـل البيئيـة، حيـث تعهـد ببـذل المزيـد مـن كمـا تمثـل عودتـه تغييـرا جوهريـا فـي أجنـدة البرازيـل البيئيـة، حيـث تعهـد ببـذل المزيـد مـن الجهـد الجهـد 
لمكافحـة إزالـة الغابـات فـي منطقـة األمـازون، وهـي قضيـة تمـس سـمعة البرازيـل الدوليـة، لذلك؛ لمكافحـة إزالـة الغابـات فـي منطقـة األمـازون، وهـي قضيـة تمـس سـمعة البرازيـل الدوليـة، لذلك؛ 
من المتوقع أن تسـهم سياسـة “دا سـيلفا” البيئية في تحسـين صورة البرازيل الدولية، وتمهيد من المتوقع أن تسـهم سياسـة “دا سـيلفا” البيئية في تحسـين صورة البرازيل الدولية، وتمهيد 

الطريـق لعالقـات إيجابيـة مع واشـنطن وأوروبا.الطريـق لعالقـات إيجابيـة مع واشـنطن وأوروبا.
لكـن فـي الموقـف مـن الحـرب علـى أوكرانيـا، مـن غيـر المتوقـع أن نشـهد اختالفـا كبيـرا من لكـن فـي الموقـف مـن الحـرب علـى أوكرانيـا، مـن غيـر المتوقـع أن نشـهد اختالفـا كبيـرا من قبل قبل 
“دا سـيلفا” تجاههـا؛ حيـث سـيتجه علـى األرجـح إلـى التمسـك برفـض غـزو أوكرانيـا واالعتـداء علـى “دا سـيلفا” تجاههـا؛ حيـث سـيتجه علـى األرجـح إلـى التمسـك برفـض غـزو أوكرانيـا واالعتـداء علـى 
سـيادتها، مـع اسـتمرار التحفـظ سـيادتها، مـع اسـتمرار التحفـظ فـي عهـده تجـاه االنضمـام للعقوبـات الغربيـة علـى روسـيا.فـي عهـده تجـاه االنضمـام للعقوبـات الغربيـة علـى روسـيا. وال  وال 
يعكـس هـذا السـلوك فـي الواقـع تضامـن “دا سـيلفا” مـع روسـيا، كمـا فعـل “بولسـونارو”، ولكنـه يعكـس هـذا السـلوك فـي الواقـع تضامـن “دا سـيلفا” مـع روسـيا، كمـا فعـل “بولسـونارو”، ولكنـه 
يأتـي نتيجـة القلـق تجـاه الدعـم الغربـي االنتقائـي للقواعـد واألعـراف الدوليـة، وهو قلق سـتتقاطع يأتـي نتيجـة القلـق تجـاه الدعـم الغربـي االنتقائـي للقواعـد واألعـراف الدوليـة، وهو قلق سـتتقاطع 

فيـه البرازيـل مـع دول أخـرى مهمـة مثـل تركيـا.فيـه البرازيـل مـع دول أخـرى مهمـة مثـل تركيـا.
ثانيًا: استعادة ثقل البرازيل في أمريكا الالتينية والتكتالت التجارية الدوليةثانيًا: استعادة ثقل البرازيل في أمريكا الالتينية والتكتالت التجارية الدولية

توقعنـا سـابقا فـي توقعنـا سـابقا فـي مـآالتمـآالت بـأن فـوز “دا سـيلفا” سـيعزز التوجـه نحـو تشـكيل تحالـف إقليمـي  بـأن فـوز “دا سـيلفا” سـيعزز التوجـه نحـو تشـكيل تحالـف إقليمـي 
واسـع فـي أمريـكا الالتينيـة؛واسـع فـي أمريـكا الالتينيـة؛ حيـث سـيكون مـن السـهل علـى “دا سـيلفا” الدعـوة إلـى إنشـاء منصة  حيـث سـيكون مـن السـهل علـى “دا سـيلفا” الدعـوة إلـى إنشـاء منصة 
إقليميـة مـن خـالل حقيقـة أن معظـم دول المنطقـة يحكمهـا حالًيـا رؤسـاء مـن اليسـار، إقليميـة مـن خـالل حقيقـة أن معظـم دول المنطقـة يحكمهـا حالًيـا رؤسـاء مـن اليسـار، وهـو األمـر وهـو األمـر 
الـذي يمكـن أن يجعـل مـن هـذا التحالـف المحتمـل قـوة معتبـرة فـي نصـف الكـرة الغربـي، فضـال الـذي يمكـن أن يجعـل مـن هـذا التحالـف المحتمـل قـوة معتبـرة فـي نصـف الكـرة الغربـي، فضـال 

عـن إمكانيـة تطـوره إلـى الحـد الـذي يمتلـك فيـه قـدرًا متزايـدا من االسـتقاللية.عـن إمكانيـة تطـوره إلـى الحـد الـذي يمتلـك فيـه قـدرًا متزايـدا من االسـتقاللية.
بالنظـر إلـى تاريـخ “دا سـيلفا” الـذي لعـب دوًرا رئيسـًيا فـي التكتالت متعددة األطـراف -البريكس بالنظـر إلـى تاريـخ “دا سـيلفا” الـذي لعـب دوًرا رئيسـًيا فـي التكتالت متعددة األطـراف -البريكس 
علـى سـبيل المثـال- علـى سـبيل المثـال- فـإن مـن المرجـح أن يسـعى “دا سـيلفا” إلـى اسـتعادة ثقـل البرازيـل فـي فـإن مـن المرجـح أن يسـعى “دا سـيلفا” إلـى اسـتعادة ثقـل البرازيـل فـي 
تلـك المؤسسـات والتكتـالت وكذلـك االنضمـام إلـى منظمات أخرى، وسـتتركز أولويات “دا سـيلفا” تلـك المؤسسـات والتكتـالت وكذلـك االنضمـام إلـى منظمات أخرى، وسـتتركز أولويات “دا سـيلفا” 
علـى تعزيـز التواجـد فـي مجموعـة البريكس )علـى تعزيـز التواجـد فـي مجموعـة البريكس )BRICSBRICS((** كمنصـة حيوية في التجـارة الدولية، بينما  كمنصـة حيوية في التجـارة الدولية، بينما 
مـن المتوقـع أن يتخـذ مقاربـة إيجابيـة مـع مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة،مـن المتوقـع أن يتخـذ مقاربـة إيجابيـة مـع مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة، تكتفـي بالتعـاون  تكتفـي بالتعـاون 
ودعـم مشـاريع المبـادرة فـي دول أمريـكا الالتينيـة، دون االنضمـام رسـمًيا إلـى المبـادرة، وبالرغـم ودعـم مشـاريع المبـادرة فـي دول أمريـكا الالتينيـة، دون االنضمـام رسـمًيا إلـى المبـادرة، وبالرغـم 
 ، ،****))OCDEOCDE( أن “بولسـونارو” قـد بـدأ عمليـة االنضمـام إلـى منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة )أن “بولسـونارو” قـد بـدأ عمليـة االنضمـام إلـى منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة
فمـن غيـر الواضـح إذا كان “دا سـيلفا” حريـص علـى مواصلـة عمليـة االنضمـام، السـيما بعـد أن قلـل فمـن غيـر الواضـح إذا كان “دا سـيلفا” حريـص علـى مواصلـة عمليـة االنضمـام، السـيما بعـد أن قلـل 

مـن أهميتهـا لالقتصـاد البرازيلـي أثنـاء حملتـه االنتخابيـة.مـن أهميتهـا لالقتصـاد البرازيلـي أثنـاء حملتـه االنتخابيـة.
ثالثا: عودة “دا سيلفا” تمنح أمريكا والصين فرصًا لتعزيز العالقات مع البرازيل ثالثا: عودة “دا سيلفا” تمنح أمريكا والصين فرصًا لتعزيز العالقات مع البرازيل 

الـدور  لمواجهـة  الالتينيـة  أمريـكا  دول  مـع  قويـة  عالقـات  لتأميـن  المتحـدة  الواليـات  الـدور تسـعى  لمواجهـة  الالتينيـة  أمريـكا  دول  مـع  قويـة  عالقـات  لتأميـن  المتحـدة  الواليـات  تسـعى 
الصينـي المتنامـي فـي المنطقـة، ويمنـح فـوز “دا سـيلفا” فرصـة لواشـنطن لتحقيق هـذا الهدف؛ الصينـي المتنامـي فـي المنطقـة، ويمنـح فـوز “دا سـيلفا” فرصـة لواشـنطن لتحقيق هـذا الهدف؛ 
حيـثحيـث لـن تسـهم سياسـة “دا سـيلفا” البيئيـة فقـط فـي تعزيـز التعـاون الثنائـي مع واشـنطن في  لـن تسـهم سياسـة “دا سـيلفا” البيئيـة فقـط فـي تعزيـز التعـاون الثنائـي مع واشـنطن في 
قضايـا التغيـر المناخـي، ولكـن مـن المحتمـل أن تنعكـس بشـكل إيجابـي علـى العالقـات السياسـية قضايـا التغيـر المناخـي، ولكـن مـن المحتمـل أن تنعكـس بشـكل إيجابـي علـى العالقـات السياسـية 
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ص 03

ســـيـــاقـــات

واالقتصاديـة الشـاملة بيـن البلديـن، خاصـةواالقتصاديـة الشـاملة بيـن البلديـن، خاصـة الحفـاظ علـى تدفقـات االسـتثمار المهمـة للبلديـن.  الحفـاظ علـى تدفقـات االسـتثمار المهمـة للبلديـن. 
علـى الجانـب الصينـي؛علـى الجانـب الصينـي؛ بالرغـم من خطاب “بولسـونارو” المناهض للصين خـالل إدارة “ترامب”،  بالرغـم من خطاب “بولسـونارو” المناهض للصين خـالل إدارة “ترامب”، 
فقـد بـدت بكيـن أكثـر رغبـة فـي فـوز “بولسـونارو” عـن “دا سـيلفا”؛فقـد بـدت بكيـن أكثـر رغبـة فـي فـوز “بولسـونارو” عـن “دا سـيلفا”؛ إذ يوفـر فـوز األول اسـتمرارا  إذ يوفـر فـوز األول اسـتمرارا 
لعزلـة البرازيـل الدبلوماسـية عـن الغـرب، والتـي دفعـت البرازيـل خالل السـنوات الماضية إلى التمسـك لعزلـة البرازيـل الدبلوماسـية عـن الغـرب، والتـي دفعـت البرازيـل خالل السـنوات الماضية إلى التمسـك 
بمجموعـة البريكـس التـي تسـعى الصيـن لتوسـيع أدوارهـا فـي إطـار مواجهـة الواليـات المتحـدة بمجموعـة البريكـس التـي تسـعى الصيـن لتوسـيع أدوارهـا فـي إطـار مواجهـة الواليـات المتحـدة 
وشـركائها،وشـركائها، كمـا أن تقليـص نفـوذ البرازيـل فـي أمريـكا الالتينيـة فـي عهـد “بولسـونارو” سـمح  كمـا أن تقليـص نفـوذ البرازيـل فـي أمريـكا الالتينيـة فـي عهـد “بولسـونارو” سـمح 

لتمـدد نفـوذ الصيـن فـي المنطقـة. لتمـدد نفـوذ الصيـن فـي المنطقـة. 
اقتصاديـا، حافظـت البرازيـل علـى موقعهـا اقتصاديـا، حافظـت البرازيـل علـى موقعهـا كأبـرز شـريك تجـاري لبكيـن فـي أمريـكا الالتينيـة،كأبـرز شـريك تجـاري لبكيـن فـي أمريـكا الالتينيـة،  
حيـث نمـت الروابـط التجاريـة فـي عهده إلى حيـث نمـت الروابـط التجاريـة فـي عهده إلى 135135 مليـار دوالر عام  مليـار دوالر عام 20212021، من حوالي ، من حوالي 100100 مليار دوالر  مليار دوالر 

فـي بداية رئاسـته عـام فـي بداية رئاسـته عـام 20192019..
فـي المقابـل؛ مـن المرجـح أن يسـعى “دا سـيلفا” إلـى تعزيـز العالقـات الثنائيـة فـي مجـاالت فـي المقابـل؛ مـن المرجـح أن يسـعى “دا سـيلفا” إلـى تعزيـز العالقـات الثنائيـة فـي مجـاالت 
أخـرى بجانـب االقتصـاد، أخـرى بجانـب االقتصـاد، فـي إطـار سياسـته الحذرة في الحفاظ على عالقـات متوازنة مع األطراف فـي إطـار سياسـته الحذرة في الحفاظ على عالقـات متوازنة مع األطراف 
الدوليـة، خاصـة الصيـن وروسـيا، بحيـث تسـاعد تلـك السياسـة البرازيـل فـي إدارة عالقاتهـا غيـر الدوليـة، خاصـة الصيـن وروسـيا، بحيـث تسـاعد تلـك السياسـة البرازيـل فـي إدارة عالقاتهـا غيـر 

المتكافئـة مـع الواليـات المتحـدة.المتكافئـة مـع الواليـات المتحـدة.
رابعا: استعادة رابعا: استعادة بعضبعض الصداقة مع المنطقة العربية والشراكة مع تركيا الصداقة مع المنطقة العربية والشراكة مع تركيا

تنتعـش  أن  المتوقـع  العربيـة والشـرق األوسـط، فـإن مـن  المنطقـة  لتعقيـدات قضايـا  تنتعـش نتيجـة  أن  المتوقـع  العربيـة والشـرق األوسـط، فـإن مـن  المنطقـة  لتعقيـدات قضايـا  نتيجـة 
صداقـة البرازيـل مـع صداقـة البرازيـل مـع بعـضبعـض الـدول العربيـة مجـددا بعـد سـنوات الفتـور السياسـي التـي نتجـت بشـكل  الـدول العربيـة مجـددا بعـد سـنوات الفتـور السياسـي التـي نتجـت بشـكل 
أساسـي عن موقف “بولسـونارو” الداعم لالحتالل اإلسـرائيلي، ومسـاعيه لنقل سـفارة البرازيل لدى أساسـي عن موقف “بولسـونارو” الداعم لالحتالل اإلسـرائيلي، ومسـاعيه لنقل سـفارة البرازيل لدى 
“إسـرائيل” إلـى القـدس المحتلـة، “إسـرائيل” إلـى القـدس المحتلـة، وقـد تتخـذ مسـاعي دولـة مثـل مصـروقـد تتخـذ مسـاعي دولـة مثـل مصـر لتطويـر التعـاون العسـكري  لتطويـر التعـاون العسـكري 
مـع البرازيـل صـورة أكثـر جديـة فـي مـع البرازيـل صـورة أكثـر جديـة فـي المرحلـة القادمـة، فـي حيـن أن المرحلـة القادمـة، فـي حيـن أن سياسـة “دا سـيلفا” تجـاه إيـران سياسـة “دا سـيلفا” تجـاه إيـران 

ومسـألة العقوبـات الدوليـة قـد تعيـق تطـور العالقـات مـع دول مهمـة مثـل السـعودية.ومسـألة العقوبـات الدوليـة قـد تعيـق تطـور العالقـات مـع دول مهمـة مثـل السـعودية.
كمـا وسـتوفر ميـول”دا سـيلفا” لتبنـي نهجـا فـي القضايـا الدوليـة متوازنـا وأكثـر اسـتقالال كمـا وسـتوفر ميـول”دا سـيلفا” لتبنـي نهجـا فـي القضايـا الدوليـة متوازنـا وأكثـر اسـتقالال مجاال مجاال 
إلـى  البرازيـل معهـا  انتقلـت عالقـة  التـي سـبق أن  المنطقـة، خاصـة تركيـا  أكثـر مـع دول  إلـى لتعـاون  البرازيـل معهـا  انتقلـت عالقـة  التـي سـبق أن  المنطقـة، خاصـة تركيـا  أكثـر مـع دول  لتعـاون 

مسـتوى “الشـراكة االسـتراتيجية” خـالل حكـم “دا سـيلفا” عـام مسـتوى “الشـراكة االسـتراتيجية” خـالل حكـم “دا سـيلفا” عـام 20102010..

من المرجح أن يتمسك “دا سيلفا” بسياسة خارجية تتجنب المشاركة في تحالفات جيوسياسية من المرجح أن يتمسك “دا سيلفا” بسياسة خارجية تتجنب المشاركة في تحالفات جيوسياسية 
يمكن أن تحد من استقالليتها على الجبهة الدولية، وفي الوقت نفسه؛ سيسعى لعالقات متوازنة يمكن أن تحد من استقالليتها على الجبهة الدولية، وفي الوقت نفسه؛ سيسعى لعالقات متوازنة 
التعاون  األوروبي وروسيا والصين، وسيوفر  المتحدة واالتحاد  الواليات  الدولية، مثل  القوى  التعاون مع  األوروبي وروسيا والصين، وسيوفر  المتحدة واالتحاد  الواليات  الدولية، مثل  القوى  مع 
المحتمل مع الواليات المتحدة حول التجارة والتغير المناخي وحماية الديمقراطية فرصة لواشنطن المحتمل مع الواليات المتحدة حول التجارة والتغير المناخي وحماية الديمقراطية فرصة لواشنطن 

لمواصلة الدفاع عن نفوذها االقتصادي والسياسي في أمريكا الالتينية.لمواصلة الدفاع عن نفوذها االقتصادي والسياسي في أمريكا الالتينية.
من المتوقع أن توفر عودة “دا سيلفا” صديقا دوليا مهما للرئيس التركي “أردوغان” في حال من المتوقع أن توفر عودة “دا سيلفا” صديقا دوليا مهما للرئيس التركي “أردوغان” في حال 
فوزه بوالية رئاسية جديدة؛ حيث يسعى كالهما لتبني سياسة دولية متوازنة بين القوى الكبرى، فوزه بوالية رئاسية جديدة؛ حيث يسعى كالهما لتبني سياسة دولية متوازنة بين القوى الكبرى، 
كما أن مواقف “دا سيلفا” الداعمة للقضية الفلسطينية ستوفر فرصة لتجاوز فتور عالقات البرازيل كما أن مواقف “دا سيلفا” الداعمة للقضية الفلسطينية ستوفر فرصة لتجاوز فتور عالقات البرازيل 

مع الدول العربية.مع الدول العربية.
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