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ــن  ــواء م ــى، س ــة عظم ــوة عالمي ــك ق ــا ش ــوم ب ــيا الي ــد روس تع
الناحيــة االقتصاديــة أم العســكرية. وأصبحــت إلــى جانــب الواليــات 
ــي  ــرة ف ــة مؤث ــن، جهــة فاعل ــي والصي المتحــدة واالتحــاد األوروب
النظــام الدولــي، وهــو مــا يتضــح مــن تصاعــد دورهــا فــي عــدد من 
ــم المختلفــة، كمــا فــي القــرار الروســي بالتدخــل العســكري  األقالي
فــي ســوريا فــي عــام 2015، أو التوســع فــي مشــاريعها للتنقيــب 
ــي  ــاركتها ف ــن مش ــمالي، فضــاً ع ــب الش ــي القط ــة ف ــن الطاق ع
الجهــود الراميــة إلــى العثــور علــى الغواصــة األرجنتينيــة المفقــودة 

"ســان خــوان" فــي نوفمبــر 2017.

ــار نفســها  ــى إظه ــرة إل ــي الســنوات األخي واتجهــت روســيا ف
بمظهــر الشــريك الموثــوق بــه، ذي اإلمكانــات الهائلــة والرغبــة في 
تعزيــز الروابــط مــع شــركائه فــي أمريــكا الاتينيــة. وســوف يتــم 
تحليــل أبعــاد العاقــات بينهمــا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
مــع التركيــز علــى األبعــاد االقتصاديــة والجيواســتراتجية، مــن أجل 

تقديــم فهــم أفضــل لعاقاتهمــا الحاليــة.

اأوًل: �سيا�سات رو�سية متباينة  
ــى  ــة، إل ــكا الاتيني ــيا ودول أمري ــن روس ــات بي ــي العاق أدى تنام
إثــارة التوتــر مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي إطــار الحــرب 
البــاردة، خاصــة أن األخيــرة كانــت تنظــر إلــى القــارة، باعتبارهــا 
مجــاالً حصريــاً لنفوذهــا. ولعــل ذلــك مــا دفــع بعــض الباحثيــن إلــى 

ــات  ــور العاق ــن منظ ــارة م ــي الق ــرى ف ــوى الكب ــة دور الق دراس
الثاثيــة )Trilateral relations(، أي فــي ضــوء التفاعــل بيــن 

موســكو وواشــنطن ودول القــارة)1(.

وعلــى الرغــم مــن أن العاقــات الســوفييتية – الاتينيــة تعــود 
ــض  ــود بع ــال وج ــن خ ــاردة م ــرب الب ــرة الح ــل فت ــا قب ــى م إل
الروابــط بيــن األحــزاب الشــيوعية مــن كا الجانبيــن، فــإن االهتمام 
الروســي بهــذه المنطقــة لــم يتوطــد إال بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وتحديــداً بعــد نجــاح الثــورة الكوبيــة بقيــادة فيديــل كاســترو 

فــي عــام 1959. 

وفــي هــذه المرحلــة األولــى، لــم يكــن هــدف االتحــاد الســوفييتي 
هــو نشــر نموذجــه االقتصــادي بيــن دول القــارة، بــل كان يهــدف 
ــى النظــام االقتصــادي العالمــي،  ــى الدخــول إل ــى مســاعدتها عل إل
والتخلــص مــن التبعيــة لاقتصــاد األمريكــي، وذلــك كخطــوة 
النمــوذج  إلــى  االقتصــادي  نظامهــم  تحــّول  تســبق  ضروريــة 
االشــتراكي)2(. ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأت الواليــات المتحــدة، 
عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، معركتهــا ضــد الشــيوعية 
داخــل حدودهــا وخارجهــا، بمــا فــي ذلــك فــي أمريــكا الاتينيــة، فــي 

ــاك. ــوذ الســوفييتي هن ــة للحــد مــن النف محاول

فخــال حكــم "نيكيتا خروتشــوف" )1953 – 1964(، ســعت 
الحكومــة الســوفييتية إلــى إدخــال تغييــرات هيكليــة فــي سياســاتها 

شـــهدت العالقـــات بـــني روســـيا ودول أمريـــكا الالتينيـــة، منـــذ عهـــد االحتـــاد الســـوفييتي وحتـــى اآلن تقلبـــات ارتباطـــًا 
بتغـــري القـــادة يف موســـكو، وتبنيهـــم سياســـات خمتلفـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن أن العالقـــات بينهمـــا انتكســـت مـــع انهيـــار 
االحتـــاد الســـوفييتي، فإنهـــا بـــدأت تنمـــو مـــن جديـــد مـــع بدايـــة القـــرن احلـــادي والعشـــرين لتؤســـس لعالقـــات قويـــة بـــني 

ـــراتيجية. ـــية واس ـــادًا سياس ـــمل أبع ـــد لتش ـــا متت ـــا، ولكنه ـــة وحده ـــب االقتصادي ـــز إىل اجلوان ـــني، ال ترتك اجلانب
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الخارجيــة، تضمنــت وضــع إطــار جديــد للعاقــات مــع دول "العالم 
الثالــث"، ومــن ضمنهــا دول أمريــكا الاتينيــة. وســعت موســكو إلى 
ــدول القــارة بهــدف دعــم  ــة ل ــم المنــح والمســاعدات االقتصادي تقدي
ــي  ــوذ الســوفييتي ف ــن النف ــا عــزز م ــو م ــا االقتصــادي، وه نموه
ــع الحــركات  ــات م ــز العاق ــكو لتعزي ــا ســعت موس ــة، كم المنطق

اليســارية، وهــو مــا نجحــت فيــه بصــورة كبيــرة.

ــة الســتينيات  ــر فــي حقب ــات بصــورة أكب وتعمقــت هــذه العاق
ــت  ــي كان ــة الت ــدول الاتيني ــع ال ــرن العشــرين، خاصــة م ــن الق م
تســعى لمزيــد مــن االســتقالية عــن الواليــات المتحدة. وقــد عززت 
موســكو مــن هــذه الروابــط مــن خــال إبــرام اتفاقــات تجاريــة مــع 
ــوق  ــورة تف ــاح بص ــق أرب ــن تحقي ــرة م ــن األخي ــارة تمك دول الق
المنافــع التــي ســيحصل عليهــا االتحــاد الســوفييتي مــن االتفاقيــة، 
وهــو مــا يعــود إلــى فلســفة االتحــاد الســوفييتي آنــذاك، والتــي كانــت 
ــع  ــة األجــل عــن المناف ــية طويل ــاح السياس ــة لألرب تعطــي األولوي

ــة قصيــرة األجــل. االقتصادي

واســتمرت هــذه السياســة االقتصاديــة "غيــر المربحــة" لاتحــاد 
ــف"  ــد بريجني ــى "ليوني ــد تول ــوفييتي بع الس
ــى  ــل وعمــد إل ــه فــي عــام 1964، ب منصب
مســاعدة دول القــارة مــن خــال مســاعدتها 
ــى  ــعى إل ــة، وس ــا التحتي ــر بنيته ــي تطوي ف

ــق التعــاون السياســي معهــا. تعمي

ونتيجــة لهــذه اإلجــراءات، زاد حجــم 
رئيســية  دول  مــع  التجــاري  التبــادل 
منتصــف  بحلــول  الاتينيــة  أمريــكا  فــي 
فقــد  الثمانينيــات.  وأوائــل  الســبعينيات 

تضاعــف حجــم التبــادل التجــاري بيــن موســكو وكل مــن األرجنتين 
ــن 1975  ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــي 300% خ ــل بحوال والبرازي
وحتــى 1985. وذلــك علــى الرغــم مــن أن هاتيــن الدولتيــن كانتــا 
ــدل  ــا ي ــو م ــة، وه ــات عســكرية يميني ــذاك تحــت رئاســة حكوم آن
علــى أن العاقــات بيــن االتحــاد الســوفييتي ودول القــارة كانــت أقــل 

أيديولوجيــة وأكثــر برجماتيــة عــن ذي قبــل.

ومــن جهــة ثانيــة، أحجــم بريجنيــف عــن التدخــل فــي األوضــاع 
ــاندة  ــه لمس ــدم تدخل ــي ع ــح ف ــا وض ــو م ــة، وه ــية الداخلي السياس
الرئيــس التشــيلي ســلفادور ألينــدي فــي عــام 1973، عندمــا تمــت 
اإلطاحــة بــه فــي انقــاب عســكري مدعــوم أمريكيــاً، أو لدعــم ثورة 
"الجبهــة الســاندينية للتحريــر الوطنــي" فــي نيكاراجــوا ضــد النظــام 
الموالــي للواليــات المتحــدة فــي الســتينيات والســبعينيات. وقد ترتب 
علــى هــذه السياســة تراجــع حــدة التوتــر فــي العاقــة بيــن موســكو 
وواشــنطن، نظــراً إلحجــام موســكو عــن دعــم النفــوذ السياســي لهــا 

فــي الفنــاء الخلفــي للواليــات المتحــدة.

ــي  ــع تول ــرى م ــرة أخ ــراً م ــية تغي ــة الروس ــهدت السياس وش
الرئيــس الســوفييتي ميخائيــل جورباتشــوف الحكــم )1985 – 
1991(، فقــد قــرر إيقــاف االتفاقــات التجاريــة غيــر مربحــة مــع 
ــي، نظــراً لألزمــة  ــة للحــد مــن العجــز الداخل ــكا الاتيني دول أمري
االقتصاديــة التــي كان يمــر بهــا االتحــاد، وذلــك قبيل انهيــار االتحاد 
الســوفييتي مباشــرة، وهــو مــا ترتــب عليــه انتكاســة العاقــات 

ــة. ــوفييتية – الاتيني الس

وعندمــا تولــى "بوريس يلتســين"، أول رئيس لاتحاد الروســي، 
الحكــم فــي الفتــرة مــن 1991 وحتــى 1999، عمــل علــى تحويــل 
االقتصــاد الروســي مــن النظــام االشــتراكي إلــى اقتصــاد الســوق، 
وهــو مــا أدى إلــى اســتمرار تدهــور العاقــات مــع أمريــكا الاتينيــة 
خــال هــذه الفتــرة، خاصــة مــع التحديــات االقتصاديــة والسياســية 

التــي واجهتهــا موســكو خــال فتــرة التحــول تلــك.

ــة  ــة بداي ــن بمنزل ــى الكرملي ــن إل ــر بوتي وكان وصــول فاديمي
ــت  ــة، إذ حرص ــية – الاتيني ــات الروس ــي العاق ــدة ف ــة جدي حقب
موســكو علــى تطويــر عاقاتهــا بــدول أمريــكا الاتينيــة، وهــو مــا 
يتضــح فــي العديــد مــن المؤشــرات، أبرزهــا اإلشــارة إلــى أمريــكا 
الاتينيــة فــي "مفهــوم السياســة الخارجيــة الروســية" الصــادرة فــي 
ــد الـــ "مفهــوم"  األعــوام 2000 و2008 و2013 و2016. ويع
الوثيقــة الحكوميــة التــي توضــح تطلعــات وأهــداف وأولويــات 

ــة الروســية)3(. السياســة الخارجي

أمــا ثانــي هــذه المؤشــرات فيتعلــق باالجتماعــات الرســمية التــي 
عقدهــا رئيــس االتحــاد الروســي، وكذلــك 
أمريــكا  زعمــاء  مــع  الــوزراء،  رئيــس 
الاتينيــة منــذ عــام 2000 حتــى اآلن، وهــو 
مؤشــر كاشــف عــن أن تطويــر العاقــات مع 

ــج اســتراتيجي.  ــو نه ــارة ه دول الق

ــك  ــارات، ذل ــرز هــذه الزي ولعــل مــن أب
ــي  ــس الروس ــن الرئي ــع بي ــذي جم ــاء ال اللق
فاديميــر بوتيــن فــي عــام 2014 ورؤســاء 
ــل ونيكاراغــوا  ــن والبرازي كل مــن األرجنتي
ــن  ــس بوتي ــرر الرئي ــة، ق ــك الجول ــه خــال تل ــا. وياحــظ أن وكوب
ــار دوالر(،  ــا )بقيمــة 35 ملي ــازل عــن 90% مــن ديــون كوب التن
كمــا وافقــت روســيا علــى المطلــب الفنزويلــي بإعــادة جدولــة 

ــا. ديونه

ثانيًا: اجلوانب اجليوا�سرتاتيجية للعالقات الثنائية 
يمكــن فــي الوقــت الحالــي اعتبــار العاقــات االقتصاديــة، خاصــة 
التبــادل التجــاري، هــو المحــرك الرئيســي للعاقــات الثنائيــة بيــن 
ــي  ــارة الت ــوى مــع دول الق ــات روســيا أق ــر أن عاق ــن. غي الجانبي
تشــاركها رؤيتهــا نفســها تجــاه العاقــات الدوليــة، واألقــل انحيــازاً 

ــة)4(. ــح األمريكي للمصال

فقــد ارتفعــت معــدالت التجــارة ارتفاعــاً كبيــراً منــذ بدايــة العقــد 
األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، ممــا جعــل روســيا أحــد أكبــر 
مســتوردي الســكر الخــام والموالــح ولحــوم الخنازيــر)5(. وياحــظ 
ــي  ــع باق ــزان التجــاري ســلبي م ــإن المي ــا، ف ــه باســتثناء فنزوي أن
دول أمريــكا الاتينيــة، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى "نظــام 
 Generalized System of( األفضليــات المعمــم" لروســيا
Preferences(، فضــاً عــن إرث االتفاقيــات التــي ُعقــدت فــي 

الحقبــة الســوفييتية.

ــى  ــية إل ــادرات الروس ــزت الص ــر، ترك ــب اآلخ ــى الجان وعل
ــرول،  ــتقات البت ــة، ومش ــي المنتجــات الكيماوي ــة ف ــكا الاتيني أمري

أمريـــكا  إىل  الروســـية  الصـــادرات  تركـــزت   
الكيماويـــة،  املنتجـــات  يف  الالتينيـــة 
ومشـــتقات البـــرول، واملركبـــات واألســـلحة. 
بنســـبة  األســـلحة  صـــادرات  زادت  ولقـــد 
ـــًة  ـــي 2004 و2008 مقارن ـــني عام 900% ب
بنســـبتها يف الفـــرة بـــني عامـــي 1999 

و2003. 



85نوفمرب - ديسمرب 2017

كيف يفكر العامل الثاين؟

والمركبــات واألســلحة. ولقــد زادت صــادرات األســلحة بنســبة 
900% بيــن عامــي 2004 و2008 مقارنــًة بنســبتها فــي الفتــرة 
بيــن عامــي 1999 و2003. كمــا ســعت موســكو لتعزيــز التعــاون 
مــع دول القــارة فــي نقــل التكنولوجيــا فــي مجــاالت، مثــل التعديــن 

ــة.  ــة التحتي ــة والبني ــة الذري ــة والطاق ــة الكهرومائي والطاق

ــن  ــركاء التجاريي ــر الش ــدم تغي ــى ع ــا إل ــارة هن ــدر اإلش وتج
لموســكو مــع أمريــكا الاتينيــة، ســواء فــي ظــل االتحــاد الســوفييتي 
ــة  ــى الحــرب العالمي ــة عل ــرة التالي ــي الفت أو االتحــاد الروســي. فف
الثانيــة، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن التبــادل التجــاري بيــن االتحــاد 
ــا،  ــل وكوب ــن والبرازي ــة مــع األرجنتي ــكا الاتيني الســوفييتي وأمري
وقــد اســتحوذت األرجنتيــن والبرازيــل وحدهمــا علــى حوالــي 
94% مــن الصــادرات الســوفييتية إلــى أمريــكا الاتينيــة فــي عــام 
1960 و86% مــن وارداتهــا)6(. وفــي نهايــة الســبعينيات، ارتفعت 
صــادرات االتحــاد الســوفييتي إلــى بوليفيــا وكولومبيــا وبيــرو 
والمكســيك، وانخفــض نصيــب األرجنتيــن والبرازيــل إلــى %60 

مــن إجمالــي الصــادرات الســوفييتية إلــى المنطقــة.  

وفــي الوقــت الحاضــر، تمثــل التجــارة بيــن روســيا وشــركائها 
ــل  ــن والبرازي ــة )األرجنتي ــكا الاتيني ــي أمري ــة ف ــيين الثاث الرئيس
والمكســيك( أقــل مــن 60% مــن إجمالــي حجــم التجــارة مــع قــارة 

أمريــكا الاتينيــة. 

وقــد زاد حجــم التبــادل التجــاري بيــن روســيا وشــركائها 
ــف  ــي النص ــة ف ــادة ملحوظ ــة زي ــكا الاتيني ــي أمري ــيين ف الرئيس
ــًة بالفتــرة نفســها مــن عــام  األول مــن عــام 2017 تحديــداً، مقارن
2016، فلقــد زادت حجــم التبــادل التجــاري مــع بيــرو إلــى %41، 
والمكســيك إلــى 38.3%، وشــيلي إلــى 37.3%، والبرازيــل إلــى 

28.8%، واألرجنتيــن إلــى %10.3)7(. 

وعلــى الرغــم مــن وجــود عاقــات تكامليــة واضحــة بيــن 
االقتصــادات الروســية والاتينيــة، بمــا يطــرح إمكانيــة زيــادة 
ــادل  ــم التب ــإن حج ــتقباً، ف ــا مس ــاري بينهم ــادل التج ــدالت التب مع
التجــاري بينهمــا اليــزال منخفضــاً نســبياً، فلــم تمثــل نســبة التبــادل 
التجــاري مــع بلــدان أمريــكا الاتينيــة بالنســبة لاقتصــاد الروســي 
ســوى 1.2% فــي عــام 2000، و1.4% فــي عــام 2009، 

وحوالــي 2% فــي عــام 2017.

ــاد اســتراتيجية  ــن أبع ــن الجانبي ــة بي ــات االقتصادي وكان للعاق
الاتينيــة الســتيراد  أمريــكا  إلــى  لجــأت روســيا  فقــد  مهمــة، 
ــى  ــة فــي صيــف 2014، وهــو مــا ســاعدها عل المنتجــات الغذائي
تحــدي العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة المفروضــة عليهــا بســبب 
تدخلهــا فــي الصــراع األوكرانــي، وضمهــا لشــبه جزيــرة القــرم)8(. 

ــت  ــة تبن ــكا الاتيني ــب دول أمري ــإن أغل ــة، ف ــة ثاني ــن جه وم
القــرم  لشــبه جزيــرة  لضــم موســكو  داعمــة ضمنيــاً  مواقــف 
األوكرانيــة، وهــو مــا يتضــح عنــد رصــد موقــف هــذه الــدول مــن 
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 68 / 626، والخــاص 
بـــ "الســامة اإلقليميــة ألوكرانيــا"، والصــادر فــي مــارس 2014، 
ــرم،  ــكو للق ــراف بضــم موس ــدم االعت ــى ع ــص عل ــذي كان ين وال
عقــب إجرائهــا اســتفتاء هنــاك)9(. فقــد عارضتــه 4 دول، وامتنعــت 
ــة)10(، أي أن  ــه 12 دول ــن أيدت ــة عــن التصويــت، فــي حي 14 دول
مجمــوع الــدول التــي لــم تتبــن مواقــف مناوئــة لموســكو كان حوالي 

ــة. 18 دول

ــى  ــذار إل ــرس إن ــابقة ج ــت الس ــات التصوي ــت اتجاه ــد مّثل وق
ــى  ــي ضــوء الحــرص الروســي عل ــات المتحــدة، خاصــة ف الوالي
ــه فــي النظــام الدولــي كقطــب دولــي، وفــي ضــوء  اســترداد مكانت
تنامــي حــدة التوتــرات مــع الواليــات المتحــدة، ومخــاوف واشــنطن 
ــاوالت  ــى المح ــو إال رد عل ــا ه ــاك، م ــكو هن ــد موس ــن أن تمت م
األمريكيــة للتمــدد فــي الجــوار المباشــر لموســكو علــى غــرار 

ــة. ــة األوكراني الحال

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن العاقــات الروســية – الاتينيــة 
جوانــب  هنــاك  وإن  االقتصاديــة،  أبعادهــا  فــي  تنحصــر  ال 
اللقــاءات  فــي ضــوء  العاقــة، خاصــة  لهــذه  جيواســتراتيجية 
والزيــارات الثنائيــة ومتعــددة األطــراف، والتنســيق بيــن الجانبيــن 
فــي المنتديــات الدوليــة. ومــن جهــة أخــرى، فإنــه يتوقــع أن تتطــور 
ــي ضــوء الحــرص الروســي  ــتقباً، خاصــة ف ــات مس ــذه العاق ه
علــى تعزيــز العاقــات الثقافيــة بيــن الجانبيــن، كمــا يتضــح فــي بث 
موســكو قنــوات روســية ناطقــة باللغــة اإلســبانية، فضــاً عــن لقــاء 
البابــا فرانســيس، بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة، وبطريــرك األرثوذكس 
الروســي كيريــل، فــي كوبــا، وهــي كلهــا مؤشــرات علــى أن 
"روســيا قــد عــادت"، كمــا قــال الرئيــس الروســي الســابق "ديمتــري 
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