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أ

اإلهــــــــداء
إلى روح والدتي الطاهرة فكم تمنيت أن تكون حاضرًة في هذه اللحظة فهي صاحبة الفضل األكبر فيها وفي
الكثير غيرها ،أتمنى أن يكون مثواها الفردوس األعلى .إلى والدي العزيز الذين أتمنى رضا هللا ومن ثم رضاه
فهو من صبر في كل المحن ،وتعلمت منه ذلك ،فقد تعلمت من والدي الطموح واإلصرار على النجاح ،له كل
المحبة والتقدير ،وحسن الخاتمة .إلى أُخوتي وأَخواتي الغوالي فهم نعم ما تفضل هللا به على من خير ،لهم كل
اإلخلص والوفاء ،إلى زوجتي وأوَّلدي من تحملوا معي فترة الدراسة واعداد الرسالة.
إلى من ضحوا بأنفسهم وأموالهم وهم األكرم منا جميعاً شهداء الوطن والقضية ،إلى الجرحى الذين يعانون ليل
نهار ،إلى األسرى الذين تعرضوا ألصناف العذاب وما زالوا حتى تكون فلسطين حرة عربية ،إلى األصدقاء
واألحبة أينما كانوا ووجدوا ،إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني في ربوع الوطن المحتل ،وفي الشتات.

ب

شـكــر وتـقـديـر

أشكر هللا رب العالمين أن من على بالتوفيق بإنجاز هذه الدراسة.
ومصداقاً لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من َّل يشكر الناس َّل يشكر هللا"
أتقدم بالشكر الجزيل لكل من الدكتور مخيمر سعود أبو سعدة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة األزهر،
والمشرف الرئيسي على هذه الرسالة على ما قدم إلي من توجيهات وارشادات لتصل هذه الدراسة بهذا الشكل
المناسب ،والشكر موصول إلى الدكتورة عبير عبد الرحمن ثابت على تفضلها بقبول اإلشراف على هذه الرسالة،
ومنحي من وقتها الثمين ،وتقديمها التوجيهات اللزمة منذ بداية الدراسة كفكرة ولغاية تقديمها كرسالة للمناقشة،
أتقدم بالشكر الجزيل للمناقش الداخلي أ.د .إبراهيم ابراش وللمناقش الخارجي د .أحمد الوادية لقبولهم مناقشة
الدراسة .وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم وساعد في توفير الكتب واألبحاث اللزمة َّل سيما من مصر
ورام هللا .والشكر موصول إلى جامعة األزهر التي أتاحت لي الفرصة والى أساتذتي الذين قدموا الكثير من
النصح طوال فترة الدراسة ،مزيد من الشكر لو ازرة التربية والتعليم عامة ولمديرية شرق غزة خاصة لما قدموه من
تسهيلت.

ج

ملخص الدراسة
ناقشت الدراسة نشأة "تكتل دول البريكس" منذ بداية مراحلها كفكرة ،والتي تكونت من مجموعة البريك وضمت

(الب ارزيل ،وروسيا ،والهند ،والصين) وتحولت فيما بعد إلى بريكس بعد انضمام دولة جنوب أفريقيا ،وبينت

المواقف المتشابهة لهذه الدول حيال القضايا الدولية .وأوضحت مميزات هذه المجموعة الدولية من كافة النواحي
مبين ًة أهدافها وتوجهاتها ،ووظائفها ،ومقوماتها السياسية واَّلقتصادية ومراحل تطورها المختلفة وامكانياتها
ومقدرتها على اَّلستم اررية ،والتي تمثل ما يقارب ثلث مساحة العالم ،وحوالي أربعون  %41.1من عدد سكان

العالم .ومن جهة أخرى بينت الدراسة طبيعة النظام الدولي في مراحله المختلفة مرحلة القطبين والقطب الواحد
واألقطاب المتعددة منذ الحرب العالمية الثانية ولغاية الوقت الحالي ،وأوضحت الدراسة مكونات النظام الدولي

من نواحي متعددة منها بنية النظام وهيكليته ،وتوجهاته المتعددة ،كما بينت طبيعة األحلف والتكتلت الدولية
وأسباب نشأتها.

فيما تابعت الدراسة توضيح مدى قدرة دول البريكس على التواجد في المنظومة الدولية كقطب جديد يستطيع

أن يساهم في الوجود على الخارطة الدولية ،والحد من اَّلنفراد األمريكي المطلق في أغلب الق اررات الدولية،

والهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية أحياناً أخرى ،وبينت المميزات التي تتمتع بها دول البريكس بما

يؤهلها للعب دور هام في القضايا الدولية ،وظهر جلياً اإلمكانيات السياسية واَّلقتصادية والعسكرية ...إلخ
الواضحة والتي تمتلكها هذه المجموعة للتأثير في الق اررات الدولية في كافة مؤسسات صنع القرار الدولي،

وهي تسعى جاهدة إلى الحصول على مكانة دولية تتناسب مع ما تتمتع به من قدرات وامكانيات متعددة.

وجاءت الدراسة في خمسة فصول شمل الفصل األول على خطة الدراسة أما الفصل الثاني فشمل نشأة البريكس
ومراحل تطورها ،والفصل الثالث عن النظام الدولي ،والفصل الرابع ناقش تصاعد مجموعة البريكس وتأثيرها
على النظام الدولي أما الفصل الخامس فيعتبر بمثابة دراسة مستقبل وتأثير مجموعة دول البريكس ،على النظام
الدولي ومن ثم النتائج والتوصيات.
ومن أهم نتائج الدراسة أن دول البريكس تعتبر قوة اقتصادية ،وتكتل عالمي تجتمع فيها خمس قوى اقتصادية
ذات نمو سريع من أربعة قارات في العالم استطاعت ،أن تشكل مرجعياته اَّلقتصادية والسياسية والثقافية

المختلفة ،لتشكل قوة دولية َّل يستهان بها ،وتتجه ألن تكون ذات وزن سياسي في كافة الهيئات الدولية،

وتقف بإمكانياتها المتوفرة ضد فكرة القطب الواحد في التحكم في القضايا الدولية ،وعلى إثر ذلك تفرض
الدراسة متابعة هذا النمو المتواصل لدى دول البريكس وما يمكن أن تفرضه هذه الدول من تحديات على

المستوى الدولي وفي كافة اَّلتجاهات  ،خاص ًة أنها تؤطر لنظام دولي جديد  ،مبني على نظام التعددية
القطبية ،وفي كل األحوال فإن قطار البريكس قد انطلق ومضى نحو تحقيق أهداف مجموعة الدول األعضاء
في تكتل البريكس ،والتي جهزت نفسها لقبول التحديات ،مع حرصها على العمل وفقاً للمبدأ التكاملي مع

المؤسسات الدولية.
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Abstract
The study discussed the emergence of the BRICS Group since its inception as an
idea, consisting of the BRIC Group, which included Brazil, Russia, India and China,
which later became BRICS after the South African accession and showed similar
positions on international issues. The advantages of this international group in all its
aspects indicate its objectives and directions, its functions, its political and economic
components, its various stages of development, its potential and its sustainability,
which represent about one-third of the world's area and about forty percent of the
world's population. On the other hand, the study showed the nature of the
international system in its various phases, the stage of a polarity, Bipolarity and multi
polarity, from the Second World War until the present time. The study explained the
components of the international system in many aspects including the system
structure, and construction, the International relations and the reasons for their
creation.
The study continued to clarify the extent of the ability of the BRICS States to exist
in the international system as a new pole that can contribute to the presence on the
international map, and reduce the unilateral American absolute in most international
resolutions, and Western domination of international institutions at other times, and
showed the advantages enjoyed by the BRICS countries including playing an
important role on the international issues. And it's clearly political, economic,
military… etc. capabilities of this group to influence international decisions in all
international decision-making institutions, and it strives to achieve an international
position commensurate with Enjoy its multiple capabilities and possibilities.
This essay comes in five chapters; the first chapter includes the essay plan
The second chapter deals with the emergence of the BRICS and its stages of
development, the third chapter on the international system, and the fourth chapter
discussed the rise of the BRICS Group and its impact on the international system.

ز

The fifth chapter is considered as a study of the future and influence of the BRICS
Group on the International system and hence findings and recommendations.
One of the most important results of the study is that the BRICS countries are
considered an economic force, and a global bloc in which five economic forces with
rapid growth from four continents in the world can form their various economic,
political and cultural references to form a significant international force, In all the
international bodies, and stands its potential against the idea of a single pole in the
control of international issues, and consequently the study requires the follow-up of
this continuous growth in the countries of the BRICS and what may be imposed by
these countries challenges on the international level and in all directions, as BRICS
work for new international system, Based on multi-polarity system, and in any case,
the BRICS train has taken off and went towards achieving the goals of the group of
Member States of the BRICS bloc, which equipped itself to accept challenges, with
its eagerness to work according to the principle of complementarity with
international institutions.
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 1.1المقدمة:
بعد انهيار اَّلتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية في  1111تحول العالم إلى نظام أحادي القطبية ،والتي سيطرت

فيها الوَّليات المتحدة األمريكية على العالم ،فاتجهت الكثير من الدول لتشكيل تكتلت وقوى بعناوين ومصالح
مختلفة منها اإلقليمي واَّلقتصادي والسياسي والعسكري والدولي ولتحقيق غايات وأهداف مختلفة ،واستمر النظام

الدولي يسير وفقاً لحكم القطبين لفترة طويلة ،والتي تميزت فيها بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والذي
يقوده اَّلتحاد السوفييتي والغربي والذي تقوده الوَّليات المتحدة األمريكية ،والذي عرف بفترة توازن القوى.
ومنذ بداية األلفية الثالثة والنظام الدولي في حراك مستمر ،ويشهد هذا النظام تحوَّلت سياسية في العالم فل

يوجد نظام دولي مستقر واألزمات اَّلقتصادية العالمية تلوح باألفق .فتصعد دول وتنهار أنظمة وتتشكل
مجموعات وتتفكك منظومات وتنقسم دول  ...وَّل زالت األحداث تتوالى ،ويسود غياب الرؤيا وانعدام الوضوح

يلوح في أماكن كثيرة ،فنجد أن العالم لهذا السبب وألسباب أخرى متعددة يتجه إلى بناء تحالفات وأقطاب حديثة،
ويسير بهذا اَّلتجاه بقوة ،وظهر منذ عدة سنوات تجمع اقتصادي دولي يسمى "تكتل دول البريكس" والذي سمي

بداي ًة مجموعة البريك والتي تشكلت من (الب ارزيل – روسيا – الهند – الصين) وانضمت إليها جنوب أفريقيا
َّلحقاً .وبنيت على أسس اقتصادية وطرحت من ضمن أهدافها الحفاظ على األمن والسلم العالمي ومحاربة
الفقر .ولذلك سنبحث في مكونات مجموعة دول البريكس وطبيعتها وعلقتها بالنظام الدولي ومكوناته ومدى

قدرتها على التفاعل مع القضايا الدولية (القصير ،تكتل دول البريكس.)2414 ،

وانطلقت دول البريكس منذ بداياتها في القمة األولى سنة  2441معلنة عن تكتلها والذي بنته على المصالح

اَّلقتصادية المشتركة ،مطالبة بمكانة تتناسب مع قدراتها وامكانياتها اَّلقتصادية ،وذلك من خلل الحصول
على حصصها في منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المختلفة ،وَّل زالت تسعى إلى

الحصول على مكانتها الدولية ،في المحافل الدولية ،وتبقى دول البريكس تسعى للوصول إلى مواقع متقدمة في
مؤسسات صنع القرار الدولي وخاصة اَّلقتصادية منها ،وعملت دول البريكس الكثير من الخطوات التي تساعد
في تحقيق أهدافها ،عبر القمم المتتالية التي تعقدها ،وقامت ببناء بنك التنمية الجديد والذي يعمل إلى تمويل

المشاريع الخاصة بأي دولة من دولها ،وصندوق اَّلحتياطي والذي يعتبر من أهم المؤسسات المالية الخاصة
بمجموعة البريكس كتمويل احتياطي في حاَّلت األزمات أو الكوارث الخاصة بأي دولة من دول المجموعة.

)(Li, X. and Carey, R. , 2014

وتعمل دول البريكس في إطار اجتماعها السنوي لتحديد خططها واستراتيجياتها للتعاون فيما بينها في جميع

المجاَّلت ،والتي تسعى إلى بناء تكتل متوازن ومتواصل بين دولها بكافة مكوناتها ،مستخدمة عدة طرق وأدوات

وامكانيات تتمتع بها هذه المجموعة لتحقيق أهدافها ،ومن جهة أخرى تحديد مواقفها من المجتمع الدولي
والمنظمات الدولية بشكل عام ،واتخاذ ق ارراتها من القضايا الدولية

2

).(BRICS, Release, 2016

لهذا تقدم الباحث بتحليل نشأة وتطور هذه المجموعة ودوافعها وأهدافها ومقوماتها من جهة وعلقتها بالنظام
الدولي والواقع الحالي الذي يقوم عليه النظام الدولي ،ومدى تأثيرها على النظام الدولي .وامكانية تأثير صعود
دول البريكس على النظام الدولي ،متخذة التعددية اَّلقتصادية مقدمة للتعددية القطبية ،وقطعت دول البريكس

شوطاً طويلً في بناء مؤسساتها المبنية على أسس اقتصادية قوية ،وخطط تنموية مستمرة ومتطورة وموحدة،

والتي تساعدها وتؤهلها في تخطي العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية ،وتعمل دول المجموعة على تحدي

الهيمنة األمريكية والغربية على النظام العالمي وبالذات اَّلقتصادي والمالي ،والمتمثلة في محاوَّلت السيطرة
المطلقة على معظم دول العالم ،مع مصاحبة هذه األوضاع بعدم اَّلستقرار في عدة دول وأقاليم ،ومع وجود

المشاكل اَّلستراتيجية عالمياً وبقاءها بدون حلول ،إضافة إلى الحروب المستمرة ،فأصبح العالم بحاجة لمن
يستطيع أن يوقف هذا التدهور الحاصل والذي ينظر إليه على أن أحد أهم أسبابه هو التفرد القطبي العالمي

للوَّليات المتحدة األمريكية بالق اررات الدولية ،وغياب أي أقطاب أخرى يمكن أن تحدث نوعاً من التوازن في

النظام الدولي ككل.

وتكمن أهمية الدراسة في كونها من أوائل الدراسات التي تتحدث عن تكتل دول البريكس بمزيد من التفاصيل،

ولكونها تدرس إمكانية التمعن أكثر في هذا التكتل ،وَّلعتبار هذا التكتل من ضمن التكتلت الحديثة عالمياً

والتي تجمع جهات مختلفة وترتبط بمصالح مشتركة.

 1.2مشكلة الدراسة:
العالم يتجه نحو إنشاء تكتلت دولية مختلفة بين المجموعات الدولية ،فهناك تحالفات وتكتلت تتشكل بين
الدول لتجد لنفسها مكانة فاعلة على الساحة الدولية تتناسب مع إمكانياتها وقدراتها ،وهذه المجموعة الصاعدة

المسماة دول البريكس والتي تعمل بنمو اقتصادي عالمي ،تسعى نحو عالم متعدد القطبية ،وتتجه للعب دو اًر

رئيسياً في تنظيم العلقات الدولية من جديد ،فهي ما زالت تسير باتجاه الحصول على المكانة السياسية
واَّلقتصادية التي تتناسب مع قدراتها وامكانياتها الطبيعية ،وتعمل دول البريكس التي بدأت تكتلها على أسس

اقتصادية على اَّلستمرار والنجاح في تحقيق أهداها المتعددة ،ولذلك سيحاول الباحث من خلل صفحات

الدراسة ،اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:

ما مدى تأثير مجموعة البريكس على النظام الدولي؟
ويتفرع من التساؤل السابق مجموعة من التساؤَّلت الفرعية وهي:
 ما هي مجموعة دول البريكس؟ ما هو واقع النظام الدولي الحالي؟ ما هو واقع مجموعة البريكس؟ ما هو مستقبل مجموعة البريكس ومدى تأثيرها على النظام الدولي؟3

 1.2أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة للوصول إلى:
 -1معرفة طبيعة الصعود الحاصل في دول البريكس بشكل رئيسي ،والمقومات التي تتمتع بها هذه المجموعة،
ووضع القارئ في صورة واضحة أمام طبيعة هذا التحالف الدولي المتميز ،واختلفاته في كثير من األمور.
 -2التعرف على مدى قدرة هذه المجموعة على التواجد في الساحة الدولية بحيث يكون لها أثر يتناسب مع
حجمها وقدراتها ،والتعرف على اإلمكانيات التي تميز هذه المجموعة وتجعل منها قوة فاعلة على الساحة
الدولية ،ومدى توجهها لنظام دولي متعدد األقطاب.
 -3التعرف على وضع النظام الدولي القائم ،ومقوماته ومراحل تطوره ،وطبيعة التحالفات القائمة فيه.
 -4استشراف المرحلة المقبلة لتواجد البريكس في المنظومة الدولية.

 1.2أهمية الدراسة:
 -1يستطيع القارئ من الناحية النظرية التعرف على مجموعة دول البريكس بشكل مفصل بحيث يتمكن من
معرفة مكونات ومقومات هذا التحالف وما هي أهدافه ومبادئه ،وكذلك التعرف على واقع هذه المجموعة.
 -2تعتبر الدراسة محاولة جادة لتسليط الضوء على طبيعة النظام الدولي القائم ،وامكانية قيام مجموعة
البريكس بإحداث تغيير في طبيعة النظام الدولي.
 -3الدراسة تعتبر من أوائل الدراسات في هذا الموضوع كون التكتل حديث المنشأ ،خاص ًة باللغة العربية،
وتشكل هذه الدراسة بداية لمزيد من الدراسات العربية حول الموضوع.

 1.2منهجية الدراسة

هي مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تعتمد عليها طريقة البحث المتبعة لتحقيق أغراض الدراسة واإلجابة

عن تساؤَّلتها ،ونظ اًر ألن الموضوع يعتبر حديث العهد وَّل يزال قائماً ،ومن المتوقع استم ارره مستقبلً ،فقد تم
اعتماد عدة مناهج لتناول الموضوع قيد الدراسة وهي:

-1المنهج التاريخي:

يعرف بأنه المنهج المعني بوصف األحداث التي وقعت في الماضي بصورة دقيقة ،فيتناول رصد عناصرها
وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها ،واَّلستناد عليها في التعرف على الواقع الحالي ،واعتمد الباحث المنهج التاريخي

للتعرف على أصل مجموعة دول البريكس وما هو وزنها السياسي على الساحة الدولية ،ومتابعة تطور النظام
الدولي.
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-2المنهج الوصفي التحليلي:
وهو يقوم على أساس تحديد الخصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العلقة بين متغيراتها وأسبابها

واتجاهاتها ،وجمع البيانات وتحليلها وربطها .وهنا يمكن القول بأن استخدام هذا المنهج سيتم على واقع مجموعة
البريكس وتقييم مدى فاعليتها واستم ارريتها في تحقيق أهدافها واَّللتزام بمبادئها وتحالفاتها ،كما سيتم تشخيص
واقع النظام الدولي.
-3منهج صنع القرار :ويتم من خلله تفسير العمليات والعوامل التي تؤدي إلى اتخاذ القرار ،وفهم كيفية

صنع القرار في السياسة الخارجية عموماً.

-4المنهج اَّلستشرافي :يبنى على تحليل البيانات ووضع الفرضيات والتنبؤ بما يمكن حدوثه مستقبلً ،وله

أدوات مختلفة وهنا سيقوم الباحث بدراسة إمكانيات تدخل البريكس في النظام الدولي ،باستخدام دراسة استشرافية
لسيناريوهات مستقبلية.

 1.2حدود الدارسة
الحدود الموضوعية :تقع حدود الدارسة الموضوعية في توضيح قدرة البريكس على التأثير في النظام الدولي.
الحدود الزمنية :والتي ستمتد خلل الفترة من 2411-2441
الحدود المكانية :النظاـم الدولي ،ودول البريكس.

 1.2مصطلحات الدراسة:
 -1بريكس  BRICSهو اختصار للحروف األولى األجنبية من أسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي
بالعالم وهي الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ،وبدأت المجموعة بالدول األربع األولى وعقدت

أول قمة بين رؤساء الدول في” بيكاتيرينبرج“ بروسيا عام  2441وانضمت دولة جنوب أفريقيا إلي المجموعة
عام  ، 2010فأصبحت تسمي بريكس بدَّلً من بريك ويعيش علي أرض دول البريكس نحو  % 41.1من

سكان

العالم ).(BRICS, Release, 2016

 -2بنك التنمية الجديد  New Development Bank – NDB BRICSهو بنك متعدد األطراف تديره

مجموعة دول البريكس -الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا  -يقع مقر البنك في شانغهاي الصينية
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وتأسس البنك برأس مال أولي يبلغ  144مليار دوَّلر ورأس مال مساهم قيمته  14مليار دوَّلر مقسمة بالتساوي
بين الدول األعضاء ،تم تدشينه يوم  21يوليو 2411

(درار.)2411 ،

 -3النظام الدولي هو مجموعة من القواعد ،والضوابط والتوجيهات ،واألوامر ،والتكليفات التي تتسم بأنها
منظمة وآمرة وملزمة ،تبعا لكونها صادرة عن سلطة عليا ،ومن ثم فهي قواعد سلطوية ،وتتمثل في العلقات

بكافة أنواعها بين دول العالم .وهو حالة من التوافق واَّلنضباط تتسم بخلوها من الفوضى أو اَّلضطراب،

وذلك بعامل اَّللتزام بالقانون واحترام السلطة .ويفترض النظام الدولي أن مجموعة القواعد المنظمة واألنماط

السلوكية تتحقق من خلل التزام أعضاء الجماعة الدولية بها والتي تحقق الصورة أو الحالة المثلى للعلقات

الدولية .واعتمد العديد من علماء السياسية نظرية النظم التي أسسها -David Eastonدافيد أستون والتي

تقوم على فكرة أن الحياة السياسية جسد من التفاعلت ذات الحدود الخاصة والتي تحيطها نظم اجتماعية

تؤثر فيها بشكل مستمر ،ويعتبر مجموعة من المتغيرات التي يتفاعل بعضها مع اآلخر (المرعشي.)2411 ،

 -4القوة الناعمة ) )Soft Powerعرفها جوزيف ناي بأنها القدرة التي من خللها يتم الحصول على النتائج
التي يريدها المرء ”ومع التطور الهائل في كافة مناحي الحياة أصبح التعريف األشمل كالتالي “القدرة على الحصول

على ما تريد عن طريق الجذب واإلقناع والتعاون بدَّلً من اإلرغام واستخدام القوة المسلحة ،أو العقوبات اَّلقتصادية
وسواها من أشكال اإلكراه (حسين.)2411 ،
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 1.2الدراسات السابقة:
-1دراسة نوبيا نييت الموسومة بــ "أثر االقتصادات الصاعدة في العالقات الدولية"
"The influence of emerging economies in International Affairs" Nubia Niet o, 0212
)Estudos) Avancados
هذه الدراسة هي مقال من مطبوعات معهد بحوث التنمية الدولية الب ارزيلي المعروف باسم والذي يتبع لجامعة
ساو باولو الب ارزيلية وتوضح الدراسة مدى تأثير القوى الصاعدة في النظام الدولي ،حيث بينت أن نشأة مجموعة
البريك غيرت خريطة النظام العالمي واستراتيجية برنامج القوى العالمية،
وأجابت على التساؤَّلت التالية.

 -هل مجموعة البريك ستفوق قوتها اَّلقتصادية عن أغنى دول العالم؟

 ما هي اَّلستراتيجيات الرئيسية لدول البريك لنشر قوتها عالمياً؟وقد تبين إن عالم القرن الحادي والعشرين يبدو أكثر تعقيداً وَّل يمكن التنبؤ بما سيحدث به مستقبلً .فهناك

أقطاب متعددة من القوة جنباً إلى جنب مع حقائق ثقافية مختلفة تعتبر هي المتغيرات الجديدة التي يمكن أن
تحدد هذا القرن الجديد .وفي هذا السياق ،تم تحليل األهداف والفرضية المنصوص عليها في الدراسة من

حيث وجود المزيد من الجهات الفاعلة في النظام السياسي العالمي يأتي من أجزاء مختلفة من الكوكب.
وجاء في النتائج:

 تغيير العالم َّل رجعة فيه؛ فان العالم يمتلك أكثر من قوة ناعمة واحدة .العالم الغربي َّل يزال موجودوبقوة ،ولكن أشياء كثيرة ومتعددة تغيرت.

 القوة المالية والعالمية بما في ذلك القوة الناعمة لم تعد تنتمي إلى بلد واحد ،وبريك هو واقع جديد بحاجةإلى دراسة عميقة للتعرف على مقدرتها المختلفة.

 المأساة هي أن العديد من البلدان الغربية َّل تريد أن تقبل التغييرات على واقع دولي جديد ،حيث لم يعدموقف الهيمنة مقبول بعد اآلن.

 -أن بريك خلق توافق جديد بين اَّلقتصادات المتنامية وجذب المزيد والمزيد من المنشقين من الدول الغربية

في جميع أنحاء العالم.

في النهاية ،يمكن القول إن التحوَّلت الدولية الجديدة تم توليدها في البحار المضطربة من العولمة

والتكنولوجيا والتنمية واإلنترنت .والمؤشرات السياسية واَّلقتصادية واَّلجتماعية تتحرك في اتجاهات مختلفة

في وقت واحد ،والتي تعطي نتيجة لذلك عالم مليء بالمخاطر.
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 -2دراسة ماهر بن إبراهيم القصير ،دراسة بعنوان تكتل دول البريكس (نشأته – إقتصادياته
– أهدافه) عام .2112
والتي قدم فيها بحثاً مستفيضاً عن دوافع نشأة دول البريكس ،وموضحاً بالتفصيل طبيعة العلقات المختلفة بين

كافة دول البريكس ،ومبيناً قدراتها وامكانياتها اَّلقتصادية والسياسية والعسكرية ،وطبيعة العلقات الثنائية بين
مختلف دول البريكس ،كما أوضحت الدراسة البدايات األولى لنشأة دول البريكس ،وأهدافها وتطلعاتها ونظرتها

إلى النظام الدولي ومؤسساته ،وكذلك موقف الدول المختلفة من القضايا اَّلقتصادية الدولية ،وبينت الدراسة أن

دول البريكس تسعى إلى تغيير هيكل اَّلقتصاد العالمي ،وقد بدأت بذلك عملياً من خلل إبرام اتفاقيات ثنائية
خارج نطاق منظمة التجارة العالمية ،وبينت الدراسة طبيعة العلقة بين كل دولة من الدول الخمس بالمجموعة
والفوائد التي تسعى إلى تحقيقها إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه للمجموعة ككل .وتعتبر الدراسة من الدراسات

العربية الوحيدة التي تم التوضيح من خللها على طبيعة تكتل البريكس وكيف نشأ والى أين وصل ،وذلك
بصورة مفصلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الربط والتعاون اَّلقتصادي بين دول البريكس هو انعكاس ألخطاء المشروع األمريكي
العالمي ،وأن التوجه والتشكيل اَّلقتصادي للبريكس هو مقدمة وغطاء للتحالف السياسي اَّلستراتيجي لدول

البريكس والذي سيؤثر بشكل وآليات العلقات الدولية ومناطق توزيع النفوذ العالمي للقوى العظمى الصاعدة،
والذي يعتبر ضمن أهم أهداف المشروع األوروآسيوي الذي يسعى للتعددية القطبية.

 -3دراسة د .حسن مصدق الموسومة بــ "البريكس تكتل ناشئ يسعى إلعادة توزيع القوة في

العالم" باحث جامعي ،مركز أنظمة الفكر المعاصر ،جامعة السوربون2112،
وتناولت الدراسة المواضيع التالية:

 مدى قدرة دول البريكس على رسم ملمح النظام العالمي.-

ورؤية البريكس اَّلستراتيجية.

وعلقة البريكس والدول العربية.

 ومعوقات في طريق تكتل البريكس.وتوصلت الدراسة إلى:

 أن تكتل البريكس َّل يسعى إلى قلب السوق العالمية جذرياً واّنما يعمل على تغييرها بما يناسب مصالحه. اَّلنفتاح العربي على دول البريكس يجب أن يسير بالتوازي مع منع أي توجيه ألزمات المنطقةالتوجه من الدول العربية عدم اَّلنخراط في لعبة يحددها قائد دولي واحد ،بل
واستغللها ،ويقتضي هذا
ّ
عليها اَّلنخراط في دينامية التاريخ وتعزيز علقاتها مع قوى الدفع الجديدة في السياسة الدولية.
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 العلقة بين العرب ودول البريكس لن تكون خالية من التوترات السياسية ،إَّلّ أنه من المهم اَّلنتباه إلىأن هناك دوَّل نامية صاعدة قد تؤثّر في شكل النظام العالمي.
ّ

 -2دراسة د.مو ارزان وآخرون الموسومة بــ "دور البريكس والتنمية العالمية"،
" "THE ROLE OF BRICS IN THE DEVELOPING WORLDمقدمة من اَّلتحاد
األوروبي–اإلدارة السياسة-دائرة السياسة الخارجية ،وكتبها كل من:
Dr MORAZÁN, Pedro, Project Leader, SÜDWIND-INSTITUTE, Germany
KNOKE, Irene, SÜDWIND-INSTITUTE, Germany
KNOBLAUCH, Doris, ECOLOGIC INSTITUTE, Germany
SCHÄFER, Thobias, SÜDWIND-INSTITUTE, Germany
تتناول هذه الدراسة دور الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (بريكس) كاألبطال الناشئين في مجال

التعاون اإلنمائي الدولي .فعلى مدى العقد الماضي ،زادت بريكس المساعدة المالية وكذلك التقنية ،وأنشأت
الطرق المختلفة ووسائل التعاون اَّلقتصادي في دول العالم النامي.

 وينعكس أهمية تدرج البريكس في النواحي اَّلقتصادية على النواحي السياسية ،وهذا هو السبب في أنالبريكس تسعى للتغيير في بنية السياسة الدولية.

 واعتبرت الدراسة بريكس في الطليعة باستخدام وزنها اقتصادي ،للحث على التغيير ،وهو تحدي للجهاتالمانحة الغربية التقليدية بشكل عام واَّلتحاد األوروبي على وجه الخصوص.

 -ومن بين الدول الخمس دور جنوب أفريقيا والذي يعتبر مختلفاً إلى حد ما فاقتصادها أصغر بكثير من

البلدان األربعة األخرى ،وبالمعنى الدقيق للكلمة ،فإنها َّل تتوافق في جميع الخصائص وعموماً للتمييز بين

مجموعة بلدان البريكس فإنها تتميز:

( )1الحجم المتميز َّلقتصاداتها.

( )2معدَّلت نمو قوية ،مما يؤدي إلى زيادة أهمية في اَّلقتصاد العالمي.

( )3الطلب على صوت سياسي أقوى في هياكل اإلدارة الدولية ،والتي تتطابق مع وضعهم اَّلقتصادي.

ومع ذلك ،بريكس هي مجموعة غير متجانسة مع دخولها في تشكيلت وتحالفات دولية واَّلئتلفات األخرى.

وتم تحليل آثار سياسات التنمية بريكس "على وجه الخصوص فيما يتعلق بالبلدان منخفضة الدخل.
ومتابعة العلقات المبنية على فكرة التعاون بين دول الجنوب مع بعضها البعض،

 ،)SSC( South-South Countriesوالذي يقوم على أساس التضامن وتقاسم الخبرات واَّلعتماد على

الذات في تجمع دول أمريكا الجنوبية والمعروف بـ (.)2441 UNASUR

وبالتالي ،بريكس َّ-ل تقتصر علقات البلدان منخفضة الدخل على المساعدة المالية.

التجارة واَّلستثمار األجنبي المباشر وتمويل التنمية وغالباً ما تتشابك وتأتي كحزمة واحدة.

وعلى العموم ،هناك آثار غير مباشرة ملحوظة واآلثار اإليجابية ،خاصة فيما يتعلق بالتجارة.
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وقد ساعدت هذه العلقات تخفيف آثار األزمة المالية األخيرة على البلدان منخفضة الدخل وساهمت في التنمية
اَّلقتصادية.

ومع ذلك ،فإن العديد من البلدان منخفضة الدخل َّل تزال تعتمد كثي اًر على الصادرات من السلع األساسية
وأصبحوا في حاجة إلى تنويع وتحسين التكنولوجيا لصناعاتهم.
ولكن يمكن تحديد عدد من أوجه التشابه:

إن التركيز العام للتعاون اإلنمائي تقع على دول الجوار والتكامل اإلقليمي.

وينظر إلى التجارة واَّلستثمار والنمو اَّلقتصادي ليكون الوسيلة الرئيسية لتحسين التنمية.

وعدم التدخل والسيادة الوطنية والمبادئ التوجيهية ،في حين أن المعايير اَّلجتماعية وقضايا الحكم ليست هي

مصدر القلق الرئيسي.

بريكس تركز على المساعدة التقنية بدَّلً من المالية وصرف حصة كبيرة من المساعدات عبر القنوات الثنائية.

 -2دراسة أحمد عبد العليم ،وهي عبارة عن عرض ُموجز لكتاب رؤية بديلةُّ :
تكتل “بريكس”
وارساء نظام عالمي جديد " والصادر عام  5102عن مؤسسة" - Routledgeمن
تأليف Thomas Mandrup ، Cedric de Coning
والذي شمل على:

“ -بريكس” البدايات واألهداف :والذي تحدث عن البدايات وكيفية نشأة البريكس كتكتل اقتصادي سرعان ما

صاحبه التأثير السياسي ،والذي أصبح يبحث عن تغيير في النظام العالمي أحادي القطبية ،لينادي بالتعددية.

 رؤية بديلة لبنية النظام العالمي :حيث يرى الكاتبان أن البريكس يتبنى عدة مبادئ أهمها -احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل.

 -وحق تقرير المصير.

 -ودعم التعاون الدولي والتعددية القطبية.

وتحدثت الدراسة عن النمو السريع لدول البريكس .ويرى الكاتب أن الدول الخمس تتطلع إلى نظام عالمي

متعدد األقطاب.

 مستقبل تكتُّل “بريكس” في النظام الدولي :تشير الدراسة إلى أن "بريكس" عبارة عن نهج متعدد األقطابواستراتيجية للتعايش ،متضمن ًة أربعة مبادئ أساسية ،هي:
 -تعزيز المساواة القانونية بين كل دول العالم.

 -اَّلحترام المتبادل لسيادة الدول وأراضيها.

 -تعزيز المنافع المتبادلة بين الدول ،ودعم مسارات التنمية الوطنية.

 عدم التدخل في شؤون الدول األخرى إَّل وفق قواعد ومعايير متفق عليها وفي إطار متعدد األطراف.وخلص معدو الدراسة إلى:
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-

أن تكتُّل "بريكس" يعتبر من مظاهر التحوَّلت في بنية النظام الدولي من نظام أحادي القطبية إلى نظام
متعدد األقطاب.

" -بريكس"يعد أحد األدوات التي يمكن من خللها مواجهة الهيمنة األمريكية على المؤسسات الدولية الحالية.

بيد أن الكتاب يرى أن ثمة اختلفاً بين الدول الخمس المكونة للتكتال في تحديد األولويات فيما يتعلق

بالمبادئ األربعة الرئيسية السابق ذكرها.
وعليه جاء في التوصيات ما يلي:

-

التأكيد على أنه يتحتم على هذه الدول تقليل فجوة اَّلختلفات في الرؤى فيما بينها من أجل الوصول إلى

اقتراح مشترك بشأن النظام العالمي الجديد.

 تحويل تلك المبادئ إلى ممارسات فعلية في السياسة الخارجية لهذه الدول بشكل يعكس موقف موحد لتكتُّل"بريكس".

 -6دراسة دانيال إبشتاين الموسومة بــ (التنمية الجديدة؟ بنك بريكس والنظام الدولي)
"New Development? The BRICS Bank and the International System" Daniel
Epstein,2015
والمنشورة في مجلة هارفارد العالمية2411 ،

وناقشت الدراسة مطلع األلفية ،حيث استحوذت بلدان البريك على اهتمام المؤسسات المالية الرئيسية باعتبارها
مواقع واعدة للستثمارات الجديدة ،ومعظم هذه اَّلستثمارات قد نجحت .وبين عامي  2443و ،2441شهدت
بلدان البريك نمواً هائلً .مما يشير إلى أربع دول صاعدة بقوة تقوم بتغيير المشهد في النظام المالي العالمي.

كان هناك شعور بأن هذا شيء تاريخي -إن الب ارزيل وروسيا والهند والصين آخذة في اَّلرتفاع من الطبقة الفقيرة
والوسطى في العالم للنضمام إلى النخبة ،مما أنهى الهيمنة الغربية على اَّلقتصاد العالمي.
وأظهرت الدراسة أن البريكس تعتبر شبكة دبلوماسية غريبة .فهي تمتد في أربع قارات وَّل تشترك في أي لغة أو
تاريخ ثقافي مشترك .ينظر إليها على أنها نوع من موازنة الهيمنة اَّلقتصادية الغربية ،وقد أنتجت الجماعة آلية
للتعاون بين المصارف في منطقة البريكس ،ومجلس أعمال بريكس ،ومنتدى بريكس المصرفي ،وتحالف
البورصات.
وقد طرحت روسيا حتى اآلن مقترحات َّلتحاد الطاقة لدول البريكس ،مع استكمال احتياطي الوقود ومؤسسة
متعددة األطراف لصنع السياسات.
وقد َّل يثبت عدم التجانس في بريكس أن يكون نقطة ضعف بل قوة ،حيث أنها تتجاوز القيود اإلقليمية وتصبح

نوعاً من عالم غير غربي ،كقوة من نوع جديد ألولئك الذين يعانون من حالة من اإلرهاق من تلك الدول النامية.
وتظهر الدراسة انه مع وجود بنك التنمية الجديد ،فإن دول البريكس أصبحت بعد أول ظهور له من ضمن
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القيادة العالمية الجماعية ،وربما هذه ليست سوى البداية ،إَّل أن الحال يبقى كما هو فلن يحل بنك التنمية الجديد
أبداً محل مؤسسات بريتون وودز.

وتوصلت الدراسة إلى أن السوق العالمية هي إلى حد كبير جديرة بالسيطرة على حصص صندوق النقد الدولي

والبنك الدولي ،مما يعكس توازن القوى التي تبدو أكثر من عام  1141ولغاية  .2414وبالرغم من كل هذا فإن
التأثير في اَّلقتصاد العالمي يستند إلى أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي.
ومن أهم النتائج:
 أن الصين على سبيل المثال َّل تملك سوى نسبة  4في المائة من نسبة األصوات في صندوق النقد الدولي،على الرغم من أنها تمثل أكثر من  11في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.

 -7دراسة أوليفر ستينكل والموسومة بــ "بريكس ومستقبل النظام العالمي"
Oliver Stuenkel's "The BRICS and the future of global order" 2015
تقدم دراسة أوليفر ستينكل تقري اًر جيدا عن تطور بريكس -بدءاً من بداية المنتدى في عام  2441وحتى

الوقت الحاضر -والتفاعلت بين الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بشأن القضايا العالمية.

وقد استقطب الخطاب المتعلق باألهمية الجيوسياسية والجغرافية واَّلقتصادية لمنطقة بريكس منذ اجتماع الب ارزيل
وروسيا والهند والصين للمرة األولى في عام  .2441ويعتبر ظهور منتدى بريكس انعكاساً لمنتدى جديد متعدد
األطراف ،للنظام العالمي متعدد القطبية؛ نتيجة التحول في القوة اَّلقتصادية والسياسية من "الشمال العالمي"

إلى "الجنوب العالمي".
وهناك ثلثة أبعاد للكتاب تبرز بشكل خاص:
األول :تحليل كيف حاول منتدى بريكس ممارسة نفوذه على القضايا العالمية ككيان جماعي .إن الضغط الناجح
إلصلحات صندوق النقد الدولي ،والمحاولة الفاشلة للعثور على مرشح مشترك لقيادة نفسه هي الحاَّلت التي
يصفها المؤلف بالتفصيل.
الثاني :التحليل المفصل لكيفية انخراط بلدان البريكس مع بعضها البعض في إطار مشترك بشأن  11قضية
عالمية مثل الزراعة والتجارة واألمن القومي .وهناك وعي عالمي ضئيل أو معدوم باَّلشتراك بين هذه البلدان،
على سبيل المثالَّ ،ل يوجد إَّل القليل من المعرفة بأن التعاون في مجال الزراعة واألمن الغذائي كان من أولى
المبادرات التي قامت بها دول البريكس وأن المسؤولين التقوا عدة مرات على مر السنين للعمل على وضع خطة
عمل مشتركة .في فصل بعنوان "العالم الخفي للتعاون بين بلدان بريكس :هل النظام مهم؟"
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الثالث :تقييم لكيفية استجابة بلدان البريكس للتطورات الجيوسياسية ،وَّل سيما نهجها تجاه قاعدة "المسؤولية عن
الحماية" ،وهو إطار دولي يتيح تدخل األمم المتحدة في بلد ذي سيادة بشأن المساعدات اإلنسانية.
ويوضح الكاتب لماذا تبنى أعضاء بريكس موقفاً مشتركاً بشأن ق اررات األمم المتحدة بشأن التدخل في ليبيا

وفي حاَّلت أقل شهرة مثل القضايا المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان والتي غالباً ما تطغى عليها

المواقف المتباينة في منطقة البريكس اتخذت الدول القرار ضد سوريا.

وعموماً ،يعطي ستينكيل تقييماً مفصلً لمنتدى بريكس ،وهو تصحيح ضروري َّلستنتاجات مبسطة من إمكانيات
المنتدى أو زواله .ويستخدم المفاهيم النظرية للعلقات الدولية لقياس المسار المستقبلي المحتمل للمنتدى .هذا

المشروع يحتوي على رؤى مثيرة للهتمام ولكن َّل يصل إلى تقييم شامل.
وقد توصل ستينكل بشكل صحيح إلى أن عام  2411عام حاسم لتقييم السقوط الجيواقتصادي والجيوسياسية
لمنتدى بريكس ،حيث أنه كان العام الذي كانت فيه جميع دول البريكس ،بما فيها الهند ،جزءاً من مجلس األمن

الدولي .وسوف يكون عام  ،2411عندما ستعقد الصين رئاسة مجموعة ال 24والهند ستتولى رئاسة منتدى
بريكس.
وهذه الدراسة تعطي حاف اًز ،لدراسة تطور منتدى بريكس فيما يتعلق بالهيكل اَّلقتصادي المتعدد األطراف

المتطور الذي يشمل المصرف اآلسيوي للستثمار في البنية التحتية ،والشراكة عبر المحيط الهادئ ،والدور
والنفوذ لمجموعة العشرين ،وجميعها تؤثر على منتدى بريكس بطرق محددة.

 -8دراسة ريتشارد كاري واكسييون لي والموسومة بــ "البريكس وصعود القوة في التنمية
الدولية"2116 ،
"Richard Carey and Xiaoyun Li " The BRICS in International Development
ويقدم هذا التقرير المبرهن ملخصاً لدور بريكس (الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في تشكيل

المشهد التنموي العالمي الحالي.

ينظر في مسارهم اَّلقتصادي من عام 2444
ا
وينظر المؤلفان أوَّلً إلى أصل بريكس كرابطة سياسية ،ثم
فصاعداً .ومن ثم فإنها تحقق في اآلثار السياسية والعالمية للحكم على مشاركة بريكس في الجغرافيا اَّلقتصادية
والسياسية الجديدة وتتكشف في العالم متعدد األقطاب اليوم.

ويعتبر المؤلفان أن بلدان البريكس تمثل عاملً رئيسياً في المشهد المتطور للتعاون اإلنمائي.

واحتوت الدراسة على ملخص يوضح ما هو اَّلختصار ومعناه ،وكذلك البريكس كبعد اقتصادي ،والبريكس كبعد
سياسي ،إضافة إلى الحوكمة العالمية في عالم من الجغرافيا السياسية واَّلقتصادية الجديدة ،وأخي اًر بريكس

كمحور رئيسي للتعاون اإلنمائي.
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ومن ثم الخلصة كانت على الشكل التالي:
 يمكن اآلن رؤية ازدهار البريكس بشكل جماعي كفئة اقتصادية ناشئة وفي وقت َّلحق كظاهرة لمدة 24عاماً ،ابتداء من منتصف  ،1114ولغاية الفترة الحالية.

 اعتبار البريكس َّل تزال قيد التطور في أحدث توقعات النمو للبنك الدولي ،والتي لم تكن قط أدرجت فيالفئات التحليلية لصندوق النقد الدولي سابقاً.
أما على الجبهة الجيوسياسية،
-

فمن المرجح أن تستمر دول البريكس في العمل كتكتل للدول الصاعدة مما يشكل عالماً متعدد األقطاب.

 الشراكات اإلنمائية التي تشارك فيها ستكون كثيرة ومختلفة ،وتمتد خارج هوية البريكس. العضوية في مجموعة العشرين هو القوة األكثر أهمية لكل من دول مجموعة البريكس.-

تعتبر دول البريكس ذات تأثير على نظام التنمية الدولية فعلياً ،وهذا كان واضحاً من إنشاء مؤسسات

جديدة خارج نطاق األطراف المتعددة القائمة مثل انشاء البريكس لبنك التنمية الجديد والتعاملت المالية
واَّلقتصادية من خلله ،وتقديم الصين لمبادرات متعددة في تمويل التنمية.
 دول البريكس يقاس أداءها على مدى السنوات القادمة في القرن الـ  21كالدول األسرع نمواً.ومن أهم النتائج:
التوصل إلى التطابق مع اَّلتفاقات العالمية التي تم التوصل إليها في عام  2411في األمم المتحدة
 توفير سبل جديدة ل "تحويل العالم" ،ليكون متمشياً مع مفاهيم التنمية العالمية _"َّل تترك أحداً وراء " -المساهمة في مكافحة اَّلحتكار العالمي.

 1.2التعقيب على الدراسات السابقة:
حافز لدراسة الموضوع بشكل أعمق وأكثر وضوحاً ،ويستفاد من
بالنظر إلى الدراسات السابقة فإنها تعتبر
اً
الدراسات السابقة كونها اشتملت على كافة جوانب البحث فمنها من تحدث عن النظام الدولي ومنها من تحدث

عن تكتل دول البريكس ومنها من كان بمثابة بحث عن دول البريكس وعلقاتها المنفردة فيما بينها أو ما بينها
وبين النظام الدولي ككل .ومن خلل متابعة الباحث لهذه الدراسات ،استطاع أن يحصل على الكثير من

المعلومات التي مكنته من الوصول للخطوط العريضة إلتمام البحث بطريقة موثقة وواضحة ومفيدة ،ومن
مصادر متعددة.

 -ويمكن القول إن الدراسات السابقة منها ما كان ذات فائدة علمية حيث سلطت الضوء على واقع هذه

المجموعة الجديدة وطبيعة العلقات فيما بينها وبين النظام العالمي .وفي طبيعة العلقات مع النظام الدولي
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من النواحي اَّلقتصادية والسياسية والجيوسياسية أيضاً وبالرغم من كل الدراسات السابقة سواء التي استطاع

الباحث الوصول إليها أو لم ي ستطع فان الموضوع يعتبر حديث ومتحرك وقابل للتغيير كما هي طبيعة الحياة
السياسية بشكل عام.

ويمكن اعتبار أن من الدراسات ما يعتبر دراسة حديثة وتوضح دور دول البريكس بشكل منفرد وعلقاتها مع
النظام الدولي .ولكنها َّل تشمل كافة دول مجموعة البريكس إَّل أنه يمكن اَّلقتباس مما فيها من نتائج لصالح

الدراسة المنوي القيام بها ،إضافة إلى أن الباحث سيتناول حقبة زمنية أشمل ،كما أن غالبية الدراسات السابقة
تحدثت عن فترات تاريخية متعددة يمكن اَّلستفادة منها في الدراسة.

 تعددت مصادر الدراسات السابقة من عدة جهات وعن عدة مواضيع ،فمنها من تحدث عن تكتل دولالبريكس وبداياته ،ومنها ما تحدث عن دول البريكس والنظام الدولي ،والمؤسسات الدولية ،ومنها ما تحدث عن

العلقات الدولية ،ولكنها لم تكن شاملة ولم تتابع باستمرار تكتل البريكس وما يقوم به.

وقد حاول الباحث تمييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،إلى توضيح العلقة بين البريكس والنظام

الدولي ،والتطورات التي تحدث على صعيد النظام الدولي ،ومما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة،

شموليتها لكل من النظام الدولي في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ولغاية إعداد الدراسة باإلضافة إلى
أنها شملت مراحل نشأة وتطور تكتل البريكس.

لذلك رأى الباحث ضرورة إجراء دراسة معمقة بقدر اإلمكان مع األخذ بعين اَّلعتبار ما يمكن اَّلستفادة منه
من الدراسات السابقة .وما دفع الباحث للكتابة هو نشأه هذه المجموعة واستمرارها وبالذات لفترة ما بعد النشأة
والتي أكدت على استم اررية وجود هذا التحالف.
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 1.2مقدمة:
عقدت في العام  2441قمة تضم مجموعة دول ،تتميز بالموارد البشرية الهائلة والطاقات والقدرات اَّلقتصادية،
وسرعان ما تحولت إلى قمة سنوية ،احتلت موقعاً متمي اًز على الخريطة اَّلستراتيجية في العالم ،أُطلق على هذه

المجموعة “البريكس ،“BRICSوحيث أن العالم يتمتع بخاصية الثوابت المتغيرة ليس فقط في عالم السياسة بل
هي طبيعة المخلوقات الموجودة على األرض سواء الثابتة أو المتحركة فالجميع معرض للتغيير وهذا يحدث

بنسب متفاوتة .لذلك نجد أن التغيير سنة من سنن الكون ،وتتميز فيها البشرية أكثر من غيرها ألنها ترتبط
بعنصر مهم وهو الرؤية المستقبلية والتي يمكن من خللها العمل وفق استراتيجيات متعددة.
وقد عرف العالم نشأة تجمعات اقتصادية عديدة ،خصوصاً عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية ،فتكونت
تجمعات ومنظمات إقليمية ،مثل "اَّلتحاد األوروبي ، EUوجامعة الدول العربية  ، LASومجلس دول التعاون
الخليجي GCC.ومع انتهاء الحرب الباردة ،وسقوط جدار برلين ،وكذلك انهيار منظومة الستار الحديدي

المتمثلة باَّلتحاد السوفييتي ،وصعود الوَّليات المتحدة ،وانتشار العولمة بكل مفاعيلها اإليجابية والسلبية ،بدأت

باستعادة ظهورها من جديد تكتلت اقتصادية وسياسية لتمأل الفراغ الناجم عن اندثار األشكال التحالفية السابقة

فظهرت تجمعات جديدة أخرى مثل اَّلتحاد األفريقي  AUواَّلتحاد األسيوي  ASIANواتحاد أمريكا

الجنوبية .UNASUR

ونجد أن األزمة المالية العالمية* في عام  2441وما أحدثته من ارتباك اقتصادي وسياسي وما صاحبها من

تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية كاَّلنفراد األمريكي باتخاذ الق اررات الدولية في المؤسسات العالمية

وضد دول مختلفة جعلت معظم الدول تبحث عن مؤازرة بعضها البعض وبالذات الدول ذات اَّلقتصاد السريع

النمو.

ومع مرور السنوات في ظل القطبية األحادية األميركية ،بدأ العالم يشهد وَّلدة دول تمتلك طاقات وموارد

ضخمة ،كان من شأن توافقها واتفاقها أن يأذن بوَّلدة جديدة لعالم متعدد األقطاب ،وكانت دول طموحة تتمتع
بإمكانيات تؤهلها للعب أدوار جديدة على الساحة الدولية .وسيتم البحث في هذا الفصل عن مجموعة دول

البريكس من حيث أعضائها وظروف نشأتها وأهدافها وسياساتها ،وما تمتلكه من إمكانيات سواء اقتصادية أو
سياسية ،وكذلك إنجازاتها خلل الفترة السابقة.

* األزمة المالية العالمية التي حدثت في سبتمبر  8002والتي اعتبرت األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م ،وكانت بداية األزمة
أوَّلً بالواليات المتحدة األمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول األوروبية والدول اآلسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي

يرتبط اقتصادها مباشرة باَّلقتصاد األمريكي ( .العتوم)2414 ،
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 2.2نشأة مجموعة "بريكس" ()BRICS
بدأت المفاوضات لتشكيل مجموعة "بريكس" عام  ،2441وهي مجموعة اقتصادية عقدت أول مؤتمر قمة لها

عام  2441وكان أعضاؤها هم الدول ذوات اَّلقتصاديات الصاعدة وهي الب ارزيل وروسيا والهند والصين تحت
اسم "بريك " أوَّل ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام  2414ليصبح اسمها "بريكس ".وهي اختصار

للحروف األولى األجنبية من أسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويعيش في الدول الخمس ما
يزيد عن  % 41.1من سكان العالم.

(قدوري)2414 ،

وكان وزراء خارجية دول "بريك" اجتمعوا في نيويورك عام

 2441مدشنين بذلك سلسلة اجتماعات َّلحقة للتشاور حول تأسيس المنظمة .وفي عام  2441عقد اجتماع

في مدينة ييكاترينبرغ الروسية ،ثم تبع ذلك أول مؤتمر قمة لدول المجموعة في  11يونيو/حزيران عام 2441
في نفس المدينة .

في عام  2414بدأت جنوب إفريقيا التفاوض حول اَّلنضمام إلى المجموعة ،وهو ما تم رسمياً في  24ديسمبر
عام .2414

()2414 ،BBC Arabic

ومنذ مؤتمر القمة األول تجتمع هذه الدول سنوياً على أعلى مستوى سياسي

ممثلً برؤساء الدول ،ويقرر مكان اَّلجتماع القادم في نهاية كل قمة ،وتناقش قضايا دولية ومحلية ،وتتخذ

ق اررات موحدة بشأن مواقف عدة ،وتعمل على متابعة تنفيذها حسب األوقات المحددة.

ويرى الباحث أن هذه المجموعة من الدول كونها من قارات مختلفة ،أي أنها َّل تعتبر دول ذات حدود مشتركة،
وبالتالي هناك اختلفات متعددة فيما بينها ،ولكنها استطاعت أن تجد الكثير مما تتفق عليه رغم اَّلختلف

الطبيعي فيما بينها سواء العرقي أو الديني أو اللغوي ...الخ .ويرى الباحث أن الصعود المستمر لتكتل البريكس
يشغل الكثير من المراقبين ،ففريق يرى أن أمامه فرص متزايدة للزدهار في ضوء ما تملكه من إمكانات هائلة،

وآخرون يقولون :إن دول البريكس تواجه مز ًيدا من التحديات تقلل من إمكانية منافستها لدول اَّلقتصاديات
المتعارف عليها.
التقليدية ُ
وان نا نستذكر هنا إن أحد أهم أسباب نشأة هذا التكتل اَّلقتصادي هو ظهور وتفاقم ما عرف في حينه باألزمة
المالية العالمية ،والتي كانت أهم ملمحها هو التأثير السلبي على الدول الفقيرة والنامية بشكل كبير ،إضافة

إلى العديد من األسباب األخرى والتي ساهمت في إنشاء البريكس.

 1.2.2نشأة و تطور البريكس و "جيم أونيل"* 1527-
* جيم أونيل :كبير الخبراء اَّلقتصاديين لجولدمان ساكس في الفترة من  1111وحتى أبريل  ،2413يقضي معظم وقته في مؤسسة جولدمان ساكس.

ترأس لجنة نمو المدن في المملكة المتحدة حتى أكتوبر  ،2414جيم هو الرئيس الفخري لقسم اَّلقتصاد في جامعة مانشستر .وهو أيضاً زميل باحث
زائر في كل من مركز أبحاث اَّلقتصادي الدولي ،بروغل ،وعلى المجلس اَّلستشاري اَّلقتصادي لمؤسسة التمويل الدولية ،ذراع اَّلستثمار التابعة للبنك
الدولي .وهو واحد من األمناء المؤسسين لجمعية بريطانيا التعليمية الخيرية ،يخدم في مجلس إدارة "تعليم للجميع" وعدد من الجمعيات الخيرية األخرى

المتخصصة في مجال التعليم .في سبتمبر  2413أصبح مدير غير تنفيذي في و ازرة التربية والتعليم .حصل جيم على درجة البكالوريوس والماجستير في
اَّلقتصاد من جامعة شيفيلد في عام  1171وعلى درجة الدكتوراه من جامعة سري في عام  .1112وحصل على درجة فخرية من معهد التربية ،جامعة

لندن ،لألعمال الخيرية؛ وجامعة شيفيلد في تقديرها لمساهمته في اَّلقتصاد الدولي ،عمل وزي ار للخزانة البريطانية عام  2411وقدم استقالته في أكتوبر
(GOV.UK, 2016) .2411
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من الصعب أن يتم فصل نهضة اقتصاديات بلدان "البريكس" عن اسم جيم أونيل) ، (O’Neillفإن ظهور تسمية
بريكس BRICS -يبدو ،في الوقت نفسه ،ضرورة حتمية ومصادفة ،فقد اقترح هذا اَّلسم ،أول مرة منذ عشر

سنوات ،جيم أونيل رئيس أحد أكبر البنوك التجارية في العالم "غولدمان ساكس*  " Goldman Sachsففي 24

نوفمبر ،2441أعطى تعريفاً لهذه العبارة في تقرير عن نتائج دراسة حول اَّلقتصاد العالمي ،نشره البنك

المذكور ،وكان عنوانه "العالم يحتاج إلى المزيد من "أطواب القرميد " bricksاَّلقتصادية " «The World Needs

 Better Economic BRICs».وعمد المؤلف إلى التلعب بتعبير BRICالشبيه بالتعبير اإلنجليزي ،brick

ويعني "طوبة قرميد".

(شمس.)2411 ،

وبهذا نستطيع القول لدى وصف التطور السريع المحتمل للنمو اَّلقتصادي الذي يمكن أن تحققه في المستقبل

الب ارزيل وروسيا والهند والصين ،فإن جيم أونيل هو أول من استعمل هذا التعبير ،ولتوقعه نموها المذهل ،ولزيادة

أهميتها في أذهان المستثمرين ،والعالم عموماً.

وهنا يمكن القول إن تقارير جيم أونيل اَّلقتصادية واألبحاث التي قدمها وَّل زال يقدمها كانت من ضمن الدراسات
اَّلستشرافية والتي ساعدت وأظهرت أن هناك قوة عالمية اقتصادية ممكن لها أن تكون وتستمر بقوة وبوتيرة

سريعة جداً حسب اإلحصاءات اَّلقتصادية سواء المتعلقة بالناتج القومي أو المؤشرات اَّلقتصادية األخرى والتي
تدل على حجم التداول ،والقدرات اَّلقتصادية الهائلة والضخمة لهذه الدول .وترجع نشأة مجموعة البريكس إلى

الدراسة التي قام بها اَّلقتصادي األمريكي جيم أونيل ،وتم نشرها في عام  2443بعنوان "حلم البريك :الطريق
نحو  "2414حيث أسرد أن بوصلة التحكم في اَّلقتصاد العالمي تتجه نحو دول جديدة كالب ارزيل ،روسيا ،الهند
والصين ستسحب البساط من القوى اَّلقتصادية التقليدية وعلى رأسها الوَّليات المتحدة األمريكية واَّلتحاد

األوروبي.(O’Neill, 2003) .

 -اَّلجتماعات الرسمية:

ويرى الباحث أن هذا التحالف ما كان له أن يتأسس بدون أن يتم عقد اَّلجتماعات الرسمية
بين قادة الدول وأن معرفة الكيفية التي بدأت بها اَّلجتماعات تؤكد على عدة قضايا منها:
 -1األسباب التي دفعت إلى التحالف
 -2األليات التي استخدمت في عقد هذا التحالف
 -3والنتائج التي صدرت عن اَّلجتماعات التي سبقت القمم الرسمية

في  24سبتمبر  ،2441عقد اَّلجتماع الوزاري األول بناء على اقتراح من الرئيس الروسي فلديمير بوتين
على هامش دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك .بمشاركة وزراء خارجية روسيا والب ارزيل والصين
ووزير الدفاع الهندي .وأعربوا عن رغبتهم في توسيع التعاون المتعدد األطراف ،وفي  11مايو  ،2441استضافت
* غولدمان ساكس هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات واهم المجاَّلت الرئيسية ألعمالها هي إدارة الثروات العالمية والخدمات
المالية المؤسسية والعديد من األعمال المالية والمصرفية العالمية ،وتأسست في عام 1111على يد ماركوس غولدمان
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بكاترينبورغ الروسية اجتماع وزراء خارجية بريك بمبادرة من روسيا .بعد اَّلجتماع صدر البيان المشترك ،والذي

يعكس مواقف مشتركة بشأن قضايا التنمية العالمية ،وقد اتخذت خطوة هامة أخرى في  1يوليو  ،2441عندما

التقى الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف مع الرئيس الب ارزيلي لويس إيناسيو لوَّل دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي
مانموهان سينغ والرئيس الصيني هو جين تاو على هامش قمة  G8مجموعة الثماني

*

في توياكو ،اليابان

(القضائية .)2413 ،قامت مجموعة دول البريكس فيما بعد بتحديد أهدافها وانشاء المؤسسات وعقد اللقاءات الخاصة

بتحقيق تلك األهداف وتعزيز المبادئ التي توافقت عليها تلك الدول ،والتي ستظهر َّلحقاً بعد كل قمة يتم عقدها

ومن خللها يتم اَّلتفاق بين قادة الدول على ما يجب القيام به في المراحل المقبلة .وتتناول اَّلجتماعات الق اررات

الخاصة بالدول األعضاء إضاف ًة إلى المواقف من القضايا الدولية ،وفي هذا اإلطار ،يدرك المراقب ،المساعي
الجادة التي تقوم بها دول البريكس من أجل صياغة نظام دولي جديد في ظل المتغيرات الجذرية الحاصلة في

العالم ،فهي تهدف إلى الحد من الهيمنة الغربية وتكريس مبدأ السيادة واستقلل القرار الوطني

(بلفلح.)2414 ،

ويضاف هنا أن نشأة دول البريكس صاحبت األزمة المالية العالمية والتي سببت انهيارات اقتصادية للعديد من

الدول وعلى رأسها ،الدول ذات اَّلقتصاديات الكبرى تلتها الدول األقل نمواً فاألضعف اقتصاداً ،وهنا برز في

هذا التوقيت الحاجة إلى هذا التكتل اَّلقتصادي والذي كان له فوائد متعددة على الدول األعضاء ،فاستطاعت

تجاوز األزمة المالية العالمية وتمكنت من اَّلنطلق كقوة اقتصادية عالمية.

 1.1قمم البريكس:
عقدت عدة قمم في أكثر من مكان من دول البريكس ،وهذه القمم تعتبر الدليل على مدى استم اررية هذا التكتل
ومدى نجاحه.

 1.3.2قمة بريك الولى -ايكاترينبرغ الروسية في  16يونيو 2115

تعتبر القمة األولى هي حجر األساس التي تمت بعد لقاء وزراء الخارجية للدول األربعة على هامش اجتماع

الجمعية العامة لألمم المتحدة للتحضير لها في عام  ،2441وقد ناقش قادة كل من اَّلتحاد الروسي وجمهورية
الب ارزيل اَّلتحادية وجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية ،الوضع الحالي في اَّلقتصاد العالمي ،وغيرها من

القضايا الملحة للتنمية العالمية ،ودعت بريك إلعادة صياغة النظام المالي وتسعى لتشكيل جبهة موحدة إلصلح

النظام المالي العالمي عقب األزمة المالية العالمية .وتريد المجموعة التوصل لموقف مشترك تضمن دعوة
* مجموعة الثماني G8أنشئت مجموعة الدول الثماني بمبادرة فرنسا في عام  1171من أجل مواجهة أول صدمة نفطية ،وهي مجموعة

غير رسمية تضم دوَّلً ذات اقتصاد متقدم تجتمع مرة في السنة في مؤتمر قمة يضم رؤساء الدول والحكومات .وكانت تسمى الدول السبع
الصناعية الكبرى وأعضاؤها هم الوَّليات المتحدة األمريكية واليابان وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وانضمت لها روسيا

َّلحقا عام ( 1171الفرنسية.)2413 ،

**صندوق النقد الدولي IMFهي منظمة من  111دولة ،وتعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي ،وتأمين اَّلستقرار المالي وتسهيل

التجارة الدولية ،وتشجيع زيـادة فـرص العمـل والنمو اَّلقتصادي المستدام والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم أنشئت في عام 1141

)(IMF, About the IMF, 2016
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إلصلح مؤسسات دولية مثل  IMFصندوق النقد الدولي  World Bank-والبنك الدولي* أو ما يعرف Bretton

 Woods systemبنظام بريتون وودز** بشكل يعكس األهمية المتزايدة للقتصاديات الصاعدة.

)(Houlton, 2009

وفيما يلي ما تم التوافق عليه بين األعضاء في القمة األولى:

 .1التأكيد على الدور المحوري الذي لعبته قمة  ***†G20في التعامل مع األزمة المالية بأشكال مناسبة.
 .2اَّللتزام في إصلح المؤسسات المالية الدولية ،وذلك لتعكس التغيرات في اَّلقتصاد العالمي.
 .3دعوة جميع األطراف إلى العمل معا لتحسين بيئة التجارة واَّلستثمار الدوليين.
 .4التنسيق والتعاون بين الدول في مجال الطاقة ،بما في ذلك بين المنتجين والمستهلكين.
 .1التعاون بين دول البريك في مجال العلم والتعليم والبحث والتطوير للتكنولوجيات المتقدمة.
 .1التأكيد مجدداً على دعم الجهود السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات في العلقات الدولية سلمياً.

 .7تعزيز التعاون بين بلدان البريك اجتماعياً وتقديم المساعدة اإلنسانية الدولية واألمن الغذائي العالمي والحد
من مخاطر الكوارث الطبيعية .وتنفيذ مفهوم التنمية المستدامة****‡.

*تتألف مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات)1:البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )2المؤسسة الدولية للتنمية  )3مؤسسة التمويل الدولية )4الوكالة
الدولية لضمان االستثمار )5المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  .ويركز البنك على التنمية االقتصادية طويلة األجل والحد من الفقر( .البنك
الدولي)8002 ،

** نظام بريتون وودز هو نظام إدارة نقدي أسس قواعد للعلقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف
القرن العشرين .كان نظام بريتون وودز أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلقات بين الدول المستقلة.
وجد ممثلو الدول المجتمعة في مؤتمر بريتون وودز عام  1144أن قاعدة الذهب لم تكن مرنة ولم تساعد على تجاوز األزمات

اَّلقتصادية؛ مما جعلهم يقررون اَّلستعاضة عنها بنظام جديد سمي نظام بريتون وودز مبني على أساس تحديد سعر لكل عملة مقابل كل

من الدوَّلر والذهب .ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه .فحين تجد الدولة المعنية أن قيمة
عملتها قد ابتعدت كثي اًر عن مستوى األسعار السوية أو الصحيحة فإن لها الحق أن تتفق مع صندوق النقد الدولي الذي أُحدث في بريتون
وودز لتعديل قيمة عملتها .وهكذا نجد أن الفارق األساسي بين نظام بريتون وودز و نظام قاعدة الذهب هو أن نظام بريتون وودز يعطي

إمكانية اَّلتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون ،فنظام بريتون وودز هو نظام ثابت إَّل أنه مرن وقابل للتعديل.

(المعرفه)2411 ،

†*** تعرض  G20مجموعة الدول العشرين وعادة يتم وصفها "منتدى التعاون اَّلقتصادي العالمي األهم" ،الذي يرمي إلى تقديم حلول
مستدامة للتصدي لألزمة المالية واَّلقتصادية التي اندلعت في عام  2441والتي مثّلت الدافع إلنشائها .ويتعهد رؤساء الدول المجتمعون

فعالة في امتصاص األزمة العالمية (الفرنسية.)2413 ،
في مؤتمر القمة السنوي بأن تساهم سياساتهم اَّلقتصادية الوطنية مساهمة ّ
‡**** التنمية المستدامة  Sustainable Developmentهي “مفهوم شامل يرتبط باستم اررية الجوانب اَّلقتصادية ،واَّلجتماعية والمؤسسية
مك ُن التنمية المستدامة المجتمع وأفراده ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبير عن وجودهم الفعلي في الوقت
والبيئية للمجتمع” ،حيث تُ ّ
الحالي مع حفظ التنوع الحيوي ،والحفاظ على النظم البيولوجية والعمل على استم اررية واستدامة العلقات اإليجابية بين النظام البشري والنظام

الحيوي حتى َّل يتم الجور على حقوق األجيال القادمة في العيش بحياة كريمة ،كما يحمل هذا المفهوم للتنمية المستدامة ضرورة مواجهة
العالم لمخاطر التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية اَّلقتصادية ،وكذلك المساواة والعدل اَّلجتماعي.

أي أنها ذات بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي وتكنولوجي( .عطوي)2411 ،
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 .1إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ،وأنه لن يكون هناك أي مبرر ألي عمل إرهابي في أي مكان أو
ألي سبب من األسباب .مشروع اَّلتفاقية الشاملة لمكافحة اإلرهاب الدولي يجري حالياً النظر في الجمعية

العامة لألمم المتحدة ،وندعو َّلعتماده العاجل.

 .1اَّللتزام بدور القوى الدبلوماسية المتعددة األطراف مع قيام األمم المتحدة بدور رئيسي في التعامل مع
التحديات والتهديدات العالمية .وفي هذا الصدد ،التأكيد من جديد على ضرورة إجراء إصلح شامل لألمم
المتحدة بهدف جعلها أكثر كفاءة بحيث يمكن التعامل مع التحديات العالمية بصورة أكثر فعالية .والتأكيد على
األهمية التي نعلقها على وضع الهند والب ارزيل في الشؤون الدولية ،وفهم ودعم تطلعاتها للعب دور أكبر في
األمم المتحدة ).(1st Sum, 2009
يرى الباحث أن الدول اتفقت على خطوات لتعزيز الحوار والتعاون فيما بينها بطريقة تدريجية ،استباقية ،واقعية
ومفتوحة وشفافة وعلى الحوار والتعاون بين دول البريك والذي يسهم ليس فقط في خدمة المصالح المشتركة

َّلقتصاديات السوق الصاعدة والبلدان النامية ،ولكن أيضا لبناء عالم متناغم يسوده السلم الدائم واَّلزدهار

المشترك ،وهنا نتوقف عند هذه العبارة الختامية والتي تلخص أهم فكرة تكونت بها مجموعة البريكس ومن ثم تم
البناء عليها ،فهي أهم بنود ألي مجموعة ممكن لها أن تنجح في تحقيق أهداف وأعمال مشتركة ،فرغم كل

التباينات بين تلك الدول إلى إنها استطاعت أن تجد ما يجمعها وتتفهم جيداً ما تختلف عليه .فالتعاون والحوار
والتدريج والواقعية واَّلستباق واَّلنفتاح والشفافية كلها مفاهيم ومبادئ لو تم التعامل بها في أي مؤسسة لكانت

من أهم عوامل النجاح .أما على صعيد آخر فان إبداء اَّلستعداد للتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل حل
المشكلة اَّلقتصادية العالمية يعتبر نقطة مهمة وجيدة في اَّلجتماع األول للمجموعة ،وهذا يؤدي إلى جلب

التعاون وليس العكس.

 2.3.2القمة الثانية بريك – برازيليا يوم  12أبريل 2111

ال تقى قادة جمهورية الب ارزيل اَّلتحادية واَّلتحاد الروسي وجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية لمناقشة

القضايا الرئيسية في جدول األعمال ،فضلً عن خطوات ملموسة لتحريك التعاون والتنسيق داخل بريك إلى

األمام ،واتفقت الدول األربعة على تحديد منطلقات مشتركة إلزالة آثار األزمة اَّلقتصادية واصلح مؤسسات
اإلدارة العالمية ،كما ناقشوا مسائل متعلقة بإصلح النظام المالي العالمي إضافة إلى الوضع في مجال الطاقة

العالمية( .بوريسوفنا  )2414 ،وبمتابعة الباحث لبيانات القمة تبين أن المجتمعين توصلوا إلى ما يلي:
 . 1رؤيا مستقبلية مشتركة للحوكمة العالمية



ٍ
الدولية
مجموعة من المؤسسات
العالمية ،وهي عبارةٌ عن
*الحوكمة العالمية Governance :يطلق عليها أيضاً مسمى الحاكمة أو الحكومة
ّ
ّ
تعتمد على تطبيق األساليب ،والوسائل
تعمل على تطبيق نظا ٍم إداري عالمي الهدف منه وضع مجموعة من السياسات ،واإلجراءات التي
ُ
التي ُ
ّ
الدولية بين دول العالم ،من
اإلدارية على نطا ٍق عالمي وهذا النظام يسعى َّلتخاذ الق اررات باَّلعتماد على تطبيق القانون الدولي ،والمعاهدات
ّ
ّ
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ي
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ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ّ
المتّفق عليها (خضر.)2411 ،
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ّ
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 .2تصور مشترك بأن العالم يشهد تغيرات كبيرة وسريعة والتي تسلط الضوء على الحاجة إلى التحوَّلت في
الحوكمة العالمية في جميع المجاَّلت ذات الصلة.
 .3تأكيد على العمل والدعم باتجاه نظام عالمي متعدد األقطاب ومنصف وديمقراطي ،على أساس القانون
الدولي والمساواة واَّلحترام المتبادل والتعاون والعمل المنسق وصنع القرار الجماعي لجميع الدول.
 .4العمل على إصلح المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة وكافة مؤسساتها واصلح المؤسسات اَّلقتصادية
والمالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي  IMF -ومنظمة التجارة العالمية – WTO

**

 .1توقيع مذكرة التعاون بين مصرف "فنيش إيكونوم بنك" الروسي والمصارف التجارية في كل من الهند والصين
والب ارزيل والتي تقضي بتيسير التحويلت النقدية الدولية ودراسة إمكانية تشكيل منظومة مصرفية موحدة في
مجموعة بريك

).(BRIC II sum, 2010

وقد تلي القمة تنفيذ عدة أنشطة منها:
اتفاق مدن بطرسبورغ وريو دي جانيرو ومومباي وتسينداو على التعاون في مجال اإلنشاء وذلك في مايو
 ،2414وتم افتتاح معهد بحوث متخصص في دراسة مشاكل بريك بمدينة ريودي جانيرو في ديسمبر 2414
وفي  24-12-2010أعلنت الصين أن جنوب أفريقيا أصبحت عضواً كاملً في مجموعة بريك ،وأطلقت منذ

ذلك الحين على المجموعة تسمية بريكس.

ويرى الباحث في القمة الثانية أن دول البريكس بدأت البحث عن موقع في المؤسسة الدولية العالمية والمطالبة
بالمشاركة في وضع الحلول لألزمة اَّلقتصادية الدولية ،وبدأ التعاون اَّلقتصادي والعلمي حيز التنفيذ وبوتيرة
سريعة متجاو اًز أي خلف بين الدول األعضاء.

 3.3.2القمة الثالثة بريكس إعالن سانيا  ،الصين  12أبريل 2111
قمة مجموعة بريكس في منتجع سانيا في جزيرة هاينان الصينية بعنوان "رؤية واسعة ،ورخاء مشترك"

قام بتمثيل دولهم كل من (ديميتري مدفيديف رئيس روسيا و هو جينتاو رئيس الصين و مانموهان سينغ رئيس
وزراء الهند ،و ديلما روسيف رئيس الب ارزيل ،و جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا).
وبمتابعة بيانات القمة فقد تبين للباحث توصل المجتمعون إلى أن هناك رغبة مشتركة وموضوعية وقوية وشاملة
من أجل السلم واألمن والتنمية والتعاون التي جمعت دول البريكس التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من %41.1
من مختلف القارات ،وأن البريكس يهدف إلى المساهمة بشكل كبير في تطور البشرية ،واقامة عالم أكثر عدَّلً

ونزاهة ،ويجب أن يكون شعار القرن الواحد والعشرين مبني على أساس طريق السلم والوئام والتعاون والتطور
**منظمة التجارة العالمية  WTO -هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا ،وتضم  251عضو من دول العالم  ،وأنشئت في عام
 ،1995ومهمتها األساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السالسة واليسر والحرية و هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين
الدولية المعنية بالتجارة ما بين األمم  ،وهي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية (WTO,
).2016
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العلمي .وبعد مناقشات صريحة ومتعمقة توصلوا إلى توافق واسع حول تعزيز تعاون البريكس فضلً عن تعزيز
التنسيق حول القضايا الدولية واإلقليمية ذات اَّلهتمام المشترك ( .)0211 ،Arabic. News.Cn

وقام الزعماء بتوقيع أول اتفاقية حكومية مشتركة تقضي بالتعاون بين مصارف الدول األعضاء والقيام
بالحسابات المتبادلة ومنح القروض بواسطة العملت القومية .وأثناء قمتهم الثالثة صاغت بلدان مجموعة
بريكس بياناً مشتركاً عن الوضع في ليبيا انتقد فيه زعماء مجموعة بريكس الحملة الجوية لحلف الناتو على

ليبيا ،وأن طريق تسوية األزمات في ليبيا وبلدان المنطقة األخرى يتمثل في إقامة حوار سياسي وليس في
اَّلستخدام المرفوض للقوة .وتمسكوا بوجوب احترام استقلل كل دولة وسيادتها ووحدتها ووحدة أراضيها وعبر
البيان عن قلق المشاركين في القمة من الوضع المتوتر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغربها ،واتفق
المشاركون في القمة علي التعاون في إطار مجلس األمن الدولي* واألمم المتحدة

(BRICS Sanya Declaration,

).2011

ويرى الباحث أن أهم حدث صاحب القمة الثالثة هو انضمام جنوب أفريقيا وهذا له دَّلَّلت أهمها التوسع
اإلقليمي والدولي في الدول األعضاء مما يعني التواجد في قارة أفريقيا وهذا له أبعاد متعددة سواء السياسية أو
اَّلقتصادية .مما يعني أنها أصبحت تمثل عالماً أكبر وأوسع من جميع النواحي وفي معظم المجاَّلت الحيوية،
وهذا دعا المجموعة إلى المطالبة بنفوذ أكبر لها وألعضائها على صعيد المؤسسات والق اررات الدولية .وظهر
تقارب الموقف السياسي لدى الدول األعضاء من القضايا الدولية ،والظهور بموقف سياسي موحد ،وتبينت
اَّلستفادة من الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي ،بالذات في عملية التصويت على الق اررات ،وكذلك
تبنت دول البريكس موقفها باعتبار الحوار السلمي هو السبيل لحل النزاعات والخلفات الدولية.

 4.3.2قمة بريكس الرابعة  -نيودلهي إعالن  25مارس 2112
التقى قادة جمهورية الب ارزيل اَّلتحادية ،واَّلتحاد الروسي وجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية
جنوب أفريقيا ،وأجريت مناقشة "شراكة البريكس من أجل اَّلستقرار العالمي واألمن واَّلزدهار" ،في جو من الود
والدفء ومستوحاة من الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة من أجل التنمية المشتركة والتعاون قدما في أساس
اَّلنفتاح والتضامن والتفاهم والثقة المتبادلين ،وتعتبر البريكس منصة للحوار والتعاون بين الدول التي تمثل
*بموجب ميثاق األمم المتحدة تقع على عاتق مجلس األمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليين .وللمجلس  11عضوا،

ولكل عضو صوت واحد يستطيع من خلله اَّلعتراض على أي قرار ومنعه وهو ما يعرف بالفيتو ،على جميع الدول األعضاء اَّلمتثال

لق اررات المجلس .ويأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان .ويطلب إلى الدول

األطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية .وفي بعض الحاَّلت ،يمكن لمجلس األمن اللجوء إلى فرض جزاءات وصوَّلً إلى
األذن باستخدام القوة لصون السلم واألمن الدوليين واعادتهما .ويقدم مجلس األمن توصيته إلى الجمعية العامة فيما يتعلق
بانتخاب األمين العام وقبول أعضاء جدد في األمم المتحدة .كما أنه ينتخب ،جنبا إلى جنب مع الجمعية العامة ،القضاة في

محكمة العدل الدولية.
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 ٪41.1من سكان العالم ،فهي تجتمع من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللتينية ،أي أنها ذات بعد عابر للقارات
تتفاعل فيما بينها لتضيف قيمة وأهمية ،من أجل تعزيز السلم واألمن والتنمية في ظل عالم يتجه نحو العولمة
القادمة ) .( DELHI DECLARATION, 2012ومن خلل متابعة القمة الرابعة يرى الباحث أن من أهم ما اتخذته من
ق اررات يتمحور حول حلول األزمة المالية العالمية والتدخل في الحلول الدولية ومتابعة المؤسسات المالية الدولية.
في ختام قمة دلهي قامت الدول الخمسة األعضاء بتوقيع اتفاقية هامة حول -مد التسهيلت اَّلئتمانية* بالعملة
المحلية واتفاقية تسهيل خطاب اَّلئتمان المتعدد األطراف .والى جانب الهدف المعلن من اَّلتفاقية والمتمثل في
تعزيز التجارة بين دول المجموعة عبر خفض تكلفة التحويلت ،اعتبرت الخطوة تقدماً باتجاه استبدال الدوَّلر
بوصفه عملة رئيسية للتجارة في محاولة إلظهار قوتها اَّلقتصادية وتحررها من النفوذ المالي الغربي ،حيث

وافقت دول تكتل «بريكس» على التجارة بعملتها المحلية وانشاء بنك للتنمية ).( DELHI DECLARATION, 2012

 5.3.2قمة بريكس الخامسة ديربان 27 :مارس 2113
التقى قادة دول البريكس في القمة وجرت مناقشات تحت شعار" ،بريكس وأفريقيا :الشراكة من أجل التنمية
والتكامل والتصنيع" .وتوصلت اَّلجتماعات إلى تشكيل مجلس أعمال المجموعة والمعني بإدارة اَّلستثمارات
فيها ،وتحديد آليات عمله ،التي توافقت عليها القمة ،وتمثل في تشخيص صيغ عمل هذا المجلس ،بدءاً من

هيكليته وطرق عمله بحيث يجتمع المجلس مرتين كل عام ،وتكون رئاسته دورية بين أعضاء المجموعة،
وصوَّلً إلى دوره وفعاليته الدولية ،ومن ضمنها كيفية تجنب المجموعة لهيمنة المؤسسات المالية الدولية ،التي
تسيطر عليها الدول

الغربية (البطل)2411 ،

اختتمت القمة الخامسة بريكس وتم التأكيد مجدداً على اَّللت ازم بتعزيز

القانون الدولي والتعددية والدور المركزي لألمم المتحدة ،والدعوة لهدف مشترك وهو المساهمة بشكل إيجابي
في تحقيق السلم واَّلستقرار والتنمية والتعاون العالمي ،في النظام الدولي استناداً إلى نهج شامل للتضامن

المشترك والتعاون تجاه جميع األمم والشعوب ،واجتمع في اليوم التالي قادة البريكس مع  11من قادة الدول
األفريقية ورؤساء تكتلت وتجمعات أفريقية مختلفة بينهم رئيس وزراء إثيوبيا باعتباره رئيس لمجموعة اإليجاد،
والرئيس السنغالي باعتباره لمجموعة مبادرة النيباد ،وذلك تحت شعار انطلق أفريقيا ،بريكس وأفريقيا التعاون
لبيئة أفضل ) .(BRICS and Africa, 2013وشدد البيان الختامي لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة ديربان في
ويضر
الفلسطينية المحتلة "يخالف القانون الدولي
أن اَّلستيطان اإلسرائيلي في األراضي
جنوب أفريقيا على ّ
ّ
ّ
بعملية السلم في الشرق األوسط".
* يعرف االئتمان المصرفي على أنه عملية يرتضي بمقتضاها البنك ،مقابل فائدة أو عمولة معينة ومحددة ،أن يمنح عميال بناء على طلبه سواء حاال أو
بعد وقت معين تسهيالت في صورة أموال نقدية أو أي صورة أخرى وذلك لتغطية العجز في السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد ،أو إقراض
العميل ألغراض استثمارية أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفالة البنك للعميل أو تعهد البنك نيابة عن العميل لدى الغير( .الزبيدي ،8008 ،ص )02
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تم اعتماد جلسة مغلقة لقادة الدول األعضاء في اليوم األول وجلسة مفتوحة مع الضيوف في اليوم التالي،
ورحب البيان "بانضمام فلسطين إلى األمم المتحدة بصفة دولة مراقب" ،معرباً عن قلق الدول من "عدم وجود
ّ
تقدم في عملية السلم في الشرق األوسط ".ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "مساعدة إسرائيل وفلسطين على
حد سواء في جهودهما المبذولة في الطريق نحو تسوية تقضي بوجود دولتين ،إحداهما دولة فلسطين قادرة على
اَّلستمرار اقتصادياً ،تعيش بسلم جنباً إلى جنب مع إسرائيل بالحدود المعترف بها دولياً والتي كانت قائمة
بواقع يوم  4حزيران عام  ،1117وعاصمتها القدس الشرقية (اليوم.)2413 ،
أهم ق اررات القمة:
خطة إنشاء مصرف بريكس للتنمية خصيصاً لدول بريكس :كشفت مجموعة بريكس عن خطتها إنشاء بنك

مختص بدول «بريكس» يسير على نهج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تمويل المشروعات في دول

المجموعة والدول النامية .وحثت بريكس الدول الغربية األخرى على التنازل عن حصة تصويت أكبر في
صندوق النقد الدولي ،وسوف يعزز مقترح إنشاء مصرف بريكس للتنمية من مكانة «بريكس» بوصفه َّلًعبا
قوياً في صنع القرار العالمي وتقديم فرصة فريدة للستثمار غير المباشر للحتياطات األجنبية للبنوك المركزية
داخل هذه الدول (افريقيا قارتنا .)2413 ،وتعد خطة إنشاء بنك «بريكس» علمة على استقللية الهند والصين وروسيا
عن مجتمع الغرب اَّلقتصادي وتأكيد الذات واَّلعتماد المتبادل بين اَّلقتصاديات الناشئة ،وأن تظهر للغرب
أنها قادرة على اَّلستغناء عنه وبهذا المصرف الذي َّل عضوية فيه لدول الناتو ستتخلص بريك من التأثير
الغربي الذي صار يربط ق اررات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيال الدول بالتوافق مع مصالح الغرب.
)(BRICS, 2013

وتتضح الق اررات اَّلقتصادية كالتالي:
 خطة إنشاء بنك للتنمية مكلف بتمويل بنى تحتية مع اَّلستغناء عن رأي البنك الدولي تأسيس وكالة تصنيف ائتماني تكون بمثابة آلية تأمين ومجلس لرجال األعمال. إنشاء كابل لأللياف البصرية تحت البحر يسمح بنقل معلومات من الب ارزيل إلى روسيا عبر جنوب أفريقياوالهند والصين
-وضع قسماً من احتياطاتها الهائلة من العملت لمساعدة بعضها البعض إذا دعت الحاجة

-اَّلتفاق علي التعامل بالعملة النقدية لدول المجموعة وليس بالدوَّلر أو اليورو ).(BRICS and Africa, 2013

 6.3.2القمة السادسة  -إعالن فورتالي از -البرازيل  12يوليو 2112
التقى قادة دول البريكس وكان الموضوع المختار لمناقشاتهم هو النمو الشامل والحلول المستدامة ،وذلك تمشياً

مع سياسات الحلول المستدامة والتنمية الشاملة التي تقوم بها حكوماتهم وضرورة لمواجهة التحديات التي تواجه
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البشرية التي تفرضها الحاجة بالمحافظة على تحقيق النمو في وقت واحد ،مع السياسات اَّلجتماعية وبمتابعة
الباحث لبيانات القمة تبين أن المجتمعون توصلوا إلى:
 .1اَّللتزام بالقانون الدولي والتعددية ،مع األمم المتحدة ،ويتم اَّلعتراف على نطاق واسع والمساهمة بصورة
كبيرة في السلم العالمي واَّلستقرار اَّلقتصادي ،واَّلندماج اَّلجتماعي ،والمساواة ،والتنمية المستدامة والتعاون
وتبادل المنفعة مع جميع البلدان.
 .2تجديد اَّلنفتاح على زيادة التواصل مع البلدان األخرى خاصة البلدان النامية واَّلقتصاديات الناشئة في
السوق ،وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية ،وذلك بهدف تعزيز التعاون والتضامن في العلقات مع جميع
الدول والشعوب .ولهذا الغرض ،سيعقد جلسة مشتركة مع زعماء دول أمريكا الجنوبية ،تحت شعار مؤتمر القمة
السادس ،وذلك بهدف تعزيز التعاون بين دول البريكس وأمريكا الجنوبية .والتأكيد من جديد على دعم البريكس
لعمليات التكامل في أمريكا الجنوبية ،والتعرف على وجه الخصوص على أهمية اتحاد دول أمريكا الجنوبية -
 UNASURفي تعزيز السلم والديمقراطية في المنطقة ،وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ،وأن
تعزيز الحوار بين البريكس ودول أمريكا الجنوبية يمكن أن يلعب دو اًر نشطاً في تعزيز التعددية والتعاون الدولي،

من أجل تعزيز السلم واألمن والتقدم اَّلقتصادي واَّلجتماعي في عالم مترابط ومعقد على نحو متزايد ،في ظل

العولمة.
 .3وقد استرشد البريكس من األهداف الشاملة للسلم واألمن والتنمية والتعاون ،وتعهدت الدول المشاركة
لتعميق الشراكة مع رؤية متجددة ،على أساس اَّلنفتاح والشمولية والتعاون وتبادل المنفعة .وفي هذا المعنى
فإن البريكس على استعداد َّلستكشاف مجاَّلت جديدة نحو تعاون شامل وشراكة اقتصادية أوثق لتسهيل ترابط
السوق ،والتكامل المالي ،وربط البنية التحتية وكذلك اَّلتصاَّلت ).(Fortaleza Declaration, 2014
وفي ختام القمة السادسة لدول مجموعة البريكس التي عقدت في فورتالي از في الب ارزيل ،أعلنت دول المجموعة

انشاء بنك للتنمية الذي سيكون مقره في شنغهاي ،وسيبلغ رأسماله  14مليار دوَّلر ،إضافة إلى إنشاء الصندوق
اَّلحتياطي* ( )CRAبقيمة  144مليار دوَّلر .وجاء قرار دول البريكس بإنشاء المؤسستين الماليتين حتى
تتمكن من تشكيل ركيزة استقلليتها عن المؤسسات المالية التي يهيمن عليها الغرب مثل صندوق النقد والبنك
الدوليين .وسيقوم البنك الجديد بتقديم التمويل لمشروعات البنية التحتية والتنمية في دول البريكس ،وكذلك سيقدم

التمويل المناسب لغيرها من الدول الناشئة والنامية في العالم (محسن.)2414 ،

وسيستخدم هذا اَّلحتياطي المالي لدعم الدول التي تواجه صعوبات مرتبطة بعملتها نتيجة مثلً لهروب األموال،
أو تصبح عرضة للحرب المالية من قبل المؤسسات المالية والمصرفية الغربية مثلما حصل لألرجنتين التي

* اتفاقية احتياطي الطوارئ ــ  - CRAالتي تهدف إلى الحد من اعتماد مجموعة البريكس على بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي
والدوالر .فقد وافقت البلدان الخمسة المشاركة في قمة فورتاليزا السادسة للبريكس على تخصيص  211مليار دوالر أميركي من
احتياطاتها من النقد األجنبي وستكون التزامات هذه الدول موزعة على النحو التالي :الصين  12 -مليار دوالر والبرازيل والهند وروسيا
بـ  21مليار دوالر لكل منها فيما لن تزيد مسؤولية جنوب أفريقيا عن  5مليار دوالر من النقد األجنبي (.روسيا)8004 ،
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تعرضت عملتها لحملة شرسة من قبل الوَّليات المتحدة وبريطانيا وأوروبا إلرغام األرجنتين على دفع فوائد

باهظة على فوائد ديون قديمة غير حقيقية أساساً .وتواجه روسيا أيضاً هجمة غربية شرسة على عملتها إلجبارها

على تغيير سياساتها الخارجية لتسير على هوى الوَّليات المتحدة واَّلتحاد األوربي ،وقد أعلنت الصين الجاري

وقوفها إلى جانب روسيا في هذا المجال

(العسكري.)2414 ،

ويرى الباحث أنه بات من الواضح أن فكرة إنشاء بنك تنمية بريكس هو أحد اَّلستراتيجيات التي ستستخدمها

مجموعة بريكس َّلكتساب مزيداً من النفوذ العالمي ،نظ اًر ألن قوتهم التصويتية في المؤسسات المالية العالمية
خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،تعتبر منخفضة مقارنة بالغرب ،ولذلك ستكون أمام تحد القوى
الغربية صاحبة أكبر نفوذ وسيطرة على المؤسسات الدولية.

وقد عبر رئيس الوزراء الهندي ناريند ار مودي بشكل بليغ عن هذا المفهوم حين قال في قمة فورتاليزا“ :إن ما

هو فريد في مجموعة البريكس كمؤسسة عالمية ،هو أنه ألول مرة تتكتل مجموعة من األمم على أساس مقياس
"القدرة الكامنة المستقبلية" بدَّل من الثروات الموجودة أو الهوية المشتركة .إن جوهر فكرة البريكس هو النظر
إلى األمام” .وقد طالب مودي زملءه ببناء مؤسسات مشتركة للعلماء الشباب وجامعة بريكس مشتركة .أما
الرئيس الروسي فلديمير بوتين فقد ردد ذات الفكرة في مؤتمره الصحفي بعد قمة فورتالي از قائل“ :إن أمم

البريكس هي كلها أمم شابة ،والمستقبل هو للشباب" (العسكري.)2414 ،

 7.3.2قمة بريكس السابعة إعالن أوفا_ روسيا االتحادية 5 ،يوليو 2112
اجتمع قادة دول البريكس في قمتهم السابعة والتي عقدت تحت شعار "شراكة بريكس -عاملً قوياً للتنمية
العالمية" .وتم مناقشة القضايا ذات اَّلهتمام المشترك فيما يتعلق بجدول األعمال الدولي وكذلك األولويات
الرئيسية بالنسبة لزيادة تعزيز وتوسيع التعاون داخل البريكس ،ومواصلة تعزيز الشراكة اَّلستراتيجية على أساس
مبادئ اَّلنفتاح والتضامن والمساواة والتفاهم المتبادل ،والشمولية وتبادل المنفعة .وتم اَّلتفاق على تكثيف جهود
منسقة للتصدي للتحديات الناشئة ،وضمان السلم واألمن ،وتعزيز التنمية بطريقة مستدامة ،ومعالجة القضاء
على الفقر وعدم المساواة والبطالة لصالح شعوب البريكس والمجتمع الدولي .وتم التأكيد على تعزيز الدور
الجماعي لبلدان البريكس في الشؤون الدولية ).(Ufa Declaration, 2015
دعا البيان الختامي للقمة السابعة قادة دول “بريكس” الدول األخرى لمواجهة جميع أشكال الحمائية التجارية
والقيود المخفية في التجارة ،وتأمين الدعم لعمل منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات ،واتفقت دول
مجموعة “بريكس على المساهمة في النمو المستدام واجتثاث الفقر والبطالة في العالم (روسيا اليوم ،2411،ص.)7
الحمائية أو الحماية التجارية  ،Protectionismهي مذهب اقتصادي يرى ضرورة حماية الصناعة الوطنية بفرض تعرفة جمركية فعالة

على المواد المشابهة المستوردة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة الخارجية ،ويرى أنصار هذا المذهب أن يستمر فرض الحماية ما

دامت المصنوعات المستوردة تشكل خط اًر على الصناعات الوطنية (المعرفة)2411 ،
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واقترح الرئيس الروسي فلديمير بوتين على دول المجموعة إطلق آلية مشتركة في إطار مجموعة “بريكس”
لدراسة مشاكل المنافسة التجارية ومكافحة اَّلحتكار المنظم .وتم مناقشة الوضع اَّلقتصادي العالمي ،والوضع
في األسواق وتقلب أسعار الطاقة والمواد الخام وتراكم الديون السيادية لبعض الدول الكبرى .فإن كل هذه
اَّلختلَّلت تؤثر على ديناميكية التنمية في اقتصاديات دول البريكس ،وينبغي عليها أن تكون قادرة على تنشيط
مواردها واحتياطاتها الداخلية ( .)2411 ،euronewsوقال الرئيس الصيني :إن دول البريكس ،لديها وفرة الموارد
الطبيعية والبشرية وأسواق محلية داخلية فضلً عن إمكانات نمو قوية ونفوذ سياسي ،وجرى في ختام القمة
توقيع عدد من الوثائق المشتركة واعتماد استراتيجية للشراكة اَّلقتصادية بين دول المجموعة حتى عام ،2424
وتهدف اَّلستراتيجية إلى تحسين القدرة التنافسية َّلقتصاديات “بريكس” في أسواق العالم ،وتعزيز العلقات في
مجال الطاقة ،والتكنولوجيا الفائقة ،والزراعة والعلوم والتعليم

).(Ufa Declaration, 2015

كما اتفقت دول "بريكس" على البدء في عام  2411في دول المجموعة بتنفيذ أول المشاريع التي ستمول من

قبل بنك "بريكس" ،واقترحت الهند أن يكون أول مشروع يجري تمويله من قبل بنك "بريكس" في مجال الطاقة
المتجددة ،لما تلعبه من دور في المحافظة على المناخ والبيئة ،ولما تحمله هذه المسألة من أهمية في المرحلة

المقبلة

(روسيا اليوم.)2411 ،

وتؤكد دول البريكس التزامها للمساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع العربي اإلسرائيلي
على أساس إطار القانون الدولي المعترف به عالمياً ،بما في ذلك ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة ،ومبادئ

مدريد ومبادرة السلم العربية .وأن حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو عنصر أساسي لبناء السلم المستدام
في الشرق األوسط .ويجب دعوة إسرائيل وفلسطين إلى استئناف المفاوضات المؤدية إلى حل الدولتين دولة
فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة اقتصادياً تعيش جنباً إلى جنب في سلم مع إسرائيل ،متفق عليها

ومعترف بها دولياً على أساس حدود  4حزيران خطوط عام  ،1117مع القدس الشرقية عاصمة لها ،وتعارض

البريكس البناء المستمر والتوسع في المستوطنات على األراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الحكومة اإلسرائيلية،

والذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ،ويقوض بشكل خطير جهود السلم ويهدد بقاء الحل القائم على دولتين
).(Ufa Declaration, 2015, p. 22

ويرى الباحث من خلل متابعة البيان الختامي للقمة أنه تم التأكيد من جديد التزام الدول األعضاء باإلجماع
للمساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود إطار
قانوني دولي معترف به عالمياً ،بما في ذلك ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة ،ومبادئ مدريد ومبادرة السلم

العربية ،ويظهر نظرة المجتمعون إلى اعتقادهم أن حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يمكن أن تسهم في تحقيق
نتيجة إيجابية من األزمات األخرى في المنطقة وتعزيز السلم المستدام في الشرق األوسط.
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وتشجع البريكس الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين عام  2414في القاهرة ،إلعادة إعمار قطاع
غزة إلى الوفاء بتعهداتها ،وتدعو السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية لتهيئة الظروف اللزمة لتوجيه المساعدات
الدولية للشعب الفلسطيني.

)(Ufa Declaration, 2015, p. 23

وبمتابعة الباحث لبيان القمة فيقدر المجتمعون كل الجهود من اللجنة الرباعية للشرق األوسط .ويعارضون
أنشطة اَّلستيطان اإلسرائيلية المستمرة في األراضي المحتلة ،والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض جهود السلم
وتهدد مفهوم حل الدولتين .ويرحبون بكل المبادرات الرامية إلى تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية ويحثون
األطراف المسئولة على هذه العملية التسهيل إلى أقصى حد في تنفيذ اَّللتزامات الدولية التي تلتزم بها فلسطين.
ويدعو المجتمعون مجلس األمن الدولي إلى ممارسة مهامه بالكامل بموجب ميثاق األمم المتحدة فيما يتعلق
بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ).(Ufa Declaration, 2015
كما أن الصين وهي تنتهج سياسة متوازنة إلى حد كبير تجاه المنطقة والقضية الفلسطينية لم تغفل أن تقترب
من إسرائيل وتدعم علقاتها الثنائية معها كلما كانت الفرصة مواتية ،األمر الذى أضفى على علقات الصين

مع إسرائيل إطا اًر هاماً من المصالح اَّلقتصادية أصبح من الصعب تفادي أهميته من جانب كل الطرفين بل
على العكس حرصهما على دعمه وتطويره ،دون أن ينال ذلك من الرصيد الصيني لدى الجانب العربي سياسياً
واقتصادياً األمر الذي وضح بصورة جلية في جولة الرئيس الصيني شى جين بينج األخيرة للمنطقة " زيارته

لكل من السعودية ومصر وايران في يناير  " 2016مع تأكيده خلل زيارته لمصر – في بيان رسمي مشترك

على ضرورة تكثيف جهود إحياء عملية السلم واستئنافها على أساس حل الدولتين والق اررات الدولية الصادرة

في هذا الصدد .

 وَّل يفوتنا في هذا السياق أن نؤكد على أن السياسة األمريكية في منطقة الشرق األوسط التي نجحت فيالسيطرة على مقدراتها إلى حد كبير واستطاعت إقامة علقات استراتيجية مع معظم دول المنطقة في مواجهة

المحاوَّلت السوفيتية ثم الروسية التي حاولت إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة في إطار الحرب الباردة بينهما،

وَّل شك أن هذا التوجه األمريكي قد أثر بشكل كبير على السياسة الصينية ولم يترك لها مجاَّل للتأثير على

مجريات األوضاع في المنطقة مما أدى بالصين إلى اَّلبتعاد عن المنافسة السياسية الحادة والمكلفة دون إغفال
رغبتها في التواجد في وسط األحداث حتى ولو شرفياً – مع التركيز على الجوانب األكثر أهمية بالنسبة لها
والتي تتمشى مع توجهاتها العامة وأقصد الجوانب اَّلقتصادية تحديداً وهو ما نجحت فيه الصين بصورة منقطعة

النظير.

 8.3.2قمة بريكس الثامنة إعالن غووا 2116

التقى قادة جمهورية الب ارزيل اَّلتحادية واَّلتحاد الروسي وجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية

جنوب أفريقيا ،في  11-11أكتوبر  2411في غووا ،الهند ،في مؤتمر القمة الثامن بريكس ،الذي عقد تحت

شعار "بناء الحلول المستجيبة والشاملة والجماعية".
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تم التأكيد على أهمية مواصلة التضامن والتعاون على أساس المصالح المشتركة واألولويات الرئيسية لتعزيز
الشراكة اَّلستراتيجية بروح من اَّلنفتاح والتضامن والمساواة والتفاهم ،والشمولية والمنفعة المتبادلة لصالح

البريكس .واتفق المجتمعون على أن التحديات الناشئة للسلم واألمن العالمي والتنمية المستدامة تتطلب زيادة

تعزيز الجهود الجماعية ،وعلى أن دول البريكس تمثل صوتاً مؤث اًر على الساحة العالمية من خلل التعاون

الملموس بينهم ،والتي توفر فوائد مباشرة لشعوبهم .وفي هذا السياق ،يلحظ تفعيل البنك الجديد للتنمية ()NDB
وصندوق اَّلحتياطي ( ،)CRAاألمر الذي يسهم إلى حد كبير في اَّلقتصاد العالمي وتعزيز البنية المالية

الدولية ).(GOA DECLARATION , 2016

ويرى المجتمعون أن التحوَّلت العميقة الجارية في العالم بمثابة اَّلنتقال إلى نظام دولي أكثر عدَّلً وديمقراطية،

ومتعدد األقطاب يقوم على الدور المركزي لألمم المتحدة ،واحترام القانون الدولي ،وتم التأكيد على ضرورة

تعزيز تنسيق الجهود في القضايا العالمية والتعاون العملي في روح من التضامن والتفاهم والثقة المتبادلين،

وعلى أهمية الجهود الجماعية في حل المشاكل الدولية ،وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية من خلل الوسائل

السياسية والدبلوماسية.

وبمتابعة الباحث للبيان الختامي للقمة الثامنة فقد تم التأكيد على اَّللتزام بالمساهمة في الحفاظ على نظام

دولي عادل ومنصف يستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك مبادئ وقواعد القانون الدولي

في علقات الدول مع بعضها البعض ،وامتثال جميع الدول َّللتزاماتها القانونية الدولية ،والرفض بحزم استمرار
محاوَّلت تشويه نتائج الحرب العالمية الثانية .وكذلك التأكيد على أن التنمية واألمن مترابطان بشكل وثيق،

وتنفيذ مبادئ حسن النية والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وأكدوا على إدانة

التدخلت العسكرية من جانب واحد والعقوبات اَّلقتصادية في انتهاك للقانون الدولي والمعايير المعترف بها
عالمياً للعلقات الدولية ،وكذلك فقد أقر المجتمعون على أن األمن غير قابلة للتجزئة ،وأنه َّل يحق لدولة أن
تعزز أمنها على حساب أمن اآلخرين.

وباإلشارة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام  ،2441تم التأكيد على ضرورة إجراء إصلح شامل

لألمم المتحدة ،بما في ذلك مجلس األمن التابع لها ،بهدف جعله أكثر تمثيلً وفعالية وكفاءة ،وزيادة تمثيل
البلدان النامية حتى تتمكن من اَّلستجابة على نحو كاف للتحديات العالمية ،والتأكيد على األهمية التي يعلقونها

على مكانة ودور كل من الب ارزيل والهند وجنوب أفريقيا في المحافل الدولية ودعم تطلعهم إلى لعب دور أكبر

في األمم المتحدة ،وكون دول البريكس تقدم مساهمات كبيرة "لعمليات حفظ السلم لألمم المتحدة ،وَّلعترافها
بالدور الهام لعمليات حفظ السلم لألمم المتحدة في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين ،وادراكا للتحديات التي

تواجه األمم المتحدة لحفظ السلم والتأكيد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز دورها وقدراتها ،واَّللتزام بالمبادئ

األساسية لحفظ السلم .وعلى أن عمليات حفظ السلم لألمم المتحدة يجب أن تقوم بواجب حماية المدنيين بما
يتفق تماماً مع وَّلية كل منها وفيما يتعلق بالمسؤولية األساسية للدول المضيفة في هذا الصدد.
)DECLARATION , 2016

.
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(GOA

وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس ق اررات مجلس األمن ذات
الصلة ،ومبادئ مدريد ومبادرة السلم العربية ،واَّلتفاقات السابقة بين الجانبين ،من خلل المفاوضات التي

تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية ،قابلة للحياة ،متصلة جغرافيا تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل ،داخل

حدود آمنة ،وفقاً للحدود المعترف بها دولياً على أساس خطوط  1117مع القدس الشرقية عاصمة لها ،على

النحو المتوافق في ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء البيان الختامي في  141بنود شملت كافة القضايا المشتركة بين دول البريكس بعضها البعض ،وكذلك
موقف دول البريكس من القضايا الدولية المختلفة ،وحدد البيان الختامي أن اَّلجتماع القادم لدول البريكس للعام

 2417سوف يكون في الصين.

وحسب البيان فقد كان هناك  12اجتماعاً و ازرياً وبرلمانياً لدول البريكس قبل القمة الثامنة ،وكذلك  44اجتماعاً
لمجموعات من الخبراء والفنيين ورجال األعمال ،و 24لقاء ورشة عمل ،و 14لقاءات ومجالس عمل .وسيكون
هناك  41نشاط (اجتماع – ورشة عمل – بحث علمي ...إلخ) سيتم عقدها خلل دورة الرئاسة الهندية ،وهي
عناوين ومفاتيح رئيسية لكافة المجاَّلت التي سوف يتم العمل بها ).(GOA DECLARATION , 2016

ويرى الباحث أن القمة الثامنة أكدت على عدة أمور من بينها:

 -مراجعة ومتابعة الكثير من النشاطات الخاصة بدول البريكس في جميع المجاَّلت.

 توسع تكتل البريكس من خلل انعقاد لجان العمل المختلفة في كافة المجاَّلت والمنبثقة عن المؤتمر السنويالرئيسي.

 -توجها بشكل أكبر للحصول على مكانتها في المحافل الدولية

 تقربها من اَّلتحاد األفريقي واألسيوي وأمريكا اللتينية باإلضافة إلى المنطقة العربية والشرق األوسط -تبنيها لموقف واضح من القضية الفلسطينية.
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جدول قمم البريكس
إعداد الباحث  /عالء الدين الجعبري

القمة

تاريخ االنعقاد

األولى

 11يونيو 2441

موضوع المناقشة

مكان االنعقاد
ايكاترينبرغ ،روسيا

الوضع الحالي في اَّلقتصاد العالمي ودول البريك

الثانية

 11أبريل 2414

ب ارزيليا ،الب ارزيل

القضايا الدولية والتعاون داخل البريك

الثالثة

 14أبريل 2411

سانيا ،هاينان ،الصين الرغبة المشتركة والشاملة من أجل السلم واألمن

الرابعة

 21مارس 2412

والتنمية والتعاون

نيودلهي ،الهند

شراكة البريكس من أجل اَّلستقرار العالمي واألمن
واَّلزدهار
بريكس وأفريقيا :الشراكة من أجل التنمية والتكامل

الخامسة  27مارس 2413

ديربان ،جنوب أفريقيا

السادسة  11يوليو 2414

فورتاليزا ،الب ارزيل

النمو الشامل :حلول المستدامة

السابعة

 1يوليو 2411

أوفا ،روسيا

شراكة بريكس -عاملً قويا للتنمية العالمية

الثامنة

 11أكتوبر  2411غووا ،الهند

بناء الحلول المستجيبة والشاملة والجماعية.

والتصنيع

 1.1أهداف ومميزات مجموعة البريكس:
يشير الفصل األول من كتاب تكتُّل “بريكس” وارساء نظام عالمي جديد " والصادر عام  "2411إلى أن تكتُّل

تجمعاً استراتيجياً يتبنى رؤية بديلة للنظام الدولي ،واضعاً مجموعة من المبادئ
“بريكس” يهدف إلى أن يكون ُّ

من أجل خدمة مصالح العالم النامي من خلل إبراز احترام سيادة كل دولة ،والمساواة في حق كل دولة في

إدارة النظام الدولي

(العليم.)2411 ،

 1.2.2الهداف االستراتيجية:
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تتجه دول البريكس إلى تحقيق أهدافها على المدى البعيد ونظ اًر لكبر حجم هذه الدول ولمدى التوجه الذي تسعى

من خلله إلى إحداث تغيير في النظام الدولي يعود عليها بالمنافع ويمنع تدهور األوضاع اَّلقتصادية والسياسية
لديها خاصة في حالة األزمات الدولية المختلفة ،وسيتم عرض األهداف اَّلستراتيجية للمجموعة ،وذلك للتعرف
أكثر على طبيعة هذه الدول وما تسعى لتحقيقه:
أوَّلً :تستهدف مجموعة "بريكس" خلق توازن دولي في العملية اَّلقتصادية ،وانهاء سياسة القطب األحادي،
وهيمنة الوَّليات المتحدة على السياسات المالية العالمية ،وايجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ،إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي* بين الدول الخمس المنضوية في عضويته،
وتنمية البنى التحتية في بلدان المجموعة ،وتحقيق آليات مساهمة فعالة بين الدول الخمس في وقت األزمات
اَّلقتصادية بدل اللجوء إلى المؤسسات الغربية ،وايجاد طريقة فعالة لمنح وتبادل القروض بين دول المجموعة
بشكل َّل يؤثر وَّل يحدث أي خلل اقتصادي ألي من دول المجموعة رغم مساعدة الدولة المتضررة .إلى جانب
تعزيز شبكة األمان اَّلقتصادي العالمية بالنسبة لتلك البلدان وتجنيبها ضغوط اَّلقتراض من المؤسسات الغربية
وتكبيلها بالفوائد (العزيز.)2411 ،
ثانياً :اعتماد مصرف التنمية لتمويل جزء من اَّلحتياجات الرئيسية للدول وقد تم إنشاءه ،بمبلغ  14مليار دوَّلر

وسيكون أول معاملة تمويل له في العام .2411

ثالثاً :تسعى دول البريكس إلى مكانة اقتصادية بارزة ،والوصول إلى دور أكبر في القضايا الدولية ،وَّل زالت
مجموعة البريكس تتمتع بالنمو اَّلقتصادي ،وتحولت إلى قوة فاعلة في مواجهة األزمة المالية ،وتعمل على
تعزيز النمو اَّلقتصادي العالمي ،وتحسين الحوكمة اَّلقتصادية العالمية ،كل هذا رغم التوترات الدولية التي

يمر فيها العالم بتغيرات معقدة (القصير ،2414،ص.)212

رابعاً :السعي إلى تحقيق الرخاء واَّلستقرار واألمن في العالم وذلك من خلل التنمية المستدامة ،واألمن
الغذائي ،وأمن الطاقة ،والقضايا الدولية واإلقليمية الساخنة.

خامسا :المحافظة على استقلليتها ،والعمل على إنشاء مؤسسات مشتركة تسمح لها بتجنب اَّلرتباط التبعي
بالنظام العالمي ،الذي يهيمن عليه الغرب.
سادساً :اتفقت دول البريكس على أربع نقاط بشأن التعاون بينها:

 .1اَّللتزام الثابت بالتنمية المستدامة وتعميم الرخاء اَّلقتصادي المشترك
*

السياسة المتعلقة بالسيطرة على األرض وبسط نفوذ الدولة في أي مكان تستطيع الدولة الوصول إليه .إذ أن النظرة الجيوسياسية لدى دولة

فعاَّلً في أوسع مساحة ممكنة من الكرة األرضية ،وهكذا فان توسيع النفوذ الجيوسياسي هذا بالنسبة
ما تتعلق بقدرتها على أن تكون َّلعباً ّ

إما بدوافع إيديولوجية عقائدية سياسية كانت أم دينية كما قد يكون بدوافع قومية عنصرية كالنازية والفاشية والصهيونية،
ألية دولة قد يكون ّ
أو قد يكون أخي اًر بدوافع استعمارية نفعية كالرأسمالية ،وعليه يكون الصراع الدولي على النفوذ ،والتأثير في العلقات الدولية ،ودفاع الدول
عن مصالحها الحيوية ،ومحاولة فرض الدول هيمنتها على دول أخرى ،وما شابه ذلك من أعمال ،تكون من الحالة الجيوسياسية (المركز
العربي للدراسات المستقبلية.)2412 ،
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 .2التشاور الدائم لتعزيز الثقة السياسية بين دولها.

 .3تطوير التعاون المتبادل ووضع األسس القانونية السليمة للحفاظ عليه وتطويره.

 .4اَّللتزام بمبدأ التعاون الدولي وتعزيز خطط التنمية على المستوى الكوني (ضاهر.)2413 ،
وتعمل دول البريكس حالياً على تنسيق مواقفها العالمية وخاصة إزاء الصراعات ومناطق النفوذ ،وهي تقريباً

تتكلم بلغة واحدة في المحافل الدولية .وتعمل الوَّليات المتحدة ودول التحالف الغربي على عرقلة جهود هذه

الدول في التجمع والتحدث بلغة واحدة ،فتستخدم لغة التهديد وتحريك األخطار لهذه الدولة أو تلك ولكن رغم

هذه التحديات الموجودة ،فإن إرادة دول البريكس تتجه نحو اتباع سياسة واحدة ،وقد تكون روسيا هي المحرك

األساسي لهذا التجمع ،وهي التي تعطيه العزم والقوة .لكن مجرد وجود النية إلنشاء مثل هذا التجمع يعني أن
هذه الدول ماضية في سبيل الحصول على

حقوقها (القضائية.)8003 ،

 2.2.2مميزات دول البريكس

 )1تعدد الحضارات والقارات :مجموعة "بريكس" تتألف من خمسة دول ومصدرها أربع قارات مختلفة  ،وهي
تعتبر مختلفة بشكل كبير عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من

قبل ،فل يوجد رابط معين مشترك بين الدول الخمس ،سواء سياسي أو اقتصادي أو غيره ،كما أنها َّل يربطها

نطاق جغرافي أو إقليمي ،وهناك تبايناً واضحاً في درجات نموها اَّلقتصادي ومستوياتها اإلنتاجية ،وحتى
المواقف السياسية بينها متباينة بشكل نسبي ،فهي مجموعة محايدة تماماً بالنسبة للتوازنات السياسية العالمية

ألنها تضم دوَّلً مختلفة إلى حد كبير في التوجهات السياسية واألنظمة اَّلقتصادية وتمثل توجهات عالمية

مختلفة (القصير :2414 ،ص.)241

هنا يكون التساؤل كيف نشأت هذه المجموعة وما الذي يربطها ببعضها البعض؟ إن هذه الدول الخمس بينها

رابط هام يجمعها ،وهو أنها َّل تنتمي إلى "دائرة الحضارة الغربية" ،فهي تشكل عدة حضارات مختلفة ،والتي
تتمثل بالحضارة الشرقية العريقة :فالهندوسية في الهند والبوذية في الصين ،والحضارة األرثوذكسية المتميزة عن

الشرق والغرب معاً في روسيا ،والحضارة الغربية اللتينية في الب ارزيل التي يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة

كثي اًر حتى عن الدول المحيطة بها ،والحضارة اإلفريقية في جنوب إفريقيا (سعد.)2414 ،

وأما الرابط األهم والذي جمع هذه الدول الخمس مع بعضها هو الرابط السياسي ،والذي على أساسه نشأت هذه

المجموعة ،ويتمثل في رفض الهيمنة الغربية على اَّلقتصاد والسياسة العالمية ،والتي تسببت في األزمات المالية

العالمية والتي يعاني الكثير من دول العالم من أجل الخروج منها ،أما أهم العوامل المشتركة فهو النمو
اَّلقتصادي السريع لهذه الدول .أما الرابط الثالث والذي يجمع دول البريكس هو إرادتها للوصول إلى مركزها

الطبيعي في العالم ،وادراكها أن الدول المسيطرة حالياً لن تسمح لدولة جديدة أن تحل مكانها أو أن تأخذ
مميزاتها ،ولذلك وجدت هذه الدول مصلحتها في اَّللتقاء مع بعضها لصيانة حقوقها ،وإلدراكها أن بقاءها منفردة

ومن دون إطار كبير من الدول المتعددة يدافع عنها سوف يبقيها على ما هي عليه (دياب.)2411 ،
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 (2التكامل اَّلقتصادي :تختلف مستويات وامكانات دول "البريكس" الخمس ،سواء اَّلقتصادية أو السياسية
أو العسكرية ...الخ فكل دولة منها لها ما يميزها عن األخرى .فعند تفحص روسيا مثلً يظهر بوضوح أنها
األقل في النمو اَّلقتصادي بالمقارنة باألربعة اآلخرين ،لكنها تعتبر هي األقوى سياسياً وعسكرياً ونفوذاً في

العالم ،وهنا يمكن القول إن روسيا تمثل رأس هذه المجموعة والصين تعتبر جسدها أما باقي الدول فهي أطرافها،
و يذهب البعض في أمريكا والغرب ،إلى اَّلعتقاد بأن روسيا هي التي تهيمن على هذه المجموعة وتوجهها
حسب مصالحها وطموحاتها وتطلعاتها على الساحة الدولية .وهذه اَّلعتقادات بالقطع قد تكون مبالغات َّل تمت
للواقع بصلة ،وهي ربما من موروثات الحرب الباردة (القصير ،2414،ص ،)211وربما انضمام جنوب إفريقيا لهذه

المجموعة مؤخ اًر ،يؤكد بطلن هذه التوقعات والمبالغات ،باعتبار أن جنوب إفريقيا دولة مرتبطة بالغرب تماماً
في توجهاتها السياسية ،وقد أيدت التحالف الغربي في ليبيا ،بينما امتنعت الدول األربع األخرى عن التصويت

على قرار مجلس األمن .إن تحالف "بريكس" له مضمون سياسي أوَّل وقبل كل شيء ،وقد أعلن ذلك صراحة
وزير الخارجية الروسي سيرغي َّلفروف قائلً إن ذلك تجمع جيوسياسي أوَّلً وقبل كل شيء (لوكيانوف.)2411 ،
ويرى الباحث أنه بات معروفاً لدى العالم بأسره أن اَّلقتصاد هو عصب الدول وأن الدول تستطيع أن تقيس

وزنها السياسي بحسب وزنها اَّلقتصادي ،وأنها تحتاج دائماً إلى رفع مستواها اَّلقتصادي في جميع المجاَّلت
لتكون صاحبة نفوذ وقرار .وكما تم التطرق مسبقاً إَّل أن البريكس أساساً بنيت على أسس اقتصادية وبمواصفات
سياسية ،وَّل زالت تطبق في كل لقاءاتها اتفاقات اقتصادية وذات منافع اقتصادية مختلفة تعود بالنفع على كافة
الدول األعضاء .وما يمكن قوله إن هذه الدول استطاعت أن تبني علقاتها اَّلقتصادية والتجارية فيما بينها
بشكل تكاملي بما يعود بالنفع والفائدة على الدول األعضاء وفق اتفاقيات وقعت فيما بينها ،وذلك بعد إتمام

القمم المتعاقبة والتي أقرت فيها تسهيلت عديدة لكي تكون المصالح اَّلقتصادية لجميع الدول األعضاء على
سلم أولوياتها.
وبالرغم من المشكلت التي تتعرض لها من إغراق سوق الب ارزيل باألحذية الصينية ،وجنوب أفريقيا بالملبس
الصينية ،وفرض الهند رسوماً على بعض السلع الصينية ،ووجود خلفات بين موسكو وبكين حول تسعير النفط

الروسي ،فإن هناك تفاؤَّلً إزاء توسع التجارة بين الدول النامية .فقد ارتفعت التجارة بين الجنوب والجنوب إلى
 %17من مجمل التجارة العالمية عام  2441من  %7فقط عام  .1114ويتوقع صندوق التنمية اآلسيوي
تضاعف تلك النسبة خلل عقدين .وتمثل الدول اآلسيوية  %71من التجارة بين الدول النامية كلها ،في حين

تمثل الصين وحدها  .%44ومن الملحظ أن نسبة النمو العالية والسريعة للتبادل التجاري بين دول البريكس
والدول المتمثلة بالدول النامية هي ذات حجم كبير مما يرسخ َّلستمرار نجاح هذه المجموعة في تحقيق أهدافها.

وخاصة عند النظر إلى علقة البريكس التجارية مع دول الجنوب (دياب.)2411 ،

وتواجه الدول النامية تحدياً لتقسيم كعكة التجارة بينها بصورة أكثر عدَّلً ،وينمو بسرعة نصيب أمريكا اللتينية
وأفريقيا من التجارة بين الدول النامية ،بسبب حاجة الصين للنفط والمواد الخام التي تشتريها مقابل السلع
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اَّلستهلكية .وتتقبل أفريقيا التجارة المتنامية مع الصين رغم بعض المشكلت ،فقد واجهت صناعة النسيج في
جنوب أفريقيا وبوتسوانا ضربة كبيرة من صناعة المنسوجات الصينية .وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين
أفريقيا والصين عام  2414إلى أكثر من  244مليار دوَّلر ( BBC Arabicو تقرير .)0212 ،من  13مليا اًر عام

 2441ونحو  121مليا اًر عام ( 2414القصير ،2414 ،ص .)211وبلغت  31.1مليار دوَّلر في الربع األول للعام

 2417أي بزيادة  11.1في المائة ،وارتفعت حجم اَّلستثمارات الصينية المباشرة في القارة بنسبة  14في المائة
)(Jiwen, 2016

 (3السياسة واَّلقتصاد في حسابات البريكس
استطاعت مجموعة البريكس أن تأخذ مكاناً من ضمن الحسابات الدولية بعد انضمام جنوب أفريقيا لمجموعة
"البريك" أوائل عام  ،2411حيث أبدي جيم أونيل ملحظة قال فيها" :عندما وضعت مصطلح "بريك" لم أكن

أتوقع أن يتكون "تكتل سياسي" من الدول األربع نتيجة لذلك" .وعلى ما يبدو أن أونيل كان واثقاً من أن "بريك"

لن تتطور حتى إلي مجرد تكتل اقتصادي أو تجاري على شاكلة اَّلتحاد األوروبي يضم  21دولة أو تجمع

جنوب شرق آسيا "اآلسيان" يضم  14دول .لكن بتوسع "بريك" لتصبح خمس دول ،فإن المجموعة قد تكون في

طريقها إلى تكوين "تكتل سياسي" على نفس نمط اَّلتحاد األوروبي وتجمع "اآلسيان" كـخطوة جانبية" للتعاون

التجاري واَّلقتصادي بين الدول الخمس ) .(O’Neill, 2003فـالسياسة تتبع التجارة حيثما ذهبت" ،فعملية ضم

جنوب أفريقيا ،مثلً ،خضعت َّلعتبارات سياسية وجيوبوليتكية أكثر منها اقتصادية أو تجارية .فكوريا الجنوبية
والمكسيك وتركيا تصنف ضمن اَّلقتصاديات الصاعدة ،وكانت تملك مشروعية أكبر في اَّلنضمام إلى "بريك"

مقارنة بجنوب أفريقيا .فالدول الثلث تشارك كل منها بنسبة  %1من اَّلقتصاد العالمي-يبلغ إجمالي الناتج

المحلي للمكسيك  171مليار دوَّلر وكوريا الجنوبية  134مليار دوَّلر وتركيا  111مليار دوَّلر .لكن الصين

رأت ضرورة ضم دولة أفريقية مهمة إلى المجموعة باعتبار أن الصين هي الشريك التجاري األول لجنوب أفريقيا
ولتكون بريتوريا هي بوابة "بريك" إلى قارة أفريقيا في ظل السباق األمريكي -الصيني المحموم على النفوذ
والتجارة في القارة .هذا علوة على أن جنوب أفريقيا تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة ،فهي تشرف على المحيطين:

األطلسي غربا والهندي شرقاً من ناحية الجنوب عبر طريق رأس الرجاء الصالح (دياب.)1122 ،

 (4مبدأ رفض التبعية
يرى الباحث أن مجموعة البريكس تختلف عن غيرها من التجمعات والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة
الدولية من قبل ،خاصة وأنه َّل يوجد رابط معين يربط بين الدول الخمس ،سواء على الصعيد السياسي أو

اَّلقتصادي أو الثقافي .كما أنه َّل يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي ،بل تأتي من أربع قارات مختلفة .كذلك
فإن هناك تبايناً واضحاً في درجات النمو اَّلقتصادي ومستويات اإلنتاجية بين الدول الخمس.

غير أن هذه الدول الخمس ترتبط برابط هام ،وهو الذي أنشئت على أساسه هذه المجموعة ،أَّل وهو رفض

الهيمنة الغربية على اَّلقتصاد والسياسة العالمية .فأعضاء مجموعة "البريكس" يدعون إلى إنشاء نظام أكثر

عدالة وتوازناً للعلقات اَّلقتصادية الدولية ،ويهدفون إلى وضع نظام بديل لمواجهة القيود التي يضعها الهيكل
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الحالي للنظام المالي والنقدي الدولي .وهنا نرى أن دول البريكس تتمتع بشكل عام بانتمائها إلى الدول التي

تحترم سيادة الدول المستقلة دون النظر إلى حجمها أو قوتها (محسن.)2414 ،

وقد شهدت آلية التعاون بين هذه الدول تحسناً مستم اًر في األعوام القليلة الماضية ،وتشكلت بشكل أولي هيكلية
تعاون في مجاَّلت األمن السياسي والتنمية اَّلقتصادية والتعاون العملي ،وتطورت هذه الهيكلية حالياً حتى
أصبحت منصة مهمة لألسواق الناشئة والدول النامية في إجراء التبادَّلت والحوار في مجاَّلت اَّلقتصاد والمالية

والتنمية ،وبذلك صارت دول البريكس قوة حيوية في صون السلم واَّلستقرار وتفعيل النمو اَّلقتصادي وتعزيز
نزعة التعددية وتنشيط الديمقراطية في العلقات الدولية.

ويجد الباحث أن دول هذه المجموعة ترفض سياسة الضغط العسكري واَّلنتقاص من سيادة دول أخرى ،وتتبنى

مواقف متشابهة من القضايا الدولية الملحة ،خاصة األزمة السورية والملف اإليراني والتسوية في الشرق األوسط.

وقد امتنعت دول المجموعة عن التصويت في مجلس األمن الدولي بالنسبة للق اررات المتعلقة بليبيا وكذلك إزاء

بعض الق اررات الخاصة بسوريا.

 3.2.2الخصائص االقتصادية لدول البريكس
يوازي الناتج اإلجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الوَّليات المتحدة  13.1تريليون دوَّلر ويبلغ مجموع احتياطي

النقد األجنبي لدول المنظمة  4تريليون دوَّلر (لوس .)2411 ،وعلى المستوى اَّلقتصادي ،تزخر دول البريكس
بموارد جغرافية وبشرية هامة .تستحوذ هذه الدول على أكثر من  % 21.1من مساحة العالم وأكثر من %41.1

من سكان

العالم )(implementation, 2016, p. 20

وتقود قاطرة التقدم اَّلقتصادي بتحقيقها لما يقارب  % 21من

الدخل القومي العالمي بما قيمته  7تريليونات دوَّلر وامتلكها لنصف اَّلحتياطي العالمي من العملت األجنبية
والذهب ،علوة على سيطرتها على ثلث التجارة العالمية وجلبها لنصف اَّلستثمارات األجنبية المباشرة في كل

أنحاء المعمورة .وبذلك ،أصبحت دول البريكس حاضنة لرؤوس األموال المتطلعة إلى مناخ أعمال ملئم ،يد
عاملة غير مكلفة واقتصاديات تنافسية (اَّلستراتيجية.)2411 ،

ويرى الباحث انه وبالرغم من تباين المسارات واَّلختيارات اَّلقتصادية لدول البريكس ،إَّل أنها تقدم تجارب

ناجحة تتسم بالتنوع واَّلعتماد على الذات عبر تبني سياسات مستقلة ومستدامة ،تحرر الوطن من القيود وتستغل

اإلمكانات المختلفة من موارد مالية ،بشرية وطاقة للتقدم اَّلقتصادي.

وحسب اإلحصائيات اَّلقتصادية ،فان اَّلقتصاد الصيني يعتبر محركاً فعاَّلً للنمو ،فحجمه تخطى  % 14من

اَّلقتصاد العالمي ،وذلك باعتماده أنشطة اقتصادية معتمدة على التصدير .فقد استطاعت الصين من نقل
الفائض اَّلقتصادي ليكون مؤث اًر فعاَّلً في التنمية وذلك برفع معدل اَّلدخار المحلي من  % 24إلى % 34
ومعدل اَّلستثمار إلى  % 31في فترة قصيرة .ويشار هنا إلى أن الق اررات الصينية الخاصة بتمكين القوة البشرية

للمساهمة في اإلنتاج وذلك بتعزيز التسهيلت اَّلستثمارية
اَّلقتصادية المناسبة لتصل بأسواقها إلى كافة أنحاء العالم.
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(بلفلح.)2414 ،

وَّل تزال الصين تستخدم الطرق

وتتمحور روسيا بالمركز السادس في ترتيب القوى اَّلقتصادية العالمية ،ويعتمد اقتصادها على الصناعة والتي
ترتبط بالطاقة باعتبارها نواة اَّلزدهار اَّلقتصادي .وتسيطر الدولة على أكثر من نصف اَّلقتصاد الروسي

متبني ًة نمط الدولة المشاركة في إدارة اَّلقتصاد بهدف التوجه نحو القطاعات الفاعلة ومستغلة وزنها الجيوسياسي

في العالم .وعلى العكس من ذلك ،يستفحل الفساد اإلداري والمالي في مكونات اَّلقتصاد الروسي بسبب التضخم

البيروقراطي ،ويعتبر معدل التنمية البشرية ضعيف ،بحيث َّل يتلئم مع المكانة العالمية لروسيا كونها تعتبر

في المرتبة  11عالمياً (بلفلح.)2414 ،

وتصنف الب ارزيل كسابع قوة اقتصادية عالمية ،وقد وصل ناتجها الداخلي الخام سنة  2413إلى ما يجاور

ثلث تريليونات دوَّلر ،بالرغم من ضعف الطلب الداخلي وانحسار السياسة المالية ،كما تمكنت من توسيع
الطبقة المتوسطة التي كانت َّل تتعدى  24 %سنة  2444إلى  % 31سنة  .2413يرجع نجاح المشروع

التنموي في الب ارزيل إلى توطيد مشاركة المواطنين في السياسات العامة وتلبية حاجياتهم بشكل مطرد ،مع العمل
على انضباط وانتقاء العلقات اَّلقتصادية بالخارج حتى َّل تدمر الصناعات المحلية .بينما توفقت الهند في

تخفيض نسبة الفقر من  44 %سنة  1114إلى  24 %سنة  2413عبر نهج سياسة اَّلنفتاح اَّلقتصادي

وتحرير المبادَّلت التجارية ،إلى جانب تقوية مقومات اقتصاد المعرفة بتصديرها لما قيمته  444مليار دوَّلر
سنوياً من األنشطة المرتبطة بهذا النشاط اَّلقتصادي (القصير ،2414 ،ص.)213-211

وبنفس الطريقة ،تعتبر جنوب إفريقيا نموذجاً تنموياً متطو اًر ،فقد تغلبت على سنوات التمييز العنصري بتخطيط

شامل وتقدم ملحوظ في القطاعات الخدمية واَّلستفادة من الثروات المعدنية لإلصلح والتقدم ،فنجم عنها تطور
ملحوظ في المؤشرات اَّلقتصادية ،فكان الدخل القومي لجنوب إفريقيا يمثل  %44من مجموع دخل القارة

اإلفريقية بأكملها (بلفلح.)2414 ،

وعلى هذا األساس ،تشير التوقعات إلى استمرار نمو دول البريكس حتى تسهم بنسبة  % 14من إجمالي النمو

اَّلقتصادي العالمي بحلول سنة  ،2434باإلضافة إلى تحسين آليات التشاور واَّللتزام الثابت بالتنمية المستدامة

وتعميم الرخاء اَّلقتصادي المشترك .وهنا يرى الباحث أنه بالرغم من التفاوت الجلي بين دول البريكس إَّل أن

المحصلة تبقى تكاملية .فروسيا هي األقوى في السياسة والتسلح ،إَّل أن نموها محدود بالمقارنة مع الصين

التي تخترق العالم أجمع بسلعها المختلفة والب ارزيل التي تطوق اإلكراهات اَّلجتماعية بالتنمية الشاملة ،أما الهند
فتنخرط في البحث العلمي والتكنولوجي لتعزيز قدراتها الصناعية ،في حين تتميز جنوب إفريقيا بديناميكية

اقتصادية وجاذبية عالية للتنافس في األسواق الجديدة (بلفلح .)2414 ،كما تجذب نصف اَّلستثما ارت األجنبية

ويذكر أن فكرة توحيد البلدان األربعة (الب ارزيل ،روسيا ،الهند ،الصين) في عبارة واحدة كانت ،في
في العالمُ .
حد ذاتها ،فكرة إبداعية وبعيدة النظر ،فعلى الرغم من اَّلختلفات ،التاريخية ،الجغرافية ،الثقافية ،الدينية،
اللغوية ،وكذلك وجهة النظر العالمية للدول المذكورة ،لكنها ترتبط بكونها بلداناً ذات تطور اقتصادي سريع،
وتمتلك نظرة مشتركة نحو نظام عالمي أكثر عدالة .وللمفارقة في اللغة الصينية ،تعني العبارة "البلد المبنية

من سبائك الذهب".
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ومن المثير للهتمام أن تقرير ) (Goldman Sachsيقول إن الب ارزيل "قاعدة العالم للمواد الخام" ،وروسيا
"محطة بنزين العالم" ،والهند "مكتب قرطاسية العالم" ،والصين "فبركة العالم" .في أكتوبر 2443أصدر جيم

أونيل وفريقه بحثاً علمياً بعنوان "حلم البريك :الطريق نحو  ،2414ووردت فيه الفرضية الشجاعة أنه حتى سنة

وبناء على هذه
 2414فإن الب ارزيل وروسيا والهند والصين سوف تتحول إلى قاطرة للقتصاد العالمي بأسره.
ً
الدراسة ،يمكن التأكيد أنه فيما يتعلق بحجم الناتج المحلي القائم ،سوف تتجاوز الب ارزيل إيطاليا سنة ،2421
وفرنسا في سنة  .2431وروسيا سوف تتجاوز بريطانيا سنة  2427وألمانيا في سنة  ،2421والهند سوف
تتجاوز اليابان سنة  .2432وفي الختام ،من المحتمل جداً أن الصين سوف تتجاوز الوَّليات المتحدة األميركية

في سنة  2441وتصبح الدولة اَّلقتصادية األعظم في العالم.

وتتضمن هذه الدراسة أيضاً التوقع أنه في سنة  ،2414سوف تضم هذه البلدان األربعة  %41.1من سكان
العالم ومن الناتج المحلي القائم الذي سيبلغ  14تريليون دوَّلر (O’Neill, 2003) .وفي سنة  ،2441نشر بنك
غولدمان ساكس تقري اًر عالمياً بعنوان "كم هي متينة دول البريك" .وفيه مراجعة واعادة ترتيب لألفكار المعروضة

في تقرير سنة  .2443وجاء فيه أن الصين سوف تتجاوز الوَّليات المتحدة سنة  ،2444أي قبل سنة من
التوقع السابق ،في حين أن الهند ستتجاوز اليابان ،ليس في  2432بل في سنة .2433

)(goldmansachs, 2005

أمام هذه األبحاث والتقارير والمعطيات ،هل العالم على عتبات تحول اقتصادي جديد ومثير تتغير فيه ملمح

الهيمنة الغربية التي دامت نحو خمسة عقود؟ ربما يكون ذلك كذلك بالفعلَّ ،ل سيما بعد القمة المهمة جداً لدول
مجموعة "البريكس" في منتجع فورتالي از في شمال شرق الب ارزيل في يونيو/حزيران  ،2414وضمت رؤساء

روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والب ارزيل .واللفت أنه قبل انطلق أعمال القمة ،ذكر المحلل السياسي

الروسي ،دينيس تيورين ،مدير منتدى األعمال في منظمة شنغهاي ،أنها قمة لمنظمة اقتصادية ذات طابع
سياسي بحت ،وهذا ما جرى ،فقد كان اَّلقتصاد الشغل الشاغل للمجتمعين هناك ،وان غلفته مسحة سياسية،

البرزيل
تمثلت في نموذج روسيا التي تعاني من عقوبات اقتصادية غربية .طرحت قمة دول "البريكس" في ا

علمات استفهام استشرافية مهمة ،فعلى سبيل المثال توجه دول البريكس إلنشاء البنك الجديد ،وهل سيكون نداً
للبنك الدولي ،ثم ما الذي ينتظره العالم من دول "البريكس"؟ وربما هذا السؤال من األسئلة الحيوية العامة ،ولكن،
يبقى السؤال األخطر واألكثر أهمية ،هل يتحول الصراع اَّلقتصادي إلى صراع سياسي

(شمس.)2411 ،

 2.2.2خصائص سياسية
تمتلك دول البريكس عدة مقدرات تشكل اللبنات الداعمة لكيان قوي ومترابط ،يؤهلها للعب أدوار رئيسية في
القضايا المركزية .فنجد داخل هذا التجمع دولتين دائمتي العضوية في مجلس األمن هما روسيا والصين ،ظهر
جلياً نفوذهما السياسي مؤخ اًر في العديد من القضايا كاألزمة السورية ونظيرتها األوكرانية .كما تتوفر على قدرة
عسكرية هائلة إذ نجد أن ثلث دول من البريكس تصنف من بين العشر جيوش األوائل في العالم من حيث

التعداد ،المصروفات ونوعية السلح وهي :روسيا والصين والهند .ووصف الرئيس الصيني لي جينتاو دول
"بريكس" بأنها "المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلم العالمي (بلفلح.)2414 ،
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تحول التكتُّل من فكرة اقتصادية إلى ما هو أكبر من ذلك ،بعد ضم جنوب أفريقيا إلى المجموعة لكونه
حيث ا

بات بمثابة تكتُّل سياسي في مواجهة الهيمنة أحادية الجانب في العالم من قبل الوَّليات المتحدة وحلفائها

الغربيين؛ وبالتالي ،فإن التكتُّل حاول خلق رؤية جديدة لنظام عالمي جديد ،وذلك من خلل الجمع بين دول
ذات أهمية استراتيجية في قارات العالم المختلفة ،وتتقاسم دول البريكس أيضاً مخزوناً سلبياً إزاء ما يجري على

هامش النظام الدولي القائم .لذلك ،تأسست المجموعة من أجل تقديم رؤية مشتركة وموقف ُموحد إزاء القضايا
الدولية المختلفة (مركز المستقبل للدراسات.)2411 ،

 2.2معوقات تواجه البريكس
تواجه البريكس تحديات مختلفة وربما تستطيع البريكس التغلب عليها بنسب متفاوتة ،وهنا سيقوم الباحث بتحديد
أهم المعوقات التي يمكن أن تحد من قدرة هذه المجموعة على التطور والنمو ،أو ما يمكن أن يقوض أو يمنع
استمرار هذه المجموعة.

 1.2.2تحديات البريكس:
أكدت دول البريكس في إعلن نيودلهي لسنة  2412أنه " :يجب على قيادة البنك الدولي الجديدة أن تلتزم
بتحويل البنك إلى مؤسسة متعددة األطراف تصدر عن رؤية جميع أعضائها ،بما في ذلك رؤيتها حول هيكل

الحوكمة الذي يعكس الواقع اَّلقتصادي والسياسي الراهن" .إن إعادة هيكلة نظام بريتون وودز المالي أصبح

ضرورة ملحة ،فقد صمم هذا النظام لحقبة زمنية معينة وفقا لظرفية ما بعد الحرب العالمية الثانية ،والعالم اآلن
في حاجة إلى نظام جديد يأخذ بعين اَّلعتبار التغيرات اَّلقتصادية الجذرية في عصر العولمة.

وفي واقع األمر ،تواجه دول البريكس تحديات عديدة تتجلى في غياب هوية موحدة تكون نتاج إرث تاريخي
وثقافي مشترك ،وتباين داخلي بليغ يصعب العمل المؤسساتي بين الدول األعضاء .فالجمع بين أنظمة سلطوية

وأخرى ديمقراطية تعتبر التعددية السياسية ركن الزاوية في نظامها السياسي ،وبين اقتصاديات موجهة من طرف

الدولة وأخرى حرة تتيح الفرصة للقطاع الخاص ،ناهيك عن الهيمنة الصينية على مقاليد اَّلقتصاد فبنيتها

اَّلقتصادية أقوى ثلث مرات من باقي الدول ،كما َّل تزال هذه الدول مرتبطة بحركة التدفقات المالية
وباَّلقتصاديات القديمة ،كلها عقبات وازنة في مسار البريكس ).( DELHI DECLARATION, 2012

ويرى الباحث أن دول البريكس تحتاج إلى تقديم نفسها ككتلة موحدة مترابطة الحلقات وطموحة الغايات ،مما

يقتضي وجود هياكل ومؤسسات قادرة على الوصل والفصل في شؤون المجموعة .يجب أن تخرج دول البريكس

من دائرة التأثر إلى دائرة التأثير لكي تحدث تهديداً ملموساً للقوى األخرى .وبلوغ الريادة لن يتأتى إَّل عبر
بوابة المنطقة العربية التي هي مركز التوازنات الدولية وملتقى صراع المصالح .نستعرض فيما يلي عوامل

التقارب بين دول البريكس والعالم العربي ونغوص في تحديات الحاضر ورهانات المستقبل المشترك بينهما.

 2.2.2معوقات في طريق تكتل البريكس
تعاني دول البريكس كغيرها من الدول مشاكل متعددة تؤثر على مسيرتها اَّلقتصادية ونموها المتوقع:
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 .1األزمة اَّلقتصادية أثرت بشكل واضح على مستويات نمو دول البريكس ،فاألزمة المالية العالمية تؤثر على
كافة الدول بنسب متفاوتة.
َّ .2ل تملك لغة مشتركة واحدة تسهل التخاطب والتعامل التجاري فيما بينها ،كما أنه يصعب عليها التعامل مع
دول الخارج وأسواقه.
 .3يعاني بعضها مشاكل أمنية داخلية ناتجة عن التعددية اإلثنية والدينية في مجتمعاتها في اضطرابات موسمية
تؤثر على النمو واَّلقتصاد وغيرهما من العوامل الضرورية في عمليات التطور وارتفاع الدخل القومي

(علو،

.)2413

 .4الدول الغربية وبخاصة الوَّليات المتحدة لن تسّلم بسهولة موقعها المتقدم والمسيطر على النظام العالمي

اَّلقتصادي السياسي والعسكري أو تتخلى عنه .ولعل في ثنايا األزمة السورية الحالية وتطوراتها وتداعياتها ،كما

في بعض دول آسيا الشرقية وأفريقيا وأميركا الجنوبية ،ومواقف دول البريكس المناقضة وغير المنسجمة مع
التوجهات الغربية واألميركية ،إرهاصات محاولة بناء نظام عالمي جديد متعدد األقطاب ،يقوم على اَّلعتراف
أيضا على
بدور هذه الدول ومشاركتها في رسم السياسات والتوجهات التي سيبنى عليها هذا النظام ،وربما يقوم ً
إعادة اَّلحترام للقانون الدولي واحترام ميثاق األمم المتحدة واحترام الشعوب وحقوقها.

 3.2.2خطوات البريكس نحو النظام العالمي:
ومن خلل هذه الخطوات تتجلى مساعي تكتّل البريكس لكسر هيمنة مجموعة الثمانية الكبار ،وانهاء حالة

احتكار صندوق النقد الدولي للتحكم في السيولة النقدية وانفراد البنك الدولي بقيادة سياسات هيكلية في مختلف
بلدان العالم ،وهو ما يتّضح من خلل النّقد الذي وجهته تلك الدول إلى صندوق النقد الدولي في بيان المؤتمر

البرزيل سنة  ،2414فضلً عن الهيمنة على القرار الدولي .وهذه المرة األولى التي تظهر
األخير المنعقد في ا
فيها قوى خارج المثلث التقليدي :الوَّليات المتحدة األميركية ،أوروبا واليابان.

ومن السمات المميزة لتكتل البريكس أيضا ّأنه يخضع في مصادر قوته َّلرتباطاته وتبعيته للسوق العالمية التي

تتوقف عليها كثير من مبادَّلته التجارية ،لذلك فهو َّل يسعى إلى قلبها جذرًيا واّنما إلى تغييرها بما يناسب
مصالحه في العديد من المؤسسات والمحافل الدولية.

وفيما يتعلق بالعلقات التجارية واإلنتاج واَّلبتكار العلمي ،تصل معدَّلت نمو بلدان البريكس إلى ما بين 1
بالمئة و 14بالمئة ،فضلً عن تنوع إقتصادياتها ،حيث أنها لم تعد مستقبلة للستثمارات فحسب ،بل مصد اًر

لكثير من التقنيات واَّلبتكارات ،فضلً عن خلق تأثير ونفوذ كبيرين كالصين في جنوب شرق آسيا والبرازيل في
أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا في جنوب القارة والهند في جنوب آسيا وروسيا في آسيا الوسطى
).Singh&Memory dubc, 2011, p. 44
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(Suresh p

ويعد تكتّل البريكس اليوم نموذجاً ألهم تجمع اقتصادي للدول النامية ظهر وسط تكتلت اقتصادية كبرى
ّ
وتجمعات إقليمية بارزة ،فهو يدافع عن تصور أقرب للنسجام في منظمة التجارة العالمية للخروج من التّخلف
ّ
والحصول على اعتراف دولي أكبر وتنويع الفاعلية الدولية ،فضلً عن كونه يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة ترشحه

أن يتطلع قدماً إلى لعب دور مهم على الساحة الدولية ،فالصين يتنبأ لها المحللون بأنها ستحتل في العام
أن الهند
 2414مكانة أكبر اقتصاد في العالم إذا ما حافظت على ّ
مؤشرات نموها اَّلقتصادي الحالية ،كما ّ
مؤهلة في سباق المسافات الطويلة لّلحاق بمستوى الوَّليات المتحدة األميركية في عام  ،2414فضلً عن تطور

اَّلقتصاد الب ارزيلي ).(O’Neill, 2003, p. 5
وبالمقابل فإن إطللة موجزة على التجمعات اَّلقتصادية األخرى الموجودة ،مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا
أن هذه األخيرة ليست لها مقدرات تضاهي مقدرات دول البريكس وهي َّل تخضع
آسيان ،يتضح من خللها ّلنفس الرؤى اَّلقتصادية والسياسية واَّلستراتيجية ،بل تتقاذفها رؤى متعددة وتخترقها منابر وجمعيات جهوية
كالمنبر الجهوي لشرق آسيا ، ARF -ومنبر التعاون اَّلقتصادي آلسيا ،ومنتدى التعاون اَّلقتصادي آلسيا
والمحيط الهادي ،وقمة آسيا-أوروبا  ،ASEM -ومنبر آسيا لشرق أميركا اللتينية EALF -

أن الصراع على الحدود بين تايلند والفلبين وماليزيا واندونيسيا وعلى العديد من الجزر والطرق البحرية
كما ّ
والممرات المائية يعوق اندماجها ،فهي مرتبطة في الغالب باتجاهات وطنية ذات نزعة سياسية وطنية مستقلة
متفاوتة في رؤاها واستراتيجيات تحالفها بشأن مستقبل السيادة على بحر الصين الجنوبي ،مما يجعل هذه
التجمعات الفرعية وصراعاتها عنواناً عريضاً يتحكم في صياغة معالم هذه التجمعات والتكتلت اَّلقتصادية

ذاتها.

بدوره ،يفتقر نموذج اَّلتحاد األوروبي المؤهل أكثر من غيره لمنافسة تكتل البريكس ،إلى رؤية سياسية موحدة،

وينوء تحت تداعيات األزمة اَّلقتصادية بفعل ثقل مشاكل أعضائه -اليونان ،أسبانيا ،البرتغال وايرلندا -على

محور بون -باريس والمشاكل المتعلقة بشيخوخة سكانه ،كما أنه يظل أسي اًر إلمدادات الطاقة الروسية والرهانات

الجيوسياسية المحيطة بها في الصراع الدائر حول أوكرانيا وجورجيا ،وحديثاً تصويت بريطانيا على الخروج من

اَّلتحاد األوروبي.

وفي دراسة حديثة صدرت عن دائرة السياسة الخارجية في اَّلتحاد األوروبي توصلت إلى أن البريكس ليست

حريصة على اَّلنضمام إلى لجنة المساعدة اإلنمائية ( )DACولكن التأثير على سياسات التنمية من خلل

التحالفات المتعددة األطراف والمحافل الدولية مثل مجموعة العشرين .وجاء في نتيجة الدراسة أن البريكس
تحتاج إلى أن تؤخذ على محمل الجد لكونها فاعلة وذات أهمية متزايدة بالنسبة للتجمعات ذات التأثير على

سياسات التنمية في اَّلتحاد األوروبي وينبغي أن تدرج في الحوارات بشأن فعالية المعونة واستراتيجيات التنمية
بطريقة بناءة). (dr MORAZÁN, Pedro,KNOKE, Irene,KNOBLAUCH, Doris,SCHÄFER, Thobias, 2012
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بأن مركز الثقل اَّلقتصادي أضحى يتّجه شرقاً ،فقد دفعها ذلك
ألن الوَّليات المتحدة األميركية بدأت تشعر ّ
و ّ
إلى نقل ثقلها إلى المحيط الهادي وتقوية منظمة التبادل الحر بينها وبين كندا ،خاصة دول أميركا اللتينية
وأخي اًر كوبا ،فيما َّل تزال تجمعات اقتصادية فرعية أخرى كتجمع “كوميسا” و” سارك” دون المستوى المطلوب

في القارة األفريقية (مصدق.)2411 ،

 2.2.2تطلعات البريكس االستراتيجية
تجمع دولي عابر لألقطار ،وظهرت
تمت بلورة نظرة منسجمة تتمحور حول إمكانية خلق رؤية استراتيجية ل ّ
ّ
طموحات تكتل دول البريكس السياسية منذ مؤتمرها األول المنعقد في موسكو عام  ،2441ويسعى هذا التجمع
خاصة في مجال معالجة آثار األزمة اَّلقتصادية والنهوض اَّلقتصادي
إلى الدفاع عن مصالح أعضائه،
ّ
واصلح األمم المتحدة والنظام المالي العالمي ،فضلً عن التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي ومكافحة
اإلرهاب (مصدق.)2411 ،
ويضم هذا التكتّل ممّثلين عن جميع القارات ويقع مركز ثقله في آسيا؛ ورغم حداثته ،إَّلّ ّأنه اتّخذ العديد من

قدم نقداً سياسياً َّلستعمال القوة
الهامة في عدد من القضايا الدولية ،على غرار موقفه من ليبيا ،حين ّ
المواقف ّ
في ليبيا بعد امتناع ممثليه في مجلس األمن عن التصويت على قرار التدخل العسكري لحماية المدنيين مع
بداية األحداث الليبية سنة  .2411وبعد دخول األزمة السورية عامها الخامس واشتعال المنطقة بداية من العراق
مرو اًر بليبيا ووصوَّلً إلى اليمن ،وكذلك مع احتدام األزمة في أوكرانيا ،اتّخذ قادة دول البريكس في منتصف
حد لتدخلت الوَّليات المتّحدة وحلف
أبريل الماضي في مؤتمر موسكو حول األمن الدولي ،ق ار اًر ُيوجب وضع ّ
شمال األطلسي.
تم اإلعلن في دلهي عام ( ،)2412عن تأسيس بنك للتنمية ،يعهد له
وعلى المستوى اَّلقتصادي والتجاريّ ،
بتوفير موارد مالية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وفي اقتصاديات البلدان
المؤسسات الدولية بناء على الكفاءة ،وبما يتنـاسب مع قوتها
النامية ،كما تمت الدعوة إلى إصلح في
ّ
الديموغرافية واَّلقتصادية ،وقد تم فعالً تأسيس البنك في العام  8005بعد قمة أوفا ،وباشر أعماله.

 2.2.2المواقف السياسية الموحدة لدول بريكس
تميزت دول البريكس منذ نشأتها باتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا الدولية في كثير من المواقف ،وهذا ما
جعلها تخرج بمواقف متناغمة تستطيع من خللها اتخاذ إجراءات تتلءم مع مواقفها الموحدة ،كما أنها تتفق
فيما بينها على تبادل األدوار في كثير من القضايا الدولية المختلفة ،وهنا سيتم عرض لبعض المواقف الدولية
المختلفة والتي اتخذتها دول المجموعة تجاه القضايا الدولية المختلفة:
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 -1اتخذت موقفاً موحداً ضد السياسات الغربية بشأن إيران وسوريا .وحذرت المجموعة من قيام إسرائيل بعمل
عسكري إلنهاء النزاع حول البرنامج النووي اإليراني .وقال المشاركون بشأن إيران" :نحن نؤيد حق إيران في

امتلك اَّلستخدامات اآلمنة للطاقة النووية باَّلتساق مع اَّللتزامات الدولية ودعم ق اررات هذه القضايا المتعلقة
عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار بين األطراف المعنية ،بما في ذلك بين الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وايران ووفق أحكام وق اررات مجلس األمن".
 -2بالنسبة للوضع في سوريا :حذرت بريكس من التدخل العسكري من قبل الغرب إلنهاء اَّلضطرابات في
سوريا حيث تدعم دول (بريكس) وجهة النظر الروسية.
 -3أيدت دول «بريكس» أفغانستان قائلة إنها بحاجة إلى الوقت ومساعدات التنمية والتعاون والوصول التفضيلي
إلى األسواق العالمية واَّلستثمار األجنبي واستراتيجية أهداف واضحة.
 -4تم توجيه انتقادات لسياسات إسرائيل اَّلستيطانية ،ووافقت «بريكس» على المفاوضات المباشرة بين
اإلسرائيليين والفلسطينيين لكن مع رفض النهج المنحاز إلسرائيل الذي تبنته الدول الغربية.

1.1

الخاتمة

 بدأت دول البريكس من حلم ثم تحولت إلى واقع على األرض وهذا حدث بتوقيع اتفاقيات وتنفيذها علىأرض الواقع نتيجة لرؤى مشتركة وبعد سلسلة اجتماعات تكللت في النهاية بميلد تكتل البريكس والذي يجمع
الدول األسرع نمواً في اَّلقتصاد العالمي ومن الملحظ أن مجموعة دول البريكس تقوم بعقد اَّلتفاقيات وانشاء
المؤسسات بصورة سريعة وبتوافق واجماع وتجتمع بشكل دوري سنوي ،وتعمل على تشكيل لجان متخصصة
في المجاَّلت المختلفة وترفع النتائج والتوصيات ويتم توقيع اَّلتفاقيات فيما بينها ،وتعمل على تبادل المعلومات
والخبرات والبحوث في كافة المجاَّلت فيما بينها.
 ومن أهم مؤسساتها اَّلقتصادية المالية بنك التنمية الجديد وصندوق اَّلحتياطي ،ومن أهم إنجازاتها اَّلقتصاديةاعتماد عملتها المحلية للتبادل فيما بينها وليس لها حاجة للتضارب مع المؤسسات الدولية وتبني مؤسساتها

بهدوء وسلسة ،وتسعى لرفع مستوى التبادل التجاري فيما بينها وكذلك رفع مستوى التبادل التجاري مع الدول
النامية والفقيرة مثل القارة األفريقية.

 -تعمل على توحيد موقفها تقريباً من القضايا الدولية ،حيث أعلنت الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة

مع الحفاظ على سيادة الدول القائمة وتبنيها موقف موحد لمحاربة الفقر والتوجه إلى التنمية المستدامة ،ورفض
الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية سواء المالية واَّلقتصادية أو السياسية واَّلجتماعية ،وعلى الق اررات

الدولية.
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 من أهم أهداف دول البريكس الحصول على دور في إدارة اَّلقتصاد العالمي إلى جانب مجموعةالعشرين والصناديق المالية الدولية الكبرى ،كما تحرص على الدفع باتجاه إدخال إصلحات في مجموعة البنك

الدولي ،وصندوق النقد الدولي اتفاق الدول األعضاء في مجموعة البريكس َّل يعني ابتعادها أو تخليها عن
اتفاقياتها السابقة ،يمكن العثور على العديد من الخلفات في موقف الدول الخمس المختلفة تماماً .ولكنها كلها
غير راضية عن النظام العالمي الحالي .ومعظم بيانات "بريكس" تتضمن شكوكاً في شرعية النظام القائم ،وترى
الدول الخمس أن الغرب يكاد يحتكر التوجه العالمي .ويعيق البحث عن منطلقات جديدة تماماً لحل المشكلت

العالمية.

 تسعى دول البريكس إلى تغيير النظام المالي العالمي ممثلً بنظام بريتون وودز ،وكذلك قوانين منظمة التجارةالعالمية ،وتحسين تمثيلها وعضويتها في مؤسسات األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين

...إلخ ويمكن القول إن الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تبحث عن سبل لتعزيز مواقفها التفاوضية

الم َكونة لمجموعة "بريكس" أقطاباً رئيسية في النظام
في عملية تشكيل نظام عالمي جديد .وتعتبر كل الدول ُ
العالمي متعدد األقطاب ،موقفها من القضية الفلسطينية هو التأكيد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين للصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس ق اررات مجلس األمن ذات الصلة ،ومبادئ مدريد ومبادرة السلم العربية،

واَّلتفاقات السابقة بين الجانبين ،من خلل المفاوضات التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية ،قابلة للحياة،

متصلة جغرافيا تعيش جنباً إلى إسرائيل ،داخل حدود آمنة ،وفقاً للحدود المعترف بها دولياً على أساس خطوط
 1117مع القدس الشرقية عاصمة لها ،على النحو المتوافق مع ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة.
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 خريطة جغرافية لدول البريكس -مع مخطط بياني اقتصاديتصميم الباحث  /عالء الدين الجعبري

دول بريكس :أرقام وحقائق
Worldmeter2017
مع العلم أن األرقام قابلة للتغيير حسب تغيرها سنوياً
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 2.1مقدمة
يعتمد النظام الدولي على مكونات مختلفة ومتغيرة تؤثر في حقب وفترات متباينة من اَّلستقرار أو من

الفوضى وتتميز عن بعضها البعض حسب اختلف هذه المكونات والتي تتمثل بدخول عناصر جديدة وذات

قوة ،وخروج مكونات أخرى ،إضافة إلى هذا الكم الهائل من المعلومات والتكنولوجيا والتطورات المتعددة والتي
تلعب دو اًر مهماً في انتظام واستقرار النظام الدولي .فقبل انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي،

كان اَّلتحـاد السوفيتي قوة عظمى تشارك بفاعلية في تسيير السياسة الدولية جنباً إلى جنب مع القوة العظمى
المسيرة لدفة السياسة الدولية لمدة تزيد
األخرى ،الوَّليات المتحدة األمريكية وظلت سياسة الثنائية القطبية هي ُ
عن األربعين عاماً (.)1111-1141

ومع نهاية العام  1989م ،شهد العالم انهيار حائط بـرلين ،وبانهيـاره انتهـت الحرب الباردة بين المعسكرين،

الشرقي والغربي ،وتفكك اَّلتحاد السوفيتي كقوة عظمى للعديد من الدول ،وأصبحت الساحة الدولية خاليـة للقـوة

العظمى األخـرى أي الوَّليات المتحدة األمريكية لتنفرد بها وحدها.

إن خلو الساحة الدولية من إحدى القوى العظمى التي كانت تحفظ التوازن الدولي ،أعطى الفرصة للوَّليات
المتحدة األمريكية لتهيمن على تسيير األمـور الدولية بشكل أحادي القطبية .وبالرغم من عدم وجود جهة تقف

في وجه ه يمنة الوَّليات المتحدة على العالم ،فل يوجد قوة في العالم تمنعها من اَّلستمرار في تنفيذ ما يبدو

لها ،مما دعا الكثير من الدول للتكتل من أجل المحافظة على وجودها وبقائها ،وَّل زال النظام الدولي يترنح في

حالة من عدم اَّلستقرار ،وسيكون هذا الفصل بمثابة شرح لوضع النظام الدولي منذ بداية الحرب الباردة ،مرو اًر
بمراحله المختلفة وموضحاً لمكوناته ،وبنيته ،والقوى الفاعلة والمؤثرة فيه.
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 1.1تعريف النظام الدولي
 1.2.3مفهوم النظام
النظام في اللغة :هو التأليف وضم شيء إلى شيء أخر ،يقال نظم األشياء ينظمها ،نظماً :ألفها ،وضم بعضها

إلى بعض

(أبادي ،1111 ،ص)211

 ،1171ص .)174

وكل شيء قرنته بأخر ،أو ضممت بعضه إلى بعض :فقد نظمته

(الرازي،

ويعد مفهوم النظام من أكثر المفاهيم استخداماً في المعارف والعلوم شتى ،ولقد ظهر مفهوم

النظام ألول مرة في مجال الفلسفة والرياضيات ،كما استخدم مفهوم النظام في العلوم الطبيعية كاألحياء ،ثم

انتقل بعد ذلك إلى مجال دراسة المجتمع وبشكل واضح ومتماسك في منتصف القرن العشرين

(برقوع.)2442 ،

لكن هناك تعدد وخلط عند استخدام مصطلح النظام ،وسنحاول التمييز بين المصطلحات بقدر اإلمكان .ويشير

مصطلح  Systemإلى المنظومة أو النظام ،ويعني مجموعة من األجزاء المتفاعلة وهو التعريف الذي طرحه
ديفيد أيستن (توفيق ،2444 ،ص ،)37ولذلك يقول رابوبورت "إن المجموع الذي يعمل ككل نتيجة اَّلعتماد المتبادل
بين األجزاء هو الذي يمكن تسميته بالنظام" (دورتي ،بالستغراف ،1111 ،ص .)144وهو بهذا المعنى يمثل القواعد

المنظمة للعلقات بين أطراف محددة تتواجد عبر مرحلة معينة ووقت معين ،وهذه األطراف المتعددة والمحددة

هي المكونة لبناء أو هيكل النظام

(فوزي.)1113 ،

وبالنسبة لمصطلح  Orderيمثل نتاجاً لعملية التنظيم التي تعني إن ثمة عملً إرادياً واعياً من جانب اإلنسان
بقصد إدارة قطاع معين من قطاعات الواقع على نحو ما يبدو فيه األمثل واألكمل (مصطفى ،1111 ،ص .)12أما

النظام بمعنى  Orderفهو نمط ثابت من العلقات بين الجهات الدولية يعزز مجموعة أهداف أو غايات مشتركة
(غريفيتش،أوكاَّلهان ،2441 ،ص .)424وبذلك نستنتج أن النظام بمعنى  Systemيقصد به الحركة والتفاعل بانتظام
فحسب ،في حين يعني النظام بمعنى  Orderالمثالية ،أي ما يجب أن يكون عليه وليس ما هو كائن بالفعل.

 2.2.3مفهوم النظام الدولي

اجتهد الباحثون في العلقات الدولية واختلفوا في الوصول إلى تعريف دقيق وشامل للنظام الدولي ،وتنبع
اَّلختلفات مع اختلف التوجهات والمدارس الفكرية التي ينتمون إليها .فعرف النظام الدولي بأنه مجموعة من
الوحدات السياسية المتدرجة لجهة القوة ،والمتفاعلة في علقاتها على نحو يهيئ َّلتزان قواها وَّلنتظام علقاتها
بعيداً عن الفوضى الدولية من جهة وبما يحول من دون هيمنة أياً من هذه الدول على ما عداها ،مكونة

إمبراطورية عالمية من جهة أخرى"

(بدوي ،1171 ،ص)241

ويعرف بأنه "مجموعة من الوحدات المترابطة نمطياً

عرفه بأنه وجود مجموعة
عبر عملية التفاعل" (سليم ،2441 ،ص ،)217أما "مارتن كابلن  "Marton Kaplanفقد ّ
من القواعد والقيم والمعايير المترابطة التي تحكم عمل العلقات بين الدول وتحدد مظاهر اَّلنتظام والخلل فيها

خلل فترة معينة من الزمن ) .(Kaplan, 2005, p 115وقريباً من هذا التعريف ما ذهب إليه "كينث ولتز Kenneth
."waltz

ويذهب موريس إيست وآخرون إلى أن النظام الدولي "يمثل أنماط التفاعلت والعلقات بين العوامل السياسية
ذات الطبيعة األرضية -الدول-خلل وقت محدد" (سعيد ،1117 ،ص.)11
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وينطوي النظام  Systemالدولي على أربعة أبعاد رئيسية:

أوَّلً :الوحدات :ويقصد بها الفاعلين الذين يقومون بـأدوار معينـة داخـل النسق ،فبحكم التعريف ينطوي النظام
على فاعلين أو أكثر في حالة من التفاعـل ،كما أنه ينطوي على أنساق فرعية  Sub Systemمتفاعلة مع بعضها

البعض ومع النظام الكلي.

ثانياً :الهيكل  :Structureويقصد به كيفية ترتيـب الوحـدات المكونـة للنظام بالنسبة لبعضها البعض ،ويتحدد
هذا الترتيب طبقاً لكيفية توزيع المقـدرات بين الوحدات المكونة للنظام ،وطبقاً لدرجة الترابط بين تلك الوحدات.

ثالثاً :المؤسسات  :Institutionsويقصد بهــا مجموعــة القواعــد واإلجراءات الرسمية والعرفية التي تنظم سلوك

الفاعلين الد وليين تجـاه القـضايا العالمية المختلفة .ويشمل ذلك التنظيمات الدولية ،والقواعـد القانونيـة والعرفيـة
المستقرة في النظام الدولي ،ويفضل (كيوهان وناي) إطلق اسم النظم على تلـك المؤسسات International

.Regimes

رابعاً :العمليات السياسية :ويقصد بها مجموعة التفاعلت العالمية الرئيسية التي تتم في إطار الهيكل
والمؤسسات .ومن ذلك الحـرب البـاردة أو اَّلنفـراج الدولي وغيرهما (سليم ،1111 ،ص.)214-213

وتتفق النظم بصورة عامة في عدة خصائص أساسية منها:

( )1إن النظام َّل يخرج في حقيقته النهائية عن كونه وحدة عـضوية ومتحركة وقابلة للتطور والتغيير المستمر.

( )2إن كل نظام – كقاعدة عامة – يعمل بطريقة المدخلت  Inputsوالمخرجات  Outputsوقد تكون نواتج
أحد النظم هي نفسها المـؤثرات الداخلة في تفاعل نظام آخر.

( )3إن النظام قد يكون محكماً في تكوينه ،أي على درجة عالية نسبياً مـن التماسك واَّلنضباط الذاتي ،كما
قد يكون مفككاً ويتميز بتسيب العلقات وعدم اَّلنضباط.
( )4إن هنالك حدوداً تفصل بين أي نظام ،وبينه وبين بيئته الخارجية التـي يتعامل معها ،بمعنى أن النظام
يعمل عادة في بيئة أكبر منه تؤثر فيه كما تتأثر به.

( )1إن كل نظام عبارة عن شبكة معقدة من اَّلتصاَّلت التي تقـوم بتبليـغ الحقائق والمعلومات إلى أطرافه أو
إلى أجهزة اتخاذ القرار المـسئولة فيه مما يحدد في التحليل األخير ،مقدرة النظام على التأقلم مع الظروف التي

يعايشها ويعمل في ظل تحدياتها ).(Kaplan, 2005, p125

 3.2.3أنواع النظام الدولي
للنظام الدولي أنواع مختلفة والتي يمكن القياس عليها حسب النظرية التي يتم التعامل من
خللها والذي سيتم شرحه في الفقرة التاليسة:
( )1نظام توازن القوى.

( )2نظام القطبية الثنائية الهشة.

( )3نظام القطبية الثنائية المحكمة.

( )4النظام العالمي.

( )1النظام الدولي الهرمي.

( )1نظام وحدة الفيتو.
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(مقلد ،1112 ،ص )147-141

ويمكن تفسيرها كالتالي:
 -1نظام توازن القوى الدولي يلحظ كابلن أن التحالفات كانت هي الجهاز الدولي الرئيسي َّلتخاذ الق اررات
داخل هذا النظام وأنه كقاعدة عامة فـإن األطراف القومية هي التي قامت بالمسئولية األساسية في تنفيذ تلك

القـ اررات ،أي أن هذه المسئولية لم تتوَّلها تنظيمات فوق قومية وباستثناء األمـور ذات الـصلة لطبيعة علقات
التحالف ،فإن اتخاذ الق اررات غالباً ما كان يتم بشكل رسمي وفـي حدود موضوعات محدودة األهمية نسبياً.
لم يكن لنظام توازن القوى مؤسسات دائمة ممـا جعـل الـدور القـومي في هذا النظام أقوى األدوار وأكثرها فاعلية
على اإلطلق (مقلد ،1112 ،ص.)121
 -2نظام القطبية الثنائية الهشة الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية فإنـه يختلف في عدة نواح أساسية عن

نظام توازن القـوى الـدولي ،ومن ذلـك أن األطراف فوق القومية أخذت تشارك جنباً إلى جنب مع األطراف
القومية في القيام باألدوار الرئيسية داخله وتتنوع األطراف فوق القومية فهي قد تتمثل فـي شـكل تكتلت دولية
(كالكتلتين الشرقية والغربية) ،أو على شكل منظمات عالمية (األمـم المتحدة) ،وفي نظام القطبية الثنائية الهشة

يقوم طرف قائد بدور القطب الرئيـسي في كل تكتل دولي وتتعقد األدوار والوظائف داخـل هـذا النظـام وتميـل

إلـى التخصص ويتميز هذا النظام بدرجة عالية من التعقيد في طبيعته وفـي علقاتـه وتفاعلته أعلى بكثير من

نظام توازن القوى.

 -3نظام القطبية الثنائية المحكمة تختفي فيه األطـراف القوميـة غيـر المنتمية أو غير المنحازة ،كما أن
األطراف العالمية تختفي وتفقد دورها والـسبب هو أن األطراف العالمية هذه َّل تستطيع أن تعبئ وراءها الدول

غير المنحازة التي لم يعد لها وجود .فالقاعدة في نظام القطبية الثنائية المحكمة هي أن تكون طرفا منتميا إلى

أي من الكتلتين أو تفقد وجودك المؤثر في هذا النظام.

 -4النظام العالمي وفيه يكون النظام الدولي ككل يعاني مـن فقـدان الـشعور بالتضامن ،أما النظام العالمي
ففي رأي كابلن أن هذا النظام يمكن أن يظهر فـي الواقع إذا ما تم دعم دور الطرف العالمي الذي تجده في

نظام القطبية الثنائية الهشة ،ويتميز هذا النظام بدرجة عالية من اَّلندماجية وعلقات التضامن.

 -1ا لنظام الدولي الهرمي قـد يأخـذ الـشكل اآلمـر أو غيـر الديمقراطي أو الشكل الديمقراطي أو غير اآلمـر،

وتكـون القواعـد األساسـية المتحكمة في العلقات القائمة في كل منهما ،هي نفس القواعد المطبقة في الـنظم

الديمقراطية وغير الديمقراطية .ويعمل هذا النظام بطريقة مباشرة على األفـراد ،ولكن ذلك َّل يمنع أحياناً من
وجود بعض األجهزة التنظيمية الوسيطة بين النظـام وبين هؤَّلء األفراد .وتفقد األطراف القومية دورها لتصبح

مجرد تقسيمات إقليمية فرعية أكثر منها كنظم سياسية مستقلة ويتميز هذا النظام بالتضامن لذا فهـو مـن أكثر

النظم الدولية استق ار اًر.

 -1نظام وحدة الفيتو الذي َّل يتصور كابلن لألطـراف العالميـة مكاناً أو دو اًر فيه ،وتتميز مصالح أطرافه
بالتعارض .ومن السمات البارزة لهـذا النظام امتلك أطرافه للمقدرة على التدمير المتبادل مما يساعد في النهايـة

علـى استق ارره

رره (مقلد.)121-127 :1112 ،
واستم ا
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 1.1مراحل تطور النظام الدولي
 1.3.3النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية 1141
وصفت بأنها مرحلة الحرب الباردة وامتدت حتى عام 1111م وحددت بالثنائية القطبية إذ أدت الحرب العالمية
الثانية إلى خروج معظم أطرافها منهكة القوى في مختلف جوانب التأثير العسكري والسياسي واَّلقتصادي ،على
الرغم مما حققه الحلفاء من انتصارات عسكرية ،إَّل أن آثار الحرب قد ألقت بكاهلها على هذه الدول -وخاصة
األوربية الغربية  -بينما شهدت هذه المرحلة صعوداً سريعاً لقوتين كبيرتين متنافستين هما اَّلتحاد السوفيتي
والوَّليات المتحدة األمريكية .ويرى الباحث أنه على الرغم من توزيع األدوار خلل الحرب إَّل أن اَّلتحاد
السوفيتي وألسباب جغرافية ،خرج وتتبعه مجموعة من الدول األوربية الشرقية الدائرة في فلكه مما عزز موقفه
في المواجهة ،بينما خرجت الوَّليات المتحدة وهي تملك بقية األوراق في يدها.
إذ وألول مرة في تاريخها يتحقق لها نفوذ كبير بهذه السعة ،وكانت القنبلتان النوويتان اللتان ألقتهما الوَّليات
المتحدة األمريكية على "هيروشيما ونجازاكي" في شهر أغسطس عام 1141م إيذاناً ببدء عصر تكون ألمريكا

فيه اليد الطولي ،سواء كان ذلك على الصعيد العسكري أم السياسي أم اَّلقتصادي ،إذ تم تدعيم الموقف
العسكري بموقف سياسي من خلل مبدأ ترومان* المعلن في مارس 1147م ،واقتصادياً ببرنامج (مارشال)†**
للمساعدات المعلن في يونيو  1147م والذي ساعد على إعادة إعمار أوروبا الغربية واليابان ،كما ساعد في
تدعيم اَّلقتصاد األمريكي.

 2.3.3فترة ما بعد الحرب الباردة :من النظام الدولي إلى النظام العالمي؟
كان انهيار اَّلتحاد السوفيتي السابق وانتهاء الحرب الباردة علمة فارقة في تطور النظام الدولي والعلقات
الدولية ،فقد كان انهيار اَّلتحاد السوفيتي علمة النهاية على انهيار المعسكر الشرقي واإليديولوجية الشيوعية،
وانتهاء تأثيرها على العالم الثالث ،مع تزايد أهمية العامل اَّلقتصادي ،والثورة العلمية ،وتراجع نسبي في أهمية

األداة العسكرية في إدارة العلقات الدولية .ومع هذه التحوَّلت بدأ البعض من السياسيين والمفكرين يتحدثون
عن "نظام عالمي جديد" ،يتمثل ب ـ "نهاية التاريخ"" ،وصدام الحضارات" (علوي .)2441 ،وهاتان الفكرتان عرفتهما

الساحة الدولية سياسياً وثقافياً وحضارياً في العقدين األخيرين من القرن الماضي وقامت عليهما العديد من
النظريات واَّلتجاهات الفكرية التي تؤكد تفوق الغرب عموماً والوَّليات المتحدة األمريكية على وجه التحديد.
* مبدأ ترومان ،مارس  0441قرر الرئيس هاري ترومان بأن الواليات المتحدة سوف تقدم المساعدة االقتصادية والسياسية والعسكرية لكافة الدول
الديمقراطية تحت تهديد من القوات االستبدادية خارجية أو داخلية .مبدأ ترومان توجيه فعال للسياسة الخارجية األمريكية ،وبعيدا عن الموقف المعتاد
لالنسحاب من الصراعات اإلقليمية التي ال تنطوي على مباشرة الواليات المتحدة ،إلى واحدة من تدخل محتمل في أماكن الصراعات البعيدة .وتم
إقراره من الكونغرس وتم تفعيله لمساعدة كل من اليونان وتركيا ).(Office of the Historian, 2016
†
ي السابق جورج مارشال ،وذلك بهدف مساعدة الدول األوروبية على
** يُعرف مشروع مارشال بأنّه مبادرة اقتصادية أطلقها وزير الخارجية األمريك ّ
إعادة إعمار ما د ُّمر عقب الحرب العالمية الثانية ،وبناء اقتصادها من جديد ،وذلك بتقديم الهبات العينية والنقدية ،باإلضافة إلى حزم من القروض طويلة
ي أُلقي أمام جامعة هارفارد (السعو.)1122 ،
األمد ،حيث أُعلن هذا المشروع في الخامس من يونيو عام 2411م ،وذلك في خطاب جماهير ّ
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وهما فكرتان تعودان لكل من صموئيل هنتنغتون "صدام الحضارات" وفكرة نهاية التاريخ للمفكر والفيلسوف

الياباني األصل األمريكي الجنسية .وتتلقى الفكرتان في تكريس جملة من المفاهيم :كمفهوم تفوق الغرب على

الشرق ومفهوم الصراع الحضاري والثقافي بين الدول وكذلك مفهوم النموذج النهائي والمتكامل سياسياً واقتصادياً.
وتعد هذه المفاهيم ذات خطورة أيدولوجية على الشرق عموماً والتي تكرس للتفوق الغربي ،وتكمن الخطورة في
تأثير هذه الفكرة على الوعي الشرقي عموماً والعربي خصوصاً ،والذي بات يتقبل ويتعايش مع هذه األفكار
تدريجياً والتي دأب الفكر اَّلستشراقي على تأكيدها ،فالغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا ،على حد تعبيرهم.
والحقيقة أن مفهوم صدام الحضارات مستمد من هذه الفكرة ،وقد خطط للصراع أن يكون حضارياً وأن يكون

الخلف هو اختلف على القيم والعادات (عزوز .)2441 ،وقد أدت التغيرات في دول المعسكر الشرقي ،وفي

بعض دول العالم الثالث إلى نقص في قدرة الدولة على التحكم في مواطنيها من خلل ضغوط من أعلى جاءت

من الفاعلين فوق – القوميين ،وأخرى من أسفل جاءت من فاعلين دون-قوميين .وفي هذا اإلطار تغير التعريف

العلمي السياسي والقانوني للسيادة الوطنية من احتكار السلطة من جانب الدولة إلى مسئولية الدولة عن حماية

مواطنيها ،فإن فشلت الدولة في تحقيق تلك الحماية فتحت أبو ًابا أخرى لحماية المواطنين من خلل التدخل
طا فقط بالدولة ونظامها السياسي بل امتد ليشمل
اإلنساني .وامتد التغير إلى مفهوم األمن القومي فلم يعد مرتب ً

أمن اإلنسان الفرد فارتقى مفهوم األمن اإلنساني ،وأصبح ينافس المفهوم التقليدي القديم لألمن القومي

(قرني،

.)2441

مستندا إلى زوال اَّلتحاد السوفيتي
ولقد تباينت اآلراء حول "النظام العالمي الجديد" ،فهناك من يؤيد هنا الرأي
ً
وانتهاء الحرب الباردة .وهناك من رفض مقولة النظام العالمي الجديد معلل ذلك بحالة الفوضى والصراعات

التي انتابت العالم ،والتي تصبح معها مثل هذه المقولة نوعا من الخديعة والوهم ،وان نظام ما بعد الحرب

الباردة َّل يختلف عن سابقه من حيث آليات اتخاذ القرار .ويوجد رأي ثالث يرى أن ما يسمى بالنظام العالمي

الجديد َّل يزال قيد التشكيل ،وأن معالمه لم تستقر بشكل نهائي بعد ،وأن المرحلة الحالية مرحلة انتقالية قد

تستغرق سنوات عديدة ،ولذلك يفضل هذا اَّلتجاه استخدام تعبير النظام الدولي المتغير للتعبير عن مرحلة

التغير الراهنة في العلقات

الدولية (مقلد.)2441 ،

ومن الملمح الرئيسية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة انهيار حلف وارسو وتفككه من دون حرب .وفي المقابل
استمر حلف شمال األطلنطي (الناتو) ،بل توسع شرقاً وذهب إلى خارج منطقته التقليدية القديمة في أمريكا

الشمالية وأروبا الغربية ،حيث انضمت إليه بعض دول أوربا الشرقية الذين كانوا أعضاء سابقين في حلف

وارسو ،وذلك من دون أي تكلفة عسكرية .بل إن امتداد الناتو إلى خارج منطقته ،حتى َّل يذهب إلى خارج

نظام عمله وينهار مثل وارسو الذي كان قد تأسس في  1111رداً عليه .وحدث هذا التوسع للناتو دون أي
ووظيفيا في شرق أوربا لم يكن الصورة الوحيدة َّلمتداده،
مؤسسيا
تكلفة عسكرية .بل إن امتداد الناتو الذي كان
ً
ً
ألنه طرح برنامج حوار الناتو-المتوسط عام  ،1114وتدخل في أفغانستان ،مع الوَّليات المتحدة ،بعد سبتمبر

 ،2411وتدخلت بعض دوله عسكرًيا مع الوَّليات المتحدة األمريكية في العراق بعد مارس  ،2443ثم طرح
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مبادرة إسطنبول للتعاون في  2444كإطار لتعاون الحلف األطلنطي مع دول مجلس التعاون الخليجي التي
تقبل اَّلنضمام إلى تلك المبادرة .ويعني ذلك أن الناتو لم يكتف بملء الفراغ اَّلستراتيجي الذي نتج عن انهيار

وارسو واَّلتحاد السوفيتي ،بل امتد شرًقا ليصل إلى المتوسط والعراق وأفغانستان وأربع من دول مجلس التعاون
الخليجي (علوي.)2441 ،
يعتقد الباحث بأن هذه المرحلة ،والتي تعرف ،بانتهاء الشيوعية وما تبعه من تحول إلى الرأسمالية والديمق ارطية.
وقد حدث ذلك بوضوح وقوة في بلد أوربا الشرقية حلفاء اَّلتحاد السوفيتي في مرحلة الحرب الباردة ،وتأكد

ذلك مع انضمام هذ ه الدول إلى اَّلتحاد األوربي .وشهدت الصين تحوَّلت نحو الرأسمالية ،ولم تنجح الصين

وتقوى تيار التحول الرأسمالي الديمقراطي ،الذي كانت بوادره
أو كوريا الشمالية في تقديم بديل دولي للرأسماليةّ ،

قد ظهرت بوضوح منذ سبعينيات القرن الماضي ،في أمريكا اللتينية .وساعد على ذلك التحول إلى اقتصاد

المعرفة كنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية التي جعلت المعلومات والمعرفة هي األساس في التقدم على المستوى

الوطني ،وفي العالم على مستوى الجغرافيا والمكان.

وارتبط بذلك ظهور العامل الثقافي في السياسة الدولية ،وذلك على نحو أدى إلى بروز التعاون الثقافي الذي

يعزز فرص التعاون في مجاَّلت اَّلقتصاد والسياسة .وفي مجال السياسة ،كان ذلك يعني أن تكون الثقافة

عاملً مؤث اًر في حركة الصراع الدولي وادارته ،وذلك على نحو غير مسبوق .ومن ملمح مرحلة ما بعد الحرب
الباردة صعود كبير في ظاهرة األصولية الدينية على مستوى العالم .فمع سقوط الشيوعية حدث فراغ مألته ،أو
حاولت مأله ،عناصر عديدة منها الوَّليات المتحدة والمعسكر الغربي .ولكن كانت الجماعات األصولية الدينية

تأثير في حركة العلقات
أحد اللعبين الذين حاولوا استثمار ذلك الفراغ لصالحهم ،بحيث تكون أط ارًفا أكثر ًا
الدولية مما كان عليه الوضع أثناء الحرب الباردة .وقد اندفعت تلك الجماعات والتيارات نحو بناء نموذج بديل
يقوم على أساس تطورات "جهادية تكفيرية" تستخدمه في صراعها ليس بالضرورة مع قوى كبرى ،ولكن مع دول
عربية .ومع ذلك التغير في حركة العلقات الدولية ودينامياتها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،أصبحت

القضايا والمشكلت والخيارات والمصالح اَّلقتصادية تحتل موقعاً أكثر تقدماً مما كانت عليه في الماضي .وفي
ذلك السياق ،لم تعد ثمة عداءات أو صداقات أيديولوجية مطلقة تقود حركة العلقات الدولية ،وخصوصاً إذا
كنا نتحدث في اإلطار الذي َّل توجد فيه الجماعات والقوى األيديولوجية ،المتطرفة دينياً أو وطنياً.

وأصبحت المصالح المشتركة أو المتبادلة هي األساس في حركة الدول .وهذا هو ما يفسر العلقات اَّلقتصادية

الكبيرة والقوية فيما بين الصين من ناحية والوَّليات المتحدة األمريكية واَّلتحاد األوربي من ناحية أخرى .كما

يفسر لنا ،أيضاً ،النمو الواضح في العلقات الصينية-الروسية في المجاَّلت اَّلقتصادية واَّلستراتيجية .وفي
هذا السياق تحول المبدأ الرئيسي الحاكم لحركة العلقات الدولية من مبدأ توازن القوى ،في مرحلة تطور
العلقات الدولية المعاصرة والحديثة ،إلى مبدأ توازن المصالح في العقد األخير من الزمن .وترتب على ذلك
تطوير استراتيجيات المواجهة لتتحول من الصراع والمواجهة العنيفة إلى التعاون أو المساومة باستخدام أدوات

سلمية إلدارة تلك العلقات .ولذلك انتشرت التكتلت اَّلقتصادية ولم تعد قاصرة على اَّلتحاد األوربي .واذا كان
55

الصراع بين الغرب والشرق قد انتهى ،فإنه يتحول إلى صراع بين الشمال المتقدم والجنوب الفقير ،حيث أصبح
أساسيا في حركة العلقات الدولية .وفي مرحلة ما بعد الحرب
اَّلعتماد على مقومات وقدرات القوة اَّلقتصادية
ً
الباردة حازت قضايا األمن اإلنساني على أهمية أكبر .ومنها قضايا البيئة وتغير المناخ ،والتنمية والديمقراطية
وحقوق اإلنسان .وربما ارتبط بذلك التحول ازدياد في حركة المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في المجاَّلت

سالفة الذكر ،فضلً عن تزايد في الوزن النسبي الذي تحظى به الشركات متعددة الجنسيات في حركة النظام

الدولي

(أحمد.)2441 ،

 1.1هيكل النظام الدولي
توجد علقة قوية بين هيكل النظام وبين قدرته على أداء وظيفته .فكلما استمرت ،أو زادت قدرة النظام على
أداء وظائفه استمر هيكل النظام كما هو ،وكلما ضعفت قدرة النظام على أداء تلك الوظائف زادت فرص
انهيار النظام ،أو تغير هيكله أو حدث إحلل وتغير في قواه الرئيسية.

 1.4.3وظائف النظام الدولي:
وتتعدد وظائف النظام الدولي فيما بين تحقيق األمن والتنمية أو التكامل أو التحالف ،والتكيف مع الضغوط
وتعزيز الشرعية .وهناك خمسة وظائف تغير هيكل النظام الدولي ويحدد مضمون واطار هذه الوظائف في
إطار كل بنيان دولي سواء كان تعددياً ،أم ثنائياً أم أحادياً ،وهذه الوظائف هي:

 .Iالتكامل :يتضمن مفهوم النظام معنى التحول من حالة اَّلستقلل إلى درجة من ارتباط المكونات ببعضها
وترابطها وتفاعلها ،وهذه الوظيفة تيسر القيام بوظائف النظام األخرى والتي يختلف شكلها على حسب بنية
النظام الدولي ،ففي النظام التعددي عبارة عن تكتلت وظيفية ،وفي ظل األحادي القطبية فان الدولة المركزية
تتبع في جميع األحوال أي يتم إتباع سياسة اإلرغام ،أما في ظل النظام ثنائي القطبية يحدث اَّلستقطاب.
 .IIاألمن :تعتبر من أهم وظائف النظام الدولي وذلك َّلرتباطها بالحفاظ على البقاء ،وتختلف وظيفة األمن
في مضمونها ،ففي النظام التعددي يتحدد أداؤها في نقاط ثلث :أولها التوازن والتي تعني القدرة على تحقيق
إجماع وثانيها الرفاهية وثالثها القدرة العسكرية ،وتعتبر المساهمة في تكاليف األمن اختيارية .أما في النظام
األحادي فاألمن هو القدرة العسكرية ،وتجبر وحدات النظام على المساهمة في تكاليف األمن باإلكراه .أما
النظام الثنائي فيركز على القضايا اَّلستراتيجية ويكون البعد العسكري أساسي دون إغفال الجوانب األخرى،
وتعتبر المساهمة للمكونات فيها نوع من المرونة.
 .IIIالتنمية :يقصد بها القدرة على استخراج الموارد وتوظيفها بصورة تؤدي إلى تطوير النظام وانتقاله إلى حالة
أفضل والمحافظة على استق ارره ،ومنع مظاهر اَّلضطراب فيه.
 .IVالشرعية :ويقصد بها درجة القبول التي تتميز بها أفعال مختلف القوى الدولية من جانب األطراف األخرين
في النظام الدولي.
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 .Vالتكيف :القدرة النظامية على المواءمة مع الضغوط البيئية والداخلية بصورة تحقق التوازن من ناحية
واَّلستقرار من ناحية أخرى ،وتتوقف القدرة على التكيف حسب عدد المنظمات الفاعلة داخل النظام

(عودة،

.)17-13 :2441

 2.4.3بنية النظام الدولي
لكل نظام دولي هيكل قابل للتحديد ،حيث يتميز بشكل ما للقوة والنفوذ والعلقات السائدة ،استناداً إلى اختلف
وتفاوت قدرات وسلوك وحدات ذلك النظام .ويوجد داخل هيكل كل نظام دولي ثلثة مستويات :األول هو

األعلى ويضم الدول القائدة ،أو العظمى ،أو الكبرى ،ثم مستوى ثان يضم دوَّلً لها وزنها داخل النظام لكن

ليست لها القدرة على قيادته ومستوى ثالث يضم الدول الصغرى التي تمثل أغلبية عددية ألعضاء النظام

الدولي ( أحمد ،وزيادة.)1111 ،

وَّل يقوم هيكل النظام الدولي فقط على عدد القوى الكبرى ،أو األطراف الفاعلة ،فيه والقدرات القومية لكل منها،

ضا ،على نمط التحالفات القائمة بين القوى الكبرى ،والنظام القيمي واإليديولوجي الذي يقوم
وانما يتأسس ،أي ً
عليه النظام ،ونوع المؤسسات العليا التي تحفظ توازن القوى داخله .ويتأثر هيكل النظام الدولي بالتوازنات
القائمة في حركة العلقات الدولية ،وبشكل التحالفات التي تقيمها األطراف الرئيسية في النظام الدولي ،وبمدى

القدرة على أداء الوظائف المختلفة لذلك النظام .أما اَّلتجاه الذي يرى عنصر التوازن
حاكما لهيكل النظام فيدفع
ً

إلى زيادة اَّلهتمام بالفاعلين العالميين متعددي الجنسيات من ناحية والفاعلين اإلقليميين من ناحية أخرى بكيفية
إدارتهم لعلقاتهم وارتباطاتهم الدولية ،كما يؤدي التغير في هذه التحالفات إلى تغير في بنية النظام الدولي.
ومن منظور آخر (توجد علقة قوية بين هيكل النظام وبين قدرته على أداء وظيفته .فكلما استمرت ،أو زادت
قدرة النظام على أداء وظائفه استمر هيكل النظام كما هو ،وكلما ضعفت قدرة النظام على أداء تلك الوظائف
زادت فرص انهيار النظام ،أو تغير هيكله أو حدث إحلل وتغير في قواه الرئيسية) .وتتعدد وظائف النظام

الدولي فيما بين تحقيق األمن والتنمية أو التكامل أو التحالف ،والتكيف مع الضغوط وتعزيز الشرعية .ويقتضي
ذلك كله النجاح أو الفاعلية في تجميع المصالح والتعبير عنها .وقد تختلف استراتيجية النظام الدولي في أدائه
لوظائفه وفي اختياره ألساليب تحقيق ذلك .ففي النظام التعددي يسود نمط التوفيق والمساومات ،بينما يسيطر

التنافس والصراع في النظام ثنائي القطبية ،وتتصدر سيادة القطب الواحد ومصالحه وسياساته في النظام
األحادي القطبية .وإليديولوجية النظام الدولي ،إن وجدت ،تأثير كبير في تحديد هيكله ،وفي تحديد عملية
اَّلنتقال من نظام إلى آخر .ففي النظام متعدد األقطاب َّل توجد إيديولوجية واحدة أو مسيطرة أو جامدة ،بل

توجد سيولة ومرونة ومتسع يضم انتماءاته فكرية متنوعة دون جمود إيديولوجي .وفي النظام الثنائي القطبية
توجد حالة استقطاب إيديولوجي ،حيث يستخدم كل قطب أيديولوجيته كوسيلة لجذب آخرين نحوه وتأليبهم على

القطب اآلخر وأيديولوجيته .أما في النظام أحادي القطبية فتسود أيديولوجيا القطب العالمي األوحد الذي يسعى

إلى فرض أيديولوجيته على اآلخرين

(المشاط.)2441 ،
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والهياكل الثلثة الرئيسية للقوة التي عرفها النظام الدولي في مراحل تطوره منذ منتصف القرن السابع عشر وهو
معاهدة وستفاليا  1141وحتى اآلن تتمثل في القطبية التعددية ،والقطبية الثنائية ،والقطبية األحادية .وتتميز

القطبية التعددية بوجود عدة دول كبرى ،أو أقطاب ،لديها موارد وقدرات وامكانات متعادلة من حيث القوة والقدرة
على ممارسة النفوذ والتأثير على العلقات الدولية في مجاَّلتها المختلفة العسكرية واَّلقتصادية والسياسية

والعلمية-والتكنولوجية ،وبما يمكن كل من هذه القوى القطبية من استقطاب الدول األقل ،أو األضعف منها.
وتتميز القطبية الثنائية بتركز علقات القوة والنفوذ في محيط قوتين قطبيتين عملقتين ،وبوجود درجة عالية

من الصراعات والمنافسات بين هاتين القوتين ،ومسافات طويلة بين كل منها ،والدول المتحالفة معها ،وغيرها
من دول العالم في شأن عناصر وقدرات القوة .وفي القطبية الثنائية يوجد عادة ،صراع إيديولوجي فيما بين

القطبين الكبيرين حيث يوظف كل منها أيديولوجيته كأساس إلقامة تحالف دولي عسكري ومجموعة اقتصادية،

وتنضم الدول التابعة لكل من العملقين إلى التحالف الذي يقوده والى اإليديولوجية التي يتبناها .وَّل يتوقف
الصراع بين القطبين عند حدود التحالفين اللذين يقوداهما ،بل يمتد ليشمل دوَّل من خارج كل من التحالفين،

دول العالم الثالث التي تبنت سياسة عدم اَّلنحياز رسمياً ،ولكن بعضها كان يتعاون مع هذا الحلف ،أو ذاك،

الذي يقوده قطب عالمي .وتتميز القطبية األحادية بوجود درجة عالية من تركز قدرات القوة وامكانات العمل
الدولي المؤثر في محيط دولة واحدة مهيمنة على النظام الدولي .وقد يكون الطرف المهيمن الواحد دولة أو

مجموعة من الدول المتحالفة فيما بينها ،وحيث يكون لهذا القطب من الموارد واإلمكانات والقوة في المجاَّلت
اَّلقتصادية والعسكرية واَّلجتماعية والعلمية التكنولوجية ما يؤهلها لفرض إرادتها وبسط نفوذها السياسي على

الوحدات السياسية األخرى المشكلة للنظام الدولي

(مقلد.)2447 ،

 3.4.3المنظمات الدولية:
تعددت التعريفات التي أطلقت على المنظمة الدولية إَّل أنها تتفق فيمـا بينها حول العناصر المكونة لها وهي

الصفة الدولية واإلرادة الذاتية واَّلستم اررية .ويمكن تعريف المنظمة الدولية بأنها هيئة تتفق مجموعة من الـدول

علـى إنشائها للقيام بمجموعة من األعمال ذات األهميـة المـشتركة وتمنحهـا الـدول األعضاء اختصاصاً ذاتياً

مستقلً يتكفل ميثاق الهيئة ببيانـه وتحديـد أغ ارضـه ومبادئه الرئيسية.

وهذا التعريف يحدد لنا العناصر الرئيسية في تكوين المنظمات الدولية وهي:

()1

الصفة الدولية :الدول كقاعدة عامة هي أعضاء المنظمات الدولية وتقوم حكومة كل دولة باختيار من

()2

اإلرادة الذاتية :المنظمة يجب أن تمارس فـي النطـاق القـانوني إرادة مستقلة عن إرادات الدول التي تدخل

يمثلها في المنظمة وهذا هو الـسبب فـي إطلق لفظ المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات الدولية.

فـي تكوينهـا ،وَّل تكـون إرادة المنظمة صحيحة إَّل إذا أتبع في إظهارها القواعد الواردة في الميثـاق التأسيسي
للمنظمة ومارستها األخيرة في حدود اَّلختصاصات التـي ينص عليها ميثاقها.

()3

اَّلستمرار :يجب أن يكون للمنظمة وضع دائم مستمر ،وَّل يعني هـذا ضرورة إسباغ وصف الدوام على

كل فروع المنظمة وانمـا يلـزم أن تباشر المنظمة ،كوحدة قانونية ،اختصاصاتها بصفة مستمرة.
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()4

الميثاق :يجب لنشوء المنظمة أن تتحد إرادات الدول وأن ينشأ عن هذا اَّلتحاد ميثاق يحدد مدى

اختص اصات المنظمة ،ويناقش هـذا الميثـاق ويتم إق ارره في مؤتمر دولي يجمع بين الدول المؤسسة للمنظمة.

(راتب ،1111 ،ص )41-47

ويقول الدكتور /محمد السعيد الدقاق" :إذا أردنا أن نضع تعريفاً للنظام الدولي فلسنا نرى إلى ذلك سبيلً إَّل
من خلل تعريف وصفي بعدد الخصائص التي يتضمنها ،فالنظام الدولي هو تجمع إرادي لعدد من أشخاص

القانون الدولي متجسد في شكل هيئة دائمة يتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي ويتمتع بإرادة ذاتية ومزود بنظام
قانوني متميز وبأجهزة مستقلة يمارس النظام من خللها نشاطه لتحقيق الهدف المشترك الذي من أجله تم

أنشاؤه".

ويرى الدكتور محمد طلعت الغنيمي أن العنصرين األساسين لنشأة النظام الدولي هما عنصر الدوام وعنصر

اإلرادة الذاتية ،بينما يرى األستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان أن العنصرين األساسيين هما عنصر التنظيم

والعنصر الدولي ،كما يرى األستاذ الدكتور /محمد سامي عبد الحميد أن العناصر المميزة للمنظمة أربعة،
عنصر الكيان الدائم ،عنصر اإلرادة الذاتية ،اَّلستناد إلى اتفاقية دوليـة ،وأخيـ ار عدم انتقاص المنظمة لسيادة

الدولة العضو باعتبارها وسيلة للتعاون اَّلختياري فيما بينهم

(الدقاق ،1113 ،ص.)121-121

وتتعدد المنظمات الدولية وتتنوع َّلختلف تبعا َّلختلف الميادين التي تعمل بها ولذلك فهي تتعدد بتعدد

الزوايا التي ينظر منها إلى المنظمة وبالتالي لم يتفـق الفقهاء على تقسيم موحد للمنظمات الدولية ،وكيفما كان

األمر فأنها تستهدف جميعا تنظيم علقات الدول فيما بينها وتحقيق األمن الجماعي ورفاهية الشعوب ،وتستند
المعايير التي اعتمدها الفقه في تقسيم المنظمات الدولية إمـا إلـى سلطات المنظمة أو إلى نطاق العضوية فيها
أو إلى أهداف المنظمة

(عرفة ،1113 ،ص.)33

 4.4.3دور الفاعلين الدوليين في العلقات الدولية (الدولة ،المنظمات الدولية ،الشركات متعددة
الجنسيات)
تعريف الفاعل (اللعب الدولي) :إن الفاعل – في نظام دولي معين – هو القوة القادرة على اَّلشتراك فـي

علقات القوى داخل هذا النظام الدولي وكطرف فيها والفاعل الرئيسي هو القـوة القادرة على المشاركة في تقرير

صورة النظام كله .فنجد مثل في النظام ثنائي القـوة القطبيـة يشترك َّلعبـون قوميـون  National Actorsوَّلعبون
من كيان يرتفـع بهـم فـوق الوحـدات القوميـة  Supranational Actorsوذلك في آن واحد .أن َّلعبي النوع األول
هي الدول القومية بينما َّلعبو النوع الثاني هم الكتل  Bloc actorsكالكتلة الشيوعية وكتلة منظمة حلف

األطلنطي من ناحية ،واللعبـون العـالميون  Universal Actorsومثلها األمم المتحدة من ناحية أخرى
 ،1171ص .)211-217

(بدوي،

ويعتبر تحليل (اندرو سكوت) لديناميكيات التفاعل والتوازن فـي النظـام السياسي من

أشمل التحليلت النظمية ومن أكثرها اقتراباً من أرض الواقع ،يبـدأ (سكوت) بتعريف األطراف الفاعلة في
النظام السياسي الدولي فيحددها بالـدول القومية ،والمنظمات الدولية ،والتكتلت فـوق القوميـة ،والتحالفـات
الدوليـة ،والمنظمات والحركات الدولية غير الحكوميـة ،والجماعـات القوميـة الفرعيـة كجماعات الضغط
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واَّل تحادات العمالية واألفراد الذين تتوفر لهم بعض الفعاليـات المؤثرة في النظام الدولي بما يمثلونه من آراء أو

ما يدافعون عنـه مـن أفكـار ومعتقدات

(مقلد ،1112 ،ص.)121

ويمكن القول أن الفاعل يمكن أن يكون وحدة دولية سياسية كالمعسكرين الشرقي والغربي ،أو كالجامعة العربية

أو منظمة المؤتمر اإلسـلمي أو مجلـس التعاون الخليجي ،أو قد يكون وحدة دولية عسكرية كحلف شمال

األطلنطي وحلف وارسو ،أو قد يكون وحدة دولية اقتصادية كالسوق األوروبية المشتركة أو منظمة األوبيك ،أو

قد يكون وحدة دولية مالية شأن كبرى الشركات والمـصارف التـي تمتلك رؤوس أموال ضخمة تؤهلها للقيام

بأدوار سياسية وأمنية وعسكرية وقـد يكـون وحدة دولية احتكامية كهيئة األمم المتحدة ومجلس األمن وتتفاوت

فاعليه كل وحدة من هذه الوحدات ضمن النظام العـالمي وفقـاً لحجمهـا وقوتهـا وحـضورها وتخطيطها .ففي حين

تكون بعض هذه الوحدات في موقع صناعة األحداث تكـون األخرى غائبة أو مغيبة ،أو أداة من أدوات األحداث
ليس إَّل .ومن هنا تبدو قيمة الفاعلية في إطار النظام العالمي ،بل من هنا تبدو أهمية امتلك قوة الفاعلية

واألهلية المؤثرة في األحداث العالمية والمعادَّلت الدولية.

ويقول (سكوت) :أن كل األطراف الفاعلة في النظام السياسي الدولي تكون في حالة من التفاعل المستمر مع

بعضها وهو التفاعل الذي يتراوح مداه بين الحد األقصى والحد األدنى والذي بدونه َّل يمكن اَّلدعـاء بوجـود

نظـام .وتتمثـل التفاعلت الدولية في رأيه في أربعة أشكال رئيسية:
.I
.II

التفاعلت الحكومية المباشرة.

التفاعلت الحكومية غير المباشرة

.III

التفاعلت غير الحكومية المباشرة.

.IV

التفاعلت غير الحكومية غير المباشرة

(مقلد ،1112 ،ص.)121

إن النظام الدولي الراهن أصبح يضم عدداً مقد اًر من الفاعلين المختلفين في الساحة الدولية وعلى مسرح األحداث
الدولية ،ولم يعد األمر مقصو اًر على الدولة القومية  National Stateأو دولة األمة وحدها بل أصـبح يشمل
القوى التالية:

 -1القوى العظمى  Super Powersوالتي كانـت تتمثـل (قبـل انهيـار المنظومة اَّلشتراكية) اَّلتحاد السوفيتي

( )USSRوالوَّليات المتحـدة األمريكية ( )USAباعتبارهما أكثر الـدول اسـتقلَّلً مـن النـواحي السياسية والعسكرية
واَّلقتصادية نظ ار لما تتمتع به كـل منهمـا مـن المقدرة على التحرك اَّلستراتيجي واإلمكانيات العسكرية للتدخل

في أي منطقة في العالم .أما اآلن فنجد التفرد األمريكي بقيادة العالم فيما يعرف بالنظام العالمي (الجديد) والذي
لم تتحدد ملحمه بعد.

 -2الدول الكبرى :ثم يلي ذلك على سلم التدرج الجماعة األوروبيـة التـي حقق أعضاؤها في كثير من األحيان
فـي تـشكيل سياسـة خارجيـة مشتركة ،وفي مقدمتها فرنسا وانجلت ار وتعتبر الصين الشعبية في عداد هذه الدول

الكبرى.

 -3القوى الصناعية الغربية والتي تتمثل في كل من اليابان وألمانيا باعتبار ما لكل منهما من قدرة تكنولوجية
اقتصادية يمكن أن تتحول إلـى قـوة عسكرية نووية هائلة وقوة دولية مؤثرة إذا ما امتلكت اإلرادة السياسية.
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 -4القوى الدولية الجديدة مثل األوبيك التي أصبحت عاملً مؤث اًر في صنع الق اررات الدولية منذ بداية السبعينات
نظ اًر لمقدرتها على الـتحكم في إمدادات النفط.

 -1المنظمات الدولية الرئيسية مثل األمم المتحدة ممثلة في مجلس األمن والجمعية العامة

(عليوة ،1111 ،ص)24

 -1مجموعة الدول المتوسطة التي اكتسبت مركزها هذا بفـضل الموقـع الجغرافي أو القدرة السكانية أو امتلك

المواد الخام أو مـساهمتها فـي التجارة العالمية أو اَّلقتصادية أو اإلمكانيـات التكنولوجيـة أو القـوة العسكرية أو

مهارتها الدبلوماسية أو قدرتها على اإلسهام في اَّلستقرار الدولي واإلقليمي ،من هذه الدول :البرازيل ،اليونان،
إيران ،إيطاليـا ،مصر ،بولندا ،باكستان.

 -7تأتي بعد ذلك الدول الصغرى التي تتميز بتأثيرها السلبي دون التـأثير اإليجابي في النظام العالمي مثال
ذلك ما يمكن أن تقوم به من منع تدفق سلعة استراتيجية إلى األسواق أو التدخل فـي المواصـلت العالميـة

بإغلق أحد الممرات المائية أو منح الدول الكبرى قواعد عـسكرية أو تسهيلت بحرية على إقليمها.

 -1المنظمات الدولية اإلقليمية مثل منظمة الدول األمريكية وجامعة الـدول العربية وحلف شمال األطلسي
ومنظمة المؤتمر اإلسلمي.

 -1المنظمات الدولية غير الحكومية ذات األنـشطة اإلنـسانية والعلميـة والرياضية واَّلقتصادية مثل الصليب
األحمر الدولي واللجنة األولمبيـة الدولية والشركات متعددة الجنسيات.

 -14المنظمات األهلية كالمنظمات الثوريـة وحركـات التحـرر الـوطني وجماعات اإلرهاب والمتطرفين كذلك
بعض أجهزة المخابرات وتجـار السلح ومهربو المخدرات (عليوة ،1111 ،ص.)21

 1.4.3العوامل المؤثرة في قوة الدولة ومكانتها في العلقات الدولية:
تعد الدولة الفاعل الرئيسي في العلقات الدولية المعاصرة ،إَّل أن فاعليتهـا وتأثيرها في المجتمع الدولي ،تختلف
وتتنوع ،وأن هذا اَّلختلف والتنوع يرتبطان بعامل محدد هو قوة الدولة في المجتمع الدولي ،وقوة الدولة هي
العامل الهام الذي يسهم في تحديد موقعها ومدى تأثيرها في المجتمع الدولي .إن قوة الدولة هي مجموعة من

العوامل المختلفة التي تسهم فـي تكوين القدرة والفاعلية التي تستطيع من خللها الدولة التـأثير فـي المجتمـع

الـدولي ،والعلقات الدولية بالشكل الذي يتناسب مع مخططات هذه الدولة ومصالحها ،وأن غياب عملية التأثير

والفاعلية يفقد الدولة عاملً هاماً ،ولذلك قد تكون الدولة كبيرة ،ولكن تنتفي فيها صفة القوة.

إن قوة الدولة عملية متشابكة ومترابطة وتستند إلى عـدد مـن العوامـل المختلفة التي تسهم في تشكيلها

(شدود،

 ،1112ص .)14فالعوامل التي تؤثر في قـوة الدولـة كثيـرة ومتعددة ويمكن إيجاز بعضها في العنصر الـسكاني
والعـسكري واَّلقتـصادي والمعنوي والدبلوماسي والموارد الطبيعية وكفاءة النظم واألجهزة الداخلية للدولة من جهة،

ومن جهة أخرى مواقف الدول إقليميا ودوليا ،ألن الدولة َّل تعمل منفردة وتؤثر وتتأثر بغيرها من الدول بدرجات
نسبية متفاوتة في الزمان والمكان

(أحمد ،1111 ،ص.)24

وفيما يلي نتعرض لدراسة هذه العوامل المختلفة بشيء من التفصيل:

أوَّلً :العامل الجغرافي:
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وهو أحد العوامل الهامة التي تسهم في تحديد قوة الدولة ،قال نـابليون (إن سياسة الدول تقوم في جغرافيتها)
ويتضمن هذا العامل جملة من العناصر المختلفة التي تسهم في التأثير في قوة الدولة وأهمها:

 مساحة الدولة :أي المساحة التي تمتد عليهـا الدولـة وتبـرز أهميـة المساحة من النواحي التالية: oكبر مساحة الدولة يساعدها من امتلك فعاليات اقتصادية متنوعـة ومختلفة سواء أكانت زراعية أم صناعية
تساعد على تدعيم قوة الدولة وزيادة فاعليتها.
 oاَّلمتداد الجغرافي للدولة يسهم في إفساح المجال َّلستيعاب أكبر قدر ممكن من السكان ،وأن توفر العامل
البشري يسهم في تدعيم قوة الدولة.
 oأتساع الدولة يسهم في إعطائها عدداً من المزايا العـسكرية الهامـة سواء أكان امتلك مواقع استراتيجية
هامة ،أو امـتلك عمـق وبعـد جغرافي عسكري استراتيجي تسهل فيه عملية المناورة والحركة وبنـاء المؤسسات
العسكرية المختلفة ،وتوزيع بناء المؤسسات الصناعية بشكل متباعد يضعف عملية ضربها وتهديدها في وقت

واحد.

 oكبر المساحة أيضاً يعطي ميزات خاصة لعملية الـدفاع عـن األرض ويحقق مصاعب لعملية الهجوم
الخارجي.
 oوهناك تأثير مشترك بين العامل الجغرافي والعامل السياسي ويظهر ذلك من خلل طبيعة الدولة الكائنة
على حدود الدولة ،طبيعة العلقة القائمة بين الدولة وهذه الدول ،طبيعة المنظمات التي تدخل فيها الدولة.
 oإن العامل الجغرافي يؤثر في تحديد موقع الدولة ،وأن طبيعـة موقـع الدولة يؤثر في طبيعة اَّلتصاَّلت بين
الدولة وغيرهـا مـن الـدول ،وسهولة هذه اَّلتصاَّلت أو صعوبتها ،وبذلك نجد دوَّلً بحرية تـشرف على بحار هامة
وممرات مائية دولية هامة مثل مصر (قناة الـسويس) تركيا (مضيق الدردنيل والبسفور) ،بنما ،المغرب (مضيق

جبل طارق) .وأن هذا الموقع يعطي الدولة بعض الصفات المميزة ،سواء أكـان ذلـك سياسياً أم عسكرياً أم

اقتصادياً.

 oهناك أيضاً ارتباطاً وثيقاً بين اَّلمتداد الجغرافي للدولة والظـروف المناخية السائدة ،وأن طبيعة المناخ القائم
تؤثر سـلباً أو إيجاباً فـي العمليات اَّلقتصادية وفي طبيعة توزيع السكان في الدولة ،وفي طبيعـة عمل السكان
ومدى فعاليتهم ،وقد ذكر (مونتسكيو) فـي كتابـه (روح الشرائع) أن (الجسم اإلنساني يخضع لتأثير المناخ) وأكـد

كـل مـن العالمين (ميشيله وَّلنسان) على التأثير الكبير للمناخ (شدود ،1112 ،ص .)12-11ومن الملحظ أن الدول
المعتدلة في مناخها هي التي حققت تقدما أكبر فـي التنميـة بخلف المناطق القطبية شديدة البرودة ومناطق

خط اَّلسـتواء عاليـة الح اررة .وكلما تعددت المناخات في الدولة تكون مدعاة إلنتاج العديـد من المحاصيل

الزراعية .وكلما كانت الدولة محاطة بحـدود طبيعيـة يصعب احتللها .وهو من ضمن األسباب التي حفظت

الوَّليات المتحدة األمريكية من اَّلعتداءات الخارجية قبل أن تكون قوى عظمى ،ألنهـا محاطة من ناحية الشرق
بالمحيط األطلسي ومن ناحية الغرب بالمحيط الهادي ،وكذلك إنجلت ار باعتبارها جزيرة.
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وهناك تساؤل واختلف في :هل كبر الدولة هو الذي يحـدد قوتهـا أم أن قوتها هي التي تتسبب في كبر حجمها؟
ففي الواقع نجد احتمال صدق اَّلثنـين أو كذبهما .فبعض الدول القوية رغم صغر حجمها استطاعت اَّلستيلء

على بقـاع كثيرة وكبيرة كما هو الحال لدى بريطانيا ،وفي نفس الوقت ترى دوَّلً كثرة كبر حجمها يزيد من قوتها،
وها هي الوَّليات المتحدة األمريكية والصين وروسيا من أكبر الدول وأكثرها قوة

(أحمد ،1111 ،ص.)13-12

ثانياً :العامل البشري أو الديمغرافي:
ً

شكل العامل البشري ،منذ األزمنة الغابرة عنص اًر أساسياً في قدرة الكيانات الدولية ودورها في محيطها وفي
العالم ،لقد ظل العدد أي البعد الديمغرافي للعامل البشري ،عاملً أساسياً في تحديد ميزان القوى حتى القرن
العشرين ،حين أخـذت األدوات الحديثة تحمل جزءاً من عبء الحرب ،وحين حلت اآللة وبنسبة مرتفعـة ومتزايدة

تحل مكان اإلنسان في مجمل مجاَّلت النشاط البشري .تأكد هنا بعد جديد للقدرة البشرية هو التوعية وكيفية

التعامل مع أدوات الحضارة الحديثة ،فإذا أخـذنا العدد بحد ذاته ،قد يصبح في الكثير من األحيان عبئاً على

كاه ـل الكيانـات السياسية .إن البعد الديمغرافي لم يعد يشكل بحد ذاته ،وبأية صـورة العنـصر اإليجابي الحاسم
في قدرة الدولة ،أن البعد الجديد (النوعية) أصبح في الواقع هـو صاحب ومصدر الحسم األساسي كما لم يعد

باإلمكان فصل العدد عن اإلمكانـات اَّلقتصادية في المجتمعات البشرية كافة .يعتمد تحديد مستوى الدولة فـي

عالمنـا المعاصر ،بالدرجة األولى المعاصر ،بالدرجة األولى على دور العنصر البـشري في اإلنتاج

(مهلب،

 ،1111ص.)34

ونجد اَّلرتباط بين القوى البشرية والعوامل اَّلقتصادية حيـث إن عمليـة اإلنتاج اَّلقتصادي ترتبط بشكل

أساسي بالعامل البشري أي توفير القـوة العاملـة لفروع اَّلقتصاد المختلفة ،وهذا يؤدي إلى إيجاد القاعدة

اَّلقتصادية القوية ،وتقوية القدرة اَّلقتصادية اإلجمالية للدولة ،وأيضا نجد اَّلرتباط بين العامل البشري وقوة

الدولة عسكرياً ،فالقوة البشرية تستطيع دائماً أن توفر القاعدة البـشرية اللزمـة للقوات المسلحة سواء أكان في
وقت الحرب أو السلم ،وعلى الرغم مـن التقـدم التكنولوجي إَّل أن العنصر البشري يبقى عاملً هاماً في الحرب

.

وطبيعة التركيب السكاني في الدولة حيث أن طبيعة التركيب السكاني تلعب دو اًر هاماً فـي تـدعيم القوة البشرية

أو أضعافها ،فمقدار عملية المشاركة في عملية اإلنتاج اَّلجتمـاعي تختلف من شخص آلخر وتدخل فيها

عوامل مختلفة منها العمر ،وأيـضا هنـاك الوعي والمستوى الثقافي والعلمي ،طبيعة التركيب السكاني للدولة إي

هل السكان من قومية واحدة أم عدة قوميات وأن هذا العامل ترك آثـره طبيعـة اَّلسـتقرار الداخلي للدولة إيجاباً

وسلباً.

ثالثًاً :العامل اَّلقتصادي:

ويعد واحداً من أهم العوامل التي تسهم في تحديد قوة الدولة ومدى تأثيرها في المجتمع الدولي ،والعامل
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اَّلقتصادي يتكون مـن مجموعـة مـن العناصـر المختلفة ،فغنى الدولة بالمواد األولية ،من المعادن والقوى
المحركـة والمـوارد الزراعية والحيوانية المختلفة ،ونظ اًر ألهمية هذه الموارد في قوة الدولة فقد لجأت الدول

سابقاً وتلجأ حالياً إلى تأمين احتياجاتها من هذه الموارد من خلل:
 .Iالسيطرة اَّلستعمارية المباشرة على أراضي الدول األخرى التي تتوفر فيها هذه الموارد.

 .IIالسيطرة على الموارد الطبيعية عن طريق الشركات التابعـة للـدول الكبرى والعاملة في الدول التي تحتوي
على

مثل هذه الموارد.

 .IIIمستوى التطور اَّلقتصادي للدولة ويقصد بذلك الدرجة التي وصـلت إليها الدولة في استخراج مواردها
اَّلقتـصادية وتـصنيعها ومـدى اَّلستفادة اإلجمالية منها في تطوير قوة الدولة

(شدود ،1112 ،ص.)14

 .IVإن هناك ارتباطاً بين القوة اَّلقتصادية والقوة السياسية ولـذلك نجـد العامل اَّلقتصادي ،وغنى الدولة
بمواردها الطبيعية يعطيـان الدولـة دو اًر متمي از وفاعل في العلقات الدولية.

ومع تنوع مظاهر الحروب وتعدد أشكالها برز ما يعرف اليـوم بـالحرب اَّلقتصادية أو بتعبير آخر استخدام

عوامل الضغط اَّلقتـصادي كـأداة لتحقيـق مصالح سياسية وعسكرية ،إلى غير ذلك.

ابعاً :العامل العسكري:
رً

ويقع أيضاً في إطار العوامل الهامة التي تسهم في تحديد موقع الدولة فـي المجتمع الدولي ،بل أنه يعد

المظهر الرئيسي المباشـر لقـوة الدولـة ،والعامـل األساسي المساعد في تنفيذ المخططات اَّلستراتيجية والتكتيكية
للدولة وبخاصة في المجال السياسي ،وتعتمد القوة العسكرية للدولـة علـى مـدى تفاعـل العوامـل السابقة.

وان كانت الدبلوماسية والحرب هما أسلوبا العلقات الدولية فإن هذه الحرب وهي ما تسمى باَّلستراتيجية،

أصبحت تختلف عما كانت عليه من قبـل ،حيـث تطورت الصناعات بما فيها القتالية الفتاكة التي في مقدورها
تـدمير العـالم فـي لحظات محدودة بل جهد كبير ،وهذا التطور المدهش أدى إلـى تقليـل أهميـة اَّلعتماد على

عنصر الجغرافيا والسكان في قوة الدولة عما كانت عليه قبل أواخر الحرب العالمية الثانية بظهور اآلليات

العسكرية ذات المستوى التقنـي المتقـدم ،وليس من قبيل المصادفة أن تجد الدول الكبرى هي التي تأهلت إلى

تصنيع هـذه المعدات .وقد يكون خير مثال لهذا ما أحرزته الوَّليات المتحدة األمريكيـة مـن مكانة دولية

وموقعاً عالمياً رفيعاً

(أحمد ،1111 ،ص.)11-14

خامسا :كفاءة األجهزة السياسية والدبلوماسية ووسائل اإلعلم في الدولة وقدرتها:
وتظهر الكفاءة السياسية والدبلوماسية للدولة في:

( )1القدرة على التحليل الشامل لألحداث المختلفة التـي تواجههـا الدولـة والقدرة على مواجهة هذه األحداث
بالطرق والوسائل المناسـبة التـي تسهم في أبعاد المؤثرات السلبية في الدولة وترسخ المؤثرات اإليجابية.
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()2

التفاعل المستمر مع األحداث والمتغيرات القائمة ويظهـر ذلـك فـي المراجعة المستمرة للخطط والبرامج

الموضوعة ،ومدى تفاعلهـا مـع الظروف الداخلية والدولية ،وأن القيادة السياسية الناجحـة هـي التـي تستطيع

إيجاد أفضل الطرق للتعامل مع األحداث القائمة والمستجدة.

()3

كفاءة األجهزة اإلعلمية والدعائية في الدولة ،فهذه األجهزة تلعب فـي عالمنا المعاصر دو اًر متمي اًز

نتيجة للتقدم التكنولوجي وطبيعة األجهزة اإلعلمية المستخدمة وتنوعها حيث تساعد على إيجاد األجواء النفـسية

المناسبة للدولة في أذهان الرأي العام الداخلي والدولي وتـسهم فـي ترسيخ وجهة نظرها

(شدود ،1112 ،ص.)11

ونجد أن الدبلوماسية َّلبد أن تكون مرنة ويجب أن تتصف في اتـصاَّلتها بالوضوح والصدق ،ويجب أن تعتمد
على التحرك الشامل في أكثر مـن موقـع ،ويجب أن تتصف باَّلستم اررية والديمومة وَّل يجب أن تنتهي فـي

مرحلـة مـن المراحل ،فهي التي تحقق للدولة وجودا في المجتمع الدولي وهي بمثابـة اللـسان الناطق والممثل
للدولة في اتصاَّلتها بالدول األخرى

(أحمد ،1111 ،ص.)14

سادساً :الروح المعنوية العامة:
ً

تعد الروح المعنوية العامة ،إحدى العوامل الهامة التي تساعد في تدعيم قوة الدولة ،وأن الروح المعنوية هي

الوضع النفسي العام لمجموع السكان في الدولـة وتظهر بمظهرين:

األول :إيجابي أي توفر الروح المعنوية العالية لدى السكان.

الثاني :سلبي أي اَّلنحطاط في الروح المعنويـة وتغلـب حالـة اليـأس واَّلستسلم.
وترتبط الروح المعنوية بجملة من المظاهر المختلفة مثل محبـة الـوطن والدفاع عنه ،وتقديم المصالح العامة

للشعب والدولة على المصالح الخاصة للفـرد أو األفراد .اَّلستعداد الكامل الواعي للدفاع عن األرض والوطن
بكل الوسائل

(شدود ،1112 ،ص.)11

 1.4.3التكتلت واألحلف

ًّ
يضم دولتين أو أكثر ويفترض مصلحة متماثلة وخطاً استراتيجياً معيناً.
إن كل من التكتل والحلف هو تجمعّ ،
وقد يكون التكتل بداية للتحالف ،لكن الفرق بينهما أن الحلف عادة هو تجمع ذو أغراض عسكرية سياسية
بالدرجة األولى ،وأما التكتل كقاعدة يستهدف التعاون في الشئون السياسية أو اَّلقتصادية بالدرجة األولى.

َّلبد أن يستند إلى معاهدة
فكل حلف هو تكتل ،وكـل تكتّـل هو ُّ
تجمـع ،ولكن العكس ليس صحيحاً .والتحالف ّ
َّلبد أن يكون له هيئات تسهر على حسن تنفيذ بنود هذه المعاهدة ،بعكس التكتل
دولية بالمعنى الدقيق للتعبير ،و ّ
الذي َّل يشرط فيه بالضرورة مثل ذلك

(شكري ،1171 ،ص.)1-7

فالحلف في القانون الدولي والعلقات الدولية إذاً هو علقة تعاقدية بين دولتين أو أكثـر ،يتعهـد بموجبها

الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب ) .(Dunner, 1965, p 6وقد يكون التحـالف متوازنـاً بمعنى
أن يكـون توازن المنافع ضمن التحالف متبادَّلً تماماً -أي أن الخدمات التي يقدمها األطراف لبعضهم فيه
متعادلة مـع المنافع المتوخاة-وهذا َّل يكون إَّلّ بين دول متساوية في القوة ،وتعمل لمصالح متطابقة .أما
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الشكل المعاكس لتوازن المنافع فهو اَّلنتفاع الوحيد الطرف-بمعنى أن طرفاً واحداً يتلقى المنافع في حين
يتحمل اآلخرون األعباء.

 1.1بنية وتوجهات النظام الدولي الجديد بعد أحداث سبتمبر 1002
 1.1.3النظام الدولي الحالي
أوَّلً  :طبيعة النظام الدولي الحالي:
يشير مفهوم النظام الدولي إلى التفاعلت واألنشطة السياسية الدولية التي ينتج عنها بروز أنماط مختلفة ونماذج

متباينة ،من العلقات التي ترتكز حول أطر تنظيمية وهياكل مؤسسية معينة ،وقواعد سلوكية دولية محددة،
وهي القواعد التي يمكن أن تتطور مع الوقت وفق ما تقضي به معطيات الواقع ،وتفرضه متغيرات الظروف

(مقلد ،2447 ،ص .)34ولم يتبلور النظام الدولي بالمفهوم المتداول إَّل في العصر الحديث ،أما قبل ذلك فقد كانت

دولة أو حضارة تتفوق على العالم أو تتقاسم ذلك التفوق مع دولة أو حضارة أخرى ،في ظل غياب مؤسسات
أو قواعد ثابتة تنظم التفاعلت بين القوى السياسية الدولية في ذلك الوقت.

أما عن أساس النظام السياسي الدولي الجديد من الشرعية القانونية ،فقد استند إلى منظومة من قواعد القانون
الدولي ،وهي المنظومة التي كانت قد تشكلت من خلل الظروف السياسية التي سادت القارة األوروبية آنذاك،

معيار يحكم معاملتها وعلقاتها المتبادلة
ًا
وارتضتها الدول األطراف في هذا النظام
واستمرت أساساً لشرعية النظم الدولية المتتالية حتى اليوم.

(مقلد،2447 ،

ص،)44

قام النظام الدولي السابق على أساس توازن القوى بين الدول الفاعلة فيه والتي تقاسمت القوة فيما بينها ،وعرف
بالنظام الدولي متعدد القوى ،ويلحظ أن الذي تحمل بصورة رئيسية مسؤولية تنفيذ نظام توازن القوى ،والذي

شكل الركيزة األساسية والمهمة في وجود واستمرار النظام السياسي الدولي (األوروبي) وقتها ،هي الدول الكبرى،

ذلك أنه لم يكن هناك سلطة دولية مركزية عليا دائمة وفعالة يمكنها أن تفرض هذا التوازن ونصرته ضد كل
أشكال التهديد والعدوان

(مقلد ،2447 ،ص.)41

لقد شهد مسار النظام الدولي في القرن العشرين في مسرحه المركزي (األوروبي) حربين ساخنتين ،وحرًبا باردة،
شكلت كل منها انتقاَّلً من نظام دولي إلى نظام آخر ،وأدت كل منها إلى سقوط إمبراطوريات ،وبروز قوى
جديدة ،تحولت مع الوقت هي ذاتها إلى إمبراطوريات ،فغداة الحرب العالمية األولى سقطت إمبراطوريتان

أوروبيتان ،هما ألمانيا والنمسا/المجر ،وامبراطوريتان أوروبيتان آسيويتان هما روسيا وتركيا ،وبرزت الوَّليات

المتحدة كقوة كبرى ،إَّل أنها آثرت اَّلنسحاب واتباع سياسة انعزالية ،مما سمح باستمرار نظام ميزان القوى في
المسرح األوروبي ،وجاءت الحرب العالمية الثانية لتنهي كل من اإلمبراطورية الفرنسية والبريطانية ،ولتشهد

على قيام إمبراطوريتين غير أوروبيتين ،الوَّليات المتحدة األمريكية واَّلتحاد السوفيتي ،هيمنا على المسرح

المركزي األوروبي ،ومن خلله على العالم

(حتى1112 ،م ،ص.)34

وبعد انهيار حلف وارسو ،وتفكك اَّلتحاد

السوفيتي في أوائل عقد التسعينيات ،حدث تحول جذري في بنية النظام الدولي ،حيث انتهت مرحلة الثنائية
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القطبية ،وتحول معها النظام الدولي إلى شكل آخر ،اشتد حوله الجدل العلمي الذي دار في أغلبه حول ثلثة
اتجاهات (حتى1112 ،م ،ص:)31

اَّلتجاه األول :يرى بأنه لم تلحق بالنظام الدولي ثنائي القطبية تغييرات جوهرية ،وأنه َّلزال على حاله ،وأن ما
يشهده العالم في منتصف التسعينيات َّل يعدو أن يكون امتداداً للنظام الدولي السابق ،نظام القطبية الثنائية.

اَّلتجاه الثاني :يقر بتجاوز مرحلة النظام الدولي ثنائي القطبية الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ،وامتد

حتى عام 1111م ،غير أن األوضاع الدولية َّل تزال في مرحلة تحول من نظام ثنائي القطبية إلى نظام آخر
وقد يستقر إما في شكل أحادي القطبية أو متعدد األقطاب.

اَّلتجاه الثالث :يرى بأن النظام الدولي الحاضر هو نظام أحادي القطبية ،حيث تنفرد دولة واحدة هي الوَّليات

المتحدة األمريكية بقدر كبير من مصادر القوة في العالم ،وَّل يقع إلى القرب منها أي من القوى السياسية الدولية
األخرى ،وبالتالي فإنها تتربع على قمة النظام الدولي ،وتتولى عملية الضبط واإلدارة.

مثار خلل عقد التسعينيات وبخاصة النصف
واذا كان تباين اآلراء حول التوصيف الدقيق للواقع الدولي ظل ًا
األول منه ،فإن أحداث  11سبتمبر ،وما ترتب عليها من سلوك أمريكي غلب عليه اَّلنفرادية في إدارة عدد من

األزمات الدولية ،حسم -إلى حد كبير-الرأي بأحادية النظام السياسي الدولي الذي نعاصره.

ثانياً :البنية الهيكلية والفكرية للنظام الدولي الحالي

يتحدد هيكل النظام الدولي بنمط توزيع القوة بين الدول الكبرى عند قمته ،وهو النمط الذي يحدد بدوره توزيع
القطبية في النظام الدولي ،وَّل يقتصر مفهوم القوة هنا على القوة السياسية ،وانما يشير أيضا إلى القوة العسكرية
جميعا يتحدد ذلك الهيكل .وفي هذا الشأن فإن الوَّليات المتحدة تنفرد
والقوة التكنولوجية والقوة اَّلقتصادية ،فبها
ً

معا ،ولعل ذلك
دون سواها من القوى الكبرى ،بوضع القطب الذي تتجمع بين يديه األنواع الثلثة من القوة ً
كثير من الباحثين إلى وصف هيكل النظام الدولي باألحادية القطبية ،فاليابان قوة كبرى
الوضع هو الذي يدعو ًا
سياسيا وَّل عسكرًيا ،والصين والهند ما تزاَّلن قوتين إقليميتين
في اقتصادها وتكنولوجيتها ،ولكنها ليست كذلك َّل
ً
باألساس (علوي ،ص ،)43ونفس األمر بالنسبة لدولة روسيا اَّلتحادية ولعدد من الدول األوروبية منفردة ،ألمانيا،

وفرنسا ،وبريطانيا ،أو مجتمعة في إطار دول اَّلتحاد األوروبي ،حيث أن كلً منها يحوز منفرداً على ُبعد أو
أكثر من أبعاد القوة.
ويرى الباحث أنه من الممكن أن تكون القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الوَّليات المتحدة اآلن والتي تعمل على

إنفاذ تصوراتها وتحويلها إلى واقع معاصر ،تعود إلى الفجوة الكبيرة التي تفصلها عن غيرها من القوى الكبرى

األخرى ،من حيث القوة العسكرية والقوة التكنولوجية العسكرية التي تقدمها على تلك القوى األخرى ،ومن حيث

القوة اَّلقتصادية ،وأيضاً إلى امتلكها لتصور استراتيجي متكامل لمستقبل النظام الدولي ،وعدم امتلك اآلخرين
لتصور بديل ،بل واتفاقهم مع كثير من عناصر ذلك التصور ـ وبخاصة العناصر التي تتعلق باألهداف ـ حتى
وان اختلفوا كلهم أو بعضهم مع التصور األمريكي في أدوات ووسائل
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تنفيذه.

كما تمتلك الوَّليات المتحدة خبرة متراكمة في مجال تسيير العلقات الدولية ،والتعامل مع األزمات الدولية،
والتناغم والتكامل بين القوة والرؤية ،وهذه األخيرة امتلكتها بفعل شبكة واسعة من المؤسسات البحثية التي تعمل

في تناغم وتكامل مع أجهزة ومؤسسات صنع السياسات الخارجية وادارة العلقات الدولية(علوي ،ص.)43

وقد كان ألحداث  11سبتمبر 2441م دور كبير في استثارة القوة األمريكية واستنفارها في بلورة رؤية أمريكية

لتغيير العالم خاصة اإلسلمي منه ،تلك الرؤية األمريكية تنطلق من اعتبار أحداث  11سبتمبر ،حيث تمثل
نقطة انطلق من أجل تغيير النظام الدولي ،والتغيير المتصور هنا هو تغيير في قواعد إدارة العلقات الدولية،

وتغيير في أنظمة بعض الدول أو الوحدات التي تشكل عضوية النظام الدولي ،وعلى النحو الذي يكرس أحادية

معيار
ًا
القطب األمريكي ،وسيطرته على النظام الدولي ،وينشد "مبدأ الحرية" بالفهم الذي اتخذته الوَّليات المتحدة
لسياستها منذ لحظة انخراطها في شؤون العلقات الدولية (السيد ،2441 ،صفحة .)24
حيث تحولت الوَّليات المتحدة إلى قوة داعية إلى تغيير النظام الدولي ،حتى ولو استلزم ذلك عدم احترام مبادئ

السيادة الوطنية ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ،وصنع التغيير لدى الغير بائتلف مع الدول الحليفة الجاهزة
للتدخل ،والمؤمنة به ،مثل بريطانيا ،واَّل فيجب أن يتم التغيير بتدخل أمريكي

منفرد (علوي ،ص.)44

وقد تم تنفيذ ذلك التصور من خلل العمل العسكري ،لإلطاحة بنظام طالبان في أفغانستان ،ونظام الرئيس

صدام حسين في العراق ،وفرض اَّلحتلل على هاتين الدولتين ،وممارسة أشكال من العمل العسكري المحدود
في اليمن والفلبين ودول أخرى ،والتهديد باستخدام القوة لتغيير األنظمة التي َّل تتفق مع السياسات األمريكية

في سوريا ،وايران ،وكوريا الشمالية ،والسودان ،والتي يتم وصمها بدول محور الشر.

أيضا تحوَّلت قيمية ،فبعد سقوط الشيوعية حدث تراجع كبير في األفكار
والى جانب التحوَّلت البنيوية ،حدثت ً

وتحديدا التعددية السياسية ،واقتصاد
اَّلشتراكية بمختلف مدارسها ،واَّلنبهار بالليبرالية اَّلقتصادية والسياسية،
ً
أيضا إلى جانب انتعاش الوَّلءات األصلية من قومية واثنية
السوق والتخصيص ،وانتعاش القيم اَّلستهلكيةً ،
ودينية

(حتى ،1112 ،ص.)34

وبناء على التحول في هيكل النظام الدولي وبسببه ،تغيرت قضايا وأولويات النظام الدولي الجديد عن تلك التي

كانت تهم النظام الدولي السابق ،فقد دارت اهتمامات النظام الدولي ثنائي القطبية حول الحرب البادرة،
والصراعات اإلقليمية ،وسباق التسلح ،ومحاوَّلت ضبطه ،فإن موضوعات النظام الدولي الجديد

ص)21

(سعيد،1114 ،

تركزت حول اإلرهاب ،ومواجهة التنظيمات اإلسلمية ،وعودة حقبة اَّلحتلل ،وص ارع الحضارات،

والصراعات العرقية واألثنية ،ومواجهة طموح بعض الدول َّلمتلك السلح النووي.

ويرتبط نظام األولويات في النظام الدولي الحالي بالتصور األمريكي للخطر ،أو باألحرى بذلك التصور ألولويات
الخطر الذي يهدد األمن األمريكي واألمن الدولي ،ولقد كان ألحداث  11سبتمبر أثر كبير في تحديد ذلك

التصور ،وبما يجعل اإلرهاب الدولي أول وأخطر مصادر التهديد ،ويليه األنظمة الديكتاتورية الحاكمة في بلد
محور الشر ،ثم الخلل في البنيان اَّلجتماعي والسياسي في بعض البلدان الصديقة للوَّليات المتحدة األمريكية،

ثم بعض الصراعات اإلقليمية التي قد يؤدي استمرارها إلى تهديد أمن المناطق التي تقع فيها ،أو األمن الدولي
على اتساعه

(علوي ،ص.)14
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ويتضح أن مصادر الصراع في النظام السياسي الدولي الحالي تختلف عن تلك التي كانت سائدة في النظام
الدولي ثنائي القطبية ،ففي هذا األخير كانت األيديولوجيات ،والتنافس بين الكتلتين الشيوعية والرأسمالية تمثل

أهم مصادر الصـراع ،إلى جانب مصادر أخرى ثانوية لها علقة-في الغالب -أو تتأثر بالمصدر األول.

أما في النظام السياسي الدولي أحادي القطبية ،فقد حل الصراع الديني والحضاري على الصراع األيديولوجي

كمصدر رئيسي للنزاعات والصراعات في العالم ،فالصراعات الثقافية تتزايد ،وهي اآلن أخطر مما كانت عليه

في أي وقت مضى

(كعروت ،1111 ،ص )1

وهناك من يذهب إلى أن الصراعات المستقبلية سوف تشعلها عوامل

ثقافية أكثر منها اقتصادية أو أيديولوجية (هنتجتون1111 ،م ،ص .)47

وعلى هذا يرى هنري كيسنجر ،وزير الخارجية األمريكية األسبق" ،بأن الصراعات المهمة والمسلحة والخطرة

اقتصاديا ،بل
لن تكون بين الطبقات اَّلجتماعية أو بين الغني والفقير ،أو بين أي جماعات أخرى محددة
ً
ستكون بين شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية مختلفة ،فالحروب القبلية والصراعات العرقية سوف تحدث داخل
الحضارات ،إَّل أن العنف بين الدول والجماعات المنتمية إلى حضارات مختلفة يحمل معه إمكانية التصعيد"
(هنتجتون1111 ،م ،ص .)41

أهمية العوامل الدينية والحضارية ،كمصدر رئيسي للصراعات في النظام السياسي الدولي ،الذي تقوده الوَّليات

المتحدة منذ تفكك اَّلتحاد السوفيتي عام 1111مَّ ،ل ينفي وجود مصادر أخرى للصراع فالعوامل اَّلقتصادية

أيضا مصادر قائمة ومحتملة للصراعات
والتنافس عليها ،والصراعات العرقية األثنية ،وسباق التسلح تمثل ً
السياسية والعسكرية في العالم.
واضافة إلى كل ذلك فقد أحدثت هجمات  11سبتمبر تحوَّلً جذرًيا في السياسة األمريكية ،نقلتها من إطار
اَّلحتواء والمحافظة على الوضع القائم إلى تبني تغيير العالم وفًقا لرؤية تيار فكري معين داخل الوَّليات
المتحدة ،وهو تيار اليمين المحافظ الذي يسعى لبناء السياسات الداخلية والخارجية للوَّليات المتحدة على أسس

دينية.

(السيد)2441 ،

ولسوء حظ العالم العربي واإلسلمي ،فقد استفزت تلك الهجمات الوَّليات المتحدة تجاهه،

إذ قام التصور األمريكي على أن أهم المخاطر المتوقع أن تواجهها أمريكا والعالم هو خطر الجماعات اإلسلمية
وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وبدرجة ثانية مخزون العداء الشعبي في معظم الدول العربية واإلسلمية ،والثقافة

اإلسلمية عموماً تجاه الوَّليات المتحدة.

لقد ساعدت أحداث  11سبتمبر الوَّليات المتحدة على إظهار سطوة قوتها وأرغمت القوى الفاعلة في النظام

الدولي على تفويضها في اإلجراءات التي تمكنها من أن تثأر لنفسها وتنفذ تصورها ،كما أنها في ذات الوقت
نسبيا ـ اَّلهتمام األمريكي بالتطورات في النظم اإلقليمية األخرى ،ومكنتها من تسليط كل اهتماماتها
سحبت ـ ً
وتركيزها على ما يدور في العالم اإلسلمي ،بغية إعادة صياغته ،ولهذا ظل العالم العربي اإلسلمي بؤرة ألبرز
ومسرحا لسياساته ،ويبدو أنه سيستمر على هذا الوضع لفترة زمنية قادمة.
تفاعلت للنظام الدولي،
ً
مباشرا ،وغدت هذه المنطقة أكثر المناطق انكشاًفا
طا
لقد تم ربط العالم العربي واإلسلمي بالوَّليات المتحدة رب ً
ً
طا بالسياسات األمريكية ،حيث امتدت يد األخيرة إلى معظم القضايا الداخلية للدول العربية واإلسلمية،
وارتبا ً
في أبعادها السياسية واَّلجتماعية والثقافية ،وعلى ذلك فإن المنطقة اإلسلمية هي المنطقة التي تحملت أعباء
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التحول في النظام الدولي الجديد عند نشأته ،وبصورة أكثر عند التغيرات التي برزت فيه بعد أحداث سبتمبر،
ثمنا لتلك التحوَّلت.
وقد دفعت هذه المنطقة كثي اًر من استقرارها ومواردها ،وحتى دماء أبنائها ً
وبصورة أ كثر دفعت الحركات اإلسلمية في الدول العربية واإلسلمية ضريبة أكثر ،فاَّلتجاهات اإلسلمية
الجهادية دخلت في صراع غير متكافئ مع القوة العسكرية واَّلستخباراتية واَّلقتصادية األمريكية ،ومن ورائها

الدعم الدولي ،واإلسناد من النظم الرسمية العربية واإلسلمية ،فيما وقعت الحركات اإلسلمية التي تُعرف
بالمعتدلة في دائرة التعميم من قبل العديد من األطراف الداخلية والخارجية ،والتي سعت إلى عدم التفريق بينها

وبين الحركات التي تعتمد العمل المسلح ،وحاولت العديد من النظم الرسمية والقوى التي ليست على وفاق

معها ،استغلل المناخ الدولي للتخلص من منافستها ،واخراجها من دائرة التأثير الشعبي أو الرسمي.

إن ما يضعف الفرص التي يقدمها الوضع الحالي للنظام الدولي ،هو تعامل الدول الفاعلة فيه ،وفي مقدمتها

الوَّليات المتحدة والدول األوروبية مع التحول الديمقراطي وقضايا حقوق اإلنسان بمنظور مصلحي ،حيث
يتذبذب موقفها من العملية الديمقراطية بناء على طبيعة علقتها مع النظم السياسية الحاكمة ،فيتغير مستوى

انخفاضا بمستوى تعارض أو توافق سياسات النظام الحاكم مع مصالحها ،وغالبا ما يتم التضحية
تفاعا و
ً
دعمها ار ً
بالتحول الديمقراطي مقابل المصالح الوطنية لتلك الدول.

وقد صارت القوى الخارجية أكثر حضو ار في تحديد السياسات الداخلية للدول التي تعتمد على الموارد الخارجية،

مثل القروض والهبات واإلعانات الدولية.

 2.1.3الوَّليات المتحدة األمريكية وهيكل النظام العالمي
وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة حاولت الوَّليات المتحدة األمريكية أن تسيطر على التفاعلت الدولية ،وأن

تضبط قواعد حركتها بما يحقق لها فرض السيطرة على اآلخرين واستمرار واشنطن في قيادة تلك الحركة .وكانت
البداية في حرب تحرير الكويت في  ،1111والتدخل في الصومال ،ثم في البوسنة والهرسك في  ،1111أي

أن هذه التدخلت كانت بالقوة العسكرية في الخليج العربي والقرن األفريقي ،ويوغوسلفيا السابقة في منطقة

البحر األدرياتيكي* .أما في العقد األول من القرن الحالي فقد كان التدخل بحجم أكبر في أفغانستان في عام
 ،2441ثم في العراق في  ،2443وكان حجم هذين التداخلين أكبر من سابقاتها التي حدثت في العقد األخير

اغا
ًا
من القرن العشرين (العلي ،2411،ص .)11وقد كان
متصور أن انهيار اَّلتحاد السوفيتي السابق كان سيخلق فر ً
وفوضى واسعتين وبخاصة في شرق ووسط أوربا وفي منطقة أوراسيا†** .لكن اندماج دول أوربا الشرقية في

حلف الناتو وفي اَّلتحاد األوربي ،وزوال الخلف بين شرق أوربا وغربها ،وتطوير علقات جديدة في عهد
الرئيس الروسي "يلتسن" بين روسيا اَّلتحادية والدول الغربية (الوَّليات المتحدة ودول غرب أوروبا) كل ذلك
* البحر األدرياتيكي هو أحد فروع البحر المتوسط الذي يفصل شبه الجزيرة اإليطالية عن شبه جزيرة البلقان ومن الغرب والشمال تحده إيطاليا ومن
الشرق دول البلقان ويوغسالفيا سابقاً.
†** ت قع اوراسيا في شمال الكرة األرضية ويعود االسم لتركيب من كلمتي أوروبا وأسيا حيث تتشكل مساحتها من قارتي أوروبا وأسيا ،ويعتبرها العديد
من الجغرافيين كقارة واحدة ،حيث انهما غير منفصلتين بمحيط (بوست.)8005 ،
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نسبيا ،وعلى توظيف مجلس األمن الدولي لصالح الوَّليات المتحدة والغرب
ساعد على استقرار النظام الدولي ً
كما حدث في  1111مع أزمة البوسنة والهرسك .وفي عام  2441مع أزمة  11سبتمبر (الناصر.)2412 ،

وقد ترافق مع ذلك التطور في البعد اَّلستراتيجي لحركة العلقات الدولية تطور في البعد اَّلقتصادي من خلل

زيادة تأثير ،ونفوذ ،الشركات متعددة الجنسيات بل وبعض األفراد في إطار عولمة الحركة اَّلقتصادية .وكانت

ملمحا آخر من ملمح
شبكة المجتمع المدني العالمي وتوسعها ،لتصل حتى إلى داخل بلدان العالم الثالث،
ً
يجيا.
تطور النظام الدولي ،وتحوله إلى العالمية تدر ً
ومن ملمح التغير في حركة العلقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أن القوة الدولية المهمة والمؤثرة

لم تعد قاصرة على الغرب األمريكي واألوربي ،بل اتسع ليشمل قوى آسيا (الصين واليابان والهند وأوراسيا (روسيا
اَّل تحادية) وأمريكا اللتينية (الب ارزيل) ،وأفريقيا( ،جنوب أفريقيا) .ونتيجة لذلك ،ولتنوع األطراف الدولية المؤثرة
(دوَّل سبق ذكرها في السطور أعله والتكتلت والتجمعات والمنظمات اَّلقتصادية والسياسية والعسكرية) تعددت

القضايا العالمية التي تشكل أجندة النظام العالمي ،ولم تعد فقط عسكرية أو استراتيجية ،بل ضمت قضايا

قاصر على أوربا،
ًا
عالمية إنسانية وسياسية واقتصادية .وكذلك اتسع نطاق حركة العلقات الدولية ،ولم يعد
التي كانت مركز حركة العلقات الدولية لثلثة قرون من الزمن (الخير ،)2412 ،بل ولم يعد ممكنا تجاهل أي
تحديا أمام النظام الدولي
منطقة جغرافية بزعم أنها صغيرة أو بعيدة أو ضعيفة .ورغم أن ذلك التحول يمثل
ً
الجديد ،ألن أجندته أصبحت أثقل وزًنا وأوسع نطاًقا ،وقد َّل يكون ،أيضاً ،من السهل دمج القوى الدولية الجديدة

تعقدا
العديدة باهتماماتها وانشغاَّلتها ومصالحها المتعددة أو المتنوعة ،مما يجعل النظام الدولي الجديد أكثر ً

وأكثر تركيبية ،وبالتالي ربما يكون التعامل معه ،على األقل من الناحية النظرية ،أكثر صعوبة مما كان عليه

الوضع في المرحلة السابقة.

ولكن في المقابل ،فإن خريطة النظام الدولي الجديد َّل تمنع تطوير إطار جديد لذلك النظام .فاألحادية القطبية،

التي وجدت في مدة محدودة عقب عام  ،1111والتي كانت تبدو أبسط ،من الناحية النظرية ،أرهقت الوَّليات

احدا.
قطبا و ً
المتحدة ،التي كانت تبدو ،أو ترغب في أن تكون ً

والثنائية القطبية كانت تبدو مستقرة قبل عام  ،1111ولكنها في المقابل ظلت محفوفة بالمخاطر .وفي المقابل

فإن القوى الدولية الصاعدة الجديدة لديها مصلحة كبيرة في الحفاظ على نظام مفتوح قائم على قواعد متفق
عليها ،على األقل في المجال غير اَّلستراتيجي ،مثل قواعد حرية التجارة واَّلستثمار ،والتشارك المعلوماتي

(الناصر.)2412 ،

وفي هذا اإلطار ،من المهم أن نذكر علمات مهمة على طريقة تطور النظام الدولي الجديد .فالصين تدرك

حرصا على
مصلحتها المشتركة مع الغرب ،ولذلك فهي تدعم النظام الرأسمالي العالمي واستق ارره ،وذلك
ً
مصالحها اَّلقتصادية ،ألن انهيار مثل ذلك النظام يمكن أن يدمر اَّلقتصاد الصيني كذلك .وروسيا تحرص

على علقاتها مع حلفائها في العالم ،وذلك هو ما يفسر موقفها من أزمة الحرب األهلية السورية التي استطاعت

عموما .ويمكن أن ينطبق هذا
تغيير في مواقف وسياسات الوَّليات المتحدة والغرب
ًا
فيها روسيا أن تحدث
ً
أيضا ،على مواقف روسيا من كل من إيران وكوريا الشمالية ،وهي المواقف التي تؤثر على سياسات
التحليلً ،
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ومواقف الغرب ،بما يقلل من فرص واحتماَّلت تحول األزمات مع تلك الدول إلى حرب أو مواجهة عسكرية

(الخير.)2412 ،

ورغم تل ك التطورات والتغيرات المهمة والتي تشير إلى عناصر تغير مهمة في النظم الدولي وحركته وأجندته

وأدواته في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،فإن تلك المرحلة ،ذاتها ،قد عرفت عناصر وتوجهات وأدوات وقضايا
تشير إلى وجود عناصر استم اررية فيما بين تلك المرحلة والمرحلة السابقة عليها .وكان من ملمح ذلك مقاومة

الوَّليات المتحدة األمريكية ،وقوى دولية أخرى ،قد يكون منها الصين ،لمحاولة توسيع مجلس األمن بزيادة عدد
أعضائه الدائمين ،ألن ذلك كان سيعني تراجع نفوذ الدول دائمة العضوية وصاحبة سلطة النقض (الفيتو)،

وسلحا
انتشار
ًا
ومنها التحمس لقضية ضبط التسلح ،وبالذات النووي ،مع اَّلستمرار في استخدام القوة العسكرية،
ً

وحرًبا ،لتحقيق أهداف وتنمية مصالحها (الناصر .)2412 ،ويضاف إلى عناصر اَّلستم اررية استمرار مشكلت
الحدود بين الدول ،واستمرار حلف شمال األطلنطي ،بل وذهابه إلى مناطق جغرافية أخرى غير منطقته التقليدية

التي نشأ عليها ،فضلً على لجوئه ،ألول مرة ،إلى التدخل العسكري المباشر في البوسنة والهرسك وأفغانستان
والعراق ،وهو ما لم يتم خلل مرحلة الحرب الباردة التي كان يوجد فيها حلف وارسو المناهض له.

ومن علمات اَّلستم اررية في النظام الدولي ،رغم مؤشرات التغير ،ما يتعلق باستمرار الصراع العربي اإلسرائيلي

دون حل ،وعدم استقلل

فلسطين (قرني،)2441 ،

بل ويبدو ،أن كل ما يتعلق بإسرائيل لم يخضع ألي تغير

جوهري ،وهو ما يعكس استم ار ار لتوجهات النظام الدولي من تلك القضية ،مع استمرار الخلل في ميزان القوة

اإلقليمي في المنطقة لصالح إسرائيل التي تستمر في وضع األمر العسكري كأولوية قصوى حاكمة لسياسات

قوى وأطراف ودول معينة تأتي إسرائيل في مقدمتها.

وفيما يتعلق بمستقبل هيكل النظام الدولي تتعدد اَّلتجاهات النظرية بين اتجاه يرى أن مرحلة ما بعد الحرب

دوليا أحادي القطبية ،حيث توجد الوَّليات المتحدة منفردة على
الباردة وانهيار القطب السوفيتي أنتجت
نظاما ً
ً
خصوصا مع تحالف القوى الدولية األوربية مع القطبية األمريكية ،وعدم رفض الصين،
قمة هيكل ذلك النظام،
ً

أو عدم قدرتها على رفض األحادية القطبية األمريكية نظ اًر لتعدد وضمان المصالح اَّلقتصادية المتبادلة بين
ثانيا يرى أن هيكل النظام الدولي يقوم اآلن على تعدد األقطاب .فإلى جانب الوَّليات
الطرفين .ولكن ثمة رًأيا ً
المتحدة توجد روسيا اَّلتحادية والصين واَّلتحاد األوربي واليابان كقوى دولية مؤثرة.

أما اَّلتجاه الثالث فيرى أن عملية التحول في هيكل النظام الدولي ما زالت قيد التشكيل ،وأنها لم تصل إلى
وضع محدد بعد ،وأن األمر فيما يتعلق بتطور هيكل النظام الدولي أمامه سنوات بعد اآلن (مقلد .)2447 ،وهكذا

فإن ثمة اتجاهات ثلثة يرى أحدها أن النظام الدولي يعيش اآلن مرحلة قطبية أحادية ،ويرى الثاني أنه يعيش
مرحلة قطبية تعددية ،أما الثالث فيرى أن هيكل النظام الدولي ما زال قيد التشكيل في هذه المرحلة اَّلنتقالية

التي قد تستغرق سنوات (جدلي.)2411 ،

ويواجه النظام الدولي الراهن تحديات من بينها وجود مسافة َّل تزال طويلة بين القطب األمريكي والقوى الدولية

األخرى التي تسعى إلى اَّلقتراب من مستواه وردم الفجوة التي تفصل كل منها عنه سواء في مجال القوة
العسكرية التي َّل تزال أطول وأضخم الفجوات القائمة بين الطرف األمريكي والقوى الكبرى األخرى باستثناء
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روسيا اَّلتحادية ،أو في مجال القوة اَّلقتصادية وفيها بتحقيق أكبر نجاحات القوى الدولية األخرى في اَّلقتراب

من مستوى القوة األمريكية ،أو في القوة العلمية-التكنولوجية.

آثار سلبية ،كما لها آثار إيجابية .وسيكون على النظام
أبعادا ،ومن ثم ًا
أيضا أن للعولمة جوانب و ً
ومن التحديات ً

خصوصا في مجاَّلت البيئة والثقافة
الدولي قيد التشكيل في هيكل قوته أن يواجه آثار العولمة السلبية
ً
واَّلستخبارات .أما التحدي الثالث فيتمثل في تفاقم ظاهرة اإلرهاب والعنف الدولي الذي بلغ ذروته عالميا في

قائما ،بل ومتزايد بما
سبتمبر  2441ثم امتد جغر ً
افيا ليشمل العديد من مناطق العالم ودوله ،وهو تهديد ما زال ً
طا ثقيلة على الدولة وغيرها من الكيانات الدولية ،بل وكثير من األفراد .وكذلك ،فإن اتساع الفجوة
يفرض ضغو ً
تحديا لتطور النظام
التكنولوجية الضخمة بين المتقدمين والمتخلفين ،دوَّلً كانوا أو شركات أو أفرًادا ،ستظل تمثل ً

الدولي في المرحلة المقبلة (مقلد.)2447 ،

وهكذا تتعدد وتتنوع التحديات التي تواجه النظام الدولي في مرحلته الراهنة .ولذلك انعكس ذلك األمر على رؤية

اَّلتجاهات النظرية للتغير ،أو التطور ،في النظام الدولي .فثمة اتجاه معارض لفكرة تأسس نظام دولي جديد،

أساسا في بلد العالم الثالث .أما في الوَّليات المتحدة فيتجه الفكر إلى األخذ باتجاه أحادي
وهو اتجاه يوجد ً
يضع الوَّليات المتحدة ،بالطبع منفردة ،على رأس النظام الدولي .ويرى اتجاه ثالث أن بنية النظام الدولي لم
ثنائيا ،ولكنه تغير من ثنائية الشرق اَّلشتراكي والغرب الرأسمالي ،إلى ثنائية الشمال المتقدم
تتغير ،ألنه ظل ً
والجنوب المتخلف .واَّلتجاه الرابع يرى أن النظام الدولي أصبح متعدد األقطاب ،نتيجة تنافس عدد من القوى

الكبرى ،األمر الذي أنهى مرحلة القطبية األحادية (أمينة.)2411 ،

أما اَّلتجاه الخامس واألخير ،فيرى أن التوجه الرئيسي هو التوجه نحو العالمية ،من حيث القضايا (أجندة
النظام) أو القديم والقواعد المحركة له ،أو اَّلعتماد المتبادل كأساس لحركة العلقات الدولية اَّلقتصادية والثقافية.

 1.1عالم بال أقطاب:
 1.1.3المكونات اَّلستراتيجية الجديدة في النظام الدولي

ظهر الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،بتقديم أجندته السياسية كوسيلة "لجعل القرن الواحد والعشرين قرناً أمريكياً
جديداً" ،ولكن تصريحاته أثناء زيارته ألوروبا (مايو  ،)2411عكست قناعته بأن على "القيادة الغربية أن تتكيف
مع الواقع العالمي الجديد" .بذلك ،انضم أوباما إلى ما يشبه اإلجماع بين الساسة واألكاديميين ،في مختلف

أنحاء العالم ،على أن تحول الثروة والقوة عن الدول الغربية إلى دول الشرق والجنوب قد وصل إلى نقطة
اللعودة.

فعلي المستوي اَّلقتصادي ،صرح بن برنانكي ،رئيس البنك المركزي األمريكي ،في محاضرة مهمة في نوفمبر

 ،2414بأن مجمل إنتاج اَّلقتصادات الصاعدة ،في الربع الثاني من عام  ،2414قد زاد بنسبة  %41عما
كان في بداية عام  .2441وقد بلغت الزيادة نسبة  %74في الصين ،ونحو  %11في الهند .أما في اَّلقتصادات
المتقدمة ،فقد كانت الزيادة َّل تتجاوز  .%1لقد تجاوزت اَّلقتصادات الصاعدة األزمة اَّلقتصادية بسهولة،
ولكن آثارها كانت كارثية على الدول المتقدمة ).(Wolf, 2011
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كما اضطرت الدول الغربية ،تحت ضغط مشكلة الديون ،إلى تقليص حجم قواتها العسكرية وانفاقها على التسلح،

بينما اتجهت الدول الصاعدة ،خاصة في آسيا والشرق األوسط ،إلى استخدام قوتها اَّلقتصادية في تدعيم
قدراتها العسكرية ،عن طريق صفقات تسلح ضخمة .ويشير تقرير المعهد الدولي للدراسات اَّلستراتيجية لعام

 2411إلى أنه أصبح من الواضح أن الوَّليات المتحدة والقوي الغربية األخرى في طريقها ألن تفقد احتكارها

ألنواع مهمة من تكنولوجيا الدفاع لصالح هذه الدول الصاعدة .كما أن الصين بصفة خاصة تتجه باطراد إلى

عبور الفجوة في مجال التكنولوجيا العسكرية مع الغرب

).(Summary, 2011

تشكل هذه التحوَّلت في القوة اَّلقتصادية والعسكرية ،وما يصاحبها من نفوذ سياسي علي الساحة الدولية ،ما

وصفه أوباما بـ "الواقع العالمي الجديد" ،الذي أصبح يهدد قواعد وأسس النظام الدولي الذي تشكل بعد نهاية

الحرب الباردة .وقد وصف أستاذ التاريخ ،نيل فيرجسون ،هذا الواقع الجديد ،في محاضرة ألقاها أخيرا ،بأنه
نهاية لعصر من السيطرة والصعود الغربي ،في مقابل أكبر وأسرع ثورة صناعية شهدها العالم تجري على أرض
الصين ،والتي من المقرر أن تتجاوز الوَّليات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريب .لقد كان

من المتوقع أن تصل الصين إلى المركز األول بحلول عام  ،2444ثم تمت إعادة النظر في هذا التقدير ،نظ ار
لسرعة الصعود الصيني ،وأصبح التاريخ المقدر هو  .2427واآلن ،تشير بعض الدراسات إلى أن ذلك قد

يحدث خلل السنوات العشر القادمة ).(Ferguson, 2011

ويرى الباحث أن الصين تعتبر احدى دول مجموعة البريكس والتي سيكون لها تأثير كبير على النظام الدولي،

خاصة وأنها تتمتع بقدرة اقتصادية عالية ذات تأثير قوي في النظام اَّلقتصادي العالمي يمكنها من لعب دور
رئيسي في القضايا الدولية ،إضافة لكونها عضو فعال ومؤثر في الكثير من المحافل الدولية.

ودفعت هذه التغيرات الضخمة والسريعة العديد من المحللين لمناقشة تداعياتها المنتظرة على تماسك النظام
الدولي .وقد وضع تقرير مجموعة أوراسيا عن أهم المخاطر التي ستواجه العالم في  ،2411التغير في النظام

العالمي نفسه علي رأس القائمة .يشير التقرير إلى أن العالم على أعتاب نظام عالمي جديد تماما ،بما يعنيه

ذلك من طرق جديدة للتفاعل بين الدول على المستويين اَّلقتصادي والسياسي .ويكمن الخطر في أن نطاق
التغيير ممتد بشكل شديد اَّلتساع ،مما يجعل من إدارته مهمة

عسيرة ).( Bremmer and Gordon, 2011

 2.1.3جيواستراتيجية جديدة للعالم ما بعد الغرب:

يلقي سيمون سيرفاتي ،أستاذ العلقات الدولية ،نظرة شاملة على اللعبين الرئيسيين في عالم ما بعد الغرب
والعلقة بينهم ،وذلك في مقاله "الحركة نحو عالم ما بعد الغرب" ) .(Serfaty, 2011يقرر الكاتب في البداية أن

عصر األحادية القطبية قد ولي إلي غير رجعة ،كما يستبعد أن يعود العالم إلى حالة من الثنائية القطبية .فرغم

تراجع القوة األمريكية ،فإنه ليست هناك أي قوة دولية أخري قادرة علي فرض الهيمنة عليها ،أو حتى الوصول

إلى موقع الندية معها.

الواقع العالمي الجديد إذن يتسم "بالل قطبية" ،حيث تتعدد فيه القوي الصاعدة بشكل غير مسبوق ،باإلضافة

إلى العديد من الدول التي ،وان كانت أقل حجماً ،فإنها تكتسب ،ألسباب مختلفة ،نفوذاً متصاعداً على الساحة
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الدولية .يري الكاتب أن هناك اليوم حاجة ملحة لصياغة هيكل جديد للنظام العالمي ،حتى يمكن استيعاب هذا

العدد الكبير من الفاعلين المنتشرين بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم .لقد كانت التجارب التاريخية
الغربية السابقة في إعادة تشكيل النظام الدولي تتم عادة من خلل إعادة تدوير الصياغات القديمة المتعلقة

بتوازن القوي ومصلحة الدولة ،بدَّلً من إنشاء صياغات جديدة ،ولكن مثل هذه المقاربة لن تصلح في عالم
القرن الحادي والعشرين.

ويرى الباحث أن في حال أن العالم استمر بقوي متعددة وَّل يمتلك أي شكل من أشكال القيادة ،فإن هذا يحدث

مناخاً من الفوضى ،وربما يكون محفوفاً بالمخاطر .فهناك مصالح متشابكة قد تدعم التعاون فيما بين األقطاب
المتعددة ،لكن اختلف الرؤي والمناهج فيما بين هذه األقطاب يجعل الخريطة الجيوسياسية حافلة بالتناقضات
وعدم الوضوح .وسوف تصبح عملية اختيار الحلفاء واألصدقاء ،وردع الخصوم ،وتفادي النزاعات ،في ظل

هذا الوضع العالمي الجديد ،شديدة الصعوبة.

 3.1.3القوى الدولية -الفاعلون الرئيسيون:

الوَّليات المتحدة :بالرغم من التراجع في قوتها ،ستظل الوَّليات المتحدة تتمتع بقدر من القوة َّل تتمتع به أي

دولة أخري على الساحة الدولية .ورغم أنها لن تستطيع فرض هيمنتها على المجتمع الدولي مرة أخري ،فإنه

أيضاً ليس من المطلوب أن تنسحب من الساحة ،حيث يظل دورها محورياً في إضفاء قدر من التنظيم على
الفوضى الدولية.

اَّلتحاد األوروبي :لقد نجح اَّلتحاد األوروبي في إنشاء نموذج يحتذي به في الحوكمة ما بعد الحداثية ،ولكنه

يعاني حالياً عدداً من األزمات الحادة التي تهدد بسقوطه في حالة من الشللَّ ،ل تقل خطورة عن تفكك المشروع
األوروبي نفسه .وسوف تتوقف قدرة أوروبا على لعب دور عالمي رئيسي على الخطوات التي تتخذها لمواجهة

مشاكلها في السنوات القليلة القادمة

( Bremmer and Gordon, 2011).

روسيا :رغم أن روسيا ليست مثل "أي دولة أوروبية" ،فإنها تظل قوة رئيسية على الساحة األوروبية .وليس من
الممكن أن تتجاهل أوروبا روسيا ،فهي قريبة جداً ،وعندها قدرات نووية وعسكرية ،وغنية بالموارد ،كما أن لديها
شعور بالغبن والرغبة في استعادة مكانتها المفقودة .لكل ذلك ،ليس من مصلحة أوروبا استفزاز روسيا.

ورغم أن الحرب القصيرة في جورجيا عام  2441قد أعادت إلى األذهان لمحات من القوة الروسية التاريخية،

فمن المشكوك فيه أن تستعيد روسيا هيمنتها اإلقليمية ونفوذها العالمي .فهي تعاني تدهو ار في اإلمكانات

العسكرية ،وفساداً منتش اًر في مؤسسات الدولة ،ومشاكل ديموغرافية ،وغير ذلك من عوامل الضعف الداخلي.
وما تحتاج إليه روسيا هو شريك قادر علي مساعدتها في تخطي هذه المشاكل ،واستعادة قوتها الضائعة .ولن

تستطيع روسيا تحقيق ذلك دون مساعدة من الغرب ).(Rosato, 2011

المثلث اآلسيوي:

الصين :تعد الصين قوة عظمي على المستوي اَّلقتصادي ،لكنها تواجه مشاكل متعددة على الصعيدين
اَّلجتماعي والسياسي .تمارس الصين ،بشكل واسع وغير مسبوق دولياً ،دبلوماسية "األموال السائلة ،مما أدي
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إلى أن تمتد مصالحها الحيوية إلى مختلف أنحاء العالم .فقد وعدت الصين اليونان والبرتغال واسبانيا بأن
تساعدها في اجتياز أزماتها المالية .كما نمت تجارة الصين مع أمريكا اللتينية بمقدار عشرة أضعاف في الفترة

ما بين عامي  2444و ،2447وتجاوزت  142مليار دوَّلر عام .2441

من ناحية أخري ،تمتد حدود الصين لنحو  14آَّلف ميل مع  14دولة مختلفة ،مما يمثل عبئا أمنياً .وتتقاطع
مصالحها مع مصالح القوي المجاورة في عدة مناطق .فهناك تقاطع في المصالح بين الصين وروسيا في آسيا
الوسطي ،ومع أوروبا والوَّليات المتحدة فيما يتعلق بإيران وأفغانستان وكوريا الشمالية .كما أن للصين نزاعا

حدودياً مع الهند ،وتتقاطع معها في المصالح في باكستان وسيرَّلنكا .وهناك عداء تاريخي بين الصين واليابان،
َّل ي ازل يلقي بظلله على العلقة ما بين

البلدين ( Bremmer and Gordon, 2011).

الهند :هي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا .ورغم أنها قد اجتازت الركود اَّلقتصادي بنجاح ،فإن مركزها اَّلستراتيجي
في آسيا محفوف بالمخاطر ،ويلقي عليها أعباء كبيرة .فقد دخلت الهند في نزاعات مسلحة متكررة منذ عام

 1147مع باكستان ،وبنجلديش وسيرَّلنكا والمالديف ،باإلضافة إلى حربها الحدودية القصيرة والمهينة مع

الصين عام .1112

في الهند  344مليون مواطن ،يعيش الواحد منهم علي أقل من دوَّلر في اليوم ،و %74من سكانها تحت سن
 ،31و %14تحت سن العشرين .وهناك تعددية عرقية واثنية ودينية كبيرة ،مما أدي إلى مطالبة عدة مناطق
باَّلنفصال عن الهند ،خاصة في ظل غياب جهود التنمية عن عدد كبير من هذه المناطق .كل هذه المشاكل

تضعف من التوقعات القائلة بصعود الهند إلى مركز نفوذ عالمي في المستقبل القريب .وحتى اآلن ،تعد كل

من الصين والهند قوي إقليمية ،لم تصعد بعد إلى مرتبة العالمية.

اليابان :وهي الضلع الثالث في المثلث اآلسيوي ،وكانت حتى منتصف عام  2414ثاني أكبر اقتصاد على

مستوي العالم .ولكنها تعاني منذ سنوات تراجعا اقتصاديا ،وعدم استقرار سياسي ،بحيث يبدو أن الزمن قد
تخطاها لصالح جيرانها اآلسيويين .ويمكن لليابان أن تلعب دو ًار أكثر فاعلية على المستوي اإلقليمي ،خاصة

لو قامت بتطوير قدراتها العسكرية .وقد يتيح لها ذلك أن تحتل مكانة متميزة على الصعيد اآلسيوي ،وأن تظل

شريكاً فاعلً في تحالف غربي داعم للستقرار على المستوي اإلقليمي.

باإلضافة إلى هذه القوي ،هناك مجموعة من الدول األصغر حجماً ،والتي في طريقها إلى اكتساب قدر معتبر
من النفوذ على الساحة الدولية .وتعد الب ارزيل الدولة األبرز في هذه المجموعة ،حيث تعد قوة إقليميةَّ ،ل
تضاهيها أي دولة مجاورة في القوة أو النفوذ .ويتجاوز إنفاق الب ارزيل العسكري ،الذي بلغ  33.1مليار دوَّلر

عام  ،2414اإلنفاق العسكري لكل دول أمريكا الجنوبية مجتمعة .وتحتل الب ارزيل مكانة مقاربة لروسيا والهند
والصين في اجتماعات مجموعة العشرين ،والمنتديات الدولية األخرى ،حيث تلعب أدوا اًر على الصعيد الدولي

تتجاوز قدراتها الحقيقية .ومن دول هذه المجموعة أيضاً تركيا وجنوب إفريقيا واندونيسيا ).(Kissinger, 2010-2011

ويري الباحث أن نفوذ ومكانة الدول على الساحة الدولية ،في الوقت الحاليَّ ،ل يقاسان بالمعايير التقليدية مثل

اإلنفاق العسكري .كما أنه لم يعد من الممكن تجاهل أي منطقة جغرافية ،ألنها بعيدة أو ضعيفة أو صغيرة،
بحيث َّل يتوقع أن يكون لها تأثير يتجاوز محيطها المباشر.
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ولن يكون من السهل إدماج كل هؤَّلء الفاعلين الدوليين ،بخلفياتهم الثقافية المتعددة ،ورؤاهم المختلفة لمكانتهم

في العالم ،في نظام عالمي جديد .ولكنه أيضاً ليس من الضروري أن تمنع هذه الخريطة الجديدة من تطوير
إطار جديد ومستقر للنظام العالمي .وبالمقارنة ،فقد كانت خريطة النظام األحادي القطبية تبدو بسيطة ،ولكن

ثبت أنها أرهقت الوَّليات المتحدة ،وكانت خريطة النظام الثنائي القطبية تتميز باَّلستقرار ،لكنها ظلت محفوفة

بالمخاطر".

 4.1.3التفاعلت اَّلقتصادية واَّلستراتيجية مع النظام الدولي:
التفاعلت اَّلقتصادية َّل تتوقف وتتغير تداعياتها من وقت آلخر ،تبعاً لمتغي ارت تؤثر في طبيعة اَّلقتصاد

العالمي ،وفي مقال بعنوان "فوضي عالمية جديدة" ،يطرح أستاذ الدراسات األوروبية بجامعة أوكسفورد ،تيموثي
جارتون آش ،رؤية لتداعيات األزمة المالية العالمية على النظام الدولي .فرغم أن هذه األزمة ،في رأيه ،لم تؤد

إلى اَّلنهيار التام للرأسمالية الليبرالية الديمقراطية ،فإنها في المقابل لم تدفع إلى عملية إصلح شاملة ،كما كان

األمل معقوداً .وبينما تواصل الرأسمالية الغربية مسيرتها ،مثقلة بالجراح والديون والقلقل اَّلجتماعية ،فقد ظهرت
وبرزيلية ،تحقق نجاحاً ملحوظاً ،وتحول
على الساحة أنماط مختلفة من الرأسمالية :صينية ،وهندية ،وروسية ،ا
ديناميكيتها اَّلقتصادية بشكل سريع إلى قوة ونفوذ على الصعيد السياسي .ويرى تيموثي أننا لم نعد أمام عالم
متوافق حول نموذج اقتصادي واحد ،وهو الرأسمالية الليبرالية الديمقراطية .بل نحن في عالم بل أقطاب ،تتعدد

فيه األشكال والنماذج اَّلقتصادية ،التي كثي اًر ما تكون غير ليبرالية .نحن لسنا بصدد نظام عالمي جديد ،بل
فوضي عالمية ،وعالم منقسم ،ساخن ،من المنتظر أن تندلع فيه نزاعات متعددة في المستقبل القريب

(Ash,

) .2011لقد أوجدت الشعوب خارج الغرب نماذج جديدة تمزج ما بين ديناميكية اقتصاد السوق وحكم الحزب

الواحد أو العائلة الواحدة .وقد تكون ملكية الشركات الكبرى في هذه النماذج للدولة وحدها ،أو مشتركة بين
الدولة وأطراف أخري .كما أنه من الشائع أن ينتشر الفساد بشكل واسع في هذه النظم ،وأن تتم اَّلستهانة

بتطبيق حكم القانون .ويشير آش إلى رؤية المحلل الصيني للعلقات الدولية ،يان زيوتونج ،بأن القوي الصاعدة
عادة ما تأتي بالقيم السائدة فيها إلى "المائدة الدولية" ،حيث تسعي لنشرها ،كيفما استطاعت .ولتحديد تصاعد

نفوذ هذه النماذج الجديدة ،علينا أن نتساءل عما إذا كانت الصين أو روسيا ،أو الهند أو الب ارزيل ،أكثر أم أقل

استعداداً اليوم لتقبل مفاهيم غربية عما كانت عليه منذ عشر سنوات .هي بالتأكيد أقل استعدادا .كما أن دول
الجنوب بل شك أكثر اهتماما باألفكار والمفاهيم الصينية عما كانت عليه منذ عشر سنوات.

إن أحد الملمح الرئيسية للواقع العالمي الجديد هو انتشار قيم ومعايير متعددة ومتباينة على الصعيد العالمي

في الوقت نفسه .وربما يكون الزعماء السياسيون الحاليون أكثر سعادة في عالم يدير فيه كل من األمريكيين
والصينيين واألوروبيين شئونهم ،وفق معاييرهم وقيمهم الخاصة داحل حدودهم .وربما يسعون -وهنا تكون

المشكلة -إلى نشر هذه القيم والمعايير في المناطق المجاورة التي يعدونها مناطق نفوذ.

وفي مثل هذا العالم ،فإن اَّلتفاق الدولي على قواعد التعامل لن يتعدى الحد األدنى من القوانين اللزمة لتنظيم

الحركة الدولية ،مثل تلك المتعلقة بالتجارة أو الطيران .وسوف يكون هناك احترام شديد لمبادئ السيادة وعدم
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التدخل .وسوف يكون على العالم لذلك أن يحدد بشكل دقيق القضايا التي يجب أن تأخذ األولوية للتفاق
عليها .ويصف تقرير مجموعة أوراسيا هذا الواقع الجديد والذي تتنحي فيه جانباً طموحات القوي الدولية الرئيسية
في قيادة العالم ،سواء منفردة أو مجتمعة ،وتنشغل بشكل أساسي بقضاياها الداخلية ،وهو وضع غريب وجديد

على المستوي

الدولي )( Bremmer and Gordon, 2011

وقد انعكس هذا "الواقع الجديد" في تدهور فعالية المنتديات والمؤسسات الدولية .وبعد أن كانت اآلمال معقودة

على أن تتولي مجموعة العشرين قيادة اَّلقتصاد العالمي ،ثبت أن تعاونها كان قصير المدي .ففي أواخر عام
 ،2414اندلعت الخلفات بين الدول أعضاء المجموعة ،منذرة باشتعال حرب عملت ،وبعودة اإلجراءات

اَّلقتصادية الحمائية التي سادت في الثلثينيات من القرن الماضي .لقد أصبح التعارض بين استراتيجيات

اَّلقتصادات العالمية الكبرى واضحاً للعيان.

 1.1.3األبعاد اَّلستراتيجية للتحوَّلت في النظام الدولي:

-1تراجع الدور األمريكي عالمياً:

في مقال بعنوان "تحوَّلت القوة" ،يتناول هنري كيسنجر ،وزير الخارجية األمريكي األسبق ،الواقع العالمي الجديد

من منظور استراتيجي ) .(Kissinger,2011, p206يذكر كيسنجر بالنظام العالمي الذي كان سائدا في السبعينيات

من القرن الماضي ،حيث كان هناك خط استراتيجي واضح يفصل بين القوي الدولية ،يمر في وسط القارة
األوروبية .أما في عالم اليوم ،فمن الصعب حصر الخطوط اَّلستراتيجية الفاصلة ،أو تحديد عامل مشترك

أدني يجمع بينها.

وقد ظهرت تفاوتات جوهرية في المعايير والقوة على المستوي اَّلستراتيجي .فالدور األمريكي على هذا المستوي

في تراجع لعدة أسباب اقتصادية وسياسية .وسوف يكون من الصعب على اإلدارات األمريكية في المستقبل

القريب إقناع الناخبين بضرورة التدخل العسكري الخارجي إَّل تحت ظروف مشددة .كما أن أوروبا ابتعدت
بشكل عام عن استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف استراتيجية ،واتجه اهتمامها إلى عمليات حفظ السلم

وما شابهها .وقد تركت الحروب األخيرة التي خاضتها الدول األطلسية جراحاً وانقسامات عميقة داخل المجتمعات

الغربية ،مما يقلل من احتماَّلت استخدام هذه الدول لقواها العسكرية في مواجهة مشاكل أو نزاعات في مختلف

أنحاء العالم.

ولكن الوضع يختلف تماماً في آسيا ،التي أصبحت المركز الجديد للتفاعلت الدولية ،خاصة في المحيطين
الهادي والهندي .فالدول اآلسيوية تتبني منطق الدفاع عن المصالح القومية بشكل صريح ،أقرب ما يكون إلى
سلوك الدول األوروبية في النصف األول من القرن العشرين .ولذلك ،فإن اندَّلع النزاعات في هذه المنطقة وارد

ومحتمل .ويري كيسنجر أن تعدد الفاعلين بشكل كبير في النظام الدولي الحالي ،واختلف قيمهم وتوجهاتهم

على الصعيد اَّلستراتيجي ،يجعل من تطبيق المفهوم الكلسيكي لألمن الجماعي عملية شاقة وصعبة .وتعطي

المواقف الدولية المختلفة من قضية اَّلنتشار النووي مثاَّلً على ذلك .فالوَّليات المتحدة ،وبعض حلفائها ،تنظر

إلى المشكلة بشكل تقني ،حيث تبلور سياسات تهدف لمنع اَّلنتشار ،وتقدم العقوبات الدولية كحل رادع .ولكن
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الدول المجاورة لكوريا الشمالية أو إليران تنظر للقضية من زاوية مختلفة .فمن المؤكد أن الصين ،مثلًَّ ،ل

ترغب في وجود دولة نووية ،مثل كوريا أو فيتنام أو حتى اليابان على حدودها ،ولكن الصين لديها مخاوف
عميقة تجاه مستقبل النظام السياسي في كوريا الشمالية .وهي تخشي من أن تؤدي الضغوط الهادفة إلقناعها

بالتخلي عن الخيار النووي إلى اندَّلع أزمة داخلية ،سوف تنتقل إليها بالتأكيد عبر الحدود .ولذلك ،فإن الصين

ليست على استعداد لممارسة ضغوط على النظام الكوري قد تصل به إلى مرحلة األزمة .وينطبق مثل هذا

التحليل أيضا على موقف روسيا والصين من القضية النووية اإليرانية ،حيث تقتصر موافقة الدولتين على
إجراءات ضد إيران َّل تمس مصالحهما اَّلقتصادية.

وبهذا الشكل ،فإن سنوات من المفاوضات حول البرنامجين الكوري واإليراني لم تسفر عن نتائج ملموسة.

والوقت في هذا الصدد ليس محايداً ،حيث إن اتساع اَّلنتشار النووي سيجبر النظام الدولي ،عند نقطة ما،

على أن يختار ما بين اتخاذ إجراءات حاسمة ،أيا كانت ،لمنع هذا اَّلنتشار ،أو القبول بالحياة في عالم نووي.
وهنا ،سوف تنشأ مشاكل وأسئلة جديدة ،حول كيفية إدارة مثل هذا العالم ،وعن معني مفهوم الردع وأسس

التحالف فيه .ومن هذه األسئلة :هل ستستخدم الدول النووية الكبرى ترساناتها النووية لمنع استخدام األسلحة
النووية في الحروب؟ وهل ستسمح باستخدام أسلحة نووية في نزاعات دولية ،حتى لو لم تكن طرفاً مباش اًر في

هذه النزاعات؟ وسوف يفاقم تراجع الدور األمريكي على الساحة الدولية من المشاكل المتعلقة بتطبيق نظام
جماعي لألمن ،حيث كان التدخل األمريكي ،إما منفرداً أو مع حلفاء ،يلعب دو ًار مهماً في رأب التصدعات

المختلفة التي يعانيها هذا النظام.

ويؤكد كيسنجر أن الوَّليات المتحدة ،برغم تراجع قوتها ،ستظل طرفا رئيسيا َّل يمكن اَّلستغناء عنه في أي

نظام دولي لألمن الجماعي .وعلى الوَّليات المتحدة أن توطد نفسها على ممارسة فن القيادة في إطار عالم
معقد ،سوف تضطر فيه إلى تقاسم أعباء المسئولية عن النظام العالمي مع مراكز القوة الصاعدة.

 -2مشروع اَّلتحاد األوروبي؟

يواجه مشروع اَّلتحاد األوروبي حالياً أزمة اقتصادية سياسية متداخلة وحادة ،قد تكون لها تداعيات بعيدة المدي

على مستقبل القارة ودورها العالمي .وقد قدم ديفيد ميليباند ،وزير الخارجية البريطاني السابق (،)2414-2447

تحليلً يقارن فيه بين المشاكل الهيكلية التي يواجهها المشروع األوروبي ،ومشاكل النظام العالمي
) .2011فهناك عدم توازن داخل أوروبا بين دول "القلب" القوية ودول "األطراف" التي تعاني أزمات مالية حادة،
(Miliband,

يتوازى مع عدم التوازن الدولي الذي تمثله الفوائض الصينية الكبيرة والعجز األمريكي غير المسبوق .وكما أن

هناك غياباً للقيادة السياسية على المستوي الدولي فهناك غياب للقيادة اَّلقتصادية على مستوي النظام األوروبي.
لقد أصبح التكامل اَّلقتصادي ،الذي هو قلب المشروع األوروبي وسبب قوته ،في خطر نتيجة للواقع السياسي

واَّلقتصادي الجديد في القارة.

يطرح الباحث سباستيان روساتو في بحثه" ،سياسات القوة وحالة المشروع األوروبي" ،رؤية تحليلية تربط تطور

اَّلتحاد األوروبي بنمط توزيع القوة في القارة ) .(Rosato, 2011يقول الباحث إن بناء اَّلتحاد األوروبي كان مدفوعا
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بالخوف من وجود قوة اَّلتحاد السوفيتي القاهرة على حدود أوروبا ،حيث كان من المستحيل ،في ظل موازين

القوي السائدة ،أن تستطيع أي دولة أوروبية غربية بمفردها موازنة اَّلتحاد السوفيتي .وكان هناك تخوف أوروبي

من أن الوَّليات المتحدة سوف تسحب قواتها العسكرية من القارة إن عاجلً أم آجلً .ولذلك ،بدأت الدول
األوروبية في البحث عن وسيلة تمكنها من موازنة قوة اَّلتحاد السوفيتي بدون مساعدة الوَّليات المتحدة.
وألن الرؤية السائدة في ذلك الوقت كانت أن القوة اَّلقتصادية هي المفتاح األساسي للقوة العسكرية ،فقد اتفق

األوروبيون على تشكيل تحالف اقتصادي ،يأخذ شكل اقتصاد إقليمي موحد ،تحكمه إدارة مركزية .ورغم أن

ذلك كان يعني تخلي الدول األوروبية عن بعض أبعاد السيادة ،فقد شعر األوروبيون في ذلك الوقت بأنه ليس
لديهم خيار آخر للدفاع عن أنفسهم.

تغيرت موازين القوي بشكل جذري عقب انهيار اَّلتحاد السوفيتي عام  .1111ومنذ ذلك الوقت ،لم يواجه

األوروبيون خصماً يتفوق عليهم بشكل واضح في القوة .لذلك ،فلم يستمر تطور اَّلتحاد األوروبي في اتجاه
الوحدة السياسية أو العسكرية .من ناحية أخري ،لم يعد لألوروبيين سبب جيوسياسي قوي للحفاظ علي وحدتهم
اَّلقتصادية .ولكن هذه الوحدة استمرت ،ألن التسعينيات من القرن الماضي كانت سنوات رخاء في أوروبا .ففي

السنوات الخمس التي سبقت توقيع اتفاقية ماستريخت ،كان معدل النمو السنوي للقتصاد األلماني ،%4
والفرنسي  ،%3بينما كان المعدل في الوَّليات المتحدة .%2.1

ولكن الوضع تغير في العقد األول من القرن الحادي والعشرين .فقد تراجع معدل نمو اَّلقتصاد في فرنسا إلى

أقل من  %2سنوياً ما بين سنوات  2441و ،2447بينما لم يتعد  %1في ألمانيا خلل هذه الفترة ،كما ارتفعت
معدَّلت البطالة .ولم يترتب على إطلق العملة األوروبية الموحدة"اليورو" أي تحسن ملموس في معدل النمو

أو اإلنتاجية األوروبية .ومع اندَّلع المشكلت اَّلقتصادية ،لجأت اقتصادات أوروبا الكبيرة ،ألمانيا وفرنسا ،إلى
مخالفة القوانين التي تحكم الوحدة اَّلقتصادية األوروبية ،في سبيل الدفاع عن مصالحها القومية .اتجهت هذه

الدول ،على سبيل المثال ،إلى تقديم الدعم إلى صناعاتها الوطنية ،مما صادف قبوَّل من القواعد اَّلنتخابية،
خاصة في ظل تنامي السخط الشعبي تجاه أسلوب عمل المؤسسات األوروبية.

وقد أخذ هذا اَّلتجاه القومي شكلً أكثر حدة بعد اندَّلع األزمة المالية العالمية عام  .2441وبدأت اَّلنتقادات

توجه ،خاصة إلى ألمانيا ،بتجاهل المصلحة األوروبية في سبيل دعم المصلحة الوطنية .وقد عبر عن ذلك
صراحة وزير الداخلية األلماني عام  ،2414حيث صرح بأن هناك تغي اًر في التوجهات األلمانية ،وأن ألمانيا

تسعي بشكل نشط لتحقيق مصالحها القومية.

تشهد الساحة األوروبية اليوم توزيعاً يكاد يكون متساوياً للقوة بين دولها .ورغم أن ألمانيا هي الدولة األقوى ،فإن
تفوقها في موازين القوي الشاملة على كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا يقل عن نسبة  .2:1وبغياب

خصم قوي يهدد القارة ،فليس لدي األوروبيين دافع استراتيجي لدفع مشروع الوحدة األوروبية إلي اإلمام ،أو

حتى لتغليب مصالح الوحدة اَّلقتصادية األوروبية على مصالحهم القومية.

إذا لم تتحسن األوضاع اَّلقتصادية ،ولم يحدث تغير جذري في توزيع القوة ،فإن التفكك البطيء الذي تشهده

أوروبا منذ بداية هذا القرن سوف يستمر .وسيواصل األوروبيون تعاونهم معا ،ولكن المشروع األوروبي سوف
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يضعف تدريجياً ،حتى يصبح مجرد مؤسسة دولية أخري على الساحة ،بدَّلً من التجربة المتميزة التي كان
األوروبيون يأملون في تحقيقها). ( Bremmer and Gordon, 2011

المانيا "الجديدة":

أصبحت ألمانيا المثال األكثر وضوحاً على تفكك البنيان األوروبي .ورغم أن أوروبا لم تكن في يوم من األيام
أكثر حاجة إلى ألمانيا مما هي عليه اليوم ،فإن المواقف األلمانية أصبحت تتسم أكثر فأكثر باَّلنفصالية
واَّلنعزالية عن المواقف األوروبية واألطلسية .وتعد المواقف األلمانية من التدخل في ليبيا ومن أزمة اليورو

األخيرة أمثلة واضحة على ذلك.

وقد عالجت دراسة ،أصدرها المجلس األوروبي للشئون الخارجية ،من إعداد الباحثين أولريك جيرو ومارك

لينورد ،بعنوان" :المسألة األلمانية الجديدة .كيف تحصل أوروبا على ألمانيا التي تحتاج إليها؟" ،ما يسمي

بالتوجهات األلمانية الجديدة .استعرضت الدراسة اختلف الرؤي بين ألمانيا وجيرانها األوروبيين ،فأوضحت أن
النخبة األلمانية تعتقد بأن النموذج المالي واَّلقتصادي األلماني هو الحل الوحيد لتجاوز أزمة اليورو .لكن هناك

دوَّل في أوروبا تري أن ألمانيا هي المستفيد األكبر من السوق الموحدة ومنطقة اليورو ،بل ومن سياسات البنك

المركزي األوروبي ،فعليها أَّل تتذمر وتفرض شروطها بخصوص خطط اإلنقاذ المالي المطروحة .وهناك أيضا
من يري أن نموذج اَّلقتصاد األلماني القائم على النمو من خلل التصدير هو بالفعل أحد أسباب مشاكل
أوروبا اَّلقتصادية.

وَّل تعود اَّلختلفات بين ألمانيا وجيرانها األوروبيين فقط إلي زيادة قوتها اَّلقتصادية ،وارتباط مصالحها القومية

أكثر فأكثر بمراكز قوي أخري ،مثل دول مجموعة ال ،-BRICSولكنها -حسبما توضح الدراسة-ترتبط أيضاً
بتغيرات داخلية مهمة .فرغم أن ألمانيا الجديدة تبدو أكثر قوة وفاعلية ،فهي تعاني مشاكل عديدة تضعفها بنيوياً

على الصعيد الداخلي .فهي تعاني مشاكل تتعلق بالهجرة ،وبالحاجة الملحة لتطوير النظام التعليمي ،وبعدم
العدالة في توزيع عوائد النمو اَّلقتصادي بين المناطق المختلفة ،حيث توجد عدة مناطق في غرب ألمانيا

أوشكت على إعلن إفلسها.

وعلى الصعيد السياسي ،يعاني النظام األلماني التفتت ،حيث َّل يستطيع أي من الحزبين الكبيرين ،اللذين ساندا
اَّلندماج األوروبي في الماضي ،ضمان الحصول على  %44من أصوات الناخبين .كما ظهرت العديد من

األحزاب الجديدة على اليمين واليسار ،والتي تتبني مواقف معادية للمشروع األوروبي ،وقد أخذت قوة هذه
األحزاب في اَّلزدياد .لكل ذلك ،أصبحت اإلدارة السياسية للبلد أكثر صعوبة ،ولم يعد من الممكن للحكومات
األلمانية أن تتجاهل المواقف الشعبية من السياسة الخارجية ،كما كانت تفعل في السابق.

وتعد األجيال األلمانية الجديدة ،التي تشكل وعيها في الفترة التي تلت سقوط حائط برلين ،أقل انبها اًر بأوروبا
وأقل تمسكا باَّلنتماء إليها من األجيال السابقة .فحسب إحصاءات حديثة للرأيَّ ،ل يشعر  %13من األلمان

بأن أوروبا تمثل بالنسبة لهم المستقبل .وهناك تذمر شعبي من أن يتحمل دافعو الضرائب األلمان أعباء إضافية

من أجل إنقاذ اَّلقتصادات المنهارة على أطراف أوروبا .وتشير استطلعات للرأي إلى أن  %13من األلمان
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ليس لديهم أي ثقة ،أو لديهم ثقة محدودة جداً ،في مؤسسات اَّلتحاد األوروبي

(Ulrike Guerot , Mark Leonard,

).2011

ويرى الباحث أنه وفي ظل كل هذه الظروف ،قد تجنح ألمانيا إلي سلوك طريق مستقل عن حلفائها األوروبيين
واألطلسيين ،في محاولة للصعود على الساحة الدولية كفاعل إقليمي جديد .ولكن من المبكر التكهن بما إذا

كانت بالفعل ستنجح في لعب مثل هذا الدور أم َّل ،تبقى في جميع األحوال ألمانيا من الدول األكثر تقدماً
ار.
اقتصادياً على مستوى دول العالم ككل ،ومن الدول األكثر استقر اً

 -3هل يمكن أن يستمر النظام العالمي الليبرالي بدون الهيمنة األمريكية؟

يبدو أن الهيمنة األمريكية على النظام العالمي الليبرالي َّل زالت مستمرة ،وهل ستبقى كذلك؟ ففي مقال بعنوان:

"مستقبل النظام العالمي الليبرالي" -في مجلة فورين أفيرز األمريكية ،عدد مايو/يونيو -2411يقدم أستاذ

العلقات الدولية بجامعة برينستون ،ج .جون ايكنبري ،رؤية أكثر تفاؤَّلً عن قدرة النظام العالمي الحالي على

اَّلستمرار ،وعلى استيعاب كل القوي الصاعدة .يقول أيكنبري إن النظام الدولي المعاصر ليس في جوهره
أمريكي أو غربي الصبغة ،حتى وان بدا كذلك لظروف تاريخية .فهو نظام تراتبي ارتكز على القوة األمريكية،
ولكنه ذو صفات ليبرالية .وبينما تتجه الهيمنة األمريكية إلى التراجع ،فإن األبعاد التراتبية لهذا النظام تتداعي،

بينما تستمر أبعاده الليبرالية .يري أيكنبري أن النظام الدولي سوف يظل متماسكاً ،حتى في ظل محاولة الصين

أو دول صاعدة أخري انتزاع مرتبة الصدارة من الوَّليات المتحدة .فالدول الصاعدة لديها الدافع للتفاعل مع هذا
النظام الدولي واَّلندماج فيه ،ألن ذلك يخدم مصالحها.

إن الطريق إلى الحداثة بالنسبة للدول الصاعدة يمر عبر النظام الدولي القائم ،ألنه يشكل نوعاً من التجمع
العالمي الذي يوفر ألعضائه أدوات التقدم اَّلقتصادي والسياسي .فالمشاركون في هذا النظام يحظون بفرص
للتجارة ،وأدوات لحل النزاعات ،وأطر للعمل الجماعي ،وضمانات أمنية تحالفية ،وامدادات في حاَّلت الكوارث

واألزمات.

إن الدول الصاعدة لديها مصلحة كبيرة في الحفاظ على نظام مفتوح قائم على قواعد متفق عليها ،حيث يمهد

لها الطريق إلى التجارة واَّلستثمار ومشاطرة المعلومات مع مجتمعات أخري .كما أن قواعد منظمة التجارة
العالمية ،التي تمنع اإلجراءات الحمائية ،سوف تكون ذات أهمية حاسمة في مواصلة هذه الدول لصعودها
اَّلقتصادي .إن الصين ،على سبيل المثال ،مندمجة بشكل عميق في نظام التجارة العالمية ،حيث إن %44
من إجمالي الناتج القومي تتمثل في شكل صادرات ،تذهب  %21منها إلى الوَّليات المتحدة.

من ناحية أخري ،فإن هناك نخباً ذات توجهات دولية تكتسب المزيد من النفوذ داخل مجتمعاتها في الب ارزيل
والصين والهند وغيرها من الدول الصاعدة ،وهم يمثلون جبهة ضغط َّلستمرار هذا النظام الدولي المفتوح .ولكن
ألن هذه النخب لم تكن جزءاً من الصفقة الكبرى التي واكبت إنشاء هذا النظام ،فهم يسعون إلى إعادة التفاوض
بشأن موقع بلدهم بداخله.
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ويرى الباحث أن هذه الدول تستفيد من الحماية والحقوق التي تترتب على استناد النظام العالمي لمبدأ السيادة

الوطنية ،وتبغي الحماية والحقوق التي يوفرها فيما يتعلق بالتجارة واَّلستثمار .كما يرغب هؤَّلء الفاعلون الجدد
في استغلل منابر المؤسسات الدولية -مجلس األمن ،مجموعة العشرين وغيرهما-لممارسة نفوذهم على الصعيد

الدولي ،وتدعيم شرعيتهم على الصعيد الداخلي .وليس هناك على الصعيد العالمي مقاربة تنافس بشكل حقيقي
الليبرالية الدولية .إن أي نظام بديل غير ليبرالي سوف يقوم في الغالب علي تكتلت إقصائية ومناطق نفوذ

وشبكات .ولكن مثل هذا النظام لن يدعم مصالح أي من الدول الصاعدة ،حتى الصين .فمثل هذه الممارسات

قد تكون مربحة ،عندما يستغل بعض أعضاء النظام بشكل أناني األسواق المفتوحة .ولكن إذا استخدمت كل

الدول مثل هذه الممارسات ،فإن النظام لن يعود مفتوحاً ،بل يصبح مفتتاً وحمائياً ،مما يعود بالضرر على

الجميع.

ورغم أن هناك احتماَّلً ألن تتحرك الصين مستقبلً في مثل هذا اَّلتجاه ،فإنها لن تتمكن من أن تصبح قطباً

دولياً مهيمناً غير ليبرالي يعيد تنظيم المؤسسات والقواعد العالمية .ومن المرجح أن تحاول الصين في هذا

السيناريو العمل داخل وخارج النظام الليبرالي في الوقت نفسه .ولكن بمرور الوقت ،واذا أصرت باقي الدول

على تطبيق قواعد الليبرالية ،فإن الصين سوف تجد نفسها تحت ضغوط قوية َّلحترام هذه القواعد أيضاً.

لقد نزعت األزمة اَّلقتصادية العالمية األخيرة الشرعية عن التوجهات "النيوليبرالية" و"األصولية السوقية" ،خاصة

في اَّلقتصادات البازغة .ولكن الليبرالية الدولية تختلف عن هذه النظريات ،حيث تعتمد أفكا اًر أكثر شمولية عن

السوق ،واَّلنفتاح واَّلستقرار اَّلجتماعي .والعالم ليس بصدد رفض مبادئ السوق واَّلنفتاح ،ولكنه يطالب
بتوجهات أشمل تضمن اَّلستقرار واألمن اَّلقتصادي.

ويرى الباحث أن الدول الصاعدة سوف تكتشف أن التزامها بالقواعد والمؤسسات الدولية القائمة سوف يخفف
من قلق جيرانها ،كلما ازدادت قوة وثراء .واذا كانت الصين ،على سبيل المثال ،جادة في إقناع جيرانها بنياتها

الطيبة للصعود السلمي ،فيجب أن تصبح أكثر اندماجاً في النظام الدولي.
وبشكل أكثر عمومية ،فإن التحديات التي سيواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين تجعل لكل القوي الرئيسية
مصلحة متصاعدة في التمسك بنظام دولي مفتوح قائم على قواعد واضحة .ففي ظل اَّلعتماد الدولي المتبادل،

اقتصادياً وأمنياً ،تصبح تكلفة عدم اَّللتزام بالقواعد ،وعدم تكوين روابط تعاونية ،أكثر ارتفاعاً .وسوف يكون
من الصعب ،حتى علي أكثر الدول قوة ،تحقيق الرخاء بدون التعاون مع اآلخرين.
وبينما تزداد الحاجة إلي التعاون بين أطراف متعددة حول قضايا مثل الطاقة النظيفة وحماية البيئة ،ومنع

اَّلنتشار ،فل يزال هناك خلف بين القوي القديمة والصاعدة حول كيفية إدارة هذا التعاون .ولكن القوي جميعا
في النهاية لديها مصلحة في تفادي انهيار النظام نفسه.

ويرى الباحث إن اَّلنقسام القادم في السياسة الدولية لن يكون بين الوَّليات المتحدة والدول الغربية من ناحية،
والدول الصاعدة غير الغريبة من ناحية أخري ،بل إن الصراع سيدور بين هؤَّلء الذين يسعون إلى تجديد

وتوسيع النظام التعددي الحالي للحوكمة ،وهؤَّلء الذين يسعون للنتقال إلى نظام جديد أقل تعاونية يقوم على
مناطق النفوذ.
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تستند معظم التحليلت المتعلقة بتحوَّلت النظام الدولي إلى فرضية أن مراحل اَّلنتقال ترتبط دائما بقدر ما ،قد
يزيد أو يقل ،من الفوضى الدولية .ينطبق ذلك بشكل خاص على فترات التحول من نظام أحادي القطبية ،الذي

كان جل المحللين األمريكيين يرون فيه ضمانا للستقرار الدولي ،إلى نظام تتعدد فيه القوي واألقطاب .ولكن
هناك من المحللين من يربط ذلك باستناد هذه التحليلت إلى تجربة تاريخية محددة ،وهي فترة الهيمنة الغربية،
بينما قد يؤدي اتخاذ منظور تاريخي أوسع إلى رؤية مختلفة

).(Golub, 2010, p 150

وقد أشارت الباحثة جانيت أبو اللغد ،على سبيل المثال ،منذ نحو عشرين عاماً ،إلى أن فترة الهيمنة األحادية

األمريكية تمثل في الواقع نهاية لعهد السيطرة الغربية (األوروبية ثم األمريكية) ،ومؤش اًر على العودة إلى النظام
الدولي السائد في الفترات التاريخية التي سبقته ،حين شهد العالم وجود مراكز قوة متعددة ومتوازنة فيما بينها.

وهناك من يري أن النظام الدولي ،الذي سينتج عن انهيار الهيمنة األمريكية ،سوف يتشكل من عدة مناطق

للنفوذ تتكون حول قوي إقليمية متقاربة القوة.

ولكن على الجانب اآلخر ،يري هنري كيسنجر أن مثل هذا النظام َّل يصلح في العصر الحديث

(Kissinger,

) .2010-2011فالوَّليات المتحدة ،على سبيل المثال ،دولة باسيفيكية ،وَّل يمكن إقصاؤها عن شرق آسيا .كما أنه
َّل يمكن إقصاء الصين أو الهند من الشرق األوسط أو غيرها من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية .وهناك
العديد من القضايا الدولية الملحة ،مثل الطاقة الخضراء ،والحفاظ على البيئةَّ ،ل يمكن التعامل معها على

المستوي اإلقليمي ،بل تحتاج إلى مقاربات عالمية.

يطرح كيسنجر مقاربة "وظيفية" للتعامل مع قضايا النظام العالمي ،تكون أوسع من المستوي اإلقليمي ،ولكن

أقل شموَّل من المستوي العالمي .تقوم هذه المقاربة على تولي الدول األكثر تضر ار من مشكلة ما قيادة وتنسيق

العمل الدولي لمواجهتها .ويطرح كيسنجر مشكلة أفغانستان كمثال ،حيث َّل توجد دولة في محيط أفغانستان
اَّلستراتيجي ،بل وفي المنطقة بأسرها ،لها مصلحة في انتصار طالبان ،أو استمرار وجود القاعدة كدولة داخل

الدولة ،أو قيام صراعات عرقية قد تمتد إلى الدول المجاورة .فسوف تتضرر إيران من وصول نظام شديد العداء
للشيعة إلى السلطة في كابول ،كما أن تصاعد قوة الجهاديين اإلسلميين سوف يزيد من زعزعة اَّلستقرار في

باكستان .ولروسيا مصالح في جمهوريات اَّلتحاد السوفيتي السابق ،تتأثر بشكل أو بآخر بسيطرة قوي متطرفة

على مقدرات األمور في أفغانستان ،كما أن لصعود التيار اإلسلمي المتطرف هناك تداعيات محتملة بالنسبة

لألقاليم المسلمة في الصين .كل هذه الدول لها مصلحة أكثر إلحاحاً من الوَّليات المتحدة في تحقيق اَّلستقرار
في أفغانستان .ولن يأتي التدخل األمريكي بأي حلول طويلة المدي ،بل إن ذلك لن يكون متاحاً سوي عبر
ائتلف من الدول المجاورة ،يعمل على تحقيق اَّلستقرار ثم ضمان استم ارره.

يتبني كيسنجر منظو اًر مختلفاً أيضاً لقضية الصعود الصيني ،حيث يري أنه َّل ينبغي أن ينظر للصين كدولة
قومية مثل الدول األوروبية التي صعدت في القرن الماضي ،فهي تعد كياناً حضارياً وقوة قارية شاملة ،كما أن

الوَّليات المتحدة أيضاً دولة تجسد هوية ثقافية على امتداد قاري واسع .ويري كيسنجر أن العلقة بين الصين
والوَّليات المتحدة محورية بالنسبة لتحقيق السلم واَّلستقرار العالمي .وعلى القادة أن يدركوا أن أياً من الدولتين
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لن تستطيع أن تفرض سيطرتها أو هيمنتها على األخرى ،وأن الصراع بينهما لن يؤدي إَّل إلى استنزاف
مجتمعاتهم بشكل كبير ،باإلضافة إلى تقويض فرص السلم العالمي.

كما يري كيسنجر أن إعادة التوازن إلى النظام الدولي هي مسئولية تقع على عاتق القادة السياسيين ،الذين
عليهم بذل الجهود لتجنيب العالم مخاطر الفوضى والصراع في مراحل التحول التاريخية .ولكن المؤرخ بول

كيندي يذكرنا بمقولة كارل ماركس الشهيرة ،إن الرجال قد يصنعون التاريخ ،ولكنهم مقيدون في ذلك بالمعطيات

الموجودة علي أرض الواقع ،وبالتحوَّلت التاريخية العريضة التي َّل يمكن الوقوف أمامها ).(Kennedy, 2010
فهناك حدود لقدرة الساسة على صناعة التاريخ أو تغيير مساره .وعند نقطة ما في المسافة بين جهود الساسة
ومعطيات الواقع على األرض ،سوف تبدأ ملمح النظام العالمي الجديد في التشكل.

ويرى الباحث أن الهيمنة األمريكية على العالم لن تسمح بسهولة ألي قوى في العالم بأن تصعد ،وتصل إلى
حد ما يمكنها من امتلق النفوذ الذي تستطيع أن تسبب الضرر ألي مصالح اقتصادية خاصة بالنظام الليبرالي،

وعليه فان دول البريك تجد أمامها نظاماً ليبرالياً يمكن أن يسمح لدول البريكس بالتحرك والنمو ربما إلى حدود
يجب أن َّل تتعارض مع المصالح الغربية وخاصة األمريكية.

 1.1الخاتمة
 النظام العالمي متجه إلى التشكيل وفق نظرية تعدد األقطاب الدولية والتي ستلعب دو اًر رئيساً في المرحلةالمقبلة لتشكيل النظام الدولي بكافة المؤسسات الدولية وفي معظم المجاَّلت السياسية واَّلقتصادية واألمنية
...إلخ
 تتجه معظم دول العالم إلى اَّلنخراط في تحالفات دولية بشكل متعدد لتحافظ على وجودها وتضمن استم ارريتهاوالحصول على حاجاتها الدولية في ظل عالم مليء بالصراعات السياسية واَّلقتصادية وغيرها من التحديات
المختلفة.
 تحاول الوَّليات المتحدة باستخدام القوة المتعددة التي تمتلكها سواء سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً إلى فرضهيمنتها على دول العالم كافة متذرع ًة بالحرب على اإلرهاب وذلك كردة فعل على أحداث  11سبتمبر والتي لم
تتوقف تداعياتها إلى اآلن ،فقد دمرت عدة دول على أساس الحرب على اإلرهاب وفرض الديمقراطية ،وَّل زالت
تتحرك بكل قسوة في معظم أنحاء العالم دون أن تجد من يقف في وجها ويقدر على منعها من اَّلستمرار
بالتدمير الل أخلقي الذي تستخدمه في مناطق متعددة.
 النظام الدولي في حراك مستمر ومحفوف بالمخاطر ،والمتمثلة بالصراع المستمر بين الدول الكبرى باألساسوالتي تبحث عن مزيداً من النفوذ والسيطرة على الثروات الطبيعية .وكذلك الدول النامية فالجميع يبحث عن
مقومات الحياة ،إضافة إلى البحث عن حماية أنفسها من تغول الدول الكبرى.
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 1.1المقدمة
هذا الفصل تم تخصيصه لمعرفة مدى قدرة مجموعة دول البريكس على اَّلستمرار في التصاعد ،تم تعريف
بريك كفرصة اقتصادية أو مالية وجميع أعضاء بريكس قد عرفوا على أنهم اقتصادات متنامية .في نفس الوقت
بعد األزمات المالية للعام  2441فقد شهدت المراكز التقليدية في اَّلقتصاد العالمي في الغرب نمواً اقتصادياً

بطيئاً أو حتى ركود .ولذلك فإن الخطاب حول بريكس كان اقتصادياً بشكل رئيسي ).(Sharma, 2012, pp. 6-7
بالطريقة التي تقدمها دول البريكس نفسها أعطت أسباباً إضافية للتركيز على النواحي اَّلقتصادية .تقرير بريكس
األول من قبل خبراء من بلدان البريكس هو أساساً حول اَّلقتصاد واقتصاديات البلدان األعضاء

( DELHI

).DECLARATION, 2012

وعلى الرغم من وجود خلف حول استدامة نمو اقتصادات بريكس إَّل أنه كان واضحاً أن بلدان البريكس سوف
تحتل مكانة رائدة إن لم يكن حتى مهيمنة في اَّلقتصاد العالمي في السنوات القادمة) . (Wansleben, 2012ويبدو

اآلن أن هناك ما يبرره القول إن بلدان بريكس منفردة على األقل إن لم يكن بريكس كمؤسسة هي "جزء من
المشهد الجيوبوليتيكي العالمي " ) .(Laidi, 2011, p. 2هكذا أيضاً هو كيف ينظر أعضاء البريكس ألنفسهم.

حيث ُعرفوا أنفسهم كعامل في العالم والذي يعرف "تغيرات معقدة وعميقة ذات مجاَّلت بعيدة المدى"

(BRICS

).Sanya Declaration, 2011

وسيشمل هذا الفصل على شروح وتوضيح لقدرة البريكس اَّلقتصادية والسياسية ،كما سيتم توضيح مدى تطبيق
البريكس للحوكمة من جهة ،ومن جهة أخرى مدى التزامها بتطبيق التنمية الدولية المستدامة والعمل على النمو
اَّلقتصادي العالمي.

 1.1بلدان البريكس باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة
وفقاً لما ذكره كبير اَّلقتصاديين في صندوق النقد الدولي ،فإن البلدان الناشئة والنامية ،في الثمانينيات ،بلغت

 31في المائة من الناتج العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية و 43في المائة من النمو العالمي في ذلك

العقد .وفي الفترة  ،2411- 2414قفزت هذه األرقام إلى  11في المائة من اإلنتاج العالمي و 71في المائة
من النمو العالمي .واَّلستنتاج الذي يمكن استخلصه هو أنه بالدرجة األولى فان عدسة البلدان المتقدمة النمو
لم تعد صالحة إلظهار اَّلقتصاد العالمي ).(Obstfeld, 2016
وهكذا كانت قصة األسواق الناشئة ،بما فيها بريكس وما و ارءها ،حاف اًز قوياً للتجارة واَّلستثمار والحد من الفقر
على الصعيد العالمي خلل هذه الفترة ،مما يساعد على تعزيز النمو في مناطق آسيا وأمريكا اللتينية وأفريقيا.
وقد ركزت هذه الظاهرة "تغيير الثروة" على جدول األعمال األساسي لجماعة بريكس باعتبارها رابطة سياسية
تعمل على تغيير معايير وترتيبات الحكم العالمي والتي أنشئت برعاية الوَّليات المتحدة في إطار الحرب العالمية
الثانية وبعدها مباشرة ،لتعكس التكوين الحالي والمستقبلي للقتصاد العالمي والسياسي في الوقت نفسه.
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وَّل شك أن عالم القرن الحادي والعشرين يبدو أكثر تعقيداً وَّل يمكن التنبؤ به من قبل ،فهناك أقطاب متعددة

من القوة جنباً إلى جنب مع حقائق ثقافية مختلفة هي المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تحدد هذا القرن الجديد،
وهنا بالتأكيد على وجود المزيد من الجهات الفاعلة في النظام السياسي العالمي ،وأن تغيير العالم َّل رجعة فيه؛
وأن العالم لديه أكثر من قوة ناعمة واحدة ،ولم تنتهي سيطرة القوى الغربية على معظم المؤسسات الدولية بعد،
ولكن "شيء عميق" قد تغير .فالقوة المالية والعالمية بما في ذلك القوة الناعمة لم تعد تنتمي إلى بلد واحد،
ويعتبر بريكس هو واقع جديد ) .(Niet, 2010, pp. 173-183فإن الدور اَّلستثنائي للصين في توليد األسواق
الناشئة بشكل عام والمسارات اَّلقتصادية للبريكس كمجموعة معينة هو ضروري لهذا الوضع .ومع اندماجه
في نظام التجارة العالمية وفتحه أمام اَّلستثمار األجنبي ،زاد نمو الصين ،مما أدى إلى دورة فائقة في السلع
التي أدت إلى ارتفاع معدَّلت النمو في البلدان المصدرة للسلع األساسية في جميع أنحاء العالم ،في المناطق
الغنية والفقيرة .كما دفعت استثمارات الصين في خلق سلسل إمدادات السلع إلى دفع هذه العملية ،إلى جانب
سياسة "الخروج" لتشجيع اَّلستثمار المباشر من قبل الشركات الصينية ،وَّل سيما في صناعات البناء وتكنولوجيا
المعلومات واَّلتصاَّلت .عندما تقدمت الصين بعكس الركود العالمي في عام  2441مع رزمة استثمارية كبرى
للمقاطعات والحكومات المحلية في الصين ،وكانت أسواق السلع اَّلستهلكية ذات التأثير اَّلقتصادي الكلي
العالمي ،مما ساعد مصدري السلع األساس ية على البقاء على قيد الحياة في األزمة المالية التي نشأت في
األسواق المالية في الوَّليات المتحدة وأوروبا .وكان من بين المستفيدين الرئيسيين من زملئهم في دول البريكس
الب ارزيل وروسيا وجنوب أفريقيا.منذ العام  ،2414تغيرت القوة اَّلقتصادية لمجموعة البريكس .حيث تحركت الصين نحو الهبوط مسار "طبيعي
جديد" للنمو يعتمد على اَّلستهلك المحلي واستبعاد الفحم من اَّلقتصاد بدَّلً من اَّلستثمار والصادرات وقد
دفعت دورة السلع إلى اَّلتجاه المعاكس ،مما كشف عن الثغرات في الهياكل اَّلقتصادية واختبار األنظمة
السياسية من تصدير السلع األساسية للبريكس .والب ارزيل وروسيا وجنوب أفريقيا لكل منها هياكل خاصة وتحديات
سياسية ذات طابع متوسط األجل ،ومن غير المحتمل أن تكون في صفوف األقطار الناشئة الغير مستقرة
اقتصادياً مرة أخرى إلى أن تجد طريقة جديدة للمضي قدماً .وفي الوقت نفسه ،فإن الهند تتحرك بوتيرة سريعة

(وان كانت تواجه تحديات اجتماعية وهيكلية كبرى) ،مدفوعة بإصلحات اقتصادية لصالح تنمية القطاع الخاص
واَّلستهلك الجماهيري ،مع مساعدة تكنولوجيا المعلومات واَّلتصاَّلت على ترشيد وتحسين برامج الحد من

الفقر .وعلى أساس أن الصين ستكون قادرة على إدارة إصلحها الطموح والشامل ،وهو أسلوب يحافظ على
معدل النمو "الطبيعي الجديد" الذي يبلغ  1.1في المائة ،ومن ثم فإن هناك على المدى المتوسط احتمال أن
الصين والهند معاً ،ومع مجموعة سكانية مجتمعة تصل إلى نحو ثلثة مليارات نسمة ،ستكون الدوافع الرئيسية
للنمو العالمي في المستقبل المتوسط والطويل األجل .وهذا اَّلحتمال مهم بالنسبة لباقي بلدان البريكس ،ولكنه
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ينطلق أيضاً من آفاق اَّلقتصاد والتنمية العالمية بشكل عام ،مؤكداً على األهمية العالمية للقضايا التي أثارها
التقلب المالي في الصين والتي ظهرت في عام  2411وأوائل عام .(World Bank, 2016) 2411

يجب اَّلقتناع بأن البريكس كتصنيف استثماري تغيرت بشكل كلي .وبالنسبة للسنوات السابقة حتى عام ،2414
عاد مؤشر بريك  *MSCIإلى  341في المائة ،وذلك مقارنة بعائد نسبته  11في المائة على مؤشر ستاندرد
آند بوورز**† في تلك الفترة .ولكن مع ظهور بلدان أخرى سريعة النمو تطورت على الساحة ،أصبحت فئة
أكبر تتكون من مجموعة ناشئة جديدة ،ولديها فرص استثمارية أكثر إلحاحاً

(O’Neill, J.; Stupnytska, A. and

) .Wrisdale, J., 2011مع هذا التغيير المستمر ،حسب التقارير اإلحصائية لغولدمان ساكس فقد انخفضت نسبة
تمويل بريك الرمزية بنسبة  21في المئة على مدى خمس سنوات ،وفي عام  2411تم جدولتها ضمن صندوق
األسهم الناشئة لغولدمان ساكس .وقد انتهت قصة استثمار بريك األصلية .غير أن كلً من الصين والهند
باعتبارهما محركات نمو عالمية رئيسية تتنبأ اآلن بما يتراوح بين  1و 1في المائة سنوياً للنمو على مدى

العامين المقبلين ومع إمكانية الحفاظ على هذا النمو حتى منتصف القرن ،وستغير أيضا شكل اَّلقتصاد العالمي
وشكل الحوكمة العالمية وأنماط التنمية.

 1.2.4بريكس كمنظمة دولية
من الجيد أن نفهم ما تمثل دول بريكس .وفقاً لتقرير الخبراء األول الخاص في بريكس
)DECLARATION, 2012

( DELHI

حيث تمثل دول البريكس أكثر نسبة من الناحية اَّلقتصادية والديموغرافية والمساحة

الجغرافية عن ما تمثله مجموعة الدول السبعة اقتصادياً .وبهذا المعنى فهي أكثر تمثيلً من مجموعة السبعة
التي كان صوتها مقر اًر في السياسة العالمية واَّلقتصاد .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى حقيقة أنه في كثير من
األحيان الصين ما زالت تحصد األرقام اإلحصائية لبريكس .على سبيل المثال في الوقت الحاضر حصة

بريكس في الناتج العالمي هو  11في المائة والصين تمتلك  11في المائة منه ).(Cameron, 2011, p. 3
في حال التوجهات اَّلقتصادية الحالية بريكس القائمة والمستمرة سوف تمثل الجزء األكبر من اَّلقتصاد العالمي
في المستقبل .ووفقاً لتقديرات مختلفة فإن حصة بريكس من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بالفعل ستتجاوز
نسبة القوى الصناعية السبعة في عام  2424أو كحد أقصى (Brütsch, and Papa, 2012, p. 1) 2432؛ .ومرة

أخرىَّ ،ل يزال اقتصاد الصين في وضع حاسم .ومن المتوقع أن تكون الصين أكبر اقتصاد وطني بالفعل في
عام  .2417وفي الوقت نفسه ،تتحمل بريكس حوالي  34في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في العالم بفضل الصين ).(Goldman Sachs, 2007, p. 106
* مؤشر  MSCIهو مؤشر لألسواق الناشئة تم إنشاؤه من قبل مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال العالمية للخدمات المالية واالستثمارية ،والتي تتخذ من
أمريكا مقرا ً لها وهو مؤشر مصمم لقياس أداء سوق األسهم في األسواق الناشئة العالمية ويتكون من مؤشرات في  83دولة من الدول ذات االقتصادات
الناشئة  ،وتضع المؤسسة تصنيفها لألسواق إلرشاد المستثمرين ).(Investopedia, 2017
†** مؤشر  Standard & poor'sوالمعروف بـ  - S&P 500-هو أحد المؤشرات لدى سوق األوراق المالية ويتكون من  500شركة رائدة في
التداول العام في سوق األسهم في الواليات المتحدة ،ويعتبر هذا المؤشر األفضل تمثيالً للسوق األمريكية لالسهم (أفاتريد.)8001 ،
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 2.2.4التنوع في بريكس
في المقدمة كان قد ذكر بالفعل أن شرطاً مسبقاً لكي تكون المنظمة فعالة هو التماسك .ومن ناحية أخرى يمكن
للمنظمة أن تكون مفيدة ألعضائها في حالة كان أعضاء يكملون بعضهم البعض بطريقة سياسية واقتصادية.
وفي ما يلي سيتم عرض بعض ملمح الدول األعضاء أساساً على تقرير بريكس من عام  2412وتقرير
غولدمان ساكس لعام  ،2447وسيتم طرح جوانب إضافية من الدراسات القائمة بالفعل.

وتتقدم الب ارزيل كبلد متخصص في الزراعة ) .(Cameron, 2011, p. 3والب ارزيل لديها  14مليون هكتار من األراضي
الصالحة للزراعة ،واألراضي القابلة للزراعة أكثر من  444مليون هكتار .وهذا يعني أنه من بين دول البريكس،
تعتبر الب ارزيل مصد اًر للمنتجات الزراعية خاصة للصين .ويرتبط أيضا بالوقود الحيوي الزراعي باعتباره منتجاً

ب ارزيلياً هاماً .وتقدم شركة الطيران الب ارزيلي  Embraerكمجال للبتكار حيث الب ارزيل في مقدمة دول البريكس.
على نطاق عالمي تأتي شركة  Embraerمباشرة بعد بوينغ وايرباص ) .(Report, 2012, p. 117وشركة Embraer

لديها بالفعل مشروع مشترك مع المجموعة الصينية لصناعة الطيران ) .(Harris, 2005, p. 23وعلوة على ذلك،
فإن نمو اَّلقتصاد الب ارزيلي يعتمد أوَّلً على الطلب المحلي.
تقدمت الصين بوصفها ورشة التصنيع ) .(Pieterse, 2008, p. 708ومن المفترض أن نقول إن التصنيع في الصين
بدأ بمدة أكبر بكثير من جميع دول البريكس األخرى ،وأن اقتصاد الصين موجه نحو التصدير" .الصين لديها
أيضا حوالي  12في المائة من الموارد المعدنية في العالم" ) .(Report, 2012, p. 3ومع ذلك ،فإنه َّل يكفي
للقتصاد المتنامي للصين ما يجعلها تعتمد على استيراد الموارد ).(Goldman Sachs, 2007, p. 47
وفي حالة الهند ،تم التشديد على قطاع الخدمات القوي و ) .(Cameron, 2011, p. 3ومن بين البريكس الهند
هي أيضاً مصدر قوة للبرمجيات ) .(Pieterse, 2008, p. 708ومع ذلك ،فإن مجموعة جولدمان ساكس (،2447

 )4-13تقدم الهند أيضا كدولة صناعية سريعة في الطريقة التي أصبحت فيها الصناعة محركا للنمو ،وبحلول
عام  2424سوف يدخل أكثر من  144مليون شخص جديد إلى القوة العاملة .وستكون هناك أيضاً عملية

توسع سريعة في الهند مرتبطة بالتصنيع .وبحلول عام  2424سوف ينتقل  144مليون شخص إلى المناطق

الحضرية

(Goldman Sachs, 2007, p. 19).

َّل تزال بالمقارنة مع غيرها من دول بريكس سوف تبقى الهند كدولة

منخفضة الدخل لعدة عقود .ويستند نمو الهند على الطلب المحلي ).(Report, 2012, p. 3
كواحدة من بين دول البريكس َق َدمت روسيا قاعدة لموارد الطاقة .حيث تمتلك روسيا حوالي  24في المائة من
موارد العالم من الغاز والنفط .باإلضافة إلى أن روسيا متخصصة في السلع األساسية ).(Cameron, 2011, p. 3
ومع ذلك ،فإن التوقعات الروسية ليست ضرورية أن تكون مشرقة كما هي مثل تلك لـ بريكس .ومن المفترض
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أن تواجه روسيا انخفاضاً هائلً في عدد السكان من  144مليون إلى  141مليين في عام 2414

Sachs, 2007, p. 37).

(Goldman

ونظ اًر لمواردها من الطاقة ،فإن روسيا موجهة نحو التصدير.

أما جنوب أفريقيا فلديها قاعدة معدنية كبيرة وهي واحدة من أبرز منتجي المعادن النادرة

(Report, 2012, pp.

) .3,5وهذا يجعلها بلد مثيرة للهتمام بالنسبة للصين وكذلك للهند الصناعية .وفي حالة الصين والهند ،يشار
إلى جانب خاص واحد لكل منهما فان شح المياه سوف يصبح مشكلة .وتستحوذ الزراعة حالياً على  11في

المائة في الصين و 11في المائة في الهند من إجمالي استخدام المياه والري وَّل زال هناك ازدياد في سحب
المياه ).(Goldman Sachs, 2007, pp. 105,107
حتى في المنظور السياسي والثقافي دول بريكس الناشئة تعتبر متنوعة .الصين وروسيا دول استبدادية .والب ارزيل
والهند وجنوب أفريقيا ،على األقل ،دول ديمقراطية رسمياً .وبالفعل هذا يجعل من الصعب على بريكس أن

تجتمع حول القيم المشتركة ) .(Cameron, 2011, p. 3فالصين والهند دول حضارية بدَّلً من الدول القومية.
وروسيا في مكان ما بينهما ،والب ارزيل وجنوب أفريقيا هي الدول القومية ) .(Schwengel, 2008, p. 768كذلك فان
الصين هي إلى حد كبير مجتمع الكونفوشيوسية والهند هي مجتمع هندوسي .وكلهما غريب عن الغرب على
الرغم من أن الهند تعتبر نفسها "األكثر" غربية "وليبرالية بين القوى غير الغربية"

(Nonalignment, 2012, p.

) .31والب ارزيل وروسيا وجنوب أفريقيا مجتمعات مسيحية .والب ارزيل هي الروم الكاثوليك ،وروسيا األرثوذكسية،
وَّل توجد في جنوب أفريقيا طائفة مسيحية محددة .حتى المجتمعات المسيحية متنوعة وتمثل الحضارات المختلفة.
وقد يكون من الصعب حقاً إيجاد قاعدة قيمة مشتركة للتعاون المتماسك وبناء الهوية بين بلدان البريكس

) .(Cameron, 2011, p. 3حتى الماضي اَّلستعماري َّل يجمع دول البريكس وكذلك التاريخ الروسي لم يفهم
بالطريقة التي كان أيضاً مهدداً من قبل الغرب.

يبدو أن من الصعب العثور على مسمى مشترك مما من شأنه أن يجعل بريكس منظمة دولية صلبة .ومع

ذلك ،من الناحية اَّلقتصادية ،يجعل التنوع اقتصادات بريكس مكملة وهناك إمكانات كبيرة لزيادة التعاون لصالح
أعضاء بريكس ،ويمكن أن تتطور بريكس إلى كتلة تجارية .شيء آخر ما يربط دول بريكس على الرغم من
التنوع هو النقطة التي تعتبر انهم جميعاً حولوا توجهاتهم إلى الطريقة الغربية للتحديث.

وقد اختاروا جميعاً طريقاً للسكان األصليين نحو المجتمعات الحديثة ) .(Kupchan, 2012, pp. 86-145ودول

بريكس ،حتى تلك الديمقراطية ،تختلف عن الرؤية الليبرالية للدول الغربية .ولكن من ناحية أخرى فإن أعضاء
بريكس غير واثقين من بعضهم البعض ألسباب مختلفة (المنافسة الصينية الروسية والمنافسة الصينية الهندية)
(Laidi, 2011, p. 2).
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 1.1البريكس كقوة تغيير سياسي
ماذا يمكن أن يكون سيناريو الحكمة من وجود بريكس كقوة سياسية ،حيث سيكون اَّلقتصاد الهندي في منتصف
القرن أكبر من اقتصاد الوَّليات المتحدة والصين ستكون  14في المئة أكبر من الوَّليات المتحدة والهند مجتمعة
)(Merchant, 2013

؟ أما الثلث دول األخرى أعضاء البريكس ،مع تكاملها مع الدول األعضاء فإنها تعتبر

مصدر للموارد ،التي سيتم سحبها من قبل عامل النمو في الصين والهند ،كما يرغب العديد من البلدان النامية
والمتقدمة األخرى ،وان كان ذلك في عالم يعاني من انخفاض نسبة كثافة الموارد مثل الغابات الخضراء
والتكنولوجيات المتقدمة األوسع نطاقاً ،وهذا يغير طبيعة الطلب على السلع والخدمات والعمل وراس المال

البشري.

البريكس باعتبارها قوة سياسية نشأت كمبادرة روسية ،وبمنطق أولي تبلور في مذكرات المفاهيم الروسية في
السياسة الخارجية وفي بريكس ثم انعكس في اإلعلنات الصادرة عن اجتماعات قمم بريكس الناجحة ،والمنطق
األساسي هو أن النظام الدولي في عملية تحول نحو تعدد األقطاب -وفي عالم المستقبل هذا ،فإن أهمية
الوَّليات المتحدة في النظام العالمي ستفسح الطريق أمام تقاسم التصويت والمبادرة والمسؤولية ).(Acharya, 2014
والرؤية التي َّل يزال قادة البريكس يتأملونها هي عالم أكثر عدالة وانصافاً ،في ظل سيادة القانون الدولي واألمم

المتحدة ،وحيث َّل يشكل تغيير النظام جزءاً من جدول أعمال أقوى الدول ،وحيث سيجري إصلح هياكل
التصويت في مؤسسات بريتون وودز لتعكس التوازن اَّلقتصادي الجديد في العالم .هذا هو المنطق الرئيسي

الذي شكل اَّلقتراح من روسيا لتشكيل البريكس ،وهي دولة تتطلع إلى ممارسة دور رئيسي في هذا التحول
العالمي ،كدولة جاذبة لألعضاء اآلخرين ) .(Pieterse, 2008, p. 708في نفس الوقت فان الثلثة اآلخرون يعتبرون
أنفسهم كقوى صاعدة ،والى جنوب أفريقيا مع تطلعاتها إلى أن يكون الصوت الرئيسي ألفريقيا الصاعدة.
وجاءت المبادرة الروسية في وقت قام فيه التحالف بقيادة الوَّليات المتحدة بإطاحة نظام العراق .وفي الوقت
نفسه تقريباً ،ولدت أزمة مالية حادة تسببت بسمعة سيئة واضحة للبلدان والمؤسسات في صميم اإلدارة اَّلقتصادية
العالمية .لذلك مفهوم مجموعة من غالبية البلدان من خارج هذه الدائرة أخذ منظور جماعي على شكل النظام

الدولي للمستقبل يمتلك المنطق المناسب ،حتى لو لم تكن المصالح الجيوسياسية لبريكس دائماً متقاربة.
وبتتابع التاريخ كمصدر لألحداث السابقة ،فان مجموعة العشرين على الفور أنشأت في عام  2441لتفادي
كارثة مالية واقتصادية عالمية .وشاركت مجموعة بريكس بشكل كامل في مجموعة العشرين في عام 2441
كمنتدى اقتصادي رئيسي في العالم .في الواقع ،هذه هي الصيغة التي كانت متكررة في بيانات البريكس منذ
ذلك الحين .أما بالنسبة لمجموعة البريكس ،فإن ظهور مجموعة العشرين يحظى بتأييد للموقف الذي تحتاج
إليه نظم الحوكمة العالمية لكونها ذات أهمية قصوى وتتجه إلى تعدد القطبية ) .(Laidi, 2011, p. 2وفي اجتماع
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مجموعة العشرين عام  ،2414تم التوصل إلى اتفاق إلصلح عمليات التصويت في صندوق النقد الدولي
(ومن ثم فإن هياكل التصويت في البنك الدولي تغيرت مباشرة بمثابة آلية تلقائية) .المعارضة في الكونغرس
األميركي إلى مثل هذا التحول العلني في القوة اَّلقتصادية النسبية أعاق تنفيذ هذا التغيير ألكثر من خمس
سنوات ،على نطاق واسع ينظر إليها على أنها تضر المصالح على المدى الطويل في الحفاظ على شرعية
مؤسسات بريتون وودز .وهكذا ،فإنه من الواضح أن وزير الخزانة األمريكي ،في بيانه الصحفي الذي رحب
بإدراج إصلحات صندوق النقد الدولي في مشروع قانون اإلنفاق الجامع الذي أقره الكونغرس في منتصف
ديسمبر ،2411قال إنه يعزز الدور القيادي المركزي للوَّليات المتحدة في النظام اَّلقتصادي العالمي ،واثبات
التزام الوَّليات المتحدة بالحفاظ على هذا الموقف " ) .(Treasury, 2015وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي ،في
إعلنها في هذه المناسبة ،إلى أن اإلصلحات "تحسن من حوكمة صندوق النقد الدولي ،وتعكس بشكل أفضل
دور البلدان الناشئة والنامية الدينامية في اَّلقتصاد العالمي"" .ليحقق بذلك أربعة اقتصادات سوقية ناشئة)
الب ارزيل والصين والهند وروسيا (من بين أكبر عشر دول أعضاء في صندوق النقد الدولي ،مع زيادة صوت
البلدان األفريقية ) .(IMF, Quota and Governance Reforms, 2015ومن ثم تقدمت واحدة من المخاوف من
الجنوب العالمي من قبل عمل البريكس داخل وخارج الـ .G20
ومن منظور بريكس ،فإن "بريكس" هي بالفعل منبر للحوار والتعاون فيما بين البلدان األعضاء " .ولكن من
أجل أن يكون هناك شيء أكثر تحتاج بريكس لبناء المؤسسات

(Report, 2012, p. 177).

لذا فإن الفكرة هي أن

بريكس لن تبقى مجرد اجتماع سنوي للمناقشات .وفي مؤتمر قمة جنوب افريقيا ،تم تسوية الهدف لتطوير
البريكس إلی آلية كاملة للتنسيق الحالي والطويل األجل بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الرئيسية في اَّلقتصاد
العالمي والسياسة الدولية

).(BRICS and Africa, 2013

 1.3.4طبيعة البريكس وأعضائها والتحديات التي تواجهها
ترتبط الب ارزيل في بريكس باهتمامها بزيادة التجارة بين بلدان الجنوب وخاصة مع اَّلقتصادات النامية مثل
الهند وجنوب أفريقيا ) .(Kliman, 2012, p. 58ومن منظور ب ارزيلي ،من الممكن أيضاً فهم العضوية في بريكس

كقناة تمويل بديلة ،وعلى الرغم من أن الصين والب ارزيل توافقتا بالفعل قبل بريكس على استثمارات بقيمة 4

مليارات دوَّلر أمريكي من أجل التحسين وتوسيع خطوط السكك الحديدية والطرق والموانئ الب ارزيلية

(Harris,

) .2005, p. 24وبمعنى أوسع للب ارزيل بريكس هو تجمع سياسي يعتبر وسيط بين الغرب وخاصة الوَّليات المتحدة
من جهة وأمريكا اللتينية من جهة أخرى.
بالنسبة للصين تسمح بريكس بفرصة "لمشاركة نهجها السيادي" ) .(Laidi, 2011, p. 10واَّل فإن الصين لديها
بالفعل القدرة على التصرف من تلقاء نفسها كقوة عالمية على عكس أعضاء بريكس اآلخرين .وانضمت الهند
إلى كتلة القوى الناشئة بريكس مما يرجح زيادة وزن الهند في المفاوضات العالمية ).(Kliman, 2012, p. 59
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ولكن الهند ليست ملتزمة فقط بـ بريكس ،وينبغي للهند أن تستكشف في آن واحد سبلً أخرى للمشاركة
اَّلستراتيجية مثل منطقة المحيط الهندي .وبالنسبة للهند يمكن أيضاً إنشاء مناطق ثنائية للتجارة الحرة مع جميع

البلدان التي تساهم حالياً بأكبر قدر من النمو العالمي؛ باإلضافة إلى أعضاء بريكس أيضاً مع تركيا واندونيسيا
ونيجيريا ).(Nonalignment, 2012, p. 26

على الرغم من أن بريكس أنشئت من قبل المبادرة الروسية ،إَّل ان روسيا هي أقل األعضاء مثالية في البريكس.
حيث أنها ليست قوة ناشئة ولكن قوة عظمى سابقة حريصة على الحفاظ على القليل من األوضاع السياسية
التي فقدتها في انهيار اَّلتحاد السوفيتي .ومع ذلك ،فإن روسيا َّل تزال تعتبر واحدة من الدول الرائدة في العالم
مع مقعد دائم في مجلس األمن ) .(Russian, 2008, p. 5بالنسبة لروسيا بريكس هو ائتلف ما يسمح لروسيا
بربط نفسها مع مجموعة واسعة "خاص ًة في حالة التفاعل مع الغرب" ) .(Laidi, 2011, p. 7ولكن من ناحية

أخرى لم تحصل روسيا على دعم كبير من أعضاء بريكس اآلخرين حول قضايا السيادة.

يبدو أن روسيا تعتقد أن بريكس سوف تصبح "واحدة من القطع الرئيسية على رقعة الشطرنج العالمية"

(Lavrov,

) .2012, p. 1ولذلك فإن روسيا تدعم بريكس كنموذج جديد للعلقات العالمية والتي تتغلب على اَّلنقسام القديم
بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ،وستكون بريكس بالنسبة لروسيا أولوية رئيسية للسياسة الخارجية .كما
أن روسيا تأخذها على نحو أو آخر بأن جميع دول البريكس تتقاسم المصلحة المشتركة في إصلح النظام
النقدي والمالي الدولي ) .(Lavrov, 2012, p. 3لذلك يجب على أعضاء بريكس الوصول إلى مستوى جديد من
التعاون .ولكن من الممكن أيضاً القول أنه بالنسبة لروسيا فان بريكس هي مجرد وسيلة لتحقيق موقف قوي في

المجتمع العالمي وقناة تواصل للمشاركة المرنة في الهياكل الدولية ).(Russian, 2008, pp. 1,3

وفي تعزيز دورها في السياسة العالمية بريكس ليست الوسيلة الوحيدة لروسيا .وبالنسبة لروسيا ،فإن منطقة
آسيا باسيفيك تتزايد أهميتها نظ اًر ألن روسيا جيوسياسياً هي جزء من تلك المنطقة .ولذلك فإن النموذج الثلثي
أو الترويكا الروسية-الهندية-الصينية مهمة أيضا بالنسبة لروسيا ) .(Russian, 2008, pp. 5,6-14كما أن لمنظمة

شانغهاي للتعاون حي اًز خاصاً في السياسة اآلسيوية الروسية .وهو يتيح فرصة لتطوير علقات ودية مع الصين
والهند بعد أن تلقت الهند مركز المراقب في منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي آسيا تعتزم روسيا أيضا بناء شراكة استراتيجية مع الصين .ولكنها ترغب أيضاً في تطوير علقاتها مع

تركيا ومصر والجزائر وايران والسعودية وسوريا وليبيا وباكستان وغيرها من الدول اإلقليمية الرائدة
)2008, p. 14-15

(Russian,

على الرغم من أن روسيا تسعى في أمريكا اللتينية إلى إقامة شراكة استراتيجية مع الب ارزيل،

ولديها أيضاً مصلحة "لتوسيع تعاونها السياسي واَّلقتصادي مع األرجنتين والمكسيك وكوبا وفنزويل"
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.

كل هذه المصالح تدعم الحجة القائلة بأن بريكس هي أداة استراتيجية لروسيا في الحفاظ على مكانتها في
السياسة العالمية وتحسينها بدَّلً من تحويل النظام الدولي برمته.
وبالنسبة لجنوب أفريقيا ،فإن بريكس هو استمرار لمؤتمر باندونغ* التاريخي ) .(SA BRICS, 2013, p. 3وبهذا
المعنى يمثل التعاون بين الجنوب والجنوب ضد سيطرة الغرب .فاَّلنضمام إلى بريكس يزيد من مكانة جنوب
أفريقيا وخاصة في السياق األفريقي .وفي سياق بريكس ،حددت جنوب أفريقيا دورها لضمان أن تستفيد بقية
القارة األفريقية من عضوية بريكس ) .(SA BRICS, 2013, p. 1وهذا يفسر حقيقة أن موضوع قمة بريكس في
ديربان هو أفريقيا ،وأعطت القمة دعمها لعملية التكامل األفريقي ).(BRICS and Africa, 2013
وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى بعض المصالح المحددة ألعضاء مجموعة بريكس ،يمكن اَّلستنتاج بأن
بريكس كمؤسسة تستخدم للنهوض بالمصالح الوطنية التقليدية لألعضاء .بريكس تعتبر مجموعة تهدف أكثر
من أجل تحقيق المكاسب الفردية للدول أكثر من تحقيق نظام عالمي منصف وعادل

(Brütsch, and Papa,

) .2012, p. 2وَّل تعتبر بريكس بالضرورة األولوية الرئيسية في سياسات األعضاء الخارجية أو العالمية .ومع
ذلك ،يعزز تعاون بريكس أهمية كل عضو من أعضائه ولكن وفقاً لكاميرون

)(Cameron, 2011, p. 2

"ليس

مجموعة متماسكة في معظم القضايا السياسية واألمنية واَّلقتصادية أو التجارية الكبرى" .وحسب ليدي تشكل
بريكس تحالفاً غير متجانس من القوى المتنافسة في كثير من األحيان التي تشترك في مصلحة مشتركة واحدة:

" لتقليص قدرات الهيمنة الغربية" ).(Laidi, 2011, p. 1

 2.3.4الصين والهند وموقعهم داخل البريكس والنظام العالمي
ويبدو أن من الواضح بالفعل أن النظام اَّلقتصادي العالمي يواجه في المقام األول من قبل الصين والهند
اللتين ليستا دولتين فحسب بل مناطق عالمية وحضارات قديمة .وهي تقع بين الشمال والجنوب التقليديين مما
يخلق المجتمعات شبه المركزية .وقد دخلت هاتان القوتين مجدداً في التاريخ العالمي.

) 8-627وكما يقول بييتيرس

)(Pieterse, 2008, p. 713

(Schwengel, 2008, pp.

بعد بضع مئات من السنين من اَّلستثناء التاريخي للهيمنة

الغربية فان الصين والهند تعودان .هذا النوع من الجدل يعني أنه عندما نتحدث عن التغيير العالمي ليست
القضية بالضرورة عن بريكس ولكن أوَّلً وقبل كل شيء عن الصين والهند.
باإلضافة إلى بريكس بعض المؤسسات تستخدم مصطلح " (Emerging 7) "E7السبعة الناشئة :الب ارزيل
والصين والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا .وتشير التقديرات إلى أن  E7سيتولى دول مجموعة السبعة
في وقت مبكر من عام  2417وفقاً لشروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص .وبحلول نهاية عام ،2414
* مؤتمر باندونغ :هو مؤتمر اإلخاء األفريقي واآلسيوي الذي عقد بمدينة باندونغ اإلندونيسية يوم  1111/44/11وقد مهد لبروز حركة عدم اَّلنحياز
فيما بعد ،وحضره وفود  21دولة أفريقية وأسيوية ،واستمر لمدة أيام.
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ستكون  E7أكبر بنسبة  71في المائة من بلدان مجموعة السبعة .ومع ذلك فإن الكثير من النمو في E7
سوف تكون مدفوعة من قبل الصين والهند .وبحلول عام  2414ستكون الصين والهند والوَّليات المتحدة
األمريكية "أكبر ثلثة اقتصادات في العالم".

)(Economics, 2013, p. 8

في بريكس .بالفعل دورها في التجارة الخارجية للبريكس هو تحديد.

أصبحت الصين مهيمنة بشكل متزايد

)(Jacques, 2012, p. 497

على سبيل المثال الصين هي الشريك التجاري الرئيسي للب ارزيل والهند وجنوب

أفريقيا )(Laidi, 2011, p. 10

في

عام  2414كانت الصين أكبر مستثمر أجنبي في الب ارزيل (أساساً في إنتاج النفط) ).(Jacques, 2012, p. 437
وتقوم الشركات الدولية الكبرى في المقام األول بنقل منشآتها البحثية والتطويرية إلى الصين والهند بسبب "الخزان

الضخم للمواهب العلمية والهندسية الرخيصة

)(Palat, 2008, p. 725

" .والصين والهند هما أيضا البلدان التي

أجبرت على إبرام اتفاقات مع الحكومات في أفريقيا وأمريكا اللتينية والشرق األوسط لتأمين الموارد اللزمة من
المواد الخام والوقود األحفوري َّلقتصاداتها المتنامية .وكان ما يقرب من  14في المائة من اَّلستثمارات األجنبية
للصين في أمريكا اللتينية للحصول على المواد الخام " ).(Palat, 2008, p. 726
والمنطقة الوحيدة حيث الهند لديها زمام المبادرة على الصين وغيرها من بريكس هو قطاع تكنولوجيا المعلومات.
فعلى سبيل المثال ،بلغت قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات في الهند  14مليارات دوَّلر أمريكي مقارنة ب
 1.1مليار دوَّلر في الصين .قطاع تكنولوجيا المعلومات القوي في الهند والكفاءة في البرنامج قد قاد بالفعل
كل من كبرى الشركات العالمية مثل جنرال الكتريك ،وانتل ،وسيسكو ،و آي بي إم وديل للستثمار في الهند.
وقد اتبعت شركات أخرى ،مثل نوكيا نفس المثال ).(Harris, 2005, p. 19
وقد اعتبرت الصين نفسها كأكبر دولة مصدرة في العالم .وتجدر اإلشارة إلى أن الصين لديها أكثر من 2.1
تريليون فائض لتجارتها الخارجية .وقد أعطى ذلك خيا اًر للصين للستثمار في الخارج.
)2011, p. 37

(Green and Kliman,

من ناحية أخرى ،أدت الواردات الصينية إلى تبديل اإلنتاج المحلي في بعض الدول األفريقية .أو

تفضل الشركات الصينية "توظيف العمال الصينيين في أفريقيا وتوفير ظروف عمل سيئة عند توظيف العمال
األفريقيين".

)(Palat, 2008, p. 728

في حالة جيدة أو سيئة يكون الحديث أوَّلً عن الحاضر الصيني في أجزاء

مختلفة من العالم ،وتأتي الهند فيما بعد وباقي دول البريكس يبدو أن لها دو اًر طفيفاً في التحول العالمي.
وعند التأكيد على الدور المتزايد للصين والهند في النظام العالمي ،فإن جانباً مثي اًر للهتمام هو أن وثيقة

مشتركة بين الصين والهند )َّ ( A Shared Vision, 2008ل تشير على اإلطلق إلى بلدان أخرى من بلدان البريك.
وبدَّلً من ذلك ،تتحدث عن تعزيز السلم والتنمية معاً في آسيا والعالم أجمع .كما تتحدث عن تعزيز بناء عالم
متناغم من السلم الدائم واَّلزدهار المشترك .ومن الجوانب المثيرة للهتمام هنا أن مفهوم "متناغم" يشير إلى

الفلسفة الكونفوشيوسية ويرتبط بالفهم الصيني حول مستقبل النظام العالمي ،أي كلها تحت السماء.
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 3.3.4التنافس والتحديات بين الصين والهند
رسمياً من المفترض أن تكون الصين والهند أصدقاء طيبين تستند علقتهم إلى ما يسمى بالمبادئ الخمسة

للتعايش السلمي منذ الخمسينيات .وكلتا الدولتين ملتزمتان بتحقيق السلم والتقدم البشري .كما أنها تدعم التكامل
اإلقليمي في آسيا ) .( A Shared Vision, 2008لكن جانباً مثي اًر للهتمام في الرؤية المشتركة بين الصين والهند
هو أنه يعبر عن طموح الهند للمقعد الدائم في مجلس األمن الدولي ،ولكنه َّل يعطي دعم الصين للهند

(A

) .Shared Vision, 2008وبشكل عام ،تعارض الصين زيادة عدد األعضاء الدائمين في مجلس األمن الدولي،
حيث أن أول مستفيد محتمل سيكون الهند.
وقد دعمت الوَّليات المتحدة صراحة الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس األمن .من وجهة نظر الوَّليات
المتحدة تمتلك الهند اإلمكانيات التي َّل تملكها الدول األخرى في موازنة التأثير الصيني المتزايد في النظام
الدولي المتغير ) .(Laidi, 2011, p. 12واعتراض الصين والدعم األمريكي للهتمام الهندي يضع الهند في موقف
صعب .كما أشير سابقاً الهند ليست بالضرورة حريصة على الشراكة مع الوَّليات المتحدة األمريكية .ومن شأن

الصداقة أن تكون كافية للهند ألن الصين مرتابة بالشراكات الهندية ،وترى علقات هندية أفضل مع الوَّليات
المتحدة األمريكية بمبالغ صفرية ).(Nonalignment, 2012, p. 32
وفقا

لكاميرون )(Cameron, 2011, p. 3

الصين والهند منافسين استراتيجيين بقدر ما هم أصدقاء أو حتى حلفاء.

خصوصاً الهند قلقة بشأن اَّلرتفاع العسكري للصين واهتمامها الواضح بتطويق الهند مع الموانئ اَّلستراتيجية
في ميانمار وبنغلديش وسري َّلنكا وباكستان ) .(Pant, 2010, p. 55كما كانت الصين نشطة في الساحة الخلفية
للهند في نيبال وموريشيوس ) .(Jacques, 2012, p. 440وازداد الوجود العسكري الصيني في التبت في أوائل عام
 .2444كما تشترك الصين والهند في الحدود المتنازع عليها في جبال الهيماَّليا .كل هذه العوامل تعني على
األقل من وجهة النظر الهندية أن هناك توتر في العلقات الصينية الهندية .ومن الممكن أيضاً الحديث عن
التنافس بين الصين واله ند على الموارد الطبيعية الروسية .كما أنها تتنافس على نفوذ آسيا الوسطى ومواردها

).(Brütsch, and Papa, 2012, p. 2
وكل البلدين حريصان أيضاً على اَّلستيلء على الموارد األفريقية .ولذلك "ينبغي أن تكون أفريقيا مجال تركيز

رئيسي للهند من الناحيتين اَّلقتصادية والسياسية" ) .(Nonalignment, 2012, p. 35وقد جعل اَّلعتماد المتزايد

على الموارد الخارجية المحيط الهندي بالغ األهمية بالنسبة لألمن الهندي .ومن أجل تأمين إمدادات الموارد
الحيوية والطرق التجارية ،يجب أن تكون الهند "في وضع يسمح لها بالسيطرة على منطقة المحيط الهندي"
).(Nonalignment, 2012, pp. 38,41
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على الرغم من أن الصين تتحدث عن اَّلرتفاع السلمي سيكون في المستقبل المنظور السياسة الخارجية الرئيسية
والتحدي األمني للهند .من وجهة النظر الهندية هي القوة الرئيسية الوحيدة مباشرة في الفضاء الجيوسياسي في
الهند .ولذلك يجب أن يكون في مصلحة الهند لجعل الصين مشغولة في مسرحها الجيوسياسي فو اًر .ومن

مصلحة الهند تشجيع الوَّليات المتحدة واليابان وأستراليا واندونيسيا وحتى فيتنام على أن تكون أكثر نشاطاً في

مسرح أسيا الباسفيك وخاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي .وهذا يمكن أن يحد من وجود الصين في المحيط
الهندي وفي جنوب آسيا.

)(Nonalignment, 2012, pp. 13,16,32

بالنسبة للهند يبدو أن الصين منافساً رئيسياً للوَّليات المتحدة في اَّلقتصاد وبعد ذلك أيضاً من الناحية

العسكرية .لذلك ،يجب على الهند المراقبة بعناية المنافسة الصينية األمريكية في آسيا .وفيما يتعلق بالمنافسة
الصينية األمريكية ،فهمت الهند أن العديد من الدول اآلسيوية تبحث عن الهند لدور أكثر نشاطا في آسيا في
تحقيق التوازن بين النفوذ الصيني .تعتبر الهند أن آسيا من المرجح أن تكون مسرحاً للتنافس اَّلستراتيجي

ومسرحاً لم نافسة كبيرة في السلطة ،ليس أقلها أن "البصمة اَّلقتصادية واَّلستراتيجية للصين في آسيا هائلة"

بالفعل ).(Nonalignment, 2012, p. 12

الهند َّل تتوقع أن يكون لها دور هام في آسيا في موازنة النفوذ الصيني .ولكنها تعتبر نفسها أيضا قوة عالمية
من تلقاء نفسها .إن حجم ونجاح اَّلقتصاد الهندي "سيترك أث ًار استثنائياً على العالم بأسره ويحدد اإلمكانات

المستقبلية لكافة أنواع البشر" .وتعتقد الهند أيضاً أن العالم بأسره "يتطلع بشكل متزايد إلى الهند لتشكيل المعايير

العالمية" ) .(Nonalignment, 2012, p. 36وفي حين ترى الصين نفسها في وقت واحد على أنها دولة متوسطة
متجددة في النظام العالمي المستقبلي ،فمن المرجح أن يصعب على بريكس العمل كمنظمة دولية متماسكة من
أجل تشكيل النظام الدولي الجديد.
ويرى شوينغل ) (Schwengel, 2008, p. 770أن الوَّليات المتحدة األمريكية لم تعد الضامن الوحيد للسوق العالمية
باعتبارها قوة المحيط الهادئ واألطلسي لم تعد مقبولة عالمياً هي المهيمنةَّ" ،ل من قبل النخب وَّل بواسطة

عامة الشعب " .الجانب المثير للهتمام في الوضع الحالي هو أن الخط الفاصل الرئيسي بين نوعين مختلفين
من الرأسمالية

)(Pieterse, 2008, p. 716

يتداخل مع اَّلنقسام الحضاري .ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت

بريكس كمنظمة هي عامل تحدي هيمنة الوَّليات المتحدة وقادرة على بناء النظام الدولي في المستقبل.
ومن المرجح أن يكون لدى بريكس حالياً أكثر شيوعاً من "الحجم واحتماَّلت النمو والتنافس المتبادل"

(Brütsch,

) .and Papa, 2012, p. 3وهناك أيضاً علماء مثل شارما الذين يشككون في النمو المستمر للبريكس .وتعتمد نظرة

شارما على التجربة التاريخية للنمور اآلسيوية وكذلك لبعض الحاَّلت األخرى التي لم تكن قادرة على الحفاظ
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على نمو مرتفع أكثر من عقدين فقط .بحيث ترتبط قدرة بريكس على تغيير النظام الدولي باآلفاق اَّلقتصادية
والتنوع داخل بريكس ).(Sharma, 2012
دول البريكس عام ًة -ذات اقتصاد سريع النمو ،ومهتمة بتغيير النظام إلى متعدد األقطاب ،وتجمع على

الكراهية ضد الهيمنة األمريكية ولكن هذا ليس بالضرورة ما يكفي لجعلها مؤسسة متماسكة ومؤثرة .ومن ناحية
أخرى ،فإن الب ارزيل وروسيا وجنوب أفريقيا أكثر قرباً للغرب من الصين والهند .فالصين والهند يمثلن حضارة
مختلفة ،وبالتالي يمكن أن يكونا منافسين للنظام الدولي القائم.

ويرى الباحث أن التنوع داخل بريكس يجعل من الممكن للوَّليات المتحدة األمريكية أو محور شمال األطلسي
العمل على تقسيم بريكس واَّلستمرار في حكم العالم .وبالنسبة للب ارزيل وروسيا وجنوب أفريقيا ،يمكن أن يكون
إصلح المؤسسات الحيوية في إدارة النظام الدولي الحالي كافياً .وهذا عامل واحد يقوض القوة المحتملة لبريكس
كترتيب دولي .والعامل اآلخر هو التنافس الصيني الهندي .هذا التنافس يجعل من الممكن للوَّليات المتحدة

األمريكية استخدام الهند في لعبة الصين والوَّليات المتحدة الناشئة لمكانة رائدة في النظام الدولي في المستقبل.
وَّل يزال من الصعب رؤية مؤسسة بريكس كمؤسسة ما من شأنها أن تشكل تحدياً خطي اًر للنظام الدولي القائم.

بل هي مؤسسة للنهوض بمصالح وطنية فردية متنوعة للدول األعضاء .وقد يكون جزء من بلدان البريكس
راضياً عن زيادة صوتها ودورها في السياسات العالمية وفي الهياكل اإلقليمية .ومن شأن ذلك أن يعمد إلى
إضفاء الطابع الديمقراطي على النظم الدولية ،ولكنه َّل يؤدي بالضرورة إلى تغيير النظام وقواعده القيمة حتى

في حالة أن زيادة تحديث القوى الصاعدة ستكون أكثر عملية للسكان األصليين وبالتالي تزيد من التعددية في
النظام العالمي.
على الرغ م من أن بريكس كمؤسسة َّل تتحدى بالضرورة النظام الدولي القائم هناك عناصر في بريكس يمكن
أن تكون قاعدة لنظام عالمي بديل .ولكن من األرجح أن تتكاثف الصين والهند بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
واَّلستعاضة عن النظام القائم بما يمكن أن يعكس الواقع الدولي على نحو أفضل .والصين والهند هما عضوان
من بلدان البريكس َّل يكفيان إلصلح النظم الدولية .وكلهما يتحدثان عن تغيير قواعد اللعبة على الرغم من
أن كليهما يتكئ على اقتصاد السوق الموجه نحو النمو.
وأخي اًر ،فإن كيفية اَّلنتقال السلمي أو العنيف ستعتمد أوَّلً على كيفية قبول اإلصلحات المحتملة من جانب

القوى المتزايدة والمتناقضة .أوَّلً وقبل كل شيء ،هل القوى المتجهة للهبوط على استعداد للتكيف مع الحقائق

الجديدة بعد أن تم استيعاب النظام العالمي القائم على أنه طبيعي لما يقارب مائتي سنة .والشيء اآلخر هو
هل أن اإلصلح يستوعب القوى الصاعدة بما يكفي لكي يكون راضياً .قد تكون اإلصلحات كافية للوَّليات
المتحدة والب ارزيل وروسيا وجنوب أفريقيا ولكن ليس بالضرورة للصين والهند.
99

في حال الحديث عن تغيير الهيمنة في نفس الوقت مع تغيير النظام العالمي كله ،فان القضية ستكون أكثر
تعقيداً .في هذه الحالة ليست بريكس ولكن الصين كالمملكة الوسطى الجديدة المحتملة المتوقع أن يكون الحديث
عنها .من ناحية أخرى هناك حالياً العديد من الدول في جنوب العالم التي هي على استعداد للدخول بارتباط

مع الصين ،ولكن في الوقت نفسه أقل اهتماماً للهيمنة الصينية في النظام العالمي.

 1.1البريكس والحوكمة العالمية
توجد في الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا مجموعة اقتصادية متماسكة منذ عام  .2441وَّل شك
أن الديناميكية في العمل والتي تسعى بريكس من خللها إلى تشكيل نظام الحوكمة العالمية في المستقبل هو
عملية من التحدي والتقارب ،مع نظام التنمية العالمية باعتبارها الساحة الرئيسية ).(Li, X. and Carey, R. , 2014
وكمثال على هذا التحدي والتقارب في العمل ،شهدت الفترة المرتبطة بتوقف تأييد الكونغرس إلصلح صندوق
النقد الدولي ( ،(IMFقيام دول البريكس بإنشاء بنك التنمية الجديد ( )NDBوتجهيز صندوق اَّلحتياطي
( .) CRAباإلضافة إلى ذلك ،بعد أن بدأت فكرة بنك التنمية الجديدة (بناء على اقتراح من تشن يوان ،رئيس
البنك الصيني للتنمية) ،أطلقت الصين أيضاً إنشاء البنك اآلسيوي للبنية التحتية للستثمار ( .)AIIBولذلك

أثارت المملكة المتحدة الكثير من قلق المسؤولين األمريكيين بقرارها اَّلنضمام إلى البنك في مطلع عام ،2411

والتي تسببت باتباع عدد كبير من الدول المتقدمة األخرى نفس الطريقة ).(Epstein, 2015
ولم يكن تحرك بريكس مدفوعاً فقط بالعوامل اَّلقتصادية والسياسية ولكن أيضاً فشل اإلطار العام لإلدارة

اَّلقتصادية العالمية القائم لتلبية احتياجات هذه البلدان .ونتيجة لذلك ،أنشأت بلدان البريكس آلية تعاونية جديدة

تعزز إصلح الهيكل اإلداري السياسي واألمني في األمم المتحدة وفي النظم المالية والنقدية والتجارية الدولية.
وقد عقدت حتى اآلن ثمانية مؤتمرات قمة لمجموعة بريكس). (Tian, 2016
واألهم من ذلك أن التعاون بين بلدان البريكس َّل يؤدي فقط إلى نتائج تتفق مع مصالحها الخاصة بل تعكس
أيضا مصالح البلدان األخرى .وسيؤدي تعاونها إلى إحداث تغييرات تدريجية في النظام الدولي والتقليل إلى
الحد األدنى من الصدمات الحتمية التي قد تنجم عن اإلصلح.
وفي اجتماع قمة واشنطن بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس أوباما في سبتمبر  ،2411يشير السجل الصيني
إلى انه تم التوصل إلى اتفاق حول مفهوم "نموذج جديد للعلقات الدولية الرئيسية" ،معترفاً بوضع الصين كقوة

كبرى بينما تعمل على ضمان أن تكون عملية القوة المتصاعدة سلمية .وكجزء من هذه اَّلتفاقية ،ستدفع الوَّليات

المتحدة قدماً مع حزمة إعادة إصلح صندوق النقد الدولي لعام  ،2414في حين أن الجانب الصيني سيضمن
أن المؤسسات المتعددة األطراف الجديدة التي تدعمها ،وأي مؤسسات أخرى من هذا القبيل في المستقبل ،سوف
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تتم إدارتها مهنياً ،وأن تلتزم بالمعايير والممارسات المقبولة) من األطراف المتعددة .وعلوة على ذلك ،تشارك

الصين بشكل مفيد في جوَّلت تجديد موارد مؤسسات التمويل المتعددة األطراف القائمة حالياً

)(China, 2015

على الرغم من أن الجانب األمريكي لم يكشف عن ذلك وقت انعقاد قمة شي أوباما في سبتمبر  /أيلول ،هذه
اَّلتفاقية التي حررت السجل الصيني ،يمثل التحدي – التقارب الديناميكي الكامن وراء إدراج إصلح صندوق
النقد الدولي في ديسمبر  2411فاتورة اإلنفاق المتعدد األقسام كما أقرها الكونغرس األمريكي .وفقاً للممثل

الرئيسي الوَّليات المتحدة لمفاوضات المناخ "نموذج جديد العلقة القطرية الرئيسية" ،ألول مرة متقدمة من قبل
الصينيين في عام  ،2413كما ترتكز على الدبلوماسية الصينية األمريكية التي أدت إلى بيان شي  -أوباما
المشترك بشأن أهداف سياسة تغير المناخ التي ساهمت بشكل حاسم في نجاح نتائج مؤتمر باريس للتغيير
)(Brookings Institution, 2015

 .هذه اإلشارة النادرة الصريحة للمفهوم الصيني من قبل مسؤول أمريكي تقدم

شهادة على ظهور عالم متعدد األقطاب ،مهما كانت حساسة سياسياً .وفي نفس الفترة الزمنية ،عقد اجتماع
القمة بين الرئيس شي ورئيس الوز ارء البريطاني ديفيد كاميرون في المملكة المتحدة عدداً من اَّلتفاقات المالية

الرئيسية ،بما في ذلك من أجل الملكية المشتركة وبناء محطات الطاقة النووية وغيرها من اَّلستثمارات الرئيسية

في البنية التحتية طويلة األجل ،وكذلك تطوير السوق المالية في لندن .كما قدمت المملكة المتحدة دعمها
لمبادرة طريق الحرير الصينية* .ويذكر أن المسؤولين األمريكيين أعربوا عن رأيهم القائل بأن المملكة المتحدة،
من خلل المشاركة في مثل هذه المبادرات ،قد قفزت إلى المجهول ،بدون اَّلهتمام حول مستقبل الصين ودورها
في العالم المتغير واألضرار المحتملة للتحالفات الغربية طويلة المدى.
ويرى الباحث أن مجموعة العشرين هي اآللية الوحيدة لإلدارة اَّلقتصادية العالمية التي تشارك فيها بلدان
البريكس جميعاً كمشاركين أساسيين .وتشارك بلدان البريكس أيضاً في اجتماعات منتظمة للقادة غير الرسميين
أثناء مؤتمرات قمة مجموعة العشرين .وهذا َّل يساعد فقط على تحسين تأثير بريكس من خلل تشكيل تحالفات
ولكن أيضاً يوفر منصة لهم للتعبير عن موقفهم بشأن بعض القضايا العالمية.
والى جانب المنظمات اَّلقتصادية المتعددة األطراف األخرى األكثر تقليدية ،تجد بلدان البريكس باستمرار في
الشؤون اَّلقتصادية الدولية .فعلى سبيل المثال ،اضطلعت بلدان البريكس ،من خلل منتدى التعاون اَّلقتصادي
*طريق الحرير “طريق الحرير الجديد” أو الجسر األوربي اآلسيوي ،وهو مشروع صناعي تكنولوجي هائل غرضه ربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا عن

طريق شبكات نقل متطورة مثل سكك الحديد والطرق السريعة وقنوات المياه وخلق مناطق صناعية وزراعية متطورة على طول هذه الطريق وجلب التنمية
إلى مناطق كانت معزولة عن العالم من قبل مثل آسيا الوسطى وسيبيريا وغرب الصين والمناطق الواقعة بين الهند والباكستان وأفغانستان وايران ،وربط
هذه المناطق بمنطقة الجزيرة العربية والعراق باعتبارها معب اًر إلى أفريقيا .ويجب أن تستثمر في هذه المشروعات أحدث التقنيات الموجودة في العالم
الصناعي ،ورصدت الصين موازنة ضخمة إلنجاز هذه المشاريع بما َّل يقل عن  4تريليون دوَّلر (جريديني.)2411 ،
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آلسيا والمحيط الهادئ ومنتديات منظمة التعاون والتنمية في الميدان اَّلقتصادي ،بأشكال مختلفة من أنشطة
التنسيق الدولية استجابة للقضايا العالمية واإلقليمية ذات اَّلهتمام المشترك ).(Tian, 2016
وقد كان التعاون المالي واَّلقتصادي لمجموعة بريكس نموذجاً جديداً ومبتك اًر لتحقيق المزيد من التعاون فيما
بين بلدان الجنوب .وينظر إلى ذلك في بلدان بريكس التي تنفذ خطط عمل األمم المتحدة المتعلقة باألهداف

اإلنمائية لأللفية ،وتوفر ضمانات السيولة ،وتخفيض الديون ،ودخول األسواق ،ونقل التكنولوجيا لدعم البلدان
المنكوبة بالفقر .كما وسعت بلدان بريكس الفردية نطاق المساعدات الخارجية للبلدان األقل تقدماً.
ويرى الباحث أن بلدان البريكس تدرك تدريجياً أنها تتشاطر المصالح المتبادلة في الشؤون الدولية وتشارك
بنشاط في التعاون الدولي المتعدد األطراف .وقد تعاملت مع مجموعة العشرين كمنصة هامة لهم لتعزيز التعاون
وتوفير آلية دعم جديدة لمشاركتهم في الحوكمة اَّلقتصادية العالمية.
وفي حين أن بلدان بريكس وغيرها من اَّلقتصادات الناشئة قد دفعت من أجل إجراء إصلحات عميقة في
اإلدارة العالمية ،فإن مصالحها الوطنية وآراءها العالمية تختلف ،مما يجعل المواءمة الكاملة في مجموعة
العشرين غير واقعية .ومنذ عام  ،2413كانت المشاكل الهيكلية في اقتصادات بريكس كبيرة أيضا ،بما في
ذلك فجوات كبيرة في الدخل ،وانعدام الشفافية المالية ،وأوجه القصور في البنية التحتية ).(Tian, 2016
وفي الوقت نفسه ،فإن البيئة اَّلقتصادية الخارجية ليست مواتية لبريكس ،حيث تشهد اقتصادات األسواق الناشئة
تباطؤاً حاداً في وقت متأخر .وقد أدى ذلك إلى اتجاهات متباينة في النمو بين اقتصادات بلدان البريكس .كما
أن الروابط الجيوسياسية* الضعيفة ،والعلقات الداخلية والخارجية المعقدة ،وعدم كفاية قدرات اإلدارة تشكل

أيضاً تحديات أمام بريكس.
ويرى الباحث أنه وفي ضوء هذه التحديات ،لم يكن هناك وقت أفضل للصين للوقوف والقيام بدور رائد في
تشجيع التعاون األوثق بين بلدان البريكس .فالصين هي المضيف لمجموعة العشرين في عام  ،2411ومن 1
يناير  2417الصين سوف تتولى أيضاً رئاسة لجنة التعاون لدول بريكس.
ويمكن للصين أن تكون بمثابة ميسر للنهوض بتنفيذ اَّللتزامات السابقة في مجال السياسة العامة ،وتعزيز النمو
الطويل األجل من خلل اَّلبتكار واإلصلح الهيكلي ،والحفاظ على اَّلستقرار المالي في األسواق الناشئة.
ويمكن للصين أن تواصل أيضا تعزيز هيكل مالي دولي مستقر ومرن يحسن التمثيل للقتصادات الناشئة.
وأخي اًر وليس آخ اًر ،يمكن للصين أن تلعب دو اًر هاماً في تيسير تنسيق السياسات بين بلدان البريكس وأعضاء

مجموعة العشرين اآلخرين.

* العالقات الجيوسياسية ما بين بلدان البريكس فيما بينها تعتبر غير قوية وذلك لعدة أسباب تتعلق باختالف األنظمة االقتصادية والسياسية واالجتماعية،
كما أنها ال تتمتع بنفوذ قوي في المناطق المختلفة من دول العالم ،أو المحاور الدولية المتعددة سواء على المستوى الجغرافي أو االقتصادي.
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ويرى الباحث أن هناك الكثير الذي يمكن أن تحققه بلدان البريكس ،من تعزيز النمو التجاري العالمي بشكل
مشترك لتعزيز شفافية اَّلتفاقات التجارية اإلقليمية .ولكن للقيام بذلك ،يجب على بريكس اَّلستفادة من التبادَّلت
الداخلية ،وتبادل المعرفة وتوحيد موقفهم لضمان أن يكون صوتهم أعلى وأكثر وضوحاً وينعكس تماماً في

مجموعة العشرين.

وبمتابعة البيانات الشاملة والمفصلة التي صدرت من كل اجتماعات قمم البريكس نجد أنها تطرقت بعناية
ومعالجة للمناطق المعقدة والمتطورة من التوتر والتعاون على الساحة السياسية واَّلقتصادية الدولية .ومن
الواضح في هذه التصريحات أنه َّل يوجد مواقف متجانسة لدول البريكس من قضايا الصراع الرئيسية مثل األزمة
األوكرانية والتوترات في بحر الصين الجنوبي أو الشرق األوسط .كما أنه َّل يوجد أي محتوى أيديولوجي أو
فكري في معالجة القضايا اَّلقتصادية .وهذا يعكس الموقف األساسي بأن مجموعة البريكس ليست منتدى
للمواجهة مع "الغرب" أو المواجهة بين بلدان بريكس نفسها .ومثل هذه المواجهات تجري في بيئات أخرى.
مجموعة البريكس حريصة على البقاء متداخلة داخل مجموعة العشرين وتجنب إعادة النظر في المواقف التي
اتخذها األعضاء في األمم المتحدة؛ في الواقع تهدف مجموعة بريكس إلى "تعزيز" النظام الدولي الذي من
خلله يتطلعون إلى الحفاظ على النظام العالمي وتطويره حتى لو انهم فرضوا دو اًر متنامياً في هذا النظام

العالمي.

التردد في هذه النقطة لتوسيع نطاق العضوية الحالية هو مؤشر على حساب أن الوضع الحالي للبريكس يمثل
التوازن الذي يزود بشكل كاف وظيفة التحدي في النظام العالمي المتطور .والتوسع في ذلك سيكون أكثر سوءا
مما هو مطلوب .وبدَّلً من ذلك ،فإن اَّلتجاه هو توسيع نطاق التبادل المعرفي بين بلدان منطقة البريكس عبر

مجموعة واسعة من مجاَّلت السياسة التي يجري فيها العمل على مستوى الوزراء والخبراء" ،بشكل بطيء وضع
األسس لترتيب متعدد األقطاب من شأنها أن تسمح لهم بتشكيل النظام العالمي وفقا ل المصالح "

(Stuenkel,

) .2015وتتضمن الخطة الحالية ،التي وردت في خطة العمل األخيرة المنبثقة عن قمة أوفا في عام ،2411
إنشاء أمانة افتراضية في شكل موقع إلكتروني مفتوح دائم يمكن أن يكون مستودعا لجميع وثائق وبرامج بريكس
) .(BRICS, a, 2015ومن شأن هذه األمانة اَّلفتراضية أن تقفز وتتعدى مجموعة العشرين ،التي َّل تزال تناقش
كيفية تجاوز إنشاء موقع جديد تحت كل رئاسة جديدة لمجموعة العشرين .القضايا هنا ليست ذات أهمية في
شروط اإلدارة السياسية وديناميات الرئاسة الدورية .ولكن األثر من حيث الكفاءة والمشاركة والمظهر يمكن أن
يكون كبي ار أيضاً .واستناداً إلى مفهوم األمانة العامة اَّلفتراضية ،قد يكون من األفضل فهم هدف بريكس على
أنه من األهمية بمكان أن يتم اَّلعتراف به كمصدر للمبادرة والمعرفة في عالم متعدد األقطاب ،في نظام متعدد

األطراف متعدد أو "تعددية" يشكل درجة مهمة خارج الهياكل المؤسسية الرسمية ).(Patrick, 2016
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ويرى الباحث أنه من المهم أن نتخيل في المستقبل أنه من الصعب تصور أن الديناميات اَّلقتصادية التي
تلعبها في اَّلقتصاد العالمي كل من الصين والهند مع  2.1مليار نسمة مجتمعة ،وافريقيا التي تصل إلى 1.3
مليار شخص لن تولد تغييرات عميقة في نظم الحوكمة العالمية ،ومجموعة الـ  G20على وجه الخصوص،
ومع ذلك فإن دول البريكس ،كمؤسسات تعمل كمراقبين ومتابعين للتغييرات مع أجنداتهم المرنة ورؤساء دول
يمتلكون القوة ،ويستطيعون إحداث تغييرات تتناسب مع نظم الحوكمة العالمية.
في الوقت نفسه ،هناك وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كان وكيف يمكن قريباً أن يكون هناك "التحول

العالمي" التي تصبح فيها بريكس بوضوح اللعبين الرئيسين ومسؤوليات ما يصاحب ذلك .وهناك وجهة نظر

واحدة هي أن الوَّليات المتحدة أبعد ما تكون عن اَّلنكماش ،مع تأثيرها العالمي من خلل سياساتها والشركات
والتكنولوجيات العسكرية والتي هي في ازدياد .في حالة أوروبا ،من ناحية أخرى ،قد يكون اَّلنخفاض النسبي
والترابط السياسي نتيجة ديناميكية ديمغرافية سلبية ،يضاعف من تأثير تدفقات اللجئين من الشرق األوسط
المزعزع للستقرار وشمال أفريقيا ،وهو ما يمثل جزئيا "نكسة" من غزو عام  2443العراق و 2411التدخل في
ليبيا .وفي هذه القراءة ،من المرجح أن تؤدي التحديات الرئيسية التي تواجه النظام العالمي إلى زيادة عدم
المساواة داخل البلدان في جميع أنحاء العالم المتقدم والناشئة ،التي ترتبط ،في جملة أمور ،بتغير العمل
التكنولوجي المعاصر الذي يمكن أن يثير اضطرابا اجتماعياً وسياسياً شديداً .ومن شأن آثار تغير المناخ ،بما
في ذلك األحداث الجوية المدمرة ،أن تتسبب في تجاوز هذه المشاكل العالمية أي تحول في اإلدارة العالمية.
والمعرض للخطر من اقتصاديات وسياسات عدم المساواة المتصاعدة هو التقدم المحرز في الحد من الفقر،
بما في ذلك التعدي على الضغوط المالية ومشاكل الديون الناشئة .ومن التطورات الهامة في هذا السياق توسيع
عضوية وشبكات منظمة التعاون والتنمية في الميدان اَّلقتصادي بما لديها من عمليات استعراض وتعلم من
النظراء إلى حد كبير .وهي تضم اآلن  34عضواً ،والعديد من البلدان المشاركة المخصصة ،وتدير عشرات

"المنتديات العالمية" ،ولها أربعة من بلدان البريكس "الشركاء الرئيسيين" في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
اَّلقتصادي (الب ارزيل والصين والهند وجنوب أفريقيا ،التي هي أيضاً أعضاء كاملين في مركز التنمية التابع
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان اَّلقتصادي) .وكان لروسيا عضوية منظمة التعاون والتنمية في الميدان
اَّلقتصادي إلى أن أدى ضم شبه جزيرة القرم إلى وقف عملية اَّلنضمام .وأصبحت جميع بلدان بريكس ماعدا
روسيا أعضاء منتسبين في الوكالة الدولية للطاقة أيضاً .وهي المساحة المالية المتاحة للتحويلت النقدية
المشروطة التي أثبتت أنها وسيلة فعالة للتصدي للفقر المدقع" .إن صعود الجنوب "،تراجع "الوَّليات المتحدة،
و" التحول "في النظام الدولي يجب أن يوضع في هذا السياق األوسع" ).(Kiely, 2015

104

وهنا يرى الباحث أن مسألة صعود الجنوب المتزايد والمترابط في المجال اَّلقتصادي سيوفر له الفرصة في
التواجد في المنظمات الدولية ومنظمات صنع القرار بشكل موسع ،إضافة إلى أن تراجع نفوذ الوَّليات المتحدة
يخلق مساحة كافية ،من إمكانية تغيير الوضع القائم والغير مستقر في النظام الدولي بشكل عام.

 1.1البريكس كقوة للتعاون اإل نمائي
قدمت دول البريكس في الفترة  2411-2414نموذجاً عالمياً للنمو اَّلقتصادي المتواصل ،وشكلت قوة اقتصادية
عالمية حيث وفرت ما يقارب من  14في المائة من النمو اَّلقتصادي العالمي

)(Obstfeld, 2016

أثر بريكس

على التقدم الذي تم إح ارزه في التنمية ،وكذلك فقد كان على مستوى اَّلقتصاد الكلي حاسماً .وستظل ذات أهمية

عالية من خلل التحوَّلت الدورية والهيكلية المعقدة التي تواجهها بلدان البريكس اآلن ،وتكتسب مع انتقال
الصين أهمية خاصة .وكما يشير النقاش أعله حول التأثير السياسي الدولي لبريكس ،فإن المنتدى قد وفر
وظيفة تحدي في النظام الدولي ،في الوقت الذي يدعم فيه أعضائه ويشاركوا في نظام  .G20sوقد دعمت
مجموعة بريكس كل على حدة ثلثة أهداف عام  2411بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعددة األطراف التي

أبرمتها األمم المتحدة حول تمويل التنمية بجانب المساعدات الرسمية للتنمية وتغير المناخ  -وهي ثلث
اتفاقيات تحقق بالفعل تطورات هامة في نظم الحوكمة العالمية
)2015

), (UNFCCC, ( UN ,a, 2015) , (UN, b, 2015

وفيما يتعلق بتأثير بلدان البريكس على التعاون اإلنمائي ،فهي تنقسم تقليدياً بين التعاون بين الشمال

والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب أنفسهم ،فالقضية مختلطة .ونجد أن جميع جداول األعمال لدول البريكس
هي لجعل تعاونها اإلنمائي أكثر فعالية ،ولكن حتى اآلن لم يكن هناك محاولة حقيقية للتعاون في تحقيق
استراتيجية بريكس للتعاون اإلنمائي .وفي الواقع ،الجدل في البحث عن أسباب لمزودي التنمية في الجنوب
(أي القوى الناشئة) َّل يزال عمل جارياً "مع بعض النتائج اإليجابية واآلثار الجانبية المثيرة للقلق"

(Bracho, G,

) . 2015ويأتي هذا الوضع من منتديات المستويات العليا المتعاقبة بشأن فعالية المعونة في أك ار (في عام
 )2441وبوسان (في عام  ،)2411حيث كانت األهمية الخاصة وأهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب جزءاً

َّل يتج أز من نصوص النتائج ،وأوامر الشراء والمشاركة وَّل تزال العمليات القائمة ،وَّل سيما الشراكة العالمية من
أجل التعاون اإلنمائي الفعال ،دون حل حتى اآلن.
ولم تحاول بريكس بوصفها مجموعة اقتصادية الدخول في هذه الساحة أو حتى اغتنام الفرص المتاحة لها.

والواقع أن اَّلجتماع األول لكبار المسؤولين في منظمة بريكس عن التعاون اإلنمائي الدولي لم يعقد إَّل في
ديسمبر  ،2411على ما يبدو ،دون مشاركة المسؤولين الرئيسيين) . (BRICS ,B, 2015وجاء اجتماع كبار
المسؤولين مباشرة بعد اجتماع المندوبين في إعلن بريكس أوفا ،حيث التزم قادة بريكس "بتعزيز الشراكات من
أجل النهوض بالتعاون اإلنمائي الدولي ،وبدء التفاعل من خلل الحوار والتعاون وتبادل الخبرات في مجال
التعاون اإلنمائي الدولي" ) .(BRICS, a, 2015ومن المرجح أن يصبح هذا الوعد أكثر وضوحاً في ظل الرئاسة
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الهندية لمجموعة البريكس في عام  ،2417-2411نظ اًر للدور النشط الذي تقوم به الهند في الجهود المبذولة

لتوليد الحوار والتعاون بين الجهات الفاعلة فيما بين بلدان الجنوب ،ثم تحت رئاسة الصين في عام -2417
.2411
حضرت كلً من الصين والهند اجتماع باندونغ لعام  ،1111حيث ُوضعت األهداف ومبادئ التعاون فيما بين

بل دان الجنوب .وفي حالة الصين ،تم تدوين المبادئ التوجيهية في خطاب ألقاه تشو إنلي في أك ار في عام
 ،1114والذي ما زال يمثل مرجعاً أساسياً ،حتى لو تطور تمويل التنمية الصيني بشكل كبير إلى ما هو أبعد
من المعونة التساهلية) . (Xu, J. and Carey, R., 2015 bوَّل تزال المنفعة المتبادلة وتقاسم المعارف والتدخل في

إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب .ومع ذلك ،أصبح من األصعب اآلن تحديد مجال التعاون اإلنمائي
باعتباره متمي اًز عن األعمال التجارية العالمية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات في بلدان البريكس

وتنافسها في البلدان النامية في الجنوب ،كما أن مجاَّلت التعاون اإلنمائي بين القطاعين العام والخاص الجديدة،
تصنف من خلل منظمة التعاون والتنمية اَّلقتصادية ) .(OECD, 2016وباإلضافة إلى ذلك ،فإن مبدأ عدم

التدخل يكون أقل استدامة عندما تقوم بلدان البريكس بأنشطة تجارية واسعة النطاق وخطرة في جميع أنحاء
العالم ،وجداول أعمال بناء دول فعالة وأمن إقليمي واستبدالها بعلقات مبنية على جهود التحرير والفلسفات
) .(Li, X. and Carey, R. , 2014إن الصين تعبر عن قدرتها على اَّلنخراط في جهود حفظ السلم.
ويرى الباحث انه في الوقت نفسه ،كانت مبادرة بريكس األكثر شهرة حتى اآلن هي إنشاء بنك جديد للتنمية
( .)NDBوالذي يقع في شنغهاي برعاية رئيس هندي وقد بدأ عملياته األولى ،كما أن سياسات مصرف التنمية
الجديد سيتم مراقبتها وكذلك البرامج لكي تتناسب بشكل كبير مع اَّلهتمامات ومتطلبات الحماية للمساحات
البيئية والسيطرة على اإلسكان .وانطلقت المحادثات التمهيدية في السياسة وتحديد المكان وأخذت مكانها في
العديد من المراكز المالية الدولية .منها إصدارات توضح كيفية توفير الظروف المناسبة للتنمية المالية ومخطط
مالي دولي في عالم مليء بمخاطر رأس المال منذ البدايات في حين أن قواعد تحديد قيمة رأس المال مقيدة
والمال األخضر يشكل جدول األعمال الدولي الرئيسي.
على الجبهة الجيوسياسية ،فمن المرجح أن تستمر في العمل كجمعية من الدول التي تواجه عالم متعدد
األقطاب ،ولكن هذه الرؤية هي بالفعل تواجه قوة الوَّليات المتحدة اَّلقتصادية .والشراكات اإلنمائية التي تشارك
فيها ستكون كثيرة ومختلفة ،تمتد خارج هويتها من بريكس ،وكما هو واضح بالفعل .فهنا نشاطهم في مجموعة
العشرين هو أهم عوامل القوة ،وأكثر أهمية لكل منهم عن جمعية بريكس نفسها وعلى الرغم من أنها كانت على
استعداد جماعي للدفاع عن المشاركة الروسية في قمة بريسبان  G20عام  2414عندما كان ذلك موضع
تساؤل بعد متابعة روسيا لموقفها من شبه جزيرة القرم .وكان تأثيرها على نظام التنمية الدولية ملموساً بالفعل

من حيث إنشاء مؤسسات جديدة خارج النظام المتعدد األطراف القائم ).(Cooper, A.F. and Farooq, 2015 a,b
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وحالياً سوف يعتمد الكثير على كيفية عمل بنك بريكس ( )NDBفي خارج بلدان البريكس ،وكيف أن مبادرات

الصين متعددة في أداء التنمية المالية وكيفية أداء بريكس أنفسهم على مدى السنوات القادمة كدول متخصصة
بالتنمية للقرن الواحد والعشرين ،وتوفير سبل جديدة لتحويل عالمنا ،دون أن تترك أحداً وكذلك المساهمة في

مكافحة اَّلحتكار العالمي ،تمشياً مع اَّلتفاقات العالمية التي تم التوصل إليها في عام  2411في األمم المتحدة.

 1.1مجموعة العشرين والنظام االقتصادي العالمي
بدأت فكرة مجموعة العشرين خلل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى في العاصمة األمريكية واشنطن

في سبتمبر عام  1111عندما نبهت األزمة المالية اآلسيوية القوى اَّلقتصادية العالمية إلى الحاجة إلى دمج

الدول الصناعية واَّلقتصادية الصاعدة في صنع القرار اَّلقتصادي والمالي العالمي .تم عقد اَّلجتماع التأسيسي
للمجموعة في برلين في ديسمبر عام  1111وحضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول األعضاء

بمجموعة العشرين .تضم مجموعة العشرين أعضاء يمثلون  11دولة وتكتل إقليمي واحد وتلك الدول هي الدول

السبع الكبرى أي الوَّليات المتحدة ،واليابان ،وألمانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا ،وايطاليا ،وكندا باإلضافة إلى روسيا،
والصين ،واألرجنتين ،وأستراليا ،والب ارزيل ،والهند ،واندونيسيا ،والمكسيك ،والسعودية ،وجنوب أفريقيا ،وكوريا

الجنوبية ،وتركيا ،واَّلتحاد األوروبي .تساهم اقتصادات مجموعة العشرين بأكثر من  %14من إجمالي الناتج

المحلي العالمي وبحوالي  %14في التجارة العالمية ،وتضم حوالي  %41.1من سكان العالم .ونظ اًر َّلن
مجموعة العشرين هي آلية حوار غير رسمية تعمل تحت نظام المؤتمر النقدي والمالي لألمم المتحدة ،فإنها

تعمل دون أمانة دائمة .ويعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول األعضاء بمجموعة العشرين

اجتماعات سنوية برئاسة دورية .ويتم تشكيل فرق مهام عند الضرورة لمعالجة القضايا الرئيسية .وتعتبر مجموعة

العشرين هي منتدى للتعاون اَّلقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دو اًر محورياً في
اَّلقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول األعضاء فيها (أعمال.)2441 ،

ما الذي حققته مجموعة العشرين؟
يعتمد ذلك على الجهة التي تسألها .يقول بعض الخبراء إن مجموعة العشرين هي منبر مهم لتنسيق لسياسات

اَّلقتصادية .ويعتقد آخرون أنها جلسة غير رسمية للنقاش .وما يمكن أن نقوله بالتأكيد هو أن اَّلجتماعات
أثمرت عن قائمة طويلة من الوعود .وفي اجتماع تركيا على سبيل المثال أطلق القادة  113التزاماً حول قضايا

من بينها خفض المساعدات المالية للوقود األحفوري وزيادة المساعدات للجئين .إَّل أن فشل المجموعة في
تحقيق وعودها زاد من التساؤَّلت حول مصداقية وعودها المستقبلية .ولم يتجاوز اَّللتزام بالوعود الـ  113التي

قطعتها المجموعة في  2411نسبة  ،%13بحسب محللين في جامعة تورونتو (عربي.)2411 ،

المنظمات والهيئات الدولية التي تحضر القمة:

صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ،منظمة التجارة الدولية ،مجلس اَّلستقرار المالي ،منظمة التنمية والتعاون
اَّلقتصادي ،منظمة العمل الدولية ،األمم المتحدة ،كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من

خارج المجموعة .المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي وبالتالي المجموعة َّل تتخذ
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ق اررات ملزمة قانونياً للدول األعضاء في المجموعة .كما َّل تملك المجموعة سكريتارية دائمة أو موظفين ثابتين،
والرئاسة فيها دورية .ومنذ األزمة المالية العالمية  2441باتت القمة سنوية ويحضرها وزراء المالية ومديرو

البنوك المركزية في الدول األعضاء في المجموعة.

القضايا التي تتناولها لقاءات المجموعة:

تهتم اجتماعات مجموعة العشرين ب نمو اَّلقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية

النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقا بة عليها لمنع تكرار األزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام

 2441وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيداً عن الرقابة ،ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي
المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب ،والتركيز على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للقتصاد العالمي

وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف ،ومنذ قمة واشنطن التي عقدت عام  2441أصبحت التجارة العالمية أحد أهم

البنود على جدول أعمال قمة المجموعة بسبب العلقة الوثيقة بين حرية التجارة العالمية والحد من البطالة،

والتغيير المناخي وسياسات التنمية ،أسواق العمل وقوانينها ،نشر التقنية ،الهجرة وقضية اللجوء ومحاربة

اإلرهاب .ويتعهد رؤساء الدول المجتمعون في مؤتمر القمة السنوي بأن تساهم سياساتهم اَّلقتصادية الوطنية
فعالة في امتصاص األزمة العالمية ،وضبط الحوكمة المالية الدولية في إطار مؤسسات
مساهمة ّ
بريتون وودز وتعزيز الوسائل المتاحة لها (الفرنسية.)2413 ،

ويرى الباحث أن مجموعة الدول العشرين تعتبر الموجه للسياسة اَّلقتصادية العالمية ،وملتقى اقتصادي وسياسي
يجمع بين الدول المتقدمة والنامية ،ويمكن من خللها وضع السياسات العامة والتوجيهات نحو العديد من

القضايا الدولية المشتركة ،والتي يمكن من خللها وضع القوانين المناسبة لتنظيم وترتيب الكثير من العلقات
الدولية واإلقليمية ،وعليه فإن ما تسعى إليه دول البريكس كتحالف يمكن لها من لعب دور هام في هذه المنظمة

الدولية ،وستستمر دول البريكس بالعمل بشكل مترابط للحصول على دور أكبر في العديد من الق اررات.

 -اتفاقيات بريتون وودز

-

نظام بريتون وودز  ،Bretton Woods systemهو نظام إدارة نقدي أسس قواعد للعلقات التجارية

والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين .ويعتبر هذا النظام أول نموذج

لنظام نقدي دولي* قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلقات بين الدول المستقلة

ارتبطت تسمية «اتفاقيات بريتون وودز»

Bretteon Woods Conventions

(اَّلقتصادي.)2417 ،

بالنظام النقدي الدولي لمرحلة ما بعد

الحرب العالمية الثانية ،حين خيمت على المجتمع الدولي حالة من الفوضى السياسية واَّلقتصادية التي عرضت
المبادَّلت الخارجية والنمو اَّلقتصادي الدولي للخطر ،وأوقعته في حالة كساد .فبعد أن تبين انتصار الحلفاء،

*نظام النقد الدولي هو عبارة عن مجموعة التطبيقات العملية الخاصة بمختلف الهيئات المالية التي تمكن من تحويل العملة باعتبارها وسيلة صرف لدولة

ما مقابل عملة لدولة أخرى  ،وعليه تتم المبادَّلت التجارية للسلع والخدمات بين الدول  ،كما هو مجموعة الطرق وباَّلعتماد على أسعار الصرف تحدد

كيفيات التسديد  ،التوظيف  ،القروض واَّلستثمارات بين مختلف الدول ،وهذا النظام يعمل في ظل وجود عدة منظمات مالية ودولية كصندوق النقد الدولي
والبنك العالمي وأسواق األموال العالمية (البورصات) ويتشكل من مختلف العمليات المالية كاَّلقتراض التوظيف اَّلستثمار وهو يتخلص مهام المنظمات
السابقة ذكرها.
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تداعت 44دولة ،بمبادرة من الحكومة األمريكية ،واجتمعت في تموز  1144في مدينة بريتون وودز في الوَّليات
المتحدة األمريكية (وَّلية نيوهامشير) للتفاق على نظام نقدي دولي جديد يوفر حرية التجارة ويمد الدول

األعضاء بالسيولة الكافية ،ويضمن عدم فرض القيود والعوائق في وجه المعاملت الدولية وذلك بغية تأمين

اَّلستقرار والنمو اَّلقتصادي الدولي ).(investopedia, 2016
-

وفي هذا المؤتمر برزت هيمنة الوَّليات المتحدة األمريكية وسيطرتها على أعماله ،إذ اعتمد المؤتمر في

مقرراته اعتماداً أساسياً خطة األمريكي «هوايت» التي تعكس وجهة النظر والمصلحة األمريكيتين واستبعد
مشروع كينز الذي يمثل مصلحة بريطانية .وقد توصل المؤتمر إلى وضع اتفاقيات تم بموجبها إنشاء صندوق

النقد الدولي والمصرف الدولي لإلنشاء والتعمير .وعلى الرغم من مشاركة اَّلتحاد السوفييتي في أعمال المؤتمر

ومناقشاته فإنه لم ينضم لعضوية الصندوق ألنه رأى فيه هيمنة واضحة للقتصاد األمريكي على النظام المقترح.

وكانت أهداف الصندوق تتحدد بتشجيع التعاون النقدي الدولي والعمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية
وتجنب فرض القيود على المدفوعات الخارجية والوصول إلى نظام متعدد األطراف للمدفوعات الدولية والتخلص

من القيود المفروضة على الصرف والعمل على ثبات أسعار الصرف بين عملت البلدان األعضاء (الحوراني،

.)2411

يعد نظام ثبات أسعار صرف العملت حجر الزاوية في مؤتمر بريتون وودز إذ يقوم هذا النظام
 ويمكن أن ّالنقدي الجديد على أساس «قاعدة الصرف بالدوَّلر الذهبي» وعلى أساس «مقياس التبادل الذهبي» ،وبذلك
تحول الدوَّلر األمريكي من عملة محلية أمريكية إلى عملة احتياط دولية ،وبموجب أحكام الصندوق يجب على

كل دولة عضو في الصندوق أن تحدد قيمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة إلى الذهب أو بدوَّلر الوَّليات المتحدة
على أساس الوزن والعيار النافذين في أول تموز  1144أي  1دوَّلر =  4.11171غرام من الذهب الصافي.
وقد التزمت الوَّليات المتحدة األمريكية أمام المصارف المركزية للدول األعضاء بتبديل حيازتها من الدوَّلرات

الورقية بالذهب وعلى أساس سعر محدد وثابت وهو  31دوَّل اًر لألونصة ،وبذلك تساوى الدوَّلر بالذهب في
السيولة والقبول العام به احتياطياً دولياً .ولغايات المرونة فقد سمح الصندوق بتقلبات أسعار صرف عملت
البلدان األعضاء ضمن هامش محدد ،٪1±واذا تجاوز سعر صرف عملة ما هذه الحدود فإنه يجب على

المصرف المركزي أن يتدخل في السوق بائعاً أو شارياً لعملته الوطنية من أجل إعادة السعر إلى الهامش
حداً
المسموح به .وأقر الصندوق أيضاً السماح للبلدان األعضاء بتغيير معادَّلت قيم عملتها بنسبة ّ ٪14

أقصى من سعر التعادل األساسي ،واذا ما زاد التغيير المرغوب فيه على هذه النسبة فإنه يلزم أوَّلً أخذ موافقة
الصندوق ).(investopedia, 2016

 ومن أهداف الصندوق أيضاً منح المساعدات لألعضاء لمعالجة الخلل المؤقت في موازين مدفوعاتهم،وتجدر اإلشارة إلى أن قوة التصويت في مجلس إدارة الصندوق ترتبط بحصة العضو ،لذلك فإن مجموعة البلدان
الصناعية الرأسمالية مجموعة العشرة تسيطر على ثلثي األصوات.
-

وقد استمر العمل في هذا النظام حتى  11آب  1171عندما أعلن الرئيس األمريكي نيكسون عن وقف

قابلية تبديل الدوَّلر إلى ذهب وهو أهم أركان نظام بريتون وودز (المعرفه.)2411 ،
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-

ولقد حقق هذا النظام في أول األمر نجاحاً ملحوظاً في تحقيق النمو واَّلستقرار اَّلقتصادي والنقدي الدولي.

ولكن مع تزايد القوة اَّلقتصادية والسياسية ألوروبا الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة ودور البلدان
اَّلشتراكية والنامية من جهة ثانية ،فقد برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات أسعار صرف العملت وهو

نظام بريتون وودز كما تتعارض مع الهيمنة األمريكية على اَّلقتصاد العالمي من هيمنة عملتها المحلية على

النظام النقدي الدولي .وعلى الرغم من تعديل اتفاقيات بريتون وودز مرتين فإن آلية ثبات سعر صرف العملت

قد ألغيت تماماً من الناحية العملية وبدأت مرحلة جديدة هي مرحلة «التعويم» التي تعني ترك سعر صرف

العملة يتحدد بحرية وفق آلية العرض والطلب.

ويرى الباحث أن الوَّليات المتحدة والدول الغربية َّل تزال تسيطر بشكل واضح على مؤسسات النقد الدولي

وعلى نظام النقد العالمي ،ولذلك َّل زالت دول البريكس تحاول التغيير في نظام النقد العالمي.

 1.1الخاتمة:
ناقشت الدراسة في هذا الفصل مدى الصعود اَّلقتصادي والسياسي لدى مجموعة دول البريكس وكذلك قدرة
البريكس على تطبيق الحوكمة والتنمية اَّلقتصادية العالمية وتأثرها في العولمة وخلصت إلى النتائج التالية:
 بريكس َّل تزال تحافظ عل نموها اَّلقتصادي وترابطها كمجموعة اقتصادية ناشئة معتمدة على الكثير ممالديها من مقومات ،وهي األوسع نطاقاً في األسواق الناشئة ،وتعتبر الصين تعتبر صاحبة الحصة األكبر من
الوزن اَّلقتصادي لدول البريكس مجتمعة ،كما أن البريكس تعد حاف اًز قوياً للتجارة واَّلستثمار والحد من الفقر
على الصعيد العالمي ،وتساعد على زيادة النمو العالي وتلتزم مبدأ التنمية المستدامة ،وتلتزم وتشجع على تنفيذ

مبدأ الحوكمة العالمية وتعمل على تطبيقه داخلياً واقليمياً وعالمياً.

 دول البريكس متجهة لبناء مؤسسات على نطاق واسع ،وتعتبر دول البريكس متعددة ومتنوعة المصادراَّلقتصادية والثقافية والفكرية واَّلجتماعية والحضارية ،وتعمل كافة أعضائها للحصول على مصالحها الخاصة
لكل دولة مع اَّلعتبار بالنسبة لمصالح الدول األخرى ،ودول البريكس هي أعضاء في منظمات وتحالفات
إقليمية أخرى بناء على مصالحها المشتركة مع الدول والمنظمات المختلفة.
 دول البريكس تتصرف بصورة تبادلية فيما بينها عند التصويت في المحافل والمؤسسات الدولية المختلفة،والصين والهند هم األكثر نمواً في المجموعة ،ويعتبر التنافس الصيني والهندي استراتيجي بقدر ما هو تحالف

وصداقة.

 النظام الدولي يسير في عملية تحول مستمرة ستنتهي على األقل بنظام َّل أحادي القطبية. -مجموعة الدول العشرين تلعب دو اًر هاماً في تحديد السياسة اَّلقتصادية العالمية.
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الفصل الخامس
مستقبل وتأثير دول مجموعة البريكس على النظام الدولي
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 2.1المقدمة
ـر للتطـور الطبيعـي علـى مسـتوى العلـوم التطبيقيـة والمعـارف اإلنسـانية ،ظهـر اَّلهتمـام بـ علـم
نظ ًاً
المسـتقبل والدراسات المستقبلية اَّلستشرافية ،بحيث أصبح ضرورة يجب توفرها أمام أصحاب القرار في
كافة المجاَّلت ،والبريكس كمجموعة دولية تم تشكيلها حديثاً وَّل زالت تحقق إنجازاتها وتحدد أهدافاً

أخرى تسعى من خللها لتحقيق المزيد من التقدم في جميع المجاَّلت إلى أنها تواجه العقبات
والصعوبات لتحقيق تلك األهداف ،لذلك ومن خلل هذا الفصل سيحاول الباحث استقراء المعلومات
الكافية وتحليلها بناء على سيناريوهات تحدد مستقبل مجموعة دول البريكس ،والتي ترتكز على توجه
دول البريكس وما تسعى لتحقيقه ،وتحديد ما هو الشكل الذي ستكون عليه ،كي تستطيع أن تجد مكانها
في النظام الدولي.

 1.1الدراسات المستقبلية
هي الدراسات التي تساعد وتسهم من خلل مناهجها ،لتوفير قاعدة المعلومات المسـتقبلية ،والبـدائل الممكنـة
الـتي تسـبق عمليـة اتخـاذ القـ اررات بشـأن الخطط والسياسات التي تساعد صانع السياسات العامة ،وكلً من جهة
التخطيط والتنفيذ .وتعتبر الدراسات المستقبلية ميدان من ميادين المعرفة يزداد اَّلهتمام به في الدول المتقدمة،
ويترسخ دوره في عملية صناعة الق اررات سواء على مستوى الدول أم على مستوى المؤسسات المدنية والعسكرية
يزل -تطورات متلحقة في منهجياته وأساليبه وتطبيقاته حتى
والشركات الكبرى .وقد شهد هذا الميدان -وَّل ا
صارت له مكانة مرموقة بين سائر ميادين المعرفة .وأصبحت اإلشارة إلى هذا الميدان باعتباره علماً من العلوم

اَّلجتماعية ،وهو علم المستقبليات (العيسوي ،2444 ،ص  .)2فالتحوَّلت التي تط أر على الدولة سواء داخلية أو
خارجية ،تجعل الحاجة ملحة لتوفير معرفة علمية يمكن اَّلعتماد عليها لمعرفة المستقبل ،وان كانت هذه المعرفة
ضرورية لتحديد طبيعة التغير ولوضع طرق وسبل التأثير في هذا التغيير.

 1.2.1أهمية الدراسات المستقبلي ًة
عندما سئل إنشتاين :لماذا اهتمامك بالمستقبل؟ فأجاب ببساطة ،ألنني ذاهــب إلــى ه ـنــاك! فعلً كلنا ذاهبون
إلــى المستقبل ،وكلنا سنقضي بقية حياتنا فيه! ولكن طبقا ألية شــروط ،ومــاذا سنفعل هناك؟ وعلى أية كيفية؟
وهل لنا خيار في تحديد المستقبل الذي نريده؟

(منصور ،2413 ،ص)1

فاألمة التي َّل تبادر إلى صنع مستقبلها،

تترك فراغاً .ومن الطبيعي أن يسارع أصحاب المصلحة إلى ملء هذا الفراغ .وبالتالي هذا سيجعلهم يصنعون
مستقبل تلك األمة ،وهذا بما يتناسب مع مصالحهم (العيسوي ،2444 ،ص.)1
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 2.2.1الدراسات المستقبلية حتمية
والدراسات المستقبلية باتت من الحتميات ،أي أنها صارت دراسات ضرورية َّل يمكن اَّلستغناء عنها .وهي َّل
تجرى (كما كان يظن في فترة سابقة) من باب الرفاهية الثقافية أو التسلية الذهنية في الدول الغنية
وحدها .بل إنها ضرورية للدول كافة على اختلف حظوظها من الغنى أو الفقر ،ومن التقدم أو التخلف ،وذلك
َّلعتبارات خاصة بالعالم الجديد وما يحدث به من تغير سريع واضطرابات شديدة ،فضلً عن أهميتها لترشيد
عملية صناعة الق اررات.
إن الدراسات المستقبلية تشهد نمواً متسارعاً في الدول المتقدمة التي تصنع العلم وتنتج التكنولوجيا ،فضلً عن
امتلكها أسباب التقدم اَّلقتصادي والقوة العسكرية( .العيسوي ،2444 ،ص .)1
ومن هنا يبدو اَّلستشراف عبارة عن عملية متواصلة عبر الزمن ليس القصـد منهـا تحديـد تفاصـيل المسـتقبل
والتنبـؤ به بقدر ما يهدف إلى اكتشاف البدائل المستقبلية المختلفة و ترشيد عملية المفاضلة بينها ،وبمعنى آخر
هو العلم الذي يقوم بمهمة ووظيفة التنبيه والتحذير ،والحيلولة دون وقوع المشاكل ،والمخاطر التي قد تواجه
المجتمع مستقبلً وذلك على كافة المستويات اَّلجتماعية ،و اَّلقتصادية ،والسياسية ،والثقافية والتعليمية،
والصحية والهندسية ،ثم توفير الوسائل والقدرات التي يمكن أن تحدث تغيي اًر في هذه البدائل مما يؤدي إلى
ترشيد عملية التخطيط ويخدم المصلحة الوطنية.
هناك عدة طرق تستخدم في علوم المستقبل وسنستخدم تقنية السيناريوهات في هذا البحث:

 3.2.1تقنيـة السيناريوهات
تدخل هذه التقنية ضمن إطار األدوات المنهجية األكثر استعماَّلً في الدراسات المستقبلية ،وكغيرها من األدوات،
فإنها َّل تحدد بدقة الموعد والكيفية التي تحدث فيها ظاهرة معينة في المستقبل ،ولكنها تحاول تحديد المسارات
العامة للظواهر اَّلجتماعية والمتغيرات المتعلقة بها (الفضيل ،1111 ،ص  .)112لـذلك فالسـيناريو هـو عبـارة عـن
طريقة تحليلية احتمالية تمكن من تتبع المسار العام لتطور األحداث والظواهر ،وصوَّلً إلى رصد سلسلة من
التوقعات المستقبلية لهذه األحداث والظواهر ،ويمكن القول أن السيناريو هو عبارة عن عدة فرضيات تمكن من
فهم التحوَّلت التي قد يتخذها تطور نظام محدد

( ابراهيم سعد الدين وأخرون ،1112 ،ص )171

يبدو أن الدراسات المسـتقبلية ،تسعى إلى تحقيـق هـدفين أساسـيين :يتمثـل األول في بناء إطار فكـري يهـتم
بتفسـير وتحديـد طبيعـة المشـاكل والتحـديات الـتي تواجـه التطـور اإلنسـاني في المسـتقبل ويتمثـل الثاني في توجيه
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القادة السياسيين وتحضيرهم لمواجهة البدائل المستقبلية المختلفة عن طريق رصد وتوظيف اإلمكانيات والشروط
المطلوبة للوصول إلى تحقيق البديل المناسب.
ومع ذلك فإن الدراسات المستقبلية التي تهدف إلى بناء مدرسة فكرية ذات طابع خاص لم تتوصل إلى ابتكار
األدوات المنهجية والتقنيات التي تمكنها من تحقيق مأربها ،األمر الذي دفع المهتمـين في هذا الميـدان إلى
اسـتعارة هذه األدوات والتقنيات من حقول أخرى ،والغريب في األمر أنه إذا كان الكثير من المنظرين في العلوم
السياسية يصنفون اَّلستشراف ضمن النظريات السلوكية السلمية.
ويرى الباحث أن تقنية السيناريوهات يمكن استخدامها في تحديد اَّلتجاهات المستقبلية لتطور مجموعة دول
البريكس في النظام الدولي.

 1.1بريكس وتغيير النظام الدولي
من الواضح تماماً أن صعود الصين والهند قد غيرت بالفعل شيئاً في النظرة المستقبلية للنظام الدولي " .يتم
عرض صعود الب ارزيل وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا كجيل أول من القوى الناشئة"

(Schwengel, 2008, p.

) .770فالمسألة ليست قصص نجاح رأسمالية صغيرة أو متوسطة الحجم ،بل بالنسبة للدول التي لديها أيضاً
إمكانية التأثير السياسي أو السلطة السياسية ،وهي غير راضية عن أدوارها الحالية في النظام الدولي .وبالنسبة

للقوى الناشئة ،فإن النظام الدولي القائم مع مجموعة من القواعد والممارسات الشائعة تفرضه الدول المهيمنة في
الماضي ) .(Barma et al, 2009, p. 527تعرض بريكس كمنظمة مهتمة بإصلح النظام الدولي القائم .ولكن من
الممكن أيضاً أن تبني بريكس بالفعل نظاماً دولياً بديلً مع ربط بعضها بعضاً بشكل متزايد

(Barma et al,

).2009, p. 526

إن ظهور أمر بديل أو ظل لنظام سيؤدي إلى تقويض موقف القوى المهيمنة .وقد يؤثر ذلك مرة أخرى على
الطريقة التي ينخفض فيها النظام واَّلستقرار في حين تنخفض الهيمنة القائمة على األقل بالمعنى النسبي
) .(Barma et al, 2009, p. 540وكما هو معروف فإن التاريخ والنظرية تشيران إلى أن الجمع بين القوى الصاعدة
وهبوط الهيمنة يمكن أن يكون له تأثير حاسم وأحياناً حتى العنيف في السياسة الدولية

(Barma et al, 2009, p.

)525

 1.3.1بريكس وتحدى النظام القائم
ومن الناحية اَّلقتصادية ليس هناك شك في أن النظام الدولي يتغير بالفعل .ومن المتوقع أن تستمر الصين
والهند والب ارزيل في اَّلرتفاع .وتزداد أهمية القوى المتوسطة المدى مثل كوريا الجنوبية واندونيسيا وتركيا ومصر
وايران وجنوب أفريقيا .ومستقبلً قد تشهد أفريقيا وأمريكا اللتينية نمواً سريعاً في الوقت الذي ستنخفض فيه

اليابان وأوروبا ،وسوف تشهد الوَّليات المتحدة نمواً بطيئاً.
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)(Nonalignment, 2012, p. 31

؛ ).(Kupchan, 2012

وفيما يتعلق بشروط تعادل القوة الشرائية ( ،*)PPPمن المتوقع أن تستحوذ الصين على الوَّليات المتحدة
بالفعل في عام  2417وبنسبة سعر الصرف في السوق في عام َّ .2427ل تزال الهند متخلفة ولكن من المتوقع
أن تصبح الثالث حسب " العملق اَّلقتصادي العالمي" بحلول عام  2414وفي وقت ما بعد أن تنتقل الب ارزيل
إلى المركز الرابع قبل اليابان .وفي الوقت نفسه ،يمكن أن تتفوق روسيا على ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي في
شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام  2424وبأسعار الصرف السوقية بحلول عام .2431
كما يمكن أن تكون اَّلقتصادات الناشئة "المكسيك واندونيسيا أكبر من المملكة المتحدة وفرنسا بحلول عام
 ،2414وتركيا أكبر من إيطاليا" ).(Economics, 2013, p. 1
تتحدى أوامر التصنيف المتغيرة للقتصادات الوطنية دور وتأثير القوى الرائدة حالياً ولكنها َّل تغير بالضرورة

النظام نفسه .ولكن هناك بالفعل دَّلئل على زيادة الروابط التجارية بين الجنوب والجنوب .فان أكثر من "44

في المائة من التجارة العالمية في الجنوب يتم احتسابها تجارة بين بلدان الجنوب الداخلية" .وفقا لبورما وآخرون
القوى الصاعدة وجدت بعضها البعض أكثر وأكثر أهمية كشركاء تجاريين في السنوات الـ  21الماضية.
وأصبحت الصين والهند شركاء مهمين للقوى الصاعدة األصغر حجماً.(Barma et al, 2009, p. 532) .
الب ارزيل لديها اتفاق تجاري مع الهند وجنوب أفريقيا من أجل الحد من تأثير الدول الصناعية التقليدية

(Harris,

) .2005, p. 22وبالنسبة لجنوب أفريقيا ،أتاحت التجارة مع بلدان بريكس األخرى تنويع هيكل التصدير وتقليل
الميزان التجاري السلبي ) .(SA BRICS, 2013, p. 5وفي الوقت نفسه ،كان دور الدوَّلر األمريكي كعملة احتياطية
للبنوك المركزية في تراجع .وفي عام َّ 2442ل يزال  73في المائة من العملت اَّلحتياطية بالدوَّلر ،ولكن
في عام  2441هبط إلى  14في المائة .وفقاً لبيترسي فإن دور صندوق النقد الدولي في انخفاض أيضاً .وفي

عام  ،2443كان إقراض صندوق النقد الدولي  74مليار دوَّلر أمريكي ،وفي عام  2441لم يكن هناك سوى

 24مليار دوَّلر أمريكي ).(Pieterse, 2008, p. 710
الوَّليات المتحدة األمريكية لم تعد بعد اآلن السلطة المهيمنة في اَّلقتصاد العالمي .ومع ذلك ،فإن الصين
ليست مستعدة لتحدي الوَّليات المتحدة األمريكية ،ولم تكن مستعدة لجعل العملة الصينية (الرنمينبي) عملة
احتياطية بديلة ) .(Brütsch, and Papa, 2012, pp. 6-15ومع ذلك ،فمن الممكن بالفعل أن يستند النظام اَّلقتصادي
العالمي الجديد إلى البريكس .ووفقاً لجاك مارتين Jacques Martin-فإن النظام المحتمل سيكون أكثر
ديمقراطية بطبيعته من النظام الحالي الذي َّل يزال يستند إلى حد كبير على نظام بريتون وودز .ولكن ما زال

*  PPP- Purchasing power parityتعادل القوة الشرائية  ،وهي نظرية اقتصادية تقوم على أساس التعادل بين القوة الشرائية للعملة مقارنة بسعر
صرف العملة ،وتقوم بها الدول التي تهتم بالصادرات والواردات حتى تحسن من حركة عملتها ومنتجاتها .ويستخدم معدل القوة الشرائية في الكثير من
النواحي االقتصادية خاصة ،قياس الناتج القومي المحلي ،والقوة الشرائية.
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هناك سؤال مفتوح حول ما إذا كانت الروابط بين الجنوب والجنوب "قادرة على تحويل توازن القوى العالمي"
).(Harris, 2005, p. 7
ومن المشاكل التي تواجهها بريكس ما إذا كانت الدول المعارضة المحتملة على استعداد أو حتى قادرة على
تحويل "قوتها اَّلقتصادية المدمجة إلى قوة جيوسياسية جماعية ،وتفتقر بريكس إلى الموقف اَّلستراتيجي وعمق
التحدي مع القيادة األمريكية أو ترسيخ نظام عالمي جديد" ) .(Brütsch, and Papa, 2012, p. 4وكذلك فان بروكسل
َّل تعتبر بريكس قادرة على العمل معها في أي قضايا عالمية رئيسية .على سبيل المثال لم تعمل بريكس
كائتلف في المفاوضات المناخية الرسمية بسبب مصالحها المتنوعة .ومع ذلك ،فإن اَّلتحاد األوروبي يأخذ
بريكس كمؤشر على توازن القوى المتغير على الرغم من أن اَّلتحاد األوروبي لم يرى أنه يستحق التفاوض مع
بريكس كمنظمة ).(Cameron, 2011, p. 6
ومن ناحية أخرى ،هناك دَّلئل على أن القوى الناشئة وجدت بعضها البعض أيضاً سياسياً متجاوزة مسألة

السيادة .وفي السنوات العشرين الماضية ،وجدت القوى الصاعدة نفسها في أنماط تصويت األمم المتحدة
) .(Barma et al, 2009, p. 533وتعتبر بريكس أيضا كمجموعة سياسية ولها مقعدين دائمين في مجلس األمن
الدولي ولديها ثلث قوى نووية .وفي قضية ليبيا ،اتخذ بريكس موقفاً مشتركاً ،وأعرب عن أن حلف الناتو قد
تجاوز الحقوق التي أنشأها القرار  1173في ليبيا ،وكان يخشى أن تتكرر عملية ليبيا في

سوريا (Laidi, 2011,

).p. 8
إن القوى الناشئة تتحدى النظام القائم على القواعد التقليدية .على سبيل المثال وفقاً للنظام البحري الحالي
والهيمنة البحرية األمريكية هي بالفعل تحت الضغط .وبناء بكين للقوة البحرية في المياه اإلقليمية ومطالبتها

العدوانية في جنوب الصين وشرق الصين والبحار الصفراء يهدد اَّلستقرار الحالي .وعلى سبيل المثال الب ارزيل،
والهند وتركيا قد عززت ممارساتها البحرية ).(Kliman, 2012, p. 57
بعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك قوى صاعدة مثل ألمانيا واليابان والنمور األربعة .لكن ارتفاعها كان َّل
يزال تحت الهيمنة األميركية ،وَّل يمكن أن تتحول القوى في نفس المعنى كما قد يحدث في الصين والهند حاليا
) .(Schwengel, 2008, p. 769يمكن للقوى الصاعدة الحالية "أن تتجه نحو النظام القائم" وأن تضع نظاماً بديلً
يتعايش مع النظام السائد .والنقطة هنا هي أن ارتفاع آسيا يعتمد على العولمة الليبرالية الجديدة ولكن "يتجلى

خارج النموذج الليبرالي الجديد" ).(Pieterse, 2008, p. 707
ومن النقاط الهامة محاولة الفهم بأن العولمة الليبرالية الجديدة كانت عولمة خارجية تتجه نحو العالم التحديث
العالمي .ومع ذلك ،فان العالم اآلن "يتحرك نحو فترة طويلة من العولمة الداخلية التي تبدأ المجتمعات بها في
التجديد واَّلبتكار ،وتأسيس نفسها في الربط بين القوى الناشئة" .وهذه العولمة المنقولة ستزيد من الثقة بالنفس
لدى القوى الناشئة وتعزز اهتمامها بتغيير النظام الدولي القائم ).(Schwengel, 2008, p. 774
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 2.3.1رؤية بريكس حول النظام الدولي البديل
وكما ذكر سابقاً ،من الصعب العثور على أي علمات حول نظام دولي مفضل في تقارير قمة بريكس .بل

إنهم يطالبون النظام الدولي باحترام استقلل جميع الدول وسيادتها ووحدتها وسلمتها اإلقليمية

(BRICS Sanya

) .Declaration, 2011لذلك فإن بريكس هو تحالف دفاعي أكثر من تحالف هجومي .ومن الممكن القول إن
القوى الناشئة في الجنوب لم تفعل شيئا يذكر لتحدي حقيقة الهيمنة األوروبية -الشمالية على النظام الدولي.
وقد تركت هذه المهمة لبعض الدول مثل بوليفيا وفنزويل وايران ).(Palat, 2008, p. 721
وبحسب ليدي فان بريكس َّل يمكن أن توافق على ألعاب القوى الدولية على الرغم من أنهم ليس لديهم أي
"مشكلة تنافس بشكل جماعي للهيمنة الغربية" في السياسة العالمية .ويبدو أن القوى الصاعدة َّل تريد إما الصراع
أو اَّلستيعاب ،على الرغم من أنه في خطابات أعضاء بريكس من الممكن العثور على "أفكار حول النظام
والحكم التي َّل تناسب النظام الدولي الليبرالي" ).(Barma et al, 2009, p. 539
أما أعضاء بريكس ،باستثناء الصين ،فلم "يتبنوا النظام القائم ،ورفضوه ،ولم يقدموا أي بديل مفصل" .وهم
يقولون بفارغ الصبر َّل للدول الغربية في مناسبات مختلفة دون أن يكونوا قادرين على اقتراح أي حلول بديلة
) .(Laidi, 2011, p. 9على سبيل المثال ،كانت الب ارزيل والصين والهند وجنوب أفريقيا حريصة على "تحدي
الغزوات األميركية ألفغانستان والعراق أو غزو إسرائيل للبنان واستمرار احتلل فلسطين" .ومع ذلك ،فبدَّلً من
أي مقترحات بديلة لحل األزمات ،تعطي انطباعاً بأن النظام الذي يدعمونه يفترض أن يعمل وفقاً ل ـ "مبدأ
السيادة التي َّل يمكن انتهاكها" ).(Barma et al, 2009, p. 538

وعلى الرغم من أنه يبدو من الصعب العثور على رؤية واضحة لبريكس حول نظام دولي بديل ،فإن أعضاء
بريكس يعبرون عن عزمهم على ترجمة "رؤيتهم إلى عمل ملموس"

)(BRICS Sanya Declaration, 2011

.

والعمل الملموس الوحيد حتى اآلن هو قرار إنشاء مصرف جديد للتنمية في قمة بريكس الخامسة في جنوب
أفريقيا في عام  . 2413ويبدو أن الهدف األساسي للبنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية في بلدان البريكس
وكذلك في البلدان النامية األخرى ) .(BRICS and Africa, 2013وهذا القرار وتنفيذه َّل يغير بالضرورة كثي اًر .وقد
أصبحت المصارف الصينية بالفعل مؤسسات أكثر أهمية في تمويل العالم النامي من البنك الدولي.

بدَّلً من بريكس كمنظمة فان الصين باعتبارها واحدة من أعضائها لديها بالفعل رؤية حول النظام العالمي في
المستقبل .فقد قدم الفيلسوف الصيني تشاو بالفعل عام  2441نظام الرافد الصيني التقليدي كنموذج إلعادة
تنظيم النظام الدولي؛ ) .(Zhaoe, 2009ومنذ ذلك الحين تلقت الفكرة الدعم والنقد ،وتطورت لتصبح قاعدة واحدة
لمدرسة صينية في العلقات الدولية .وفي الهند ،يثار أيضاً صوتاً مفاده أنه عندما تنمو الهند بشكل أكثر
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وضوحاً ،يتعين عليها أن تحدد "رؤية للقواعد الدولية وأن تقرر ما هي القواعد التي يجب أن تتعامل بها"

).(Nonalignment, 2012, p. 35

إن عدم وجود رؤية واضحة في قضايا المناخ العالمي على الرغم من أن هذا مجال حيوي لدول بريكس .كما
أن توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحالية لبريكس يمكن أن ترى بسهولة ارتفاع درجة الح اررة العالمية من
 1درجة مئوية أو حتى أكثر على المدى الطويل .ولذلك فإن هدف األمم المتحدة  2درجة مئوية "آخذ في
اَّلزدياد بعيد المدى " ) .(Economics, 2013, p. 3سوف يسبب ارتفاع درجة الح اررة العالمي ارتفاع منسوب مياه
البحار ما قد يؤثر على نحو  144مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية (شانغهاي ومومباي وسانت
بطرسبورغ وريو دي جانيرو على سبيل المثال) في دول البريكس ).(Goldman Sachs, 2007, p. 111
وقد أدركت بلدان البريكس بوضوح أن تغير المناخ والتدهور البيئي يشكلن تهديداً خطي اًر لشعوبهما و "للمحافظة
على مستويات عالية من النمو اَّلقتصادي في بريكس" ) .(Report, 2012, p. 167ولهذا يتعين على بلدان البريكس

"أن تلعب دو اًر رئيسياً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وأن تكون في صالحها" .وعلى الرغم من عدم
تقديم مقترحات دقيقة ،فإن بريكس ملتزمة بالقيام بدورها في الحرب العالمية ضد تغير المناخ ،وسوف تسهم في

الجهود العالمية في التعامل مع تغير المناخ.

 3.3.1ردود الفعل للحفاظ على الهيمنة
على الرغم من أنه يبدو من الواضح أن الوَّليات المتحدة ستبقى الدولة األقوى واألكثر تأثي اًر في حوالي العقدين

القادمين ،إَّل أن النظام الدولي يتغير .لقد انتهت الهيمنة األمريكية الوحيدة وأصبح العالم متعدد األقطاب وأكثر
تعقيداً بشكل مستقل ،فما هو دور بريكس في تغيير أو تحدي النظام الدولي القائم .وعلى أي حال يبدو واضحاً

أن هيمنة الغرب سوف تتناقص على الرغم من أنه أقل وضوحاً مدى سرعة التغيير وما ستكون الدرجة النسبية

للنخفاض ).(Kliman, 2012, p. 63

وبالنسبة للوَّليات المتحدة األمريكية وبالنسبة للغرب كله ،فإن المسألة ليست مجرد صعود بقية العالم أو جنوبه.
المشكلة الحقيقية وفقا لكوبشان هي أن اَّلتحاد األوروبي في الوقت نفسه في مشاكل داخلية خطيرة ،تفتقر إلى
القيادة المناسبة وغير قادرة على اتخاذ أي نوع من الدور العالمي .والوَّليات المتحدة األمريكية مستقطبة داخلياً
وغير قادرة على سياسة خارجية متماسكة على المدى الطويل .(Kupchan, 2012, pp. 146-181) .ومن أجل
الحفاظ على دور مؤثر في بناء النظام الدولي في المستقبل ،يتعين على الوَّليات المتحدة والغرب بأسره أن
يتكيفوا مع الوضع بأن نموذج التحديث الغربي ليس بالضرورة عالمي ،وأن العالم المستقبلي سيكون أكثر تعددية
من الغرب المتوقع بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار اَّلتحاد السوفيتي.
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ويتعين على الغرب أيضاً أن يقبل بأن النظام الدولي القائم على القواعد يعكس توازن القوى الذي لم يعد موجوداً.
والغرب ممثال تمثيلً زائداً في المؤسسات الدولية ،وبالتالي يتعين على الغرب أن يتراجع ويتيح مساحة أكبر

للقوى الناشئة ) .(Kliman, 2012, p. 62ولكي تكون الوَّليات المتحدة طرفاً حاسماً في تحويل النظام الدولي،

تحتاج الوَّليات المتحدة إلى شركاء خاصة من مجموعة الدول الناشئة .وقد يكون هذا عاملً يهدد التماسك
الهش لمجموعة بريكس كمنظمة دولية .حقيقة أن بريكس ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة ولها مصالح

متنوعة يمكن أن تستخدم من قبل الوَّليات المتحدة للحفاظ على مكانتها باعتبارها واحدة من القوى الرائدة والتي
َّل تزال في المستقبل.
بالنسبة إلى كليمان ،فإن أكثر الشركاء الواعدين للوَّليات المتحدة األمريكية (الغرب) هم الب ارزيل والهند واندونيسيا
وتركيا التي تقع جميعها في موقع استراتيجي في البلدان الديمقراطية ) .(Kliman, 2012, p. 57وقد َّل يكون
تحالف مع هذه الدول األربع خيا اًر ألن اثنين منهم في مجموعة بريكس واثنين آخرين يهتمون ويتبعون القاطرة

الصينية .المشكلة هنا هي أن الصين لديها حالياً الكثير لتقديمه لتلك الدول األربع عما يمكن أن تقدمه الوَّليات

المتحدة األمريكية ،ومن ناحية أخرى فإن أي نوع من التحالف من منظور صيني سوف ينظر إليه على أنه
محاولة لعرقلة اَّلرتفاع الصحيح للصين .في رؤية كليمان الصين تختلف عن الغرب و الدولة الخصم و بقية

األربعة هي أشبه بالغرب

)(Kliman, 2012, pp. 3-62

.

من أجل جعل الشراكة مع الغرب جذابة لتلك الدول األربع يجب أن يكون الغرب مستعداً إلصلح النظام

الدولي .وفكرة كليمان هي أنه باَّلشتراك مع هذه الدول األربعة على األقل ،يمكن أن يكون من الممكن تجديد
نظام عالمي من شأنه أن "يحمي األمن واَّلزدهار الدوليين" .وبمعنى أوسع ،ستكون القضية هي حماية مصالح
الغرب المهدورة وكذلك النموذج الغربي للتحديث.
في الهند ،كان من المفهوم أنه من مصلحة الوَّليات المتحدة الطبيعية في الواقع الدولي المتغير لبناء شراكة

مع بلدان مثل الب ارزيل والهند واندونيسيا ) .(Nonalignment, 2012, pp. 31,32ولكن من منظور هندي الشراكة
مع الوَّليات المتحدة األمريكية ليست على اإلطلق واضحة ألن الهند َّل تتفق مع بعض المعايير الدولية
الجديدة مثل مسؤولية الحماية أو السياسة األمريكية تجاه إيران .إن الهند مهتمة بالحفاظ على المرونة في
سياستها الخارجية وقد يكون هذا صحيحاً حتى في عضويتها في بريكس .الهند ترغب في الحصول على أقصى
قدر من الخيارات في علقاتها الخارجية لتعزيز "الفضاء اَّلستراتيجي والقدرة على وكالة مستقلة"
)(Nonalignment, 2012, p. 8

من وجهة النظر الهندية فإن الصين والوَّليات المتحدة ستكون القوى العظمى ولكن على جانب آخر سيكون
هناك عدة جهات ذات صلة ومحاور من السلطة مختلفة القوى .يجب أن تكون الهند في وضع َّل تستطيع فيه
119

دولة أخرى ،وَّل حتى الوَّليات المتحدة ،التأثير على الهند أو جعل الهند تتصرف ضد مصالحها وارادتها.
)(Nonalignment, 2012, p. 10

من ناحية أخرى تشارك الهند في المنافسة مع الصين في آسيا وأيضاً على

الصعيد العالمي ولكن ليس لديها مصلحة لمناهضة الوَّليات المتحدة األمريكية .ولذلك فإن الوَّليات المتحدة
األمريكية هي شريك التحالف المحتمل للهند .ولكن الهند ليس لديها أي مصلحة لتصبح ضحية في العلقات

الصينية األمريكية .ومن منظور هندي ليس واضحاً على اإلطلق كيف سترد الوَّليات المتحدة األمريكية إذا
كانت الصين ستشكل تهديدا للهند أو المصالح الهندية.(Nonalignment, 2012, p. 32) .

وأخي اًر ،من المبرر أن نسأل كيف ستصبح روسيا صلبة لتقوية البريكس .وتدعو روسيا في استراتيجيتها للسياسة
الخارجية منذ عام  2441إلى بناء أوروبا موحدة حقاً دون أي خطوط تقسيم .والواقع أن روسيا في الغرب

تتطلع حتى إلى ما وراء المحيط األطلسي في التأكيد على التفاعل بين روسيا واَّلتحاد األوروبي والوَّليات

المتحدة األمريكية .ويمكن لهذا التعاون "تعزيز موقف الدول األوروبية األطلسية في المنافسة العالمية"

(Russian,

) .2008, p. 12بهذه الطريقة روسيا تربط نفسها مع الغرب .وعلى سبيل المثال ،جادل كاميرون بأن "المكان
الطبيعي لروسيا هو اَّلقتصادات الغربية الناضجة وليس اَّلقتصادات الناشئة العدوانية واألشد فق اًر".
ويبدو أن من الواضح بالفعل أن النظام اَّلقتصادي العالمي يتم التحدي في المقام األول من قبل الصين والهند
اللتين ليستا دولتين فحسب بل مناطق عالمية وحضارات قديمة .وهي تقع بين الشمال والجنوب التقليديين مما
يخلق المجتمعات شبه المركزية .وقد دخلت هاتان القوتين مجدداً في التاريخ العالمي

(Schwengel, 2008, pp.

) .8-767كما يقول بييت يرس بعد بضع مئات من السنين من اَّلستثناء التاريخي للهيمنة الغربية الصين والهند
تعود ) .(Pieterse, 2008, p. 713هذا النوع من الجدل يعني أنه عندما نتحدث عن التغيير العالمي ليست القضية
بالضرورة عن بريكس ولكن أوَّلً وقبل كل شيء عن الصين والهند.

كيف تحدي بريكس النظام العالمي بقيادة الوَّليات المتحدة؟
وفي الوقت نفسه ،كان الهدف األساسي من مؤتمرات قمة بريكس هو إصلح سلطة التصويت في مؤسسات
بريتون وودز .وقد قامت بريكس بالفعل بتشغيل "وظيفة تحدي" على الساحة الدولية .ومع تنفيذ إصلحات
صندوق النقد الدولي بعد إقرار الكونغرس األمريكي للتشريع الذي صدر في ديسمبر  ،2411بدأت اآلن عملية
التأخير الطويلة في تعديل صلحيات التصويت هذه لتعكس األوزان النسبية الجديدة في اَّلقتصاد العالمي.
وبشكل ملحوظ ،رأى وزير الخزانة األمريكي أنه من الضروري التأكيد على أن اإلصلحات "تعزز الدور
المركزي للوَّليات المتحدة في النظام اَّلقتصادي العالمي وتظهر التزامها بالحفاظ على هذا الموقف".
وجود بريكس نفسه يمثل تحدياً ضمنياً للنظام العالمي بقيادة الوَّليات المتحدة ولكن من دون مواجهة

مباشرة).(Xiaoyun Li , RichardCarry, 2016
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 1.1سيناريوهات مستقبل البريكس
تمثل بريكس اليوم منتدى القوى الناشئة التي تحاول زيادة تكاملها السياسي واَّلقتصادي استجابة للتحديات

العالمية الجديدة .والسبب الذي أتاح هذه الفرصة أمام البلدان الخمسة على وجه الخصوص هو أن المؤسسات
المماثلة إما غير ملئمة للتصدي للتحديات العالمية الراهنة أو أنها َّل تملك الموارد المناسبة .وتتناول

السيناريوهات األربعة لتطور البريكس الواردة أدناه ،والتي تستند إلى كثافة تكاملها السياسي واَّلقتصادي الشامل،
ونطاق تطورها المحتمل.

في السنوات الثلث عشرة منذ أن صيغ هذا المصطلح ألول مرة من قبل جيم أونيل في مذكرة غولدمان ساكس

التحليلية ،فقد تحدد اختصار بريكس الشهير بمعنى جديد .وان البلدان الخمسة اليوم تمثل منظمة نشطة في
البلدان الناشئة في العالم .وَّل يزال التعاون تحت مظلة بريكس مستم اًر على مستويات عديدة ،بدءاً من مؤتمرات
القمة السنوية التي يعقدها رؤساء دولها ولغاية التبادَّلت الطلبية ومنتديات الشباب.

وعلى الرغم من أن بلدان البريكس ليس لديها أمانة خاصة بها أو هيئة تنفيذية دائمة فوق وطنية ،فهناك العديد
من األشكال التي تمكنها من اَّلجتماع ومناقشة القضايا المشتركة .فعلى سبيل المثال ،تعقد اجتماعات و ازرية

على أساس منتظم ،في حين يجري إنشاء مصرف جديد للتنمية (مصرف بريكس) ،ومجلس أعمال بريكس
يعمل بكامل طاقته .وباإلضافة إلى ذلك ،تعقد بلدان البريكس منتديات أكاديمية منتظمة ،بل وأنشأت مجلس

التبادل الفكري لبريكس لصياغة استراتيجية إنمائية طويلة األجل.

واليوم ،تمثل بريكس منتدى لمناقشة المشاكل المشتركة ،مع مجموعة السبعة ربما تكون أقرب ما يعادلها .ومع

ذلك ،فإن ما يجعل بريكس مختلفاً عن النوادي األخرى هو إمكاناته :الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب
أفريقيا تمثل أكبر سوق في العالم ،وتضاعف الناتج المحلي اإلجمالي التراكمي ألكثر من ثلثة أضعاف في
السنوات العشر األخيرة.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من هذه األرقام المثيرة لإلعجاب والمؤسسات التي وضعتها بالفعل ،تشير "توقعات

بريكس " إلى أن حجم التجارة داخل التحالف ،الذي كان في عام  2413يقدر بنحو  344مليار دوَّلر ،يمثل
مجرد  ٪1.1من إجمالي مبيعاتها من السلع مع العالم الخارجي .ويمكن تفسير ذلك بأن هناك مسافات كبيرة
تفصل بين بلدان البريكس ،وليس فقط جغرافيا .وهي تتمتع بمعدَّلت نمو اقتصادي مختلفة؛ إضافة أنه َّل توجد

خدمة جوية مباشرة إَّل بين عدد قليل من أكبر المدن (على الرغم من أنه قد يكون من الممكن تقنياً)؛ فإن لغات

كل منها َّل تدرس عادة في المدارس والجامعات ،مما يعني أن حتى المتعلمين من البلدان الخمسة ليس لديهم
سوى فهم ضئيل لتاريخهم وثقافاتهم؛ وتتألف مجتمعاتهم من جماعات إثنية ودينية مختلفة.

يمكن للمرء أن يقول بدرجة من اليقين أن بلدان البريكس تعتبر فاعل سياسي .ووفقاً لفيودور لوكيانوف ،وهو
عالم سياسي روسي بارز ،تتمتع الدول األعضاء في البريكس بالسيادة الكاملة -فهي قادرة على تنفيذ سياسة
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خارجية مستقلة َّل يقيدها أي تحالف أو رابطة ،ولديها إمكانات اقتصادية كافية للحفاظ عليها .وعلى الرغم من

إمكاناتهم التراكمية وقوة الدول منفردة  ،فإن استدامة بريكس (أو أي منظمة دولية أخرى لهذه المسألة) تعتمد

على مدى قدرتها على اَّلرتفاع للتحديات الحديثة .وفي هذا السياق ،تضطر بلدان البريكس إلى فترة التذبذب،

ألن أي منظمة دولية أخرى موجودة اليوم قد أنشئت في عصر مختلف من التحديات العالمية ،وقد صممت

لتحقيق أهداف مختلفة.

 1.4.1يمكن أن تصبح بريكس منصة جديدة لمواجهة التحديات العالمية
وقد أنشئت الغالبية العظمى من المؤسسات الدولية الناشطة اليوم بعد الحرب العالمية الثانية بهدف واحد هو:

إنشاء نظام حكم يستبعد تماماً إمكانية نشوب نزاع مسلح عالمي ويحمي المبادئ المتفق عليها .وباإلضافة إلى
ذلك ،يمكن تقسيم المنظمات الدولية إلى فئتين تبعا لنوع اندماجها -السياسي أو اَّلقتصادي -حيث تم تنفيذ

التكامل كاستجابة للتحديات المعاصرة.
الهدف الرئيسي من أي تكامل سياسي هو في المقام األول لتعزيز قدرة التحالف للتأثير على السياق الذي يعمل

فيه .وعلى سبيل المثال ،فإن أعلى شكل من أشكال التعاون السياسي هو تحالف عسكري وسياسي ،مثل منظمة

معاهدة األمن الجماعي أو منظمة حلف شمال األطلسي .وهناك أيضاً أشكال أكثر حياداً أو منصات أكبر
للحوار مثل رابطة الدول المستقلة أو منظمة شنغهاي للتعاون أو جامعة الدول العربية .وعلى الرغم من أن هذه
المنصات قد تكون لديها بنية تحتية اقتصادية محددة تتمحور حولها ،إَّل أنها َّل توجد إَّل لخدمة احتياجات
األعضاء في الوقت الذي تضع فيه األهداف السياسية في الصدارة .والهدف الرئيسي من هذه الجمعيات هو

ممارسة النفوذ على اآلراء الدولية وابداء الرأي الموحد بشأنها فيما يتعلق بالمؤسسات اَّلقتصادية .وعلى العكس

من ذلك ،فإن التحالفات اَّلقتصادية مبنية أساساً على إيجاد حلول للتحديات المحلية التي يواجهها أعضائها.

 2.4.1هناك أربعة تصورات ممكنة في تطور البريكس هي األكثر احتماَّلً:

 .1الحفاظ على وضع "منتدى الدول الناشئة" الموجود لمناقشة أجندة عالمية صاغتها بلدان أخرى وتحالفات

فوق الوطنية.

 . 2زيادة قدرتها على التأثير على جدول األعمال العالمي باستخدام أدوات التكامل السياسي مثل توسيع

عضويتها وبناء تحالف سياسي.

 .3زيادة النمو اَّلقتصادي والتجارة بين بلدان البريكس عن طريق تكثيف تكاملها اَّلقتصادي وبناء اتحاد

اقتصادي كامل ،وبفضل قوتها اَّلقتصادية المتنامية ،سيكون هذا اَّلتحاد قاد اًر على إيجاد إجابات للتحديات
التي تواجهها هذه البلدان.
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 .4السعي ليس فقط للتكامل اَّلقتصادي ولكن أيضاً السياسي والثقافي .إن التكامل اَّلقتصادي ،إذا ما عزز

إلى حد كبير ،سيمكن األعضاء من تحقيق قدرة تنافسية عالمية كافية لمعالجة المشاكل العالمية التي تواجه

البشرية جمعاء.

وينطوي كل سيناريو على مجموعة مختلفة من مبادرات التكامل السياسي واَّلقتصادي التي يتعين تنفيذها.

ويمكن أن تشمل األولى ،على سبيل المثال ،إدخال خطوات السفر بدون تأشيرة بين هذه البلدان؛ وانشاء هيئات

فوق وطنية تكون لها ا ألسبقية على الهيئات الوطنية؛ ووضع حلول مشتركة للمسائل األمنية؛ والسعي إلى
سياسة خارجية منسقة؛ وانشاء قوات عسكرية مشتركة للستجابة السريعة؛ وادماج المناطق المتاخمة.

ويمكن أن تشمل مجموعة األدوات اَّلقتصادية مبادرات من قبيل إزالة الحواجز أمام التجارة؛ وضمان زيادة

التوافق بين السلع األساسية والعمل واألسواق الرأسمالية؛ أو إنشاء هيئات فوق وطنية ومناطق تجارة حرة مع
بلدان أخرى .وهنا سيتم شرح السيناريوهات بالتفصيل:

السيناريو األول :المنتدى

بناء على الصورة الخلفية للتحول العالمي ،اتضح أن المزيد من التكامل بين بلدان البريكس ظلت بعيدة عن
ً
منطقة استقرارهم ،وهذا هو السبب في أن بريكس ظلت ناد للدول الناشئة .وبمجرد أن يكون هذا المنتدى قائماً،
فهو اليوم مجرد صوت واحد من األصوات الكثيرة في السياسة الدولية .ومن الواضح أن كل دولة عضو في
بريكس تفضل السعي لمصالحها الجيوسياسية واَّلقتصادية الخاصة بها والمشاركة في مجموعة متزايدة من

المنصات اإلقليمية والدولية والتحالفات والنوادي.

وفي الوقت نفسه ،فان تدهور الوضع اَّلقتصادي العالمي يدفع دول البريكس للدفاع عن أسواقهم الوطنية

واللجوء إلى الحمائية .وَّل تزال اَّلقتصادات المحلية تعتمد على الموارد وتتوقف على اَّلبتكارات والمؤسسات

المستعارة.

وقد حال رفض الحكومات الوطنية التخلي عن أي جزء من سيادتها السياسية واَّلقتصادية ،مقترن ًة بالنظام
المتشابك لللتزامات الخارجية لكل بلد ،ومنعهم من تشكيل أي مؤسسات فوق الحدود الوطنية .وَّل تزال بلدان
البريكس حريصة على اللقاء في شكل اجتماعات دورية بين قادتها .وفي الوقت نفسه ،فإن جيل النخبة السياسية

التي أسست المنتدى قد غادر المشهد بالفعل ولم يرث خلفاؤه اإلرادة السياسية الكافية لصياغة رؤية مشتركة.

ولم يحدث أي توسع في بلدان بريكس ،بل إن العديد من البلدان التي كانت قبل  11عاماً ينظر إليها على
ٍ
المرشحين المحتملين للنضمام إلى الحلف شكلوا أندية خاصة بهم (MINT, CIVETS, the Turkic Council,
أنهم
ALBA, and many others).

ونظ اًر للتهديد النابع من انعدام اَّلستقرار المحلي على المدى الطويل الناجم عن عدة أسباب من الفشل

المؤسسي ،فقد قررت كل دولة عضو في بريكس على أن تذهب وحدها ودخلت في تحالفات مع بلدان مجموعة
السبعة على أساس حساب أن التأثير داخل منطقة معينة يمكن تبادلها للحصول على فرصة للتأثير على جدول

األعمال العالمي.
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إن تطور المنظمات األكثر ديناميكية األخرى جعل دول بريكس تركز أكثر على بديل في حين يتوقع الخبراء
أن قمة بريكس في عام  2434ستكون سيناريو آخر.

وهذا المنتدى يفترض مسبقاً بعض الجمود ،وبالتالي قد يكون أكثر واقعية .ومع ذلك ،فإنه َّل يسمح للستفادة

من كامل اإلمكانات السياسية واَّلقتصادية لل ـ "الخمسة الكبار"

السيناريو الثاني :التحالف

بعد مواصلة الدول الغربية تجاهل الدعوات إلصلح المؤسسات السياسية والمالية في العالم ،ركزت بلدان
البريكس جهودها على تعزيز النفوذ السياسي عن طريق خلق منظمة دولية كاملة .ودعت هذه المنظمة إلى أن
تنقل إلى المجتمع النامي جدول أعمال الدول النامية التي َّل تزال تكافح ضد المشاكل اَّلقتصادية وتحمل عبء
اإلصلح الهيكلي .ولزيادة وزنها وقدرتها على اَّلستجابة لقضايا جداول األعمال العالمية الرئيسية ،فضلت

الدول الخمس أن تضع جانباً خلفاتها التاريخية ووقعت اتفاقاً رائداً بشأن سبل ضمان األمن المتبادل.
وفي الوقت نفسه ،يفضل كل بلد البحث عن إجابات مشتركة للتحديات اَّلقتصادية العالمية من تلقاء نفسها أو
من خلل المنصات الدولية القائمة .وَّل يزال مصرف التنمية في بريكس هو األداة الوحيدة للتكامل اَّلقتصادي

التي تستخدم في الغالب لتمويل المشاريع ذات الدوافع السياسية .وَّل يزال اَّلتحاد األوروبي والوَّليات المتحدة

هما الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلدان الخمسة ،مما يمنعهم من مناقشة قضايا ملحة حقاً.

وفي محاولة لتحقيق هذا الهدف ،تعتمد بلدان البريكس استراتيجية ذات مستويين :تعزيز تمثيلها في نظام

مؤسسات الحوكمة العالمية ،ومنصات التواصل ،مع توسيع عضويتها في الوقت نفسه بفتح األبواب أمام بلدان
أخرى .يذكر أن األرجنتين هي أول دولة ستنضم إلى الحلف .في وقت َّلحق ،في محاولة لتعزيز أجندة أوراسيا

واحتواء الصين ،وروسيا تدير لجعل تركيا في مجموعة البريكس ،وهي خطوة تعتبر على نطاق واسع نجاحاً

سياسياً كبي اًر.

يعتبر تشكيل نظام العضوية متعددة المستويات في التحالف ،ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن يتم عرض عضوية

إندونيسيا والمملكة العربية السعودية خلل مؤتمر القمة القادم للدول الناشئة في أنقرة عام  .2434لقد أخذت

الدول المؤسسة للحلف وقتاً طويلً إلكمال عملية مفاوضات شاقة لتحديد درجة السيادة التي كانوا على استعداد

للتخلي عنها لصالح المنظمة التي أنشئت حديثاً.

إن اَّلتفاق بين بلدان البريكس بشأن سبل ضمان األمن المتبادل وقعت وثيقة أساسية لبناء تحالف الدول النامية
مع أمانتها في مومباي الهندية ،ومقر رئيسي في فلديفوستوك الروسية ،والجمعية البرلمانية في إسطنبول.
وتجري تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق على أساس منتظم ،في حين تتفوق قوات الرد السريع الجماعية

التابعة للتحالف على الجيوش النظامية للعديد من الدول المتقدمة ،سواء من حيث القوة العسكرية أو التطور

العسكري.
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إن التحدي الرئيسي في هذا السيناريو هو الحاجة إلى التغلب على الداخل بما في ذلك المنافسة في عدد من
المناطق ،والنزاعات الحدودية القديمة (في المقام األول بين الهند والصين) ،والتردد في مشاركة جزء من سيادة

هذه البلدان لصالح تحالف يدمج جميع األعضاء بشكل كامل .ومن ناحية أخرى ،فإن حقيقة أن البلدان المختارة

تشترك في مشاكل معينة َّل يعني أنها تعتبرها مشتركة .ومن هذا المنظور ،سيكون من الحاَّلت اإليجابية في
هذا الصدد منظمة حلف شمال األطلسي ،حيث تتمكن البلدان ذات التوترات التاريخية التي يعود تاريخها إلى

قرون من النجاح في التعايش في هيكل عسكري واحد يتجاوز الحدود الوطنية ،والبحث عن إجابات للتحديات
السياسية واَّلقتصادية.

السيناريو الثالث :اَّلتحاد

تدهور الوضع اَّلقتصادي في األسواق الناشئة ،إلى جانب إطلق ثورة صناعية ثالثة في البلدان المتقدمة،
منعت بريكس من الحفاظ على نموها اَّلقتصادي السابق .وفي ظل هذه الخلفية اختار قادة البلدان الخمسة
استراتيجية للتنمية اَّلقتصادية الوطنية عن طريق تعزيز التكامل .لقد أصبح جدول أعمال بريكس السياسي

مجرد وظيفة لتنميتها اَّلقتصادية ،في حين أن الدول األعضاء تتبع نموذجاً يمكن فيه للقتصاد القوي والمستدام
التغلب على التحديات السياسية بأي حجم.

وعلى مدى السنوات الـ  11الماضية ،تغير جدول أعمال بريكس اَّلقتصادي بشكل كبير .بعد أن أنشأت العديد

من المؤسسات لدعم التعاون في مجال األعمال اليوم" ،الخمسة الكبار" أصبحت اتحاداً اقتصادياً قوياً .وتعد

دول البريكس من بين أفضل  14شركاء تجاريين لبعضهم البعض ،وقد شرعت في تطوير عملة مشتركة .ومع

ذلك ،فإن هذا اَّلتحاد هو أكثر من مجرد "منطقة تجارة حرة عالمية" أخرى -وهو مبني على مفهوم التنمية
المستدامة ونهج جديد للبتكار بما في ذلك التطور التكنولوجي .وما يجعل هذا النهج فريداً من نوعه هو أن

البلدان الخمسة تبذل جهوداً مستهدفة ومبسطة لتطوير إمكاناتها اَّلبتكارية ،مع مراعاة الخصائص المميزة للنظم
التكنولوجية لكل منها ،وزيادة التركيز على اَّلبتكارات للمواطنين في أسفل الهرم.

"إن دول البريكس َّل تسعى إلى تحقيق تطورها المؤسسي ،إَّل أنها َّل تسلط الضوء على سباق تكنولوجي في

األسواق المتقدمة؛ بل إنهم يحاولون إيجاد حلول لمشاكلهم الداخلية األكثر حيوية :الموارد الطبيعية والبيئية
والقضايا اَّلجتماعية .وتشمل هذه الحلول "الدقة في زراعة األراضي "،و"اإلنتاج الدقيق "،وأدوات األعمال
اَّلجتماعية .وتسعى التكنولوجيات التي تنتجها بشكل كبير لتقديمها في األسواق الناشئة ،بما في ذلك أفقر

البلدان ،وتحفيز التنمية اَّلجتماعية واَّلقتصادية المستدامة في العالم.

هذه التكنولوجيات بدأت بالفعل َّلختراق جزء من رأس الهرم ،والعثور على طريقها إلى السوق المتقدمة مما
يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي تكنولوجي عالمي كبديل عن النظام القائم على تركيز القدرات البحثية في البلدان

الغربية واليابان .وفي ظل هذه البيئة ،يحد اتحاد اقتصاديات بريكس من أجندة سياسته الخارجية ويركز أكثر

على التعاون مع الكتل التجارية األخرى والبلدان المعزولة (إنشاء مناطق التجارة الحرة ،وتكثيف العمل في
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مختلف مناطق العالم وتنويع محفظة مشاريعه) .ومع ذلك ،فإن الهدف الرئيسي للتحاد َّل يزال السعي لتحقيق
التكامل اَّلقتصادي بشكل أعمق.

الهيئة فوق الوطنية الرئيسية لدول البريكس هي اللجنة اَّلقتصادية التي تتخذ من شنغهاي مق اًر لها والتي فيها
كلً من بنك التنمية وصندوق النقد .كما تم إنشاء مديرية واحدة لألسطول التجاري في بريكس للتعامل مع

قضايا النقل داخل اَّلتحاد .وتطبق بلدان البريكس سياسة مشتركة للتجارة الخارجية مع اآلَّلف من الغرف

ا لتجارية المشتركة في جميع أنحاء العالم .وعلوة على ذلك ،وفي ظل استمرار عدم اَّلستقرار اَّلقتصادي في

األسواق الخارجية وتفكك منطقة اليورو ،أنشأ اَّلتحاد اَّلقتصادي لبلدان البريكس و ازرة التخطيط والتنبؤات

الخاصة به ،التي تضطلع بمهمة تحليل الكفاءات والقدرات اإلنتاجية لبلدان البريكس في استراتيجيات معقدة

وطويلة األجل .وستكون مبادرة التكامل اَّلقتصادي لبريكس ،إذا أريد لها أن تصبح حقيقة واقعة ،أن تتغلب
على التحديات الرئيسية التالية :تدني مستوى التجارة المتبادلة وضعف الروابط اَّلقتصادية والمنافسة المتبادلة

في األسواق.

السيناريو الرابع :التعاون والشراكة

إن اإلمكانات المحدودة التي توفرها المبادرات لتنمية التجارة داخل "الخمسة الكبار" أكدت الحاجة إلى تعزيز

أدواتها اَّلقتصادية والسياسية للتصدي للتحديات العالمية األوسع نطاقاً .ونظ اًر لألولوية التي وضعت على

التكامل اَّلقتصادي ،أصبحت القدرة التنافسية العالمية للبريكس العامل الرئيسي الذي يدفعها إلى مزيداً من

التنمية .وفي الوقت نفسه ،فإن البريكس أصبحت العامل الرئيسي في حل مشاكل العالم النامي .وتمثل بلدان
البريكس ،القارات الرئيسية التي تعمل كدافع للنمو العالمي ومصدر حل للمشاكل العالمية الرئيسية ،وأصبحت

بلدان البريكس العامل الرئيسي للتصدي للتحديات العالمية وغير مضطرة إلى تحقيق أهداف تقع خارج مصالحها

السياسية واَّلقتصادية.

العقود اَّلقتصادية والثقافية ،والتعليمية بين بلدان البريكس تسير في اتجاه الصعود .فيما تعمل مجتمعاتهم على
تعلم التخطيط لمستقبل العالم بأسره .وتقوم شركات من الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بتشغيل
مشاريع إنمائية على نطاق عالمي ،في حين أن النظام الفرعي السياسي للتحالف يدعم قوتها اَّلقتصادية.

ومن األمثلة التوضيحية على وجه الخصوص مشروع البنية التحتية واسع النطاق المسمى "مفترق طرق أفريقيا"

لبناء النقل والمواصلت بين أكبر بلدان وسط وشرق وجنوب وغرب أفريقيا .وقد انضمت أكثر من  344شركة

من بلدان "الخمسة الكبار" إلى جهودها لتنفيذ هذا المشروع ،في حين وفرت قوات اَّلستجابة السريعة التابعة

لمجموعة بريكس التي تعمل بموجب تفويض من األمم المتحدة لتوفير األمن أثناء تشييد الشريان القاري للنقل.
هذه األمثلة تتزايد باستمرار في عدة أوجه :أمريكا اللتينية أصبحت مرك اًز عالمياً للتكنولوجيات الحيوية،
المصنعين في شمال شرق الصين لمنتجات التكنولوجيا الفائقة أكثر من البلدان المتبقية في كل من منطقة آسيا
والمحيط الهادئ ،في حين أصبحت روسيا المحور العالمي للعلوم األساسية.
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فإن التكامل كأولوية َّل يؤدي إلى توسعهاً؛ فبدَّلً من أن يكون كل بلد من البلدان األعضاء قد أصبح قائداً

سياسياً وتكنولوجياً واقتصادياً في منطقته يتحمل المسؤولية عن تنمية البلدان المجاورة له .وتشكل دول البريكس

اآلن نموذجا يحتذى به في مجموعة واسعة من المجاَّلت الرئيسية .إن نماذج السلوك وتوزيع الثروة العامة

والتعليم والحوكمة العامة والممارسات التجارية والرعاية الصحية ومتطلبات التنمية المستدامة متضمنة ضمناً

في أي مشروع من مشاريع بريكس.

ويستند نظام الحكم للبريكس إلى نموذج مؤسسي حيث تعمل الجمعية البرلمانية " مجلس اإلدارة " ،في حين
أن" الرئيس التنفيذي "و" مجلس اإلدارة" ،تتألف من رؤساء هذه الدول من الحكومات ،وممارسة اإلدارة اليومية.

وهم يديرون مهام محددة لحل المشاكل واللجان التي تتناول اَّلبتكار والثقافة والدفاع والقضايا اَّلجتماعية
وتطوير األعمال.
 -وبصرف النظر عن التحديات المحلية التي تميز بريكس وحدها ،مثل الحاجة إلى إنشاء نموذج جديد يحكم

العلقات بين الدول ونظام فعال من الضوابط والتوازنات على هذا النطاق ،وهذا السيناريو غير فعال في

التحديات والفرص التي تتيحها السيناريوهات السابقة .والتطور المتوخى لألحداث في حد ذاته َّل يوفر أي
شروط مسبقة لكي تبرز بلدان البريكس في هذا الدور ،وما إذا كان هذا السيناريو يمكن تنفيذه بنجاح فإنه يعتمد

على قدرة بلدان البريكس على وضع مستقبل مشترك.

 1.1الخاتمة:
 تساهم الدراسات المستقبلية بشكل رئيسي في تحديد طبيعة المشاكل والتحديات المستقبلية وتساهم في توجيهالقيادة السياسية.

 البريكس في صعود دائم حسب المؤشرات اَّلقتصادية العالمية ،وبذلك َّل تستطيع القوة المهيمنة علىالمؤسسات الدولية اَّلستمرار بنفس الطريقة من استحواذ للق اررات الدولية.

 النظام المالي العالمي َّل يزال يرتكز على نظام بريتون وودز ،بالرغم من حصول بعض التعديلت الخفيفةعليه ،والتي َّل ترتقي لمستوى تحقيق العدالة.

 َّل تزال دول البريكس تعمل بشكل منفرد أمام المؤسسات الدولية ،في حين أنها تتكامل فيما بينها ،وتتبادلاألدوار في التصويت على الق اررات الدولية.

 -البريكس َّل تمتلك رؤية واضحة لطبيعة مستقبل النظام الدولي.

 -البريكس تولي اهتماماً كبي اًر لموضوع المناخ والحد من اَّلنبعاث الحراري.

 -الوَّليات المتحدة َّل زالت تمتلك الكثير من المقومات لكي تستمر ببسط سيطرتها على المؤسسات الدولية،

ولكنها تواجه أزمات مختلفة ،وحسب تطلعات الخبراء اَّلقتصاديين فان الكثير من الدول سوف يكون لها

صعود اقتصادي عالمياً مما يؤثر على طبيعة الهيمنة األمريكية.
 هناك فراغ في النظام الدولي مما يحتم صعود قوى مختلفة لكي تقدم ما لديها127

 أحد أهم األهداف األساسية لمجموعة البريكس هو إصلح نظام التصويت في مؤسسات بريتون وودز. -المتوقع لمستقبل مجموعة البريكس هو كالتالي:

 .1اَّلستمرار ك "منتدى الدول الناشئة" الموجود لمناقشة أجندة عالمية صاغتها بلدان أخرى وتحالفات فوق
الوطنية.

 .2توسيع عضويتها وبناء تحالف سياسي وزيادة قدرتها على التأثير على جدول األعمال العالمي باستخدام

أدوات التكامل السياسي.

 .3بناء اتحاد اقتصادي كامل وزيادة النمو اَّلقتصادي والتجارة بين بلدان البريكس عن طريق تكثيف تكاملها

اَّلقتصادي .وبفضل قوتها اَّلقتصادية المتنامية ،سيكون هذا اَّلتحاد قاد ًار على إيجاد إجابات للتحديات التي
تواجهها هذه البلدان.

 .4الوصول إلى التكامل اَّلقتصادي والسياسي والثقافي ،والذي سيمكن األعضاء من تحقيق قدرة تنافسية

عالمية كافية لمعالجة المشاكل العالمية التي تواجه البشرية جمعاء.

ويرى الباحث أن السيناريوهات المذكورة أعله متقاربة إلى حد ما .ومع األخذ في اَّلعتبار حجم التحديات
العالمية ،والعقبات المختلفة داخل بلدان البريكس ،والديناميات المعقدة لدول البريكس ،والبيئة الصعبة للتوصل

إلى توافق في اآلراء ،ندرك أن أي مسار إنمائي لدول البريكس سيشمل عناصر مختلفة مأخوذة من السيناريوهات

األربعة جميعها .وعليه فإن هناك فرصة ضئيلة أمام "الخمسة الكبار" كي تكون قادرة على تحقيق كامل

إمكاناتها ،وبناء على ما تقدم من الدراسة يرجح أن يكون اتجاه البريكس اَّلستمرار باتجاه التعاون والشراكة.
وعلوة على ذلك ،فبالنظر إلى النماذج الناجحة للجمعيات الدولية مثل ) G7ناد) ،الناتو (تحالف)،
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(شركة) .لقد شهد العالم العديد من المحاوَّلت الغير قادرة لبناء تحالفات ناجحة.
(اتحاد) ،واَّلتحاد األوروبي ا

وأحد أسباب هذه اإلخفاقات هو عدم كفاءة أولئك الذين يحاولون التحول وما يترتب على ذلك من عدم القدرة
على التصدي للتحديات الجديدة واختيار عوامل وأدوات سياسية أو اقتصادية مناسبة لهم .وهناك سبب آخر
وهو أنه في بعض الحاَّلت لم يكن باإلمكان إكمال هذا التحول حتى لو كان عامل التنمية المحدد صحيح.

 ويبقى التأكيد على أن أي نجاح لبلدان البريكس يعتمد على مدى مواجهتها للتحديات العالمية الراهنة وعلىقدرتها على تطوير استراتيجية متكاملة ومتسقة ،واستخدام مواردها المتاحة بكفاءة.

وفي الوقت نفسه ،يرى الباحث أن مستقبل بريكس لن يشمل فقط البلدان الخمسة المعنية ولكن أيضاً بقية العالم،
والتي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى مؤسسات دولية جديدة قادرة على معالجة التحديات العالمية .ومع

ذلك ،ما يحتاجه العالم حقاً ليس اَّلتحاد األوروبي أو ناتو آخر .وقد أثبتت قوة التحالفات القائمة ،وهوياتها
الثقافية واإلقليمية ،ونماذج حوكمتها المتسم بالعالمي بوضوح ،وموقفها المشترك بشأن القضايا العالمية

واإلقليمية ،أيضاً ضعفها في هذا الزمن .فهي متجذرة جداً في تحديات الماضي وتجاربه وتثبت عدم فعاليته في

اَّلستجابة لعالم اليوم.

 إذا لم تكن بريكس موجودة ،فسيتعين اختراع مفهوم مماثل ألن التحديات التي تواجهها البشرية تتطلب العملخارج المعايير المعروفة.
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 1-1النتائج
 ومن أهم نتائج الدراسة أن دول البريكس تعتبر قوة اقتصادية ،وتكتل سياسي عالمي تجتمع فيه خمس قوىاقتصادية ذات نمو سريع من أربعة قارات في العالم استطاع ،أن يشكل مرجعياته اَّلقتصادية والسياسية والثقافية

المختلفة ،ليشكل قوة دولية َّل يستهان بها ،وتتجه ألن تكون ذات وزن سياسي في كافة الهيئات الدولية ،وتقف
بإمكانياتها المتوفرة ضد فكرة القطب الواحد في التحكم في القضايا الدولية.

 -من أهم مؤسساتها اَّلقتصادية المالية بنك التنمية الجديد وصندوق اَّلحتياطي وأهم إنجازاتها اَّلقتصادية

اعتماد عملتها المحلية للتبادل فيما بينها ورفع مستوى التبادل التجاري ،وكذلك رفع مستوى التبادل التجاري
مع الدول النامية والفقيرة مثل القارة األفريقية.

 -من أهم أهداف دول البريكس الحصول على دور في إدارة اَّلقتصاد العالمي إلى جانب مجموعة

العشرين والصناديق المالية الدولية الكبرى ،كما تحرص على الدفع باتجاه إدخال إصلحات في مجموعة البنك

الدولي ،وصندوق النقد الدولي،و تغيير النظام المالي العالمي ممثلً بنظام بريتون وودز ،وكذلك قوانين منظمة
التجارة العالمية ،وتحسين تمثيلها وعضويتها في مؤسسات األمم المتحدة.

 تعمل على توحيد موقفها تجاه القضايا الدولية كما تؤكد إعلنها الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدةمع الحفاظ على سيادة الدول القائمة وتبنيها موقف موحد لمحاربة الفقر والتوجه إلى التنمية المستدامة ورفض

الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية سواء المالية واَّلقتصادية أو السياسية واَّلجتماعية.

 اتفاق الدول األعضاء في مجموعة البريكس َّل يعني ابتعادها أو تخليها عن اتفاقياتها السابقة ،وكلها غيرراضية عن النظام العالمي الحالي ،ومعظم بيانات "بريكس" تتضمن شكوكاً في شرعية النظام القائم وترى الدول

الخمس أن الغرب يكاد يحتكر التوجه العالمي ،ويعيق البحث عن منطلقات جديدة تماماً ،لحل المشكلت

العالمية.

 يمكن القول إن الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تبحث عن سبل لتعزيز مواقفها التفاوضية فيالم َكونة لمجموعة "بريكس" أقطاباً رئيسية في النظام العالمي
عملية تشكيل نظام عالمي جديد .وتعتبر كل الدول ُ

متعدد األقطاب.

 النظام العالمي متجه إلى التشكيل وفق نظرية تعدد األقطاب الدولية والتي ستلعب دو اًر رئيساً في المرحلةالمقبلة لتشكيل النظام الدولي بكافة المؤسسات الدولية وفي معظم المجاَّلت السياسية واَّلقتصادية واألمنية
...إلخ وتتجه معظم دول العالم إلى اَّلنخراط في تحالفات دولية بشكل متعدد لتحافظ على وجودها وتضمن
استم ارريتها والحصول على حاجاتها الدولية في ظل عالم مليء بالصراعات السياسية واَّلقتصادية وغيرها من
التحديات المختلفة.
 تحاول الوَّليات المتحدة باستخدام القوة المتعددة التي تمتلكها سواء سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً إلى فرضهيمنتها على دول العالم كافة متذرع ًة بالحرب على اإلرهاب والتي لم تتوقف تداعياتها إلى اآلن.
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 بريكس َّل تزال تحافظ عل نموها اَّلقتصادي وترابطها كمجموعة اقتصادية معتمدة على الكثير مما لديها،وَّلزال الصعود اَّلقتصادي والسياسي لدى مجموعة دول البريكس وقدرة البريكس على تطبيق الحوكمة والتنمية

اَّلقتصادية العالمية وتأثرها في العولمة ،ويعتبر البريكس حاف اًز قوياً للتجارة واَّلستثمار والحد من الفقر على

الصعيد العالمي ،وتساعد على زيادة النمو العالي وتلتزم مبدأ التنمية المستدامة.

 الصين تعتبر صاحبة الحصة األكبر من الوزن اَّلقتصادي لدول البريكس مجتمعة .وطريق الحرير الذيتقوم ببنائه الصين بأكبر استثمار وأطول طرق برية وبحرية في العالم ،ستصل إلى نقلة نوعية في اَّلقتصاد
العالمي.
 دول البريكس متعددة ومتنوعة المصادر اَّلقتصادية والثقافية والفكرية واَّلجتماعية والحضارية. دول البريكس هي أعضاء في منظمات وتحالفات إقليمية أخرى بناء على مصالحها المشتركة مع الدولاألخرى ،كما أنها تتصرف بصورة تبادلية فيما بينها عند التصويت في المحافل والمؤسسات الدولية المختلفة.
 الصين والهند هم األكثر نمواً في المجموعة ،والتنافس الصيني والهندي استراتيجي بقدر ما هو تحالفوصداقة.

َّ -ل زالت دول العالم الكبرى تحاول السيطرة على مصادر الطاقة ودول البريكس تولي اهتماماً كبي اًر لذلك.

 موقفها من القضية الفلسطينية هو التأكيد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي علىأساس ق اررات مجلس األمن ذات الصلة ،ومبادئ مدريد ومبادرة السلم العربية ،واَّلتفاقات السابقة بين الجانبين،

من خلل المفاوضات التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية ،قابلة للحياة ،متصلة جغرافيا تعيش جنباً إلى

إسرائيل ،داخل حدود آمنة ،وفقاً للحدود المعترف بها دولياً على أساس خطوط  1117مع القدس الشرقية
عاصمة لها ،على النحو المتوافق في ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة.

 1.1التوصيات
 العمل على التكامل فيما بين الدول للوصول إلى نظام دولي ممكن أن يواجه المشاكل المتعددة التي يمكنأن تحدث في المستقبل القريب.

 يجب على الدول الغربية المهيمنة أن تفسح المجال للدول النامية من تمثيل دولها وامكانياتها ومقدراتها الهائلةوالتي تؤهلها لتكون صاحبة قرار في المنظومة الدولية.

 -دول مثل البريكس والتي تعد دول سريعة النمو يجب عليها استخدام كل الطرق المناسبة ،لكي تضفي على

حكمها مزيداً من مفاهيم الديمقراطية والعدالة.
 دول العالم الثالث يجب أن يكون لها نصيب من هذه التغيرات الدولية ويجب أن تسعى هي لتساعد معاآلخرين لتحقيق أهدافها في النمو والترقية والخروج من األزمات التي تعصف بها سواء اَّلقتصادية أو السياسية.

 العمل على التنمية اَّلقتصادية العالمية والمساهمة في إنجاحها ،ومن بينها طريق الحرير. -العمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
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 احترام القوانين واألعراف الدولية ،واستخدام القوة الناعمة لتحقيق األهداف. -توقيع اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 موقفها من القضية الفلسطينية هو التأكيد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي علىأساس ق اررات مجلس األمن ذات الصلة ،ومبادئ مدريد ومبادرة السلم العربية ،واَّلتفاقات السابقة بين الجانبين،
من خلل المفاوضات التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية ،قابلة للحياة ،متصلة جغرافيا تعيش جنباً إلى

إسرائيل ،داخل حدود آمنة ،وفقاً للحدود المعترف بها دولياً على أساس خطوط  1117مع القدس الشرقية
عاصمة لها ،على النحو المتوافق في ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة.

 اَّلستثمار الناجع في الدول الفقيرة ،واتباع طرق التنمية المستدامة. -العمل على تطبيق نظم الحوكمة عالمياً.

 -حل مشاكل الدول األكثر فق اًر وتضر اًر في أي مكان في العالم.

 -حل مشكلة القضية الفلسطينية بما يضمن الحد األدنى من الثوابت الفلسطينية.

 -للباحثين العمل على متابعة هذا التطور الحاصل ومحاولة فهم ومتابعة ما يدور في المجتمع الدولي.

 للعرب عامة وللفلسطينيين خاصة ،محاولة فهم الطريقة التي تجمع بها هذا الكم الهائل والمتناقض منالثقافات والديانات والعرقيات المختلفة ،في مظلة واحدة وبأهداف مشتركة ،ومحاولة السير بنفس الخطى.
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