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مـلخـص:
سلطت هذه الدراسة الضوء على جمموعـة
الــــربيكس الــــي تعتــــرب واحــــدة مــــن أبــــرز
اجملموعــات اإلقليميــة للقــو الصــاعدة ،مــن
خالل إبراز مقوماتها وإمكانياتها وأهدافها،
باإلضـــافة إىل تتبـــع جهودهـــا وإجنازاتهـــا مـــن
أجــــل إعــــادة تشــــكيل النظــــام الــــدولي مبــــا
* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
This study aimed to assess the
potential role of the BRICS group in
international relations and its
impact on the structure and nature
of the international system. After
analyzing the data, this study came
to the conclusion that the BRICS
seeks to reform the international
system rather than to change it.
Keywords: BRICS; international
;system; international institutions
change;reform.

تاريخ القبول0808/00/01 :

يتماشــى ورؤيتهــا لــه ،ويف األخــري ذكــر أهــم
العقبات الي منعتها من حتقيق ذلك
هــــدفت هــــذه الدراســــة إىل تقيــــيم الــــدور
احملتمــــل جملموعــــة الــــربيكس يف العالقــــات
الدوليـــة وأثرهـــا علـــى بنيـــة وطبيعـــة النظـــام
الدولي .وبعد حتليـل املعطيـات ،توصـلت هـذه
الدراســـة إىل نتيجـــة مفادهـــا بـــأن الـــربيكس
تســعى إىل إصــالح النظــام الــدولي وال تســعى
إىل تغيريه.
الكلمــات املفتاحيــة :الــربيكسئ النظــام
الدوليئ املؤسسات الدوليةئ التغيريواإلصالح.
Abstract:
This study sheds light on the
BRICS group, which is considered
one of the most prominent regional
groups of the rising powers, by
highlighting
its
components,
capabilities and goals, in addition to
tracking its efforts and achievements
in order to reshape the international
system in line with its vision of it,
and in the end it mentioned the most
important obstacles that prevented it
from achieving this.
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مقـدمـــة:
شهد القرن الواحد والعشرين حتسناً كبرياً يف الوضعية االقتصادية للكثري مـن دول
العامل ،وهو األمر الذي دفع الكثري من املنظـرين واحملللـني لتسـميتها بالـدول الصـاعدة
أو األسواق الناشئة نظرًا ملـا حتققـه مـن معـدالت منـو وطنيـة كـبرية ،ولكـن رغـم كـل
هذه القفزات االقتصـادية النوعيـة إ أال أن ميكانيزمـات عمـل النظـام الـدولي مل تسـتجب
لربوز مثل هذه القو  ،وهـو مـا دفـع هـذه األخـرية إىل التكتـل يف جمموعـات بغيـة تقويـة
نفســها والــدفاع عــن مصــاحلها ،وهــو حــال كــل مــن روســيا ،الصــني ،الربازيــل ،اهلنــد
وجنوب إفريقيا ،الي كونت جمموعة الـربيكس الـي تعتـرب واحـدة مـن أهـم املنظمـات
السياسية الدولية الي جتمع بني القو الكرب الناشئة والي سـنتناوهلا كأمنوذجـا يف
هــذه الدراســة الــي تهــدف إىل حتليــل الــدور احملتمــل للــربيكس كمنظمــة يف العالقــات
الدولية من خالل إبراز دورها يف التأثري على النظام الدولي.
وانطالقاً مما سبق حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشـكالية التاليـة :إىل أي مـد
ميكن أن يؤدي التعاون يف إطار جمموعة الربيكس إىل إعادة تشكيل النظام الدولي
السائد؟
وترتبط بهذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية:
 كيف نشأت وتطورت جمموعة الربيكس؟ ما هي مؤهالت وأهداف جمموعة الربيكس؟ ما هي أهـم الظـروف الـي أدّت إىل بـروز جمموعـة الـربيكس كقـوة علـى السـاحةالدولية؟
 ما هي أهم جهود جمموعـة الـربيكس يف إعـادة تشـكيل النظـام الـدولي؟ ومـا هـيأهم العقبات الي تواجها؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية والتساؤالت الفرعية ختترب الدراسة الفرضيات التالية:
 تراجع قـوة الواليـات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد األوروبـي أدّ إىل بـروز جمموعـةالربيكس كقوة على الساحة العاملية.
 املقومــات الكــبرية واهلائلــة لــدول جمموعــة الــربيكس جعلتهــا تــدعو إىل إصــالحالنظام الدولي القائم لضمان مصاحلها.
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 اخــتالف االهتمامــات وتغليــب املصــاي الوطنيــة لــد دول جمموعــة الــربيكس علــىحساب أهداف اجملموعة جعلها ال متلك القدرة على إعادة تشكيل النظام الدولي.
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى ثــال منــاهج أساســية ،متثــل األول يف املــنهج التــاريي
الـــذي اســـتخدمناه يف رصـــد نشـــأة وتطـــور جمموعـــة الـــربيكس ،باإلضـــافة إىل تطـــور
أهــدافها ،كمــا اعتمــدنا علــى مــنهج حتليــل املضــمون وذلــك بتحليــل البيانــات الرمسيــة
الصادرة عن القمم الـي عقـدتها دول جمموعـة الـربيكس ،وأخـرياً مـنهج دراسـة احلالـة
كوننـا نتنـاول جمموعـة الـربيكس كـأمنوذج علـى دور القـو الصـاعدة ،كمـا تنطلــق
هذه الدراسة من حتليل دور الربيكس باالرتكاز على املقاربة االقتصادية.
لإلجابــة عــن اإلشــكالية والفرضــيات املتعلقــة بهــا ،قســمنا هــذه الدراســة إىل ثــال
حمــاور أساســية :تطرقنــا يف األول إىل نشــأة وتطــور جمموعــة الــربيكس باإلضــافة إىل
إبــراز أهــم مقوماتهــا وأهــدافها ،أم ـا احملــور الثــاني فتطرقنــا فيــه إىل جهــود جمموعــة
الربيكس يف إعادة تشكيل النظام الدولي القائم ،أما احملور الثالـث واألخـري فتطرقنـا
فيه إىل التحديات الي تواجهها اجملموعة يف حتقيق أهدافها.
احملور األول :جمموعة الربيكس :النشأة ،املقومات واألهداف:
أوالً -نشأة وتطور جمموعة الربيكس:
بدأت أوىل مراحل التفاو

لتشكيل جمموعـة الـربيكس يف شـهر سـبتمرب مـن سـنة

 5770بعــد أن اجتمــع وزراء خارجيــة كــل مــن الربازيــل ،روســيا ،الصــني واهلنــد علــى
هامش االجتمـاع الواحـد والسـتني للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف نيويـورك ،وكانـت
أوىل تســـميات هـــذه اجملموعـــة هـــي "بريـــك" " "B.R.I.Cكاختصـــار باللغـــة االجنليزيـــة
لألحرف األوىل للدول املشكلة هلذه اجملموعة ،ويف ديسمرب  5797انضمت دولة جنـوب
إفريقيا هلذه اجملموعة ليتحول امسها إىل "بريكس" ""B.R.I.C.S

()1

ولإلشارة ،ف نه من الصعب أن نفصل تأسـيس أو تشـكيل جمموعـة "الـربيكس" عـن
اســم االقتصــادي الكــبري "جــيم أونيــل"  Jim O’neillالــذي يعتــرب رئــيس أحــد أكــرب
البنـوك التجاريــة يف العـامل بنــك "غولــدمان سـاكس"  ،Goldman Sachsحيــث أشــار
"أونيل" يف  57نوفمرب  5779يف تقرير نشره البنك املذكور حول االقتصاد العاملي حتت
عنوان :العامل حيتاج إىل املزيد مـن أطـواب القرميـد االقتصـادية" The World Needs
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 ،Better Economic BRICsويف هذا التقرير تالعب "أونيل" بكلمة  BRICالشبيهة
بكلمــة  BRICKالــي تعــين باللغــة االجنليزيــة "طوبــة القرميــد" ،ومــن ثــم ف ـ ن أول مــن
اســتعمل تعــبري  BRICهــو "جــيم أونيــل" ،وهــذا نتيجــة لتوقعاتــه بــالنمو اهلائــل واملــذهل
والتطــور الســريع واحملتمــل للنمــو الــذي ميكــن أن حتققــه كــل مــن الربازيــل ،روســيا،
الصــني واهلنــد يف املســتقبل .ويف دارســة جديــدة لــه بعنــوان" حلــم الربيــك :الطريــق حنــو
 "5727الصـادرة سـنة  ،5770أسـرد "أونيـل" بـأن بوصـلة الـتحكم يف االقتصـاد العــاملي
تتجـه حنـو دول جديـدة كالربازيـل ،روسـيا ،الصـني واهلنـد الـي ستسـحب البسـاط مـن
القو التقليدية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي

()2

ثانياً -مقومات جمموعة الربيكس:
متثل الدول اخلمـس جملموعـة "الـربيكس" مـا يقـارب  %25مـن سـكان العـامل أي مـا
يساوي  0.700مليار نسمة ،وتقطن هذه الكتلة البشـرية الكـبرية يف مسـاحة جغرافيـة
تقدر ب  01.021مليـون كلـم 5بنسـبة  %51.3مـن مسـاحة اليابسـة العامليـة ،ومـن حيـث
املعطيات االقتصـادية فـ ن دول الـربيكس متثـل أكثـر مـن  %55.0مـن النـاتج اإلمجـالي
العــاملي أي مــا قيمتـــه  93.223مليــار دوالر )3(،كمـــا أنهــا تســتحوذ علـــى ثالثــة أربـــاع
االحتيـــاطي األجـــنيب مـــن العملـــة الصـــعبة مـــا يقـــارب  2ترليـــون دوالر أمريكـــي ســـنة
.5791

()4

يف قراءة بسيطة يف هذه األرقام واملعطيات يتضـح أن دول جمموعـة الـربيكس متتلـك
مؤهالت كبرية وضخمة تؤهلها للعب دور مهم يف النظام الدولي ،وهذا مـا سنكتشـفه
من خالل إبراز أهـداف هـذه اجملموعـة ،ومـن ثـم تبيـان الـدور الـذي ميكـن أن تلعبـه يف
تغيري النظام الدولي السائد.
ثالثاً -األهداف الرئيسية جملموعة الربيكس:
سنحاول يف هذه اجلزئية تتبع تطور أهداف جمموعة الـربيكس اسـتناداً علـى بيانـات
القمم العشرة الي عقدها قـادة هـذه اجملموعـة ،ابتـداء مـن القمـة األوىل سـنة  5771يف
روسيا وصوالً إىل قمة  5793جبنوب إفريقيا ،ومـن خـالل دراسـة وحتليـل هـذه البيانـات
ميكن حتديد األهداف الرئيسية جملموعة "الربيكس" يف النقاط التالية:
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 -0دعم قيام نظام دولي متعدد األقطاب :تسعى دول الربيكس إىل إجياد نظام دولي
متعــدد األقطــاب وأكثــر دميقراطيــة يســتجيب للبيئــة العامليــة املتطــورة الــي متتــاز حاليــا
بتعدد التهديدات والتحديات العاملية الي ال ميكن مواجهتهـا إالأ عـن طريـق تعـاون كـل
مكونــات اجملتمــع الــدولي مــن أجــل حتقيــق التنميــة املشــرتكة ،واالحتكــام إىل معــايري
القـــانون الـــدولي املعـــرتف بهـــا عامليـ ـاً ،وبـــروح مـــن االحـــرتام املتبـــادل وصـــنع القـــرارات
اجلماعيــة ،وتعزيــز الدميقراطيــة يف العالقــات الدوليــة ،وتعزيــز صــوت البلــدان الناشــئة
والنامية يف الشؤون الدولية.

()5

كما عملت جمموعة الربيكس على إعمال نظام األمن اجلماعي مـن أجـل احلـد مـن
التصرفات االنفرادية للواليات املتحدة األمريكية الي ما زالت تصرفاتها تعكس نظـام
القطبية األحادية وهـو مـا ترفضـه جمموعـة الـربيكس وعبّـرت عـن ذلـك يف املـادتني 92

و 90من البيان اخلتامي للقمة العاشرة للمجموعة جبوهنزبور جبنوب إفريقيا.

()6

 -2إصالح هيئة األمم املتحدة وجملس األمن التابع هلا :منذ انعقاد أول قمة جملموعة
الربيكس سنة  5771بروسيا مبدينـة "يكـاترينيورك" وإىل غايـة قمـة جوهنزبـور سـنة
 ،5793بقي إصالح هيئة األمم املتحدة هدفا أساسياً تسـعى اجملموعـة لتحقيقـه ،وذلـك
من خالل التأكيـد علـى احلاجـة إىل إصـالح شـامل لألمـم املتحـدة بهـدف جعلـها أكثـر
فعالية حتى تـتمكن مـن مواجهـة التحـديات العامليـة احلاليـة بشـكل أكثـر فعاليـة،

()7

ويف القمـــة الثالثـــة للمجموعـــة املنعقـــدة يف  92أبريـــل  5799مبدينـــة "ســـانيا" بالصـــني،
أك ـدّت اجملموعــة أيضــا علــى إصــالح جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة بهــدف جعلــه
أكثر فعالية وكفاءة ومتثيالً ،وحتـى يـتمكن مـن التعامـل مـع التحـديات العامليـة اليـوم
بشكل أكثر جناحاً .وهذا ما من شأنه تفعيـل الدبلوماسـية املتعـددة األطـراف يف إطـار
األمم املتحدة الي تؤدي الدور املركزي يف التعامل مع التحديات والتهديدات العاملية

()8

 -3إصالح املؤسسات املالية العاملية :تر جمموعة الربيكس بأن املؤسسات الدوليـة
املركزيـة مثـل األمـم املتحـدة ومؤسســات بريتـون وودز املتمثلـة أساسـ ًا يف صـندوق النقــد
الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمري هي امتداد مليزان القـو الـذي سـاد بعـد احلـرب
العامليـة الثانيـة ،وهـي مقيـده بـالظروف الـي نشـأت فيهـا ،وبهـذا املعنـى ،ف نهـا ال زالــت
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تعكس اهليمنة الغربية على العامل ،وبالتالي فهي غـري مناسـبة للعـامل الـذي شـهد نهايـة
اإلمرباطوريات األوروبية وصعود القو االقتصادية يف آسيا ويف باقي مناطق العامل.

()9

وانطالقــا مــن هــذه الرؤيــة ،ومنــذ انعقــاد مــؤمتر القمــة األول جملموعــة "الربيــك" ســنة
 ،5771ظلـت عمليـه إصـالح املؤسســات املاليـة الدوليـة تتصــدر جـدول أعمـال مــؤمترات
القمة.
و تتمثــل أهــم مطالــب جمموعــة الــربيكس يف إصــالح املؤسســات املاليــة الدوليــة يف
النقاط التالية:
 تتطلب حوكمة هذه املؤسسات أوالً وقبل كل شيء حتوالً كبرياً يف قوة التصويتلصاي اقتصاديات األسواق الناشئة والبلـدان الناميـة جلعـل مشـاركتها يف صـنع القـرار
تتماشى مع ثقلها النسيب يف االقتصاد العاملي.
 شفافية اختيار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمري وفقاللجــدارة بغــض النظــر عــن جنســياتهم ،كمــا جيــب أن يعكــس موظفــو هــذه املؤسســات
بشكل أفضل تنوع عضويتهم.
 إصالح نظام احلصـص يف صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي لإلنشـاء والـتعمريمبا يتماشى والثقل الذي باتت تشكله االقتصاديات الناشـئة يف االقتصـاد العـاملي ،وهـو
األمر الذي سينعكس على قوة تصويتها داخل هذه املؤسسات.

()10

وتـر جمموعـة الـربيكس بأنـه بـدون اإلصـالح ،فـ ن شـرعيه صـندوق النقـد الــدولي
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمري تبقى ناقصـة كونهـا متثـل بقـدر ضـعيف الـوزن املتزايـد
لربيكس والبلدان النامية األخر .

()11

تلخيصا هلذه اجلزئية من الدراسة ،جند بأن جمموعة الربيكس تسعى إىل تـولي دور
قيادي يف منـوذج احلكـم السياسـي واالقتصـادي العـاملي مـن خـالل جتسـيد نظـام دولـي
متعدد األقطاب يضع لقواعد القانون الدولي ويكـون نظامـاً مُجسـداً للدميقراطيـة يف
العالقــــات الدوليــــة ،وحيقــــق قــــدراً أكــــرب مــــن املســــاواة بــــني االقتصــــاديات الناشــــئة
واالقتصاديات النامية من جهة واالقتصاديات املتقدمة من جهـة أخـر  ،وهـذا مـن خـالل
حتقيق إصالحات مهمـة داخـل املؤسسـات الدوليـة كهيئـة األمـم املتحـدة وجملـس األمـن
التابع هلا باإلضافة إىل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
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ومما سبق ذكره ،ميكن تعريف الربيكس علـى أنهـا منظمـة سياسـية دوليـة للقـو
الناشئة الرائدة ،كانت تسميتها األوىل الربيك قبل أن تنضـم إليهـا دولـة جنـوب إفريقيـا
ســنة  .5151وهــي تضــم مخــس دول :الربازيــل وروســيا واهلنــد والصــني وجنــوب أفريقيــا.
وباســتثناء روســيا ،ف ـ ن دول جمموعــة الــربيكس هــي دول ناميــة بــرزت كقــو جديــدة
بســــبب إمكانياتهــــا اهلائلــــة وتأثريهــــا الكــــبري علــــى التطــــورات اإلقليميــــة والدوليــــة
واالجتاهـــات االقتصـــادية ،أمـــا عـــن األهـــداف الرئيســـية للمجموعـــة فحـــددها الـــرئيس
الصيين األسبق "هو جينتاو" يف متثيل الدول الناميـة والـدفاع عـن مصـاحلا باإلضـافة إىل
الرتويج للسالم العاملي

)(12

احملور الثاني :جهود جمموعة الربيكس يف إعادة تشكيل النظام الدولي
أوالً -عوامل بروز جمموعة الربيكس كقوة مؤثرة يف النظام الدولي:
هناك ثال عوامل أساسية أدّت إىل بروز جمموعة الربيكس كقوة مؤثرة يف النظام
الدولي وهي كالتالي:
 -1األزمة املالية العاملية لسنة  :2002تعترب األزمـة املاليـة العامليـة سـنة  5773واحـدة
من أهم العوامل األساسية الي سرّعت بربوز الربيكس كقوة يف النظام الدولي ،حيث
أدّت هــذه األزمــة إىل إحلــاق ضــرر كــبري بســمعة البلــدان واملؤسســات الــي تقــع يف قلــب
اإلدارة االقتصادية العاملية ،وهنا نقصد على وجه التحديد صندوق النقد الدولي والبنـك
الــدولي لإلنشــاء والــتعمري والواليــات املتحــدة األمريكيــة حبكــم ســيطرتها علــى هــذه
املؤسسات ،ويف ظل هذا الوضع ،اكتسبت الدول الكرب الي تعار

اهليمنة الغربيـة

علــى النظــام الــدولي وتســعى إىل بنــاء نظــام دولــي جديــد مــن منظــور مجــاعي كــدول
جمموعــة الــربيكس جاذبيــة كــبرية لــد الكــثري مــن دول العــامل علــى الــرغم مــن عــدم
جتانس مصاحلها االسرتاتيجية.

()13

 -2تراجع مكانة الواليات املتحدة األمريكية كقوة عاملية :على الرغم مـن العنـف
الشديد الـذي ميارسـه السياسـيون األمريكيـون يف الـدفاع عـن سـلوك الواليـات املتحـدة
األمريكيــة إىل حــد مــا ،وتأكيــد دورهــم القيــادي ،فمــن الواضــح أن الواليــات املتحــدة
فقدت مكانتهـا كقـوة مهيمنـة .وهـو مـا ذهـب إليـه "جوزيـف نـاي" Nye Jospeh Sيف
مقالـه املعنـون ب "مسـتقبل القـوة األمريكيـة"The Future of American Power
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الصادر سنة  5797والذي أوضح فيه بأن الواليـات املتحـدة األمريكيـة تشـهد اخنفاضـا
نسبيا وليس اخنفاضـا مطلقًـا .علـى الـرغم مـن أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة ال زالـت
تشــكل بوضــوح أقــو قــوة اقتصــادية وعســكرية ،إال أنهــا تكــافح مــع نقــاط الضــعف
احلــادة الناجتــة عــن اخنفــا

النمــو االقتصــادي ،واخنفــا

إمجــالي االســتثمار وتوقــف

التقــدم التكنولــوجي بســبب املعــايري التعليميــة املتدنيــة ،إن اإلنتاجيــة الصــناعية وزيــادة
اإلنتاجيــة اإلمجاليــة للعامــل ،والــي تشــري إىل التقــدم التكنولــوجي ،تنمــو بــبطء شــديد
حبيث ال تتمكن من احلفاظ علـى مكانـة رائـدة علـى املسـتو الـدولي .واسـتمر فقـدان
الزخم املتميز للواليات املتحدة األمريكية لسـنوات ممـا أد إىل اخنفـا
االقتصادية واجلاذبية ،مما أد إىل فقدان القبول العاملي.

عـام يف القـوة

()14

 -3افتقــار االحتــاد األوروبــي إىل الديناميكيــة :شــهد االحتــاد األوروبــي يف العقــود
الثالثة األخرية تراجعاً يف معدالت النمـو الـي تعتـرب يف املتوسـط أقـل مـن معـدالت القـو
الناشـــئة ،وهـــذا مـــا يشـــري إىل عـــدم وجـــود ديناميكيـــة قـــد تـــؤدي إىل خســـارة االحتـــاد
األوروبــي ألهميتــه االقتصــادية ،والنقــاط الــثال التاليــة توضــح عــدم جاهزيــة االحتــاد
األوروبي للمستقبل وهي كالتالي:
 ذكرت إسرتاتيجية لشبونة لعام  5777أن أوروبا حبلول عام  5797ستصبح أكثراقتصاديات العامل تنافسية ،ومع ذلك ،فقـد فشـل تنفيـذ هـذا اهلـدف بسـبب اإلجـراءات
أحاديـــة الـــتفكري لـــبعض الـــدول ،واالفتقـــار إىل آليـــات التنفيـــذ واالســـرتاتيجيات غـــري
املتماسكة.
 االحتــاد األوروبــي يفتقــر إىل القــوة الصــلبة واللينــة ،وباملقارن ـة مــع الواليــات املتحــدةاألمريكيـــة فـ ـ ن االحتـــاد األوروبـــي ضـــعيف نســـبياً يف جمـــاالت السياســـة العســـكرية
والدبلوماسية والسياسة اخلارجية وكـذلك سياسـات شـبكة األعمـال وأنشـطة اجملتمـع
املدني ،بل إنه غري قادر على حتقيق ثقله السياسي واالقتصادي يف الدول اجملاورة.
 احلجــة األخــرية واألكثــر أهميــة هــي حقيقــة أن االحتــاد األوروبــي منشــغل إىل حــدكبري بأموره الداخلية ،فمركزية أوروبا متنع األوروبيني مـن لعـب دور عـاملي ،فـالنظرة
الداخلية السائدة جتعلهم أقل جاذبية يف نظر جريانهم (دول البحر املتوسـط) وأيضـا أقـل
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جاذبيــة لتلــك الــدول األفريقيــة املرتبطــة بقــوة بأوروبــا ،وهــذا مــا يــدفعها للبحــث عــن
شركاء جدد(.)15
ثانيا -اخلطوات اإلسرتاتيجية جملموعة الربيكس لتغيري النظام الدولي القائم:
 -9تفعيل جمموعة العشرين ملواجهة القو الغربية املتحكمة يف النظام الدولي:
شاركت جمموعة الربيكس مشاركة كاملة يف ترشيح جمموعـة العشـرين يف عـام
 5771كمنتـــد اقتصـــادي رئيســـي يف العـــامل لتجنـــب الكـــوار املاليـــة واالقتصـــادية
العاملية الكرب  ،يف الواقع ،بالنسبة لربيكس ،كـان ظهـور جمموعـة العشـرين مبثابـة
تأكيـــد للموقـــف القائـــل بـــأن أنظمـــة احلكـــم العامليـــة ســـتحتاج إىل أن تصـــبح متعـــددة
األقطاب.

()16

ولإلشــارة جنــد أن املــادة األوىل مــن البيــان اخلتــامي للقمــة األوىل جملموعــة الــربيكس
سنة  5771بروسـيا أكـدّت علـى الـدور الرئيسـي جملموعـة العشـرين( )G20يف التعامـل
مــع األزمــات املاليــة واالقتصــادية الدوليــة حيــث جــاء يف نــص املــادة" :نؤكــد علــى الــدور
الرئيسي الذي تلعبه مؤمترات قمة جمموعة العشرين يف التعامل مع األزمة املالية ".
وبعد طرحها كمنتد عاملي للتنسيق والتعـاون االقتصـادي الـدولي ،أصـبحت القـو
الناشئة أو الصاعدة تتخذ من جمموعة العشرين منصة إلبداء معارضـتها التامـة ألفكـار
القــو التقليديــة ،وهــو األمــر الــذي بــات أكثــر وضــوحا فيمــا يتعلــق بسياســة املنــاخ،
واحلمائية االقتصادية ،واإلمداد العاملي بالطاقة ،باإلضافة إىل مسـألة القـيم ،فنجـد أن
بعض الدول مثل تركيا وإندونيسيا وفنزويال وإيران وجنـوب إفريقيـا واهلنـد والربازيـل...
باتــــت تشــــكل حتالفــــات جديــــدة ومل تعــــد ترغــــب يف أن جترهــــا الواليــــات املتحــــدة
األمريكية ،بل أضحت هي يف حد ذاتها تطمح للقيادة.

()17

ومن نتائج تفعيل جمموعة العشرين ،هو متكن جمموعة الـربيكس مـن التوصـل إىل
اتفـــاق يف اجتمـــاع جمموعـــة العشـــرين يف عـــام  5797إلصـــالح هياكـــل التصـــويت يف
صندوق النقد الدولي (وبالتالي هياكل التصويت يف البنك الدولي تلقائي ًا).

()18

 -2إنشاء مؤسسات مالية جديدة بديلة للمؤسسات املالية العاملية :جاء إعـالن إنشـاء
بنــك التنميــة اجلديــد ( )NDBيف القمــة السادســة جملموعــة الــربيكس املنعقــدة يف 92

جويلية  5792بالربازيل ،وطبقا للبيان اخلتامي هلذه القمة ف ن اهلـدف مـن تأسـيس هـذا
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البنـك هــو تعبئـة املــوارد ملشــروعات البنيـة التحتيــة والتنميـة املســتدامة يف دول الــربيكس
وغريها من االقتصادات الناشئة والنامية .حبيث سـيعمل هـذا البنـك اجلديـد علـى تعزيـز
التعــاون بــني بلــدان جمموعــة الــربيكس ،وســيكمل جهــود املؤسســات املاليــة متعــددة
األطراف من أجل حتقيق التنمية العاملية ،وبالتالي سيساهم البنك يف حتقيـق االلتزامـات
اجلماعية للمجموعة القاضية بتحقيق هدف النمو القـوي واملسـتدام واملتـوازن ،ولإلشـارة
جــاء إنشــاء هــذا البنــك يف ظــل القيــود املاليــة املفروضــة علــى االقتصــاديات الناشــئة الــي
أفضــت إىل فجــوات يف البنيــة التحتيــة واحتياجــات التنميــة املســتدامة ،ويبلــغ رأس املــال
املصرح به للبنك  977مليار دوالر أمريكي ،حيث سيكون الرأمسال األولي  27مليـار
دوالر أمريكـي ،ويــتم تقامسـه بالتســاوي بـني األعضــاء املؤسسـني ،ولإلشــارة يقـع املقــر
الرئيسي للبنك يف شنغهاي.

()19

ويف نفــس القمــة مت توقيــع معاهــدة أخــر إلنشــاء ترتيــب احتيــاطي العمــالت النقديــة
للــربيكس ( )CRAحبجــم مبــدئي قــدره  977مليــار دوالر أمريكــي .حبيــث ســيكون
هلذا الرتتيب تـأثري وقـائي إجيـابي ،ومسـاعدة البلـدان علـى جتنـب ضـغوط السـيولة علـى
املــد القصــري ،وتشــجيع املزيــد مــن تعــاون الــربيكس ،وتعزيــز شــبكة األمــان املاليــة
العاملية واستكمال الرتتيبات الدولية احلالية.

()20

يــر الكــثري مــن املهــتمني بنشــاطات جمموعــة الــربيكس بــأن إنشــاء بنــك بــريكس
للتنمية الذي يتصور مشاركة الدول األخر هو األكثر أهمية ،كونه يشكل حماولـة
جادة لتحدي النظام احلالي بشكل مباشر ،والضغط علـى الغـرب للنظـر يف إصـالحات
أعمــق يف النظــام املــالي الــدولي( ،)21خاصــة إذا أضــفنا إىل ذلــك إنشــاء البنــك اآلســيوي
لالستثمار يف البنيـة التحتيـة ( )AIIBيف نهايـة أكتـوبر  ،5792والـذي حـدد رأس املـال
املصــرح بــه ب  27مليــار دوالر أمريكــي نصــفها تدفعــه الصــني ،ولإلشــارة يضــم البنــك
أكثر من عشرين دولة آسيوية مبا يف ذلك اهلند ،وإندونيسيا ،يقع مقره يف بكني.
تهدف كلتا املؤسستني اجلديدتني إىل الرتكيز على متويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة،
وهــذا االجتــاه ســيكون لــه بــالطبع تــأثريات جوهريــة علــى أداء املؤسســات املاليــة العامليــة
املوجودة كونه يعترب خيارا جذاب للعديـد مـن االقتصـادات الناميـة والناشـئة ،حبيـث أن
إنشاء بنوك تنميـة متعـددة األطـراف يقودهـا الـربيكس سـيكون مفيـدا للتنميـة العامليـة
جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جانفي 0800
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

002

التعاون يف إطار جمموعة الربيكس وتأثريه على النظام الدويل السائد __________________________ بلعربي علي

إىل احلــد الــذي يســاعد فيــه علــى ســد الفجــوات يف متويــل البنيــة التحتيــة ويســاعد علــى
إعادة التوازن يف متثيل الدول غري األعضاء يف منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة علـى
السـاحة املتعــددة األطـراف ،هــذا مــن جهـة ،ومــن جهـة أخــر  ،فـ ن إنشـاء مصــدر بــديل
للتمويل املتعدد األطراف سيعمل على إضعاف آلية إنفاذ بنـوك التنميـة املتعـددة األطـراف
القائمـة ،الــي قـد تفقــد وضـع الــدائن املفضــل ،ويف إطـار أوســع ،ميكـن اعتبــار إنشــاء
بنــوك تنميــة متعــددة األطــراف خــارج نظــام بريتــون وودز القــائم مبثابــة دبلوماســية عامليــة
تقــوده الصــني بهــدف تقــويض هياكــل احلكــم الــي تقودهــا الواليــات املتحــدة والــي
تأسست بعد احلرب العاملية الثانية.

()22

ثالثا -بعض مظاهر التغري يف النظام الدولي:
 -1بعض جوانـب تغـري النظـام الـدولي مـن الناحيـة االقتصـادية واملاليـة :مـن الناحيـة
االقتصــادية بــات الــتغري يف النظــام الــدولي أمــراً قائمــا بالفعــل ،فمــن املتوقــع أن تســتمر
الصــني واهلنــد والربازيــل يف حتقيــق معــدالت منــو مرتفعــة ،يف حــني ســتنخفض اليابــان
وأوربا والواليات املتحدة األمريكية ،وعلـى الـرغم مـن أن هـذه األخـرية مازالـت حتـافظ
علــى املرتبــة األوىل إالأ أن التوقعــات كانــت تشــري إىل صــعود الصــني مــن حيــث أســعار
الصرف يف السـوق يف املرتبـة األوىل حبلـول سـنة  ،5750واهلنـد يف املرتبـة الثالثـة عامليـا
حبلــول ســنة  ،5727بينمــا ســتنتقل الربازيــل إىل املرتبــة الرابعــة حمتلــة مكانــة اليابــان
احلالية ،كما تشري التقارير االقتصادية إىل تفوق روسـيا علـى أملانيـا كـأكرب اقتصـاد
يف أوربا من حيث تعادل القوة الشرائية حبلول عـام  5757وبسـعر صـرف السـوق حبلـول
 )23(.5702وهذه املؤشرات ستؤثر ال حمالة يف ميزان القوة اإلقتصادية ،وبالتالي التـأثري
علــى النظــام االقتصــادي واملــالي العــاملي ،خاصــة إذا أخــذنا بعــني االعتبــار االختالفــات
املوجــودة بــني اقتصــاديات كــل مــن روســيا والصــني الــي تنعــت باالقتصــاديات املوجهــة،
واقتصـاديات كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيـة واالحتــاد األوربــي الــي تعتمــد علــى
اقتصــاد الســوق ،واحلــرب التجاريــة القائمــة بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصــني
ألكرب دليل على ذلك خاصة يف ما يتعلق باحلمائية.
كما أن إنشاء بنوك تابعة جملموعة الربيكس سنة  ،5792دفـع الـرئيس األمريكـي
األســبق "بــاراك أوبامــا" إىل عقــد قمــة مــع الــرئيس الصــيين "شــي جــني بينــغ" يف ســبتمرب
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 5792بواشــنطن ،حيــث مت التوصــل إىل اتفــاق يقضــي باعتبــار الصــني "دولــة رئيســية
منوذجية جديدة" ،وكجزء من هذا االتفاق ستمضي الواليات املتحدة األمريكيـة قـدما
يف حزمـــة إصـــالح صـــندوق النقـــد الـــدولي لعـــام  ،5797يف حـــني أن اجلانـــب الصـــيين
سيضــمن أن املؤسســات اجلديــدة الــي كانــت يــدعمها ،وأي مؤسســات أخــر مــن هــذا
القبيل يف املستقبل ،ستتم إدارتها بشـكل احـرتايف وتلتـزم بـالقبول باملعـايري واملمارسـات
املتعددة األطراف القائمة ،وعالوة على ذلك ،ستشارك الصني بشكل مفيـد يف جـوالت
جتديــد مــوارد مؤسســات متويــل التنميــة املتعــددة األطــراف القائمــة ،وهــذا مــا ســيعطي
جملموعـة الــربيكس جمتمعــة نفــوذا ماليــا عامليــا كــبرياً ،ومــن بــني النتــائج الفوريــة هلــذه
القمــة الثنائيــة هــي إدراج إصــالحات صــندوق النقــد الــدولي يف مشــروع قــانون اإلنفــاق
الشامل الذي أقره الكونغرس األمريكي يف منتصف ديسمرب .5792

()24

كمــا اســتطاعت الصــني عقــد العديــد مــن االتفاقيــات مــع اململكــة املتحــدة تتعلــق
بامللكية املشرتكة وبناء حمطات الطاقة النووية واالستثمارات الرئيسـية األخـر طويلـة
األجل يف البنية التحتية ولتطـوير سـوق الـرمنينيب املـالي يف لنـدن .كمـا قـدمت اململكـة
املتحدة دعمها ملبادرة طريـق احلريـر الصـيين" واحـد طريـق واحـد حـزام " One Road

.One Belt

()25

ومن حيث ارتباط العملة الوطنية بقوة االقتصاد وزيـادة النفـوذ العـاملي ،فـ ن جمموعـة
الــربيكس مكنّــت الصــني مــن طــرح عملتهــا الــرمنينيب كعملــة دوليــة ،فالصــني الغنيــة
بالنقد ستقدم قروضا إىل األعضاء اآلخرين من بلدان الـربيكس ،واالقـرتا

واملتـاجرة

بــالرمنينيب(الرمنينيب ( )RMBهــو االســم األصــلي للعملــة املعتمــدة يف مجهوريــة الصــني
مند تأسيسها سـنة  9121وهـي تعـين عملـة الشـعب ،ووحـدتها األساسـية اليـوان) سـوف
يعزز مكانة ونفوذ الصني دوليا على حساب الواليات املتحدة األمريكية.
 -2تزايد النفوذ السياسي جملموعـة الـربيكس وحتـول النظـام الـدولي إىل التعدديـة
القطبية :يتم تعريف السياسة الدولية دائما يف إطار عالقـات القـوة ،حيـث شـهدت كـل
مراحل تطور النظام الدولي هيمنة قوة عظمى واحدة عليـه يف الغالـب ،هـذا واضـح جـدا
منـــذ تشـــكيل نظـــام الدولـــة القوميـــة ،حيـــث متتعـــت بريطانيـــا العظمـــى بالســـيطرة
العسكرية واالقتصادية على النظام الدولي يف القرن الثامن عشر باعتبارها قوة عظمى
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آنذاك ،ويف القرن العشرين سيطرت الواليات املتحدة األمريكيـة علـى النظـام الـدولي،
ومع ذلك ،تثبت نظرية دورة القـوة بـأن الرتاجـع التـدرجيي لقـوة عظمـى واحـدة يـؤدي إىل
ظهور قو حمتملة أخر  ،وهـذا مـا حـد يف العقـد األول مـن القـرن الواحـد والعشـرين
وذلــك بعــد أن حققــت جمموعــة الــربيكس منــوا اقتصــاديا تــدرجييا مكــن بلــدان هــذه
اجملموعـــة مـــن حتقيـــق ذروة اقتصـــادية مســـتدامة ميكـــن تعريفهـــا بواســـطة الزراعـــة
والتصنيع ،وقطاعات اخلدمات والقفزة التكنولوجية العميقة ،كل هذا يف ظـل العجـز
اهليكلــي الــذي مــرت بــه كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــذي أد إىل تآكــل
الرأمسال األجنيب لتمويل االسـتهالك العـام واخلـام املفـرط ،وقـد حـد هـذا مـن دورهـا
اإلمرباطوري يف العامل.
إن الــتغري يف النظــام العــاملي احلــالي مــن القطــب الواحــد إىل متعــدد األقطــاب بــات
واضحا مع دخول األعضـاء اجلـدد األكثـر تنوعـا مـن حيـث االقتصـاد ،واأليديولوجيـة،
وكذا من حيث الثقافات.

()26

هنــاك الكــثري مــن الــدالئل الــي تشــري إىل حتــول النظــام الــدولي مــن نظــام القطبيــة
األحادية إىل نظام دولي متعدد األقطاب ،مـن بينهـا اكتسـاب جمموعـة الـربيكس لقـوة
نسـبية جنبــا إىل جنـب مــع بعـض القــو اإلقليميـة األخــر (مثـل تركيــا وجنـوب إفريقيــا
وإندونيســيا) مكنتهــا مــن التــأثري يف سياســات الطاقــة واملنــاخ واألمــن والتجــارة والتنميــة
العامليــة )27(.وهـــذا مـــا جعــل إبـــرام بعـــض االتفاقـــات املتعــددة األطـــراف أكثـــر صـــعوبة
كاتفاقيات املناخ ،أنظمة التجارة العاملية ،نزع السالح النووي واتفاقيـات أخـر  ،كمـا
أن هناك ديناميكية كبرية ال ميكن وقفهـا حنـو آسـيا وتولـد زيـادة كـبرية يف التعـاون
بــني اجلنــوب واجلنــوب ،حيــث حتولــت العديــد مــن احلكومــات عــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة واالحتــاد األوروبــي حنــو القــو الناشــئة ،واملراكــز اجلديــدة ذات النفــوذ
العاملي ،وال سيما الصني واهلند والربازيل.

()28

برزت تعددية األقطاب يف النظام الدولي أيضا من خالل مواقـف جمموعـة الـربيكس
من بعض القضايا الدولية والي نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر مايلي:
 اختذت جمموعـة الـربيكس موقفـا موحـدا ضـد السياسـيات الغربيـة بشـأن إيـران،وحذرت اجملموعة من أي تدخل عسكري إسرائيلي إلنهاء النـزاع حـول الربنـامج النـووي
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اإليراني ،وعملـت اجملموعـة علـى دفـع اجملتمـع الـدولي للتعامـل مـع امللـف وفقـا لقـرارات
جملس األمن الدولي.
 رفضــت جمموعــة الــربيكس التــدخل اخلــارجي يف النــزاع الســوري واعتربتــه غــريمقبــول ،إذ تــدعم دول اجملموعــة وجهــة النظــر الروســية وتوحيــد موقــف دول اجملموعــة
بشأن النزاع وضرورة تسويته عرب احللول السلمية.
 رفضت الربيكس العقوبات الغربية املفروضـة علـى روسـيا واعتربتهـا غـري شـرعية،وعملــت علــى عــدم التعامــل معهــا باعتبارهــا خرقــا مليثــاق األمــم املتحــدة وتعيــق تعــايف
االقتصاد الروسي.
 اختذت دول الربيكس موقف املعارضة بشأن بناء املسـتوطنات اإلسـرائيلية ووجهـتاالنتقــادات لسياســة إســرائيل االســتيطانية باعتبارهــا خمالفــة للقــانون الــدولي ،كمــا
رفضت اجملموعة االحنياز الغربي للكيان الصهيوني.

()29

تطور كل هذه املواقف يف السياسـية العامليـة إن د ّل علـى شـيء ف منـا يـدل علـى تعـدد
مراكز القـوة والنفـوذ يف العـامل والـي كانـت سـابقا حمصـورة يف العـامل الغربـي حتـت
قيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فعــامل القــرن الواحــد والعشــرين هــو عــامل متعــدد
األقطاب.
احملور الثالث :التحديات الي تواجه جمموعة الربيكس يف تغيري النظام الدولي:
خالل السنوات القليلة املاضية ،اضطر الـربيكس إىل مواجهـة العديـد مـن التحـديات
الصــعبة علــى املســتويني الــوطين والــدولي أعاقــت مســاعيها إلحــدا تغــيري أساســي يف
النظــام العــاملي الرأمســالي ،وميكــن حصــر هــذه التحــديات يف مــايلي )9 :االختالفــات
االقتصادية وتنـامي املشـاكل االجتماعيـةئ  )5عـدم االسـتقرار السياسـيئ  )0املواجهـات
بني روسيا والغربئ  )2عدم الثقة بـني اهلنـد والصـنيئ  )2املواجهـات املتوقعـة بـني الصـني
والواليات املتحدة خاصة يف ظل إدارة ترامب األمريكية.

()30

أوالً -االختالفـــات االقتصـــادية وتنـــامي املشـــاكل االجتماعيـــة داخـــل دول جمموعـــة
الربيكس:
تعـــاني دول الـــربيكس مـــن تفاوتـــات اقتصـــادية واســـعة بـــني مواطنيهـــا ،فالتبـــاطؤ
االقتصــادي احلــالي يف الصــني والربازيــل يــؤدي أيضــا إىل اخنفــا

تــدرجيي يف أهميتهــا
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الدولية ،كما أد الفسـاد الكـبري يف الربازيـل إىل توقـف الـبالد مـع عـزل رئيسـها ممـا
أد إىل عـــدم االســـتقرار السياســـي ،هـــذا مـــن الناحيـــة االقتصـــادية ،أمـــا مـــن الناحيـــة
االجتماعية ،ف ن بلدان اجملموعة تشهد توزيعا غري عادل للثـروة ممـا يـؤدي إىل مشـاكل
إجتماعية هائلة ،باإلضافة ظهور فريوس "زيكا" الذي يـدل علـى عجـز القطـاع الصـحي
يف دول اجملموعــة ،كمــا تواجــه الــدول اخلمســة حتــديات شــيخوخة الســكان الكــبرية
واجلوع ومشكلة الصرف الصحي والتلـو والسـكن ،باإلضـافة إىل مشـكلة التفـاوت
بني اجلنسني.

()31

إن هيمنــة االقتصــاد الصــيين ودوره يف العالقــات التجاريــة جيعــل الــربيكس جمموعــة
صينية مع شركاء أكثر من احتاد من أعضاء متساوين.
دول الربيكس تفتقر إىل املصاي االقتصادية املتبادلة ،فالتبادالت التجاريـة بـني دول
الــربيكس هــي أقــل مــن  057مليــار دوالر ســنويا وهــي يف تراجــع ،باملقابــل ،جنــد أن
جتارتها مع الواليات املتحدة واالحتـاد األوروبـي أعلـى  0.2مـرة ،باإلضـافة إىل أن جتـارة
الصني مع بقية العامل أعلى  95.2مرة ،كما تعـد التجـارة الثنائيـة بـني الصـني وكوريـا
اجلنوبية كبرية من التجارة بني دول الربيكس.

()32

ثانياً -االختالفات يف النظم السياسية لدول الربيكس:
إن االختالفــات بــني دول الــربيكس مــن الناحيــة السياســية ،جتعلــهم يتمتعــون بقــيم
ومصـــاي متعارضـــة ،فالصـــني وروســـيا متـــثالن األنظمـــة الشـــمولية داخـــل اجملموعـــة
وممارســاتهما بعيــدة كـــل البعــد عـــن املمارســات الرأمساليــة ،يف حـــني جنــد أن اهلنـــد
والربازيل وجنوب إفريقيا هي دميقراطيات كبرية ،هذه االختالفات يف القيم السياسـية
قد تؤثر عـن االنسـجام داخـل اجملموعـة ،كمـا ميكـن أن تـؤدي إىل انقسـام يف مواقـف
دول اجملموعة يف عالقاتها مبحيطها اخلارجي.

()33

ثالثاً -املواجهات بني روسيا والغرب:
شــكلت معــاداة الغــرب حمورالنقــاش منــذ أن بــدأت "بريــك" يف االنــدماج للمــرة األوىل
ككيان سياسي يف عام  ،5770وال تزال دون حل بسبب املصاي املتنافسة واملتناقضة
للمجموعة ،فمـن ناحيـة ،تتمتـع مجيـع دول الـربيكس باسـتثمار أكـرب يف عالقاتهـا مـع
الــدول الغربيــة مقارنــة بــدول اجملموعــة فيمــا بينهــا علــى الــرغم مــن أن الصــني هــي اآلن
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الشـــريك التجـــاري األكـــرب لكـــل مـــن الربازيـــل وجنـــوب إفريقيـــا ،إال أن أيـ ـاً مـــن دول
الـــربيكس مل تنـــدرج يف قائمـــة الصـــني ألفضـــل مخســـة شـــركاء جتـــاريني ،ومجـــيعهم
يواصــلون إجــراء جتــارة كــبرية مــع كــل مــن الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــي ،هــذه
العالقات االقتصادية القوية هي أحد أسباب حرم وثائق الربيكس على التأكيد علـى
أن اجملموعة ليست موجهة إىل أي طرف ثالـث وليسـت كتلـة معاديـة للغـرب ،ومـن جهـة
أخــر  ،فــ ن هنــاك أيضــا أســباب سياســية تــدفع لتخفيــف أي دوافــع معاديــة للغــرب،
فاهلدف الشامل لربيكس هو إعادة تشكيل بنيـة احلوكمـة العامليـة حبيـث يكـون هلـا
صوت أكرب يف املؤسسات القائمة ،فمعظم األعضاء تطوريني وليسوا ثـوريني يف نهجهـم
للنظــام احلــالي ،مــا يعنيــه هــذا مــن الناحيــة العمليــة هــو أن دول الــربيكس ســتحتاج إىل
الرضــا والتعــاون الغــربيني لتحقيــق أهــدافها ،ومــن هــذا املنظــور ،فــ ن معــاداة الغــرب
ستكون له نتائج عكسية .

()34

وهلذين السببني ف ن دول جمموعة الربيكس تتفاد الدخول يف صدام مع الغـرب ألن
املواجهة املستمرة بـني روسـيا والغـرب جتعـل هـذا التـوازن أكثـر حساسـية بسـبب تـأثريه
على حساب التفاضل والتكامل الروسي للمشاركة يف اجملموعة ،ف ذا استمرت روسيا
يف الضغط على اجملموعة لتعكس معاداتها للغرب ف ن هذا سيؤدي إىل تفـاقم التـوترات
داخل اجملموعة ويهز التوازن داخلها ،وهو ما سيؤثر سلبا على أداء اجملموعة.

()35

رابع ًا -االختالفات بني الصني واهلند:
أظهرت الدول األعضاء مثل الصني واهلنـد قـدرا متسـاوياً مـن عـدم الثقـة يف املخـاوف
األمنيــة وقضــايا احلــدود والتمــارين البحريــة ،فلطاملــا كــان قــرب الصــني املنــتظم مــن
باكستان مصدر قلق للهند ،كما تتمسك هذه األخـرية أيضـا بكونهـا حمـور أمريكـا
يف آسيا ،فاهلند تتهم الصني بتطويق أراضـيها وتقييـدها داخـل آسـيا مـن خـالل " نظريـة
عقد اللؤلؤ" بسبب نشاطها الكبري يف الدول اجملاورة للهنـد( ،)36هـذا التنـافس الصـيين
– اهلنـــدي قـــد يســـمح للواليـــات املتحـــدة باســـتخدام اهلنـــد الناشـــئة يف اللعبـــة الصـــينية
األمريكية لضمان مكانة رائدة يف النظام الدولي يف املستقبل.

()37
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خامس ًا -االختالف الصيين األمريكي يف ظل إدارة الرئيس األمريكي "دونالد ترامب":
بعد فر

الرسوم اجلمركية على املنتجات الصـينية يف مـا يعـرف بـاحلرب التجاريـة

بــني الصــني والواليــات املتحــدة األمريكيــة بعــد توقيــع الــرئيس ترامــب مــذكرة لفــر
رسوم مجركية على الصني بنسبة  %52هلت  9077منتج صيين سنة  ،5793وهو مـا
كــان لــه تــأثريات اقتصــادية كــبرية علــى املســتو العــاملي بعــد أن فرضــت الصــني هــي
األخــر رســوما مجركيــة علــى الســلع األمريكيــة( ،)38فــاحلرب التجاريــة بــني البلــدين
أدّت إىل تعطيل جتارة سلع قدرت مبليارات الـدوالرات ،كمـا أنهـا أدت إىل تبـاطؤ النمـو
االقتصــادي العــاملي واالضــرار باألســواق العامليــة ،وكــل هــذه األضــرار كــان هلــا تــأثري
واضح على اقتصاديات دول جمموعة الربيكس باعتبارها اقتصاديات ناشئة تعتمد علـى
األسواق العاملية أكثر مما تعتمد على التجارة البينية فيمـا بينهـا ،وهـذا مـا سـيؤدي إىل
تراجع النمو االقتصادي هلذه البلدان ،وبالتالي تراجع مكانتها الدولية.
خـامتـــة:
جاءت خامتة هذه الدراسة مقسمة إىل ثالثـة حمـاور أساسـية ،فبعـد حتليـل املعطيـات
توصلنا إىل النتائج التالية:
 -9تراجــع مكانــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األوروبــي علــى املســـتو
العـــاملي باإلضـــافة إىل ضـــعف أداء املؤسســـات العامليـــة احلاليـــة أد إىل بـــروز جمموعـــة
الربيكس كقوة عاملية مؤثرة.
 -5دول جمموعة الربيكس ترغـب يف إصـالح النظـام الـدولي بـدل السـعي إىل تغـيريه
علــى الــرغم مــن كــل املقومــات الــي متتلكهــا ،فجــزء كــبري مــن دول الــربيكس قــد
يكـــون راضـــيا عـــن زيـــادة صـــوته ودوره يف السياســـة العامليـــة ويف اهلياكـــل اإلقليميـــة
كجنوب إفريقيا ،الربازيل وروسيا ،هـذا مـا مـن شـأنه دمقرطـة النظـام الـدولي ولكـن
ليس بالضرورة تغيريه وتغيري قيمه.
 -0عدم قدرة جمموعة الـربيكس علـى إعـادة تشـكل النظـام الـدولي ،وذلـك بسـبب
عــدم جتانســها مــن النــاحيتني السياســية واإلقتصــادية ،باإلضــافة إىل اخــتالف املصــاي
اإلسرتاتيجية للدول املشكلة هلا ،وتعزيز املصاي الفردية ،فهذا التنوع داخـل اجملموعـة
جيعــل مــن املمكــن للواليــات املتحــدة أو حمــور هــال األطلســي تقســيمها واالســتمرار يف
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حكم العـامل ،خاصـة إذا أخـدنا بعـني االعتبـار بـأن ثالثـة دول مـن أصـل مخسـة تـرتبط
باحملور الغربي وهي اهلند ،الربازيل وجنوب إفريقيا.
ويف األخــري ،تبقــى مهمــة تغــيري النظــام الــدولي مرتبطــة أساس ـ ًا بالصــني ملــا هلــا مــن
إمكانيات هائلة خاصة مـن الناحيـة االقتصـادية ،إالأ أنـه ويف الوقـت احلـالي مل تسـتطع
هي األخر لعب هذا الدور كون مجيع أنشطتها اإلقليمية والعاملية ليست موجهـة بقـدر
كاف للحكم العاملي واملنفعة العامة العاملية.
اهلـوامــش واملـراجــع:
) -(1عبد الكريم الطيف ،دول الربيكس شراكة من أجل التنمية والتعاون والتكامـل مـن أجـل نظـام
،

اقتصادي عاملي متعدد القطبية ،جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ،جامعة اجلزائر  ،العدد
،مم . -

) -(2عــالء الــدين حممــد اجلعــربي ،واقــع ومســتقبل جمموعــة الــربيكس علــى النظــام الــدولي ،رســالة
ماجســـتري ،،كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم اإلداريـــة ،قســـم العلـــوم السياســـية ،جامعـــة األزهـــر-غـــزة،-
ه/

،م .
)(3

- BRICS Joint Statistical Publication 2018 / Statistics South Africa. Pretoria:
Statistics South Africa, 2018, thtp://www.statssa.gov.za/wp- content/uploads
/2018/11/BRICS-JSP-2018.pdf .
مت تصفح املوقع بتاريخ  21أبريل  2121على الساعة .15 :45
)(4
- The World bank , World Development Indicators, http://data.worldbank.org
/data-catalog/world-development-indicators
مت تصفح املوقع بتاريخ  21أبريل  2121على الساعة .15 :55
)(5
- BRICS Information Centre, University of Toronto, See Article 07 of Sanya
Declaration, Sanya, Hainan, China, April 14, 2011 .
http://www.brics.utoronto.ca/docs/110414-leaders.html
مت تصفح املوقع بتاريخ  22أبريل  2121على الساعة .18 :25
)(6
- BRICS Information Centre, University of Toronto, BRICS in Africa:
Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the 4th Industrial
Revolution, See Article 15 and 16 of 10th BRICS Summit Johannesburg Declaration
Johannesburg, South Africa, July 26, 2018
http://www.brics.utoronto.ca/docs/180726-johannesburg.html
مت تصفح املوقع بتاريخ  22أبريل  2121على الساعة .18 :25
)(7
- BRICS Information Centre, University of Toronto, See Article 14 of Joint
Statement of the BRIC Countries' Leaders, Yekaterinburg, Russia, June 16, 2009.
http://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-leaders.html
مت تصفح املوقع بتاريخ  22أبريل  2121على الساعة .18 :50
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