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في  الروسية  أوفــا  مدينة  في  أفريقيا  وجنوب  والصين  والهند  وروسيا  البرازيل  قــادة  يجتمع 

 ٢٠٠١ سنة  منذ  الكثير  البريكس  دول  أنجزت  لقد  البريكس.  لدول  السابعة  السنوية  القّمة  إطار 

االقتصادات  لوصف  «بريك»  عبارَة  ساشس  غولْدمان  مؤّسسة  لدى  أونيل  جيم  المحّلُل  صاغ  حين 

الصاعدة األربعة األكثر حيوية في القرن الجديد. ومع انضمام دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة 

في سنة ٢٠١١، باتت البريكس رمزاً لمشهد سياسي عالمي متحوِّل - مشهد تسعى فيه دول هذه 

المجموعة إلى حيازة نفوذ وتأثير يكافئ ثقلها االقتصادي المتعاظم.

وهذه ثالثة أمور ينبغي أن تعرفها عن البريكس:

١ - مجموعة متنّوعة لكنّها متعاونة

تستحوذ  وسياسياً.  اقتصادياً  متنّوعة  البريكس  مجموعة  أن  معرفتها  ينبغي  التي  األمور  أول 

فوارق  يُخفي  الرقم  لكّن  العالمي،  اإلجمالي  المحّلي  الناتج  من  المئة  في   ٣٠ نحو  على  المجموعة 

من  أكــبــر  إنــه  إذْ  المجموعة،  فــي  األكــبــر  االقــتــصــاد  صاحبة  فالصين  الخمس.  الـــدول  بين  أساسية 

اقتصادات الدول األربع األخرى مجتمعة. وتأتي دولة جنوب أفريقيا في ذيل القائمة باستحواذها 

على ٢ في المئة فقط من الناتج المحّلي اإلجمالي لمجموعة البريكس.

وأكثر من ذلك إن الفجوة بين الصين وبقيّة الدول األربع آخذة في االتّساع. ويتوّقع صندوق 

ضعف  أي   ،٢٠٢٠ سنة  بحلول  دوالر  ترليون   ١٦ الصيني  االقتصاد  حجم  يبلغ  أن  الدولي  النقد 

تنمو  ال  البريكس  مجموعة  باختصار،  مجتمعة.  األخــرى  األربــع  البريكس  دول  اقتصادات  أحجام 

بانتظام. والواضح أن الصين متقّدمة على الجميع.
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١٧٦ / املستقبل العربي

كما أن مجموعة البريكس متباينة سياسياً، فالبرازيل والهند وجنوب أفريقيا دول ديمقراطية 

الفوارق  هذه  بأن  يجادلون  المراقبين  أّن  ومع  استبداديتان.  دولتان  وروسيا  الصين  فيما  ليبرالية، 

الرغم  وعلى  بالمطلق.  كذلك  ليست  فالحال  بينها،  فيما  المجموعة  دول  تعاون  دون  حائالً  ستكون 

من جميع الفروقات التي بين دول البريكس، تقف المجموعة على أرضية مشتركة متمثلة بمبدأَي 

اإلنساني،  تفويضه  لتجاوزه  ليبيا  في  الناتو  تدّخل  باإلجماع  أدانت  ولذلك  التدّخل.  وعدم  السيادة 

ومعاقبتها  روسيا  عزل  إلى  الرامية  الغربية  الجهود  أفريقيا  وجنوب  والهند  البرازيل  رفضت  كما 

لضّمها شبه جزيرة القرم.

٢ - البدائل المالية

جديدة  مؤّسسات  ببناء  بــدأت  المجموعة  أن  البريكس  عن  معرفتها  ينبغي  التي  األمــور  ثاني 

بحلول  المجموعة  ستُطِلق  الرسمية.  غير  جــذورهــا  عن  ابتعاداً  يشّكل  ما  وهــو  األطـــراف،  متعّددة 

دوالر  مليار   ٥٠ مــقــداره  برأسمال  إقــراض  برنامج   - الجديد»  التنمية  «مصرف  العام  هــذا  نهاية 

نظام  استحداث  على  أيضاً  المجموعة  وتعمل  النامي.  العالم  في  التحتية  البنية  مشاريع  لتمويل 

المالية  الضغوط  من  اقتصاداتها  لوقاية  دوالر  مليار   ١٠٠ مــقــداره  برأسمال  الــطــوارئ  احتياطي 

أن البريكس أطلقت هذه المبادرات بدافع اإلحباط من اتفاقية بريتون وودز  العالمية. وليس سراً 

الكونغرس  مجلس  تكاسل  ذلــك  إلــى  يضاف  مناسب.  بتمثيل  النامية  الـــدوُل  فيها  تحَظ  لــم  التي 

النامية  للدول  تضمن  إصالحات  تطبيق  في  الدولي  النقد  صندوق  إخفاق  إلى  أّدى  الذي  األمريكي 

وارد،  غير  الــدولــي  النقد  صندوق  إصــالح  أن  وبما  االقتصادي.  حجمها  تناظر  تصويتية  حصصاً 

للمؤّسسات التي تقودها الواليات المتّحدة. جّذاباً  تتيح منظمات البريكس الجديدة بديالً 

٣ - التعّددية الشمولية

تسعى  التي  الوحيدة  ليست  المجموعة  أن  البريكس  عن  معرفتها  ينبغي  التي  األمــور  ثالث 

الجنوبية  وكــوريــا  وإندونيسيا  المكسيك  مثل  دول  تتلّهف  الناشئ.  العالمي  النظام  صياغة  إلــى 

نفوذها  توسيع  على  الصين  وتعمل  العالمية.  الحوكمة  في  أبرز  بدور  لالضطالع  وغيرها  وتركيا 

الستثمارات  اآلسيوي  و«المصرف  الجديد»  الحرير  «طريق  مبادرة  مثل  أيضاً  أخرى  قنوات  عبر 

وصندوق  المتّحدة  األمــم  إصــالح  يكون  ربما  البريكس.  مصرف  على  طغت  التي  التحتية»  البنية 

األطــراف  مــتــعــّددة  جــديــدة  اتـّـفــاقــيــات  انتشار  شــهــدت  األخــيــرة  السنين  لــكــّن  مــتــوّقــفــاً،  الــدولــي  النقد 

في  مركزيون  أعضاء  البريكس  دول  إن  المشاركة.  في  حقاً  الصاعدة  القوى  تمنح  شموالً  وأكثر 

بعملية  وانتهاًء  العشرين  بمجموعة  بدءاً  اليوم  العالمي  التعاون  على  الباعثة  الدولية  المؤّسسات 

«قّمة األمن النووي» 


