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وبريكسالنظرية الرابعة 

دوغينصاحب النظرية هو ألكسندر •

رف تؤمن النظرية الرابعة بعالم تعددي وأخالقي، عالم يعت•

الغربية بالشعوب األخرى وبحريتها بعيداً من قيم  المركزية

. المفروضة

ة  هو عالم ممكن، إذ استطاعت روسيا إنتاج أيديولوجية خاص•

اسيةاألوربها، وتجسدت السيادة الجيوسياسية لقوى القارة 

ان، روسيا، الصين، إير: التي تشكلها  كل من( قوى البر)

.  الهند، ضد قوى األطلسية



وبريكسالنظرية الرابعة 

ع الحداثي من حيث بدأت  بعد فشل المشرو« نهاية األيديولوجيات » .تبدأ النظرية السياسية الرابعة  أي •
وعية والفاشية،  ولم الليبرالية والشي: الغربي والمصير  المأساوي الذي أنتجته أيديولوجياته الثالث  الرئيسية

حين ( ألولىالنظرية ا)تستطع حماية الشعوب، أو أن تضمن  لها الرفاهية والسالم؛ فقد أفلست الليبرالية  
متحدة  تقود الواليات ال. دفعت اإلنسان  العقالني إلى االغتراب والفناء والوهم بعدما  فككت مرجعياته

ث يتفق ما فهما  حي. األمريكية المشروع الليبرالي بنمطه االحتكاري  وتسعى إلى عولمته وفرض معاييره
ا باعتبارها ، يلتقيان  عليه من الفردانية وأن اإلنسان معيار كل  شيء، مع سيطرة أمريك« تقوم الليبرالية 

لمجتمع ا» للنظام العالمي  الوعي النقدي أن قيم الليبرالية زائفة؛ فالفرد  » ( مرجعاً  ، ولكن يثبت 
واة المقدس والحر غدا مع  عبداً للسوق والسلع، والديمقراطية أصبحت تنتج الالمسا« االستهالكي 

.والمساواة« السرديات الكبرى » واالستبداد، لتتحطم بذلك  حول العقالنية والتقدم 

السياسية « ع وعن روسيا، فإن هذه األيديولوجية  الليبرالية غريبة عن الشعب الروسي وتقاليده  ففي الواق•
.اقتصادية  يوجد ليبراليون في روسيا، لكن ليست هناك  –والسوسيو

( النظرية  الثانية)ليبرالي  أيضاً، ال تعني أزمة الليبرالية أن وضع  اليسار بحال أفضل؛ ففلسفة اليسار» •
:  ثالثةوينقسم اليساريون عموماً إلى اتجاهات. الدوغمائيةومنطوقاتهاتشهد تحوالت وأزمة في مشروعها  

فقدان  مشروع وكلها تعاني(. يسارية، ما بعد الحداثيالنيو)القومية، اليسار الجديد القديم،الشيوعيةاليسار 
قوق اإلنسان، تمثيل أكبر،  حرية، ح)ثوري للمستقبل واكتفت بمطالب  ال تختلف من مطالب الليبراليين 

ومشروع  نيموسوليالتي مورست على يد (  النظرية الثالثة)أما نسخة اليسار المتطرفة الفاشية ...(. مساواة
أنها عملت على اشتراكية بل كانت  بمعنى« دوالتيةنزعة » االشتراكية القومية لهتلر، فهي لم تكن بالفعل 

.لخدمة جهاز الدولة–أحياناً بمنهجية قسرية -تعبئة المكونات االجتماعية 



•BRICs") ، البريكسيُعرف أعضاء ].2010قبل بدء جنوب إفريقيا في عام
ة مجموعجميعهم أعضاء فيبتأثيرهم الكبير على الشؤون اإلقليمية ،

.العشرين

سنويًا في مؤتمرات القمة البريكس، اجتمعت دول 2009منذ عام •
بتمبر في سشيامنفيالتاسعةالبريكسقمة استضافت الصين.الرسمية
بريكسقمة في حين استضافت جنوب أفريقيا على أحدث،2017

10TH كوريا هذا المصطلح ال يشمل دول مثل. 2018في يوليو
االتحادات التي تم إنشاؤها المختصرات األخرى وتركياوالمكسيك،الجنوبية

.المجموعة في وقت الحق

مليار شخص ، أو 3.1الخمس أكثر من البريكس، تمثل دول 2015في عام •
ب باستثناء جنو)أربعة من كل خمسة أعضاء ٪ من سكان العالم ؛41حوالي 

العشرة األوائل من حيث عدد هم من بين( 24إفريقيا في المرتبة رقم 
.السكان

https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS#cite_note-5
https://en.wikipedia.org/wiki/G20
https://en.wikipedia.org/wiki/9th_BRICS_summit
https://en.wikipedia.org/wiki/Xiamen
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_BRICS_summit
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population


تريليون 18.6لهذه الدول الخمسالمحلي اإلجمالي، يبلغ إجمالي الناتج2018اعتباًرا من عام •
٪ من إجمالي الناتج المحلي 32)، إجمالي الناتج العالمي٪ من23.2دوالر أمريكي ، أي حوالي 

في العالم 

٪ في عام 3.9، من نمو يقدر بنحو 2016٪ في عام 4.6بنسبة البريكسمن المتوقع أن يتوسع •
2015  .

الثناء البريكسلقد تلقى .2017٪ في عام 5.3إلى البريكسويتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو •
ساسي على بشكل أالبريكستم إجراء العالقات الثنائية بين دول .والنقد من العديد من المعلقين
والمنفعة المتبادلأساس عدم التدخل والمساواة

في  BRICS»العاشرة أعمالها تحت شعار « بريكس»قمة 2018( يوليو)تموز 27اختُتمت في •
.  ، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا العضو الخامس في هذا التحالف«أفريقيا

حتياط الخمس ما يقرب من نصف سكان العالم، يبلغ مجموع ا« بريكس»يعيش في دول تحالف •
ام هو منظمة سياسية تم تأسيسها ع« بريكس»تحالف . تريليونات دوالر4النقد األجنبي فيها 

د، من خالل أربع دول تتشابه في اقتصاداتها الصاعدة وهي البرازيل، وروسيا، والهن2006
وحظي  .«BRICSبريكس»، ليصبح اسمها 2010والصين، ثم انضمت جنوب أفريقيا في أواخر 

اهماته في باهتمام عالمي كاسح منذ تأسيسه؛ إذ تشير تقارير إلى أن نسبة مس« بريكس»تحالف 
.في المئة50معدل نمو االقتصاد العالمي تجاوزت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_world_product
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_aid_(organization_theory)


مفهوم القوة العظمى 

،المصطلح المناسب للواليات المتحدة Nossalوفقاً لـ •
،لكنها قوة  Super power"قوة عظمى "االمريكية ليس 

Hyperpower( والتي تعني مستوى عالي من القوة) هو،
تي تستخدم المجتمع السياسي وال:"يرى أن قوة عظمى تعني 

تحتل مساحة ضخمة قارية ،ولديها حجم من السكان كبير 
ل مقارنة بالقوى األخرى ،ولديها اقتصاد ضخم مقارنة مع الدو
األخرى ،وتتضمن كذلك موارد غذائية وطبيعية ،لديها درجة 

وة نووية كبرى من االستقالل في تبادالتها الدولية ،كما تتمتع بق
.متطورة للقيام بما يعرف بالضربة الثانية 

لديها األمة التي:"القوة العظمى وفقاً لتعريف معجم أوكسفورد •
.قوة عسكرية وسياسية عظمى 



قوة عظمى 

تم تحديد ثالثة عوامل من أجل تحديد هل الدولة هي قوة •

:عظمى 

ستقل ؟هل تستطيع الدولة أن تدير استراتيجية بشكل م.1•

يجيات هل تمتلك الدولة اقتصاد كبير ضخم لدعم استرات.2•

وعمليات عالمية مختلفة ؟

بير هل تمتلك الدولة قوة مؤثرة في التأثير على عدد ك.3•

من الدول لتبني ايديولوجيتها ؟ 

.في حال كانت اإلجابة نعم ،عندها تكون الدولة قوة عظمى•



القوة العظمى 

•June Dreyer ى جون درير يقدم تعريف آخر للقوة العظم

يتوجب على القوة العظمى أن تتمكن من حساب قوتها:"

 ً مة هي والقوة الناع". المستقبلية ،الناعمة والصلبة ،عالميا

القدرة على الحصول على ما تريد بواسطة الجذب والقدة

أما .على جعل اآلخر يقبل بوجودك معه في مجموعة واحدة 

وة القوة الصلبة فهي تتحدث عن فرض أجندتك من خالل ق

ويرى جون أن القوة الناعمة .اإلكراه أو من أدوات الدفع 

ن أن يتجاوز موضوع التأثير بأدوات التأثير ،الذي من الممك
. يتم من خالل القوة الصلبة 



ي بعض المقاييس لحساب وزن الدولة وفقاً للقوة الصلبة ه•
الناتج المحلي اإلجمالي ،حجم السكان واألسلحة ،هذا يمنح 

القوة الناعمة.الدولة قدرة كبيرة على فرض ايديولوجيتها 
سية ،تعكس قدرة الدولة الدبلوماسية من خالل عالقاتها الدبلوما

،في ،باإلضافة للمعطيات األخرى مثل اللغة والثقافة الشعبية
من العالقات الدولية ،الدول بشكل طبيعي تحقق القوة الناعمة

خالل الدبلوماسية العامة والسياسة الخارجية مثل المساعدات
أما األدوات األخرى للقوة الناعمة فهي الثقافة .الخارجية 

اتيجية الشعبية ووسائل االتصال الجماهيرية ،االتصاالت االستر
.،التنمية االقتصادية وإعادة البناء ،والتحرك المدني 



Great power 

قوة كبرى "في تحديد ما إذا كانت الدولة تستحق وضع •
"great power   يعود إلى مدى قدرة الدولة وامكانيتها على،

المساهمة في النظام العالمي ،وهو ما يحدد مدى قدرتها على 
ديها ثانيا على الدولة أن يكون ل.حساب قوتها الصلبة والناعمة 

درجة عالية من التماسك الداخلي وعدم تعرضها لصراعات 
اساتها ،وهذا سيتوقف عليه مدى قدرتها على تنفيذ وتخطيط سي

رى ثالثاً، قدرة الدولة على التنافس مع القوى األخ.الخارجية 
ليدية في األطر القوة العسكرية ،وبشكل خاص خوض الحرب التق

ا كما يجب أن يسكون لديه.،وهذا ما يعبر عنه بالقوة الناعمة 
القدرة على عرض االستثمارات في الدول األقل تطوراً وذلك

.  للتركيز على بصمتها الدولية 



معايير القوة اإلقليمية 

تحتل موقع قيادي في اإلقليم تعتبر نفسها بأنها •

• ً .لديها أيديولوجيا، اقتصادياً، سياسياً وجغرافيا

ادة لديها إمكانات جغرافية واقتصادية وعسكرية، موارد أيديولوجية وتنظيمية من أجل القي•
.اإلقليمية

.لديها تأثير كبير في الشؤون الدولية وذلك من خالل النشاطات والنتائج•

هي دولة كاملة الحقوق •

• ً .مرتبطة باإلقليم ثقافياً وسياسياً واقتصاديا

.تحدد أجندة االمن اإلقليمي في شكل مميز •

.ج اإلقليم يتم االعتراف بمكانتها في اإلقليم ،أو على األقل يتم احترامها ،من الدول في داخل وخار•

وايديولوجي وسياسي في منطقتها جيوسياسيلديها تأثير •

اإلقليمية الحوكمةتقوم بفرض تأثيرها من خالل بنى •

.تزودنا بمنافع جماعية لإلقليم ،أو تساهم في تلك المنافع الجماعية •

والمؤتمرات هي مندمجة في المؤسسات والمنتديات العالمية والبين إقليمية ،وهي في تلك المنتديات•
 تمثل فقط مصالحها بل تتعدى ذلك إلى تمثيل مصالح اإلقليم ،وهي بذلك ال



Super power 

في العلوم "القوة العظمى "االستخدام األول والواضح لمصطلح •
،المحلل السياسي William Foxالسياسية يعود إلى ويليام فوكس 

لإلشارة إلى البالد التي 1944والباحث ،والذي استخدم المصطلح في 
قت حققت سيطرة واسعة في العالقات السياسية الدولية ،والتي حق

مريكية وفقاً لفوكس ،الواليات المتحدة األ.الوصول العالمي في األعلى 
ظمى واالتحاد السوفيتي السابق والمملكة المتحدة جميعها كانت قوى ع

م العالمي واستطاعت التأثير في تشكيل الشؤون الدولية ،بما فيها السال
ة خالل الحرب الباردة ،أشار مفهوم القوة العظمى إلى القوة العسكري.

،والقوة النووية العظمى ،ومدى قدرة الدولة على استخدام النووي 
لتالي لسالح ردع للدول األخرى ،القدرة العسكرية االستراتيجية ،  وبا

ى كل التركيز على العامل النووي جعل القوة العظمى مصطلح ينطبق عل
.من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية 



شروط القوة العظمى 

•Lyman Miller يجادل بأن الدولة سواء كانت قوة عظمى
أو ليست قوة عظمى يجب أن تختبر من أربع مراحل من 

القوة )ية السياسية والعسكرية واالقتصادية و الثقاف: القوى 
(.الناعمة 

ين القوة العظمى هي القوة القادرة على انجاز التقدم ،وتحس•
يلر سيطرتها على كل جانب من الجوانب وبالتالي وفقاً لم

أي الدولة العظمى هي التي لديها القدرة على التأثير في:"
من مأقليمكان في العالم ،وفي بعض األحيان ،في أكثر من 

".أقاليم العالم في نفس الوقت 



What are the BRICS?
What are the BRICS?

• In 2001, Jim O’Neill, then Chief Economist of Goldman 
Sachs, coined the acronym for Brazil, Russia, India and 
China as the largest emerging markets economies. He 
expected them to grow faster than the developed countries 
and to play an increasingly important role in the world.

• And so they have. In the last 15 years, Brazil, Russia, and 
India have caught up with the smallest G7 economy (Italy) 
in terms of nominal GDP, while China has overtaken Japan 
and became the second largest economy in the world. 
Together, BRIC’s nominal GDP is similar to that of the EU or 
US and is likely to overtake both in the coming few years.

• In 2009, BRIC countries held their first summit. In 2010, 
South Africa asked to join and was invited – thus 
transforming BRICs into BRICS.



لى علبريكسالسمة المميزة لقصص النجاح هذه هي القدرة المتصورة •
رى اللحاق بالركب وتجاوزه في نهاية المطاف دول مجموعة السبع الكب

.من حيث الثقل االقتصادي والسياسي المحتمل

ساكس جولدمان، توقع بنك 2003وهكذا ، في وقت مبكر من عام •
لول أن تصبح الصين والهند أول وثالث أكبر اقتصادات في العالم بح

س ، حيث استحوذت البرازيل وروسيا على المركزين الخام2050عام 
.والسادس خالل نفس الفترة

ت لقد تجاوزت الجداول الزمنية لبعض هذه التحوالت بالفعل توقعا•
قتصاد المدافعين عن بريك في وقت مبكر ، حيث أصبحت الصين أكبر ا

يتم تمييز)من حيث تعادل القوة الشرائية 2014في العالم في عام 
PPP ة عن الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ألخذ عوامل التكلفة الخاص

(.بكل بلد بعين االعتبار



BRICوأونيلجيم 

في األصلية" بريك"عدًدا من الروايات عن اختراعه للعالمة التجارية أونيلقدم جيم •
جولدمانوتحت ضغط بصفته رئيًسا جديًدا ألبحاث االقتصاد العالمي في. 2001عام 

في العالم ساكس للتوصل إلى الفكرة الكبيرة التالية في األسواق العالمية، نظر عن كثب
جيب كانت تست-البرازيل وروسيا والهند والصين-غير الغربي ، وجدت أن أربع دول 

سبتمبر ، ليس من خالل 11في فترة ما بعد الحرب الباردة ، والبيئة العالمية لما بعد 
تقدمة االبتعاد عن عناصر العولمة والتكامل ولكن عن طريق تبنيها مع االقتصادات الم

.األساسية

اس من خالل االعتراف بأن هذه البلدان على أسأونيلجاء التقدم الكبير الذي حققته •
ادي، إلى فردي كانت كبيرة للغاية ، من حيث التركيبة السكانية ومعدالت النمو االقتص

.  جانب أنها تمتلك رافعة كافية إلعادة تشكيل العالم

. ومع ذلك، لم تبرز نقاط القوة فحسب، بل أيًضا الفجوات الموجودة في هذا اإلطار•
ي بدا ف. كان لديه شعور مفتعل، يبرزها ترتيب البلدان في االختصارBRICكاختصار، 

اديق بما في ذلك امتداد كبير لصن)كأداة تسويقية لبيع أسواق جديدة BRICاستخدام 
 Schroder International Selection Fundاالستثمار المستهدفة مثل صندوق 

BRIC) أفضل بكثير من االحتمال اآلخر ،-CRIBs- على الرغم من أن هذه القائمة
.كونكانت ستضع الصين في البداية حيث المعايير الموضوعية المقترحة يجب أن ت



Do they have enough in common to 
get things done?

• BRICS countries are very different — both in terms of their 
resources and in terms of their values and goals. The only 
thing they all have in common is, well, membership of 
BRICS. Brazil and India are democratic, China and Russia are 
not. Brazil and Russia export hydrocarbons, China and India 
are net importers. China and Russia are permanent 
members of the UN Security Council – the others are not. 
Structure of financial systems, levels of income, education, 
inequality, health challenges also differ substantially within 
BRICS. This is why it is very hard to speak with a unified 
voice and to co-ordinate action. The fact that BRICS have 
not really established anything tangible yet should not be a 
disappointment.



What could they do?

• BRICS is quickly becoming a China-led club. Unlike 15 years ago, China’s nominal GDP is now larger 
than that of the other club members combined. The same its true with net international financial 
position, outward Foreign Direct Investment and development aid.

• China’s leadership has finally turned the long-debated plan for a “BRICS Bank” into a reality. The 
BRICS have founded the New Development Bank (NDB), which will become a major regional 
development bank – the first one without OECD-countries’ membership (unless of course Greece 
joins.)

• The establishment of NDB (head-quartered in Shanghai) suggests international financial institutions 
should have been more flexible in adjusting their governance to accommodate the increased role of 
BRICS in the world. NDB is not likely – at least initially – to outperform existing development banks 
in terms of skills and project quality. However, it will be the first tangible multi-lateral project fully 
owned by the non-OECD countries – in a sense confirming that Jim O’Neill’s vision was correct.

• However, the very fact that the only tangible BRICS project is NDB is also telling. NDB is taking off 
exactly because it fits into China’s grander New Silk Road or “One Belt, One Road” vision. NDB is in 
this sense proof that the BRICS club – like Shanghai Cooperation Organization – is now led by China. 
In summits, BRICS’ leaders will talk as equals but whenever BRICS is up to something real, it will be 
following China’s strategy.



BRICS

من سكان العالم،% 20البريكستشكل دول •

2مليون كم9،3الصين   –2مليون كم17:روسيا :المساحة •

2كم3،2،الهند 2مليون كم8،5البرازيل •

Goldmansachsهو BRICSصاحب مصطلح •
، دالهن،روسيا،البرازيليستخدم هذا المصطلح لوصف الدول األربع من•

ألول مرة  Jim O'Neillاستخدم االسم المختصر .وجنوب أفريقياالصينو
ا في كان يستخدم لتجميع الدول األربع التي كان يعتقد أنه.2001في عام 

2009ومع ذلك ، لم يكن حتى عام .نفس المرحلة من التنمية االقتصادية
.يةثم ، في العام التالي ، أصبحت مؤسسة رسم.عندما أنشأ قادة الدول قمة

في .كان الهدف األصلي للمنظمة هو إقامة نظام عالمي عادل وديمقراطي•
.وقت الحق ، أصبح بريك أكثر من منظمة سياسية

بعًضا من أكثر البريكس، قد تصبح دول 2050يُعتقد أنه بحلول عام •
.االقتصاديات المهيمنة في العالم

http://worldpopulationreview.com/countries/brazil-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/india-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/




بريكسأهداف 

كسر الهيمنة الغربية على االقتصاد العالمي، •

عاون إصالح منظومتي البنك وصندوق النقد الدوليين، وتشجيع الت•
االقتصادي والتجاري والسياسي بين دول التحالف، وأن تكون 

تصادية آلية نموذجية للتعاون الدولي في شتى المجاالت االق« بريكس»
ين يعتمد التعاون ب. وربما كانت هناك أهداف أخرى. والمالية واإلنمائية

أعضاء التحالف على ثالثة مسارات للتفاعل، المسار األول هو 
يركز على المشاركة والتنسيق الديبلوماسي بين األعضاء، المسار الثاني

ظمات التفاعل مع األحداث الدولية، المسار الثالث هو تشجيع مشاركة من
وأسس . ةفي المحافل الشعبية الدولي« بريكس»المجتمع المدني في دول 

ئ مصرفاً وصندوقاً للتنمية واحتياطات الطوار2014التحالف عام 
.هبليون دوالر، لتكون مدينة شنغهاي مقراً ل100برأسمال مبدئي يبلغ 



بريكسعوامل عززت دور 

تعلق وي. يتعلق بارتباط هذه المجموعات باالقتصادات الصاعدة والناشئة1.

تيبها تنامي الثقل االقتصادي للمجموعة، والذي أسهم بدوره في تحسن تر2.
. رةداخل االقتصادات العشرين األكبر عالميًا خالل العقود الثالث األخي

افة سعي هذه المجموعات إلى إنشاء مؤسسات التمويل الخاصة بها، فباإلض3.
اذ والذي دخل اتفاقه حيز النفببريكسالخاص  NDB”بنك التنمية الجديد“إلى 

ية البنك اآلسيوي لالستثمار في البن“، أنشأت الصين 2015في يوليو 
اذ كبنك دولي متعدد األطراف والذي دخل اتفاقه حيز النف،AIIB” األساسية

الذي أسسته الحكومة “طريق الحرير صندوق”و، 2015في ديسمبر 
وتأتي أهمية . بليون دوالر٤٠، برأسمال قدره ٢٠١٤الصينية في ديسمبر 

بة للدول هذه المؤسسات المالية أنها تعمل وفقًا لشروط أفضل بكثير بالنس
وودزبريتونالنامية والصاعدة، بالمقارنة بمؤسسات 



بريكس

ية على تطوير التعاون في مجاالت الثورة الصناع« بريكس»وتركز دول •
ت الرابعة، الثورة الرقمية، وزيادة تعظيم تراكم الثروة، واإلسراع بمعدال
ين التنمية وبناء األمة، وكذلك الزيادة التدرجية في التعاون االقتصادي ب
رض أعضاء التحالف، وتعزيز اتفاقيات التجارة واالستثمار وتطويرها، بغ
يد من تقليل معدالت الفقر، وتعظيم معايير المساواة االجتماعية، وخلق المز

.الوظائف
تقدم في وليس من قبيل الذكاء إدراك أن الصين؛ التنين األصفر المسيطر والم•

ه المجاالت كافة، هي القوة الفاعلة في هذا التحالف الذي ينمو بالنمط ذات
بق وليس من قبيل المصادفة أن يس. الذي تنمو وتتصاعد به قوة الصين

؛ تأسيس 2004عام « الصيني-منتدى التعاون العربي »تأسيس 
ن وال يجب التغافل عن حجم الشراكة التجارية بين الصين م. «بريكس»

جانب، والدول العربية من جانب آخر، والتي وصلت في النصف األول من
بليون دوالر200إلى ما يقرب من 2018عام 



ة تأسست كمنتدى للدول الخمس الناشئبريكسمجموعة •

رها وتحاول التصدي لقواعد اللعبة االقتصادية التي سط

الغرب

اون من أجل للتع” في أفريقيابريكس“وتعقد القمة تحت شعار •

المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة 
.أيام3الصناعية الرابعة، وتستمر لمدة 



BRICS Plus+( بريكس)

رها أن ارتبط به إدراك دول المجموعة ألهمية دوللبريكسضاعف من أهمية الصعود االقتصادي •
الذي في إصالح النظام االقتصادي العالمي وتوسيع عملية صنع القرار داخل هذا النظام، األمر

ي دفعها إلى محاولة تمثيل أكبر عدد ممكن من االقتصادات الناشئة والمهمة، وهو ما انعكس ف
موعة اتجاهها إلى استحداث صيغة تضمن تحقيق هذا الهدف، والتي دشنتها القمة األخيرة للمج

والتي دُعيت في إطاره كل من مصر، والمكسيك، ،BRICS Plus+( بريكس)تحت مسمى 
.وطاجكستان، وتايالند وكينيا

مثل إحدى الصيغ المهمة التي تمت تجربتها داخل عدد من المجموعات والترتيبات اإلقليمية،•
الدول ، والتي حققت نجاًحا ملحوًظا كما تمثل، من ناحية أخرى، صيغة الستيعاب+(اآلسيان )

ظل هناك المهمة، واالقتصادات الواعدة، التي لم تنضم بعد إلى فئة االقتصادات الصاعدة، لكن ي
االنتقال توافق على أهميتها من الناحيتين االقتصادية والسياسية، وأهمية مشاركتها في لحظات

.المهمة في هيكل النظام االقتصادي العالمي

قتصادات ثقاًل ومصداقية كبيرة في التعبير عن مصالح الدول واال” بريكس“هذه العوامل أعطت •
.الصاعدة داخل النظام االقتصادي العالمي

ب ، أن ذهوالبريكستبع ظهور المجموعات االقتصادية الجديدة، وتحديًدا مجموعة العشرين •
اء نظام البعض إلى أن ظهور هذه المجموعات الدولية يمثل مقدمة النهيار النظام العالمي القائم وبن

ني جديد، خاصة في ظل ارتباط هذه المجموعات بدول مهمة، مثل الصين وروسيا، األمر الذي يع
.ارتباط صعود هذه المجموعات بتحدي النظام العالمي القائم
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المدينة التاريخ 

2008Toyako, Japan
2009Yekaterinburg, 

Russia
2010Brasilia, Brazil
2011Sanya, China
2012New Delhi, 
2013Durban, South 

Africa
2014Fortaleza, Brazil ى هذا عل. أوكرانيا، التي تنطوي على روسيا بشكل ال ينفصم/ تحول التركيز نحو أزمة القرم

ينظًرا الستبعاد روسيا من مجموعة الثمان. بشكل ملحوظالبريكسالنحو، ارتفعت حصص 

2015Ufa, Russia الحها أهمية أكبر كوسيلة يمكن لروسيا بواسطتها إبراز مصالبريكس، اكتسبت دول

.  في أوفا في روسيا2015يوليو 9و8وهو موقف تضّخمه استضافة روسيا لقمة 

غوا بالهند 2016

2017Beijing -China

جوهانسبيرغفي 2018 -

جنوب أفريقيا

ألعمال اإلنسانية الزمالء في بريكس قيموا بشكل إيجابي اقتراح روسيا للقيام بدور نشط في ا

"في سوريا

تعاون فرصة للدفع قدما ب" النمو االقتصادي من أجل مستقبل ابتكاري: بريكس"شعار ل البرازي-برازيليا 2019

تعزيز المجموعة في االبتكار العلمي والتكنولوجي، وكذلك المالية واالقتصاد الرقمي، و

.الجهود الحثيثة لمحاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسيل األموال


