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ــس”  ــع “بريك ــكل تجم ــام 2006، ش ــأته ع ــذ نش من
ــاحة  ــى الس ــدة ع ــات الصاع ــرز التكت ــد أب BRICS أح
ــه،  ــة ل ــدول املكون ــة ال ــوة ومكان ــر إىل ق ــة، بالنظ الدولي
وهــي الربازيــل وروســيا والهند والصــن وجنــوب أفريقيا، 
بشــكل جعــل منــه منافســاً قويــاً للتجمعــات االقتصاديــة 
والسياســية التــي تهيمــن عليهــا الــدول الغربيــة، وعــى 

ــربى.  ــة الك ــبع الصناعي ــة الس ــها مجموع رأس

ــل  ــدويل بــن التكت ومــع تنامــي حــدة االســتقطاب ال
ــادة الواليــات  ــل الغربــي بقي ــي – الــرويس، والتكت الصين
ــة  ــية - األوكراني ــرب الروس ــد الح ــيما بع ــدة، الس املتح
الجاريــة، بــدأت القــوى املتنافســة يف العمــل عــى توســيع 
ــرص  ــيع ف ــواء لتوس ــا، س ــا ورشاكاته ــاق تحالفاته نط
ــن  ــك م ــره ذل ــا يوف ــدويل وم ــي وال ــاون اإلقليم التع
ــوذ  ــرة النف ــز دائ ــة، أو لتعزي ــو والتنمي ــات للنم إمكاني
ــر.  ــة اآلخ ــل يف مواجه ــكل تكت ــراتيجية ل ــوة االس والق

ــت  ــي خرج ــرة الت ــوات األخ ــاءت الدع ــا ج ــن هن وم

ــن  ــث ع ــس، والحدي ــة بريك ــة مجموع ــيع عضوي لتوس
ــرب  ــس”، ع ــك بل ــرار “أوب ــى غ ــس” ع ــس بل “بريك
ــه،  ــه وفاعليت ــادة قوت ــع لزي ــدة للتجم ــم دول جدي ض
ــة  ــا اململك ــت دعوته ــي تم ــدول الت ــذه ال ــن ه ــن ب وم
العربيــة الســعودية، التــي أعلــن رئيــس جنــوب أفريقيــا، 
ســريل رامبوســا، يــوم 18 أكتوبــر 2022، أنهــا مهتمــة 
باالنضمــام إىل “بريكــس”، كمــا عــرّب الرئيــس الــرويس، 
ــه  ــن دعم ــايض، ع ــر امل ــن، يف 27 أكتوب ــر بوت فاديم

ــاً. ــدة دولي ــة الصاع ــعودية إىل املجموع ــام الس النضم

دالالت مهمة:
تنطــوي دعــوة الســعودية، تحديــداً، لالنضمــام 
ــن  ــد م ــى العدي ــس”، ع ــع “بريك ــة تجم إىل عضوي

ــي: ــا ي ــا م ــة، أهمه ــدالالت املهم ال

ومكانــة  بأهميــة  الــدويل  االعــراف  تزايــد   -1
واالســراتيجي،  االقتصــادي  وثقلهــا  الســعودية 
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــال املوقــع اإللكرونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــرباء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. أمل الهدابي
كاتبة إماراتية



2

“بلس 2”.. لماذا تزايدت دعوات انضمام السعودية لبريكس؟

ــغ  ــدويل، بل ــك ال ــات البن ــاً لبيان ــاً. فوفق ــاً ودولي إقليمي
إجمــايل الناتــج املحــي للمملكــة نحــو 833.5 مليــار دوالر 
يف عــام 2021، وهــو مــا أهلهــا لانضمــام إىل مجموعــة 
العريــن لتأتــي يف املرتبــة الـــ 16 ضمــن ترتيــب 
ــرب  ــا تعت ــام. كم ــذا الع ــة يف ه ــادات العاملي ــرب االقتص أك
ــة،  ــة العاملي ــواق الطاق ــياً يف أس ــاً رئيس ــعودية العب الس
حيــث تمتلــك 19% مــن االحتياطــي العاملــي مــن النفــط، 
و12% مــن اإلنتــاج العاملــي لــه، وأكثــر مــن 20% مــن 
مبيعــات النفــط يف الســوق العامليــة، كذلــك تمتلــك طاقــة 
ــاً،  ــل يومي ــر مــن 5 مايــن برمي تكريريــة تصــل إىل أكث
ــة يف  ــدَّر احتياطــات النفــط الثابت ــاً، وتُق ــاً وخارجي داخلي
اململكــة بنحــو 267 مليــار برميــل. وتضفــي هــذه املوارد 
أهميــة كبــرة عــى اململكــة بالنظــر ملــا تشــكله الطاقــة 

ــي.  ــاد العامل ــب لاقتص ــن عص م

ــة ضخمــة  ــك الســعودية احتياطــات مالي أيضــاً، تمتل
ــتثمارات  ــواق االس ــاً يف أس ــاً مهم ــل العب ــا تمث تجعله
العامليــة، حيــث ارتفعــت األصــول االحتياطيــة للســعودية 
يف الخــارج لتصــل إىل 465.49 مليــار دوالر يف نهايــة 
ــة  ــة الروحي ــك املكان ــا إىل ذل ــبتمرب 2021. وإذا أضفن س
والدينيــة للمملكــة يف العالــم اإلســامي، ودورهــا املهــم يف 
ــق االســتقرار اإلقليمــي والعاملــي، ســيتضح حجــم  تحقي
الثقــل والتأثــر املهــم للمملكــة، والــذي يجعــل أي تكتــل 
دويل، صاعــد أو قائــم، حريصــاً عــى ضمهــا لعضويتــه، 
ــوذة  ــل ونف ــذا التكت ــوة ه ــى ق ــاً ع ــس إيجابي ــا ينعك بم

ــي. العامل

ــام إىل  ــعودية لالنضم ــوات الس ــت دع ــة توقي 2- دالل
بريكــس، وهــي ترتبــط بأمريــن مهمــن، األول أن هــذه 
الدعــوات تأتــي يف وقــت تتعــرض فيــه الريــاض لهجمــة 
ــا  ــة دعمه ــى خلفي ــة، ع ــًة أمريكي ــة، خاص ــة رشس غربي
قــرار تجمــع “أوبــك بلــس” مؤخــراً الــذي خفــض إنتــاج 
النفــط بمقــدار مليونــي برميــل يوميــاً، يف الوقــت الــذي 
ــض  ــاج لخف ــادة اإلنت ــنطن بزي ــه واش ــب في ــت تطال كان
ــة وحــدة الغضــب  ــل الضغــوط التضخمي األســعار وتقلي

الشــعبي الغربــي مــن تفاقــم أزمــة الطاقــة. 

وجــاء قــرار خفــض إنتــاج النفــط ألســباب اقتصاديــة 
ــة  ــدول املتحالف ــك” وال ــات “أوب ــق بتوقع ــة تتعل بحت
ــق،  ــام وحقائ ــى أرق ــة ع ــارج، واملبني ــن الخ ــا م معه
ــال  ــر إىل احتم ــة، تش ــات العاملي ــن الجه ــر م ــن كث م
ــعار  ــع األس ــم تراج ــن ث ــادي وم ــود اقتص ــدوث رك ح
ــرب  ــدة والغ ــات املتح ــإن الوالي ــك، ف ــع ذل ــتقباً. وم مس
فــرت هــذا القــرار باعتبــاره انحيــازاً ملصلحــة روســيا 
يف الحــرب األوكرانيــة واصطفافــاً إىل جانبهــا، ومــن 

ــدات  ــدأ التحريــض ضــد اململكــة والتلويــح بتهدي ــا ب هن
وعقوبــات مثــل تقليــل مبيعــات الســاح وإعــادة النظــر 
يف التحالــف االســراتيجي لواشــنطن مــع الريــاض، وهــي 
ــي  ــرويس- الصين ــل ال ــت التكت ــا دفع ــي ربم ــة الت الحمل
الســتغالها لتقديــم بدائــل للســعودية لتنويــع عاقاتهــا 
وعــدم قرصهــا عــى الواليــات املتحــدة والغــرب، وبالتــايل 

ــس. ــام إىل بريك ــى االنضم ــة ع ــجيع اململك تش

أمــا األمــر الثانــي املرتبــط بداللــة التوقيــت، فيتعلــق 
ــة الحــرب  ــدويل عــى خلفي ــة االســتقطاب ال بتفاقــم حال
األوكرانيــة، والتــي تدفــع كا الجانبــن، روســيا والغــرب، 
ــي  ــم دويل وإقليم ــرب دع ــى أك ــول ع ــاول الحص إىل مح
ــرك  ــا كان التح ــن هن ــر. وم ــرف اآلخ ــة الط يف مواجه
ــس  ــع بريك ــيع تجم ــة توس ــي ملحاول ــرويس- الصين ال
وتشــكيل مــا يُســمى “بريكــس بلــس” عــرب ضــم مزيــد 
مــن الــدول واالقتصــادات الصاعــدة إليــه، ومــن ضمنهــا 
الســعودية واألرجنتــن وغرهــا، يف مقابــل اتجــاه مجموعة 
اســتقطاب دول  إىل محاولــة  الصناعيــة  الســبع  دول 
ــد  ــيما الهن ــي، الس ــل الغرب ــس للتكت ــاء يف بريك أعض

ــا. ــوب أفريقي وجن

ــث  ــة، حي ــا الخارجي ــعودية عالقاته ــع الس 3- تنوي
ــس،  ــع بريك ــام لتجم ــة يف االنضم ــة اململك ــر رغب تش
ــعيها  ــا، إىل س ــوب أفريقي ــس جن ــه رئي ــا أعلن ــاً مل وفق
لتوســيع عاقاتهــا الدوليــة وعــدم قرصهــا عى الغــرب، ال 
ســيما الواليــات املتحــدة، خاصــًة يف ضــوء التوتــرات التــي 
ــنوات  ــعودية يف الس ــة- الس ــات األمريكي ــهدتها العاق ش
األخــرة، عــى خلفيــة مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال 
خاشــقجي، وتقليــل واشــنطن دعمهــا للريــاض يف حــرب 
ــرار  ــاض لق ــم الري ــى دع ــة ع ــراً الهجم ــن، وأخ اليم
ــن  ــاض ع ــاد الري ــك ابتع ــي ذل ــس”. وال يعن ــك بل “أوب
ــذه  ــدة، فه ــات املتح ــع الوالي ــراتيجية م ــا االس عاقاته
ــوازن  ــن الت ــد م ــاه ملزي ــا االتج ــن، وإنم ــة للجانب مهم
ــة  ــع لحري ــاالت أوس ــح مج ــة وفت ــات الخارجي يف العاق
الحركــة، إىل جانــب االســتفادة مــن القــدرات واإلمكانيــات 

ــاً. ــد عاملي ــس الصاع ــع بريك ــة لتجم االقتصادي

فرص متاحة:
إذا كان انضمــام الســعودية إىل تجمــع بريكــس 
ــبق  ــا س ــه، كم ــزز قوت ــع ويع ــذا التجم ــيفيد ه س
ــاً  ــيخدم أيض ــه س ــة حدوث ــه يف حال ــح، فإن التوضي

ــايل: ــواٍح، كالت ــدة ن ــن ع ــة م اململك

ــوارد دول  ــدرات وم ــواق وق ــن أس ــتفادة م 1- االس
بريكــس يف دعــم خطــط التنمية الســعودية وتوســيع 
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الفــرص التنمويــة أمــام اململكــة. فهــذا التجمــع، الذي 
يضــم االقتصــادات الناشــئة الرئيســية يف العالــم، يشــمل 
ــار  ــو 3.14 ملي ــم، أي نح ــكان العال ــن س ــو 41% م نح
نســمة، ومــن ثــم فهــو يمثــل ســوقاً اقتصاديــة ضخمــة 
ــك  ــاد، ناهي ــادرات أي اقتص ــتوعب ص ــتطيع أن تس تس
عــن الفــرص االســتثمارية الضخمــة التــي يتيحهــا هــذا 
ــدول  ــذه ال ــايل له ــي اإلجم ــج املح ــغ النات ــوق. وبل الس
ــل  ــا يمث ــام 2021، وبم ــون دوالر يف ع ــو 24.2 تريلي نح
ــن  ــتحوذ الص ــي. وتس ــج العامل ــايل النات ــن إجم 25% م
ــج  ــايل نات ــن إجم ــن 70% م ــرب م ــا يق ــى م ــا ع وحده

ــس. بريك

ــد،  ــن والهن ــيما الص ــس، ال س ــل دول بريك 2- تمث
النفطيــة مــن دول  للــواردات  رئيســية  أســواقاً 
الخليــج، كمــا تعتــرب هــذه الــدول مــن الــركاء 
ــج.  ــادات الخلي ــعودية واقتص ــين للس ــن الرئيس التجاري
ــايل فــإن االنضمــام لهــذا التجمــع ســيفتح املجــال  وبالت
واســعاً أمــام زيــادة وتعزيــز حجــم التعــاون االقتصــادي 
بــن اململكــة ودول بريكــس، وســيعزز مــن النمــو 

االقتصــادي للســعودية يف املســتقبل.

3- يقــدم تجمــع بريكــس بديــالً مهمــاً لــدول 
ــام  ــى النظ ــة ع ــة الغربي ــة الهيمن ــم يف مواجه العال
االقتصــادي الــدويل، ومــن ثــم يتيــح قــدراً مــن 
ــا  ــدول املختلفــة، ومــن بينه ــة أمــام اقتصــادات ال املرون
الســعودية، ال ســيما مــع تنامــي اتجــاه الــدول الغربيــة 
ــع  ــت ذرائ ــة تح ــات االقتصادي ــاح العقوب ــتخدام س الس

ــل  ــيا يف ظ ــد روس ــراً ض ــدث مؤخ ــا ح ــددة، كم متع
ــة. ــرب األوكراني الح

تحرك مسبق:
ــل  ــا تكت ــي يتيحه ــا الت ــذه املزاي ــن ه ــم م ــى الرغ ع
ــا ينطــوي  ــه ربم بريكــس للســعودية، فــإن االنضمــام ل
عــى قــدر مــن املخاطــرة بتوتــر العاقــات مــع الغــرب، 
وبصفــة خاصــة الواليــات املتحــدة. ففــي ظل االســتقطاب 
ــية -  ــرب الروس ــذ الح ــداً من ــي، وتحدي ــدويل املتنام ال
األوكرانيــة، فــإن أي انضمــام لهــذا التكتــل قــد يُفهــم عى 
أنــه محاولــة لاصطفــاف إىل جانــب روســيا والصــن يف 
مواجهــة التكتــل األمريكــي - الغربــي، وهــو أمــر تــزداد 
احتماالتــه بالنظــر للهجمــة التــي تعرضــت لهــا الريــاض 
ــاج  ــض إنت ــى تخفي ــا ع ــد موافقته ــك” بع ودول “أوب
ــم  ــه دع ــى أن ــأً ع ــك خط ــر ذل ــم تفس ــث ت ــط، حي النف

ــرب. ــة الغ ــكو يف مواجه ملوس

ــيكون  ــعودي س ــرار الس ــع الق ــإن صان ــا ف ــن هن وم
بريكــس  لتكتــل  االنضمــام  قــرر  حــال  يف  عليــه، 
ــي  ــة الت ــة الضخم ــرص االقتصادي ــن الف ــتفادة م واالس
ــكل  ــرك بش ــام، أن يتح ــذا االنضم ــا ه ــن أن يوفره يمك
ــا  ــرف، وأنه ــاز ألي ط ــة ال تنح ــد أن اململك ــبق لتأكي مس
تعمــل عــى بنــاء عاقــات متوازنــة مــع مختلــف القــوى 
ــابك يف  ــن تش ــهده م ــا يش ــوم بم ــم الي ــة. فالعال الدولي
ــس  ــدويل ولي ــاون ال ــاج للتع ــح يحت ــات واملصال األزم
للــرصاع أو التنافــس غــر الصحــي، وهــذا هــو مــا تعمــل 

ــة. ــه اململك علي
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