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تعــود فكــرة إنشــاء مجموعــة “بريكــس” – التــي ُســميت يف 

األصــل اختصــاراً لـــ BRIC )األحــرف األوىل مــن دول الربازيل 

روســيا والهنــد والصــن( - إىل مطلــع القــرن الحــايل عندمــا 

ــل، إىل  ــم أوني ــاكس”، جي ــان س ــد م ــل “جول ــعى محل س

تســويق األســواق الناشــئة للمســتثمرين. وتحولــت الفكــرة إىل 

واقــع عمــي عندمــا اقــرح الرئيــس الــرويس، فالديمــر بوتن، 

عقــد اجتمــاع لــوزراء دول املجموعــة يف ســبتمرب 2006، عــى 

ــدة،  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــنوية للجمعي ــدورة الس ــش ال هام

ثــم الحقــاً، عــى مســتوى القمــة.

ــع،  ــدول األرب ــة لل ــية واالقتصادي ــم األوزان السياس وبحك

ــاع  ــدان القــادرة عــى اتب ُعرفــت املجموعــة بأنهــا تضــم البل

سياســات مســتقلة ليــس فقــط باملعنــى الســيايس، بــل أيضــاً 

ــذا  ــق ه ــة بتحقي ــة الكفيل ــات االقتصادي ــا اإلمكان المتالكه

الهــدف. وانضمــت جنــوب إفريقيــا إىل املجموعــة الحقــاً يف عام 

ــام 2009،  ــائها يف ع ــذ إنش ــح “BRICS”. ومن 2010، لتصب

عقــدت املجموعــة 14 قمــة، كانــت آخرهــا القمــة االفراضيــة 

ــد  ــو 2022، بع ــن يف يوني ــتها الص ــتضافتها وترأس ــي اس الت

فــرة وجيــزة مــن قمتــي مجموعــة الســبع الصناعيــة الكــربى 

وحلــف شــمال األطلــي.

بديل لمجموعة السبع:

ــة  ــل ملجموع ــا بدي ــى أنه ــس” ع ــة “بريك ــر إىل مجموع يُنظ

ــن  ــة م ــاً خمس ــع مع ــا تجم ــربى؛ ألنه ــة الك ــبع الصناعي الس

أكثــر االقتصــادات الناشــئة ديناميكيــة، والتــي تقــدم نفســها 

ــا  ــوت مل ــة، وكص ــة العاملي ــكل الحوكم ــم يف هي ــل حاس كعام

يُســمى “الجنــوب العاملــي”، الــذي يدعــو إىل بديــل اقتصــادي 

ــة عــى النظــام الحــايل. ــة الغربي وســيايس للهيمن

ــه عــى  ــر ســتوينكل، فإن ــي أوليف ــل الربازي ــاً للمحل ووفق

الرغــم مــن اختــالف األنظمــة السياســية، والخصائــص 

االقتصاديــة، واملنافســات الجيوسياســية بــن دول املجموعــة، 

فــإن أعضــاء “بريكــس” تجمعهــم شــكوك عميقــة يف النظــام 

الليــربايل الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة والخطــر 

ــة عــى مصالحهــم. ــة القطبي ــه األحادي ــذي تمثل املتصــور ال
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وتشــر تقاريــر البنــك الــدويل إىل أن األعضــاء الخمســة يف 

“بريكــس” يمثلــون 42% مــن ســكان كوكــب األرض، و%24 

مــن الناتــج اإلجمــايل العاملــي، وأكثــر مــن 16% مــن النمــو 

ــر  ــدول تزخ ــذه ال ــع أن ه ــل واق ــن تجاه ــي. وال يمك العامل

باملــوارد الطبيعيــة االســراتيجية، وتتمتــع بأكــرب تنــوع 

ــم  ــا يته ــادة م ــل، ع ــب. يف املقاب ــذا الكوك ــى ه ــي ع بيولوج

ــون املجموعــة بعــدم التجانــس والســعي إىل  ــون الغربي املحلل

ــدويل.  ــربايل ال ــام اللي ــض النظ تقوي

زخم متصاعد:
ــس”،  ــع “بريك ــم بتجم ــددت الزخ ــل ج ــة عوام ــاك ثالث هن

ــد  ــة يف عه ــراف، خاص ــة األط ــى تعددي ــوم ع ــو الهج األول ه

اإلدارة األمريكيــة الســابقة للرئيــس دونالــد ترامــب، ممــا أدى 

ــمي  ــا ُس ــي م ــة. والثان ــات الدولي ــة املؤسس ــآكل رشعي إىل ت

بالفصــل العنــري للقاحــات الــذي 

اســتهدف كوريــا الشــمالية أثنــاء جائحــة 

“كوفيــد 19”. أمــا العامــل الثالــث فيتمثل 

ــرويس  ــكري ال ــل العس ــات التدخ يف تداعي

ــذي أدى  ــر 2022، ال ــا يف فرباي يف أوكراني

ــد  ــي ض ــزء غرب ــم إىل ج ــيم العال إىل تقس

موســكو عــى األصعــدة كافــة، يف مواجهــة 

جــزء آخــر يتبنــى مقاربــة حــذرة تقــوم 

ــن  ــب ب ــوازن الصع ــن الت ــوع م ــى ن ع

الجبهــة الغربيــة وروســيا. وقــد اســتخدم 

الغــرب كل أدوات الضغــط املتاحــة لديــه، 

ليــس فقــط ملعاقبــة موســكو، بــل أيضــاً 

ــاف  ــة لالصطف ــدول الرافض ــارصة ال ملح

ــام،  ــذا االنقس ــة ه ــن نتيج ــه. وكان م مع

رغبــة أغلبيــة ال يُســتهان بهــا مــن الــدول 

يف النــأي بنفســها عــن االنضمــام إىل 

الحملــة الغربيــة، ورفضهــا لذلــك بشــكل 

تواتــرت  الســياق،  هــذا  ويف  واضــح. 

ــة دول  ــن رغب ــدث ع ــي تتح ــر الت التقاري

عديــدة يف االنضمــام إىل “بريكــس”، ليــس 

بقصــد دعــم روســيا، وإنمــا كتعبــر عــن 

ــي. ويف  ــط الخارج ــكال الضغ ــض أش رف

ــة  ــر إعالمي ــارت تقاري ــدد أش ــذا الص ه

ــر  ــعودية وم ــا والس ــل تركي إىل دول مث

ــران.  ــن وإي واألرجنت

ــيع  ــن توس ــث ع ــة أن الحدي والحقيق

ــذ  ــع من ــم ينقط ــس” ل ــة “بريك عضوي

نشــأة  عــن  لإلعــالن  األوىل  الســنوات 

ــوم  ــاد مفه ــا س ــة عندم ــة، خاص املجموع

“بريكــس” كنــوع مــن تحالــف الحضــارات يف البدايــة، 

ــة انضمــام إندونيســيا للمجموعــة  ــا تــرددت إمكاني ومــن هن

باعتبارهــا أكــرب دولــة يف العالــم مــن حيــث عــدد املســلمن. 

ــة الـــ 14  ــور القم ــران لحض ــوة إي ــإن دع ــك، ف ــع ذل وم

للمجموعــة غــرت هــذا املنطــق، عندمــا أكــدت الصــن األهمية 

االســتثنائية لطهــران مــن ناحيــة إمكاناتهــا يف مجــال الطاقــة. 

وياُلحـظ هنـا أن بعض دول املجموعة نفسـها هـي من تعلن 

عـن رغبـة دول أخـرى يف االنضمام إليهـا، ربما من بـاب إظهار 

أهميـة املجموعـة ومكانتهـا الدولية. فعى سـبيل املثـال، عندما 

عـاد رئيـس جنـوب إفريقيـا، سـريل رامافـوزا، مـن زيارتـه 

للسـعودية يف 19 أكتوبـر 2022، ذكر، يف تريحـات للصحافة 

املحليـة، أن ويل العهـد السـعودي، األمـر محمـد بـن سـلمان، 

أعـرب لـه عـن نيـة بـالده االنضمـام إىل “بريكـس”، وهـو ما 

لـم تؤكـده الريـاض حتـى اآلن. أمـا الجزائـر فقد أعلنـت، يف 7 
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نوفمـرب 2022، عى لسـان املبعوثـة الخاصة املكلفـة بالراكات 

الدوليـة بـوزارة الخارجيـة، ليـى زروقـي، أن الجزائـر قدمـت 

طلبـاً رسـمياً لالنضمـام إىل “بريكـس”، وأن روسـيا والصـن 

رحبتـا بطلـب الجزائـر. وكان الرئيـس عبداملجيد تبـون قد ذكر 

يف اللقـاء اإلعالمـي الـدوري مع الصحافـة الجزائريـة، يف أواخر 

يوليـو 2022، أن انضمـام الجزائر إىل “بريكس” سـيبعدها عن 

القطبن”. “تجـاذب 

الخارجيـة  باسـم  املتحـدث  رصح  الجزائـر،  خطـى  وعـى 

اإليرانيـة، يف 28 يونيـو 2022، بأن بالده قدمـت طلباً لالنضمام 

إىل “بريكـس”، وأن عضوية طهران يف املجموعة “سـتحقق قيمة 

مضافـة للجانبـن”. ويف نفس التوقيـت – الذي تزامـن مع القمة 

االفراضيـة الــ 14 للمجموعـة – ذكـرت املتحدثة باسـم وزارة 

الخارجيـة الروسـية، ماريـا زاخاروفـا، أن األرجنتـن تقدمـت 

أيضـاً بطلـب لالنضمـام إىل “بريكس”.

أمـا مـر، فقد عرّبت عـن رغبتهـا يف االنضمـام للتجمع قبل 

سـنوات، كمـا تشـارك بنشـاط يف القمـم التـي ترأسـها الصن 

– بمـا فيهـا القمـة األخـرة – تحـت صيغـة )بريكـس +( التي 

اقرحتهـا بكـن وأعلنـت عنهـا يف قمـة “شـيامن” عـام 2017، 

وباتت أحد املحاور الرئيسـية للوترة املتسـارعة لتوسـع نشـاط 

الناشـئة.  االقتصـادات  مـن  أعضـاًء جـدداً  ليشـمل  املجموعـة 

وانطلـق املقـرح الصينـي يف هـذا الشـأن مـن رؤيـة املجموعـة 

لنفسـها عـى أنها تعبـر عـن الجنـوب العاملي. 

وعـادة ما يُشـار إىل الصـن عى أنهـا “الراعـي الرئيي” لـ 

“بريكـس” أو قاطرتها بامتيـاز ومن دونها ال وجـود للمجموعة، 

بـل إن البعـض يعتـرب املجموعـة بمثابـة اسـراتيجية مسـترة 

تسـتخدمها بكـن لتوسـيع مجـال نفوذهـا، وأنـه لذلـك تبـدو 

الصـن األكثـر حرصـاً بـن األعضـاء عـى توسـيع املجموعـة 

لجعلهـا أكثر قوة بإضافـة دول جديدة. ويعتقـد بعض املراقبن 

أن دافـع بكـن هـو إعـادة هيكلـة وتوسـيع “بريكـس” تحـت 

قيادتهـا، وتقليـص أدوار الربازيـل والهند. 

تحديات متعددة:

يحمـل االنضمـام إىل مجموعـة “بريكس” يف طياتـه العديد 

قـد  والتـي  والجيوسياسـية،  السياسـية  التحديـات  مـن 

تسـتوجب الرتيـث يف قبـول أعضاء جـدد، ومن ذلـك اآلتي:

1- عـدم التجانـس الحايل بـن دول “بريكـس”، حيث توجد 

فـروق دقيقـة مـن حيـث كيفيـة ارتبـاط أعضائهـا بالنظـام 

الليـربايل الـدويل. وتتبايـن عالقـات األعضـاء مع الغـرب، ما بن 

موقـف رويس أكثـر تشـدداً، وآخـر صينـي أكثـر حـذراً، وثالث 

هنـدي يبـدو غامضـاً. وبوسـع املراقب لـردود فعل هـذه الدول 

إزاء الغـرب وعاملـه أُحـادي القطـب، أن يخـرج بنتيجـة مفادها 

أنـه ال ينطـوي دائماً عـى رؤية واضحة ومتسـقة لنظـام متعدد 

األقطـاب. إذ تعتقـد روسـيا يف أهميـة أن تكون املجموعـة قادرة 

عـى تجـاوز املؤسسـات الغربيـة والحـد مـن مخاطـر التفاعل 

معهـا، من خـالل بناء طرق موازيـة إلدارة العالقـات االقتصادية 

والتجاريـة واملاليـة مـن دون االعتمـاد عى األدوات التي تسـيطر 

عليهـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة أو االتحـاد األوروبـي. بينما 

تؤمـن الصـن وتعـرف بـأن النظـام الـدويل الحـايل حقـق لها 

نجاحـات باهـرة، وتنطلـق بكـن يف موقفهـا هذا مـن حقيقة أن 

ثالثـة أرباع تجارتهـا الخارجيـة مع الواليـات املتحـدة واالتحاد 

األوروبي.

السياسـات  اختالفـات واضحـة وملحوظـة يف  كمـا توجـد 

الخارجيـة ألعضـاء “بريكـس”. فالهند، عى سـبيل املثـال، وعى 

خـالف الصـن، ال ترغـب يف توسـيع عضويـة املجموعـة، خوفاً 

مـن أن يدعـم األعضـاء الجـدد بكـن، كمـا أن نيودلهـي – التي 

لديهـا تطلعاتهـا الجيوسياسـية العامليـة الخاصـة – لـن تكون 

سـعيدة باالضطالع بـدور صغر يف تشـكيل وصياغة سياسـات 

املجموعـة. وبالنظـر إىل االصطفـاف التاريخي للهنـد مع الغرب 

وعضويتهـا يف التحالـف الرباعي )كـواد(، من املرجح أن يسـتمر 

التوتـر املتأصـل يف العالقـة مـع الصـن، حيـث الـراع عـى 

الحـدود، وانعـدام الثقـة حـول التكنولوجيـا الصينية.

ــدد  ــاء ج ــام أعض ــإن انضم ــيا، ف ــبة لروس ــا بالنس أم

للمجموعــة يبــدو مفيــداً، حيــث ســيُنظر إليــه عــى أنــه دليــل 

ــان أن  ــن البي ــي ع ــكو. وغن ــزل موس ــة ع ــل سياس ــى فش ع

مثــل هــذا اإلســقاط امُلعــادي للغــرب ال يبــدو مفيــداً لجميــع 

ــحة،  ــن املرش ــى األرجنت ــد، وحت ــل الهن ــة مث ــاء املجموع أعض

ــور أن  ــن املتص ــرة. وم ــبع األخ ــة الس ــارك يف قم ــا ش وكالهم

ــح،  ــات يف املصال ــدة، والتناقض ــة املعق ــذه الديناميكي ــد ه تمت

إىل األعضــاء الجــدد املحتملــن، وربمــا إىل مــا هــو أبعــد مــن 

ــة يف  ــز التنمي ــعى إىل تعزي ــئة تس ــادات ناش ــا كاقتص هويته

ــراف. ــدد األط ــي ومتع ــل مؤس ــار بدي إط

الـدول األعضـاء حـول صيغـة  الواسـع بـن  الجـدل   -2

“بريكـس +”، التـي اقرحتهـا وأعلنـت عنهـا الصـن يف عـام 

2017، وهي الصيغة التي تسـتهدف توسـيع مشـاركة الجنوب 

العاملـي. والجـدل هنـا يتعلـق أساسـاً باملقرحـات الراميـة إىل 

إدمـاج تجمعـات إقليميـة بأكملهـا يف املجموعـة مثـل االتحـاد 

االقتصـادي األورايس )EAEU(، ورابطـة تعـاون جنوب آسـيا 

 ،)SACU( واالتحـاد الجمركـي للجنـوب اإلفريقي ،)SAARC(

 .)MERCOSUR( والسـوق املشـركة لبلدان أمريكا الجنوبيـة

ويـروج العديـد من الـروس لهذه الفكـرة، مستشـهدين يف ذلك 

بتجربـة التعـاون املتزايـد بن مجموعـة “بريكـس” و”منظمة 

شـنغهاي للتعـاون”، حيـث تتمتـع كل مـن روسـيا والصـن 

التجمعن.  بعضويـة  والهنـد 
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تحديات توسيع “بريكس” في ظل نظام دولي مضطرب

ويف هـذا السـياق، عـززت روسـيا اسـراتيجية مشـركة بن 
أعضـاء “بريكـس” و”منظمـة شـنغهاي للتعـاون” و”االتحاد 
االقتصـادي األورايس”، لزيـادة املدفوعـات بالعمـالت الوطنية يف 
تجارتهـا املتبادلة؛ وذلك نتيجـة للعقوبات الغربيـة. ومن املرجح 
أن يصبـح االنضمـام لــ “بريكس” أكثـر تعقيـداً يف حالة قبول 
الكتـل أو املنظمـات اإلقليمية، خاصة أن هنـاك توترات ورصاعات 

داخـل كل كتلـة، يمكـن أن تعيق عمـل املجموعة.

3- املخاطــر السياســية املحتملــة النضمــام دول جديــدة، 
مثــل إيــران وكذلــك األرجنتــن التــي تقدمــت بالفعــل بطلــب 
ــاً  ــه الصــن وروســيا، بوصفهــا عضــواً ناطق انضمــام، دعمت
باإلســبانية مــن أمريــكا الالتينيــة. ومــن املعــروف أن األرجنتن 
ــت  ــي ارتُكب ــة الت ــات اإلرهابي ــؤولية الهجم ــران مس ــل إي تُحّم
عــى أراضيهــا، قبــل ســنوات. وفضــالً عــن ذلــك، كان طلــب 
األرجنتــن للعضويــة يف “بريكــس” محــل انقســام داخــي، مــا 
ــة  ــط التجاري ــة الرواب ــد أهمي ــدة تؤك ــر مؤي ــة نظ ــن وجه ب
ــزام  ــادرة الح ــا يف “مب ــة معه ــن والراك ــع الص ــة م واملالي
والطريــق”، والتبــادل التجــاري املتنامــي مــع الهنــد، واملزايــا 
التــي يمكــن لألرجنتــن الحصــول عليهــا مــن قبولهــا عضــواً 
ــة  ــرى رافض ــر أخ ــة نظ ــد”، ووجه ــة الجدي ــك التنمي يف “بن
باعتبــار أن هــذا االنضمــام ســتكون لــه عواقــب ســلبية عــى 

ــا. عالقــات األرجنتــن بالواليــات املتحــدة وأوروب

ــاء  ــول األعض ــة لقب ــر واضح ــد ومعاي ــاب قواع 4- غي
الجــدد يف “بريكــس”، وقــد أشــار اإلعــالن الصــادر عــن القمة 
الـــ 14، يف 23 يونيو 2022، إىل أن القادة ســيواصلون مناقشــة 
ــل  ــاور الكام ــى “التش ــاًء ع ــدة بن ــول دول جدي ــة قب إمكاني
واإلجمــاع”. ومــع ذلــك، فقــد جعلــت املجموعــة عضويــة “بنك 
ــط  ــس فق ــدول، ولي ــع ال ــة لجمي ــد” مفتوح ــة الجدي التنمي
ــة  ــن دول ــت كل م ــياق، انضم ــذا الس ــس”. ويف ه دول “بريك
ــد  ــابقة ق ــواي، يف س ــش واألوروج ــر وبنجالدي ــارات وم اإلم

تكــون مفيــدة النضمــام دول جديــدة. ويركــز “بنــك التنميــة 
الجديــد” الــذي أُنشــئ برأســمال مكتتــب بقيمــة 100 مليــار 
دوالر بالتســاوي بــن الــدول الخمــس والــدول التــي انضمــت، 
أو تلــك التــي ســتنضم يف املســتقبل، مدفــوع منهــا 20 مليــار 
دوالر لتمويــل مروعــات البنيــة التحتيــة الخــراء والتنميــة 
ــة  ــدة البيئي ــدة لألجن ــة املتزاي ــة األهمي ــى خلفي ــتدامة، ع املس
ــه  ــن عمليات ــبة 30% م ــون نس ــى أن تك ــدويل، ع ــل ال يف العم

ــدول األعضــاء. ــة لل ــة بالعمــالت الوطني ممول

ختامـاً، يمكن النظر إىل السـباق عى عضوية تجمـع “بريكس” 
يف إطـار العمليـة امُلعقـدة وغـر املؤكدة لتحـوالت النظـام الدويل 
الحـايل وإعـادة صياغتـه. ومـن الطبيعـي، والحـال كذلـك، أن 
يطـرح هـذا السـباق سلسـلة مـن التسـاؤالت، أبرزهـا هـل من 
مصلحـة املجموعـة توسـيع عضويتهـا، بمـا يتضمنـه ذلـك من 
تعقيـدات جيوسياسـية، وبصفـة خاصـة االنعكاسـات املحتملة 
لهـذا التوسـيع عى فـرص تعزيـز سياسـة خارجيـة قائمة عى 
عـدم االنحيـاز اإليجابـي والنشـط يف ظـل نظـام دويل مضطرب 

عـى نحـو متزايد؟

وعــى الرغــم مــن أن “بريكــس” أصبحــت بمثابــة واحــدة 
مــن منصات دبلوماســية الشــبكات ملناقشــة املشــكالت العاملية، 
وبصفــة خاصــة نمــوذج التنميــة االقتصاديــة لبلــدان الجنوب، 
ال توجــد آفــاق – حتــى اآلن عــى األقــل – ألن تصبــح اتحــاداً 
ــة  ــى منظم ــكري، أو حت ــيايس أو العس ــى الس ــمياً باملعن رس
للتكامــل االقتصــادي، حيــث تظــل منتــدى حواريــاً مــن دون 
إطــار مؤســي، وهــو مــا يعنــي أن لــدى دول التجمــع قــدراً 
ال يُســتهان بــه مــن حريــة العمــل. ويف كل األحــوال، ال يمكــن 
القــول إن مجموعــة “بريكــس” تشــكل تحديــاً راهنــاً للنظــام 
الــدويل القائــم، وأن مــا تشــرك فيــه دول املجموعــة حقــاً هــو 
الرغبــة العميقــة يف املزيــد مــن التأثــر يف القواعــد التــي تحكــم 

التمويــل الــدويل والسياســات االقتصاديــة.
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