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وفي هذا السياق ،تواجه الواليات المتحدة
تـحــديــات عــديــدة مـثـيــرة لــالهـتـمــام مـنــذ إعــالن
مـجـمــوعــة ال ـبــريــك (روسـ ـي ــا وال ـص ـيــن والـهـنــد
والبرازيل) عام  2006والتي أطلق عليها اسم
مجموعة بريكس بعد انضمام جنوب أفريقيا
إليها عــام  .2011وال غــرابــة في أن تثير هذه
التحديات ريبة أمريكا إذا ما أدركنا أن مساحة
دول مجموعة بريكس تبلغ قرابة  40مليون
ك ـلــم ،2نـحــو  29بــالـمـئــة مــن مـســاحــة اليابسة
الـعــالـمـيــة ،وي ـقــارب ع ــدد سكانها  3مـلـيــارات
نسمة أي نحو  42بالمئة من سكان األرض،
بينما يتجاوز ناتجها المحلي اإلجمالي أكثر
مــن  22بالمئة مــن إجـمــالــي الـنــاتــج العالمي
(بـحـســب ت ـقــديــرات عــا َمــي .)2018 - 2017
ويصل حجم إنتاجها من الطاقة إلى نحو 40
بالمئة من الحجم العالمي .وقــد اتفقت دول
المجموعة عـلــى تـعــزيــز الـتـعــاون االقـتـصــادي
وال ـس ـيــاســي وال ـث ـقــافــي فـيـمــا بـيـنـهــا لتحقيق
مصالحها المشتركة وأب ــرزه ــا تشكيل نظام
اق ـت ـص ــادي م ـت ـعــدد األقـ ـط ــاب ل ــه الـ ـق ــدرة على
م ــواج ـه ــة ال ـص ــدم ــات االق ـت ـص ــادي ــة الـعــالـمـيــة،
وال سـيـمــا بـعــد األزمـ ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة لعام
 2008ال ـتــي أصــابــت الـكـثـيــر مــن اق ـت ـصــادات
الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة ف ــي ظ ــل ن ـظ ــام اق ـت ـصــادي
عــالـمــي هيمنت عـلـيــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة منذ
نهاية الحرب الباردة .وترجمت دول المجموعة
ق ــراره ــا بــال ـت ـعــاون بــاالت ـفــاق عـلــى إن ـشــاء بنك
جــديــد للتنمية ع ــام  2014بــرأس ـمــال مبدئي
قــدره  100مليار دوالر ،إضافة إلــى صندوق
الحـتـيــاطـيــات الـ ـط ــوارئ .واعـتـبــر ان ـشــاء «بنك
التنمية الجديد» خطوة إلنهاء هيمنة صندوق
الـنـقــد والـبـنــك الــدولـيـيــن عـلــى م ـقــدرات العالم
االق ـت ـصــاديــة وإع ـ ــادة تشكيل الـهـيـكــل الـمــالــي
العالمي بما يتوافق ومناهضة سياسة القطب
الواحد المالي.

ن ـ ـ ــوار ج ـل ـي ــل هـ ــاشـ ــم .أمـ ـي ــرك ــا وال ـ ـقـ ــوى
ال ـصــاعــدة :الـسـيــاســة األمـيــركـيــة ت ـجــاه دول
ب ــريـ ـك ــس فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــالـ ـم ــي .بـ ـي ــروت:
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.2019 ،
 392ص.

هل يمكن الرهان على أن الواليات المتحدة
في طريقها إلى فقدان مكانتها القيادية للعالم
فــي ظــل مــا يـمـكــن أن تشكله مـنـظــومــة دول
البريكس الـصــاعــدة (الصين وروسـيــا والهند
وال ـبــرازيــل وج ـنــوب أفــريـقـيــا) ) (BRICSمن
منافسة شديدة لها على مختلف المستويات
االقـتـصــاديــة والسياسية والعسكرية وغيرها
من المجاالت الحيوية في العالم؟
سؤال محوري يسعى هذا الكتاب لإلجابة
عـنــه مــن خ ــال أرب ـعــة ف ـصــول ،يـتـنــاول أولـهــا
طبيعة النظام الدولي والتحول الذي قد يطرأ
عليه مع انضواء خمس دول صاعدة (روسيا
والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل) في
منظومة واحدة أطلق عليها اسم دول بريكس.
وي ـت ـع ـلــق ال ـف ـص ــل الـ ـث ــان ــي ب ـن ـظ ــرة الـ ــواليـ ــات
المتحدة إلى النظام الدولي بعد انتهاء الحرب
ال ـبــاردة وموقفها مــن الـقــوى الـصــاعــدة خالل
العقدين الماضيين .ويرتبط أيضاً برؤية دول
بــريـكــس لـلـنـظــام الـعــالـمــي ال ـجــديــد ومــوقـفـهــا
من الواليات المتحدة األمريكية كقوة تحاول
فرض هيمنتها على المقدرات العالمية.
أمــا الـفـصــان الـثــالــث وال ــراب ــع ،فيتناوالن
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي عـ ــوامـ ــل ال ـ ـقـ ــوة االق ـت ـص ــادي ــة
والـعـسـكــريــة واإلع ــام ـي ــة وال ـمــال ـيــة والـقــومـيــة
والمعنوية الـتــي تـحــدد العالقة بين الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وق ـ ــوى ب ــري ـك ــس ،وانـ ـعـ ـك ــاس هــذه
العوامل على التفاعل بين الجانبين.
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وعـلــى المستوى العسكري يغطي حجم
اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري لـ ــدول مـجـمــوعــة بريكس
 10.8بــالـمـئــة م ــن ح ـجــم اإلنـ ـف ــاق الـعـسـكــري
العالمي .وتسعى دول المجموعة إلــى زيــادة
حـجــم إنـفــاقـهــا وتـطــويــر قــدرات ـهــا العسكرية،
من دون أن نغفل أن ثالثاً منها ،هي روسيا
والـصـيــن والـهـنــد ،دول نــوويــة .وتشير أرقــام
تقريبية إلــى أن روسـيــا وحــدهــا تملك نحو 7
آالف سالح نووي ،مقارنة بنحو  6800سالح
بالواليات المتحدة .وتملك الصين  270سالحاً
ن ــوويـ ـاً وال ـه ـنــد  130س ــاحـ ـاً .وفـ ــي الـمـجــال
السياسي ،تبدي الصين العديد من المواقف
المشابهة لمواقف روسيا إزاء معالجة األزمات
الدولية .وتعارض دول البريكس بصورة عامة
سعي الواليات المتحدة المستمر للهيمنة على
مجلس األمن الدولي للتدخل في شؤون الدول
الداخلية وتنفيذ أج ـنــدات أمريكية ال تتوافق
والقوانين الدولية.
هذه التحديات التي تمثلها دول البريكس
قد تحد من التفرد األمريكي في إدارة الشؤون
الــدولـيــة ،لكنها ال ت ــزال عــاجــزة  -بحسب رأي
العديد مــن الـخـبــراء  -عــن الحد مــن سياسات
الواليات المتحدة الهادفة إلى تنفيذ األجندات
األمريكية من خالل العقوبات االقتصادية التي
تفرضها اإلدارات األمريكية المتعاقبة  -ولو
بــدرجــات متفاوتة  -على ال ــدول التي تخالف
سياساتها .ويعود ذلك إلى استمرار استحواذ
ال ــدوالر األمريكي على نحو  85بالمئة  -في
أق ــل تـقــديــر  -مــن نسبة الـمـعــامــات العالمية
التي تم تداولها في العقدين المنصرمين ،على
الــرغــم مــن إطــاق العملة األوروب ـيــة الموحدة
«ال ـي ــورو» وال ـي ــوان الصيني للحد مــن هيمنة
الدوالر األمريكي ومحاوالت توفير آليات بديلة
للمعامالت العالمية غير معتمدة على الدوالر.

