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عندما تقول دول «بريك�س» ال لأميركا
أن ترتد قوتها إلى الوراء مرة أخرى» .

بقلم فارس سعد
هل العالم على عتبات تحول اقتصادي جديد ومثير تتغير فيه مالمح
الهيمنة الغربية التي دامت نحو خمسة قرون ؟
ربما يكون كذلك بالفعل ،وال سيما بعد ظهور مجموعة البريكس التي
تضم روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل .االقتصاد هو
الشغل الشاغل لهذا التجمع ،وإن غلفته مسحة سياسية ،تمثلت في نموذج
روسيا التي تعاني من عقوبات اقتصادية غربية.
تطرح دول البريكس عالمات استفهام استشرافية مهمة ،وال سيما لجهة
البنك الجديد الذي أنشأته دولها وهل سيكون ندا ً للبنك الدولي ،ثم ما الذي
ينتظره العالم من دول البريكس؟ ولماذا تغازل هذه الدول قارة أفريقيا على
نحو خاص؟ ثم وربما هذا من األسئلة الحيوية العامة ،ما هي االنعكاسات
اإليجابية لهذا التجمع االقتصادي الوليد على الدول النامية حول العالم؟

مجموعة دول البريكس ()BRICS

تش ّكل مجموعة دول «البريكس» االنطالقة األولى لتغيير األنماط القديمة
في ممارسة السياسة المالية العالمية .هذه المجموعة المؤ ّلفة من البرازيل،
روسيا ،الهند ،الصين وأفريقيا الجنوبية هي أسرع دول العالم نموا ً حاليا ً وأقلّها
تأ ّثرا ً بأزمته ،ويع ّول على النم ّو في اقتصاديات هذه الدول لخلق األمل في رفع
مستويات النشاط االقتصادي العالمي بعد األزم��ة ( .)10إن إنجازات هذه
المجموعة تعود بالنفع على نصف سكان العالم ،غير أن اإلنجاز ذا األفق العالمي
هو قرار إنشاء بنك مشترك للتنمية يعبّئ الموارد المالية بهدف تمويل مشروعات
البنى التحتية والتنمية المستدامة في هذه ال��دول ،وكذلك لتقديم التمويل
المناسب لغيرها من الدول الناشئة والنامية في العالم .مع العلم أن االحتياطات
النقدية الضخمة للصين والموارد الطبيعية من الغاز والنفط لروسيا هما الركائز
األساسية إلنجاح هذه المجموعة ،التي تعتمد على حجم السوق وفرص النمو
االقتصادي الكامن .فالتوافق الروسي  -الصيني اقتصادياً ،وانفتاحه على دول
أخرى ،جعل النظام االقتصادي العالمي الحالي يعيش مرحلة انتقالية ،بحيث
تعيد دول «البريكس» إرساء قواعد هذا النظام العالمي الجديد بعيدا ً من إيقاع
الالعبين التقليديين ،الذين أرسوا نظاما ً عالميا ً غير عادل ،وال يسمح بأي دور
يمكن أن تضطلع به قوى صاعدة غيرها.
ومجموعة «بريكس» تختلف بشكل كبير عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات
والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل ،حيث ال يوجد رابط معين
مشترك بين الدول الخمس ،سواء سياسيا ً أو اقتصاديا ً أو ثقافيا ً أو غيره ،كما
أنه ال يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي ،بل تأتي من أربع قارات مختلفة ،كما أن
هناك تباينا ً واضحا ً في درجات نموها االقتصادي ومستوياتها اإلنتاجية ،وحتى
المواقف السياسية بينها متباينة بشكل نسبي ،فهي مجموعة محايدة تماما ً
بالنسبة إلى التوازنات السياسية العالمية ،ألنها تضم دوال ً مختلفة ومتباينة إلى
حد كبير في التوجهات السياسية واألنظمة االقتصادية وتمثل توجهات عالمية
مختلفة ،كما أن اهتمام المجموعة يتركز في األساس على النواحي االقتصادية
والمالية العالمية ،وال يتعرض ألية قضايا سياسية إال إذا كانت مرتبطة بالشأن
االقتصادي العالمي من قبيل مقترحات مثل طرح عملة دولية جديدة أو إصالح
صندوق النقد والبنك الدوليين.
غير أن هذه الدول الخمس بينها رابط ثقافي مهم ،وهو أنها ال تنتمي إلى «دائرة
الحضارة الغربية» ،بل تشكل مزيجا ً متميزا ً من حضارات مختلفة ،حيث قمة
الحضارة الشرقية العريقة :الهندوسية في الهند والبوذية في الصين ،والحضارة
السالفية األرثوذكسية المتميزة عن الشرق والغرب معا ً في روسيا ،والحضارة
الغربية الالتينية في البرازيل التي يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة كثيرا ً
حتى عن الدول المحيطة بها ،والحضارة األفريقية في جنوب أفريقيا .لكن المؤكد
أن الرابط السياسي الذي يربط هذه الدول الخمس ،والذي على أساسه نشأت
هذه المجموعة ،هو رفض الهيمنة الغربية على االقتصاد والسياسة العالمية،
هذه الهيمنة التي تسببت في إغراق اإلقتصاد العالمي في أزمات يعاني الكثير
من أجل الخروج منها.
ووفقا ً لما ذكر صندوق النقد الدولي ،فإن التقديرات تشير إلى أن المجموعة
الخماسية التعاونية ،والتي تشكل قرابة ثلث سكان العالم وتمثل ما يزيد على
ربع مساحة المعمورة ،حققت ناتجا ً محليا ً إجماليا ً اسميا ً مجمعا ً يقدر بحوالى
 13،6تريليون دوالر أميركي عام  ،2011وهو ما يقدر بـ 19،5في المئة من
إجمالي الناتج المحلي في العالم ،وقد نمت التجارة في ما بين دول البريكس
بمتوسط سنوي نسبته  28في المئة من  2001إلى  2010ووصلت إلى 239
مليار دوالر في  ،2010لتمثل نسبة أكبر بكثير من التجارة الدولية .
وستتجاوز البريكس الدول الغربية األكثر تقدماً ،وفي الوقت ذاته ،تصبح
البريكس أكثر جذبا ً لرأس المال الدولي غير المستخدم ،وهو ما يبرهن على
قدرتها التنافسية المتصاعدة.
وق��ال ي��وري موسيكين ،نائب عميد معهد االقتصاد واألعمال العالمية في
موسكو إن «البريكس تجذب رؤوس األموال «الساخنة» من المناطق األخرى،
حيث ال تستطيع تلك الموارد المالية إيجاد موطئ لالستثمار ،وتعتبر أسواق
البريكس أكثر جذبا ً للشركات بسبب تمتعها بقوة عمالة أرخص» .وأضاف أن
«الحوادث األخيرة تظهر أن نمو البريكس يؤثر في االقتصادات الغربية على نحو
أكثر مباشرة ،وتعمل البريكس هناك من خالل اتفاقات صندوق النقد الدولي،
عبر زيادة حصص البريكس في الصندوق» .ووفقا ً لما ذكرته «رويترز» حول
آفاق االستثمار التي عقدت في كانون األول  ،2010قد تصبح البريكس بحجم
مجموعة الدول السبع (الواليات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا
وكندا وإيطاليا) بحلول عام .2027
وتظهر التوقعات طويلة األجل أن البريكس ستسهم بقرابة  50في المئة من
أسواق األسهم العالمية بحلول  ،2050وسيتجاوز ناتجها اإلجمالي المحلي
المجمع مثيله في الواليات المتحدة بحلول عام  ،2020وفقا ً لألرقام الصادرة
من القمة ،وقد اتخذت مجموعة البريكس ،إضافة إلى تعزيز التعاون االقتصادي،
خطوات لدعم التنسيق السياسي الداخلي ،لزيادة أرباحها وتأثيرها في الساحة
الدولية.
ويرى ماريانو ت��ورزي ،األستاذ في جامعة توركواتو دي تيال في بوينس
آيرس أنه «في غضون السنوات الـ 10إلى الـ 15المقبلة ،ستعيد البريكس هيكلة
العالقات االقتصادية والدبلوماسية الدولية ،وفي تلك الفترة سيكون من الصعب

البريكس وتأثيرها في التجارة الدولية:

في أيلول  ،2012قال وانغ تشاو نائب وزير التجارة الصيني« :إن حجم
التجارة السنوية بين األعضاء الخمسة في البريكس قد زاد بنحو ست مرات في
العقد الماضي ليصل إلى  300مليار دوالر أميركي العام الماضي».
إن حصة التجارة البينية لدول البريكس بناء على الرقم المعلن في ،2012
وهو  300مليار دوالر يضعها في موقع متأخر بالنسبة إلى تكتل يراد له أن ينتج
بديالً نقدياً ،ولكن معدل نمو هذه التجارة البالغ ( )600في المئة في عقد واحد
يعطي أفقا ً واسعا ً الحتماالت نوعية ،إذ أسست بلدان البريكس بنكا ً للتمويل
يبلغ رأسماله ( )100مليار دوالر في هذا العام .كما أن حصة هذه البلدان من
تبادالته التجارية مع العالم الخارجي آخذة في النمو خالفا ً لتراجعات حصص
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في التجارة الدولية.
الدولة

حجم التجارة السلعية
مبليارات الدوالرات

نسبة مساهمتها
(في املئة)

الصني

3867

10

روسيا

864

2

الهند

748

2

البرازيل

476

1

جنوب أفريقيا

211

1

الواليات املتحدة

3882

10

االحتاد األوروبي

4468

12

أي أن حصة دول البريكس في التجارة الدولية السلعية هي  15في المئة
تقريبا ً و 11في المئة تقريبا ً من الخدمات التجارية العالمية ،وهي ال تقيّم كلها
بالدوالر طبعاً ،فمنها ما يتم وفق عمالت محلية لشركاء البريكس التجاريين،
لكن هذه التعامالت ال تزال قليلة نسبياً ،ولكن تنامي حصة البريكس في التجارة
الدولية ونمو تجارتها البينية بهذا التسارع يضع سيناريوهات قاتمة بالنسبة
إلى الدوالر.
الدولة

حجم اخلدمات التجارية
مبليارات الدوالرات

نسبة مساهمتها
(في املئة)

الصني

470

5

روسيا

162

2

الهند

268

3

116

1

البرازيل

رقم قليل جدا

جنوب أفريقيا
الواليات املتحدة

1032

12

االحتاد األوروبي

1482

17

إن تأمين طلب متزايد على الدوالر أمن استقراره لعقود سابقة ،وبذلك الطلب
استطاعت الواليات المتحدة أن تؤمن كل ديونها لتزيد من نفقاتها وتؤجل بذلك
انفجار «أزمة الدين العام» ولكن اليوم ووفقا ً لما بينا لم يعد تأمين الطلب على
الدوالر أمرا ً متيسرا ً كما في السابق ،فالركود العالمي في بلدان الغرب يؤدي إلى
تراجع التجارة العالمية ،وهو مايؤدي إلى تراجع الطلب على الدوالر هذا من
ناحية ،كما أن ظهور بدائل نقدية في اآلفاق المنظورة هو أمر ممكن ال بل ضروري،
فعلى األقل هناك اليورو حتى اللحظة ،وإن كان ليس أفضل حاال ً بسبب أزمة
المديونية األوروبية ،إال أن هيمنة الدوالر باتت على المحك في مجمل كل هذه
العوامل.

أوباما ...انتصارات وهمية

يبدو أن حسم الصراعات المحتدمة بشكل أساسي في الشرق األوسط وعلى
حدود روسيا بات مرتبطا ً بما سترسو عليه األوضاع في منطقة شرق وجنوب
شرقي آسيا ،وخصوصا ً في المنحى الذي ستأخذه السياسة الصينية .وبالتالي
بمدى إدراك الصين لوجود مخالب حادة ال تكاد تخفيها القفازات األميركية
الناعمة.
أب��رز ما استرعى اهتمام المراقبين في قمتي بكين لمنتدى بلدان آسيا
الباسيفيكي (آب��ي��ك) ،وبريسبان لمجموعة العشرين هو السعي األميركي
المحموم نحو التصعيد في المواجهات مع روسيا ،من جهة ،ونحو التشديد على
وحدة المصالح بين الصين والغرب ،من جهة ثانية .لكن هذا المسعى الهادف
إلى فك التحالف الصيني -الروسي على أمل االستفراد بكل من هاتين القوتين
على حدة ال يبدو ذكيا ً وقابالً للنجاح.
فقد يكون بإمكان الرئيس األميركي أن يتباهى بسيل التحديات و»الشتائم»
التي وجهها هو وحلفاؤه في بريسبان إلى الرئيس الروسي بوتين والتي رد عليها
هذا األخير بصمت شبه مطلق وهو يغادر القمة قبل اختتام أعمالها .لكن األكيد
أنه وجم طويالً عندما فهم ما يعنيه بوتين في تأكيده أن العقوبات الغربية على
روسيا لن تفعل أكثر من تعميق أزمة حلفاء أميركا في أوروبا.
وقد يكون بإمكانه أن يتباهى بتوقيع عشرات االتفاقات الضخمة مع الرئيس
الصيني شي جينبينغ في مجاالت التجارة والتصنيع الحربي والصحة والبنى
التحتية ومكافحة اإلرهاب .لكن ذلك لن يفعل غير مزيد من تعمق المأزق األميركي
ألن جميع هذه االتفاقيات تخدم ،بإجماع المراقبين ،مصالح الصين أكثر مما
تخدم مصالح الواليات المتحدة وحلفائها.
يضاف إلى ذل��ك ،أن الوقائع الجديدة تشير إلى أن روسيا والصين ،ومن
ورائهما بلدان مجموعة البريكس التي تكتفي حتى اآلن بالعمل من أجل عالم
متعدد األقطاب يضع حدا ً لهيمنة القطب األميركي الواحد ،قد حققت تقدما ً يثير
مخاوف الغرب عندما قررت إحالل تعددية العمالت في المبادالت الدولية محل
أحادية الدوالر التي تسمح للواليات المتحدة ،منذ عقود ،بمواصلة العيش على
حساب شعوب العالم.
هذا يعني أن سلطة الدوالر األميركي واليورو األوروبي وما يرتبط بهما من
عمالت ستنحسر عن  60بالمئة من السوق الدولية ،وأن البنك وصندوق النقد

ايفانوف :وا�شنطن تحاول �إجبار
�أميركا الالتينية على �شرعنة الماريوانا
أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية
لمكافحة ال��م��خ��درات أن ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة ت��ح��اول ف���رض سياسة
شرعنة نبات الماريوانا على دول
أميركا الالتينية.

وقال مدير الهيئة فيكتور إيفانوف
للصحافيين أم���س إن ال��والي��ات
المتحدة تقوم بذلك من خالل إجرائها
تجربة لبيع هذا النوع من المخدرات
بشكل علني ف��ي والي��ت��ي واشنطن

وكولورادو.
وأض��اف أن��ه اطلع على كثير من
المقاالت التي تتحدث عن أن هناك نموا ً
في الناتج المحلي اإلجمالي لهاتين
الواليتين ،وتشير في الوقت نفسه

اللذين جرى تأسيسهما من قبل مجموعة البريكس باتا مرشحين إلزاحة البنك
وصندوق النقد الدوليين عن موقعهما الذي سمح ،منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية ،بتدمير اقتصادات بلدان العالم الثالث وإغراق هذه البلدان بمديونيات
ضخمة تسد أمامها آفاق التنمية الحقيقية.

أنياب أميركا تتفكك

عندما تفكك االتحاد السوفياتي عام  1989شعرت أميركا أن الساحة العالمية
فرغت لها لتنطلق إلى إنشاء إمبراطوريتها الكونية مرتكزة إلى ورقتي القوة
األساسيتين في يدها :قوة االقتصاد التي رأت أنها األقوى فيه في العالم ،والقوة
العسكرية الذاتية والتحالفية (األطلسي و»إسرائيل») التي اعتبرتها قوة ال يجرؤ
أحد على مواجهتها ،وأضافت إليها القوة السياسية والدبلوماسية التي اعتقدت
أن أح��دا ً في العالم لن يغامر في قول «ال» لها ،من دون أن ننسى قوة اإلعالم
المميزة ،وبهذه األوراق انطلقت أميركا معتمدة استراتيجيات ونظريات صاغتها
خدمة ألهدافها مستعملة أدوات أهمها:
 )1مجلس األمن الدولي الذي تحول الى مكتب في وزارة الخارجية األميركية
بجهوزية كاملة إلصدار أي قرار تريد ليشرع لها عمالً أو عدونا ً أو احتالالً.
 )2البنك الدولي الذي تتحكم عبره باقتصاديات ال��دول بخاصة الفقيرة
والنامية عبر سياسة إقراض ومراقبة ظالمة تضع تلك الدول في قبضة القرار
األميركي.
 )3القضاء الجزائي الدولي سواء في ذلك المحكمة الجنائية الدولية (التي لم
توقع أميركا بروتوكولها ولم تنضم إليها) أو المحاكم الخاصة التي أنشئت عبر
الطلب األميركي لمالحقة هذه الدولة أو الهيئة أو الحزب أو هذا الشخص أو ذاك.
 )4إطالق نظرية «التدخل الدولي اإلنساني» و«نشر الديمقراطية» و«الحماية
الدولية» و«حقوق اإلنسان» وسيادة «المجتمع الدولي» التي تعلو السيادة
الوطنية .وتسويق فكرة محاربة اإلرهاب (من دون تحديد تعريف له على رغم
السعي الدولي الحثيث من أجل ذلك كما طالب الرئيس حافظ األسد أكثر من
مرة) و إطالق مصطلحات من قبيل «محور الشر» و«الكيان اإلرهابي» و«رعاية
اإلرهاب».
 )5جعل الدوالر األميركي  -الذي يطبع بقرارها من غير تغطية بالذهب –
عملة للعالم ومراقبة حركة التحويالت النقدية عبره.
 )6وأخيرا ً اعتماد «استراتيجية القوة» إلرساء هذه اإلمبراطورية مبتدئة
بـ«القوة الصلبة» التي ترجمت حروبا ً واحتالالت في خمس مناطق من الخليج
إلى أفغانستان إلى العراق إلى لبنان وصوال ً إلى غزة ،ثم انقلبت بعد حرب لبنان
وهزيمة الغرب فيه إلى «القوة الناعمة» والتي ترجمت تحريكا ً للشعوب ضد
األنظمة كما حدث في إيران وأعمال اغتيال وقتل وضغوط اقتصادية وعقوبات
وحصار لكل دولة ال تنصاع للسياسة الغربية.
هنا برزت سورية وإيران والمقاومة في لبنان ومن تبقى من فصائل فلسطينية
مؤمنة بخيار المقاومة في طليعة من يرفض ويقول« :ال لإلذعان ألميركا ،قالتها
إيران متمسكة بـ«ال شرقية و ال غربية» بل استقالل حقيقي وسيادة فعلية وحقوق
ال تنازل عنها ،وقالتها سوريا – بشار األسد لكولن باول وزير خارجية أميركا
متمسكة بكامل الحقوق الوطنية والقومية ،وقالتها المقاومة في لبنان فحررت
معظم األرض المحتلة ،وقالتها المقاومة العراقية فأخرجت االحتالل األميركي
المباشر من العراق...
رفض استلزم مواجهات أدت إلى كبح الجموح األميركي ودفعه إلى إخفاق
تلو إخفاق حتى كانت ظاهرة الشارع العربي التي استغلتها أو حركتها أميركا
لتعوض من خاللها كل إخفاقاتها ،وقد م ّنت أميركا النفس باقتالع قلعة المواجهة
في سورية وإعادة فتح الطريق أمام مشروعها االستعماري.
لقد حبس العالم أنفاسه وهو يراقب ما يحدث في سورية من حركة قيل زورا ً
إنها «سلمية» ولكن كان واضحا ً أنها كانت مدعومة وموجهة بإعالم النفاق
والتضليل من أجل خداع الشعب السوري لدفعه إلى محاكاة أكذوبة الثورات
الملونة وتأكيد وجود ربيع عربي لنشر الديمقراطية ،لكن وعي الشعب السوري
وصالبة نظامه وقواته المسلحة واحتضان محور المقاومة لقلعتها س ّفه األحالم
األميركية فانقلبت كذبة «التظاهرات السلمية» إلى حقيقة وجود األعمال اإلرهابية
وهنا تمكنت سورية مع حلفائها من استيعاب الهجوم ،وفتح الطريق أمام القوى
الدولية الصاعدة للتقدم واحتالل الموقع المالئم لحجمها االستراتيجي الفعلي
على الصعيد الدولي فبدأت مسيرة دولية فاعلة شكلت «الكارثة االستراتيجية
الكبرى» ألميركا وتمثلت بصعود دول (بريكس) ،تملك االقتصاد القوي ،والقوى
العسكرية ،والموقع االستراتيجي والحجم الديموغرافي الكبير ( 44في المئة من
سكان العالم).
لم تستطع أميركا ذات االقتصاد المهتز والقوى العسكرية المرهقة والتحالفات
المترنحة أن تخيف روسيا أو الصين وتمنعهما من المجازفة ،فصرخت صرخة
ألم لم تمنع المتغيرات ،وكان في ذلك تشجيع للقوى الصاعدة بأن تتقدم في
احتالل مراكزها في الخريطة الدولية المستجدة ،وبعد أن ثبتت المشهد في

مجلس األمن باستخدام فيتوات مزدوجة ،وباتت تشكل جبهة دولية تنزع أنياب
الواليات المتحدة األميركية التي بها نهشت العالم وجاءت بيانات «البريكس»
لتكرس واقعا ً جديدا ً يقول:
 )1إن مجلس األمن لم يعد أداة أميركا فهناك دولتان تملكان حق تعطيله
بالفيتو ،وهناك دولتان على األقل يجب أن تدخال وبعضوية دائمة عبر حركة
إصالح لألمم المتحدة ال بد منها.
 )2إن سياسة «التدخل الدولي اإلنساني» هي كذبة أميركية يجب التوقف
عن إعمالها والعودة إلى احترام السيادة الوطنية للدول ،واالمتناع عن التدخل
في شؤونها الداخلية.
 )3إن البنك الدولي يمارس سياسة قهر للشعوب والدول بإشراف أميركي
ويجب إصالحه ،وإال فإن دول بريكس ستقيم منظومة إقراض وتنمية بينية
ودولية تتخطى فيها هيمنة ذاك البنك.
 )4إن الدوالر األميركي – كما اليورو  -ال ينبغي أن يستمر سيفا ً على اقتصاد
الدول الصاعدة وتاليا ً اقتصاد العالم لذا ستعتمد العملة الوطنية لدول «بريكس»
في التجارة البينية بينها.
 )5إن التهديد بالقوة العسكرية باتت طريقه مقطوعة على خطين :داخلي
بسبب القوة الذاتية للدول و الشعوب التي تمارس المقاومة وخارجي بسبب
سقوط خدعة «التدخل الدولي اإلنساني».
 )6وأخيرا ً فقد سقطت المقوالت األميركية بالديمقراطية واإلره��اب بعد أن
ضبطت أميركا في خندق واحد مع من تسميه «منظمات إرهابية» ثم تحالفها مع
الكيانات اإلقصائية االستبدادية وتصديها للمطالب اإلصالحية الشعبية كما هي
الحال في مشيخات ومملكات الخليج عموما ً وفي البحرين خصوصاً.
هذا ما أكدته «بريكس» ،وأطلقته مكرسة واقع النظام العالمي الجديد الذي
أصبح حقيقة قائمة ،بعد أن ولد في الحضن السورية من رحم أزمة شاءتها
أميركا حالً ألزمتها في الشرق وأن تجعلها أزمة لسورية ولمحورها ،فارتدت
عليها كارثة.
لقد اعتبرت روسيا أن حاضنة نفوذها الجنوبية المتم ّثلة بإيران وسورية ،هي
مهدّدة من قبل الغرب عبر إثارة مسائل إنسانية وأمنية قد تفسح في المجال أمام
إشعال منطقة الشرق األوسط وخلط األوراق االستراتيجية .لذلك اتسم الحراك
الروسي بمؤازرة الصين بالحيوية لمواجهة الواليات المتحدة.

الخالصة العا ّمة

يتفق كثير من المحللين على أن التوافق الروسي-الصيني هو «توافق
ال��ض��رورة» ،وتمليه الحاجة إلى خلق نظرة جديدة إلى العالم من أجل فهم
مصالح كل دول��ة في ظل خلفية العولمة ،وبهدف تحقيق السالم في العالم
مستقبالً .إذ تم ّكنت روسيا من إنجاح استراتيجية النهوض بعد عشر سنوات
من المعاناة بحثا ً عن هوية جديدة في غياب إيديولوجية االتحاد السوفياتي
المنح ّل ،وانهيار ركائزه االقتصادية وهياكله السياسية ،فقد سعت وبثقة تامة
إلى التوافق مع الصين الصاعدة بقوة ،إلنشاء تعدّدية قطبية على مستوى القرار
الدولي وخدمة المصالح الحيوية المشتركة .وقد أدّى هذا التوافق إلى تعزيز
القوة العسكرية للصين بما يالئم مكانتها االقتصادية ،حيث رفعت روسيا القيود
عن بيع التكنولوجيا المتقدّمة لألسلحة الحديثة ،وز ّودت الصين كمية ضخمة
من األعتدة والطائرات والسفن والغواصات ،كما أقامت مراكز مشتركة للبحث
والتطوير والتعاون في المجال النووي.
جرى تأطير هذا التوافق بمعاهدة الصداقة الروسية  -الصينية ،حيث حدّدت
األهداف واآلليات لتحقيقها .وجاءت التكتالت واألحالف اإلضافية لمجموعة دول
لترسخ االرتباط الوثيق بين روسيا
«شنغهاي» ومجموعة دول «البريكس»
ّ
والصين ،وإلعطائه قيمة مضافة بانضمام قوى ضخمة ذات حيوية لتحقيق
األهداف نفسها .ويمكن تلخيص هذه األهداف المشتركة كما يأتي:
 اإلف�لات من سيطرة ال��دوالر األميركي ودوره كعملة عالمية في التجارةالدولية.
 خلق توازن في االقتصاد العالمي متح ّرر من تجاذبات البورصات الدوليةوالمضاربة على المق ّومات األساسية القتصاد بعض ال��دول من م��واد أولية
وخدمات مختلفة.
 خلق مؤسسات رديفة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعنى بالتنميةالمستدامة في دول العالم الثالث ،وتحمي مصالح الدول الصاعدة ونم ّوها عبر
استقرار سعر الصرف بين عمالتها.
 حماية قيمة األصول المحلية من األخطار الخارجية التي يسبّبها النظامالمالي العالمي الخاضع لهيمنة الواليات المتحدة األميركية.
 مواجهة أخطار اإلرهاب والتط ّرف الديني والعرقي. إصالح بنية مجلس األمن الدولي وإعطاؤه حصرية معالجة النزاعاتالمسلّحة في العالم ورفض تف ّرد األحالف العسكرية بالتص ّرف من خارج قراراته
وآلياته المعتمدة.

وفاة عامل كل يومين خالل ت�شييد
من�ش�آت ك�أ�س العالم في قطر
إل��ى تناقص في القضايا اإلجرامية
على رغ��م قوننة المخدرات فيهما.
لكن ،المختصين ،بحسب إيفانوف،
لم يؤكدوا هذه اآلراء ،ويقول إن نشر
هذه المقاالت ،باللغة اإلسبانية بشكل
أساسي ،يدفع إلى االعتقاد بأن هذه
ضخم اصطناعيا ً
الظاهرة ير ّوج لها و ُت ّ
إلج��ب��ار دول أميركا الالتينية على
شرعنة المخدرات هناك.
ويعتقد إيفانوف أن ال��ه��دف من
كل هذا تحويل أنظار حكومات دول
أميركا الالتينية ع��ن إي��ج��اد حلول
لمشكلة إنتاج الكوكائين في كولومبيا
والتلميح بأن هذه المشكلة يمكن حلها
بشرعنة الماريوانا.
وأضاف مدير مكافحة المخدرات:
«ه���ذه ال��م��س��أل��ة ت��ع��د م��ن المسائل
الجيوسياسية وليست مسألة حرب
ضد المخدرات .وأن رئيس إدارة شؤون
المخدرات بوزارة الخارجية األميركية
ويليام براونفيلد خالل إلقائه كلمة في
هيئة األمم المتحدة أعلن أن هذا األمر
مجرد تجربة ،وأن هذه التجربة إن لم
تكن ناجحة بقدر كاف سيتم وقفها ،ما
يدعونا إلى االعتقاد بأن هذه التجربة
تجرى بموافقة واشنطن المباشرة».

أعلنت الحكومة النيبالية أن عام
 2014شهد وفاة  188من رعاياها
العاملين على تشييد المنشآت
الرياضية في قطر الستقبال كأس
العالم عام  .2022وأن  168توفوا
خالل عام  ،2013حيث يعزى هذا
ال��رق��م المرتفع إل��ى ظ���روف العمل
القاسية ووض��ع حقوق المهاجرين
في البالد.
ع��دا عن العمال النيباليين ،فقد
توفي في قطر خالل أعمال التشييد
والبناء مواطنون من دول أخرى مثل
الهند وسريالنكا وبنغالديش ،كلهم
بسبب مدة العمل الطويلة والحرارة
المرتفعة.
وأفاد نيكوالس ماغيخان ،الباحث
في منظمة حقوق اإلنسان «هيومن
رايتس ووتش» بأنه «من المعروف
للجميع أن العمل الطويل في ظروف
درج��ات الحرارة المرتفعة يضاعف
خطر التعرض لضربة الشمس ،لذلك
فإن األرقام بالفعل تثير القلق».
ولفت ماغيخان إلى أن قطر رفضت
بشكل قاطع إجراء تحقيق فوري حول
وفاة العمال األجانب على أراضيها.
وكانت الشركة الحقوقية الدولية

 DLA Piperق��د ن��ش��رت العام
الماضي تقريرا ً يؤكد مصرع 964
عامالً من نيبال والهند وبنغالديش
ف��ي ق��ط��ر ع��ام��ي  2012و.2013
وأعلنت السلطات القطرية آن��ذاك

نيتها تحسين ظ��روف العمل إال أن
الخبراء لم يالحظوا ذلك حتى اآلن.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه
«بغض النظر عن الوعود المتكررة،
ما زال��ت السلطات القطرية تتباطأ

باتخاذ القرارات المناسبة مثل إلغاء
منع العمال من مغادرة البالد وإصالح
نظام السيطرة المهينة عليهم» .أما
وزارة العمل القطرية فأكدت أنها
تعمل كل ما بوسعها لذلك.

