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هناك خمس دول في العالم يعتبر اقتصادها ضمن القتص��اديات الس��رع نم��وا ف��ي الع��الم ، ه��ي البرازي��ل وروس��يا والهن��د والص��ين
وجنوب إفريقيا ، ل�و جمعن�ا الح�رف الول م��ن اس�م ك�ل دول�ة م��ن ه�ذه ال�دول الخم�س ف�ي كلم�ة واح�دة لص�بح عن�دنا كلم�ة تس��مي

Brics  .. 

 عقدت أولي الجتماع�ات لتل��ك المجموع��ة ف��ي مدين�ة ييك��اتيرينبرغ بروس�يا التحادي��ة ، ك��انت المجموع��ة2009في يونيه من عام 
حينها تسمي البريك لنها كانت تتكون من حروف الدول الربع الولي المذكورة ..

 إل��ى الكلم�ة الم��ذكورة وأص��بح الس�م ه��و s جنوب إفريقيا إلى تلك المجموعة الرباعية ، فأض�يف ح�رف2010انضمت في عام 
 ) ..Bricsمجموعة البريكس ( 

في هذا المقال سنناقش عدة محاور تالية :
متى بدأ بزوغ عصر الحرب الباردة ؟

 في انهيار التحاد السوفيتي ؟CIAما هو دور الـ 
هل حقق نظام القطب الواحد العدالة على الرض ؟

ما هو الدافع من تكوين مجموعة البريكس ؟
هل تمثل  مجموعة البريكس تحديا ؟

ماذا عن المستقبل ؟

 ه��و البداي��ة العملي��ة لنش��اء القط�بيين الش��رقي1945 المطلة علي البحر السود ف��ي ف��براير كان مؤتمر يالتا في شبه جزيرة القرم
والغرب��ي ، فق�د عق��د الم�ؤتمر قب�ل نهاي�ة الح�رب العالمي�ة الثاني�ة بع��دة أش��هر ، ك��ان الم�ؤتمر عب��ارة ع��ن تقس�يم الغن��ائم بي��ن التح�اد

 أبري��ل ) وت��ولي مك��انه12السوفيتي والغرب ، اشترك في المؤتمر ستالين وتشرشل وفرانكلين روزفلت الذي رحل بعد ش��هرين ( 
نائبه هاري ترومان..

لقد فشل مؤتمر يالتا في إيجاد وسيلة فعالة للتحرك بعد انتهاء تلك الحرب التي كانت على وشك التوقف ، لق��د أن��ذر ه��ذا الفش��ل ف��ي
تقسيم الغنائم العالم بأنه علي وشك الدخول في حرب لم يعرفها من قبل ، أطلق عليها الحرب الباردة .. 

 حين اجتاحت القوات السوفيتية برلين من الشرق وعمدت قوات الحلفاء بقيادة أمريكا1945 مايو 9 انهزمت ألمانيا في ملحظتان : الملحظة الولي :( 
إلى الشيء ذاته من الغرب .. ظل�ت الياب�ان تح�ارب وح��دها لع�دة أش�هر ح�تى استس��لمت ف�ي أغس��طس حي�ن ألق��ت الق�وات المريكي�ة قنبل�تين نووي�تين عل�ى

 أغسطس من العام المذكور ..9 أغسطس وناجازاكي في 6هيروشيما في 
 قال الرئيس الفرنسي السبق شارك ديجول أن اليابان كانت قد استس��لمت قب��ل إلق��اء القنبل��تين بأس��بوع ، لك��ن الولي��ات المتح��دة أص��رتالملحظة الثانية :

علي إلقاء القنبلتين لخافة التحاد السوفيتي وإشعاره بأن الدور عليه إذا لم يتوقف عن التمدد الشيوعي ..) ..

مثلت الحرب الكورية أشد الزمات التي واجهه�ا الع�الم بع�د انته�اء الح�رب العالمي�ة الثاني�ة ، وج�اءت كنتيج�ة لهزيم�ة الياب��ان ال��تي
كانت تحتل كوريا ، تقاسم المعس��كران كوري�ا بع�د هزيم�ة الياب��ان ، ولم�ا ح�اول الكوري�ون الموال��ون للتح�اد الس�وفيتي ف�ي الش�مال

1950 ي�ونيه م��ن ع�ام 25تحت قيادة كيم إيل س�ونج أن ينش�روا الش��يوعية ف�ي جمي�ع أنح�اء ش�به الجزي�رة الكوري��ة باحتلله�ا ف��ي 
تصدت القوات المريكية المتواجدة في سفنها الحربية وأنزلت حمم قنابلها على الكوريين الشماليين ..



1953 يولي��و م��ن ع��ام 27انتهت الحرب الكورية التي اشترك فيها مليونان ونصف المليون مقاتل من الطرفيين المتصارعين في 
بعد أن خلفت أربعة مليين من القتلى والجرحى والمفقودين .. لم تكن حربا بين الشعب الكوري ، لكنها كانت صراعا بين الش��رق

والغرب بأيدي كورية ، وتوقفت بفعل هدنة بين الكوريتين ..

تحسست الوليات المتحدة المس��تقبل وك�انت عل��ى دراي��ة ب�أن الس�نوات ال��تي تل��ي الح�رب العالمي�ة الثاني��ة س��تكون زاخم�ة بالص�راع
 من الدول الغربية بزعامة أمريكية ، وهم ما يلي :1949 أبريل 4 في Natoالدموي ، هكذا تكون حلف شمال الطلنطي 

 النرويج ..– البرتغال– لوكسمبورج – هولندا – إيطاليا – أيسلندا – كندا - الدنمرك – بلجيكا – إنجلترا – فرنسا –أمريكا 

 وأبقت على عضويتها السياسية ، لكنها عادت في عام1966 انسحبت فرنسا من الجناح العسكري للحلف في عام : الملحظة الولي : أربع ملحظات( 
 في عهد ساركوزي ..2009

 ..1982 ، وانضمت أسبانيا في عام 1955 ، وانضمت ألمانيا الغربية في عام 1952 انضمت اليونان وتركيا إلى الحلف في الملحظة الثانية :
 ، وف��ي1999 : بعد تفسخ التحاد السوفيتي إنضمت الكثير من دول حلف وارس�و إل�ى الن��اتو ، فك��انت التش��يك والمج��ر وبولن�دا ف�ي ع��ام الملحظة الثالثة

 إنض��مت ألباني�ا2009 انضمت سبع دول أخري للناتو هم : بلغاريا ، استونيا ، لتفيا ، ليتواني�ا ، روماني�ا ، س��لوفاكيا ، س�لوفينيا .. وف�ي ع�ام 2004عام 
 دولة أوربية ..28وكرواتيا إلي الحلف .. بهذا أصبح الحلف يتكون من 

 ، ث��م1960 ، ثم فرنس��ا ف��ي ع��ام 1952 ، تلته إنجلترا في عام 1949 أغسطس عام 29 امتلك التحاد السوفيتي السلح النووي في الملحظة الرابعة :
) ..1964الصين في عام 

 حلفا من أصدقائه الشيوعيين أطلق عليه حلف وارسو لن��ه عق��د1955كرد طبيعي علي حلف الناتو قاد التحاد السوفيتي في عام 
بالعاصمة البولندية وارسو ، تكون الحلف من التحاد السوفيتي ، ألبانيا ، بلغاريا ، بولندا ، تشيكوسلوفاكيا ، المجر ، رومانيا ..

 رفضت الصين النضمام إلى حلف وارسو لخلفها العقائدي مع التحاد السوفيتي بشأن تطبيق الشيوعية ..ملحظات : الملحظة الولي : خمس( 
 ..1956 انضمت ألمانيا الشرقية إلى الحلف في عام  الملحظة الثانية :
 تعتبر يوغوسلفيا هي الدولة الشيوعية الوربية الوحيدة التي لم تنضم إلى حلف وارسو..الملحظة الثالثة :
 ووقفت بجانب الصين لنفس السباب التي أبدتها الصين ..1968 انسحبت ألبانيا من الحلف في عام الملحظة الرابعة :

 عندما انسحب الزعيم المجري إيمري ناجي من الحلف ، كما قمع��ت الق��وات1956 قمعت القوات السوفيتية الثورة المجرية في عام الملحظة الخامسة :
  )  .. 1968السوفيتية الثورة في تشيكوسلوفاكيا بقيادة الزعيم ألكسندر دوبشتك في عام 

شكلت أزمة الصواريخ السوفيتية ف�ي كوب�ا أخط�ر الزم�ات عل��ى الطلق ف�ي تاري�خ تل�ك الح�رب الب�اردة ، فق�د اق�ترب الع�الم م�ن
 وأص�رت1962 أكت��وبر م��ن ع��ام 14نهايته بسبب إقدام التحاد السوفيتي على نشر صواريخه النووية في الراضي الكوبي�ة ف��ي 

الوليات المتح�دة عل��ى س�حبها أو ت�دميرها ، وانته�ت الزم�ة وتنف�س الع�الم الص�عداء ف�ي اتفاقي�ة بي�ن القط�بيين تقض��ي ب�أن يس�حب
 بينما تسحب أمريكا صواريخها من تركيا ..1962 نوفمبر 20السوفييت صواريخهم النووية من كوبا في 

انتهت الحرب الباردة بصورة رسمية عندما ت�والت الح�داث ف�ي نهاي�ة ثمانين�ات الق�رن الماض��ي ف�ي أورب�ا الش�رقية عل��ي غي�ر م�ا
 ب�دأ م��ع ق��دوم الرئي��س المريك��ي رونال��دCIAتشتهي الرغبة السوفيتية ، كان ذلك ثم��رة جه��د متواص��ل م��ن المخ��ابرات المريكي��ة 

 ..1980ريجان في يناير من عام 

 أن تكون بداية شرارة النهاية للقطب الشرقي من بولندا وأسندت تل��ك المهم��ة للباب��ا يوحن��ا ب��ولس الث��اني ، تك��ونتCIAخططت الـ 
 وه�و المين�اء ال�ذي يحت�وي عل��ى أك�بر تجم�ع1980 أغس�طس 14على إث�ر ذل��ك جبه��ة التض��امن العمالي��ة ف��ي مين��اء جدانس�ك ف�ي 

للعمال في بولندا ..

 في داخ��ل مجل��س الس��وفييت العل��ى نفس�ه ، وذل��ك بخط��وات غاي��ة ق��ى التعقي��د ف��ي منتص�ف ثمانين�اتCIAكانت الخطوة الثانية لـ 
) والتف الغ��رب1985 مارس 11القرن الماضي بدأت حين تولي ميخائيل جورباتشوف - أصغر أعضاء المجلس - سدة الحكم ( 

..حوله كصديق عزيز لديهم وصنع منه نجما عالميا 



م��ن أفغانس�تان بفت��ح مخ�ازن الس��لح المريك��ي أم�ام المجاه��دين الفغ��ان لتحري�ر بل�دهم م��ن احتلل CIA جاءت الخط��وة الثالث�ة لـ
سوفيتي لم يكن غير مبرر منذ بدايته ، كانت الولي�ات المتح�دة ف�ي ه�ذه الخط�وة تث�أر م�ن التح�اد الس�وفيتي لمس�اعداته لفيتن�ام ف�ي

حربها ضد الجيش المريكي الذي انهزم بفضيحة تاريخية هناك أمام السلح السوفيتي ..
 بأوامر أمريكية !! - بفتح البواب أمام الشباب الراغب في النض��مام إل��ى رك��ب الجه��اد ف��ي–ساهم القادة العرب في تلك المرحلة 

أفغانستان ، غير عابئين للنتائج المترتبة علي ذلك .. 

 ج��اءت النت��ائج ال��وفيرة للغ��رب وال��تي زلزل�ت الح��ائط الحدي��دي الس��وفيتي CIAبعد عقد من العمل الش��اق الس��ري والعلن��ي م��ن الـ
وجعلته يتساقط ، حجرا بعد حجر .. 

 ألفا من اللمان الشرقيين ضد الحزب الشيوعي ووقفت قوات البوليس عاجزة عن فعل أي ش��يء70 تظاهر 1989 أكتوبر 9في 
 نوفم��بر4 أكتوبر انتشرت التظاهرات في كل أنحاء ألمانيا الشرقية مما أجبر الرئيس إريك هونيكر إلى الستقالة .. ف��ي 18.. في 

 أس�قط الث�ائرون م��ن ألماني�ا الش�رقية ح�ائط1989 نوفم�بر 9تظاهر نصف مليون ألم�اني ش��رقي مط�البين بحري�ة الص�حافة .. ف��ي 
برلين الفاصل بين اللمانيتين ، وكان ذلك إشارة البدء في سقوط قطع الدينامو المتبقية في المعسكر الشرقي الشيوعي ..

19 تظاهر عشرات اللف من الطلبة التشيك في ب�راغ بمناس��بة ي��وم الط��الب الع��المي طلب�ا للحري�ة .. ف�ي 1989 نوفمبر 17في 
 نوفمبر قام الشعب التشيكي بتنفيذ أول27نوفمبر ازدادت تظاهرات الطلبة في الشوارع ووصلت إلي نصف مليون متظاهر ، في 

 ديسمبر تم انتخاب الكاتب فاسلف هافيل المعادي للشيوعية كأول رئيس لتشيكوسلفيا..29إضراب شامل لمدة ساعتين ، في 

 اجتاح عشرات اللوف في رومانيا قصر الدكتاتور نيقولي تشاوشيشسكو مما اضطره للهرب مع زوجته1989 ديسمبر 22في 
 ديسمبر ..25لينا ثم سرعان ما قبض عليه بد ساعات وأعدم في 

، وانتخ��ب الزعي��م اروزيلس��كيي ت��م ح��ل الحكوم��ة الش��يوعية البولندي��ة التق��ى ك��انت تح��ت قي��ادة الجن��رال الق��وي 1990ف��ي ديس��مبر 
العمالي الموالي للغرب ليخ فاونسا رئيسا لبولندا ..

 أحد أهم الح�داث ف�ي النص�ف الث�اني م��ن الق�رن الماض�ي ، وربم�ا1991أما في التحاد السوفيتي فقد سبب سقوطه في أغسطس 
تكون أكبر مؤامرة تعرض لها بلد في تلك الفترة ..

 التواب��علهالبيرويس��ترويكا " ، وس��رعان م��ا تل ك��ان ذل��ك م��ن خلل " ، جورباتش��وف م��ؤامرته بكلم��ات تحم��ل تف��اؤل للن��اس ق��دم
بي��ن الجمهوري��ات ، نش��ر ثقاف��ة النفص��اليةة ، تنش��يط النع��رات يم��لت الجرد ، زي��ادة مع��القتص��اد: ت��دمير المعروف��ة المريكي��ة 

..الفوضى بين سكان الجمهوريات السوفيتيه 
حرص جورباتشوف على بقاء رئيس روسيا التحادية بوريس يلسين بجواره ليكمل س��قوط كام��ل البني��ان الك��بير ال��ذي ك��ان الوحي��د
الذي حقق توازنا إستراتيجيا مع أمريكا ، وكان بوريس يلسين أنانيا إلى الدرجة التي ضحي بكل جمهوريات التحاد الس��وفيتي ف��ي

سبيل بقائه في منصبه ..

 لك��ل ال�دول المستض��عفة ف��ي الع��الم وال�ذي ك��ان نص�يرا لك�ل حرك�ات التح�رر ، فق�دلقد شكل تفكك التحاد السوفيتي خسارة كبيرة
طبق على أرض الواقع نظرية " كل علي حسب طاقته وحاجته " ، ونستطيع أن نبين ذلك في عدة نقاط تالية :

- كان بوسع التحاد السوفيتي بعد نجاحاته القتصادية التي بهرت العالم أن ينتهج حياة الرفاهية الستهلكي على شعبه ، لكنه لم1
يفعل في سبيل سد حاجات الجائعين والمستضعفين ح�ول الع��الم ، ف�اليس كري��م مثل ك��ان ملفوظ�ا تن�اوله بالتح�اد الس��وفيتي بس��بب

تواجد مليين الجائعين بين دول العالم..
- في الوقت الذي كانت الوليات المتحدة ترمي القمح في مياه المحيط ( ومازالت ) لسباب اقتصادية وسياسية رغم وجود مئات2

المليين من الجائعين حول العالم ، لم يسلك أبدا التحاد السوفيتي هذا السلوك الوحشي الذي يستهين بالبشرية ..
- كانت مساعدات التحاد السوفيتي في كل دولة ضعيفة تطلب مساعدته تتمثل في النهوض بالقتصاد وخلق فرص عمل بإنش��اء3



المصانع والمشاريع القتصادية العملقة ومحاربة الفقر والمرض وتنشيط النتاج باستيراد ما يصلح من ص��ادرات الدول��ة بأس��عار
تشجيعية ، بينما ك�انت مس��اعدات الولي�ات المتح�دة ف��ي ال�دول ال��تي دخلته��ا تتمث��ل ف�ي س��لع اس��تهلكية تخ��دم المنت��ج المريك��ي ف�ي

الساس ( مصر تمثل نموذجا للطرفين )..
- لم يعمد التحاد السوفيتي أبدا إلى توجيه ضربة قاضية إلى اقتص�اد ال�دول ال��تي ك��انت تختل�ف مع�ه ، خاص�ة ال�دول الض�عيفة ،4

بينما انتهجت الوليات المتحدة هذا السلوب الخالي من النسانية ، فقد نشرت طائراتها السرية فيروسات في حق��ول قص��ب الس��كر
في كوبا لتدميره وهو يمثل عماد القتصاد هناك ، كما نشرت نفس الطائرات الدينار العراق المزور ف��وق أراض��ي الع��راق لت��دمير

اقتصاده عندما اختلفت أمريكا مع صدام حسين ..

 ، ف��إذا عرفن��ا أن الجه��زة المني��ة المريكي��ة ه��ي م��ن ت��دير السياس��ةبس==قوط التح==اد الس==وفيتي انف==ردت الولي==ات المتح==دة بالع==الم
المريكي��ة ( كم��ا يع��رف الب��احثون ) ولي��س ال��بيت البي��ض ( كم��ا يت��وهم الن��اس ) ، ف��إنه يمك��ن رص��د نت��ائج ه��ذا النف��راد الك��ارثي

المريكي بالعالم في أكثر من موقع حول العالم ، وذلك كما يلي :

 على كل الصعدة وهى يوغوسلفيا التي كانت تقدم للعالم نموذجا مدهشا من الشيوعيةأول : فككت الوليات المتحدة دولة ناجحة
، لقد ترجمت يوغس��لفيا ذل��ك عل��ى أرض الواق�ع م��ن خلل اقتص�اد ق��وي ونظ��ام إداري ف��ي النت�اج ل مثي�ل ل��ه ف�ي الع��الم وملكي�ة

خاصة بين المواطنين وتعايش سلمي يفيض منه الحب والخاء بين سكانه ..

تقاتل الخوة اليوغسلف بقسوة فيما بينهم بعد أن انفرد به�م المريك��ي ، س�قطت دم�اء ك�ثير بينه�م وص�لت إل��ى ثلثم�ائة أل�ف قتي�ل
وأضعاف الرقم من الجرحى ، ونتج عن ذلك تدمير القتصاد القوي الذي استغرق بناؤه عقودا من الجهد المتواصل ، وتفك��ك البل��د

الواحد الذي تحدي النظرية الرأسمالية لسبع دول صغيرة ضعيفة متناحرة يهددها الثأر في أي لحظة بمزيد من حمامات الدم ..

 إل��ى ص��دام حس��ين مفاده��ا أن إي��ران1980 ف��ي ع��ام  خديعة كبري– بخطة من أجهزتها العتيقة المحترفة –ثانيا : قدمت أمريكا 
تعد العدة باجتياح العراق ، لقد شارك في هذه الخطة عرب الخليج به�دف كس��ر ش�وكة الجيش��ين الع��راق واليران��ي مع��ا وإش��غالهما

فيما بينهم ، فقد كانت العروش العربية تخشي من تصدير الثورة اليرانية إليهم ، كما زادت تهديدات صدام لهم .. 

أما الهداف المريكية في هذه الفقرة فكانت عديدة  :
- الثأر من إيران بتدمير اقتصادها وقتل شعبها لذللها الدارة المريكية عندما احتجزت الرهائن المريكيين لعام ونصف ..

- تدمير القتصاد العراقي الذي حقق طوال السبعينات أعلي مستويات نمو بالمنطقة ، خاصة بالتعليم والصحة والبنية التحتية ..
- إعادة تنشيط مصانع السلحة المريكية بعد أن أصابها الركود أو التوقف ، وذلك بتسخين المنطقة ..

- الحصول على عقود إعادة العمار في المناطق التي تدمرها المؤامرات المريكية..

 ، واستمرت لثمان سنين ف��ي جحي��م م��دمر بي��ن الطرفي��ن بمس��اعدة أمريكي��ة لك��ل1980بدأت الحرب العراقية اليرانية في سبتمبر 
 بعد أن أدرك اليرانيون أن أمريكا هي من تمسك باستمرارية تلك الحرب ..1988منهما ، انتهت الحرب في أغسطس 

كانت النتائج كارثية على الشعبين ، فقد عاد اقتصاد إيران إلى ثلثين عاما إلى الوراء وفقدت مليون قتيل من شبابها وض��عفهم م��ن
الجرحى ، والشيء ذاته تقريبا في الجانب العراقي ..

 م�ع ص�دام حس�ين ال�ذي ك��ان ين�زف عقل�ه عل�ي م�ا ح�دث م��ن دم�ار اجتمع وفد أمريكي رفيع ف=ي بغ=داد1988ثالثا : في ديسمبر 
بالعراق بخطة أمريكية شاركت فيها عروش الخليج ..

كان المريكيون في خوف دائم علي حلفائهم بالمنطقة من ثأر ص�دام حس��ين بع�د أن أدرك حج�م الم�ؤامرة ال��تي ورط��وه به�ا ، له�ذا
 فرقة ) بعد أن انتهت الحرب ليعود حجمه قواته إل��ي م��ا ك��ان علي��ه48ذهبوا إليه بخطة واضحة : عليك أن تقوم بتسريح جيشك ( 

 فرقة ) ..12قبل الحرب ( 



رفض صدام ( الذي كان يشتاط غضبا ) طلبات الوفد المريكي ، بل ق��ام بط��رد أعض��اء الوف��د وانص��رف م��ن الجتم��اع ، ك��ان م��ا
ح��دث يمث��ل إهان��ة للمريكيي��ن وه��و م��ا دف��ع أح��د أعض��اء الوف��د المريك��ي أثن��اء خروج��ه مط��رودا إل��ى الق��ول إل��ى زميل��ه العراق��ي

بالتالي : " أخشي أن يدفع العراق ثمن هذا التصرف " .. 

بت الجه��زة المني��ة المريكي��ة معلوم��ات مغلوط��ة إل��ى واش��نطن بوس��ت مفاده��ا أن أمريك��ا زودت الك��ويت1990* في ربي�ع   س��رب
 بلي��ون برمي�ل21بأجهزة بترولية تشفط نصيب العراق من الحقل المشترك الواقع علي الحدود بينهم��ا ( حق�ل مجن��ون ال�ذي يمتل��ك 

احتياطي ويعتبر أحد أكبر حقول البترول بالعالم)..

 اجتمعت السفيرة المريكية في العراق أبريل جلسبي مع صدام حسين بناء علي طلبها وأخ��برته ب��أنه ل توج��د1990* في يوليو 
اتفاقية للدفاع المشترك بين أمريكا والكويت .. 

* كما نشطت الجهزة المنية المريكية في الطل�ب م�ن أجه�زة العلم ل�ديها ف��ي نش�ر تق�ارير تفي�د ب�أن الجي�ش العراق�ي ه�و راب�ع
أقوي جيش في العالم ..

كان الغرض من تلك الخطوات الثلث المذكورة هو دفع صدام حسين إلي غزو الكويت لتدمير جيشه ال��ذي رف��ض تس��ريحه ، وق��د
ابتلع صدام الطعم ووقع بكامل جسده ومعه مقدرات العراق في المصيدة بغزو الكويت..

كانت نتيجة الحرب الثانية علي العراق كارثية ، فقد دمر الجيش بفرقه العديدة وفرض حصار علي الشعب العراق أعاده مائة سنة
إلى الوراء ومات ما يقرب من مليون عراقي بفعل ذلك ..

 وهي تبحث عن ضحية ، كانت ضربتها في أفغانستان في نفس الع��ام وم��ا تله ،2001رابعا : خرجت أمريكا من ضربة سبتمبر 
لكنها لم تكن كافية لثبات الوجود ، فكان العراق للمرة الثالثة هو الهدف بإطلق رصاصة الرحمة عليه ..

 بأن الع�راق يمتل��ك أس�لحة لل�دمار الش�امل ، لق�د وص��ل الم��ر إل��ى قم�ة الخديع��ة عن�دما2002كثفت أمريكا من دعايتها طوال عام 
ذهب وزير الخارجية المريكي الجنرال كولن باول إلى المم المتحدة وقدم للعالم صورا تثبت أن العراق ينتج أسلحة نووية .. 

وقفت فرنسا وألمانيا في وجه الخديعة المريكية ، لكن الراعي المريكي لم يكن ليتوق�ف أم�ام معارض�ة ب�المم المتح�دة ، ح�تى ل�و
جاءت من مجلس المن وأعضائه الدائمين ..

 واحتلت عاصمته بعد أيام ونشرت الخراب في أرجائه ، ح��تى حض��ارته دم��رت2003غزت الوليات المتحدة العراق في مارس 
علي أيدي سفاحين جلبتهم الدبابات المريكية ..

قدرت مصادر طبية بريطانية أن قتلي الغزو المريكي من العراقيين قد اقترب م��ن الملي��ون ، لك��ن الملف��ت للنظ�ر أن خط��ة أمريك��ا
التي نجحت في يوغسلفيا هي علي وشك النجاح أيضا في العراق بعد أن بذر بذورها الراعي المريكي في نفوس العراقيين..

( ملحظة : اعترف الجنرال كولن باول في أكثر من مرة بأنه كان ضحية خديعة الجهزة المريكية بع�د أن س�يطروا عل�ي الع�راق وفش�لوا ف�ي الحص�ول
علي تلك السلحة النووية ، لكن اعترافه ل يلغي ول يخفي جريمة حكومته التي طبقتها في أكثر من مكان ) ..

 طفحت فتحاتها بؤسا وقهرا وفقرا ، كانت البداي��ة ف��ي ت��ونس ث��م ليبي��ا ث��مخامسا : مثل الربيع العربي بداية مرحلة نهوض لشعوب
مصر ثم اليمن ثم سوريا ..

لم يكن الراعي المريكي ببعيد عن إفشال هذا الربيع من خلل عملئه في الجي��وش العربي��ة ، وه��و م��ا أدي إل��ى نت��ائج كارثي��ة ف��ي
سوريا وليبيا واليمن وربما تونس ومصر ، لقد انتهي الربيع العربي في تلك الدول إلى بؤس علي شعوبها رغم أن النات��ج الط��بيعي



كان من المفروض أن يكون في صالح تلك الشعوب ..

 قد خرجت إلى العالم لتعيد التوازن النساني إلى العالم بعد أن أطاح به الراع��يإذن نستطيع القول بحيادية أن مجموعة البريكس
المريكي منتهجا سياسته المتوحشة التي ذهبت بأرواح عدة مليين من البشر ودمرت اقتصاد عدة دول في أكثر من قارة ..

 
إن الخطر في مجموعة البريكس هو سعي أعضائها إلى عملة أخري غير الدولر لتسيطر على التعاملت التجارية بين أعضائها

أول كمرحلة أولي ثم توسيع هذا التعامل بين الدول الراغبة في ذلك ..

يعرف الباحثون في الشأن الليبي العميق أن القذافي قدم خط�ة تس��مي " ال�دينار ال��ذهبي " ك�انت عب�ارة وس�يلة للتخل�ص م�ن س�يطرة
الدولر على التعاملت المالية الدولية ، حينها حذره صديقه ( الذي غدر به ) بأن أمريكا لن تتركه حيا لو مضي في تلك الخط��ة ،

حينها عاند القذافي وواصل طريقه وكانت فرصة الغرب " الذهبية " كي يرموه إلى شعبه ليقرر مصيره ..

تتوافر بوفرة لدي أعضاء مجموعة البريكس وسيلة الردع المناسبة كي تجعل من يفكر في استخدام العنف ضدهم يفكر عدة مرات
قبل أن يقوم بأي خطوة قد يدفع ثمنها شعبه وبقية شعوب العالم ..

 تحقي�ق الت��وازن المنش��ود ف��ي الع��الم ، كم��ا أن طبيعته��ا الجيوسياس��ية وأه��دافهاإن المكانيات التي تمتلكها مجموعة البريكس تكف==ل
تضمنان لها عدم الفشل ، ويمكن تلخيص ذلك في أكثر من نقطة ، وذلك كما يلي :

 % من سكان العالم وهو رقم ل يستهان به ويحقق سوقا كبيرا لكل منافس ..40- يبلغ سكان دول البريكس الخمس  1
-  توجد دولتان في مجموعة البريكس تتمتعان بالعضوية الدائمة في مجلس المن ، وهو ما يضمن توازن القرارات الممية ..2
- تطبق دول البريكس القتصاد المختلط أو القتصاد الموجه وهما يختلفان عن القتصاد المتوحش في أمريكا ..3
- التزام دول البريكس بنظرية " المصالح المشتركة " يضمن تنشيط التفاقيات الموقعة بين دولها..3
- تضمن مجموعة البريكس لعضائها عدم فاعلية أي مقاطعة قد تلجأ إليها أمريكا أو حلفاؤها ضد أعضائها الخمسة ..4
- تترامي الدول الخمسة في كل القارات وهو ما يمثل عمقا إستراتيجيا لحمايتها .. 5
- تفتح مجموعة البريكس ش��هية العدي��د م��ن ال�دول ( خاص�ة ف��ي أمريك�ا اللتيني��ة ) للنض�مام وتك��وين جبه�ة عالمي��ة واس�عة ض�د6

التوحش المريكي ..
- تمتلك مجموعة البريكس جيوشا تعد ضمن أقوي عشرة جيوش بالعالم ..7
- دول البريكس الخمس علي دراية كاملة بالخدع التي تستخدمها الراعي المريكي ..8

 ، ليس فقط لصالح شعوبها ، بل من أجل العالم الذي كان ضحية النفراد المريكيإن المستقبل يعد واعدا في مجموعة البريكس
الظالم وما أحدث من نزيف دموي واقتصادي وحضاري حول العالم ..

إن مجموعة البريكس بحكم طبيعتها وموروثها الجتم��اعي بعي�دة ع�ن الم�راض ال��تي تنتش�ر لدرج�ة الوب�اء ف�ي المنطق�ة العربي�ة ،
والتي منها شراء الذمم ، والختراق المني المريكي في الجيوش ، والعمالة الخارجية لكل من ي��دفع ، والفس��اد المنتش��ر ف��ي نس��بة
غي��ر قليل��ة ب��وزارات دول المنطق��ة ، وف��ي مق��دمتها ال��وزارات الس��يادية ، وه��ذه مناع��ة تص��ب ف��ي نهاي��ة المط��اف ف��ي ص��الح دول

البريكس بغرض توسيعها ونشر العدالة الجتماعية حول العالم..

رائف محمد الويشى 
سانت لويس – ميزورى - أمريكا
elwisheer@yahoo.com
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