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كتاب جديد يتضمن دراسة سياسية إستراتيجية لـ  4دول مؤثرة

«النظام العاملي اجلديد» ..حسني الصباغة يستقرئ مستقبل العالم سياسيا ً
شافعي سالمة

«هل سيظل العالم أحادي
القطبي����ة أم س����تدخل اللعبة
أطراف أخرى؟» هذا هو التساؤل
الرئيس الذي يعمل كتاب «النظام
العاملي اجلديد ..دراسة سياسية
إستراتيجية» على اإلجابة عنه.
يحاول الكاتب حسني الصباغة
في كتابه ،املكون من  5فصول
من إصدارات دار ذات السالسل،
والذي يأت����ي في  352صفحة
من القطع املتوسط ،التعرف
على إجابة هذا السؤال من خالل
بحث ودراسة وحتليل األوضاع
واملواقف السياسية والعالقات
الدولية وأوضاع االقتصاد في 4
دول هي إيران والصني وروسيا
والواليات املتحدة.
إيران
يس���تهل الكات���ب الفصل
األول باحلديث عن السياسة
اخلارجية اإليرانية وكيف أنها
تتس���م بالثبات واملؤسسية،
مؤك���دا محدودية دور رئيس
اجلمهوري���ة ف���ي تخطيطها
وتوجيهه���ا .ويوضح ثبات
املصال���ح واألهداف اإليرانية
وعدم احتم���ال تغيير أهداف
السياس���ة اخلارجية بتغيير
رئيس اجلمهورية ،ليبني على
ذلك أن التغيير في السياسة
اخلارجي���ة اإليرانية ضئيل
وتكتيكي وليس استراتيجيا،
وينحصر في أساليب التنفيذ
وليس اخلطوط العريضة.
بعد ذل���ك يتحدث الفصل
عن تعامل إيران مع محيطها
اإلقليمي مركزا على ملفني مهمني
هما امللفان األميركي والعراقي،
ثم يتعرض لتوجهات السياسة
اخلارجية في عهد أحمدي جناد،
مؤكدا أن قدومه إلى السلطة
أح���دث تأثي���را ملحوظا في
التوجهات السائدة في عالقات
إيران اخلارجية في حني كان
التغيير محدودا فيما يتعلق
بعالقات ايران األفريقية.
يس���تعرض الكات���ب بعد
ذلك عالقات إي���ران بعدد من
التكتالت والدول بدءا بالعالقات
م���ع أوروبا والع���رب مرورا

غالف الكتاب

بأميركا وصوال إلى العالقات
مع آسيا .كذلك تناول النزاعات
اإلقليمية بني إيران وجيرانها
بالبحث والتحليل ،حيث ذكر
الكاتب مشاكل إيران مع العراق
واإلمارات والدول املطلة على
بحر قزوين سواء كان ذلك في
املاضي أو احلاضر.

النظام العاملي اجلديد متعدد األقطاب
في خامتة الكتاب يؤكد الكاتب التوصل إلى نتيجة مفادها «تغير
منهج السياسة العاملية وحتوله إلى نظام عاملي جديد متعدد
األقطاب ،تكون فيه املصالح هي احملركة لتلك األقطاب التي
ستقاتل بشراسة عن مصاحلها في العالم بأسره ،وهذا ما أكدته
غالبية التقارير والبحوث واألحداث السياسية من رؤى وتصورات
سياسية واقتصادية ،ساهمت في تغيير النظام العاملي األحادي،
والذي كان بقيادة الواليات املتحدة ،إلى نظام جديد بظهور أقطاب
سياسية ذات قوى سياسية اقتصادية جديدة على الساحة الدولية».

يأت����ي بعد ذل����ك احلديث
عن الرئيس حس����ن روحاني
وتأثير وصوله إلى الس����لطة
على السياسة في إيران داخليا
وخارجيا ،حيث إن هناك مالمح
أولية على تغيير السياس����ة
اخلارجية وأول املؤشرات على
ذلك تعيني محمد جواد ظريف،
املعروف بعالقاته املميزة مع
شخصيات غربية وأميركية،
وزيرا للخارجية.
وقد اعتبر روحاني نفسه
أن انتخابه فوز لالعتدال على
التطرف ومن ثم أعلن سعيه
لدعم العالقات مع دول اجلوار،
مؤكدا عل����ى وجه اخلصوص
أن التعاون اإليراني السعودي
س����يكون له مردود جيد على
العديد م����ن امللفات اإلقليمية.
ث����م يتطرق الكات����ب للموقف
اإليران����ي من امللف الس����وري
والقضية الفلس����طينية .لكن
الكات����ب لم يفت����ه أن يوضح
أن صنع السياس����ة اخلارجية
اإليرانية هو قرار وراءه جهاز
كامل وليس رئيس اجلمهورية
منفردا ،وبالتالي ،حركة الرئيس
روحاني ستكون مقيدة بتلك
الق����رارات والتوجهات العامة
للنظام احلاكم في إيران.
ومن أه����م ه����ذه املقيدات
سلطات املرشد األعلى الواسعة
في عملية صنع القرار الداخلي
أو اخلارجي.
ويخلص من ذل����ك إلى أن
حدوث تغيي����رات جذرية في
السياسة اخلارجية اإليرانية
أمر غير محتمل احلدوث.
وأشار الكاتب إلى مجموعة
م����ن التحديات الت����ي تواجه
الرئيس اإليراني املنتخب ومنها
املصاحلة السياسية والسيطرة
على التضخ����م وتطبيع امللف
اإليراني ف����ي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وحتسني العالقات
مع اململكة العربية السعودية
باإلضافة إلى بعض املشكالت
التي تواجه االقتصاد اإليراني
وقراءة ملستقبله.
يستفيض الكاتب بعد ذلك
في احلديث عن امللف النووي
اإليراني متطرقا لبداية املشروع
وجوه����ر األزمة ث����م حتوالت

السياس����ة النووية اإليرانية
في عهد جناد ،ومحددات تطور
امللف واستراتيجيته .ثم يتناول
مواق����ف بعض األط����راف من
القضية مثل املوقف االميركي
واإلسرائيلي وتأثير روحاني
على املل����ف ،ليخت����م الفصل
باإلش����ارة إلى تغير إيران في
ظل حك����م روحان����ي خاصة
فيما يتعلق بالشؤون الدولية
ومواقف املصاحلة مع الواليات
املتحدة.
الصين الشعبية
الفصل الثاني يتناول واحدة
من القوى املؤثرة على السياسة
واالقتصاد الدوليني ،جمهورية
الصني الشعبية .يستهل الكاتب
الفصل باحلديث عن التحول
الدميوقراط����ي بنمط����ه املميز
واملتفرد وغير النمطي في هذا
البل����د الكبير بعد عهد الزعيم
الراحل ماو تسي تونغ .استتبع
ذلك احلديث عن املتغيرات التي
واكبت هذا التحول على مستوى
السياسة الداخلية واالقتصاد.
يتناول الصباغة بعد ذلك
محددات التحول الدميوقراطي
الصيني والت����ي يلخصها في
املجتم����ع وثقافت����ه والتنمية
االقتصادية باإلضافة إلى بعض
العوامل الداخلية واخلارجية ثم
يتطرق إلى مستقبل النموذج
الصيني.
التحوالت الداخلية واالنفتاح
اخلارجي كان احملور التالي الذي
تعرض له الفصل مشيرا إلى
 4مراح����ل مرت بها الصني في
هذا الصدد .ثم جاء احلديث عن
السياسية اخلارجية الصينية
وبداية االنفت����اح على العالم
اخلارجي بعد مرحلة حكم ماو
تس����ي تونغ وما تبع ذلك من
تأثيرات اقتصادية.
هكذا كان لزاما أن يتحدث
الكاتب بعد ذلك عن االقتصاد
الصيني ،فنراه يشير إلى منوه
السريع منذ قيام اجلمهورية
ف����ي الع����ام  ،1949الفت����ا إلى
أنه وفقا للتقديرات س����تكون
الصني أكبر قوة اقتصادية في
عام  .2020األزمة االقتصادية
العاملي����ة كان لها تأثيرها على

االقتص����اد الصيني في ،2009
ولكن الكاتب سرعان ما يعود
للحديث عن النهوض االقتصاد
الصيني على املستوى احمللي
واخلارجي ،ويعدد أسبابه التي
يذكر من بينها تخلف وتقاعس
دول العالم الثالث عن أداء أدوار
كان يفترض أن تقوم بها.
ويخت���م الصباغة الفصل
باحلديث عن البحث العلمي في
الصني وتوجيهه نحو الصناعة
واالقتصاد ،ثم دور الصني كقوة
عظمى في العال���م ،وهل هذا
ال���دور يش���به دور الواليات
املتحدة أم يختلف عنه؟
روسيا االتحادية
يتناول الفصل الثالث قوة
مؤثرة أخرى على املس���توى
الدولي هي جمهورية روسيا
االحتادي���ة .بع���د التط���رق
لألوضاع السياسية في روسيا
بعد سقوط االحتاد السوفييتي
والع���ودة إلى الص���راع على
الهوية ،وهل هي دولة أوروبية
أم آسيوية ،يتحدث الكاتب عن
السياسة اخلارجية الروسية،
وكيف تأثرت باحمليط اإلقليمي
والدول���ي ،مؤك���دا أنها مرت
مبرحلتني األولى من  1991إلى
 1996والثانية بعد عام .1996
وأشار إلى أن روسيا اعتمدت
في سياستها اخلارجية على
عدة دوائ���ر الواليات املتحدة
وأوروب���ا ،آس���يا ،والش���رق
األوسط ،ثم تطرق إلى معوقات
تقدم السياس���ة الروس���ية،
وكذلك عهد بوتني بإيجابياته
وسلبياته.
السياس���ة الروسية بعد
الثورات العربية كان لها نصيبها
من البحث في الكتاب بأبعادها
واملصالح الت���ي بنيت عليها
واإلشارة إلى أهمية الشراكة
مع روسيا بالنسبة إلى الدول
العربية ،مع التطرق على وجه
اخلصوص إلى الدور الروسي
في امللفني السوري واألوكراني،
ليختتم الفصل باحلديث عن
االقتصاد الروسي.
الواليات المتحدة
الواليات املتحدة هي القطب

العاملي األوحد حاليا ،لذا احتل
احلديث عنها الفصل الرابع
من الكتاب .ولعل أهم ما جاء
في الفصل ما يتعلق باملنطقة،
حي���ث احلديث ع���ن نظرة
الواليات املتحدة جتاه الشرق
األوسط ،فقد سعى الرئيس
باراك أوباما بعد انتخابه إلى
تخفيض اخلسائر األميركية
في املنطقة والبدء في إعادة
القوات األميركية إلى الوطن
من جديد ،وهو ما كان له ،كما
يقول الكاتب ،تأثيراته على
العديد من القضايا وامللفات.
يتناول الصباغ���ة بعد ذلك
موق���ف أميركا م���ن ثورات
الربيع العربي في كل من مصر
وليبيا وسورية ،وكذلك كيفية
التعامل مع عملية السالم في
الشرق األوسط .كذلك يتطرق
إلى عالقات أميركا مع تركيا
وإيران ،ثم يسرد مجموعة من
املعلوم���ات والبيانات املهمة
ح���ول االقتص���اد األميركي،
طارحا في النهاية التساؤل:
القوة االقتصادية األميركية..
كيف تعود؟
وفي نهاية الفصل يتحدث
الصباغ���ة ع���ن مس���تقبال
السياس���ة األميركية السيما
في املنطق���ة ،مؤكدا ضرورة
اعتماد أميركا على  4محاور
في تنظي���م عالقاتها بالدول
العربية خلصها في مشاركة
الش���عوب ولي���س األنظمة
احلاكمة ،استراتيجية مختلفة
جتاه اإلسالم السياسي تقوم
على التأثير على الس���لوك
وليس الرفض املطلق ،منح
األولوية لإلصالح السياسي،
وفي النهاي���ة دعم اإلصالح
االجتماعي واالقتصادي.
الملف اإلستراتيجي
مل���ا كان النظ���ام العاملي
بالكامل يتأثر بالعالقات بني
الدول ،والسيما الدول األربعة
املذكورة في الفصول األربعة
األولى م���ن الكتاب ،فقد ركز
الفصل اخلامس على العالقات
بني هذه الدول.
كانت البداية باحلديث عن
العالقات األميركية الروسية

وكيف أخذت دورات من التوتر
وحتسني العالقات ،ثم بعد ذلك
العالقات الروسية اإليرانية.
بعدها حتدث الفصل بشيء من
اإلسهاب عن عالقات روسيا
مع الصني ،مشيرا إلى التعاون
االقتص���ادي والعس���كري
ومعاهدة الصداقة الروسية
ـ الصيني���ة  2001ومنظم���ة
شنغهاي للتعاون ومجموعة
دول البريكس ،وكذلك تعاون
روسيا والصني في مواجهة
اميركا في أزمة إيران النووية،
وهو ما ينقلنا مباش���رة إلى
املع���ارك اجليوسياس���ية
الروس���ية األميركية في كل
من س���ورية وأوكرانيا ،ثم
يتطرق الكتاب إلى السياسات
اخلارجية الروسية األميركية،
حيث يبدأ بالسياسة اخلارجية
األميركية وحتوالتها ثم شكل
السياسة اخلارجية ألمريكا
وإسرائيل بعد الربيع العربي.
في اجلزء األخير من الكتاب
يتحدث الكاتب عن املستقبل
االستراتيجي للعالم سياسيا
واقتصاديا ،وهي في حقيقة
األمر قراءة من الكاتب ملعطيات
الواقع وأحداثه ،والتي رمبا
يستنبط منها من أراد رؤية
مس���تقبلية ملا سيكون عليه
الوضع .يستهل اجلزء بتقرير
ترحيب العرب بصعود روسيا
والصني في الساحة الدولية
ووق���وف الهن���د والبرازيل
في الدور خلفهم���ا كأقطاب
اقتصادية وسياسية صاعدة،
وتفلت دول أميركا الالتينية
من هيمن���ة «االمبراطورية»
(كما يسمون الواليات املتحدة
هناك) .يتحدث بعد ذلك عن
مستقبل الشرق األوسط في
ظل النظام العاملي اجلديد ثم
مستقبل منطقة اخلليج العربي.
ويتط���رق الصباغ���ة أيضا
إلى املس���تقبل االستراتيجي
االقتصادي السيما بعد اتفاق
روس���يا مع تركمانس���تان
وكازاخس���تان إلنشاء خط
أنابيب مواز لبحر قزوين لنقل
غاز تركمانستان إلى األسواق
الغربية واألوروبية على وجه
اخلصوص.

