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 مقدمة:
منذ عقد  من  الكاتب ُيعد  الكتاب الذي بين أيدينا ثمرة ِفكرة قديمة راودت

، من خالل مقال  كتبه بعنوان: 2116الزمن وتحديًدا في شهر شباط )فبراير( 
(، ُنشر الحًقا في المواقع اإللكترونية الشيعة وزعامة العالم اإلسالمي الجديد)
لمختلفة، وتمَّ ترجمته تلقاوًيا إلى اللغتين اإلنكليزية والفارسية. وكان الهدف األساس ا

تنبيه العرب ِلما وصلوا إليه من انحطاط  سياسيٍّ  ،ذلف المقال ةمن وراء كتاب
وِفكري، ولكي يحاولوا بذل جهد في تطوير قدراتهم العسكرية. لكنَّ بداية التفكير 

، بعد أن  فقد 2101موضوع بدأت فعلًيا منذ نهاية عام الجاد بالكتابة في هذا ال
العرب الُسّنة مقّوماتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية نتيجة اندالع 

ن  كانت قّوة إسالمية -من أنَّ تركيا  الكاتب الِحراكات العربية. وبعد أن  توّثق واا
جادة في تحقيق تقّدم  في مسألة  ليست-ُسّنية تمتلف العديد من المقّومات المقّدرة 

في ثنايا  المي، ألسباب  سوف يتم تفصيلهاحسم الزعامة لنفسها على العالم اإلس
 الدراسة.

 محتويات الكتاب:
 كالتالي:بيانها اشتمل الكتاب على خمسة فصول 

 تطّور التنافس على زعامة العالم اإلسالميالفصل األول: 
ظاهرة المبحث األول بعنوان: وذلف من خالل ثالث مباحث؛ فكان  

، وذلف لبيان دور هذه النظريات في إدارة التنافس في نظريات العالقات الدولية
، ة أهمها: النظرية الواقعيةنظريات عدّ  الكاتب ذكرو في إدارة التنافس اإلقليمي. 

 ونظرية القوة، ونظرية توازن القوى، ونظرية المصلحة القومية العليا،، ونظرية الدور
 .علم المستقبلو 
إرهاصات التنافس بين القوى اإلسالمية : فكان بعنوان الثانيالمبحث أما      

، حيث بّين فيه الكاتب تطور التنافس على الزعامة على زعامة العالم اإلسالمي
عبر التاريخ، ابتداًء من التي ظهرت في صدر اإلسالم، وانتهاًء بالتاريخ المعاصر. 
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س على زعامة العالم اإلسالمي حلًما يراود القوى اإلسالمية بقيت مسألة التناف فقد
المركزية كافة على مدار التاريخ اإلسالمي منذ صدر اإلسالم؛ فأول دولة إسالمية 

تشّكلت رسمًيا في  مركزية حكمت بعد الخالفة الراشدة كانت الخالفة األموية التي
ف األمويين كافة ودام حكمها ورثت الخالفة العباسية أمال ،. والحًقاللهجرة 41عام 

ضافة أي جديد إلى دار  قروًنا من الزمن، لكّنها لم تتمّكن من التوّسع جغرافًيا واا
اإلسالم. وخالل فترة هذه الخالفة ُأقيمت عّدة دول إسالمية كانت تعتنق المذهب 
الشيعي، من أهمها: الدولة الحمدانية في حلب وشمال الشام واألناضول، والخالفة 

جغرافًيا في بالد الشام -الحًقا -طمية في شمال أفريقيا ومصر والتي تمّددت الفا
 والحجاز، ووصل نفوذها إلى أطراف العراق حاضرة العباسيين.

وبعد القضاء على الخالفة الفاطمية الشيعية في مصر، ومع ما عاناه 
اعات العالم اإلسالمي من غزوات الفرنجة الصليبيين وكذلف المغول، توّقفت الصر 

المذهبية بين المسلمين بعدما استكان الشيعة ردًحا من الزمن، حتى عاد الصراع 
والتنافس على زعامة العالم اإلسالمي من جديد في بدايات القرن السادس عشر 

المملوكية الُسّنية في مصر وبالد الشام  السلطنةالميالدي بين ثالث قوى رويسة: 
ية أيًضا في آسيا الصغرى واألناضول وأوروبا والحجاز، والسلطنة العثمانية الُسنّ 

والتي وصلت فتوحاتها حّتى أبواب العاصمة النمساوية )فييّنا(، والدولة الصفوية 
نيين على الصفويين والمماليف الشيعية في بالد فارس والعراق. وبانتصار العثما

م بعد الحرب دان العالم اإلسالمي بالوالء لزعامتهم، وحتى تاريخ سقوط سلطنته مًعا
 العالمية األولى خالل الربع األول من القرن العشرين.

خالل النصف األول من القرن العشرين وبعد القضاء على أخيًرا، و 
السلطنة العثمانية، ومع خفوت ِفكرة الزعامة على العالم اإلسالمي، نظًرا لوقوع 

كرة القومية ، وطغيان فِ من جهة العالم اإلسالمي تحت سنابف االستعمار الغربي
، برزت من جهة  أخرى بين الشعوب اإلسالمية من: عربية  وتركية  وفارسية

مارة شرق  المنافسة على زعامة العالم العربي بين مصر بزعامة الملف فاروق، واا
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األردن بزعامة الملف عبد اهلل األول. لكن بعد هزيمة العرب النكراء في حرب 
دولة )إسراويل(، وما ترّتب على ذلف من  ، واإلعالن عن قيام0946فلسطين عام 
التي أطاحت بحكم الملف فاروق، ارتأى  0922تموز )يوليو(  23اندالع ثورة 

الرويس جمال عبد الناصر اتّباع نهج قومي عربي، فنجح في جعل مصر قاطرًة 
 للحلم العربي من خالل محاوالته الدؤوبة إقامة وحدة عربية شاملة.

ر التنـافس التركـي اإليرانـي علـى : فكـان بعنـوان ،الثالـث المبحثبينما  تطـوُّ
اإليرانــي علــى  بــدايات التنــافس، حيــث تنــاول فيــه الكاتــب زعامــة العــالم اإلســالمي

فـرغم خفـوت الصـراع المـذهبي بـين المسـلمين . النفوذ اإلقليمي في التاريخ المعاصر
اإليــرانيين فــي  لفتــرة  مــن الــزمن، فمّنــه عــاد مــن جديــد مــع نجــاح علمــاء الــدين الشــيعة

شـــاه إقامــة نظـــام حكـــم  جمهـــوريٍّ مبنـــّي علـــى العقيـــدة الدينيـــة، بعـــد اإلطاحـــة بحكـــم ال
، بعــدما خشــيت دول منطقــة الشــرق األوســط الُســّنية 9191عــام  محمــد رضــا بهلــوي

مــن أن  يكــون لــدى حّكــام طهــران الجــدد نّيــة فــي تصــدير الِفكــر الثــوري إلــى بلــدانهم، 
يران، اسـتمرت ثمـاني سـنوات فكان ما كان من اشتعال ح رب  ضروس بين العراق واا

( أكلـــــت األخضـــــر واليــــابس، ثـــــمَّ خفتـــــت هـــــذه النزعـــــة 9199-9191بــــين عـــــامي )
المذهبية قلياًل حتى أحياها المستعمر األنجلو أمريكي من جديد بعـد احتاللـه للعـراق 

، ووقوفه إلى جانب أصحاب المـذهب الشـيعي إلـى حـين، وتمكيـنهم مـن 3112عام 
بصـرف -عهـد مـا بعـد الـرويس صـّدام حسـين -وّلي زمام الحكـم فـي العـراق الجديـد ت

أبينـــا، رضـــي النظــر عّمـــا رافـــق عهـــده مـــن جـــدل  سياســيٍّ الـــذي كـــان عهـــده شـــونا أم 
 صّمام األمان لعدم حدوث صراع  دمويٌّ في العراق. طرف  مّنا أم لم يرضا 

سالمية إلى سّدة ومع وصول حزب العدالة والتنمية التركي ذو الصبغة اإل
، عمدت تركيا للتغلغل في ملّفات منطقة الشرق األوسط 2112الحكم في عام 

كافة ومنها القضية الفلسطينية، وذلف من خالل بّوابة الحصار اإلقليمي والدولي 
، وملف األزمات العربية المختلفة بعد 2110المفروض على قطاع غزة منذ عام 
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يران على  ،ة. ومن ثمَّ اندالع ظاهرة الِحراكات العربي بات التنافس بين تركيا واا
 زعامة العالم اإلسالمي حقيقًة واقعة، وظاهرًة للعيان ال يختلف عليها اثنان.

وبالتالي: بات العالم العربي على أعتاب منعطف  تاريخيٍّ خطير، نتيجة 
بروز ما يمكن تسميته "صعود نجم المسلمين الشيعة"، من خالل الجهد الدؤوب 

بعد أن  وضعت الحرب -ذي اّضطلعت به الجمهورية اإلسالمية في إيران ال
بتمّكنها من ترميم قدراتها العسكرية؛ بل ابتناء وتطوير -العراقية اإليرانية أوزارها 

قّوة عسكرية مقّدرة ومرهوبة الجانب بأيدي أبناوها، وكذلف تمّكن حزب اهلل اللبناني 
لحاق خساور فادحة بالجيد الشيعي الصمود في وجه اآللة العسكر  ية اإلسراويلية، واا

اإلسراويلي أذهلت العرب والمسلمين على اختالف أجناسهم ومذاهبهم، وكذلف 
 الغرب.

ومنذ فقدان مصر لدورها اإلقليمي بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع 
العربي كالعراق عربية عّدة تنافسها على زعامة العالم  )إسراويل(، باتت دول  

، بدأت 0909. ومنذ نجاح الثورة اإلسالمية اإليرانية عام لسعودية تحديًداوا
المخاوف العربية من تصدير إيران لِفكرها الثوري في المنطقة العربية، فاندلعت 

(، أو ما ُعرف وقتذاف 0966-0961الحرب العراقية اإليرانية لمدة ثماني سنوات )
، واندالع 0991راضي الكويتية عام بحرب الخليج األولى. ومع اجتياح العراق لا

، واّضطرار القوات العراقية االنسحاب من الكويت، 0990حرب الخليج الثانية عام 
 ، انتهى النظام العربي رسمًيا2113 ثمَّ االحتالل األنجلو أمريكي للعراق عام

مي، وباتت إيران قّوًة إقليميًة مهّمة تتنافس بهّمة  عالية  على زعامة العالم اإلسال
وبّوابتها إلى ذلف القضية الفلسطينية، ومساعدة حركات المقاومة العربية ضدَّ 

 )إسراويل(.
 تحكمها ،2119-2113 عامي بين اإليرانية التركية العالقات وكانت

 قّوة العراق في يكون أن   تركيا مصلحة من كانف للبلدين؛ المشتركة المصالح
 ليس كما عليها. آنًيا خطًرا يمثّلون الذين اداألكر  نفوذ من اإلمكان قدر تحدّ  سياسية
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الَّ  طهران، بأيدي حصرياً  الفلسطيني الملف ترف أنقرة بوسع  مهمًّا منفًذا فقدت واا
 اإلسالمي. والعالم العربية المنطقة زعامة على للتنافس

يران تركيا بين اإليجابية التفاعالت كل ورغم  قد قضايا هناف أنَّ  غير ،واا
 من التركي فالتخوّ  :بينها من بينهما، العالقات على سلبية ساتانعكا لها يكون
 على اكبيرً  اخطرً  ليشكّ  الذي األمر اإليراني، النووي للبرنامج عسكريٍّ  جانب   وجود

 الوسطى، آسيا في التركي الحضور تزايد من اإليرانيين وانزعاج ،اإلقليمي التوازن
 إلى العراق، في الطرفين مصالح نوتباي وأذربيجان، جورجيا من كل إلى باإلضافة

 الغربي "الصاروخي الدرع" صواريخ بنصب تركيا قبول من اإليراني االستياء جانب
 تركيا وقفت اليمن فيو  .اإليراني القومي لامن اتهديدً  ليمثّ  ما وهو أراضيها، على
 حركة بدعم إيران قامت حين في ،هادي منصور ربه عبد الرويس نظام جانب إلى

 العميق الخالف إلى إضافةً  ،والذخاور باألسلحة تهموأمدّ  (الحوثيين) اهلل أنصار
 جانبه إلى وشاركت السوري، النظام جانب إلى وقفت فميران ؛السورية األزمة بشأن

 .السورية المعارضة جانب إلى تركيا وقفت حين في سقوطه، دون حال ما اعسكريً 
ألي -ال مناصا منه - عتبر مدخاًل القضية الفلسطينية تُ  ويمكن القول: إنَّ   

قّوة  عربية  أو إقليمية  إسالمية ، ترغب بزعامة العالم اإلسالمي. صحيح أنَّ ثمة دواًل 
عربية حاولت منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي ملء الفراغ الذي ترّتب على 
تخّلي مصر عن دورها الريادي؛ كالعراق الذي كان يمّثل قّوة عسكرية مرهوبة 

لجانب من ِقبل )إسراويل(، والسعودية التي تمّثل ثقاًل اقتصادًيا بسبب الطفرة ا
 . 0903النفطية بعد حرب عام 

ومع بداية عودة النفوذ التركي إلى المنطقة بعد وصول حزب العدالة    
ا مهمًّ  ، اّتخذت الحكومة التركية قراًرا2112والتنمية إلى الحكم في تركيا عام 

نطقة العربية من خالل أهم ملّفاتها المتمّثل بالقضية الفلسطينية، بالولوج إلى الم
فأخذت تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في 
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، والذي ترّسخ في العام التالي بسبب 2118االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 
 االنقسام الفلسطيني.

ر شكل نتيجة تغيّ  ،في الشرق األوسط مع تغيير موازين القوى اإلقليميةو 
من البلدان العربية خاصة ذات الثقل اإلقليمي في  وطبيعة النظام السياسي بعدد  

إلى  "اإلسالم السياسي"ار من صعود تيّ  اوما أسفر عنه الِحراكات العربية،أعقاب 
أكبر في  تركي إيراني للعب دور   ة الحكم لم يكن هناف جديد في وجود تنافس  سدّ 

ليلقى  لنموذجه السياسي التسويقفي رغبة كل منهما في  تمّثل المنطقة، لكن الجديد
 من الشعوب العربية واإلسالمية.قبواًل 

 . الم اإلسالميمحّددات التنافس التركي واإليراني على زعامة العالفصل الثاني: 
حدود وقيود األدوار وهو يتألف من مبحثين؛ فكان المبحث األول بعنوان: 

يران لزعامة العالم اإلسالميموضوعية المفروضة على ال ، حيث بّين فيه تركيا وا 
تنافسهما سواء  تحد منالكاتب ما اعترض الطرفين من قيود  سياسية  واقتصادية  

بروز التنافر في منطقة الشرق األوسط أو في العالم اإلسالمي، وذلف من خالل 
يران يختلفان سياسيًا في طرح القضايا من جهة؛ فالدولتان  في سياستي تركيا واا

 بيان انتقال وكذلف بالمنطقة العربية أو غيرها في العالم اإلسالمي.سواء الخاصة 
، من خالل قضايا عّدة السياسة التركية اإليرانية من التنافر إلى التعاون المشترف

مثل: قضية األكراد، أو وجودهما في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، أو األزمة 
لخليجية التي افتعلتها دول خليجية عّدة باإلضافة إلى مصر ضد دولة قطر في ا

 .2100منتصف عام 
السياسة التركية واإليرانية في منطقة وكان المبحث الثاني بعنوان: 

الحد األدنى من التوتر دون أي  يوّضح ي إيران وتركياتاريخ؛ فالشرق األوسط
كان العامل األكثر أهمية هو  في إيران يةاإلسالمبعد الثورة ف ،أزمة طويلة األجل

 ذلفأطلقت وساول اإلعالم التركية حملة دعاية مناهضة إليران. ومع  إذ السلوف،
مع ثالثة معايير أساسية لتوجيه  ،2111اإليراني في عام  بدأ التقارب التركي
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دالة حزب الع فوزبعد  ،2112تحويلها فيما بعد في عام  العالقات الثناوية. وقد تمَّ 
 خضعت السياسة الداخلية لتركيا لتغيير   :فأواًل . في االنتخابات التركيةوالتنمية 

عندما بدأت النخبة الجديدة في تغيير مواقفها عن طريق الحد من التأثيرات  ،عميق
يران.  ،البيروقراطية العسكرية دفعت  :وثانًياوالتفاوتات األيديولوجية بين تركيا واا

األنجلو عالقات تركيا الخارجية إلى حقبة جديدة بعد الغزو  االستراتيجيةالبيوة 
 ،الخطيرة. وعلى الرغم من التحديات 2113 (مارسآذار )للعراق في  أمريكي

من الشهر  الفاتحرفضت تركيا أي دعم للغزو من خالل تصويت برلماني في 
 لصالح العالقاتتبع ذلف تدهور تدريجي للعالقات التركية األمريكية و  نفسه،

 .التركية اإليرانية
في ظل تنافسها على زعامة العالم  من األدوات تركيا إلى عدد   وتستند

 ة الناعمة، منها على سبيل المثال:يرتكز معظمها على أدوات القوّ  اإلسالمي،
في القضايا  واإليراني ل التركيالتدخّ ، و رسمي دبلوماسيٍّ  سياسيٍّ  أدوات ذات طابع  

آسيا الوسطى في  اإليراني ل التركيالتدخّ ، و ضية الفلسطينيةاإلقليمية المحورية كالق
تأييد في دول الشرق األوسط، و  الوساطة لحل المشكالت الداخليةوالقوقاز، و 

، والقّوة لديمقراطية في منطقة الشرق األوسط ودعمهاا لنشرالمبادرات الدولية 
 وة العسكرية.االقتصادية التركية، إضافًة إلى القوة الصلبة المتمّثلة بالق

، منها ما هو في تبّني سياساتها من الدوافع واألسباب عدد   إليرانو  كما
أسباب  ذاته، وهي الجانب اإليراني في حدّ  قريب من دوافع تركيا، ومنها ما يخص  

ا  حيويً عد عاماًل يُ  هااندالع أنَّ  غير، ةالعربي الِحراكاتلم تكن مقتصرة على اندالع 
 من تلف األسباب على سبيل المثال:و  نفوذها، إنجاحنية في لزيادة الرغبة اإليرا

، الثوري تحقيق حلم إيران بالمدِّ (، و إسراويل)و الواليات المتحدةلكل من  إيران عداء
 يالشرق أوسط ها، ومشروعالنووي مع القوى الدولية هافي ملفّ  هاتقوية موقفو 

 .اإلسالمي
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اإلسالمي، كأدوات القّوة الناعمة لزعامة العالم  عّدة أدواتوتستند إيران إلى 
وزارة الخارجية وما يتبعها من سفارات إيران في كاألداة الدبلوماسية الرسمية ومنها: 

كاإلعالم، واالنترنت، والمؤتمرات والندوات،  الدبلوماسية الشعبيةو ، الدول العربية
دارة السمعة و  ،صريح   استخدام الدين بشكل  والتبادل الطالبي، و  تصدير ير، و والتأثاا

. أما الدعاية والتشويد، و النفوذ االقتصادي، و كالء الميليشيا، وو اإلسالم الثوري
ي والمالي تقديم التدريب والدعم الفنّ أدوات القّوة الصلبة لدى إيران فتتمّثل في: 

السعي نحو امتالف ، و ادعم المعارضة والجماعات الشيعية عسكريً ، و للمعارضة
 الكها القّوة العسكرية المقّدرة.لى امت، إضافة إالسالح النووي

يران للنزاعات العربية في إطار تنافسهما اإلالفصل الثالث:   . قليميتوظيف تركيا وا 
تداعيات التدخل  المبحث األول بعنوان:وهو من ثالث مباحث؛ فكان 

السعودية في آتون الحرب في اليمن  فقد دخلت .السعودي في اليمن إقليمًيا
كان هدفها الُمعلن إعادة حكم السلطة و ، المتحدة دولة اإلمارات العربيةبالتعاون مع 

اليمنية الشرعية بقيادة الرويس عبد ربه هادي منصور، لكنَّ بعد انقضاء نحو 
أعوام من التدّخل السعودي في الشأن اليمني، نكاد نجزم أن أهدافها الخفية  خمسة

 لهذا التدّخل تكمن في األهداف التالية:
كنوع  من االنتقام  ،الحرب األهلية في اليمن أكثر فترة ممكنة ترسيخ .0

من اليمنيين الذين شّنوا عّدة هجمات على األراضي السعودية مع 
 إعالن الدولة السعودية الثالثة.

محاولة إشغال اليمنيين عن المطالبة بمنطقة جيزان الحدودية التي  .2
 ضّمتها السعودية إلى أمالكها.

ة الدؤوبة بمساعدة اإلمارات العربية على تفتيت المحاوالت السعودي .3
الدولة اليمنية إلى قسمين على األقل إن لم نقل ثالثة: دولة في 
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الشمال وعاصمتها صنعاء ودولة في الجنوب وعاصمتها عدن، ودولة 
 في الجنوب الشرقي بمنطقة حضر موت.

 محاولة القضاء أو في الحدِّ األدنى إضعاف قّوة الحوثيين الشيعة .4
المتمركزين على حدود السعودية الجنوبية؛ وبالتالي: إشغال إيران في 
صراع  يلهيها عن طموحات السعودية في الزعامة اإلقليمية في حّده 

 األدنى.
 لجماعةإيران دعم ز يتعز  وقد أدى هذا التدخل السعودي في اليمن إلى

الحرب  تمنح اليمنبداًل من إنهاء الوجود اإليراني في ف ،الحوثيين في اليمن
اإلمدادات  تعتبر طهران أنَّ و  .عزيز تأثيرها ونفوذها في المنطقةطهران لتلالفرصة 

 الخمسةتخّطى  التي ترسلها للحوثيين وسيلة زهيدة الثمن إلبقاء السعودية في مأزق  
تزداد شراسة الدور اإليراني في اليمن مع تصعيد الواليات  . ومن المتوقع أن  أعوام

ساحة اليمنية إلغراق المكان أفضل من ، فليس ثمة اتها على طهرانالمتحدة لعقوب
 .غير مسّمى إلى أجل   ر فأكثرالسعوديين أكث

موقفا إيران وتركيا من األزمة الخليجية في  وكان المبحث الثاني بعنوان:
. قليميةفي إطار التنافس على القيادة اإل للدولتين رات القوة والتفاعالتمتغيّ ظل 

، إلى بروز 2100في منتصف عام زمة الخليجية التي اندلعت ألأّدت ا فقد
منافسين عرب جدد يرون في أنفسهم القدرة على ريادة العالم اإلسالمي، متمثّلين 

السعودية ذات الثقل اإلقليمي واالقتصادي، ودولة قطر ذات الثقل االقتصادي ب
 اوالت السعودية الدؤوبةقر إلى القّوة العسكرية. ومن هنا؛ جاءت محأيًضا لكّنها تفت

في طريق طموحاتها  ية اإلسالمية التي قد تمّثل خطًرالتقليم أظافر القوى اإلقليم
ن  كانت ُسّنية كدولة قطر، ثمَّ الحًقا قد تّتجه  المستقبلية في إعالن الزعامة حتى واا

-أكبر الدول العربية -أنظارها نحو تركيا وذلف بعد أن  ضِمنت رسمًيا تبعية مصر 
 . 2103محورها السياسي منذ منتصف عام ل



 مستقبل التنافس التركي اإليرانيــــــــــــ عرض كتاب مجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 217 

وذكر الكاتب في هذا المبحث األسباب التي أدت إلى تفاقم األزمة  
يران فيها، واستفادتهما منها، حيث جعلت  الخليجية، ووضح دور كل من تركيا واا
لهما موطئ قدم في منطقة الخليج، وذلف من خالل المساعدات الغذاوية التي 

بمعادة  2100 عامخذته قطر في القرار الذي اتّ  وقد ساهمر. قدمتها تلف الدول لقط
من  سفيرها إلى طهران في تعزيز النفوذ اإليراني في سوريا، فيما يتسّبب بمزيد  

 وبذلف؛ .وخصوًصا في سوريا الشيعي في المنطقة ّنيالتشويد في خط الفصل السُ 
إلى شبكتها  ىأخر ّنية دولة سُ  ن عبر إعادة ضبط عالقاتها مع قطرتضيف إيرا

 اإلقليمية.
االستراتيجية التركية اإليرانية تجاه األزمة  وكان المبحث الثالث بعنوان:  

 .هما اإلقليمي، وتداعيات األزمة على القضية الفلسطينيةتنافسالخليجية في ظل 
، إذ تبّدلت األمن القومي العربي ونشأة نظام عربي جديد :أواًل وذلف من خالل 

في المنطقة العربية، فباتت السعودية وبعض الدول الخليجية تشّكل شبكة التحالفات 
حلفًا، وبقيت قطر التي تجيد اللعب على المتناقضات بموافقة  أمريكية تحاول إيجاد 
يران، أو من جانب بعض الفلسطينيين  مناصرين لها، سواء من جانب تركيا واا

فيما يخص ف، األزمة االستراتيجية اإليرانية تجاه :وثانًياالمناصرين لها. 
االستراتيجية اإليرانية من األزمة الخليجية وتأثيرها على األمن القومي العربي، 

  نجدها تتبلور في التالي:
ل من التصعيد قد يصل لحد التدخّ إرباف المحور السعودي والدفع به لنوع     .0

ا على فعالية الحملة السعودية في اليمن لصالح العسكري، بما ينعكس سلبيً 
االستغناء عن  :األولى ؛حساب التحالف العربي بسبب خطوتينوعلى  ،إيران

بتمركز  :والثانيةالقوات الخاصة القطرية من التحالف العربي في اليمن، 
 ل العسكري.القوات السعودية قرب الحدود القطرية في حالة التدخّ 
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فهو تأمين موطئ قدم شرعي لوجودها في الخليج وعلى الحدود  الثاني: .2
ا وجودً  ُيعدّ  وجودها في العراق واليمن وسوريا لمباشرة مع السعودية، إذ إنَّ ا

 غير شرعي.
لت في التراجع القطري عن مساندة لت األزمة خدمة استراتيجية لطهران تمثّ مثّ  .3

بل وفى الوقت ذاته سيتراجع  ؛مستقباًل  السوري نظامالالمعارضة السورية ضد 
ا النشغال القيادة السعودية نظرً  للنظام،الدعم السعودي ألية أطراف مناهضة 

 لسوريا، ا باليمن وصواًل من العراق مرورً  األزمات على حدودها بدءاً  من بكثير  
وهو ما يطلق يد طهران في سوريا بالتنسيق مع موسكو وأنقرة التي تحولت في 

 مواقفها لتصبح أقرب إلى المحور الروسي اإليرانى.
على  والتي جاء رد فعلها األول، ركية تجاه األزمةاالستراتيجية التوثالثًا:   

سرعان ما  لكنولعب دور الوساطة بين طرفي األزمة،  ،أقرب إلى الحيادية األزمة
موافقة  مطلق وصل إلى حدِّ  في الجانب القطري بدعم   ر هذا الموقف ليصبَّ تغيّ 

ل البعض البرلمان التركي على نشر قوات تركية في األراضي القطرية. وهو ما جع
  أنَّ ا في كيفية تعاملها مع األزمة، إالَّ طً ا وتخبّ يرى في الموقف التركي تناقضً 

في يوليو  في تركيا المدقق في السياسات التركية حتى قبل محاولة االنقالب الفاشلة
ا مع سياسات قطر ا متماهيً ا تركيً ثمة مشروعً  ، يخلص إلى أنَّ 2108)تموز( 

تصطف تركيا إلى جوار قطر في  ا أن  ذا لم يكن مستغربً كاتها في المنطقة، ولوتحرّ 
لقطر  داعم   إيرانيٍّ  على عالقاتهما خاصة في ظل موقف   تلف األزمة، حرصاً 

 التزمت الحياد بين طرفي األزمة. تخسره تركيا إن   هاتها، وهو ما تخشى أن  وتوجّ 
أو الدول التي قاطعت قطر وفرضت عليها حصاًرا شاماًل، قّدمت بطريق  ف

بآخر خدمًة كبيرة لقوى إقليمية إسالمية، لكي يكون لها موطئ قدم في منطقة 
المخاوف المشتركة من جانب كل من  نَّ أ الخليج. فميران تمّكنت من توطيد أي

يران بشأن التحوالت الدولية الكبرى منذ انعقاد قمم الرياض الثالث مع  تركيا واا
عالقتها بدولة قطر ا إلى التقارب سعيً ، دفعهما "مباتر دونالد "كي يالرويس األمر 
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أكثر من ذي قبل، وباتت العًبا مهمًّا في منطقة الخليج. وتركيا بات لها موطئ 
قدم في األراضي القطرية من خالل وجود قاعدة عسكرية تركية على األرض 
القطرية، األمر سيعّزز من وجود هاتان الدولتان في المنطقة العربية في المستقبل 

ر، ما قد يعّري األمن القومي العربي ويجعله في مهب الريح، وبالتالي: المنظو 
يؤّدي إلى اختراق الخاصرة العربية الرخوة المتمّثلة بمنطقة الخليج العربي، ويحرم 
الدول العربية المركزية الحًقا من التنافس على الزعامة اإلقليمية أواًل ثمَّ العالم 

مَّ حصر التنافس على تلف الزعامة بين تركيا اإلسالمي في نهاية المطاف، ومن ث
يران دون سواهما.  واا

فمنَّ هذه األزمة المفتعلة والتي تّمت من جانب القاومين  ؛ومن ناحية  أخرى
عليها دون إدراف  لمخاطرها المستقبلية على اإلقليم العربي، سوف تترف الفرصة 

دها على الساحة الخليجية مواتية للقوى األجنبية الستغاللها، وذلف من خالل تواج
لكي -إن  جاز لنا التعبير -من جهة، ومن جهة  ثانية حلب مقّدراتها االقتصادية 

تصبح الدولة الخليجية مدينة بداًل من أن  تكون داونة رغم ثراها االقتصادي، وذلف 
من خالل اّضطرارها لشراء كميات  هاولة من السالح ليست بحاجة  ماسة إليها، 

مليار دوالر.  421المتحدة بنحو  عّدة عقدتها السعودية مع الوالياتضمن صفقات 
وبالتالي: فقد أضعفت السعودية والدول التي سارت في ركِبها مجلس التعاون 
الخليجي الذي كان من أكثر عوامل االستقرار المهّمة في المنطقة العربية، وبذلف 

يران، دولة قطر لالرتماء في أح-بدون وعي -دفعت تلف الدول  ضان تركيا واا
لينسال إلى منطقة  رخوة من مناطق العالم العربي قد تمتد الحًقا إلى مناطق  أخرى، 

 كما حدث في سوريا والعراق من قبل، وحاليًا في اليمن.
القضية ؛ فتلف وأخيًرا: تداعيات األزمة الخليجية على القضية الفلسطينية

فقد  مح هذه الخطورة في الظهور.سوف تدفع ثمًنا باهًظا لنشوبها، حيث بدت مال
ات المقاومة لالحتالل اإلسراويلي من الدوحة وقف دعم حرك ةالسعودي طلبت

 .الفلسطينية حماس كحركة
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 . تداعيات التنافس التركي اإليراني على القضية الفلسطينيةالفصل الرابع: 
الموقف التركي من  :المبحث األول بعنوان وذلف من خالل مبحثين؛ فكان

. فتحدث الكاتب لقضية الفلسطينية في ظل تنافسها على زعامة العالم اإلسالميا
في  حدود الدور التركيعن ثانًيا: و عن عالقة تركيا بالقضية الفلسطينية، أواًل: 

الموقف التركي الرسمي من القضية الفلسطينية لم يكن موقًفا ف القضية الفلسطينية.
في التخّلص تماًما من ربقة ارتباطات أنقرة  ،ة  سياسًيا ثابًتا يعّبر عن رغبة  خالص

، أرادت أنقرة ةبتل أبيب، بقدر ما هو موقف  براغماتي يميل أكثر إلى المكيافيللي
أنَّ كما  من خالله الضغط على االتحاد األوروبي للقبول بتركيا عضًوا داوًما فيه.

العربية بعدما فقدتها  تركيا ارتأت أنَّ األوان قد آن السترداد زعامتها على المنطقة
سالمًيا  أّبان الحرب العالمية األولى؛ وبالتالي: رأت بعد ازدياد شعبيتها عربًيا واا
بسبب موقفها من حصار قطاع غزة، أنَّها باتت مؤّهلة للولوج إلى الملف 

 الفلسطيني بكافة تفاصيله، واّتخذت من هذا الحصار مفتاًحا لذلف الولوج.
الموقف اإليراني من القضية الفلسطينية  ن بعنوان:المبحث الثاني فكاأما 

يران إعالقة أواًل:  وذلف من خالل، في ظل تنافسها على زعامة العالم اإلسالمي
االتفاق  توقيع بعد فلسطينًيا يرانيمالمح الدور اإلثانًيا: و ، بالتنظيمات الفلسطينية

ران بالقضية الفلسطينية مستقبل عالقة إيثالثًا: ، و واالنسحاب األمريكي منه النووي
ميران أرادت كسب تعاطف الشعوب العربية واإلسالمية ف في ظل تنافسها اإلقليمي.

لها من خالل دعمها للقضية الفلسطينية، إلدراكها تماًما بمكانة تلف القضية في 
وجدانهم، كما أرادت أن  تحيط نفسها بهالة من التأييد الشعبي العربي واإلسالمي، 

جلًيا في حضور القضية الفلسطينية في الخطاب السياسي الرسمي ويتضح ذلف 
اإليراني. فميران تدرف أنَّ من يريد الزعامة في المنطقة ال بدَّ له من التمّسح بتلف 

فالقضية الفلسطينية كانت بمثابة ورقة رابحة  لقضية، ودعم المقاومة الفلسطينية؛ا
 ها في المنطقة.في يد إيران تستخدمها لردع المخالفين لسياست
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أنَّ التدّخل اإليراني في المنطقة العربية لم يكن سبًبا رويًسا الستنزاف  كما
ّنما الفلسطينيون أنفسهم وبني جلدتهم  خراجها عن مسارها، واا القضية الفلسطينية واا
نهاكها  من العرب هم المسوولون مسوولية مباشرة عن إضعاف قضيتهم المركزية واا

ة، األمر الذي جّرأ اآلخرين على التدّخل في شؤونهم بخالفاتهم غير المبرر 
 الداخلية.

يراني على زعامة العالم سيناريوهات مستقبل التنافس التركي اإلالفصل الخامس: 
 اإلسالمي.

احتماالت زعامة تركيا األول: من خالل ثالثة سيناريوهات هي؛  وذلف
إفشال الدول الثالث: و ي، زعامة إيران للعالم اإلسالمالثاني: و ، للعالم اإلسالمي

: بعد أن اتضح من ثنايا الدراسة يمكن القولو  الكبرى و)إسراويل( لتزّعم أيٍّ منهما.
إنَّ فرصة إيران لتّزعم العالم اإلسالمي أكبر من فرصة تركيا، وذلف لاسباب 

 التالية:
ن  -أنَّ المنافس الرويس إليران على منصب الزعامة وهي تركيا  .0 واا

إالَّ أنَّها ال ترتقي ِلما تمتلكه إيران -قّومات وأدوات عّدة كانت تمتلف م
من مقّومات  وأدوات. فميران تمتلف أهم ورقة من أوراق التنافس على 
الزعامة المتمّثلة بالقضية الفلسطينية وملّفاتها المتعّددة، ناهيف عن 

ا دعمها الال محدود مالًيا وعسكرًيا لقوى المقاومة العربية ليكون بوسعه
 الصمود في مقارعة )إسراويل(.

أنَّ نجاح إيران في األزمة السورية من خالل توطيد أركان النظام  .2
فشال المحاوالت كافة لإلطاحة به من جهة، ومن جهة   السوري، واا
أخرى توطيد النفوذ اإليراني في عدد  من العواصم العربية كبغداد 

ي إضعاف وصنعاء وبيروت إضافًة إلى دمشق، ودورها البارز ف
تنظيم داعد، وُقرب اإلجهاز عليه في العراق وسوريا يجعل من 

كما  مسألة إعالن إقامة ما ُيسّمى )الهالل الشيعي( أمر قريب المنال.
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كمل حركة كماشة حول وتُ  ،قليمية  إ نحو هيمنة   تسير بثقة   إيران أنَّ  نرى
 شبه الجزيرة العربية.

في -عودية مهما حاوال من عزم أنَّ القوى العربية الُسّنية كمصر والس .3
لن يكون بوسعهما -ظّل حالة الضعف والخوار اللتان تعانيان منها 

التصّدي منفردتين للطموح اإليراني المتسارع، وكذلف النجاحات التي 
حّققتها إيران في المنطقة العربية خصوًصا في العراق وسوريا ولبنان 

 واليمن، وفي بقية دول العالم اإلسالمي.
تشرين الثاني  09القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب في  أنَّ  .4

، باعتبار حزب اهلل اللبناني منظمة إرهابية، سوف 2100)نوفمبر( 
ُيضعف منظومة األمن القومي العربي، وتزيدها اهتراًء أكثر مّما هي 
عليه اليوم؛ وبالتالي: فمنَّ الدور سوف يأتي على فصاول المقاومة 

باتهامها عربًيا أيًضا باإلرهاب، األمر الذي سيعّزز من الفلسطينية 
قليمًيا بعد أنّ  ترّسخ تلف الفصاول عالقاتها بها  مكانة إيران فلسطينًيا واا

 أكثر من باب االستنجاد بها من ِقبل بني جلدتهم العرب.
أنَّ الخالف المذهبي إليران عن بقية العالم اإلسالمي ال يمنع مطلًقا  .2

تحّكمت مستقباًل بملّفات منطقة الشرق األوسط والعالم  من تّزعمها إن  
في فترة  زمنية  ما في -اإلسالمي كافة؛ فالخالفة الفاطمية الشيعية 

كانت تعتبر زعيمة للعالم اإلسالمي بعدما استولت -التاريخ اإلسالمي 
على األماكن المقّدسة في الحجاز. فمذا ما خسرت السعودية حربها 

لحوثيين الشيعة وهو أمر  وارد بشّدة؛ فمنَّ ذلف سيعّجل في اليمن ضدَّ ا
بسيطرة إيران على شبه الجزيرة العربية، ومنها سُتعِلن –ال محالة -

 زعامتها على العالم اإلسالمي.
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 خاتمة الكتاب:
نوجزها  والتي التوّقف عند بعض المحّطات المهمة في نهاية الكتاب، يمكن  

 في التالي:
 م  هتمااب تيظحبعدما  الدولية العالقات في ساسيةأ نافس ُتعتبرظاهرة الت أنَّ 

المعرفي، وأنَّ هذه العالقات  الحقل ذاه ـريظّ منو احثيـب ـلِقب ـنم كبير يميداـكأ
ظاهرة التنافس في العالم ف ،تقوم على أساس الصراع والتنافس، أو التعاون والتكامل

أنَّ التنافس بين  ى الكاتب. فقد رأةسالمي على الدولة المركز هو ظاهرة تاريخياإل
القوى اإلسالمية )الُسّنية والشيعية تحديًدا( على زعامة العالم اإلسالمي ليس باألمر 
الجديد، لكّنه تأّصل وبات واقًعا مع تأسيس الدولة الفاطمية الشيعية في المغرب 

فاطميون من مّد األدنى )تونس(، ثمَّ انتقالها الحًقا إلى مصر. ومن األخيرة تمّكن ال
نفوذهم إلى قلب العالم اإلسالمي الُسّني المتمّثل ببالد الشام والحجاز، تلف 

  المناطق التي كانت تحت سيطرة الخالفة العباسية الُسّنية.
قيمتـه السياسـية الفعَّالـة وحتـى  فقد- تحديًدا- العالم اإلسالمي الُسّنيكما أنَّ 

ولم يبرز  على إثر الحرب العالمية األولى.ية ط السلطنة العثمانو سق بعد يومنا هذا،
يون ذوو قيمة باستثناء شخصيتين ال ثالث لهما في تاريخنا المعاصر خالل قادة ُسنّ 

العراقـــي و  ،جمـــال عبـــد الناصـــر : المصـــريالقـــرن العشـــرين، همـــا الرويســـين الـــراحلين
 االلتفافيمكن الُسنَّة الزعيم الكاريزما الذي  المسلمون صدَّام حسين، وبفقدهما خسر

 .ًياحوله جماهير 
 من العديد وبسبب ،إيران في اإلسالمية الجمهورية نظام ظهور ومع

 التنافس داورة من مصر خروج خاصة المنطقة، شهدتها التى ةالمهمّ  راتالتطو  
 إيران أخذت (،إسراويل) مع السالم معاهدة توقيعها بعد اإلقليمية الزعامة على

 تداعى ظلِّ  فى (إسراويل) منافسة على قادرة إقليمية   ة  قوّ ك نفسها فرض إلى تسعى
 تركيا انشغال ظلِّ  وفى .العربية الزعامة وغياب ،العربى الرسمي النظام قدرة

 نفسها ةلملم إيران استطاعت واالجتماعية، والسياسية االقتصادية وأزماتها بمشاكلها
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 ةً قوّ  نفسها فرض فى نجحتف العراق، مع الثماني السنوات حرب فى إنهاكها بعد
كما أنَّ إيران سارت بخطوات  حثيثة وثابتة في ترسيخ مكانتها في  .منافسة إقليمية

منطقة الشرق األوسط، وذلف من خالل توطيد الوجود الشيعي في المنطقة العربية 
من ناحية، ودعم قوى المقاومة العربية ضد )إسراويل( من ناحية  أخرى. فدعمها 

اهلل اللبناني ولحركات المقاومة الفلسطينية، جعلها أقرب لقلب الال محدود لحزب 
المواطن العربي والمسلم من قوى ُسّنية وقفت موقًفا مشبوًها بتنديدها المتكّرر لتلف 

 القوى المقاومة في نضالها ضد االحتالل اإلسراويلي. 
جبارًيا ألي قوّ -بال شف -وُتعتبر القضية الفلسطينية   ة  مدخاًل ضرورًيا واا

فمع نجاح الثورة  عربية  أو إقليمية  إسالمية  ترغب بزعامة العالم اإلسالمي؛
اإلسالمية شرعت إيران في محاوالتها الدؤوبة لتصدير ِفكرها الثوري في المنطقة 
العربية وبعض الدول اإلسالمية األخرى. وكانت بداية االنخراط اإليراني في 

لفلسطينية، وذلف بدعم طهران للثورة مشروعها التوّسعي من خالل البّوابة ا
الفلسطينية، وتحويل السفارة اإلسراويلية في طهران لمكتب تمثيل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، ثمَّ دعمها لقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية. كما كان الحتالل العراق 

نهاف دور فاعل في تنامي المشروع اإليراني التوّسعي، ال سّيما مع تزايد ض عف واا
 الدول العربية المركزية في مشاكلها الُقطرية واإلقليمية.

وكذلف مع بداية عودة النفوذ التركي إلى المنطقة بعد وصول حزب العدالة 
، اّتخذت الحكومة التركية قراًرا مهمًّا 2112والتنمية إلى الحكم في تركيا عام 

المتمّثل بالقضية الفلسطينية، بالولوج إلى المنطقة العربية من خالل أهم ملّفاتها 
فأخذت تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في 

، والذي ترّسخ في العام التالي بسبب 2118االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 
 منها: السياسة التركية ت  فيالت إلى تحو  أدّ  عّدة أسباب وثمة االنقسام الفلسطيني.

 00أحداث و ، بيو قبول عضويتها في االتحاد األور  عملًيا استحالةتركيا إدراف 
التي أربكت العالم كّله وفي مقّدمته العالم اإلسالمي، حيث  2110أيلول )سبتمبر( 
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تحّول هذا األخير إلى ساحة  للعدوان على كل من يخالف السياسات األمريكية 
بمنأى -ا ا مسلمً نها بلدً كو –تحت ذريعة "محاربة اإلرهاب". ولم تكن تركيا 

تأثيرات الحرب األمريكية على اإلسالم، والتي أسقطت بها نظامي الحكم في  عن
تزايد و ، كل من أفغانستان والعراق، وما نتج عنها من فوضى في هذين البلدين

حاجة و التركية، للمصالح  وما نتج عنه من مساس   ،يراني في المنطقةالنفوذ اإل
، ة االقتصادية الحالية لتركياكبرى بحجم القوّ  كسوق   حيوية  تركيا لمناطق نفوذ   

لى إ همني العراقي وسيناريو تقسيموالمأزق األ ،مريكي للعراقاألنجلو أاالحتالل و 
وعلى تركيا  ،على دول المنطقة ككل وخيمة   وما قد ينتج عنه من عواقب   ،دويالت

 .خاص بشكل  
، منها ما هو قريب من ي سياساتهافي تبنّ  من الدوافع واألسباب عدد   إليرانو 

أسباب لم تكن  ذاته، وهي الجانب اإليراني في حدّ  دوافع تركيا، ومنها ما يخص  
ا لزيادة  حيويً عد عاماًل يُ  هااندالع أنَّ  غير، ةالعربي الِحراكاتمقتصرة على اندالع 
 اءعد من تلف األسباب على سبيل المثال:و  نفوذها، إنجاحالرغبة اإليرانية في 

تقوية ، و الثوري تحقيق حلم إيران بالمدِّ (، و إسراويل)و الواليات المتحدةلكل من  إيران
 .اإلسالمي يالشرق أوسط ها، ومشروعالنووي مع القوى الدولية هافي ملفّ  هاموقف

في ظل تنافسها على زعامة العالم  من األدوات د إلى عدد  نتستف ؛تركيا أّما
 ة الناعمة، منها على سبيل المثال:دوات القوّ يرتكز معظمها على أ اإلسالمي،

في القضايا  واإليراني ل التركيالتدخّ ، و رسمي دبلوماسيٍّ  سياسيٍّ  أدوات ذات طابع  
آسيا الوسطى في  اإليراني ل التركيالتدخّ ، و اإلقليمية المحورية كالقضية الفلسطينية

تأييد وسط، و في دول الشرق األ الوساطة لحل المشكالت الداخليةوالقوقاز، و 
، والقّوة لديمقراطية في منطقة الشرق األوسط ودعمهاا لنشرالمبادرات الدولية 

 االقتصادية التركية، إضافًة إلى القوة الصلبة المتمّثلة بالقوة العسكرية.
لزعامة العالم اإلسالمي، كأدوات القّوة الناعمة  عّدة أدواتوتستند إيران إلى 

وزارة الخارجية وما يتبعها من سفارات إيران في كالرسمية  األداة الدبلوماسيةومنها: 
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كاإلعالم، واالنترنت، والمؤتمرات والندوات،  الدبلوماسية الشعبيةو ، الدول العربية
دارة السمعة و  ،صريح   استخدام الدين بشكل  والتبادل الطالبي، و  تصدير والتأثير، و اا

. أما الدعاية والتشويد، و تصاديالنفوذ االق، و كالء الميليشيا، وو اإلسالم الثوري
ي والمالي تقديم التدريب والدعم الفنّ أدوات القّوة الصلبة لدى إيران فتتمّثل في: 

السعي نحو امتالف ، و ادعم المعارضة والجماعات الشيعية عسكريً ، و للمعارضة
 ، إضافة إلى امتالكها القّوة العسكرية المقّدرة.السالح النووي

في منطقة الشرق األوسط بسبب دعمها للنظام تعّزز راني كما أنَّ الدور اإلي
 من إنهاء بداًل ف ،الحوثيين في اليمن لجماعةدعمها السوري ومنعه من السقوط، و 

ها السعودية في اليمن الفرصة الحرب التي تترأسّ  تمنح اليمنالوجود اإليراني في 
خذته قطر في الذي اتّ  القرار وقد ساهم طهران لتعزيز تأثيرها ونفوذها في المنطقة.ل

بمعادة سفيرها إلى طهران في تعزيز النفوذ اإليراني في سوريا، فيما  2100 عام
وخصوًصا  الشيعي في المنطقة ّنيمن التشويد في خط الفصل السُ  يتسّبب بمزيد  

ّنية تضيف إيران عبر إعادة ضبط عالقاتها مع قطر، دولة سُ  وبذلف؛ .في سوريا
 ليمية.إلى شبكتها اإلق أخرى

جغرافية  ع بأهمية  الوجود التركي في قطر يتمتّ كيف أنَّ  ى الكاتبوقد رأ
تركي أكبر بكثير في  د الطريق لدور  بّ ويع التركي،سياسية كبيرة من المنظور 

لى جانب إدخال مشكلة خطيرة  الوجود التركي  فمنَّ  للسعوديين،القضايا اإلقليمية. واا
سيكون لدى  الطويلعلى المدى ف ؛انيين أيضاً ا لإلير ا خطيرً ا تهديدً م أيضً يقدّ 

ب ذلف في التعديل وقد يتسبّ  التركيالسعوديين واإليرانيين مشكلة خطيرة في الوجود 
 الكبير للتحالف اإلقليمي.

أنَّ الدول التي قاطعت قطر وفرضت عليها حصاًرا شاماًل،  ،ويبدو أيًضا
سالمية لكي يكون لها موطئ قدم قّدمت بطريق  أو بآخر خدمًة كبيرة لقوى إقليمية إ

في منطقة الخليج. فميران تمّكنت من توطيد عالقتها بدولة قطر أكثر من ذي قبل، 
وباتت العبًا مهّمًا في منطقة الخليج. وتركيا بات لها موطئ قدم في األراضي 
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القطرية من خالل وجود قاعدة عسكرية تركية على األرض القطرية، األمر سيعّزز 
اتان الدولتان في المنطقة العربية في المستقبل المنظور، ما قد يعّري من وجود ه

ويحرم الدول العربية المركزية الحًقا من التنافس على  ،األمن القومي العربي
ثمَّ العالم اإلسالمي في نهاية المطاف، ومن ثمَّ حصر  ،الزعامة اإلقليمية أواًل 

يران د  ون سواهما.التنافس على تلف الزعامة بين تركيا واا
وكما شاهدنا في اآلونة األخيرة ازدياد تواتر عملية التطبيع بين بعض 
الدول العربية مع )إسراويل(، ما يعني أنَّ ثمة إجماًعا عربًيا وبالتحديد خليجًيا على 
أنَّهم يعّدون إيران عدوهم األول والرويس عوضًا عن )إسراويل( التي باتت حليًفا 

إيران. وهذا األمر يقّدم خدمة مجانية إليران في تقديم نفسها طبيعًيا لهم في مواجهة 
كمدافع  أبرز عن القضايا اإلسالمية ال سيما القضية الفلسطينية، بعد أن  تخّلى 

 العرب رسمًيا عنها في محفل  دولي كمؤتمر وارسو.
من خالل ما ورد في ثنايا الكتاب، أنَّ الموقف التركي  الكاتب واستنتج

 ،لقضية الفلسطينية لم يكن موقًفا سياسًيا ثابًتا يعّبر عن رغبة  خالصة  الرسمي من ا
في التخّلص تماًما من ربقة ارتباطات أنقرة بتل أبيب، بقدر ما هو موقف  براغماتي 

، أرادت أنقرة من خالله الضغط على االتحاد األوروبي ةيميل أكثر إلى المكيافيللي
أنَّ تركيا ارتأت أنَّ األوان قد آن السترداد ا كم للقبول بتركيا عضًوا داوًما فيه.

زعامتها على المنطقة العربية بعدما فقدتها أّبان الحرب العالمية األولى؛ وبالتالي: 
سالمًيا بسبب موقفها من حصار قطاع غزة، أنَّها  رأت بعد ازدياد شعبيتها عربًيا واا

واّتخذت من هذا الحصار  باتت مؤّهلة للولوج إلى الملف الفلسطيني بكافة تفاصيله،
 مفتاًحا لذلف الولوج.
أنَّ إيران أرادت كسب تعاطف الشعوب العربية  ،أيًضا الكاتب كما استنتج

واإلسالمية لها من خالل دعمها للقضية الفلسطينية، إلدراكها تماًما بمكانة تلف 
عربي القضية في وجدانهم، كما أرادت أن  تحيط نفسها بهالة من التأييد الشعبي ال

واإلسالمي، ويتضح ذلف جلًيا في حضور القضية الفلسطينية في الخطاب 
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السياسي الرسمي اإليراني. فميران تدرف أنَّ من يريد الزعامة في المنطقة ال بدَّ له 
فالقضية الفلسطينية كانت  لقضية، ودعم المقاومة الفلسطينية؛من التمّسح بتلف ا

 دمها لردع المخالفين لسياستها في المنطقة.بمثابة ورقة رابحة في يد إيران تستخ
واتضح لنا أنَّ التدّخل اإليراني في المنطقة العربية لم يكن سبًبا رويًسا 
ّنما الفلسطينيون أنفسهم  خراجها عن مسارها، واا الستنزاف القضية الفلسطينية واا
وبني جلدتهم من العرب هم المسوولون مسوولية مباشرة عن إضعاف قضيتهم 

نهاكها بخالفاتهم غير المبررة، األمر الذي جّرأ اآلخرين على التدّخل المركز  ية واا
 في شؤونهم الداخلية.

تؤّكد أنَّ فرصة  ،ويبدو أنَّ السيناريو األقرب للتصور في مسألة الزعامة
إيران لتّزعم العالم اإلسالمي أكبر من فرصة تركيا، وذلف لسببين مهمين يتمّثالن 

ن  كانت تمتلف -يس إليران على منصب الزعامة وهي تركيا أنَّ المنافس الرو في واا
إالَّ أنَّها ال ترتقي ِلما تمتلكه إيران من مقّومات  وأدوات. -مقّومات وأدوات عّدة 

فميران تمتلف أهم ورقة من أوراق التنافس على الزعامة المتمّثلة بالقضية الفلسطينية 
محدود مالًيا وعسكرًيا لقوى المقاومة وملّفاتها المتعّددة، ناهيف عن دعمها الال 

أنَّ القوى العربية الُسّنية و  العربية ليكون بوسعها الصمود في مقارعة )إسراويل(.
في ظّل حالة الضعف والخوار اللتان -كمصر والسعودية مهما حاوال من عزم 

لن يكون بوسعهما التصّدي منفردتين للطموح اإليراني المتسارع، -تعانيان منها 
ذلف النجاحات التي حّققتها إيران في المنطقة العربية خصوًصا في العراق وك

 وسوريا ولبنان واليمن، وفي بقية دول العالم اإلسالمي.
خسرت  بية قدنظمة العر األ وباإلمكان القول: إّنه خالل المنظور القريب فمنَّ 

ا من جزءً وباتت  ،التي كسبت ثقة القوى الكبرى إيرانمصداقيتها وقرارها لصالح 
 ، إضافةً الُسّنة مشروع إعادة رسم خارطة المنطقة دونما أي اعتبار ألهلها العرب

تحت رايتها، وهي بهذا تكون قد ضمنت  الشيعة العرب لنجاح إيران في استقطاب
كما أّنه في ظل حالة الضعف  .تنافسها على زعامة العالم اإلسالميسيوفهم في 
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قامتها عالقات العربي الواضحة للعيان، وارتباطا ت تركيا بالمعسكر الغربي، واا
وطيدة )بمسراويل(، يتبّين لنا أنَّ فرصة إيران لزعامة منطقة الشرق األوسط والعالم 
اإلسالمي ستكون األوفر حًظا، في ضوء سير المحور اإلسالمي الُسّني بخطًى 

ة حثيثة على تفتيت نفسه بنفسه، وتفكيف عرى مقّوماته السياسية واالجتماعي
واالقتصادية وفوق ذلف العسكرية، بناًء على رغبة  أمريكية  واضحة  بجالء  متناه  

 لصالح أمن )إسراويل(.
وبالتالي: فمنَّ مسألة إعالن إيران زعامتها للعالم اإلسالمي لم تعد سوى 
مسألة وقت، ولكي ُتعلن زعامتها تلف لم يتبقَّ لها سوى بعض الترتيبات في 

سوريا واليمن، وبعد ذلف لن يكون ثمة ما يمنعها من إعالن المنطقة خصوًصا في 
من: انهيار  الكاتب الزعامة. فكل المعطيات على األرض تؤّكد ما ذهب إليه

المنظومة العربية بالكامل، والصراعات العربية / العربية على المصالح القطرية، 
قامة عالقات  طبيعية على األ صعدة كافة مع وارتهان تركيا بالمحور الغربي، واا

 )إسراويل(.


