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مة ِّ
 مقد 

ا، أصبحفي سورية الوضع  أن  باإليرانيون  يقتنع عندما ان وأن   مستقرًّ
 
دهم ال الشيعة السك ِّ

 أحد   ُيهد 

 حدود رسمو  ينسجممصالح إيران. ومن جانٍب آخَر  اعاةمر  بشرط هناك من ينسحبوا أن   يمكن ؛هناك

ِّ  فالسعوديون يرون أن إيران أيًضا؛ السعودية املصالح
 
ا عدًوا ُل تمث غضب مواطنيهم،  لتنفيس مالئًما خارجيًّ

ب  املواجهةولكن  
 
 دبأي إيران مع اباتهاحس تسوية السعوديةإمكان  فيكثيرة. وإن لم يكن  موارداملفتوحة تتطل

ه سيكون من األفضل التفاهم  أميركية،  متزايًدا اهتماًما األخيرة، اآلونة في اإليرانية، القيادة تبدي. وإياهافإن 

 الدول  من لكثيرٍ  يمكنوهو األمر الذي  السعودية، العربية اململكة مع الدبلوماسية العالقات باستعادة

قدم  أن  على الرغم من و الخليج.  دول  ال سيماو  تحقيقه، في مساعدتها
ُ
جانبها بعد على  منالرياض لم ت

 طهران، فإن   ملالقاةخطواٍت 
ً
عت  ملسألة  نهاية جيران اململكة  جعل ما البلدين، بين الكاملة القطيعةُوضِّ

ِّ  بينهما يجري  ما يتابعون العربية السعودية وإيران 
ة،الب مستغرًبااالهتمام ليس  هذا. اهتماٍم  بكل   فعليه ت 

ق
 
ها األوسط الشرق  منطقة في االستقرار مصير يتعل ِّ

 
ة ،كل ر  وبخاص  ِّ

 والعراق،األوضاع في سورية،  تطو 

ىحيث ت واليمن؛ والبحرين ولبنان،
 
 في أوضح صورها. وطهران الرياض بين املنافسة تجل

 

 اإلقليميين القادة خالف

العربية  واململكة إيران بين العالقات تعيش ،1979 عام في الشاه وسقوط اإليرانية الثورة منذ

 مستمرة
ً
 ،تتالقى فيها املصالح تقليال  مددالباردة، مع  والحرب الكاملة القطيعة بين تتراوح ،السعودية أزمة

ِّق  الخطوطخارج نطاق  النفوذ الدولتان تتقاسم اإلسالمي، العالم مستوى  في
: همابين التقليدية التي تفر 

ة ق الشيعة -السن 
 
 بالسياسة أكثر يرتبط أصبح بل الديني، ضماربامل. ولم يعد التنافس بينهما يتعل

 .واالقتصاد

 ،2003 عام العراق في حسين صدام نظام سقوط بعدفي الشرق األوسط للمَرة األولى  القوى  ميزان اختل  

 املتحدة الواليات ملقاومة رمًزا العربيالشارع  إلىوأصبحت بالنسبة  ،األولى العربي العالم في إيران اسم برز  إذ

رين، فكانوا على النقيض من ذلك، املنطقة في وحلفاؤها السعودية ا. أم  امةع إلمبرياليةاو  وإسرائيل، ِّ
 متحج 

 .الفساد في وغارقين

،  ومن دت  ثم   وطهران الرياض ودخلت ،2011 عام «العربي الربيع» بدايةفي التناقضات أكثر وأكثر  تعق 

خرى، دوٍل  أراض ي على ولكن مفتوحة، مواجهة في
ُ
 الرسميةالقطيعة  أن   إال. خصوًصاذلك في سورية  وظهر أ

ة خرى،سنوات  إلى احتاجتبين الدولتين  التام 
ُ
 .2016 عام ووقعت   أ

 قادة أحد ،2016 عام الثاني كانون  بدايةفي  ،نمر النمر الشيعي الداعية إعدام هيالذريعة  كانت

 ،2014 عام من ثاني تشرين في شنًقاالسعودية الذي حكمت عليه السلطات السعودية باملوت  املعارضة
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 حطمتبتهمة التحريض والدعوة لتنظيم احتجاجات جماهيرية. وفي ردة فعل على تنفيذ حكم اإلعدام، 

دين من الرغم من معاقبة املعت وعلى. إيران في السعودية الدبلوماسية البعثات مقرالغاضبة  الجماهير

عالقاتها  قطعتو  ،بتأجيج العداوة في املنطقة العربية طهراَن  الدوُل  اتهمت  السلطات اإليرانية،  جانبِّ 

خذت البداية، في. طهران مع الدبلوماسية  دولة أما والسودان، البحرين وتبعتها القرار، هذا الرياض ات 

 الكويت استدعتمستوى العالقات الدبلوماسية، بينما  بتخفيض فاكتفت املتحدة العربية اإلمارات

ها العملية هذه تقود السعودية كانت وبالطبع،. سفيرها
 
 .كل

دة- العالقات توتر بدأ   املعق 
ً

َل عندما  ،2015بين الدولتين منذ عام  -أصال ِّ  مراسم أثناء في قتِّ
 في الحج 

 حينذاك،. اتهمت إيران، إيرانًيا 464 بينهممن  كانمن الحجاج،  800 حوالى السعودية العربية اململكة

س إيران أن   الرياض ورأتبتأمين سالمة مواطنيها.  وطالبتهم ،اجالحجحماية  عنالسعوديين بالعجز  ِّ
َسي 

ُ
 ت

م  فيقطع العالقات الدبلوماسية  سهمأاملسألة أكثر من الالزم.  اج ُحرِّمَ  النتيجة، وفي. غير ال الوضعتأزُّ  الحج 

د الجدل  تأدية من ،2016 عام اإليرانيون  ، وتجد  ِّ
 الرغم وعلى. التالي العامفي ذاتها  املسألة فيمناسك الحج 

،  إمكانفي في نهاية شهر شباط  البلدين، ممثلوتباحث من التوتر  ه مامشاركة اإليرانيين في الحج   كثير عد 

  املنطقة خبراء من
ً
  إشارة

ً
 .اإليرانية -السعودية العالقات في إيجابية

 الدول  عشرات ن  ؛ إ. فبحسب ما قاله الرئيس اإليراني، حسن روحانيالوحيدة هي اإلشارة هذه تكن لم

 
 
ة مة  أو) للتوسط مستعد  ِّ

ها تتوسط بالفعل( بين طهران والرياض. وتأتي العراق في مقد  ول إن   أعلنت التي الد 

هوزير خارجيتها إبراهيم الجعفري  قال إذ للتوسط؛ استعدادها  اإليرانيين للمسؤولينرسائل شفهية  ينقل إن 

ه يستمر  والسعوديين، ِّ بذل  فيوأن 
ألن  أي  أزمة بين  ،والرياض طهران بين املواقف لتقريبما يستطيع  كل 

ر  ِّ
 
 التي الدولةوساطة  نجاعةاحتمال  غامًضا بقىيو نفسه.  العراقفي إيران واململكة العربية السعودية تؤث

 .والرياض طهران بين التوتر مصادر أحدنفُسها،  هي أصبحت

خارجيتها صباح الخالد  وزير فنقل الدولتين، بين الوسيط بدور  االضطالعالعراق، حاولت الكويت  بعد

 الصباح 
ً
  روحاني،الرئيس  إلىمن أمير الدولة  رسالة

َ
ث ها العرب. الحوار بين طهران وجيران إمكان عن فيها تحد 

نت
 
وكانت ثمرة جهودها  الخليجدول  تعاون  من مجلس إليها أوكلت   التي املهمة تنفيذ من بذلكالكويت  تمك

 ،2013منذ عام  األولىهذه الزيارة هي  كانت. ُعمان وسلطنة الكويتشهر شباط  منتصففي روحاني  زيارة

 لوال مباركة  لمو 
ً
 (.الصامتة السعوديةتكن ممكنة
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 سعودي بمفهوم استراحة

 أسقطنا فإذا. آخرإلى من حيٍن  االستراحات بعضمع يجري في املنطقة، ولكن  ما السعوديون  يوجه

ن لدينا إحساس  بأن  السعودية ال ترغب  الحسبان،قضية الحج  من  التباحث في  إيران؛ مع املصالحة فييتكو 

 عادل الجبير في شهر كانون الثاني  السعودية العربية اململكة خارجية وزير صر ح املثال، سبيل فعلى
ً

: قائال

 مع إيران بسبب سياستها العدائية  عالقاتنا»
 
. وكان من الرائع أن نعيش بسالٍم وتوافق. والعدوانيةمتوترة

 من  وهذه ،«طرفين إلىلكن  األمر يحتاج 
 
 . انتشاًرا الرياض اقتباسات أكثرواحدة

ً
على عدم حدوث  ودليال

- تستمرُّ  التيجذرية في عالقات الدولتين، يمكن اإلشارة إلى وسائل اإلعالم التي ترعاها السعودية  يراٍت تغي

مت   ،1990 عام ففي. اإليراني الشأن مع بحذرالتعامل  في -السابقفي  دأبت  ما  بمثل  الزيارة اإلعالم وسائل قد 

ٍ  وضع قررت  الزيارة  بهذهوكأن  الرياض  ،داداألولى لوزير الخارجية السعودية إلى بغ
 في اإليرانية للهيمنة حد 

 وإعادته إلى أحضان الدول العربية. ،العراق

النفوذ بين العربية السعودية  تقاسم حول  ،يجري سًرا حديث، قد يكون ثمة وعلى الرغم من ذلك،

خرى، ناحيٍة  ومن. االقتصادي النفوذوإيران في العراق، بما في ذلك 
ُ
في بغداد في التأكيد  املسؤولون  يستمر أ

 يكون  قدالعراق  استقرارأن  
ً

 .سعودي -إيراني تقارٍب  إحداث في مساعًدا عامال

ل إلى حلوٍل الوسط، بعد أن تجاوز لبنان  ن النموذج اللبناني إمكان التوصُّ  تشرينشهر  نهايةفي  بي 

  السلطات أزمة ،2016 أكتوبر/ول األ 
ً
ن سنتين، منذ املستعصية

 
له. تؤكد وسائل  رئيٍس  اختيار من وتمك

جهاٍت  تدعمان اللتيناإلعالم العربية أن  هذا لم يكن ليحدث لوال توافق إيران واململكة العربية السعودية 

 متنافسة. 
ً
  يمكننا ال أنه بالذكر، وجديرلبنانية

 
ران، إلى أن  إي أشارتاإلعالم العربية التي  وسائلو  تفقن أن إال

الشرق  صحيفة رى تالعالقات بين البلدين. وفي هذا الصدد،  استعادةحاجة إلى  أكثراألولى، هي  الدرجة في

 في السعودية وإلى العرب، جيرانها دعمإلى  الجديدة واشنطن إدارةأن  إيران تحتاج في حوارها مع  األوسط

تها التراجع عن الصفقة النووية  فورية بصورةٍ  -تقريًبا- أعلنت الجديدة األميركية فاإلدارة. األول  املقام ني 

برمت  التي 
ُ
ة مشاعربصورة عامة  تكنُّ أن  واشنطن  أيًضا اتضح كما. 2015 عام إيران مع أ تجاه  عدائي 

 طهران.

ٍة  بصورةٍ تنعكس هذه السياسة  قد ة االنتخابات سيخوض الذي روحاني الرئيس على كارثي   في الرئاسي 

الذي  «الجوكر» روحانيإلى  بالنسبةكانت الصفقة النووية  فقدثانية.  رئاسية ةمدب للفوز مايو  /أيار شهر

 الخروج في البدءبلها  تسمح(، 1+5التي عقدتها إيران مع مجموع ) الصفقةيلعبه في حملته االنتخابية، فهذه 

 .األجانب الشركاء مع االقتصاديالتعاون  فقأمن عزلتها الدولية، وتفتح أمامها 

قت ِّ
 الواليات سحبت. وإن  اإليرانية للدبلوماسية نصرٍ تسويق  اإليراني الداخل في النووية الصفقة سو 

ها بذلك  توقيعها، األميركية املتحدة   منحتفإن 
ً
القوى الراديكالية  وهي روحاني، حسن الرئيس لخصوم فرصة
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ِّ تنازٍل للغرب. 
ِّح واآلن،التي عارضت منذ البداية تقديم أي 

 ،خامنئي علي هللا آية إليران الروحي القائد يصر 

ه  ،ترامب دونالد ميركيممتنٌّ للرئيس األ  هأن    .«الحقيقي أميركاحياتنا أسهل بإظهاره وجه  يجعل»ألن 

 

 الروس ي العامل

فقد لعبت  والرياض؛ طهران تقارب اتجاهب أيًضا تدفع دورهابأن  موسكو  والخبراء املحللون  يؤكد

اروسيا، والرئيس فالديمير بوتين  ا دوًرا شخصيًّ في توقيع االتفاق بشأن خفض إنتاج النفط بين الدول  مهمًّ

ل. املنظمة هذه خارجمن والدول  ،أوبك منظمة في األعضاء  توافٍق  إلى األمر احتاج االتفاق هذا إلى وللتوصُّ

ِّ  وقبل أوبك، داخل
ي وإيران السعودية العربية اململكة بين ش يءٍ  كل  ة أشهرٍ  منذكانتا ترفضان  ناللت   عد 

د موقٍف  على التوافق  .موح 

عد  
َ
 تريده الذي التطبيع يقتصر وال. إليهابالنسبة  احيويًّ  اأمرً  البلدان هذه بين العالقات تطبيعروسيا  ت

ا أوسع تطبيًعابل تريد  وحده،النفط  على موسكو
ً
 كانالرياض وطهران  بين االتفاقثمن  أن   ويبدو. نطاق

 األولىاملرتبة  فيتأتي  سوريةالرغم من أن   على) املنطقة دول  من غيرها وفي سورية، في الوضع استقرار

 بقدرِّ  السورية املعارضة من جزٍء  فيالسعودية  تأثيراملعروف أن   من هألن  (، روسيا إلىبالنسبة 
حة كبير 

 
املسل

 إلى ذلك،  الرياض أيًضا تعد   كما ،«هللا حزب» مقاتلي فيإيران  يرتأث
ً
 يمرُّ راعية للمعارضة السياسية. إضافة

عبر  «النصرة جبهة»و ،«اإلسالمية الدولة» تنظيم مثل منمن تمويل بعض املجموعات اإلرهابية  جزء  

ٍة  بصورةٍ السعودية،   وعبر قنواٍت غير رسمية. ،سري 

،  من سيؤدي، ذلك أن   لقناعتهاقنوات، من جهتها بإغالق هذه ال موسكوتهتمُّ   همنع  إلىثم  التمويل  توجُّ

 . و روسيا صوب عموًما،ونشاط اإلرهابيين، 
ً
 الرياض مع االقتصادي التعاون  أفق جذبيعلى ذلك،  عالوة

 بينها من كثيرة، ألسباب االتجاه هذا على بحذرٍ  يتصرفون  مازالوا ني. ولكن  السعودييينرجال األعمال الروس

 بصورةالسعودية  ترى في سورية. وحتى اآلن، ال  املشترك وجهدهم وطهران، موسكو بين القوية الشراكة

 على ذلك انعكاس يةكيف أومن تعزيز موقع موسكو في الشرق األوسط،  ستجنيهاالتي  الفائدة واضحة

الجديدة أقرب بكثير بالنسبة  األميركي الرئيس سياسة تعد  مع إيران. وفي هذا السياق،  التقليدي تنافسها

 صالحمليستجيب  ما. إذ يريد ترامب وضع نهايٍة النتشار التأثير اإليراني في الشرق األوسط، السعوديين إلى

 كاملة.  الرياض
ً
 استجابة

عالقٍة  على املحافظة روسيا تريد ناحيٍة األسباب، تجد موسكو نفسها في وضٍع ليس بالسهل. فمن  ولهذه

مع إيران بعالقات غير  ترتبط)التي  وتركيا السعودية،مع إيران، و  ؛في املنطقة جميعهم لشركاءامتوازنة مع 

خرى، ناحيٍة  ومن(. القوية االقتصاديةمريحة، على الرغم من عالقتهما 
ُ
عالقاتها مع  باستعادة روسياتهتمُّ  أ

ا خياٍر؛ أمام ستوَضع موسكو أن الخبراء من كثير رى ويواشنطن.  ا مع إيران.  املتحدة، الواليات مع إم  وإم 

: األميركية املتحدة للواليات رئيًسا ترامب تنصيب قبل Bloomberg «بلومبرغ»الصحفي إيالي لييك من  لقا
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هم ترامب إدارة ممثلو لي يقول » ِّ  إلى يفهموا أن   يريدون  إن 
 بوتين فالديمير الرئيس يكون  أن يمكن درجة أي 

ا لقطع  سورية في طهران عدوان لعرقلة األميركية املتحدة الواليات مع والتعاون  إيران مع عالقاته مستعدًّ

 القضية هذه حول  آخر إلى وقٍت  من وإيران روسيا بين احتكاٍك  ظهور  من الرغم على. «األوسط الشرق  وفي

  «هللا حزب»و سورية ضمنها ومن تلك، أو
 

ه إال ر  بمكان الصعوبة من أن   طهران مع عالقاتها موسكو قطع تصوُّ

ٍ  مع خصومٍة  في الدخول  روسيا تريد ال املبدأ، حيث فمن مفاجئة، بصورةٍ   في( الخطرين) أصدقائها من أي 

 .السعودية العربية واململكة وإيران، ،األوسط: تركيا الشرق 

 

 ؟االتفاق على يساعد الذي ما

ح ضِّ
 ذلك وحتى. موسكو إلى روحاني حسن اإليراني الرئيس سيصل عندما آذار، نهاية في الكثير سيت 

ن قد الوقت، ا األميركي الرئيس سيكون  هل. األوسط الشرق  في ترامب ستراتيجيةا معالم تتبي   ببقاء مهتمًّ

زن، الرئيس وهو السلطة، في روحاني حسن اإليراني الرئيس
 
 وأ معه، والتعامل تصرفاته، توقع ويمكن املت

ل ترامب ن  إ ِّ
 .؟عامة املنطقة وفي الدولة هذه في الوضع زعزعة سيفض 

  لم إذا
 
ل   يحدث ، أميركيٌّ  تدخ  ل وطهران الرياض إمكان في سيكون  قوي  ام يضع. اتفاق إلى التوصُّ

 
 حك

ا الخليج
ً
ل وقف هو إيران أمام شرط ِّ  وقبل. العربية الدول  شؤون في التدخُّ

 عن الحديث يدور  ش يٍء، كل 

 .السورية األرض وعلى لبنان في القوة باستخدام عملياٍت  لتنفيذ «هللا حزب» استخدام

  تأثيًرا السياسية القوى  أكثر أحد- «هللا حزب» فـ. الشروط هذه تلبية السهل من ليس
ً
. لبنان في وقدرة

  الواقع هذا تغيير ممكًنا يكون  ولن
 

ا، اللبنانية، القوى  من وغيره بإجباره إال  حلوٍل  إلى التوصل على تدريجيًّ

ا. توافقية   فيجب سورية، يخصُّ  فيما أم 
 

 وقفت التي الخارجية القوى  أوائل من كان «هللا حزب» أن   ننس ى أال

 .«النصرة جبهة»و «اإلسالمية الدولة» مواجهة في

، قد سورية في الوضع أن   إيران تقتنع عندما    استقر 
 
  أو إرهابيون ثمة  يعد لم هوأن

 
حة معارضة

 
د مسل ِّ

 تهد 

ان
 
سة، الشيعية واملراكز ،الشيعة السك ه املقد   بشرط سورية من يخرجوا أن   «هللا حزب» اتليملق يمكن فإن 

 .والسياسية االقتصادية إيران مصالح ضمان
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 الخالصة

ٍ  أدنى دون  من فإيران ،أيًضا للسعوديين مالئًما املصالح حدود رسم يكون  قد
ل شك  ِّ

 
 إلى بالنسبة تمث

ا عدًواالسعوديين  ب  إال مواطنيهم، غضب عليه ليلقوا ،مالئًما خارجيًّ
 
من  كثيًراأن  املواجهة املفتوحة تتطل

األفضل  من فسيكون  أميركية،السعودية تسوية حساباتها مع إيران بأيٍد  إمكان فياملوارد. وإن لم يكن 

ق ذلك، خالفوبالتفاهم معها.  ، في الفوض ى ستتعم 
َ
  املنطقة

 
ُل  املشترك العدو سيستغلُّ  إذ ِّ

 
 الدولة» بـ املتمث

ة الوضع. ال يحتاج أحد  وصول األمور إلى هذه النقطة. واملهمُّ اآلن أال يغذَي أحد  من الخارج  هذا «اإلسالمي 

 .السعودية لدى أو طهران لدى السياسية الطموحات هذه
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