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اإلهـــــــداء


الدي أطال اهلل في عمرهما وحباهما الصحة والعافية في الدنيا
إلى و ّ
وجعلهما من أهل الجنة ونعيمها في اآلخرة..



إلى إخواني وأخواتي الذين وقفوا بجانبي طوال مشوار حياتي وما زالوا..



معلمي في مختلف المراحل والذين نهلت من علمهم حتى وصلت إلى
إلى
َّ
اللحظة..



إلى صديقاتي اللواتي بقلوبهن الجميلة أضفن إلى حياتي حلوها وبهجتها..



ونعمه في جنان
إلى روح الدكتور الفاضل :موسى حلِّس رحمه اهلل َّ



إلى أرواح شهدائنا األبرار الذين دفعوا الغالي والنفيس في سبيل اهلل ثم



ضحوا بحرياتهم لننال حريتنا والذين يواجهون
إلى أسرانا البواسل الذين ّ
المحتل بأمعائهم الخاوية..



إلى كل هؤالء أهدي هذه الرسالة مع خالص الود والتقدير !

الفردوس العظيم..
الوطن..

فداء يوسف أبو جزر

أ

الشكر والتقدير
ل وآخ ار .فهو صاحب الفضل والمنة .وانطالقا من قول النبي
الحمد هلل أو ا

صلى اهلل عليه وسلم " من ل يشكر الناس ل يشكر اهلل".

وبعد حمد اهلل عز وجل والثناء عليه ،أتقدم ألستاذي الجليل ،الدكتور رياض

محمود األسطل ،أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك بجامعة األزهر ،بالشكر
الجزيل على إشرافه على هذه الرسالة ،وعلى ما بذله من وقت وجهد في اإلرشاد

والتوجيه وبذل النصح ،واتمام بعض النقص ،وتجميل ما تم ،طوال فترة إعداد هذه

الدراسة.

لقد تتلمذت على يديه ،وتعلمت منه أصول البحث العلمي .وكان لصبره

ِ
كبير األثر في إخراج هذه الرسالة على هذا النحو ،إذ لم يترك كبيرة ول
وسعة صدره َ
صغيرة ،ول شارة ول واردة إل شاركني فيها بتواضع جم وعطاء غزير .فجزاه اهلل عني

خير الجزاء .وله مني كل التقدير والمتنان.

كما أود أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لألستاذين الكريمين أعضاء لجنة

المناقشة.

األستاذ الدكتور :ناجي شراب

مناقشا داخليا

والدكتور :صالح أبو ختلة

مناقشا خارجيا

على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة.
وفي النهاية ،أدعو اهلل سبحانه وتعالى أن ينال هذا الجهد القبول .وحسبي

أنني اجتهدت ولكل مجتهد نصيب ،والكمال هلل وحده .فإن وفقت فمن اهلل ،وان

قصرت فعذري قوله سبحانه وتعالى " :قالوا سبحا َنك ال علم لنا إال ما علمتَنا إنك
العليم الحكيم".
أنت
ُ
الباحثة

ب

ملخص الدراسة
تتن ــاول ه ــذه الد ارس ــة العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية وانعكاس ــاتها عل ــى دول الحـ ـوار العرب ــي
( ،)4112 – 4991باإلضافة لدراستها للخلفية التاريخيـة لجـذور العالقـات اإليرانيـة السـعودية منـذ
ع ـ ـ ــام (  4919حت ـ ـ ــى ع ـ ـ ــام  . ) 4991كم ـ ـ ــا تتن ـ ـ ــاول العالق ـ ـ ــات اإليراني ـ ـ ــة الس ـ ـ ــعودية السياس ـ ـ ــية

والقتصـ ــادية وتـ ــدرس أثـ ـ كـر تلـ ــك العالقـ ــات علـ ــى دول الج ـ ـوار الجغ ارفـ ــي  .وقـ ــد عرضـ ــت الد ارسـ ــة
للمحـ ــددات المـ ــتثرة فـ ــي تطـ ــور العالقـ ــة بـ ــين البلـ ــدين ،ثـ ــم بينـ ــت أبعـ ــاد العالقـ ــات السياسـ ــية لتلـ ــك
العالق ــات ،حي ــث ظه ــر أنه ــا ش ــهدت فتـ ـرة ازده ــار غي ــر مس ــبوقة ف ــي عه ــد خ ــاتمي ،نظـ ـ ار لسياس ــة

النفتــاح التــي تميــز بهــا حكمــه حيــث تبــين أن ذلــك قــد أدى إلــى إقامــة عالقــات اقتصــادية متطــورة
ش ــملت مختل ــب جوان ــب الحي ــاة القتص ــادية وبخاص ــة ف ــي مج ــالت التج ــارة والص ــناعة والز ارع ــة ،

باإلضــافة إلــى الش ـراكة فــي قطــان الــنفط والطاقــة .وقــد تمكنــت الــدولتان مــن خــالل هــذه العالقــة أن
تقيما توازنا معقولا للتبادل التجاري ،وأن تحافظا معا على أسعار معقولة للبرميل النفط.
ثم عرضت الدراسة آلثار تطور العالقـات السياسـية والقتصـادية بـين إيـران والسـعودية فـي
ظــل خــاتمي علــى أقــاليم دول الجـوار العربــي ،وعلــى بعــض األنشــطة الحضــارية األخــرى ،حيــث تــم
نزن فتيل التوتر األيديولوجي ،كما تم الحفـاظ علـى قداسـة موسـم الحـت واسـتبعاده عـن حـالت الشـد

والجذب التي كانت تحصل على عهد سابقي الرئيس خاتمي.

واعتمــدت الد ارســة علــى مجموعــة مــن المنــاهت العلميــة بشــكل يخــدم ســير البحــث و يالئــم

عــرض وتحليــل المعلومــات كــالمنهت التــاريخي والمــنهت الوصــفي ونظري ـة الــدور ونظري ـة الص ـران ،
ونظرية المصلحة القومية ونظرية تحليل النظم .
وقد تم تقسيم الرسالة إلى سبعة فصول ،ومقدمة وخاتمة :
تن ــاول الفص ــل األول أدبي ــات البح ــث وم ــنهت الد ارس ــة ،ث ــم تن ــاول الفص ــل الث ــاني الج ــذور
التاريخي ــة للعالق ــات اإليرانيـــة الس ــعودية  .أمـــا الفص ــالن الثال ــث وال اربـ ــع فق ــد تطرق ـ ـا إل ــى توضـ ــيح
محــددات العالقــات اإليرانيــة الس ــعودية فــي عهــد الـ ـرئيس محمــد خــاتمي  4991م –  4112أم ــا
الفصـل الخــامس فقــد تضــمن اتجاهـات العالقــات السياســية بــين إيـران والســعودية فــي الفتـرة نفســها .

ثم بين الفصل السادس تطور العالقات القتصادية اإليرانيـة السـعودية فـي نفـس الفتـرة .أمـا الفصـل

السابع فقد تناول أثر العالقـات اإليرانيـة السـعودية فيمـا بـين عـامي  4112 – 4991م علـى دول
الجوار العربي

ت

وأخي ـ ار تــم التوصــل إلــى نتــائت وتوصــيات الد ارســة ،حيــث خلصــت الد ارســة إلــى عــدة نتــائت

كان من أهمها:


أ ن تبني إيران أيديولوجية تصدير الثورة أدى بالعالقات بين الجانبين اإليراني والسعودي
إلى توتر شبه دائم .



أن ال ـرئيس خــاتمي اســتطان بسياســة حســن الج ـوار وح ـوار الحضــارات أن يطــور العالقــات
اإليرانية مع السعودية ودول الخليت .



أن تطور العالقات اإليرانية السعودية ساهم بشكل كبير في استقرار السوق النفطية.

أما أهم التوصيات فهي:


عدم العتماد السعودي المطلق على الوليات المتحدة؛ ألنها تعمل وفقا ألجندتها



أن تحدد السعودية رتية مشتركة لمفهوم أمن الخليت العربي ،في ضوء المتغيرات الدولية

السياسية والقتصادية الخاصة  ،وليست معنية بمصالح المنطقة على نحو جدي.
.



ضرورة التحرك اإليراني الجاد إلزالة التوجسات التي تولدت لدى دول المنطقة تجاه
البرنامت النووي اإليراني

ث

Abstract
This study handles Saudi relations and their reflux on Arab
neighborhood countries (1997-2005) in addition to studying the roots of Saudi
Iranian relations from (1979 to 1996). The thesis also handles Saudi Iranian
political and economic relations and the effect of such relations on countries of
geographic neighborhood. Thus it approached the factors limiting the
development of relations between the two countries then identified the extent of
political relation of such relations where it has been evident that it witnessed an
unprecedented period of prosperity during khatemi days. It has been shown that
Iran and Saudi Arabia established advanced economical relations that included
various aspects of economic life, particularly in the fields of trade, Industry and
agriculture, in addition to partnerships in oil and energy sectors. The two
countries could, through this relation, create a reasonable price for oil barrel.
Then the study went on to handle the effect of the development of political and
economic relations between Saudi Arabia and Iran under khatemi on the
regions of Arab neighborhood and on some of the other cultural activities,
when ideology tension was put to rest, and the holiness of pilgrimage was
saved and kept away from the tug-of-war state that had occurred in the days of
those who came before khatemi. The study depended on a set of scientific
methodologies that would serve the process of researching and suit the
presentation and analyzing of data, such as: historic method, descriptive
method,
Aldo's theory, conflict theory, national interests theory and systems
analysis theory. The thesis has been divided into six chapters, a preface and a
prelude. The first chapter handled the historical roots of Iranian Saudi relation.
The second chapter went to explain the factors that limited Iranian Saudi
relation during the days of president 1997-2005. the third chapter included the
trends to political relations between Iran and Saudi Arabia during the same
period. Then in the fourth chapter it showed the improvement of Saudi Iranian
economic relations in the same period. The fifth chapter handled the effect of
Saudi Iranian relation during the period from 1997-2005 on the Arab
neighborhood countries. Finally, results and conclusions of the study are listed.
The study concluded that Iranian Saudi relation during the period between
1997-2005 had been fluctuation between tension and improvement, although
improvement prevailed during that period in various aspects, which state had
its reflect on the Arab neighborhood countries.

The study recommended that :
 Gulf states should have a specific joint perspective of the Gulf security
concept, and not to depend on defense obtained from others, because,
this minimizes the role of Gulf states.

ج

 Arab Shia individuals should not be all considered to be part of the
Iranian prospect for the Gulf, because danger is not in the belief they
adopt, but in the discriminative and transcendence of the Iranian
revolutionary wave that based on spreading the shiat beliefs ( of the
Twelve Imams ) at cost for the Sunnah trend.
 Iran should take a unified stand towards the Gulf Cooperation Council
States in order for confidence to continue thrive between Iran and the
Gulf states, and for the good relations that started with President
Mohammed Khatemi to continue as well.
 A unified Arab strategy must be adopted towards the Iranian nuclear
program; such strategy to be obliging, under supervision from Arab
countries, particularly the geographic countries neighboring to Iran, in
the negotiations and discussions concerning Iran's unclear program.

ح
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مقدمة
تعتبــر العالقــات اإليرانيــة  -الس ــعودية ذات طبيعــة معقــدة منــذ س ــنوات ،حيــث يرجــع ه ــذا

التعقيــد إلــى مجموعــة مــن العوامـل المــتثرة .فمــن ناحيــة لعــب العامــل المــذهبي دو ار كبي ـ ار فــي تعقيــد
هــذه العالقــات ،حيــث أن الجمهوريــة اإليرانيــة تعتنــق المــذهب الشــيعي اإلثنــي عشــري ،بينمــا تعتنــق
المملكـ ــة العربيـ ــة الس ـ ــعودية المـ ــذهب الس ـ ــني السـ ــلفي .وكثيـ ـ ـرة هـ ــي الختالف ـ ــات والخالفـ ــات ب ـ ــين

المذهبين ،والتي تصل في ذروتها ،أحيانا ،إلى مرحلـة التكفيـر والتشـهير بـين الجـانبين .ومـن ناحيـة
ثانيـــة هنـ ــاك عـ ــدة عوامـ ــل أخـــرى أثـ ــرت ،ول ازلـ ــت تـ ــتثر ،علـ ــى العالقـ ــات بـ ــين الجـ ــانبين كالعامـ ــل

الجغ ارفــي ،المتمثــل فــي الص ـران علــى ســيادة الخلــيت ،ومحاولــة إيـران فــرض ســيطرتها علــى الخلــيت
العربي ،كذلك الصران على الحدود بين إيران ودول عربية مجاورة .ومـن ناحيـة ثالثـة هنـاك العامـل

السياســي أيضــا الــذي نــتت عــن عالقــات البلــدين بــدول أخــرى فمــثال عالقــات الســعودية بالوليــات
المتح ــدة األمريكيـــة تـــزعت إي ـ ـران كثيـ ـرا ،وعالقـــات إي ـ ـران بروسـ ــيا ت ــزعت السـ ــعودية ،أيضـــا العامـ ــل
العسـكري وهــو عامــل التســلح ،والمتمثــل بـالملب النــووي اإلي ارنــي الــذي تعتبـره الســعودية خطـ ار كبيـ ار

يداهم أمن الخلـيت العربـي ويـتثر بالسـلب علـى جميـع الواقعـة عليـه ،ومـن العوامـل األخـرى المهمـة،
التنــافس علــى الــدور اإلقليمــي والــتحكم فــي م ـوازين القــوى الســائدة ورغبــة إي ـران ب ـأن يكــون لهــا دور
إقليمي رئيسي على حساب الدور السعودي .
هذه العوامل مجتمعة جعلت العالقـات بـين إيـران والسـعودية تسـير نحـو األسـوأ علـى الـرغم
مــن حــدوث بعــض النف ـراج فــي عهــد اإلصــالحيين ،حيــث عقــدت بعــض التفاقيــات وتمــت بعــض

الزيـارات لتطـوير العالقـة بـين البلـدين .فقـد كانـت السـعودية تخشـي مـن التمـدد الشـيعي اإلي ارنـي فــي
المنطقــة ،كمــا كانــت تخشــى أن تفقــد الزعامــة الخليجيــة والعربيــة التــي تتمتــع بهــا .فــإيران يمكــن أن
تـ ــتثر فـ ــي كثيـ ــر مـ ــن المنـ ــاطق العربيـ ــة الشـ ــيعية وغيـ ــر الشـ ــيعية  ،وذلـ ــك كـ ــالحوثيين فـ ــي الـ ــيمن،

والمعارضين البحرين ،وأهـالي المنطقـة الشـرقية فـي السـعودية وغيـرهم مـن الـدول التـي تضـم أقليـات

شيعية.

مشكلة الدراسة:
تبــرز مشــكلة الد ارســة فــي العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي فت ـرة زمنيــة محــددة ،هــي فت ـرة
ال مهمـا
رئاسة محمد خـاتمي ( ،)0225-7991حيـث شـكلت المتغيـرات السياسـية والقتصـادية عـام ا

فـي إعـادة صــياغة العالقـات التاريخيـة بــين البلـدين رغـم مــا بينهمـا مـن خالفــات مذهبيـة ،وتوجهــات
2

مختلفـ ــة فـ ــي ‘دارة سياسـ ــتهما الخارجيـ ــة عامـ ــة وتجـ ــاه الـ ــدول الغربيـ ــة والقـ ــوى الكبـ ــرى علـ ــى وجـ ــه
الخصوص .وهو األمر الذي يجعل هذه الفترة جديرة بالسـتجالء والبحـث ومحاولـة الكشـب العلمـي

.

تساؤالت الدراسة:
وتبـرز مشـكلة البحــث فـي السـتال الرئيسـي اآلتـي :مــا طبيعـة العالقــات اإليرانيـة الســعودية
فـ ــي عهـ ــد محمـ ــد خـ ــاتمي وأثرهـ ــا علـ ــى دول الج ـ ـوار( )0225-7991؟ والـ ــى أي حـ ــد أثـ ــرت هـ ــذه

العالقات على دول الجوار العربي؟

ويتفرن عن هذا الستال عدد من األسئلة الفرعية ،هي:
 -7ما جذور العالقات اإليرانية السعودية ( )7991-7919؟
 -0ما محددات العالقات اإليرانية السعودية زمن الرئيس محمد خاتمي ( )0225-7991؟
 -3ما اتجاهات العالقات السياسية بين إيران والسعودية في عهد الرئيس محمد خاتمي ؟
 -4كيب تطورت العالقات القتصادية بين إيران والسعودية ( )0225-7991؟
 -5ما أثر العالقات اإليرانية السعودية فيما بين سنتي ( )0225-7991على دول الجوار؟

أهداف الدراسة:
 .7بيان جذور العالقات اإليرانية السعودية (. )7991-7919
 .0توضيح محددات العالقات اإليرانية السعودية (. )0225-7991
 .3بيان أبعاد العالقات السياسية بين إيران والسعودية (. )0225-7991
 .4بيان تطور العالقات القتصادية بين إيران والسعودية (. )0225-7991
 .5إبـراز أثـر العالقـات اإليرانيـة السـعودية فيمـا بـين سـنتي ( )0225-7991علـى دول الجـوار
العربي.

 .1تفس ـير أســباب التــوتر بــين البلــدين ،هــذا التــوتر الــذي اســتمر فت ـرات طويلــة ممــا أثــر كثي ـ ار
على عالقات البلدين ،وكان لهذا التوتر أسبابه الكثيرة .

 .1بيان السبل الكفيلة بالمحافظة على عالقات حسنة بين البلدين .
أهمية الدراسة:
 -7تلفت نظر المستولين والمهتمين لما يتركـه تـوتر العالقـات مـن التـداعيات علـى مسـتقبل منطقـة
الخل ــيت م ــن ناحي ــة ،ومس ــتقبل النظ ــام اإلقليم ــي العرب ــي م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،وت ــداعياتها علـ ــى

مستقبل العالقات العربية اإليرانية ،من ناحية ثالثة.
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 -0تكشــب عــن العالق ــة الوطيــدة بــين القتص ــاد والسياســة ،وتب ــين أنهمــا قــد يس ــيران فــي طـ ـريقين
مختلفين ،وأن ذلك قد يجعل أحدهما يساهم في تلطيب العالقة باآلخر. .

 -3تسهم في تنمية وتطوير المعـارب والد ارسـات السـابقة ،فهـي سـتكون إضـافة جديـدة تضـاب إلـى
سلســلة الد ارســات التــي تحــدثت ع ــن هــذا الموضــون ،وســتكون ه ــذه الد ارســة معمقــة فــي الفتـ ـرة

المقصودة .
 -4تضــع خطـوات علــى طريــق تطــوير العالقــات بــين إيـران والســعودية ،هــذه العالقــات التــي كانــت

ومــا ت ـزال مهمــة داخليــا واقليميــا وحتــى دوليــا ،لــذلك كــان مــن الطبيعــي اهتمــام الد ارســات بهــذا
الموضون ،وتخصيصه بالبحث والتمحيص .

منهج الدراسة:
س ــيتم العتم ــاد ف ــي ه ــذه الد ارس ــة عل ــى الم ــنهت الت ــاريخي ،ال ــذي يس ــاعد عل ــى معرف ــة ج ــذور
العالقــات اإليرانيــة ( ،)7991-7919وتطورهــا ،ثــم تحليــل هــذه العالقــات ضــمن ســياقها التــاريخي

لتعزيــز فهــم هــذه العالقــات س ـواء كانــت مســتقرة أو متذبذبــة  .كمــا ســيتم اســتخدام المــنهت الوصــفي
التحليلــي لوصــب وتحليــل المواقــب التــي بنيــت عليهــا تلــك العالقــات ،ووصــب العالقــات نفســها
س ـواء كانــت مســتقرة أو متذبذبــة ،كــذلك بعــض المن ـاطق التــي لهــا عالقــة بالد ارســة ،أيضــا وصــب
أوضان البلدين ،وأنظمة الحكم فيها ،وعالقتها مع الـدول المختلفـة  .وستسـتخدم الباحثـة ،باإلضـافة
إلى ذلك ،عددا من المناهت والنظريات ومنها:

 – 7نظرية الدور  ،وذلك لرصد المكانة التـي تلعبهـا كـال البلـدين ،كـذلك رصـد الـدور الـذي تسـعى
إيران للعبه ليكون منافسا لدور الذي تلعبه أمريكا .

 -0نظريـة المصـلحة القوميــة حيـث أنــه غالبـا مــا كانـت العالقـات بــين الطـرفين تميــل إلـى التصــادم
والصران وفي حالت نادرة كان التفاق والتصالح ،هذا التصالح بين البلـدين لـم يكـن مـن أجـل
التصالح نفسه بل من أجل المصـلحة الخاصـة لكـال البلـدين ،فـإيران كانـت تسـعى للتصـالح مـع
السعودية لتأمن شر أمريكـا التـي مـن مصـلحتها أن يـتم التصـالح بـين إيـران والسـعودية لتطمـئن
علـ ــى اسـ ــتقرار منطقـــة الخلـ ــيت التـ ــي تعتبرهـــا المجـــال الحيـ ــوي لهـــا ،والسـ ــعودية رأت فـ ــي هـ ــذا
التصــالح بوابــة لتــأمن شــر إي ـران التــي أصــبحت تمتلــك الســالح النــووي المتقــدم ،كــذلك لترضــي
حليفه ــا األكب ــر أمريك ــا ،باإلض ــافة إل ــى بع ــض المص ــالح القتص ــادية واألمني ــة م ــن هن ــا كان ــت
الضرورة ملحة لستخدام نظرية تبادل المنفعـة التـي توضـح حـالت التصـالح أو التضـارب بـين

البلدين لتحقيق المصالح الخاصة.
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حدود الدراسة:
 -7الحد الزماني :تتمحـور الد ارسـة حـول موضـون العالقـات اإليرانيـة السـعودية  0225-7991منـذ
فــوز ال ـرئيس محمــد خــاتمي فــي النتخابــات اإليرانيــة  7991وحتــى انتهــاء فت ـرة حكمــه ،0225

وهـي فتـرة العالقـات الذهبيــة بـين البلــدين ،فقـد كانــت هـذه العالقــات غايـة فــي التـأزم بعــد ســقوط
الحكم الملكي في إيران وقيام الجمهورية اإليرانية اإلسالمية.

 -0الحد المكاني :يتمركز مكان الدراسة في إيران والسـعودية علـى وجـه الخصـوص البلـدين اللـذان
تناولت الدراسة العالقات بينهما ،ثم تتوسع لتشمل منطقة الخليت عامة وهـي المنطقـة التـي تقـع
فيها البلدين وتدور فيها مظاهر التقارب والتباعد.

مصطلحات الدراسة:
 تصدير الثورة:مصطلح ظهر في إيـران عقـب نجـاح الثـورة اإلسـالمية اإليرانيـة ،بقيـادة الخمينـي فـي قلـب
النظام الملكي بإدارة محمد رضا بهلوي ،لتصـبح إيـران دولـة دينيـة ،ويقـوم هـذا المصـطلح علـى
العمل من أجل قيام ثورات مشابهة للثورة اإلسالمية اإليرانية في جميع دول الشرق األوسط.
 التيار اإلصالحي :يشــار بــه إلــى توجــه سياســي أو اجتمــاعي أو دينــي ضــمن اتجــاه عــام معــين ،يــدعو األف ـراد

الذين في هـذا التيـار إلـى تغييـرات يعتبرونهـا غيـر انقالبيـة ،وليسـت جذريـة بحيـث تصـلح أمـور
يعتبرونها خاطئة ضمن التوجه السائد.
 -السياسة الخارجية ): )Foreign policy

مصــطلح سياســي يعنــي كــل مــا يتعلــق بعالقــات الدولــة الخارجيــة والدبلوماســية مــع البلــدان

األخرى ،سواء كانت مجـاورة أو غيـر مجـاورة ،وفـي أغلـب البلـدان واألمـم تهـتم و ازرة الخارجيـة
بتنظــيم هــذه السياســة ،والسياســة الخارجيــة هــي إحــدى فعاليــات الدولــة التــي تعمــل مــن خاللهــا
لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي ،وتعتبـر الدولـة الوحـدة األساسـية فـي المجتمـع الـدولي ،وهـي

المتهلــة لممارســة السياســة الخارجيــة بمــا تملكــه مــن ســيادة وامكانيــة ماديــة وعســكرية ،ويعرفهــا

"بالنــدو ولتــون " أنهــا مــنهت تخطــيط للعمــل ،يطــوره صــانعي الق ـرار فــي الدولــة تجــاه الــدول أو
الوحدات الدولية األخرى ،بهدب تحقيق أهداب محددة في إطار المصلحة الوطنية.
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية:ه ــو منظم ــة سياسـ ــية واقتص ــادية واجتماعيـــة واقليمي ــة بحســـب المب ــاد التـ ــي ح ــددها نظامهـ ــا
األساس ــي  ،فمجل ــس التع ــاون الخليج ــي يمث ــل تنظيم ــا تعاوني ــا إقليمي ــا أنش ــا ع ــام  7997بع ــد
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نشـ ــوب الحـ ــرب العراقيـ ــة اإليرانيـ ــة بـ ــين دول الخلـ ــيت العربيـ ــة وذلـ ــك لمواجهـ ــة التحـ ــديات التـ ــي
فرض ــتها الظ ــروب المحيط ــة بالمنطق ــة ،وتش ــمل مج ــالت عمل ــه جوان ــب القتص ــاد والسياس ــة

واألمــن والثقاف ــة والصــحة واإلع ــالم والتعلــيم والش ــتون التش ـريعية واإلداري ــة والطاقــة والص ــناعة
والتعــدين والز ارعــة والثــروات المائيــة والحيوانيــة ،ويتكــون هــذا المجلــس ســت دول أعضــاء وهــي
اإلمارات ،البحرين ،السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت.
 المذهب االثني عشري:يعرب بالرافضة أو اإلمامية أو الجعفرية ،وهـم طائفـة دينيـة إسـالمية ،وعـادة فـإن لفظـة الشـيعة
إذا قيل ــت مطلق ــة دون تخص ــيص ،ف ــإن ال ــذهن ينص ــرب نح ــو اإلثن ــي عشـ ـرية لكونه ــا الطائف ــة
األكبـر مـن حيـث عـدد األتبـان مـن بــين الطوائـب الشـيعية األخـرى ،وتَسـ ىمى أتبـان هـذه الطائفــة
بهــذا الســم تميي ـ از لهــم عــن الطوائــب األخ ـرى التــي تحمــل اســم الشــيعة كالزيديــة واإلســماعيلية،

ولعتقــادهم بــأن النبــي محمــد قــد نــص علــى إثنــي عشــر إمام ـا خلفــاء مــن بعــده ،فكــان الخــالب
حول عقيدة اإلمامة هي المائز الرئيس بينهما وبين الطوائب اإلسالمية.

 منظمة األوبك(:)OPECهـي اختصـار لجملـة )(Organization of the petroleum Exporting countries

واألوبك هي منظمة عالمية تضم اثنا عشرة دولة ،تعتمد علـى صـادراتها النفطيـة اعتمـادا كبيـ ار
لتحقيــق مــدخولها ويعمــل أعضــاء األوبــك لزيــادة العائــدات مــن بيــع الــنفط فــي الســوق العــالمي،
والتحكم في أسعاره وضبط إنتاجه ،وتملك الدول األعضـاء فـي هـذه المنظمـة  %42مـن النـاتت
العالمي ،و%12من الحتياطي العالمي للـنفط تأسسـت فـي بغـداد مـن طـرب السـعودية ،إيـران،
العراق ،الكويت ،فنزويال ومقرها فيينا.

 الهالل الشيعي:مصـ ــطلح سياسـ ــي ،اسـ ــتخدمه عبـ ــد اهلل الثـ ــاني ملـ ــك األردن للواشـ ــنطن بوسـ ــت وأثنـ ــاء زيارتـ ــه
للوليــات المتحــدة فــي أوائــل شــهر ديســمبر ،0224عبــر فيــه عــن تخوفــه مــن وصــول حكومــة

عراقية موالية إليران إلى السلطة فـي بغـداد تتعـاون مـع طهـران ودمشـق ،إلنشـاء هـالل يخضـع

للنفوذ الشيعي ،ويمتد إلى لبنان ،ويخل بالتوازن القـائم مـع السـنة ،ورأى فـي بـروز هـالل شـيعي
ف ــي المنطق ــة م ــا ي ــدعو إل ــى التفكي ــر الج ــدي فـ ـي مس ــتقبل اس ــتقرار المنطق ــة يمك ــن أن يحم ــل

تغييرات واضحة في خارطة المصالح السياسية والقتصادية لبعض دول المنطقة.

الدراسات السابقة:توجد العديد من الدراسات التي تناولت العالقات بين إيران والسعودية ومن بين هذه الدراسات:
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 -1دراســـة عبـــد اهلل فـــالي المطيـــري" ،أمـــن الخ لـــيج العربـــي والتحـــدي النـــووي اإليرانـــي ،رســـالة
ماجســتير ،قســم العلــوم السياســية ،جامعــة الشــرق األوســط . 2211 ،هــدفت هــذه الد ارســة
لتوضـيح العالقــات الخليجيــة اإليرانيــة ،وقســمت هــذه العالقــات إلــى فتـرات ،الفتـرة األولــى كانــت
فــي عهــد الشــاه مــن 4919-4914تناولــت فيهــا الفت ـرة األولــى مــن حكــم الشــاه ثــم قــوة إي ـران

العســكرية فــي تلــك الفت ـرة واألطمــان اإليرانيــة فــي الخلــيت العربــي فــي ،أمــا الفت ـرة الثانيــة ركــزت
فيهــا علــى عهــد الثــورة اإلســالمية  4991-4919تحــدثت فيهــا عــن عــودة الخمينــي إلــى إي ـران

بعــد أن كــان يعــي

فــي المنفــى ثــم انتقلــت إلــى فت ـرة حكــم هاشــمي رافســنجاني ،والفت ـرة الثالثــة

الثورة من عام  4144-4991وقد تناولت فيها عهد محمـد خـاتمي  4991حيـث ركـزت علـى
التقــارب اإلي ارنــي الخليجــي الــذي تبلــور فــي هــذه الفتـرة ،وتعــدت الد ارســة ذلــك إلــى عهــد محمــود

أحمــدي نجــاد واستعرضــت فيهــا البرنــامت النــووي اإلي ارنــي وأهدافــه واعــادة إحيــاءه ،ثــم أبــرزت

دوافــع إيـران لمــتالك الســالح النــووي وقســمتها إلــى دوافــع داخليــة ودوافــع خارجيــة واستعرضــت
أثــر البرنــامت النــووي علــى منطقــة الخلــيت والمواقــب الخليجيــة واإلقليميــة والدوليــة مــن الملــب
النــووي ،كــذلك ركــزت علــى كيفيــة مواجهــة التحــديات التــي يفرضــها البرنــامت النــووي اإلي ارنــي

وم ارحــل إدراك التحــدي األمنــي الخليجــي كمــا فســرت مفهــوم األمــن اإلقليمــي الخليجــي بالنســبة
إليران.
 –2دراسة فريدريك ويـري وخخـرون" ،العالقـات السـعودية اإليرانيـة منـذ سـقوط صـدام -التنـافس
والتعاون وانعكاس ذلك على السياسة األمريكية ،عرض وتحليـل هاشـم بانقـا الـريي ،الناشـر
مؤسسة راندَ ،غيناء للنشر .2002 ،طرحـت هـذا الد ارسـة العالقـات بـين إيـران والسـعودية مـن
حيــث المواجهــة والتعــاون ،ثــم وضــحت أثــر المذهبيــة واأليــديولوجيا علــى هــذه العالقــات ،كمــا

بحثــت فــي الصـ ـران فــي منطقــة الخل ــيت بــين إيـ ـران والســعودية ،وتعــدت ذل ــك لد ارســة عالق ــات
البلــدين ومواقفهمــا تجــاه الص ـران فــي لبنــان وفلســطين ،وخلصــت هــذه الد ارســة بمناقشــة النتــائت
الرئيسية في موضون العالقات اإليرانية السعودية وانعكاس ذلك على السياسة األمريكية.

 – 2دراســـة مخلـــد مبيضـــين" ،العالقـــات الخليجيـــة اإليرانيـــة – 2002-1221الســـعودية حالـــة

دراســـة" ،مجلـــة المنـــارة المجلـــد  ،11العـــدد  . 2002 ،2ألق ــت الد ارس ــة الض ــوء عل ــى تط ــور
العالقــات الخليجي ــة اإليراني ــة منــذ  ،4999ث ــم تع ــدت ذل ــك لتفســير التق ــارب الخليج ــي اإلي ارن ــي
واألس ــباب الت ــي أدت إل ــى ح ــدوث ه ــذا التق ــارب ،وق ــد طرح ــت عوام ــل التباع ــد ف ــي العالق ــات
الخليجيــة ووض ــحتها ،وأب ــرزت تــأثير التق ــارب الس ــعودي اإلي ارن ــي علــى دول الخل ــيت ،ث ــم ألق ــت
الضــوء علــى القضــية العراقيــة وتطــور الوضــع فــي الع ـراق بعــد الحــتالل ،واستعرضــت عمليــة

التقارب السعودي اإليراني .
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 – 1دراسة محمـد سـالم الكـواز" ،العالقـات اإليرانيـة السـعودية –2001-1221دراسـة سياسـية"،
مركــــز الدراســــات اإلقليميــــة ،العــــدد  .2001 ،1هـــدفت هـــذه الد ارسـ ــة إلـ ــى توض ـ ـيح الجـ ــذور
التاريخيــة للعالقــات السياســية اإليرانيــة الســعودية  ،4919-4942أي منــذ عهــد الشاهنشــاهية
وحتــى بدايــة الثــورة اإلســالمية ،ثــم ألقــت الضــوء علــى تطــور تلــك العالقــات ،4999 -4919
وقســمت هــذه الفت ـرة إلــى مــرحلتين المرحلــة األولــى مــن  ،4999-4919أي مــن بدايــة الثــورة

اإلســالمية وحتــى تــولي رافســنجاني ،أمــا المرحلــة الثانيــة بــدأت مــن  ،4991-4999أي منــذ
عهد رافسنجاني وحتى تولي خاتمي ،وركزت الد ارسـة علـى التفاقيـة األمنيـة اإليرانيـة السـعودية
4114التــي أبرمهــا خــاتمي مــع الســعودية ،دوافعهــا ومحاورهــا األساســية وأبعادهــا ،حيــث كانــت
خطوة نوعية في طريق التقارب بين البلدين .

 – 5دراســة طــالل عتريســي" ،الجمهوريــة الصــعبة -إيــران فــي تحوالتهــا الداخليــة وسياســـاتها
اإلقليمية" ،دار الساقي للنشر ،بيروت . 2002 ،عالجت هذه الدراسة فتـرة حكـم اإلصـالحيين
في إيران ،والتـي بـدأت منـذ  7991بتـولي محمـد خـاتمي رئاسـة الجمهوريـة وانتهـت
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بفــوز غيــر متوقــع لمحمــود أحمــدي نجــاد رئيســا سادســا إلي ـران ،واستعرضــت الد ارســة السياســة
الداخليــة فــي إي ـران والموقــب اإلي ارنــي مــن الحــرب األمريكيــة علــى أفغانســتان والع ـراق ،وأبعــاد

العالق ــة األمريكي ــة اإليراني ــة ،وت ــداعيات تط ــور المل ــب الن ــووي اإلي ارن ــي ،مستخلص ــا أن إيـ ـران
ستســتمر م ـ ن جهتهــا فــي العمــل علــى أل تشــعر الوليــات المتحــدة األمريكيــة بالطمئنــان فــي
ســاحة الشــرق األوســط ،وتتكــد الد ارســة أن غيــاب الخطــة لمــا بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين

أدت إلى وجود فراغ لم تستطع واشنطن ملته وحدها بل شاركتها فيه إيران ،كمـا أكـدت الد ارسـة
أن هذا الدور المتنامي والمتسارن يقلـق الوليـات المتحـدة وحلفاءهـا فـي المنطقـة وأكثـر مـا يقلـق
السعودية التي بادرت إلى تحسين العالقات مع إيـران فكانـت فتـرة حكـم خـاتمي هـي الفتـرة التـي

بــدت فيهــا العالقــات بشــكل واضــح ،وهنــا لــيس بالضــرورة أن تنتهــي العالقــات بــين إي ـران ودول
الخليت لسبب انتهاء فترة حكم محمد خـاتمي بـل قـد تمتـد هـذه العالقـات حتـى فـي عهـد الـرئيس
المح ــافظ محم ــود أحم ــدي نج ــاد ،وربم ــا تت ارج ــع ه ــذه العالق ــات لك ــن انقطاعه ــا تمام ــا أو حت ــى
عودتها إلى سابق عهدها منذ بداية الثورة اإلسـالمية أمـر غيـر وارد فـي مسـتقبل العالقـات بـين

البلدين.
 -2دراســة رنــدة مصــطفى عبــد الـــرحمن ،العالقــات اإليرانيــة الســعودية  ،2000-1220رســـالة
ماجستير ،جامعة الخرطوم .2001،تناولت هذه الد ارسـة العالقـات اإليرانيـة السـعودية -7992
 0222واستعرضت أهم القضايا التعاونية والخالفية بـين البلـدين ،حيـث بـدأت باسـتعراض نشـأة
وتتطور علم العالقات الدوليـة ،وتعـدت ذلـك إلـى تعريـب مـوجز للـدولتين موضـون البحـث ،كمـا
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اهتمت باستعراض العالقات بين البلدين خالل فتـرة حكـم الشـاه وفتـرة قيـام الثـورة اإليرانيـة حتـى
وفاة الخميني ،ونهاية الحرب العراقية اإليرانية ،وقيام دول مجلس التعاون الخليجـي .ثـم أبـرزت

التقاطعـات الخالفيـة بـين البلـدين ،والتـي تمثلــت الحـتالل اإلي ارنـي للجـزر اإلماراتيـة ،باإلضــافة
إلـى الخـالب حـول أمـن الخلـيت ،إلـى جانـب ذلـك تناولـت البعـد األيـديولوجي للعالقـات اإليرانيــة
الســعودية وركــزت علــى أهــم التفــاعالت التعاونيــة بــين البلــدين  ،0222-7992مــع اســتعراض

العوامــل التــي أدت إلــى تفعيــل هــذا التقــارب والمتمثلــة فــي الجانــب القتصــادي ،والعالقــات بــين
الجــانبين فــي إط ــار العــالم اإلس ــالمي ،والتقــارب بينهمــا عب ــر رتيــة الج ــانبين للمشــرون الش ــرق

أوس ــطي ،وموقفهم ــا م ــن الصـ ـران العرب ــي اإلسـ ـرائيلي ،باإلض ــافة إل ــى ت ــأثير الق ــوى اإلقليمي ــة
والدولي ــة ف ــي العالق ــات الس ــعودية اإليراني ــة .وتخل ــص الد ارس ــة إل ــى أن العالق ــات ب ــين البل ــدين
ش ــهدت ع ــدت تقاطع ــات خالفي ــة وتف ــاعالت تعاوني ــة ،وأن السياس ــة الخارجي ــة الس ــعودية تج ــاه
إي ـران قائمــة علــى رد الفعــل وأن تفــاقم التــوتر والص ـران ل يــتمن مصــالح الــدولتين فحســب بــل

أنهــا فرصــة لــزوال اإلمكانــات الطيبــة فــي عالقــات دول المنطقــة ،فضــال عــن اســتمرار الوجــود
األجنبـ ــي فـ ــي المنطقـ ــة ،وعليـــه فـ ــإن حـ ــل القضـــايا الخالفيـ ــة يـ ــأتي عـــن طريـ ــق تفعيـ ــل الـ ــدور

التعاوني.

 -1دراســة فـواز منــاور ،األمــن القــومي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة فــي ضــوء
الوجود العسـكري األمريكـي فـي المنطقـة بـين عـامي  ،2002-1220رسـالة ماجسـتير غيـر

منشـورة ،كليـة العلـوم السياسـية ،الجامعـة األردنيـة . 2001،هـدفت الد ارسـة إلظهـار طبيعـة
الص ـران األمريكــي واإلي ارنــي فــي منطقــة الخلــيت العربــي فــي الفت ـرة  ،0220-7992ووضــحت
الد ارســة مــدى تــأثر أمــن الخلــيت باألزمــات التــي مــرت بــه ،كمــا استعرضــت المفــاهيم الخاصــة

بـاألمن الــوطني واألمــن القــومي العربــي وكــذلك األمــن الخليجــي وذكــرت مصــادر التهديــد لكــل
منهــا ،تناولــت الد ارســة أيضــا محــاولت دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلنشــاء منظومــة أمنيــة
موحـ ــدة م ـ ــن خ ـ ــالل التعـ ــاون العس ـ ــكري الخليج ـ ــي واإلنجـ ــازات العس ـ ــكرية للمجل ـ ــس والتف ـ ــاق

العسـ ــكري ،ووضـ ــحت العقبـ ــات المعرقلـــة لهـ ــذه المحـ ــاولت والحلـ ــول المقترح ـ ـة لجتيازها،كمـ ــا
أبــرزت الد ارســة محــاولت دول مجلــس التعــاون الخليجــي للتنســيق مــع الع ـراق واي ـران لضــمان

المحافظة على األمن الخليجـي ،أيضـا استعرضـت العالقـات الخليجيـة العراقيـة وتهديـد العـراق

ألم ــن الخل ــيت وأب ــرزت مواق ــب دول الخل ــيت م ــن ض ــرب العـ ـراق ،وتناول ــت الد ارس ــة العالق ــات
الخليجية اإليرانية والتقارب بين الجانبين كذلك التهديد اإليراني ألمن الخليت.
 -2دراسة مركز دراسات الحضارات المعاصرة ،أوراق حضارية معاصرة ،إيران فـي عهـد خـاتمى،
الصـادر عـن مركـز دراســات الحضـارات المعاصـرة – جامعــة عـين شـمس .2003 ،وضــحت
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الدراسة كيفية تعامـل إيـران مـع الملفـات المعقـدة فـي محيطهـا اإلقليمـي مـن خـالل إجـراء بعـض
التحـولت فـي سياسـتها الخارجيـة ،كمـا أبـرزت موقـب إيـران مـن حربـي أفغانسـتان والعـراق ،وقــد

توصــلت الد ارســة إلــى نتيجــة تفيــد بــأن محمــد خــاتمي بعــد أن تــولى رئاســة الجمهوريــة اإليرانيــة
عمــل علــى تنفيــذ سياســة خارجيــة حــافظ فيهــا علــى مصــالح إي ـران القوميــة وفــرض الشخصــية
اإليراني ــة ف ــي المنطق ــة بحي ــث ل ــم تس ــتطيع الولي ــات المتح ــدة تجاهله ــا  ،وق ــد تبل ــور ذل ــك ف ــي
التحــولت التــي بــدت فــي أســلوب الخطــاب اإلي ارنــي تجــاه الوليــات المتحــدة والــذي اعتمــد علــى
الواقعيــة السياســية األيديولوجيــة ،رغــم وجــود انقســامات داخليــة واختالفــات فــي وجهــات النظــر
بين اإلصالحيين والمحافظين بشأن مواجهـة التحـديات الدوليـة خصوصـا مـع الوليـات المتحـدة
األمريكيــة ،كمــا تعــرض الد ارســة العالقــة بــين إي ـران والوليــات المتحــدة وموقــب النظــام اإلي ارنــي
بالنسبة لسياسة الوليـات المتحـدة تجـاه المتغيـرات اإلقليميـة فـي المنطقـة ومحاولتهـا التكيـب مـع

الوضع مما أدى إلـى تفويـت الفرصـة علـى الوليـات المتحـدة فـي اسـتغالل أيـة هفـوات تقـع فيهـا
إيران.
 -2دراسة حسن حمدان العلكيم" ،العالقات العربية الخليجية مع إيران -رؤية مستقبلية"،
المجلة العربية للدراسات الدولية ،العدد  .0191220ألقت هذه الدراسة الضـوء علـى أسـباب
انـــدلن حـــرب 7992بـ ــين إي ـ ـران الع ـ ـراق والجهـ ــود الدوليـــة المبذولـــة إلنهـــاء هـــذه الحـــرب كمـ ــا

وضــحت اآلثــار المترتبــة عليهــا ،وتطرقــت الد ارســة إلــى مســتقبل التفــاعالت بــين دول المنطقــة
فــي فت ـرة مــا بعــد الحــرب ،وقــد خلصــت إلــى أن لســتقرار المنطقــة متطلبــات ترتكــز علــى تبنــي
دولهـا لسياســات تقــوم علــى النفتـاح السياســي ،وتجنــب قــدر اإلمكـان سياســة التحــالب مــع قــوى
الخ ــارج وذل ــك لتخل ــيص المنطق ــة م ــن حال ــة التن ــافس والس ــتقطاب له ــا دور كبي ــر ف ــي الجم ــود

السياســي بــين دول المنطقــة بشــكل واضــح  .كمــا خلصــت الد ارســة إلــى رغبــة كــل مــن الع ـراق
وايـران فــي عــدم العــودة إلــى حال ـة الحــرب ورغبــة الــدولتين فــي تشــجيع الســتثمارات الخليجيــة،
وتحس ــين العالق ــات اإليراني ــة م ــع ال ــدول األعض ــاء ف ــي مجل ــس التع ــاون الخليج ــي ،خصوص ــا

السعودية .

تعقيب على الدارسات السابقة :
مـن خـالل اســتعراض الد ارسـات السـابقة اتضــح أن معظـم الد ارسـات التــي تناولـت العالقــات
اإليرانيــة الســعودية كانــت بشــكل جزئــي وغيــر شــمولي ،فمعظمهــا كانــت تتنــاول العالقــات اإليرانيــة
الخليجية بشكل عام ،ومنها العالقات مع السعودية ،أو كانت تسـلط الضـوء علـى جانـب واحـد دون

الجوانب األخرى من العالقات اإليرانية السعودية .ومنها من تسلط الضوء على فتـرات مختلفـة عـن
الفتـ ـرة الت ــي تناولته ــا ه ــذه الد ارس ــة ،مم ــا يس ــبب ن ــدرة ف ــي الد ارس ــات الت ــي تناول ــت تل ــك الفتـ ـرة م ــن
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العالقـات بـين البلــدين ،وربمـا يرجـع ذلــك إلـى حداثـة هــذه الفتـرة .أيضـا لــم تتطـرق الد ارسـات الســابقة
باستثناء دراسة محمد سالم الكواز إلى األبعـاد التاريخيـة للعالقـات بـين إيـران والسـعودية ،بـل ركـزت

علــى بعــض القضــايا البــارزة فــي العالقــات بــين الطــرفين مثــل الملــب النــووي اإلي ارنــي ،والحــتالل

األمريك ــي للعـ ـراق ،والخ ــالب الم ــذهبي والعقائ ــدي ف ــي ح ــين أهمل ــت قض ــايا أخ ــرى مث ــل الن ازع ــات
الحدودية مع إيران كالنزان على الجزر الثالث ،والمسالة البحرينية ،ولم تتطـرق لمسـألة الـنفط الـذي
يعتبر عامال أساسيا فـي العالقـات بـين البلـدين .أيضـا لـم تسـلط الضـوء علـى الـدور الجـوهري الـذي
لعبه اإلصالحيين في إيران خصوصا خاتمي مـن أجـل تحسـين العالقـات مـع السـعودية ،بـل ركـزت

هــذه الد ارســات كثي ـ ار علــى حــالت التــوتر بــين البلــدين ،وقلــيال مــا ركــزت علــى حــالت الســتقرار.
تجاهلت أيضا هذه الدراسات سياسة إيران الداخلية التي تنعكس بشـكل مباشـر علـى صـانعي القـرار
للسياســة الخارجيــة اإليرانيــة تجــاه الســعودية والمنطقــة  ،حيــث السياســة الخارجيــة اإليرانيــة مرتبطــة
بوجود النظام وبما أن نظام الحكم في إيـران مـن أعقـد أنظمـة الحكـم فـي العـالم كـان مـن الضـروري
أخ ــذه ف ــي ع ــين العتب ــار أثن ــاء تن ــاول ه ــذا الموض ــون بالد ارس ــة والبح ــث لك ــن قلم ــا ت ــم تناول ــه ف ــي

الدراسات السابقة.

وتســعى الباحثــة أل ن تكــون د ارســتها إســهاما جديــدا فــي مجــال د ارســات السياســة الخارجيــة

والعالقــات الدوليــة ،حيــث ســتحاول اإلجابــة عــن تســاتلت تختلــب بشــكل أو ب ـ خر عمــا طــرح فــي
الد ارســات الســابقة ،مم ــا يشــكل إضــافة لألبح ــاث العلميــة ف ــي هــذا المجــال ،وترج ــو أن تعتبــر ه ــذه
الدراسة مرجع يستفيد منه الباحثين ،كما تتمنى أن تنال هذه الدراسة إعجاب كل من يطلع عليها.
محتويات الدراسة:
تحتوي الدراسة على سـبعة فصـول والخاتمـة والنتـائت والتوصـيات أمـا الفصـول فهـي مقسـمة كالتـالي
الفصـل األول هـو الفصــل التمهيـدي ويحتــوي علـى أدبيـات البحــث ومـنهت الد ارســة ،ويتنـاول الفصــل
الثــاني الجــذور التاريخي ــة للعالقــات اإليراني ــة الســعودية ( ،)4991-4949حي ــث يقتصــر المبح ــث

األول علـ ــى عالقـ ــات البلـ ــدين فـ ــي ظـ ــل حكـ ــم الشـ ــاه ( ،)4991-4949ويتنـ ــاول المبحـ ــث الثـ ــاني
العالقـ ــات السـ ــعودية اإليرانيـ ــة فـ ــي السـ ــنوات األولـ ــى لقيـ ــام جمهوريـ ــة إي ـ ـران اإلسـ ــالمية (-4919
 ،)4999بينمـا المبحـث الثالـث يتحـدث عـن تطــور العالقـات اإليرانيـة السـعودية إبـان حـرب الخلــيت
الثاني ــة ( .)4991-4991أم ــا الفص ــل الثال ــث فه ــو معن ــون بعنـ ـوان المح ــددات الداخلي ــة للعالق ــات
اإليراني ــة الس ــعودية ف ــي عه ــد محم ــد خ ــاتمي ( )4112-4991وه ــو مقس ــم إل ــى مبحث ــين المبح ــث
األول تنــاول المحــددات الداخليــة اإليرانيــة وتنــاول المبحــث الثــاني المحــددات الداخليــة الســعودية أمــا
الفصل الرابع المحددات اإلقليمية والدولية للعالقـات اإليرانيـة السـعودية فـي عهـد خـاتمي (-4991

 )4112ويقســم أيضــا إلــى مبحثــين المبحــث األول المحــددات اإلقليميــة المــتثرة فــي العالقــات بــين
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البلــدين والمبحــث الثــاني المحــددات الدوليــة المــتثرة علــى العالقــات اإليرانيــة الســعودية أمــا الفصــل
الخــامس اتجاهــات العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي عهــد ال ـرئيس خــاتمي( )4112-4991ويقســم

إلــى ثالثــة مباحــث المبحــث األول يتنــاول سياســة حكومــة خــاتمي وأثرهــا علــى انف ـراج العالقــات بــين
إيران والسـعودية المبحـث الثـاني السياسـة السـعودية وأثرهـا علـى انفـراج العالقـات مـع إيـران المبحـث
الثالــث تطــور العالقــات بــين الــدولتين علــى ضــوء السياســات الســابقة بينمــا الفصــل الســادس تطــور
العالق ــات القتص ــادية اإليراني ــة الس ــعودية( )4112-4991فه ــو مقس ــم إل ــى أرب ــع مباح ــث معنون ــة
كالتــالي المبحــث األول األج ـواء الممهــدة لتطــور العالقــات القتصــادية بــين البلــدين المبحــث الثــاني

تط ــور العالق ــات التجاري ــة والص ــناعية ب ــين البل ــدين المبح ــث الثال ــث تط ــور العالق ــات الس ــتثمارية
والمشـ ــروعات المشـ ــتركة فـ ــي المجـ ــال الز ارعـ ــي المبحـ ــث ال اربـ ــع السياسـ ــات النفطيـ ــة وأثرهـ ــا علـ ــى
العالقــات بــين إي ـران والســعودية أمــا الفصــل الســابع أثــر تطــور العالقــات اإليرانيــة الســعودية علــى

الصعيدين العربـي والـدولي( )4112-4991يقسـم إلـى ثـالث مباحـث المبحـث األول أثـر العالقـات
اإليرانيـة ا لســعودية فــي عهـد خــاتمي علــى دول الخلـيت المبحــث الثــاني العالقـات اإليرانيــة الســعودية
ف ــي عه ــد خ ــاتمي عل ــى بعـــض القض ــايا المهم ــة المبح ــث الثالـــث أث ــر تحس ــن العالق ــات اإليرانيـ ــة

السعودية على السياسة األمريكية.

الفصل الثاني

الجذور التاريخية للعالقات السعودية اإليرانية (-9191
)9111
12

المبحث األول :العالقات اإليرانية السعودية في ظل الملكية ( )1191- 1121
المبحث الثاني :العالقات السعودية اإليرانية في السنوات األولى لقيام جمهورية إيران اإلسالمية
()1191-1191
المبحث الثالث :تطور العالقات اإليرانية السعودية إبان حرب الخليج الثانية :1111-1112
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المقدمة:
إن منطقة الخليت العربي من أهم المناطق في الشرق األوسط والعالم ،فهي منطقة حيوية تعتبر
مركز تفاعالت هام سواء على الصعيد اإلقليمي والصعيد الدولي ،وبالتالي فإن أي حدث كان
صران أو تعاون في تلك المنطقة فهو ينعكس باإليجاب أو بالسلب على الصعيدين ،ول يأتي
ذلك إل من خالل الدول المهمة في منطقة الخليت ،وبما أن جمهورية إيران اإلسالمية والمملكة
العربية السعودية من الدول المتثرة في المنطقة فإن من الضروري دراسة التفاعالت التي تدور

بين البلدين ،ولكثافة تلك التفاعالت اقتصرت الدراسة على فترة حكم الرئيس اإليراني محمد
خاتمي ،لكن أهمية البلدين في منطقة الخليت والشرق األوسط دفعت الباحثة للتعمق في الجذور
التاريخية للعالقات بين البلدين من عام  9191في ظل الملكية في إيران مرو ار بالثورة اإلسالمية

انتهاء بفترة حكم هاشمي رافسنجاني  9111-9191لتبدأ
 9191وقيام الجمهورية اإلسالمية و ا
تفاصيل العالقات بين البلدين في عهد الرئيس محمد خاتمي.

المبحث األول
العالقات اإليرانية السعودية في ظل الملكية ( )1191- 1121
لــم تكــن العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي عهــد الشاهنشــاهية تســير علــى وتي ـرة واحــدة ،إل
أنه ــا اتس ــمت باس ــتمرار العالق ــات الرس ــمية ب ــين نظ ــامين ملكي ــين م ــن ع ــام  4941ت ــاريخ تأس ــيس
المملكــة العربيــة الســعودية إلــى العــام  4919تــاريخ الثــورة اإلســالمية اإليرانيــة .وقــد حكــم المملكــة
العربية السعودية في هذه الفترة أربع ملوك من آل سـعود هـم الملـك المتسـس عبـد العزيـز آل سـعود
وأبناته الملك سعود والملك فيصل والملك خالد آل سعود ،بينما حكم إيران ملكـان مـن أسـرة البهلـوي
هم الشاه رضا بهلوي وابنه الشاه محمد رضا بهلوي الذي انتهى حكمه بالثورة اإلسالمية اإليرانية.

كانــت العالقــات قبــل تلــك الفت ـرة تتســم بالنقطــان وعــدم التواصــل حتــى وصــل األمــر خــالل

الس ــنوات األول ــى لحك ــم الش ــاه رض ــا بهل ــوي إل ــى أن الحكوم ــة اإليراني ــة كان ــت تكت ــب عل ــى جـ ـوازات

الســفر اإليرانيــة عبــارة " يســمح لحامــل هــذا الج ـواز بزيــارة جميــع الــدول مــا عــدا الحجــاز" ( .)1لكــن
الوضــع قــد تغيــر بعــد قيــام المملكــة الســعودية ،حيــث شــهدت العالقــات بــين البلــدين توقيــع معاهــدة

صداقة عام  4949وذلك خالل زيارة قام بها حبيب اهلل خان هويدا كأول دبلوماسـي يـزور الحجـاز
ونجــد وملحقاتهــا بتعيــين مــن الشــاه رضــا بهلــوي .وقــد وقعهــا مــن الجانــب الســعودي وفــد ثالثــي فــي

( )1تاريخ العالقات السعودية اإليرانية ،موقع يمان نيوز ،تاريخ الزيارة  ،9192-5-99على الرابط
http://yaman-news.net/index.php?ac=3&no=2633
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()1

الشــتون الخارجيــة

 .ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت العالقــات اإليرانيــة الســعودية تســير بشــكل منــتظم،

حيــث حــددت هــذه المعاهــدة أســس إقامــة عالقــات سياســية ودبلوماســية وتجاريــة بــين البلــدين وعلــى

أثرها الشاه عين هويدا وزي ار مفوضـا مـن قبلـه فـي جـدة بـدءا مـن مـارس مـن العـام  .)2( 4941وردا
علــى تلــك الخطــوة ،أرســل الملــك الســعودي عبــد العزيــز بــن ســعود وفــدا برئاســة ابنــه األميــر فيصــل

الـذي كـان آن ذاك نائبـه علــى الحجـاز إلـى طهـران سـنة  4944فـي أول زيــارة سـعودية رسـمية إلــى
إي ـران؛ وذل ــك لتعزي ــز العالقــات والحف ــاظ عل ــى اســتمرارها ب ــين البل ــدين ( .)3وقــد ب ــرزت ل ــدى المل ــك

السـعودي ،بعــد توقيـع معاهــدة الصـداقة ،رغبــة فــي التحـالب مــع إيـران .األمــر الـذي رفضــته طهـران
واكتفــت بالتمثيــل الدبلوماســي األدنــى ،والتف ـاق علــى عــدم العتــداء .وبقيــت العالقــات بــين البلــدين
طيلة حكم الشاه رضا بهلوي على هذا الحال إلى أن احتـل الحلفـاء إيـران عـام  4914حيـث اتهمـوا

الشـاه رضــا بهلـوي بالنحيــاز نحـو ألمانيــا خـالل الحــرب العالميـة الثانيــة ،وأجبـروه علــى التنـازل عــن

الحكـم لبنـه محمــد رضـا بهلــوي ( .)4ورغـم هـذا التغيــر بقيـت العالقــات بـين البلـدين وديــة حتـى عــام
 ، 4914حيـث شــهدت العالقــات تــوت ار مــع حــدوث أول أزمــة دبلوماســية وسياســية بــين المملكتــين،
تمثلــت فــي قيــام الشــرطة الســعودية باعتقــال أحــد الحجــاج اإلي ـرانيين داخــل الحــرم المكــي وهــو يلقــي

القــاذورات علــى الكعبــة ويشــتم الرســول والصــحابة علــيهم الصــالة والســالم .وقــد صــرحت الســلطات
الس ــعودية أن الرج ــل اعت ــرب بذنب ــه وأق ــيم الح ــد علي ــه باإلع ــدام بينم ــا ج ــاءت ردة الفع ــل اإليراني ــة
غاض ــبة ومتهم ــة الس ــلطات الس ــعودية بالتش ــدد وأرس ــلت إل ــى الس ــعودية بش ــكل رس ــمي " إن الس ــفارة

تحــتفظ بكامــل حــق الدولــة اإليرانيــة فيمــا يتعل ـق بهــذا الحــادث المتســب ومــا يتعلــق بكــل مــا يترتــب
عليـ ــه مـ ــن نتـ ــائت"  .ونتيجـ ــة لتلـ ــك الحادثـ ــة قـ ــام البلـ ــدان باسـ ــتدعاء ممثلـ ــيهم .وقطعـ ــت العالقـ ــات
()5

الدبلوماسـية بشــكل رســمي عـام 4911

 .ولكــن هــذا النقطـان لــم يســتمر طـويالا ،حيــث اســتتنفت

العالقــات م ـرة أخــرى بعــد عــامين مــن انقطاعهــا ،وذلــك علــى إثــر رســالة أرســلها الملــك عبــد العزيــز

للشــاه محمــد رضــا بهلــوي فــي العــام  4911يــدعوه فيهــا إلــى اســتئناب العالقــات بــين الحكــومتين،
بحيـث تقـوم علــى أسـاس مــن روابـط الثقــة والتـاريخ  .وبـرزت منــذ ذلـك العــام حقبـة جديــدة فـي تــاريخ
( )1محمد سالم أحمد الكواز ،العالقات اإليرانية السعودية  9119-9191دراسة سياسية ،مجلة دراسات إقليمية،
السنة ،2العدد  ،9119 ،9ص ص .1-5
( )2سعيد باديب ،العالقات السعودية اإليرانية  ،9199-9199دار الساقي للنشر والتوزيع  ،بيروت،9112 ،
ص.21

( )3محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص .1
( )4طالل مجذوب ،إيران من الثورة الدستورية حتى الث ورة اإلسالمية  ،9191-9111دار ابن رشد للطباعة
والنشر ،بيروت ،9191 ،ص .911
( )5تاريخ العالقات اإليرانية السعودية ،يمان نيوز ،مرجع سابق.
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العالقــات والمصــالح المشــتركة بــين البلــدين ،حيــث أرســلت المملكــة العربيــة الســعودية حم ـزة غــوث
ســفي ار لهــا فــي طه ـران  .وفــي المقابــل تــم تعيــين عبــد الحســين صــادق اصــفند يــاري وزي ـ ار مفوض ـا

إيرانيــا لــديها ( .)1وصــارت العالقــات منــذ ذلــك الحــين علــى خيــر مــا ي ـرام حتــى جــاء اعت ـراب الشــاه
محمـــد رضـــا بهلـ ــوي بإس ـ ـرائيل فـ ــي عـــام  4921ليعكـــر مـــن صـــفوها ويضـ ــيب ســـببا إلـ ــى أسـ ــباب
الخــالب .ولــم يســعب العالقــات بــين البلــدين فــي النصــب األول مــن خمســينات القــرن الماضــي إل
شــعور الملكــين بخط ـورة قيــام ثــورة الضــباط األح ـرار فــي مصــر ســنة  ، 4924والتــي أســقطت حكــم
الملك فـاروق ؛ ألنهـا شـكلت بدايـة النقالبـات علـى األنظمـة الملكيـة فـي المنطقـة .وكـان ذلـك سـببا
كافيـا لعــودة العالقــات الطيبــة إلـى ســابق عهــدها (.)2؛ وذلــك ألن دوافــع البقـاء أكثــر تــأثي ار مــن تــأثير

ملــب الخــالب ف ــي السياســة الخارجيــة ،وبخاص ــة لكــون ال ــدولتين علــى عالقــة طيب ــة مــع الولي ــات

المتحدة  ،الراعية األكبر للكيان اإلسرائيلي.

توفي الملك عبـد العزيـز بـن سـعود فـي العـام 4924وتـولى الحكـم بعـده نجلـه الملـك سـعود

بــن عبــد العزيــز ،فســار علــى خطــى والــده فــي تطــوير العالقــات مــع إي ـران فــي جوانبهــا الدبلوماســية
والسياســية والقتصــادية .وفــي الوقــت نفســه كــان الشــاه محمــد رضــا بهلــوي يفضــل تقويــة عالقاتــه
بالمملكــة العربيــة الســعودية  ،ألنــه كــان يــرى أن هيبتــه ونفــوذه فــي بلــده وفــي دول الخلــيت مرتبطــة،

ولــو جزئي ـا ،بوجــود عالقــات قويــة تربطــه بالمملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث إن التطــورات السياســية

التـي تشــهدها منطقــة الشــرق األوسـط تتطلــب تنســيق مواقــب البلـدين تجــاه تلــك األحــداث والتطــورات

التي تمخضت عنها دعوة إيرانية للملك سعود لزيارة إيران خالل العـام  4922؛ لتبـادل الـرأي حـول
العديد من المسائل السياسية والقتصادية وقد اتفق الطرفين في تلك الزيارة على التالي:
.4

أن الشيوعية تمثل تهديدا خطي ار لدول الشرق األوسط.

.4

التأكيد على حاجة الدول السالمية لفض منازعاتها اإلقليمية.

.4
.1

دعم مواقب العرب المناهضة للشيوعية .

فتح الحوار حول موضون حلب بغداد 4922

()3

.

وقــد وطــدت قضــية احــتالل بريطانيــا لواحــة البريمــي الســعودية العالقــات بــين البلــدين حيــث
دعمــت إي ـران موقــب المملكــة العربيــة الســعودية عنــدما عرضــت القضــية علــى مجلــس األمــن عــام

 ، 4921علم ـا بــأن الــذي دفــع إي ـران لتخــاذ هــذا الموقــب هــو حاجتهــا إلــى دعــم المملكــة العربيــة

( )1محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص.1
( )2الثورة اإليرانية في تاريخ العالقات اإليرانية السعودية ،موقع نون بوست ،تاريخ الزيارة  ،9192-5-99الرابط
http://www.noonpost.net/taxonomy/term/598/all

( )3محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص.9
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الســعودية بشــأن شــكواها مــن معاملــة البريطــانيين لايـرانيين فــي البحـرين وأمــاكن أخــرى مــن منطقــة
الخليت العربي .وعلى الرغم من مظاهر التعاون تلك ،فأن الخالفات بـين البلـدين كانـت تطفـو علـى
ســطح العالقــات بــين الفينــة واألخــرى ،ولكــن دون أن يســبب ذلــك انقطاع ـا تام ـا فــي العالقــات بــين

البلدين

()1

.

وســاهمت أزمــة الســويس عــام  4921فــي تعزيــز العالقــات بــين حكــومتي إي ـران والســعودية
بع ــد أن تب ــادل الطرف ــان الزي ــارات ،وش ــهدت العالق ــات السياس ــية ب ــين الط ــرفين تحس ــنا وتطابق ــا ف ــي
وجهات النظر في كثير من القضايا .وكان على رأس تلك الزيارات زيـارة الشـاه إلـى الريـاض بـدعوة
مــن الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز ،حيــث تــم التباحــث بشــأن حلــب بغــداد .كمــا طــرح الشــاه مشــرون

ميثــاق مشــترك بــين البلــدين وهــو مــا لــم يلــق ترحيبــا مــن قبــل الملــك الســعودي .وقــد نــتت عــن تلــك
الزي ــارة تنس ــيق موح ــد ف ــي المواق ــب ب ــين البل ــدين بش ــأن األزم ــة اللبناني ــة ع ــام  ، 4929فق ــد تبن ــت
ال ــدولتان فكـ ـرة قي ــام الغ ــرب بتح ــرك ق ــوي ل ــدعم الـ ـرئيس اللبن ــاني آن ــذاك كمي ــل ش ــمعون .وق ــد أك ــد
الع ــاهالن عل ــى ض ــرورة وض ــع خط ــط مش ــتركة لمقاوم ــة المح ــاولت الس ــوفيتية للتس ــلل إل ــى الش ــرق

األوسط .وقد تشارك الملكان في القلق من األوضان فـي العـ ارق بعـد اإلطاحـة بالنظـام الملكـي عـام
4929

()2

 .وممــا زاد مــن تعزيــز العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي تلــك الفت ـرة بشــكل لفــت ســقوط

النظـام الملكـي فــي الـيمن عـام 4914م ،حيــث تـدخل الـرئيس المصـري جمـال عبــد الناصـر  -وهــو

الع ــدو المش ــترك م ــن وجه ــة نظ ــر البل ــدين  -لحماي ــة نظ ــام ال ــيمن الجمه ــوري الجدي ــد ض ــد الت ــدخل
الســعودي  .ووقــب الشــاه إلــى جانــب المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل مــد يــد العــون العســكري

لها .وقد ظهر هذا الدعم جليا عنـدما رفـض الشـاه محمـد رضـا بهلـوي التـدخل المصـري فـي الـيمن،
حيـث قــال" أن هــذا التــدخل إنمــا يســتهدب المملكــة العربيـة الســعودية كمــا يســعى إلــى الســيطرة علــى

نفط شبه الجزيرة العربية"(.)3

وقد استمرت العالقات طيبة بين البلدين بوصـول الملـك فيصـل بـن عبـد العزيـز إلـى عـر

المملكــة العربيــة الســعودية  4911إثــر عــزل الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز ( .)4إذ لــم يحـ كـد المل ــك
فيصل بن عبد العزيز عن نهت َسابِقَ كيه في عالقات بالده مع إيران ،بـل حـرص علـى ترسـيخ أركـان
األمــن اإلقليمــي وتــدعيم أسســه مــن خــالل دبلوماســيته الهادئــة فــي التقــارب مــع إي ـران .وقــد ســاهم

( )1العالقات اإليرانية السعودية العالقات السياسية من  ،9191-9195موقع المعرفة ،تاريخ الزيارة -5-91
 ،9192الرابط http://www.marefa.org/index.php

( )2المرجع السابق.
( )3محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص.1
( )4المرجع السابق ،ص.1
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عــامالن فــي هــذا التقــارب :تمثــل العامــل األول فــي انحصــار المــد القــومي العربــي إثــر هزيمــة يونيــو
حزيـ ـران  4911وتمثـــل العامـــل الث ــاني فـ ــي النســـحاب البريط ــاني مـــن منطقـــة الخل ــيت فـ ــي ينـ ــاير
 ،4919حيـث نــتت عـن ذلــك نشـوء فـراغ سياســي وعسـكري نشــأت معـه أهميــة التقـارب بــين البلــدين
بهــدب المحافظــة علــى الســتقرار السياســي ومواجهــة الحركــات الراديكاليــة التــي اســتهدفت إحــداث
تغيي ـرات سياســية ،فضــال عمــا أفرزتــه مــن تهديــد لمضــيق هرمــز الــذي كــان يص ـدر مــا يقــرب مــن
 %11مــن إنتــاج الــنفط إل ــى العــالم الخــارجي  .وم ــن هنــا ارتكــزت جهــود المل ــك فيصــل علــى س ــد
الفـ ـراغ الن ــاتت ع ــن النس ــحاب البريط ــاني داخ ــل المنطق ــة ول ــيس خارجه ــا ،وذل ــك بتكثي ــب التع ــاون

والتعامل الدبلوماسي مع إيران وعدم استبعادها من مستولية أمن الخليت (.)1

ومــن هــذا المنطلــق جــاءت زيــارة الملــك فيصــل إلــى طه ـران عــام  4911؛ وذلــك لتعميــق
الصــالت مــع إي ـران ،وقــد أكــد عل ـى ذلــك بقولــه أمــام البرلمــان اإلي ارنــي " :إن اإلســالم هــو عنصــر
التقارب بين األمتين ....لقد حـان الوقـت اليـوم للوصـول إلـى تعـاون وتـرابط أفضـل بـين بلـدينا"  .ثـم
دعا خالل تواجده في طهران الشاه لزيـارة المملكـة العربيـة السـعودية

()2

 .لكـن األحـداث جـرت بمـا

ل تشــتهي رغبــات الملــك فيصــل ،حيــث عــادت العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي عــام  4919إلــى
التــوتر بســبب انســحاب البريطــانيين مــن البحـرين وزيــارة الشــيخ عيســى آل خليفــة إلــى الســعودية وقــد
أدى ذل ــك إل ــى إلغ ــاء الزي ــارة المجدول ــة للش ــاه إل ــى المملك ــة العربي ــة الس ــعودية .فق ــد رأت إيـ ـران ف ــي
اســتقبال الملــك فيصــل للشــيخ عيســى اعت ارفــا ســعوديا بالدولــة البحرينيــة التــي تعتبرهــا إيـران محافظــة

من محافظاتها .ولذلك هـددت إيـران بضـم البحـرين بـالقوة العسـكرية إلـى أ ارضـيها فـرد الملـك فيصـل
بـأن أي هجـوم علـى البحـرين ســيرد عليـه مـن السـعودية

()3

 .لكـن ســرعان مـا عـادت العالقـات بــين

البلـدين إلــى حالتهــا السـابقة فــي نفــس العـام؛ وذلــك بعــد وسـاطة الملــك المغربــي الحسـن الثــاني .وقــد

دفــع هــذا األمــر الملــك فيصــل لتك ـرار دعوتــه للشــاه بزيــارة الريــاض .وفــي تلــك الزيــارة حــاول الشــاه
إقنـ ــان الملـ ــك فيصـ ــل بضـ ــرورة التفـ ــاق علـ ــى مشـ ــرون دفـ ــاعي عسـ ــكري؛ ليحـ ــل محـ ــل النسـ ــحاب
البريطاني الذي سيترك منطقة الخليت معرضة للفوضى وعدم السـتقرار؛ ولمواجهـة التحركـات التـي

يقوم بها األسطول السوفييتي في البحر المتوسط بعد حـرب حزيـران  ، 4911فـي حـين كـان الملـك

( )1جمال زكريا قاسم ،ورقة بعنوان :العالقات السعودية اإليرانية ومشكالت األمن اإلقليمية في الخليت العربي
على عهد الملك فيصل بن عبد العزيز  ، 9195-9112قدمت في ندوة بعنوان :تاريخ الملك فيصل بن عبد
العزيز ،نظمها دارة األمير خالد الفيصل ،تاريخ النشر 1مايو  ،9119على الرابطhttp://cutt.us/qMFh:

( )2سعيد باديب ،مرجع سابق ،ص ص .91-95
( )3تاريخ العالقات السعودية اإليرانية ،موقع يمان نيوز ،مرجع سابق.
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فيصـل يفضــل عـدم التــورط فــي تلـك المشــروعات  ،ومـن ثــم دعــا إلـى قيــام مشـرون تحــالب إســالمي
باعتباره رابطة أشمل ويمكن أن تجمع سائر جهود األمة(.)1

وفــي النصــب الثــاني مــن العــام  4919عقــدت المملكــة العربيــة الســعودية مــع إيـران اتفاقيــة
بشــأن الســيادة علــى الجزي ـرة العربيــة وجزي ـرة فارســي ،وتعيــين خــط الحــدود الــذي يفصــل المســاحات
المغمورة وقد وقعها عن الجانب اإلي ارنـي منوشـهر إقبـال رئـيس مجلـس اإلدارة والمـدير العـام لشـركة

الــنفط اإليرانيــة ومــن الجانــب الســعودي أحمــد زكــي يمــاني وزيــر الــنفط والثــورة المعدنيــة

()2

 .لكــن

مســألة البح ـرين كانــت تطفــو علــى الســطح بــين فينــة وأخــرى؛ فتثيــر قلــق المملك ـة العربيــة الســعودية

جـراء التطلعــات اإليرانيـة الخفيــة للســيطرة العسـكرية علــى الخلــيت العربـي .وقــد تأكــد ذلـك مــن خــالل
تصـريحات أحـد المســئولين اإليـرانيين فـي العــام  4919بقولـه" إن التخلـي عــن مطالبنـا فـي البحـرين
قــد يعنــي التخلــي عــن شــيء مقابــل ل شــيء  ...نحــن ل نريــد البح ـرين ولكــن مطالبنــا بهــا موضــون
مسـاومة فـي مجــال رسـم مسـتقبل الخلــيت".

()3

وقـد نظـرت المملكــة العربيـة السـعودية إلــى هـذا النــون

من التفكير على أنه عالمـة بـأن إيـران تعـرض أمـن الخلـيت للخطـر ،وبخاصـة بعـد أن أبـدى الشـاه،

في نهاية عام  ، 4911رغبة في التراجع عن مطالبته بالبحرين في مقابل الحصـول علـى تعـويض
هــو الحصــول علــى الجــزر الــثالث :طنــب الكبــرى وطنــب الصــغرى وأبــو موســى .وتبــين ذلــك مــن
خ ــالل تصـ ـريحاته ف ــي مناس ــبتين مختلفت ــين أن ــه ين ــوي اح ــتالل ه ــذه الج ــزر ب ــالقوة ح ــال انس ــحاب
()4

بريطانيــا مــن الخلــيت فــي نهايــة عــام  . 4914وهــو مــا عارضــه الملــك فيصــل

وبالفعــل نفــذ شــاه

إي ـ ارن تهديــده وقــام بــاحتالل الجــزر حيــث قضــت تلــك الخطــوة علــى روح التعــاون التــي كانــت بــين
ـارت حتــى عــام 4911
البلــدين .وبنــاء علــى ذلــك ســادت حالــة مــن التــوتر تخللهــا تبــادل بعــض الزيـ ا

وبخاصــة بعــد مقتــل الملــك الفيصــل عــام  ، 4912حيــث أبقــت تلــك الزيــارات علــى قــدر ضــئيل مــن
العالقـ ــات الطيبـ ــة إلـ ــى أن قامـ ــت الثـ ــورة اإليرانيـ ــة اإلسـ ــالمية عـ ــام  ، 4919والتـ ــي قلبـ ــت النظـ ــام
السياســي اإلي ارنــي أرســا علــى عقــب؛ لتــدخل العالقــات اإليرانيــة مرحلــة جديــدة مــن العالقــات ســادها

الشك والريبة

()5

( )1جمال زكريا قاسم ،العالقات اإليرانية العربية ،معهد البحوث والدراسات ،9111 ،ص .959
( )2محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص.99
( )3المرجع السابق ،نفس الصفحة
( )4المرجع السابق ،ص ص .99-99
( )5آمال السبكي ،تاريخ إيران بين ثورتين  ،9191-9111عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،ب .ت ،ص .919
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المبحث الثاني

العالقات السعودية اإليرانية في السنوات األولى لقيام جمهورية إيران
اإلسالمية ()9191-9191
شــكلت ثــورة  4919اإلســالمية فــي إي ـران مفصــال مهمــا فــي تــاريخ إي ـران وعالقاتهــا بالــدول
العربي ــة عام ــة ،ب ــدول الخل ــيت وعل ــى أرس ــها عالقاته ــا م ــع المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،عل ــى وج ــه
الخصـوص .ولــم يــأت هــذا التطــور عبثـا  ،ولكنــه كــان ناتجـا عــن وجـود تيــارين مــن القــوى السياســية
المتنافسة في إيران .وقد ترك هـذا التنـافس والخـالب السياسـي فـي وجهـات النظـر آثـاره علـى تطـور
العالقــات بــين البلــدين  .فالتيــار األول المتمثــل فــي المتسســة الدينيــة متــأثر بــالخالب مــع الحركــة

الســلفية (الوهابيــة) الســعودية .لــذلك فهــو يعتبــر أن النظــام الســعودي يمثــل الوجــه السياســي للحركــة
الوهابيــة ،ومــن ثــم يناصــبه العــداء األيــديولوجي مــن حيــث المبــدأ .وهــو األمــر الــذي انعكــس علــى
العالقات بين البلـدين فـي حالـة حكـم أنصـار هـذا التيـار .أمـا التيـار الثـاني فهـو المتسسـة العسـكرية
()1

واألمنية التي تبدو أكثر انفتاحا تجاه تطور العالقات مع السعودية

.

ومـن هنــا يمكــن القــول إنــه قــد تــم الـربط بــين الــدين بالسياســة لــدى قيــادات الثــورة اإلســالمية
اإليرانية ،منذ تأسيسها ،ول سيما في ظل هيمنة المتسسة الدينية على معظـم مقاليـد األمـور ،وعلـى
أرســها الق ـرار السياســي والقتصــادي للدولــة فــي إي ـران  .ويتضــح ذلــك مــن طبيعــة نظــام الحكــم فــي

إي ـ ارن الــذي يقــوم علــى وليــة الفقيــه هــذا النظــام الــذي صــاغه فكــر الخمينــي والــذي يعتبــر المفجــر
األول للثورة اإلسالمية والمتسس األول للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
لقد حدد الخميني مصدر السلطة في الحكومة اإليرانية ،فـي المتسسـة الدينيـة وعلـى أرسـها
الفقهاء  ،بل الفقيه الولي الذي يسير األمور فـي ظـل مـا يعـرب بسـلطات وليـة الفقيـه .وهـذا أعطـى
للــولي الفقيــه صــالحية ت ــولي الســلطة مباش ـرة؛ ألن ــه يعتب ـره األنســب لتطبي ــق اإلطــار الــذي وض ــعه

للحكومة اإلسالمية .و لذلك أعلـن أن الحكـم الملكـي غيـر شـرعي مـن وجهـة نظـر اإلسـالم ،ونـادى
بتغيير أنظمة الحكـم الملكيـة وبـإحالل أشـكال أخـرى مـن أنظمـة الحكـم بـدل منهـا .وقـد بلـور رفضـه
للحكومات الملكية الوراثية بفكرة تصدير الثورة اإلسالمية  .هـذه الرتيـة اإليرانيـة فرضـت تـوت ار علـى

( )1محجوب الزويري ،العالقات اإليرانية السعودية في ضوء الملفات الساخنة في المنطقة ،مركز الجزيرة
للدراسات  9 ،مايو  ،4144على الرابط . http://cutt.us/avTXT:
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عالقــة إي ـران بــالنظم الملكيــة ،وخصوصــا فــي منطقــة الخلــيت التــي تعتبــر أقــرب المنــاطق إلــى إي ـران
واألكثر تأث ار باألحداث الدائرة على الساحة اإليرانية .ولم يقصد الخميني فـي دعوتـه لتصـدير الثـورة
اســتخدام األدوات العســكرية بــل أراد تصــدير حمــاس إي ـران الــديني وفــق رتيتهــا المذهبيــة الخاصــة.

فهـو يـرى أن تصــدير هـذا الحمـاس إلــى الجمـاهير اإلســالمية سـيجعلها تنـتفض وتخلــص نفسـها مــن
الــنظم الفاســدة .ومــن هــذه الفك ـرة عمــدت إي ـران علــى اســتخدام أدوات الدولــة المختلفــة لنشــر رســالة
الثـورة مــن خــالل المــتتمرات والســفارات فــي الخـارج وباإلضــافة إلــى محاولتهــا اســتغالل موســم الحــت
()1

لنشر أفكارها الثورية

.

ويتضح من ذلك أن السعودية كانت البلد األول المستهدب لتصدير الثورة إليـه؛ ألن الحـت
ل يكون إل على أراضيها ،وألن نظام الحكم في السعودية نظام ملكي يرفضـه الخمينـي ،باإلضـافة
إل ــى الق ــرب الجغ ارف ــي ب ــين إيـ ـران والس ــعودية والمنافس ــة عل ــى الص ــدارة ف ــي منطق ــة الخل ــيت  ،وه ــي
المنافسة الموروثة من العهد الشاهنشاهي السابق على الثورة.
ومــن الالفــت لالنتبــاه أن هنــاك توازنـا نســبيا بــين إيـران والســعودية فــي الناحيــة األيديولوجيــة

وخطــاب القــوة والمشــروعية السياســية .فلكــل مــن إي ـران والســعودية نفــس القــوة األيديولوجيــة ،حيــث
قامــت إي ـران علــى نظريــة وليــة الفقيــه التــي طرحهــا آيــة اهلل الخمينــي .وفــي المقابــل يرجــع تأســيس
السعودية إلى اتحاد محمد بن سعود ومحمد بن عبـد الوهـاب ،وفقـا لرتيـة دينيـة سـلفية علـى مـذهب

أهل السنة والجماعة التي ترفض العتقاد بصحة الفكر الشيعي  ،على وجـه اإلطـالق ،بـل تخطئـه

فـ ــي كثيـ ــر مـ ــن القضـ ــايا الدينيـ ــة الرئيسـ ــة .وهكـ ــذا يمكـ ــن القـ ــول إن إي ـ ـران والسـ ــعودية المنافسـ ــتان
()2

أيديولوجيا.

وأن هذا التنـافس شـكل متغيـ ار رئيسـا فـي العالقـة بـين البلـدين .وأن تحسـن العالقـة أو

توترهـا قـد ارتـبط بمـدى انـدفان إيـران نحـو تصـدير رتيتهـا الفكريـة والمذهبيـة الخاصـة .ومـن الجـدير

بالــذكر أن هــذا التنــافس بــدا جليــا منــذ أول يــوم نجحــت فيــه الثــورة اإليرانيــة .وقــد اتضــح ذلــك مــن
خالل عدد من األحداث التي وقعت في السـعودية  ،وبخاصـة فـي مواسـم الحـت ،ومنـذ نجـاح الثـورة
عام 4919م مباشرة.

( )1منصور حسن العتيبي ،السياسة اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي  ،4111-4919مركز الخليت
لألبحاث ،دبي ،اإلمارات،4119 ،ص ص.449-441
( )2أحمد سامي عنتر ،المنافسة اإلقليمية بين إيران والسعودية وموازين القوى في الشرق األوسط ،تاريخ التصفح
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CIRN63.HTM.4144-1-41
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أو اال :توتر العالقات اإليرانية السعودية عند قيام الجمهورية اإلسالمية 9119-9191م:
كــان وق ــع تطــور األح ــداث فــي إيـ ـران عــام  4919م ــتثر جــدا عل ــى دول الخلــيت العرب ــي،

وخصوصـــا السـ ــعودية  .فقـ ــد ى
عجـ ــل هـ ــذا الحـ ــدث بالحتكـ ــاك والمواجهـ ــة بـ ــين بعـ ــض الشـ ــيعة فـ ــي

السعودية مع األمن السـعودي .ثـم تعـرض الحـرم المكـي الشـريب عـام  4919إلـى محاولـة اسـتيالء
مــن قبــل شــخص يــدعى جهيمــان العتيبــي  ،حيــث ادعــى العتيبــي أن أحــد أفـراد طائفتــه هــو المهــدي

المنتظر .وجمع بعض المسلحين في الحرم المكي في محاولة لالستيالء عليه .وبقـي الحـرم المكـي
معطال لمدة أسبوعين كاملين .وردا على ذلـك أصـدرت هيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة السـعودية بيانـا
ـاء علــى
تســتنكر فيــه مــا حــدث وتجيــز لق ـوات األمــن الســعودي مقــاتلتهم وتخلــيص الحــرم مــنهم .وبنـ ا
ذلك تحرك األمن السعودي ،فقتل  91شخصا منهم وسجن الباقون(. )1
وقامــت الســلطات اإليرانيــة ،علــى إثــر ذلــك ،باســتغالل الفرصــة للتشــهير بالمملكــة العربيــة

الس ــعودية كم ــا اعت ــادت ف ــي ك ــل موس ــم ح ــت تقريب ــا فقام ــت ب ــإطالق تصـ ـريحات معادي ــة للس ــعودية
خصوصــا بعــد تلــك الحادثــة  ،وذلــك فــي شــهر تش ـرين مــن عــام ، 4919فــي الوقــت الــذي كـان فيــه
اإلعــالم اإلي ارنــي يــتهجم علــى الســعودية ،ويتهمهــا باإللحــاد ومعــاداة اإلســالم .كمــا قامــت الصــحب
اإليرانيـة بنشــر أخبــار الضـطرابات والمظــاهرات التــي كانـت تحــدث فــي السـعودية فــي ذلــك الوقــت.

وممــا زاد فــي خطــورة الموقــب أن الحكومــة اإليرانيــة دعمــت المنظمــات المعارضــة للســعودية مثــل
()2

الحزب اإلسالمي في الجزيرة العربية الذي أصبح مقره في إيران

.

وكانــت الحكومــة الســعودية قــد شــعرت بقلــق شــديد مــن ســقوط الشــاه فــي إي ـران .وزاد م ــن
مخاوفها خشيتها من أن ترفع الوليات المتحدة يدها عندما تواجه السعودية أزمـة مـن األزمـات .فقـد

عبــرت صــحيفة )(News week

األمريكيــة عــن ذلــك فــي 4آذار  4991فقالــت بــأن المملكــة
()3

السعودية قد تأثرت بهـذه الثـورة اإلسـالمية أكثـر مـن أي دولـة فـي الشـرق األوسـط

 .ومـع ذلـك لـم

يكن للمملكة العربية السعودية أي موقب عملـي تجـاه إيـران .وكـان المسـئولون السـعوديون يمتنعـون
عن إبداء وجهات نظرهم بصراحة تجاه الثورة اإلسالمية ،بـل كـانوا يركـزون جهـودهم حـول القضـايا

الخالفيــة .ولكــنهم عمل ـوا فــي سـرية تامــة لوضــع العراقيــل فــي طريــق النظــام اإلي ارنــي الجديــد؛ وذلــك
لمنـع تصــدير أفكــاره إلــى الــدول العربيـة .وفــي تلــك الفتـرة كانــت السـعودية ت ارقــب عــن كثــب الصـران
( )1عبد العزيز بن أحمد البداح ،حركة التشيع في الخليت العربي دراسة تحليلية نقدية  ،4141-4914المركز
العربي للدراسات اإلنسانية ،4141 ،ص.424
( )2جاسم محمد النداوي ،واقع العالقات العربية اإليرانية في منطقة الخليت العربي ،مجلة الخليت العربي البصرة،
المجلد ،44العدد،4994 ،1ص.14
( )3محمد سالم الكواز ،مرجع سابق ،ص.49
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الدائر بين التيار الليب ارلـي والتيـار األصـولي فـي إيـران ،انتظـا ار فـوز أحـد التيـارين؛ حتـى تـتمكن مـن

تحديــد سياســتها نحــوه  .فلــو فــاز التيــار الليب ارلــي فــي هــذه المنافســة لقيــد ذلــك سياســة تصــدير الثــورة
إلــى البلــدان المجــاورة .لكــن مــا حــدث هــو العكــس  ،إذ انتصــر التيــار األصــولي الــذي اتبــع سياســة

راديكاليـة ثوريـة ،وتمسـك بسياسـة تصـدير الثـورة ،حيـث أسـس مكتـب الجبهـة التحرريـة لشـبه الجزيـرة
العربية ،وعقد اجتماعا لما سمي بالحركات التحررية في المنطقة .ودفـع هـذا األمـر السـعودية لـدعم
العراق خالل الحـرب العراقيـة اإليرانيـة . 4991وفـي تلـك الفتـرة  ،وتحديـدا فـي  42شـباط مـايو مـن

عــام  4994تأســس مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي يضــم  1دول خليجيــة هــي :الســعودية وقطــر
والبحـرين واإلمــارات وعمـان والكويــت .وقـد هــدفت الســعودية مـن ذلــك إلـى إقامــة سـد منيــع لمواجهــة
نفوذ الثورة اإلسالمية والتصدي لمبدأ تصدير الثورة الـذي كانـت إيـران تسـعى لنشـرها فـي المنطقـة .

كم ــا عمل ــت عل ــى قم ــع "الحرك ــات التحرري ــة" ف ــي الخل ــيت ومكافح ــة األص ــولية اإلس ــالمية  ،وعل ــى
توسـيع النفــوذ الســعودي فــي المنطقــة وذلــك لتالفـي الفـراغ الناشــا عــن غيــاب دور الشــرطي اإليـران
()1

في المنطقة في ظل حكم الشاه.

.

ومــن الواضــح أن إي ـران قــد تورطــت منــذ البدايــة فــي تــأزيم عالقاتهــا مــع دول الخلــيت ومنهــا
الســعودية؛ ألنهــا تبنــت مشــروعا توســعيا ومهيمنــا فــي المنطقــة ،ووضــعت لــه اســتراتيجية جديــدة بعــد

انتصار الثورة اإلسـالمية .وهـذه السـتراتيجية هـي التـي نـص عليهـا دسـتور الجمهوريـة اإليرانيـة فـي
مادتــه  421مــن الفصــل العاشــر الخــاص بالسياســة الخارجيــة .وهــي نصــت علــى الســعي ل ــتأسيس
ا لحكومة العالمية والتدخل في شئون اآلخرين من خالل تولي مهمـة دعـم مـن سـمتهم المستضـعفين
()2

ضد المستكبرين ،كما نصت على دعم الحركات التحررية في العالم

وفــي خضــم هــذه األحــداث اتجهــت إي ـران لتَــزعام بعــض جماعــات الصــحوة الشــيعية الداعيــة

إلى الوحـدة اإلسـالمية مثـل حـزب اهلل اللبنـاني ،وحـزب الـدعوة فـي العـراق ،وجماعـة خـط اإلمـام فـي
الكويــت  .وم ــن ث ــم أص ــبح تهديــد الوض ــع الق ــائم ف ــي الســعودية ودول الخل ــيت المج ــاورة ه ــو الس ــمة
المميـزة للجمهوريــة اإليرانيـة .ومــن المالحــظ أن إيـران زادت مــن ضــغوطها علـى دول الخلــيت خــالل
حربها مع العراق لدفع تلك الدول إلى التوقب عن دعم وتأييد العراق

()3

وقــد بلــت التــوتر بــين البلــدين ذروتــه ،بعــد األحــداث التــي حــدثت فــي موســم حــت ، 4994

عن ــدما ق ــام الخمين ــي بتوجي ــه تح ــذيرات ش ــديدة اللهج ــة للحج ــاج أن يس ــتغلوا ه ــذه المناس ــبة الس ــنوية
( )1مجلة صداي عدالت ( صوت العدالة) اإليرانية ،العالقات اإليرانية السعودية بعد الثورة 41 ،آب 4114
على الرابط.=http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=1487&lang :
( )2سعد محمد بن نامي ،سياسة التدخل اإليراني في الخليت الدوافع واألهداب ،موقع البينة4 ،مايو.4144
( )3منصور العتيبي  ،مرجع سابق ،ص ص. 441-449
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الدينيــة لألغ ـراض السياســة وردا علــى تص ـريح الخمينــي هــذا خــرج الحجــاج اإلي ارنيــون فــي مســيرات
فــي مكــة والمدينــة ورفع ـوا خاللهــا صــو ار للخمينــي وتهجم ـوا علــى رتســاء دول الخلــيت؛ ممــا أجبــر

السـعودية علــى إلقـاء القــبض علـى أبــرز زعمـاء المظــاهرات ،وكـانوا مــن أعضـاء البرلمــان اإلي ارنــي،
واتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزمـ ــة لتـ ــرحيلهم .وفـ ــي المقابـ ــل اسـ ــتنكرت الحكومـ ــة اإليرانيـ ــة مـ ــا قامـ ــت بـ ــه
السعودية وشنت حملة إعالمية عدائية عليها

()1

.

وفــي هــذه األثنــاء ،اتخــذت إي ـران مــن القضــية الفلســطينية وســيلة للتشــكيك فــي الســعودية.
فمنذ عام  4919أعلنت إيـران موقفـا معاديـا إلسـرائيل؛ فوضـعت نفسـها فـي المعسـكر الـذي يرضـي

الشعوب وينتصـر للمستضـعفين ،وانتقـدت السـعودية لسـعيها لحـل القضـية الفلسـطينية مـن خـالل مـا
يســمى بعمليــة الســالم .وممــا زاد أيضــا مــن تــوتر العالقــات بــين البلــدين عالقــة الســعودية بالوليــات
المتحدة األمريكية حيث أن إيران ترى أن هذه العالقات موجهة ضـدها ،ولسـيما بعـد قيـام جمهوريـة
إيـ ـران اإلس ــالمية ع ــام  . 4919األم ــر ال ــذي أنه ــى ربي ــع العالق ــة الت ــي كان ــت تجم ــع إيـ ـران م ــع
()2

الوليات المتحدة األمريكية منذ .4924

 .وقد تجلى الموقـب السـعودي المنـاو إليـران فـي أثنـاء

الحــرب العراقيــة اإليرانيــة فــي مكالمــة أج ارهــا الملــك خالــد عــام  ، 4994مــع الـرئيس الع ارقــي صــدام
حسين قال فيها" إننا معكم في السابق والحاضـر ،واننـا معكـم فـي حـربكم العادلـة لسـتعادة سـيادتكم
()3

على أراضيكم المسلوبة وسيطرتكم الكاملة والشرعية عليها

.

ثاني ا – بداية تحسن العالقات اإليرانية-السعودية من 9111-9111م:
دارت ،في أواخر عام  ، 4994مباحثات بين إيران والسعودية بخصـوص سـالمة الحجـاج
 .وق ـ د اتســمت هــذه المباحثــات بالنجــاح النســبي المحــدود الــذي لــم يتجــاوز تــأمين ســالمة الحجــاج
والمحافظة على قدسية فريضة الحت وتيسير سـبلها أمـام الحجـاج .وممـا أدى إلـى محدوديـة النتـائت
وضــيق نطاقهــا أن الســعودية ،فــي تلــك الفت ـرة ،كانــت قــد منحــت الع ـراق مســاعدات ماديــة وعســكرية

وسياسية ومعلوماتية في حربها ضد إيران؛ ممـا جعـل إيـران تأخـذ موقفـا أكثـر تشـددا مـن السـعودية،
مستغلة النتصـارات التـي حققتهـا بفعـل اسـتقرارها الـداخلي ،حيـث قامـت بعمـل دعايـات ضـد العـرب
ووجهــت إلــيهم التهديــدات بأنــه فــي حالــة تأكــد لهــا دعمهــم للع ـراق فإنهــا ســوب تمــد جبهــة الحــرب

إليهم .وقد ظهر هذا التهديد واضحا في خطاب اإلمـام الخمينـي عـام  4994حيـث قـال" :لقـد أردنـا
من مجلس التعاون الخليجي الضـغط علـى العـراق إليقـاب اشـتعال الحـرب .واذا لـم يسـتجب العـراق
( )1محمد جاسم النداوي ،السياسة اإليرانية إزاء الخليت العربي في الثمانينات ،منشورات مركز دراسات الخليت
العربي ،جامعة البصرة ،4991 ،ص ص .449-449
( )2محجوب الزويري ،مرجع سابق.
( )3محمد سالم الكواز ،مرجع سابق ،ص.44
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لهذا الطلب فليوقفـوا دعمهـم لـه .فـنحن لـم نحـاربهم أبـدا أمـا إذا سـاعدوا العـراق فبـالطبع لـن نتجاهـل
ذلـك"

()1

 .ومتابعــة لهـذا التوجــه ،طالـب رئــيس الـوزراء اإلي ارنــي آنـذاك ميــر حسـين موســوي بإرســال

قوات من الدول اإلسالمية إلى مكة والمدينة المنورة(.)2

ويبـدو أن سياسـة التهديـد قـد تركــت أثرهـا علـى الموقـب الســعودي ،فقـد أكـد وزيـر الخارجيــة

الســعودي ســعود الفيصــل خــالل لقائــه مــع إحــدى المحط ـات التلفزيونيــة عــام  4991علــى خطــورة
توس ــع الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة ،كمـــا أكـــد أيضـــا علـ ــى أن حكومتـــه وحكومـــة الكويـــت والبح ـ ـرين

()3
ـاء علـى ذلـك ،سـحب هاشـمي رفسـنجاني الـذي كـان
ستساعدان على إطفاء نار تلك الحرب  .وبن ا
رئيس مجلس الشورى في ذلك الوقت ،تصريح موسوي في نهاية تلك السنة(. )4

ومع ذلك وصلت الخالفات اإليرانيـة فـي شـباط  4991إلـى أعلـى درجاتهـا؛ بسـبب الهبـوط

الحـاد فـي أسـعار الـنفط فقـد نقـل راديـو طهـران فـي ذلـك الوقـت عـن رئـيس وزراء إيـران األسـبق ميــر
حســن موســوي قولــه "إن صــادرات الــنفط الســعودية هــي العامــل الرئيســي فــي انهيــار األســعار .ول
يوجد مبرر للمستوى الجاري من الصادرات السعودية" وأنهى موسوي حديثـه مهـددا بقولـه "إن إيـران
لن تلتـزم الصـمت إزاء هـذه القضـية" .صـرح هاشـمي رافسـنجاني الـذي كـان رئـيس البرلمـان اإلي ارنـي
في ذلك الوقت بأن إيران قد تتوقب عن صادراتها النفطية كليا ثم حـذر بـأن إيـران سـتتخذ إجـراءات
متشــددة ضــد الســعودية إذا مــا ثبــت أن لهــا يــدا فــي هبــوط أســعار الــنفط  .وبعــدها هــاجم مســئولون
إيرانيون السعودية بغضب شديد ،في شهر نيسان مـن عـام  4991واتهموهـا بالمسـئولية عـن هبـوط

األسعار ثم أكدوا بأن "إيران قد تتوقب عن تصدير النفط لجعل األسعار ترتفع".

()5

وفــي محاولــة لحت ـواء الموقــب ،زار وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل ،فــي شــهر
يوليو  4991إيران .وتبادل في هذه الزيارة وجهات النظر حول مختلـب القضـايا التـي تهـم البلـدين.
وفي نفس العام قـام وزيـر الخارجيـة اإلي ارنـي علـي وليتـي بزيـارة إلـى السـعودية .وتناولـت المباحثـات
عدة أمور  ،ولكنها باءت بالفشل األمر الذي جعل السـعودية مـرة أخـرى تتجـه إلـى دعـم العـراق فـي
الحرب ضد إيـران بشـكل أوسـع  ،حيـث قامـت ببيـع العـراق  491ألـب برميـل نفـط يوميـا  ،وتعهـدت

( )1مجلة صوت العدالة مرجع سابق.
( )2منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص.444
( )3محمد سالم الكواز ،مرجع سابق ،ص.42
( )4منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص.444
( )5محمد جاسم النداوي ،مرجع سابق ،ص.421
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ب ــدفع ج ــزء م ــن قيم ــة مش ــتريات األس ــلحة العراقي ــة ،ووض ــعت ع ــددا م ــن موانئه ــا ومطاراته ــا تح ــت
()1

تصرب العراق لنقل البضائع والمعدات العسكرية

.

ثالث ا -تأزم العالقات اإليرانية-السعودية لدعم إيران للحراك الشيعي(9111-9119م):
ل ــم يـ ــوفر الساســـة اإليرانيـ ــون أي محاولـــة كان ــت لزعزعـــة السـ ــتقرار فـ ــي المملكـــة العربيـ ــة

السعودية التي تعتبر الغريم األكبر إليـران فـي منطقـة الخلـيت بـل والشـرق األوسـط وقـد كـان الشـيعة
السعوديون ورقة مهمة في يد إيران لتحقيق هذا الهـدب حيـث حاولـت اسـتغاللهم عـن طريـق دفعهـم
إلــى التمــرد علــى النظــام الحــاكم فــي الســعودية ،األمــر الــذي جعــل اإلســالميين الشــيعة بقيــادة حســن
الصفار يقومون بتنظيم انتفاضة في المنطقة الشرقية ضد النظام السعودي حيـث اعتبـروا أنـه نظـام
()2

غير شرعي

.

تزّعم الصفار المعارض َة الشيعية السعودية ،في ذلك الحين .وينتمي الصفار إلى التيار
الشيرازي ،نسبة إلى المرجع الشيعي محمد الشيرازي (4114 – 4949م) ،الذي كان من
متسسي فكرة حزب الدعوة العراقي .وهو تيار شيعي كبير ،يتسم بالتطرب والغلو ،وينشط في

العراق وايران وبلدان الخليت العربي .رفض اسم (حزب) ألنه اسم غربي ،وآمن بولية الفقيه قبل
الخميني.
وقد دخل هذا التيار إلى السعودية من خالل بعض الطلبة السعوديين الذين درسوا في
حسينية الرسول األعظم بالكويت ،التي كان الشيرازي أسسها من قبل  .ومنهم توفيق السيب،
وحسن الصفار .وأصبح لهتلء الطلبة نشاط ملموس في القطيب ،وقد تحمسوا للثورة في إيران،

كثيرا ،حيث كان الشيرازي على عالقة قوية بالخميني ،وذهب أتباعه إلى طهران وأقاموا لهم
معسكر خاصا لستقبال الشباب الخليجي وتعبئته.
ا

وبعد أن اصطدم بالنظام السعودي ،ذهب إلى إيران ،حيث أسس حركة (منظمة الثورة
اإلسالمية بالجزيرة العربية) وترأسها .وبقي الصفار والمنظمة يقودان المعارضة ضد المملكة حتى
عام  4991م ،حيث تم عزل نائب المرشد اإليراني حسين علي منتظري ،الداعم له ،وصعد تيار

خامنئي /رفسنجاني ،الذي قلص نشاط الحركة ،قبل أن يتم إجبارها على الرحيل من طهران.

وبعد مغادرة رجال الحركة عن إيران شهد التيار الشيرازي السعودي مراجعة فكرية جذرية ،تحول
بعدها من العمل الثوري إلى العمل السياسي في لندن .وغير اسم الحركة إلى (الحركة

( )1صوت العدالة ،مرجع سابق.
( )2موشيه ماعوز ،مقال بعنوان الهالل الشيعي خرافة أم واقع ،سلسلة ترجمات الزيتونة ،49مركز الزيتونة
للدراسات واألبحاث ،مارس .4919
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اإلصالحية) كما غير اسم (مجلة الثورة اإلسالمية) الناطقة باسم المنظمة إلى (مجلة الجزيرة
العربية).
وكـ ــان التصـ ــادم الـ ــذي وقـ ــع بـ ــين الحجـ ــاج اإلي ـ ـرانيين الم ـ ـوالين للخمينـ ــي ورجـ ــال األمـ ــن
السعوديين من أبـرز األحـداث التـي أظهـرت البعـد الشـيعي السياسـي فـي السـعودية فـي تلـك الفتـرة .

وذل ــك ف ــي موس ــم ح ــت لس ــنة  . 4991األم ــر ال ــذي انته ــى بمطالب ــة الخمين ــي بتحوي ــل إدارة الح ــرم
()1

الش ـريب إلــى إدارة تشــرب عليهــا كافــة الــدول اإلســالمية.

 .وفــي عــام  4999نظمــت الحكومــة

اإليرانيــة مــتتم ار فــي لنــدن للــدعوة إلــى نــزن الســيادة الســعودية عــن الحــرمين الش ـريفين ،وجعلــت مــن
()2

موســم الحــت منــذ عــام  4919مناســبة ســنوية لنتقــاد الــنظم العربيــة وخصوصــا الخليجيــة

 .وقــد

ركزت المسألة الشيعية في السـعودية علـى المنطقـة الشـرقية التـي تحتـوي علـى أكبـر مخـزون نفطـي
فــي العــالم ،والــذي يقــدر بنســبة %42مــن إجمــالي الحتيــاطي العــالمي .والســبب فــي ذلــك أن شــيعة
المنطقــة الشــرقية فــي الســعودية علــى تواصــل وارتبــاط وثيــق بمنــاطق الوجــود الشــيعي فــي البلــدان
()3

المجاورة من العراق وايران والبحرين والكويت

.

وزادت العالقــات بــين البلــدين تــوترا ،فــي العــام التــالي  ،4999بعــد أن قامــت ق ـوات األمــن
السـعودية بقتـل  111حـاج إي ارنـي علـى إثـر مظــاهرات صـاخبة قـاموا بهـا أثنـاء موسـم الحـت .األمــر
الـذي أغضــب إيـران وجعــل الخمينـي يعتبــر إسـالم الســعودية إسـالما علــى الطريقـة األمريكيــة ،وقــال

"إذا غضضــنا الطــرب عــن ج ـرائم صــدام فجــرم آل ســعود بخصــوص قتــل الحجــاج ل يمكــن العفــو
عنــه"  .مــن جانبهــا أعلنــت الســعودية بعــد هــذه الح ـوادث أن إي ـران كانــت تســتهدب الســيطرة علــى

المســجد الح ـرام واإلخ ــالل بم ارســم الحــت ،واع ــالن حكومــة إســالمية ش ــيعية فــي الحجــاز .وحاول ــت
الس ــعودية إثب ــات اتهامه ــا ض ــد إيـ ـران فأعلن ــت أنه ــا اكتش ــفت بع ــض المـ ـواد المتفجـ ـرة م ــع الحج ــاج

اإلي ـرانيين

()4

 .وعلــى أثــر ذلــك ،قامــت الســعودية فــي شــهر مــايو مــن نفــس العــام ،بقطــع عالقاتهــا

الدبلوماسية بشكل كلي مع إيران ،وطردت الدبلوماسيين اإليـرانيين مـن أ ارضـيها؛ وذلـك بعـد الهجـوم
الــذي تــم علــى الســفارة الســعودية فــي طه ـران حيــث قــام الحــرس الثــوري اإلي ارنــي بالســتيالء علــى

( )1آمنة عيساوة  ،الدور اإلقليمي اإليراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردة ،رسالة ماجستير جامعة
الحاج لخضر –باتنة -قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،الجزائر ،4119 ،ص.411
( )2منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص .441
( )3آمنة عيساوة  ،مرجع السابق ،ص411
( )4محمد سالم الكواز ،مرجع سابق ،ص.41
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السـفارة السـعودية فـي طهـران وقتـل أحـد الدبلوماســيين السـعوديين ،واسـتمر هـذا الوضـع مـدة عــامين
()1

حرم فيها الحجاج اإليرانيين من أداء فريضة الحت.

وفـ ــي المقابـ ــل واصـ ــلت إي ـ ـران دعـ ــم منظمـ ــة الثـ ــورة اإلسـ ــالمية فـ ــي شـ ــبه الجزي ـ ـرة العربيـ ــة
والمعروفـة بمعارضـتها لنظـام الحكـم الســعودي والتـي تبنـت عمليـات تفجيـر فــي مكـة فـي موسـم حــت

عــام 4999وقــد ألقــت الســعودية تبعيــة هــذه العمليــة بشــكل ضــمني علــى إي ـران و مارســت هجومــا
()2

إعالميا عليها.

حدثت كل هـذه المشـاكل فـي عهـد الجمهوريـة اإليرانيـة األولـى حتـى وصـلت العالقـات بـين
البلـدين إلـى قمـة التـوتر  .وكـان مـن الطبيعــي أن تتـأثر الجمهوريـة الثانيـة بقيـادة الـرئيس علـي أكبــر
هاشــمي رافســنجاني الــذي شــعر بشــدة هــذا الميـراث الثقيــل بعــد أن وقعــت بــالده فــي أزمــة اقتصــادية

حادة لـم يكـن فـي مقـدوره تجاوزهـا إل بالمشـاركة والحـوار مـع دول الجـوار .ولـذلك حـاول بقـوة نفـض
غبـار الماضــي وفـتح صــفحة جديــدة مـن العالقــات مــع السـعودية .وقــد نجـح فــي ذلــك إلـى حــد مــا .
وهذا ما سيتضح من خالل تناول تطور العالقات بين البلدين في فترة حكم الجمهورية الثانية.

( )1صداي عدالت (صوت العدالة) اإليرانية ،مرجع سابق.
( )2وليد عبد الناصر ،إيران دراسة عن الثورة والدولة ،دار الشروق ،4919 ،ص.94
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المبحث الثالث
تطور العالقات اإليرانية السعودية إبان حرب الخليج الثانية .1111-1112
لقد عانت إيران مـن أوضـان اقتصـادية واجتماعيـة متـدهورة تمخـض عنهـا انهيـار فـي قيمـة
العملــة الوطنيــة وارتفــان ف ــي األســعار وفــي معــدلت التض ــخم .وقــد دفــع ذلــك إل ــى قيــام عــدد م ــن

المظــاهرات والضــطرابات الحتجاجيــة فــي طه ـران والعديــد مــن المــدن اإليرانيــة .وقــد اســتمر هــذا
الوضــع المتــأزم خــالل الس ــنوات األولــى مــن الجمهوريــة الثاني ــة بقيــادة ال ـرئيس هاشــمي رافس ــنجاني
األمــر الــذي دفعــه إلــى إتبــان سياســة اقتصــادية تتســم بدرجــة أكبــر مــن الليبرالي ـة .ومــن هنــا نزعــت
إيـ ـران إل ــى التخل ــي ع ــن العام ــل الم ــذهبي ف ــي السياس ــة الخارجي ــة ،وأيقن ــت أن سياس ــة التش ــدد ف ــي
عالقاتهــا مــع دول الخلــيت العربيــة ونزعتهــا الثوريــة تنعكســان بالســلب وبصــورة مباش ـرة علــى رغبتهــا

فــي الخــروج مــن العزلــة .وبخاصــة بعــد أن رأت أن العالقــات الجديــدة مــع دول الخلــيت قــد تــنعكس
إيجاب ــا عليه ــا وعل ــى الش ــيعة ف ــي تل ــك البل ــدان .ول ــذلك كان ــت سياس ــة هاش ــمي رافس ــنجاني الجدي ــدة
براغماتيـة بدرجـة ملحوظــة وذات نزعـة معتدلـة ومــن ثـم ســعت إيـران إلـى تحســين عالقاتهـا مــع دول

الخليت بالعمل على تعزيز استقرار المنطقة  .ومن ثم أعلن رافسنجاني أنـه "يجـب علـى إيـران وقـب
()1

استعداء اآلخرين ،وأن تحجم عن التدخل في شئونهم الداخلية ".

ويتضح من ذلك أن إيران تخلت وبشـكل لفـت للنظـر عـن مبـدأ تصـدير الثـورة؛ الـذي كـان
هدفا من أهداب السياسة الخارجية طالما تمسكت به إيران منـذ نجـاح الثـورة اإلسـالمية وطالمـا أكـد

عليه األب الروحي للثورة اإلسالمية آية اهلل الخميني.

ولم تكـن األوضـان الداخليـة إليـران السـبب األوحـد فـي تغييـر سياسـتها الخارجيـة تجـاه دول

الجـوار ،حيــث إن هــذا التحــول أخــذ يتبلــور فــي مرحلــة غيــاب اإلمــام الخمينــي .كمــا كــان نتيجــة مــن
نتــائت النقــالب فــي الت ـوازن الجيوســتراتيجي العــالمي بعــد انهيــار التحــاد الســوفييتي وتفككــه وبقــاء
الوليـات المتحــدة القطــب الوحيــد فــي المنظومــة الدوليــة  .ويضـاب إلــى ذلــك مــا طـ أر مــن تحــول فــي
سلوك السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة تجـاه بعـض األزمـات .ومنهـا موقـب إيـران مـن الحـتالل الع ارقـي

( )1منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص ص 414-414

21

للكويت .وبـروز مضـمون جديـد للسياسـة الخارجيـة اإليرانيـة نتيجـة للتغيـر فـي البيئـة الجيوسياسـية .
()1

وقد أسهم في تعزيز هذا التجاه إعطاء إيران األولوية لالقتصاد والحاجة إلى تنويعه.

أوالا  : -تطور العالقات بين البلدين فيما بين سنتي9111و9111م:
أثــار الجتيــاح الع ارقــي للكويــت فــي الثــاني مــن آب  4991ارتباكــا فــي الموقــب اإلي ارنــي،

حيث وقفت إيـران أمـام مجموعـة مـن التسـاتلت حـول أبعـاد هـذا الجتيـاح وأهدافـه والنتـائت المترتبـة
عليه ودور القوى الكبرى فيه .كمـا كثـرت األسـئلة أيضـا حـول تـدويل األزمـة وموقـب إيـران مـن هـذا
التــدويل .لقــد أدت هــذه التســاتلت إلــى عــدم وضــوح رتيــة إيـران لهــذه األزمــة منــذ بــدايتها ،رغــم أنهــا
أدانت الجتيـاح فـور وقوعـه ،ودعـت إلـى النسـحاب الفـوري وغيـر المشـروط حتـى الحـدود الدوليـة،

والـى تســوية الخـالب الحــدودي بــين العـراق والكويــت بـالطرق الســلمية ،وأكــدت علـى ضــرورة احتـرام
ســيادة الــدول وعــدم التــدخل فــي شــئونها .وقــد نظــرت إلــى الجتيــاح بأنــه يضــر بــالتوازن اإلقليمــي،
ويعط ــي العـ ـراق منف ــذا أكب ــر عل ــى الخل ــيت ،كم ــا ي ــدعم قد ارتـ ـه القتص ــادية بوض ــع ي ــده عل ــى نف ــط

الكويت .وهي بالتالي ل تستطيع إظهار عدم المبالة تجاه هـذه التطـورات التـي تعـرض أمنهـا وأمـن
()2

الخليت للخطر.

أمــا بالنســبة للســعودية فقــد رأت أن أزمــة الجتيــاح الع ارقــي للكويــت أدت إلــى اخــتالل فــي
ميزان القوى الخليجي لصالح إيران ففي الحين الـذي كـان فيـه جهـدها مرتكـز فـي الحفـاظ علـى أمـن

الخليت من خالل تحقيق توازن إيراني-عراقي حتى ل تسيطر أي من الدولتين علـى منطقـة الخلـيت
وبينمــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد دخلــت فــي مواجهــة مــع الع ـراق فهــي ل تســتطيع دخــول
مواجه ــة ثاني ــة م ــع إيـ ـران ل ــذلك رك ــزت الس ــعودية عل ــى احتـ ـواء وتثبي ــت ال ــدور اإلي ارن ــي م ــن خ ــالل
()3

استئناب العالقات الدبلوماسية معها.

ل ــذلك ق ــدرت الس ــعودية المواق ــب اإليراني ــة الت ــي ن ــددت بالتهدي ــدات العراقي ــة المس ــتمرة ض ــد

الكويـت والريـاض كمـا قـدرت الوقـوب اإلي ارنـي إلـى جانـب القضـية الفلسـطينية واللبنانيـة وصـول إلــى
إدراك البلــدين لض ـرورة التعــاون بينهمــا علــى الــرغم مــن الخــتالب المــذهبي بــين البلــدين حيــث أن
( )1نبيل نعوم ،ندوة بعنوان :إيران  42عاما على الثورة التحديات الخارجية والداخلية ،عقدت الندوة في مركز
القدس للدراسات السياسية ،نشرت على موقع مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ  41آذار مارس

،4111الرابط . http://cutt.us/fVoW:

( )2أحمد ناصوري ،دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسي ،مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية
والقانونية ،المجلد ،44العدد األول ،4112 ،ص ص .412-411
( )3أحمد محمد حمدونة ،السياسة اإليرانية تجاه العراق في ظل الجتياح األمريكي  4141-4114دراسة في
المتغيرات الجيوسياسية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،4144 ،ص.49
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تحول إيران من شرعية الثورة التي هيمنت على سياستها منـذ انتصـار الثـورة اإلسـالمية إلـى شـرعية
الدول ــة تبل ــور ص ــداها ف ــي انفت ــاح السياس ــة الخارجي ــة اإليراني ــة عل ــى الع ــالم وك ــذلك انفتاحه ــا عل ــى

القوتين اإلقليميتين في المنطقـة الشـرق أوسـطية مصـر والسـعودية وقـد جـاء تهديـد الوليـات المتحـدة
بتوجيه ضربة عسكرية للعراق ليضيب سببا جديدا للتقارب السعودي اإليراني األمـر الـذي أدى إلـى
()1

التجاه نحو مزيد من التعاون القتصادي والسياسي واألمني.

كل هذه التصريحات الشفوية كان ل بد أن تترجم إلى مواقب عملية توضح مـدى الخلخلـة
والتشــققات التــي ظهــرت فــي جــدار التــوتر وألول م ـرة منــذ قيــام الجمهوريــة اإلســالمية بقيــادة آيــة اهلل

الخمين ــي ل ــذلك فق ــد ج ــاء المت ــرجم الحقيق ــي له ــذه المواق ــب وه ــو رئ ــيس الجمهوري ــة الثاني ــة هاش ــمي
رافسنجاني.
فبع ــد ت ــولي عل ــي أكب ــر هاش ــمي رافس ــنجاني رئاس ــة الجمهوري ــة ف ــي إيـ ـران أواخ ــر 4999
ظهــرت انف ارجــة كبي ـرة تتكــد إمكانيــة فــتح صــفحة جديــدة فــي العالقــات بــين إي ـران والمملكــة العربيــة
الس ــعودية  .وكان ــت اللبن ــة األول ــى ف ــي مس ــيرة التق ــارب تل ــك المحادث ــات السـ ـرية الت ــي عق ــدت ب ــين
الطـــرفين فـ ــي جنيـ ــب خـ ــالل شـ ــهر شـ ــباط  ، 4999ثـــم حضـ ــور إي ـ ـران اجتمـــان منظمـ ــة المـ ــتتمر
اإلسالمي الذي عقد في مدينة جدة فـي آذار مـن العـام نفسـه  ،حيـث أنهـت إيـران ،فـي نفـس العـام،
مقاطعتها لموسم الحت .ومن هنا بدأت العالقات اإليرانيـة السـعودية تشـهد متشـرات جديـدة لتحسـين
العالقــات بــين الــدولتين  .فقــد وجــدت الحكومــة اإليرانيــة أن مــن األفضــل لهــا أن تبــدي مرونــة أكثــر
فــي سياســتها الخارجيــة فــي ظــل الظــروب والتطــورات الراهنــة علــى المنطقــة ،وذلــك لتغييــر صــورة
إيـ ـران ف ــي أذه ــان دول الخل ــيت العرب ــي ،وبخاص ــة بع ــد أن ب ــدأت النخب ــة اإليراني ــة تعي ــد النظ ــر ف ــي
سياستها القتصادية والسياسية وتزيد من الهتمام بأوضاعها الداخليـة  .ولتحقيـق ذلـك الهـدب رأت
إيران أن تحسين عالقاتها مع السعودية يتدي إلى دعم األمـن والسـتقرار  .ومـن هنـا أعـادت إيـران

عالقاتهـا الدبلوماسـية مـع المملكـة السـعودية فـي 41آذار مـارس  4994بعـد انقطـان دام 4ســنوات.
وتــم التفــاق خــالل ذلــك علــى عــدد اإلي ـرانيين المســموح لهــم بــأداء مناســك الحــت ،ودارت اتصــالت
علـ ــى مسـ ــتوى عـ ــال بـ ــين الطـ ــرفين ففـ ــي نيســـان  4994التقـ ــى ال ـ ـرئيس اإلي ارنـ ــي السـ ــابق هاشـ ــمي
رافسـ ــنجاني بالملـ ــك فهـ ــد بـــن عبـــد العزيـ ــز فـ ــي الريـ ــاض ،ثـــم زار سـ ــعود الفيصـ ــل وزيـــر الخارجيـ ــة
()2

السعودي بزيارة طهران ،في حزيران من نفس العام

( )1مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص ص .419-411
( )2محمد سالم الكواز ،مرجع سابق ،ص ص .44-49
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ولقد تمخض عن تلك الزيارة مباحثات مع مسئولين إيـرانيين فـي طهـران اتسـمت باإليجابيـة
وبدا جليـا مـن خـالل هـذه المباحثـات المتنـان اإلي ارنـي لمـا تبذلـه السـعودية مـن جهـود لتيسـير أمـور

الحــت والتعــاون والتنســيق فــي الشــئون اإلســالمية أمــا الســعودية فقــد أكــدت بــأن إيـران شـريك أساســي
لدول مجلس التعاون الخليجي في أمن مياه الخليت ول يمكن تأمين ذلك من دون التفـاهم مـع إيـران
وقــد عــزز ذلــك تأكيــد الـرئيس رافســنجاني فــي فب اريــر مــن العــام  4994بأنــه لــيس لــبالده أي أطمــان
تجــاه جيرانهــا فــي الخلــيت وأن السياســة التســليحية اإليرانيــة تهــدب فقــط إلــى تــأمين احتياجــات بــالده

الدفاعيـة وقــد ظهـر الرضــا السـعودي حيــال ذلـك مــن خـالل مبــادرة العاهـل الســعودي بتهنئـة الـرئيس
اإلي ارن ــي بمناس ــبة العي ــد ال ــوطني ل ــبالده ودعوت ــه القي ــادة اإليراني ــة لمزي ــد م ــن التع ــاون ب ــين البل ــدين
خصوصـا علـى الصــعيد النفطـي داخـل منظمــة األوبـك كمــا أن إيـران أكـدت أن أمــن منطقـة الخلــيت
()1

مسئولية على عاتق دولها.

ورغــم أن مســألة الجــزر اإلماراتيــة شــكلت فــي تلــك الفت ـرة حجــر عث ـرة يعيــق مســيرة التطبيــع

في العالقات الخليجية اإليرانية إل أن التصالت والزيارات اسـتمرت لسـيما الزيـارات التـي تزامنـت
مـع احتفــالت الـذكرى الرابعــة عشــر للثـورة اإلســالمية فقـد اســتقبلت طهـران فـي فب اريــر  4994وزيــر
المعـارب الســعودي ووزيـر الخارجيــة الكـويتي .وبالتــالي أبـدت إيـران رغبتهـا فــي تطـوير عالقتهــا مــع
السـعودية ،حيــث قـام وزيــر الخارجيــة اإلي ارنـي بزيــارة الريــاض ودعـا إلــى تحســين العالقـات مــع كافــة
()2

دول الخليت وفتح صفحة جديدة مع جيرانها والتنسيق على صعيد السياسة النفطية.

إن رغبـة رافسـنجاني فــي سـلوك سياسـة خارجيــة قويـة مسـتقلة دفعتــه فـي أيلـول  4994إلــى
محــاولت جــادة للتقــارب مــع الســعودية بهــدب الحصــول علــى دعمهــا لزيــادة حصــة إنتــاج إي ـران فــي
منظم ــة األوب ــك األم ــر ال ــذي جع ــل إيـ ـران تكث ــب م ــن الزي ــارات الرس ــمية للري ــاض كم ــا أنه ــا ق ــدمت

دع ـوات للمل ـ ك الســعودي فهــد بــن عبــد العزيــز لزيارتهــا وتمخــض عــن هــذه الــدعوات خالفــات بــين
حزبـي المحـافظين والمعتـدلين فقـد نظــم عـددا مـن الطـالب اإليـرانيين مسـيرة احتجـاج علـى الحكومــة
اإليرانيــة لتوجيــه تلــك الــدعوة وفــي الوقــت نفســه بــدأت بعــض الشخصــيات الدينيــة اإليرانيــة الــتهجم
()3

على السعودية وقادتها ،األمر الذي أدى إلى عودة التوتر في العالقات بين البلدين.

(" )1محمد أمين" أحمد هليل ،العالقات اإليرانية مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الحتالل األمريكي
للعراق  ، 4144-4114رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،قسم العلوم السياسية ،4144 ،ص.11
( )2المرجع السابق ،ص .11
( )3فهد مزبان الخزز ،العالقات اإليرانية السعودية :التطوران الراهنة وآفاق المستقبل ،منشورات مركز الدراسات
اإليرانية ،جامعة البصرة ،4114 ،ص.1
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ثانيا  -تطور العالقات بين البلدين في ظل أزمة الحجيج اإليراني (9111-9111م):
لم يسـتمر التفـاهم النسـبي طـويال بـين إيـران والسـعودية حيـث شـهد عـام 4991انتكاسـة فـي

العالقات بين الطرفين نتيجة الخالب في مسألة الحـت وعـدد الحجـاج اإليـرانيين الـذين ستسـمح لهـم
السـعودية بـأداء فريضــة الحـت ومـع حلــول عـام  4992ازداد األمــر سـوءا تحديـدا فــي تشـرين الثــاني
م ــن ه ــذا الع ــام حي ــث ش ــنت مجموع ــة م ــن العناص ــر المس ــلحة هجوم ــا بالقناب ــل عل ــى مكت ــب بعث ــة

الت ــدريب األمريكي ــة للح ــرس الـ ــوطني الس ــعودي األم ــر ال ــذي أدى إلـ ــى مقت ــل 1أش ــخاص مـ ــنهم 2
()1

أمريكيــون والــى جــرح نحــو  11آخ ـرين.

وفــي  42حزي ـران يونيــو  4991فجــر بعــض المســلحين

قنبلــة فــي ثكنــات مخصصــة للعســكريين األمـريكيين فــي مينــاء الخبــر الســعودي علــى ســاحل الخلــيت

وقـ ــد أدى الحـ ــادث إلـ ــى مقتـ ــل  49أمريكيـ ــا وجـ ــرح أكثـ ــر مـ ــن  411شـ ــخص وأشـ ــارت التحقيقـ ــات
الســعودية إلــى أن أحــد المصــادر المحتملــة للحــادثين أنهمــا م ـتامرة مدعومــة مــن إي ـران تورطــت فيــه
()2

مجموعة سعودية شيعية تطلق علـى نفسـها اسـم حـزب اهلل السـعودي.

ورغـم هـذه الحـوادث إل أن

مساعي التقارب اإليرانيـة تجـاه السـعودية بقيـت مسـتمرة فقـد رأى الكثيـر مـن المـراقبين أن إيـران رأت
فــي إقامــة عالقــات جديــدة بينهــا وبــين الســعودية عــامال أساســيا للشــعور بالطمئنــان تجــاه مخــاوفهم

مــن الوجــود األمريكــي فــي المنطقــة وتأكــدت هــذه الرتيــة بعــد اتهامــات واشــنطن المتكــررة لطه ـران
ب ــالوقوب وراء انفج ــار الخب ــر ف ــي ح ــين امتنع ــت الس ــعودية ع ــن تأيي ــد ه ــذه التهام ــات حيـ ـث ك ــان
بالنســبة للســعودية خيــار التقــارب مــع إيـران والتعــاون معهــا أفضــل الخيــارات المتاحــة أمــام الســعودية
حيث رأت الحكومة السعودية مواجهة التحديات ومتغيرات مرحلـة مـا بعـد حـرب تحريـر الكويـت مـن
خــالل بنــاء عالقــات مــع إي ـران علــى أســس أكثــر متانــة مــن ذي قبــل وعبــر عــن هــذا التوجــه آنــذاك

س ــفير الس ــعودية ف ــي طهـ ـران عاص ــم ب ــن أحمـــد السموس ــي حي ــث ق ــال" :إن العالق ــات ب ــين إي ـ ـران
والسـ ــعودية هـ ــي لخدم ـ ــة المصـ ــالح اإلس ـ ــالمية ...وانهمـ ــا ركن ـ ــان أساسـ ــيان ف ـ ــي منظمـ ــة الم ـ ــتتمر
اإلس ــالمي  ...ي ــتحمالن مس ــئولية كبيـ ـرة لمواجه ــة التح ــديات الت ــي تعص ــب بالع ــالم اإلس ــالمي ف ــي
الوقـ ــت الحاض ـ ــر "...كم ـ ــا أك ـ ــد الس ـ ــفير أن ـ ــه يب ـ ــذل أقص ـ ــى جه ـ ــده لتط ـ ــوير العالق ـ ــات ب ـ ــين إيـ ـ ـران
()3

والسعودية.

يبـدو أن المملكــة العربيـة الســعودية قـد فكــرت بعقالنيــة عنـدما قــررت اسـتمرار عالقاتهــا مــع
ـق وراء الســحر األمريكــي الــذي يبــدو أنــه لــيس مــن مصــلحته بقــاء العالقــات اإليرانيــة
إيـران ولــم تنسـ ك
( )1محمد سالم الكواز ،مرجع سابق ،ص.44
( )2ديفيد لونت وآخرون ،أمن الخليت العربي في القرن الحادي والعشرين ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،
،4999ص.441
( )3مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص.419
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السعودية في حال أحسن وال لما وجهت اتهاماتها إليران بالمسـئولية عـن تفجيـر مينـاء الخبـر ،ولـم
تســتمر الســعودية فــي عالقاتهــا مــع إي ـران فحســب ،بــل أبــرزت موقفــا حياديــا فــي قضــية مــن أكثــر

القضايا خالفا بين العرب وايران وهي مسألة الجزر الثالث.

حيــث صــدر عــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي ينــاير مــن العــام  4991أكثــر التعليقــات

حيادا حول النزان على الجزر منذ تجدده عام 4994حيث ذكـرت الحكومـة السـعودية أن إيـران لهـا
حقـ ــوق قانونيـــة فـ ــي الجـ ــزر ينبغـ ــي الفصـــل فيهـ ــا عـــن طريـــق تقـــديم القضـ ــية إلـ ــى محكمـــة العـ ــدل
()1

الدولية.

وفي الفترة األخيرة مـن حكـم الـرئيس هاشـمي رافسـنجاني أعـاد التأكيـد علـى أن التعـاون مـع
دول الخل ــيت يحت ــل أولوي ــة خاص ــة ف ــي السياس ــة الخارجي ــة اإليراني ــة الت ــي تق ــوم عل ــى مب ــدأ حس ــن

الجـ ـوار ،وأكـ ــد علـ ــى ضـ ــرورة معالج ــة القضـ ــايا العالقـ ــة واظهـ ــار الترحي ــب بمـ ــا تعـ ــرب عنـ ــه الـ ــدول

الخليجية من استعداد للتجاوب مع الرغبة اإليرانيـة فـي تحسـين وتوثيـق العالقـات والعمـل الجـاد مـن
أجل بناء الثقة ومدى التعاون والتنسـيق السـعودي اإلي ارنـي إبـان تفـاعالت قضـية البوسـنة التـي نجـم
عنهــا زيــارة ولــي العهــد الســعودي النائــب األول ل ـرئيس مجلــس الــوزراء األميــر عبــداهلل إلي ـران فــي
()2

مارس  4991ومحادثاته مع الرئيس رافسنجاني بشأن مجموعة من القضايا.

كانت تلك الزيارة هي األخيرة لمسئول سعودي رفيع المسـتوى مثـل األميـر عبـداهلل فـي عهـد
الـرئيس هاشــمي رافسـنجاني .وكانــت الزيــارة فـي األشــهر األخيـرة مــن حكــم رافسـنجاني .ويتضــح مــن
ذلـك أن علـي أكبـر هاشـمي رافسـنجاني كـان حريصـا علـى بقـاء العالقـات اإليرانيـة السـعودية حســنة
حتـى الرمـق األخيـر كمـا يتضـح مـن زيـارة األميــر عبـداهلل إليـران فـي ذلـك الوقـت المتـأخر مـن حكــم

رافســنجاني أنـه كــان يعــز علــى الســعودية رحيــل هــذا الرجــل الــذي تمــرد علــى أكثــر المبــاد قــوة فــي
عهد الجمهورية اإلسالمية ،وهو مبدأ تصدير الثـورة واسـتبدله بمبـدأ آخـر  ،هـو مبـدأ حسـن الجـوار،
فهو الذي أوقب حالة التوتر بـين إيـران والسـعودية منـذ قيـام الجمهوريـة اإلسـالمية فـي إيـران .وكـأن
الســعودية تقص ــد مــن تل ــك الزي ــارة إبــداء الس ــتعداد لل ـرئيس اإلي ارن ــي الق ــادم فــي اس ــتمرار العالق ــات

الحسنة وتوطيدها .وهذا ما فهمه الـرئيس التـالي بعـد رافسـنجاني وهـو محمـد خـاتمي الـذي وطـد مـا
بدأ به رافسنجاني من عالقات مع العربية السعودية وبقية دول الخليت والدول العربية قاطب اة.

( )1ديفيد لونت وآخرون ،مرجع سابق ،ص.424
( )2محمد أمين أحمد هليل ،مرجع سابق ،ص ص .19-19

51

الفصل الثالث

المحددات الداخلية للعالقات اإليرانية السعودية في عهد
محمد خاتمي 9002-9119م

المبحث األول :المحددات الداخلية اإليرانية:
المبحث الثاني :المحددات الداخلية السعودية:
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المبحث األول
المحددات الداخلية اإليرانية:
لعبـت المحــددات الداخليــة المتعلقــة بــإيران دو ار مـتث ار جــدا فــي العالقــات اإليرانيــة الســعودية
فــي عهــد ال ـرئيس محم ــد خــاتمي . 4112-4991ولتوضــيح هــذه المح ــددات يمكــن اإلشــارة عل ــى
النحو التالي:

أو اال  -البعد الجيوسياسي إليران:
هنــاك خــالب واخــتالب واضــح منــذ ســنوات طويلــة بــين إي ـران والمملكــة العربيــة الســعودية.

وهو كثي ار ما يطفو على سطح العالقات بين إيران والعرب عموما والمملكـة العربيـة السـعودية علـى

وجه الخصوص .ول شـك أن هـذا الخـالب ارجـع فـي كثيـر مـن جوانبـه إلـى األوضـان الجيوسياسـية
إليران .ذات الكثافة ال سكانية قياسا للنـدرة السـكانية التـي تعـاني منهـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي

) .(GCCومساحتها التي تساوي تقريبا ستة أضعاب العراق ،باإلضافة إلـى حـدودها المشـتركة مـع
دول عديدة ذات أهميـة عسـكرية وسياسـية واقتصـادية مثـل التحـاد السـوفييتي سـابقا ،وع ارقـة الدولـة
والتكــوين السياســي ال ارســخ ،ونضــت المكونــات الجتماعيــة ،والص ـران الطبقــي المســتعر فــي الــداخل
وعلــى مــدى تــاريخي ،كــل هــذه المالبســات رســخت فــي الخيــال اإلي ارنــي العــام كثي ـ ار مــن مقومــات
العتداد التاريخي والعرقي إزاء التعامل مع الضـفة العربيـة المقابلـة مـن الخلـيت ( .)1والـذي ل يمكـن

إنكــاره هنــا أن إي ـران تمتلــك إد اركــا قويــا لنفســها كقيــادة إقليميــة رغــم محدوديــة قوتهــا القتصــادية فــي
ظــل نظــام دولــي تحــددت طبيعــة الفواعــل فيــه نســبة للعوامــل القتصــادية ( .)2ونتيجــة لهــذا اإلدراك

واإليمان العميق بمكانتها اإلقليمية تولد لديها شعور بالغرور والستكبار الـذي تبـرره تلـك التـدخالت
اإليرانيــة فــي شــئون الــدول المجــاورة محاولــة منهــا إلجبــار هــذه الــدول علــى العت ـراب بهــذه المكانــة
إلي ـران .والواضــح أن جــذور ه ــذا الســتكبار ل تعــود لســنوات أو عق ــود قريبــة ولكنهــا تعــود لق ــرون
خلت كانت فيهـا إيـران إمبراطوريـة فارسـية حكمـت العـالم لفتـرات طويلـة وبالتـالي ما ازلـت تحمـل تلـك

النزعة على مر الزمان رغم تغير السياسات والسياسيين فيها.

( )1عادل علي عبداهلل ،محركات السياسة الفارسية في منطقة الخليت العربي ،الناشر الكاتب نفسه ،4119 ،ص
ص .1-2
( )2مدحت حماد ،محاضرة بعنوان :األبعاد القتصادية لسياسة إيران اإلقليمية ،المركز الدولي للدراسات
المستقبلية واإلستراتيجية ،برنامت الدراسات اإليرانية ،تاريخ المحاضرة األربعاء  41يناير  ،4119ص .41
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وبمــا أن الخلــيت العربــي يقــع علــى الحــدود بــين الحضــارتين :العربيــة والفارســية  ،فــإن هــذا
مبــرر كـ د
ـاب للعــداء التــاريخي بــين العــرب والفــرس خصوصــا وأن الــبعض يــرى أن أكثــر األعــداء
قابلية وأعظمهم خط ار هم الذين يقعون عند خطوط الصـدن ( )Fault Linesبـين حضـارات العـالم

الكب ــرى ( .)1والثاب ــت هن ــا أن الخل ــيت العرب ــي ل ــم يك ــن مج ــرد تعبيـ ـ ار جغرافي ــا فق ــط ب ــل ك ــان تعبيـ ـ ار
اقتصاديا حينا ثم سياسيا أو عسكريا في أحيان أخرى .وتتضح أهمية الخلـيت العربـي مـن العناصـر
الجيوســتراتيجية التــي يتصــب بهــا مــن موقــع وتضــاريس وم ـوارد اقتصــادية وســكان ومنــا ( .)2فكــل
تلك المقومات حتمت على إيران التمسك بتسمية الخلـيت بالفارسـي ورفضـها الشـديد تسـميته بـالعربي

حتى ولو اضطرت لقطع عالقاتها بالعالم واختيار العزلة والنفراد.
ولعــل التصــاق الصــفة الفارســية بــالخليت وشــيوعها لــدى الغ ـربيين ناشــئان عمــا توارثــوه عــن
اإلغريـق الـذين لـم يتمكنـوا مــن النـزول إل علـى الشـاطا الفارسـي مــن الخلـيت .وهـو مـا اســتطان أن
يكتشــفه األميـ ـرال ني ــارك قائــد األس ــطول المق ــدوني فــي حمل ــة الس ــكندر األكبــر عل ــى الش ــرق أثن ــاء

عودته من الهند والحقائق تتكد أن الصبغة العربية للخلـيت قـد ظهـرت جليـا فـي سـنة  141ميالديـة
بعد فتح المسلمين لمدينة البصرة على شط العرب والوصول إلى بالد فارس وفتحها أيضا (.)3

ثانيا – أثر البعد األيديولوجي على السياسة اإليرانية:
هنـاك مفارقـات مهمـة فـي السياسـة والفكــر اإليـرانيين حـول الـدين والقوميـة  .فالقوميـة لــديهم

تعبــر عــن الخصوصــيات الذاتيــة لــدى الشــعب اإلي ارنــي والتــي تعــود للحضــارة الفارســية العريقــة .أمــا
الــدين فيمثــل خصوصــية النتمــاء للمــذهب الشــيعي .فــالخميني نفســه لــم ينــب إعجابــه بالشخصــية
الفارســية خاصــة وأنــه لــم يمنــع بعــض متسســات الدولــة فــي الســنوات األولــى مــن الثــورة مــن التعبيــر

عن المشاعر القومية ( .)4أدت تلك الثنائيـة بـين القوميـة واإلسـالم إلـى بـروز عالقـة قلقـة فـي ذهنيـة

الجوار العربي .ومـن أهـم الشـواهد علـى ذلـك إطـالق الحـرس الثـوري ،بعـد اجتيـاح شـبه جزيـرة الفـاو
العراقيــة أثنــاء الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ،أســماء فارســية علــى مس ـاجد وش ـوارن الجزي ـرة كمــا تــم إلقــاء

( )1صموئيل هنتنغتون ،صدام الحضارات واعادة النظام العالمي ،ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد
خلب ،الدار الجماهيرية للطباعة والنشر ،مصراتة ،4999 ،ص.14
( )2ظافر محمد العجمي ،أمن الخليت العربي تطوره واشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،4111 ،ص ص .11-12

( )3جان جاك بيريبي ،الخليت العربي ،تعريب سجدة هاجر وسعيد الغز ،منشورات المكتب التجاري للطباعة
والتوزيع والنشر ،بيروت،4929،ص.1
( )4حجاب عبداهلل ،السياسة اإلقليمية إليران في آسيا الوسطى والخليت( )4144-4919دراسة في دور
المحددات الداخلية والخارجية ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،4144-4144 ،4ص.21
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خطبة الجمعة فيها باللغة الفارسية؛ مما أدى إلى تصور الحرب مـن ناحيـة العـرب علـى أنهـا حـرب
ما بين الفـرس والعـرب .ويضـاب إلـى ذلـك إصـرار إيـران علـى تسـمية الخلـيت بالفارسـي تـوحي بأنهـا
تأتي في إطار مواجهة القومية العربية (.)1

ويضــاب إلــى ذلــك تصــدر المــذهب الشــيعي اإلثنــي عشــري بكــل أبعــاده الدينيــة والسياســية

علــى كافــة السياســات المتعلقــة بكــل المجــالت فــي المتسســة الحكوميــة اإليرانيــة .وهــو مــا ينــاقض
المذهب السني الذي تتبناه السعودية؛ مما أدى إلى نـون مـن المراجعـة والتحـدي بـين األيـديولوجيتين

والتش ــكيك ف ــي النظ ــامين ( .)2وبالت ــالي ت ــوت ار ف ــي العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية  .وق ــد دفع ــت ه ــذه
الحقيقــة ال ـرئيس محمــد خــاتمي إلــى البحــث ع ــن الســبل الكفيلــة بتخفيــب حــدة الحتقــان الم ــذهبي،

والتقليل من آثاره على العالقات اإليرانية الخليجية عموما والسعودية على وجه الخصوص.
تلك التحولت األيديولوجية الداخلية في إيران ،أي تحول إيـران مـن الثـورة إلـى الدولـة حيـث
انتهت تقريبا فترة اللتـزام الصـارم بمفـاهيم وقـيم الثـورة اإليرانيـة ومحاولـة نشـرها  .لقـد سـاهم تضـاتل
الـ ــوهت الثـ ــوري بعـ ــد رحيـ ــل الخمينـ ــي ومجـ ــيء قيـ ــادات إيرانيـ ــة جديـ ــدة تنـ ــتهت المـ ــنهت اإلصـ ــالحي

البرجمـــاتي فـ ــي إدارة عالقـــات إي ـ ـران الدوليـــة واإلقليميـــة ،والـ ــى حـ ــد كبيـــر ،فـ ــي تقريـــب المواقـ ــب
و ا
الخليجية واإليرانية ،حيث وج َـد شـبه إجمـان داخـل السياسـة اإليرانيـة بشـأن التقـارب مـع دول الخلـيت
بغض النظر عن وجود اإلصالحيين أو المحافظين في السـلطة؛ وذلـك ألن المصـالح السـتراتيجية
والقتصــادية التــي ت ـربط الطــرفين مــن األهميــة بمكــان؛ وهــو مــا يــدعو للحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن

تطبيع العالقات( .)3وقد ساعد هذا التحـول اليـديولوجي الـرئيس خـاتمي كثيـ ار فـي سياسـته المنفتحـة
على دول الجوار والعالم أجمع.
لقــد عكــب خــاتمي علــى ممارســة السياســة بعيــدا عــن منطــق التشــدد مــن خــالل اللجــوء إلــى
التخفيب من حدة الخطاب األيديولوجي ،واعتمد في ذلك علـى منطـق الدولـة وقواعـد اللعبـة القائمـة

علــى قــدر مــن الواقعيــة فــي التعــاطي مــع المتغي ـرات الدوليــة واإلقليميــة ( .)4وقــد تجــاوز هــذا الرجــل

( )1وليد عبد الناصر ،إيران دراسة عن الثورة والدولة ،مرجع سابق ،ص ص.14-11

( )2كيهان برزيجار ،سياسة خاتمي الخارجية والعالقات اإليرانية السعودية ،على الرابط التالي
=http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1890&lang
( )3مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص.421
( )4علي محمد حسين العامري ،العالقات اإليرانية السعودية للفترة مابين  ،4119-4991مركز الدراسات
الدولية ،جامعة بغداد ،4119 ،ص.414
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السيد الخامنئي بدعواته المتكـررة إلـى حـوار الحضـارات ( .)1حيـث اتخـذ فـي سياسـته المنفتحـة تلـك
موقب المثالي والدفاعي فـي تـوازن القـوى اإلقليميـة ،إذ إن مفهومـه العـالمي حـول حـوار الحضـارات

كـان مثاليــا وطموحــا فــي حــين اتخـذت سياســته الخارجيــة التــي تتبنــى سياسـة الحــد مــن التــوترات مــع

الدول المجـاورة قالبـا دفاعيـا ( .)2ولتحقيـق هـذه السياسـة أدرك خـاتمي أن اللتقـاء اإلي ارنـي السـعودي
هو الطريق المتدي إلـى تحسـين العالقـات اإليرانيـة الخليجيـة ،حيـث إن المشـرون اإلصـالحي الـذي
جـاء بـه خــاتمي باإلضـافة إلــى أنـه كــان مشـروعا مبنيـا علـى العتــدال ويسـتبعد فكـرة تصـدير الثــورة

والت ــدخل ف ــي الش ــتون الداخلي ــة لل ــدول المج ــاورة ،ويس ــعى إل ــى التواص ــل ب ــدل م ــن المواجه ــة م ــع

المجتمعين اإلقليمي والدولي .وقد تبنى ذلك منذ وصـوله إلـى الحكـم 4991م .وهـذا مـا أكـده بقولـه"
إن رأس أولويــاتي الســتراتيجية الخارجيــة هــو تعزيــز العالقــات وتوثيقهــا مــع الــوطن العربــي"  .ورأى
خـاتمي أن مفتـاح التقـارب مـع الــدول الخليجيـة والغـرب هـو السـعودية؛ ألنهــا تعـد وبـال شـك الحليــب
األقوى للوليات المتحدة األمريكيـة التـي تفـرض حصـا ار علـى تحركـات النظـام اإلسـالمي فـي إيـران.
ه ــذا م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة أخ ــرى ،ف ــإن إيـ ـران ته ــدب إل ــى كس ــب الط ــرب العرب ــي األق ــوى لت ــدعيم

مكانتهــا ونفوذهــا فــي المنطقــة وكســر حالــة الجمــود التــي اتصــفت بهــا سياســة إي ـران الخارجيــة عقــب
الثورة اإلسالمية .وقد دفعت هذه السياسة المملكة العربية السـعودية إلـى العتقـاد بـأن عالقاتهـا مـع
إيران في ظل الرئيس محمد خاتمي ستتدي إلى تطورات إيجابية ،وتخلق جـوا مـن التفـاهم المشـترك
فـي المجــالت السياسـية والدبلوماســية .وهـو مــا سـيعكس تحســنا فـي عالقاتهــا القتصـادية مــع إيـران

في مجال النفط والتجارة ( .)3ومن هنا يبدو دور الـرئيس محمـد خـاتمي واضـحا وضـوح الشـمس فـي
إخـ ـ ـراج إيـ ـ ـران م ـ ــن عزلته ـ ــا وتحس ـ ــين عالقاته ـ ــا م ـ ــع الس ـ ــعودية وذل ـ ــك بتم ـ ــرده عل ـ ــى ذل ـ ــك اإلرث
األيـديولوجي الــذي أثقـل الكاهــل اإلي ارنـي .لكــن رغـم الــدور اإليجـابي الــذي لعبـه خــاتمي فـي تحســين

ـعودية فــي
العالقــات مــع الســعودية فــإن ل بــد مــن اإلشــارة إلــى أن المشــاكل القائمــة بــين إي ـران والسـ ّ
ـي وان كــان
جوهرهـا وصـميمها لـيس لهــا صـلة وثيقـة بخصـائص وشخصـ ّـية رئـيس الجمهورّيـة اإلي ارن ّ

تغيــر جــزءا مــن ظــاهر األمــر؛ أل ّن حكومــة خــاتمي ،وان اســتطاعت أن
يمكــن لهــذه الخصــائص أن ّ
ـعودية؛ فإنهـا ليسـت دائمـة ولـن يزيـد عمرهـا عـن
تح ّقق إنجازات فـي الحـوار مـع المملكـة العر ّبيـة الس ّ
فتـ ـرة  9س ــنوات  .وبالت ــالي ف ــإن ك ــل رئ ــيس ي ــأتي بإص ــالح للسياس ــة الخارجي ــة م ــن ب ــاب الرئاس ــة

( )1كريم سجدبور ،في فهم اإلمام الخامنئي :رتية قائ د الثورة اإلسالمية اإليرانية ،متسسة كارنيغي للسالم
الدولي ،4119 ،ص.2
( )2مجلة المجلة ،الصران بين الواقعيين والمثاليين اإلسالميين –سياسة إيران الخارجية بعد نجاد ،تاريخ الدخول
 2يوليو ،4144رابطhttp://www.majalla.com/arb/2013/07/article55246302 :
( )3علي محمد حسين العامري ،مرجع سابق ،ص.414
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األم ــامي تخ ــرج مع ــه ه ــذه اإلص ــالحات م ــن الب ــاب الخلف ــي بع ــد انته ــاء م ــدة حكم ــه؛ لتح ــل محله ــا
اصالحات جديدة وتغييرات أخرى تتعلق برئيس جديد .وهذا ما حدث مع خاتمي.

ثالث ا – طبيعة النظام السياسي اإليراني:
أرخـت طبيعــة النظــام اإلي ارنــي بظاللهــا علــى العالقــات اإليرانيــة الســعودية .ومــن هنــا ،كــان

لبــد مــن توضــيح أثرهــا علــى هــذه العالقــات .ففــي عــام  4919قامــت الثــورة اإلســالمية بزعامــة آيــة
اهلل الخمينـ ــي وأطاح ـ ــت بالش ـ ــاه وحكمـ ــه الملك ـ ــي وبالت ـ ــالي تحول ـ ــت إي ـ ـران إل ـ ــى النظ ـ ــام الجمه ـ ــوري
اإلسالمي.

ولقــد نشــأت متسســات النظــام اإلي ارنــي وتشــكلت علــى شــرعية حملــت علــى عاتقهــا إعــادة
هيكل ــة ه ــذا النظ ــام م ــن نظ ــام ملك ــي علم ــاني مس ــتبد إل ــى نظ ــام إس ــالمي يجم ــع ب ــين الديمق ارطي ــة

واإلس ــالم ويعتم ــد عل ــى تل ــك المتسس ــات والهيئ ــات كـ ـأدوات وآلي ــات مناس ــبة لتنفي ــذ أحك ــام الم ــذهب
الشيعي اإلثني عشري ومن هنا تشكلت متسسات وهيئات النظام والم ارفـق العامـة ضـمن صـياغتين
وهمــا الجمهوريــة واإلســالم وقــد بــدأتا متناســقتين ،لكــن مــع اكتمــال صــيرورة النظــام بــدأ هــذا التناس ـق

يواجــه صــعوبات أدت إلــى جعــل ديمومتــه أم ـ ار فــي غايــة الصــعوبة .إذ أدت هــذه الصــياغة الملفقــة

إلــى حصــر الســلطة فــي وليــة الفقيــه المتمثلــة فــي القيــادة الدينيــة ،وتحديــد التوجهــات والسياســات،
فضـال عــن تكـريس أنمــاط معينــة مــن ممارســات السـلطة التــي تســتند إلــى قاعــدة اجتماعيــة  ،تعطــي
قيمة عليا للمباد والتعاليم الدينية ،مما أدى إلى ابـتالن الدولـة وتهمـي

دور المجتمـع .إذ أصـبح

الـولي الفقيـه كأنـه معـين مــن قبـل اهلل ،وتجـاوزت صـالحياته كـل الحــدود ،فـال يحـق لألمـة أن تنتقــده
أو تعص ـي أوام ـره أو تخلــع طاعتــه .وتــتدي هــذه التركيبــة المعقــدة إلــى حالــة دائمــة مــن التــوتر بــين
الدولــة والمجتمــع تتخللهــا حالــة مــن النقســامات السياســية العميقــة  .والمهــم هنــا أن الطبقــة الحاكمــة

تلجأ إلى إنهاء حالة التوتر وتصديرها إلى خـارج حـدودها حتـى تحـافظ علـى كيانهـا  ،وأل يرتـد هـذا
التوتر إلى تدمير ذاتي يتدي إلى انهيار النظام الحاكم الذي يستند إلـى أيديولوجيـة وليـة الفقيـه (.)1

لق ــد اس ــتمرت إيـ ـران طيل ــة  41س ــنوات أي م ــن  4999- 4919ف ــي ظ ــل أيديولوجي ــة ولي ــة الفقي ــه

تسـ ــتقوي بالـــديني علـ ــى السياسـ ــي لهـ ــدم الدولـــة الدنيويـ ــة وتثبيـــت الدولـ ــة الدينيـــة محلهـ ــا لكـ ــن تلـ ــك
األيديولوجيا بدأت تتراجع بعد وفاة الخميني  4999وحل محله الخـامنئي مرشـدا أعلـى وقائـدا عامـا

( .)2وبمـا أن الـولي الفقيـه والمرشـد األعلـى فـي عهـد الـرئيس خـاتمي كـان علـي حسـيني الخــامنئي

( )1أحمد محمود حمدونة ،السياسة اإليرانية تجاه العراق في ظل الحتالل األمريكي  ،4141-4114رسالة
ماجستير ،جامعة األزهر ،4144 ،ص .14
( )2مصطفى اللباد ،حدائق األحزان إيران ولية الفقيه ،دار الشروق ،4114 ،ص.411
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 المرشد الثاني بعـد الخمينـي -فلـم يكـن هنـاك نظيـر لسـلطته الدسـتورية فهـو يسـيطر علـى كـل مـاهو أساسي فـي الـبالد ،علـى غـرار المحـاكم والقـوات العسـكرية ووسـائل اإلعـالم .وهـو مخـول أيضـا
بتعيــين رتســاء الهيئــة القضــائية واإلذاعــة والتلفزيــون الحكــوميين والق ـوات المســلحة النظاميــة وق ـوات
الحــرس الثــوري ،كمــا أنــه يتمتــع بســيطرة فعالــة علــى ثــاني أقــوى متسســة فــي إي ـران ،وهــي مجلــس
أوصياء الدستور المتلب مـن  44عضـوا يعيـنهم بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر وهـو أيضـا المخـول
للنظر في المرشحين لالنتخابات ،والمتمتع بحق نقـض قـ اررات البرلمـان .وتعـود قوتـه إلـى حـد كبيـر

إلــى الم ـوارد القتصــادية غيــر الشــفافة والضــخمة التــي تس ـيار الدولــة ،فالقتصــاد اإلي ارنــي تســيطر
عليه الدولة إلى حد كبير وللخامنئي أكثـر مـن غيـره تحديـد كيفيـة إنفـاق إيـ اردات الـنفط اإليرانيـة (.)1

وكمرشد أعلى للجمهوريـة مـال إلـى اعتمـاد مواقـب الخمينـي عينهـا مـن السياسـة الخارجيـة بـدل مـن

النفصــال عــن الماضــي واطــالق مقارباتــه الخاصــة .وعلــى الــرغم مــن أنــه أتــاح المجــال فــي بعــض
الحــالت آلخ ـرين إلطــالق سياســات بديلــة علــى غ ـرار التقــرب مــن الســعودية التـي وصــفها الخمينــي
ـس المســار المتعلــق بركي ـزتين
بالشــر ،وتحســين خــاتمي لعالقــات إي ـران مــع أوروبــا ،فإنــه رفـ َ
ـض عكـ َ
أساســيتين مــن ركــائز الثــورة فــي التعــاطي مــع السياســة الخارجيــة ،وهمــا :العــداء للوليــات المتحــدة

األمريكيــة واس ـرائيل( .)2والواضــح هنــا أنــه كــان يــتمن بشــكل كبيــر بمبــدأ تصــدير الثــورة إلــى الخــارج
رغـم إبدائــه بعــض المرونــة فــي سياســته تجــاه دول الجـوار .وهــذا لــيس مىنــة إيرانيــة ،ولكنــه اســتجابة

لما اقتضته المصلحة القومية للجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة .وممـا يتكـد ذلـك أن كتاباتـه وخطاباتـه

كان ــت عل ــى غـ ـرار كتاب ــات الس ــيد الخمين ــي تعك ــس الص ــورة األدق ع ــن أه ــداب السياس ــة اإليراني ــة
الداخلية والخارجية.
فق ــد طال ــب الخمين ــي علن ــا ،بع ــد نج ــاح الث ــورة اإلس ــالمية ،بل ــدان المنطق ــة بتقلي ــد النم ــوذج
الثــوري اإلي ارنــي وقطــع عالقاتهــا مــع الشــيطان األكبــر ،أي الوليــات المتحــدة األمريكيــة ،ولــم يتــردد
في القول إن األنظمة الملكية الخليجية أسوأ تعبيـر عـن الرجعيـة ،وأنهـا سـبب الوجـود األمريكـي فـي
المنطقة ،كما لم يتردد في أن ينعت النظام السعودي بالخيانة للدين والعمالة لألجنبي(.)3

ويــأتي هنــا رئــيس الدولــة مباش ـرة بعــد القائــد الــولي الفقيــه .فهــو لــيس المرجــع الوحيــد الــذي
يقرر سياسات الدولة ،كما هو معروب فـي أغلـب دول العـالم .وهـذا مـا يضـفي الصـعوبة علـى فهـم
عملية صنع القرار الخارجي إليران ،حيث إنه ل يتم ذلك إل من خـالل فهـم فلسـفة النظـام اإلي ارنـي
( )1كريم سجدبور ،مرجع سابق ،ص.44
( )2المرجع السابق ،ص.41
( )3يوسب خليفة اليوسب ،مجلس التعاون الخليجي في مثلت الوراثة والنفط والقوى األجنبية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،4144 ،ص.414
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الــذي يعتمــد كــل العتمــاد علــى نظريــة وليــة الفقيــه .وبمقارنــة وظــائب الــولي الفقيــه بوظــائب رئــيس
الدولة في إيران وفقا لما نـص عليـه الدسـتور اإلي ارنـي يتضـح أن المـادة( )441مـن الدسـتور نصـت

علــى وظــائب القائــد العــام أي الــولي الفقيــه وصــالحياته حيــث يتعــين عليــه وضــع السياســات العامــة
للدول ــة بع ــد التش ــاور م ــع مجم ــع تش ــخيص مص ــلحة النظ ــام ويعتب ــر ه ــو الـ ـرئيس األعل ــى للقـ ـوات
المسلحة ويخول له الدستور عزل وقبول استقالة بعـض القيـادات العليـا ولـه صـالحية إقـرار منصـب

الرئيس وان لزم عزله بعد التشاور مع مجلس الشورى والمحكمة (.)1

بينمــا المــادة  444مــن الدســتور اإلي ارنــي فقــد نصــت علــى وظــائب رئــيس الجمهوريــة الــذي

اعتبــر أعلــى ســلطة رســمية فــي الــبالد بعــد مقــام القيــادة وهــو المســئول عــن تنفيــذ الدســتور كمــا أنــه

يـرأس الســلطة التنفيذيــة إل فــي المجــالت التــي تـرتبط مباشـرة للقيــادة .ووفقــا لهــذه المــادة فــإن رئــيس
الجمهوري ــة يت ــولى مس ــتولية الس ــلطة التنفيذي ــة المتمثل ــة بمجل ــس ال ــوزراء والهياك ــل اإلداري ــة العام ــة
التابع ــة لك ــل و ازرة .وينتخ ــب رئ ــيس الجمهوري ــة م ــن قب ــل الش ــعب مباشـ ـرة وم ــدة ال ــدورة الواح ــدة ل ــه
1س ــنوات قابل ــة للتجدي ــد مـ ـرة واح ــدة فق ــط(الم ــادة  )441ويش ــترط ف ــي ف ــوزه حص ــوله عل ــى األغلبي ــة
المطلقــة ألصـوات النــاخبين

(.)2

وبنــاء علــى ذلــك يتضــح أن منصــب رئــيس الدولــة فــي إيـران مجــرد

مــن الصــالحيات األساســية ،باســتثناء بعــض الصــالحيات المقيــدة التــي ل تبــرز شخصــية ال ـرئيس.

فكــل ق ـرار يتخــذه باســتثناء مــا أنــيط بــه ل يجــب تنفيــذه إل بعــد عرضــه علــى الــولي الفقيــه ولألخيــر
األمر في السـماح بالتنفيـذ وعدمـه .ومـن ثـم فقـد أصـبحت إيـران هـي الدولـة الوحيـدة فـي العـالم التـي
يتنـافس فيهـا رئـيس الجمهوريـة مـع قـوى أخـرى علـى المركـز الثـاني فـي النظـام .فعلـى الـرغم مـن أن
وضــع الرجــل الثــاني يكفلــه الدســتور ل ـرئيس الجمهوريــة إل أن تمتعــه بــه فعــال يعتمــد علــى عوامــل
متعـددة أهمهـا شـخص الـرئيس ومـا يتمتـع بـه مــن نفـوذ وهـذا يفسـر اخــتالب تـأثير الرتسـاء الخمســة

الذين تعاقبوا على حكم إيران من شخص إلى آخر(.)3

ولقـــد شـ ــكلت عمليـــة صـــنع الق ـ ـرار فـ ــي إي ـ ـران نقطـــة خـ ــالب واضـــحة بـ ــين اإلصـ ــالحيين
والمحــافظين حــول ضــرورة نــزن بعــض الصــالحيات مــن الــولي الفقيــه وتوكيلهــا ل ـرئيس الجمهوريــة.

وولية الفقيه ت ِ
برز بشكل جلي دور رجال الدين في صياغة السياسـات الخارجيـة اإليرانيـة وتوجيههـا
 .ومن هنا فإن تفكيـر األب الروحـي للثـورة اإليرانيـة السـيد الخمينـي يـتلخص فـي السياسـة الخارجيـة

( )1طالل عتريسي ،الجمهورية الصعبة :إيران في تحولتها الداخلية وسياساتها اإلقليمية ،دار الساقي للطباعة
والنشر ،بيروت ،4111 ،ص.411
( )2نفين عبد المنعم مسعد ،صنع القرار في إيران والعالقات اإليرانية السعودية ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،4114 ،ص.99
( )3نفين عبد المنعم مسعد ،المرجع السابق ،ص.491
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علـى مفهـومي المســتكبرين فـي األرض ويقصـد بهــم الملـوك والمستضـعفين فــي األرض ويقصـد بهــم
()1

الشعوب والفقراء

 .وفي خضم تلـك القيـود علـى صـالحيات رئـيس الجمهوريـة جـاء محمـد خـاتمي

إلــى ســدة الحكــم  ،بعــد أن كــان علــى هــام

الق ـرار ،إلــى أن اضــطر لالســتقالة مــن منصــب وزيــر

الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي عــام . 4994وكــان قــد تــوله لمــدة أحــد عشــر عامــا وكــان أيضــا عض ـوا

في مجلس الدفان األعلى أثناء الحرب العراقية اإليرانية 4999-4991م ،وناطقا رسـميا باسـم هـذا

المجلس أي باسم الدولة اإليرانية .وفي عام  4994رفـض خـاتمي المسـاومة علـى نهجـه وسياسـاته
المنفتحـة فـي المجــال الثقـافي واإلعالمــي ،ولـم يســتجب للضـغوط بتعــديل خيـاره  ،حيــث اسـتقال مــن

منصــبه وتنحــى عــن جميــع المســتوليات وعـ ّـين مستشــا ار ل ـرئيس الجمهوريــة األســبق أكبــر هاشــمي
رافسنجاني .وهو منصب دون فعالية  .وهذا يعني أن خاتمي جاء إلى رئاسـة الجمهوريـة مـن خـارج
المتسسات ،بعـد معركـة انتخابيـة انحصـرت المنافسـة فيهـا بصـورة أساسـية بينـه وبـين مرشـح اليمـين

المحــافظ رئــيس مجلــس الشــورى اإلســالمي علــي أكبــر نــاطق نــوري .ويمكــن القــول إن نــاطق نــوري
كــان مرشــح المتسســة أي متسســة الحكــم فــي إي ـران إذ حظــي بــدعم مباشــر مــن المتسســة الدينيــة

الملتص ــقة ب ــالقرار الرس ــمي للنظ ــام ،وبتأيي ــد واض ــح م ــن ق ــوى ال أرس ــمالية التجاري ــة المعروف ــة بق ــوى
الب ــازار "الس ــوب" .وأش ــارت أوس ــاط سياس ــية واعالمي ــة إل ــى أن ــه حظ ــي ب ــدعم المتسس ــات األمني ــة
وخصوصـا قيـادة حــرس الثـورة اإلسـالمية وعــدد مـن المتسسـات المعنيــة بالرقابـة الدسـتورية كمجلــس
أمنـاء الدسـتور .وتـردد أن مرشـد الثـورة آيـة اهلل علـي خـامنئي كـان يفضـل نـاطق نـوري وان لـم يعلـن

موقفــا ص ـريحا فــي هــذا الشــأن .كمــا أن غالبيــة وزراء حكومــة رافســنجاني أعلن ـوا دعمهــم الصـ ـريح

لناطق نوري .وشكل اإلعالم الرسمي ،طبعا ،قاعدة دعم رئيسة لمرشـح المحـافظين ،إل أن خـاتمي
()2

فاجأ الجميع في الـداخل والخـارج وحقـق فـو از عظيمـا وفقـا إلرادة الشـعب اإلي ارنـي

 .ولـم يكـن هـذا

الهتم ــام بنـــاطق نـ ــوري م ــن مختلـــب األطيـــاب إل ألن برنامجـــه النتخ ــابي يعـــد امتـــدادا لسياسـ ــة

الخميني باإلضافة إلـى تبعيتـه للمتسسـة الدينيـة .وبالتـالي كـان يجسـد كاريزمـا الخمينـي التـي أسـرت
عقول اإليرانيين مـن قبـل ،فـي حـين أن خـاتمي رأى فـي تلـك الكاريزمـا والنجـذاب الجمعـي اإلي ارنـي

إليها معوقا لاصالح  .لذلك خاطب الجماهير المجتمعة لتحيته قائال ":ل ينبغـي أن نكـون ضـحية
ل ســمح اهلل لعبــادة الشــخاص والكاريزمــات .بمعنــى أنــه لبــد أن يتركــز اهتمامنــا علــى أن يص ــل
الشخص إلى السلطة بفضل ما لديه من أصوات بغض النظـر عـن شـكل الشـخص المنتخـب ولـون

( )1عبداهلل يوسب محمد ،السياسة الخارجية اإليرانية :تحليل لصناعة القرار ،مجلة السياسة الدولية ،العدد،449
 ،4999ص.49
( )2علي محافظة وآخرون ،العرب وجوارهم إلى أين ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،تموز\يوليو،4111
ص ص .424-424
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عينيه وطوله وعرضه  .وأعتقد أن ذلـك العـدد مـن األصـوات يتصـل باألهـداب والتجاهـات المعلـن
عنهــا والتــي مــن المهــم أن تصــبح فــي ضــوء هــذا محــو ار لتشــكيل التجمعــات والمتسســات ولعملهــا،

بوصفها الطريـق لضـمان المشـاركة الجماهيريـة" ( .)1ونسـتنتت مـن هـذا الخطـاب أن خـاتمي اسـتخدم
حنكتــه السياســية باإلضــافة إلــى ثقافتــه الفــذة وشخصــيته المنفتحــة لكســب محبــة النــاس كمــا عــزب
بخطابــه علــى وتــر العقالنيــة لــدى الشــعب اإلي ارنــي ليصــل إلــى أكبــر عــدد مــن األص ـوات .وهــذا مــا
حصل عليه خاتمي بالفعل .ومن هنا يبدو جليا أن الشعب اإلي ارنـي ،بانتخابـه لمحمـد خـاتمي رئيسـا
إليران ،قد وجه رسالة شديدة اللهجة لمتسسة النظـام بأنـه كـره العزلـة اإليرانيـة عـن العـالم وبـدا تواقـا

لالنفتاح على الخارج.
ورغــم هــذا التأييــد الشــعبي الع ـريض لخــاتمي فإنــه وصــل إلــى الحكــم خــالي الوفــاض ،لــيس
لدي ــه العناص ــر والكـ ـوادر والمف ــردات األساس ــية ف ــي الحك ــم وادارة الدول ــة .فه ــو ق ــوي عمودي ــا لكن ــه
ضــعيب أفقيــا؛ ألن الصــالحيات الواســعة تظــل فــي يــد المرشــد األعلــى للثــورة كمــا أن تيــار اليمــين
المحــافظ كــان متنفــذا فــي الحكــم لســنوات عديــدة واســتطان أن يحكــم قبضــته علــى متسســات الدولــة
()2

واإلدارة ويحظـ ــى بنفـ ــوذ وتـــأثير فـ ــي المتسسـ ــات غيـــر المدنيـ ــة ناهيـ ــك عـــن المتسسـ ــة الدينيـ ــة

.

ونستنتت مما سبق أن محمد خاتمي واجه في سياسته الخارجية وانفتاحه علـى دول الجـوار والعـالم،

باإلض ــافة إل ــى التزم ــت الش ــديد ف ــي طبيع ــة نظ ــام الحك ــم ف ــي إيـ ـران ،واج ــه أيض ــا معارض ــة ش ــديدة
لسياسـته مـن قبــل تيـار اليمـين المحـافظ الــذي يـتمن بشــكل قطعـي ونهــائي بمبـدأ تصــدير الثـورة إلــى
دول الجـوار ورفــض أنظمــة الحكــم الملكيــة فــي الخلــيت والعــالم ،ويميــل إلــى سياســة العزلــة والكتفــاء

الــذاتي .وبالتــالي فــإن خــاتمي وجــد صــعوبات شــديدة فــي انفتاحــه وعالقاتــه مــع دول العــالم والج ـوار
خصوصــا الســعودية الدولــة المقابلــة إلي ـران لكــن يبــدو أن تلــك العراقيــل لــم تثــبط مــن عــزم خــاتمي؛
ألنه واصل سياسته حتى أصبح عهده فترة ذهبية لكسر عزلة إيران.

رابع ا – الحاجة لتطوير الواقع االقتصادي اإليراني:
فقد عانت إيران قبل حكم محمد خاتمي وضعا اقتصاديا متـدهو ار نـتت عـن أمـور عـدة كـان

منهــا الحصــار القتصــادي والعقوبــات التــي فرضــتها ول ت ـزال الحكومــة األميركيــة ضــد إي ـران من ــذ
تأسيس الجمهورية اإلسالمية عام  ،4919ولعـل أبـرز فصـولها قـانون دامـاتو  4991الـذي يقضـي
بحرمـان الشـركات التـي تتعـاون مـع إيـران مــن دخـول السـوق األميركيـة أو الحصـول علـى ضــمانات

تزيــد علــى  41مالي ـين دولر فــي الســنة مــن بنــك الســتيراد والتصــدير األميركــي ،وحظــر الشــتراك

( )1محمد خاتمي ،التنمية السياسية التنمية القتصادية واألمن ،دار الفكر المعاصر ،بيروت  ،4114ص.22
( )2علي محافظة وآخرون ،مرجع السابق ،ص.421
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فــي العقــود الحكوميــة أو التجــار بالســندات التــي تصــدرها الخ ازنــة األميركيــة ( .)1أضــب إلــى ذلــك
الحصار القتصادي ميل إيران منذ قيام الجمهورية إلى التقوقـع حـول الـذات األمـر الـذي سـاهم فـي

توثيق دعائم العزلة التي فرضت عليها.

لــم يكــن ذلــك الســبب الوحيــد وراء التــدهور القتصــادي فــي إيـران بــل عــاد األمــر أيضــا إلــى

الهبـوط الحـاد فــي أسـعار الـنفط فتـرة التسـعينات ،إذ هــبط سـعر البرميـل مــن 44دولر فـي أغســطس
()2

إلى أقل من  41دولر في أكتوبر والى أقـل مـن  41دولرات فـي ديسـمبر مـن العـام  4999م

.

وبما أن القتصاد اإليراني كان وما زال مرتبطا إلى حد بعيد بالدخل النفطي ممـا جعلـه يتـأثر كثيـ ار

بهذا الهبوط في أسعار النفط الذي تشكل عائداته أكثر من نصب إيرادات ميزانية الدولة .

ومم ــا زاد الط ــين بِلىـ ــة ف ــي تل ــك الفت ـ ـرة أن أداء إيـ ـران ك ــان هـ ــو األسـ ـوأ ب ــين القتصـ ــاديات

المعتمـدة علـى الـنفط فـي منطقـة الخلـيت العربــي األمـر اضـطرها األمـر إلـى عـرض إنتاجهـا النفطــي

بأســعار منخفضــة ( .)3كــل ذلــك جــاء فــي الوقــت الــذي شــهدت فيــه أســعار الــنفط تذبــذبا واســعا فــي
بداية النصب الثاني من تسعينات القرن الماضـي حيـث شـهد العـامين  4991و  4999انخفاضـا

فــي أســعار الخــام هــوى بــه خــالل العــام  4999إلــى مــا دون  41دولرات للبرميــل( .)4وبالتــالي فقــد
اقتضــت الحاجــة الماســة إي ـران للتفتــي

عــن حلــول للخــروج مــن العزلــة وتــدعيم رغبتهــا فــي التنميــة

القتصــادية التــي لــن تــأتي إل مــن خــالل اســتقرار ســوق الــنفط وبالتــالي فــإن الــدافع األســاس لعجلــة
الس ــتقرار ف ــي الس ــوق النفط ــي ه ــو التع ــاون ب ــين ال ــدول النفطي ــة للخ ــروج م ــن تل ــك الكب ــوة وبم ــا أن
المملكــة العربيــة الســعودية هــي أولــى الــدول النفطيــة فــي منظمــة أوبــك وتليهــا إي ـران كانــت الضــرورة
ملحـة للتنسـيق معهـا للوصـول إلـى مرحلـة السـتقرار فـي سـوق الـنفط دفـع هـذا األمـر إيـران خـاتمي
إلــى إتبــان سياســة حســن الج ـوار وتوطيــد العالقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية وهــو مــا حــدث
بالفعــل ف ــي تل ــك الفتـ ـرة وم ــن هن ــا يتض ــح أن الوض ــع القتص ــادي المت ــدهور أجب ــر النظ ــام اإلي ارن ــي

المتزمت على تقديم بعض التنازلت من خالل التخلـي عـن العامـل المـذهبي فـي السياسـة الخارجيـة
حيث إن ه ل يمكنها الخروج من تلك األزمة القتصادية بمفردها ،وهي فـي عزلتهـا عـن دول الجـوار

والخارج .وبالتالي أصبحت ترى أن بعض التراجع األيـديولوجي ل يضـر إيـران بشـيء ،إن كـان فـي

( )1خليل حسين ،معوقات الحل العسكري والقتصادي ألزمة الملب النووي اإليراني ،موقع ميدل إيست أونالين،
تاريخ دخول الموقع  ،4111-4-1الرابطhttp://www.middle-east-online.com/?id=36547 :

( )2عادل علي عبداهلل ،مرجع سابق ،ص.92
( )3عبد الرحمن أحمد الداوود الحمداني ،العالقات العربية مع دول الجوار الجغرافي تركيا وايران دراسة تحليلية
لصنع التفاعالت المقبلة ،رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد ،قسم العلوم السياسية ،4991 ،ص.29
( )4جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،األربعاء  4أكتوبر .4114
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سبيل الخروج من أزمتهـا وهـو مـا سـهل مهمـة الـرئيس محمـد خـاتمي السـاعية إلـى الخـروج مـن تلـك
العزلة والنهوض بالقتصاد اإليراني.
*

*

*

وتعقيبــا علــى كــل مــا ســبق يتضــح أنــه باســتثناء الــدور اإلقليمــي إليـران رغــم عراقيــل الملــب
النووي اإليراني والختالب المذهبي بـين إيـران والسـعودية ،أن األوضـان القتصـادية المتـدهورة فـي
التزمهــا األيــديولوجي فجعلتــه متماشــيا مــع مــا اقتضــته المصــلحة اإليرانيــة،
إيـران قــد انعكســت علــى ا
كما أضفت الكاريزما المنفتحة التي اتصب بها الرئيس خـاتمي ودعواتـه المتكـررة إلـى نـزن التـوترات
مـ ــع الـ ــدول المجـ ــاورة ،قـ ــوة علـ ــى شخصـ ــيته وانعكسـ ــت علـ ــى سياسـ ــته وعالقاتـ ــه مـ ــع دول الج ـ ـوار
وخصوصــا الســعودية ،حيــث اســتطان ردم بعــض الهــوة التــي كانــت بــين العــرب واي ـران مــن خــالل

إعالن ــه النواي ــا الس ــلمية حي ــال الع ــرب ف ــي منظم ــة الم ــتتمر اإلس ــالمي ،ف ــي ديس ــمبر ك ــانون األول

 4991ف ــي طهـ ـران وبحض ــور عرب ــي واس ــالمي قياس ــي .وك ــان ف ــي طليع ــة الحض ــور ول ــي العه ــد
الســعودي األميــر عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز الــذي أشــار آنــذاك إلــى" المســاهمات اإليرانيــة التــي ل

تقدر بثمن على مـر تاريخنـا اإلسـالمي العظـيم ...حيـث تعـرب إيـران واجبهـا تجـاه األمـة اإلسـالمية
عند هذا المفرق الحاسم تجاه تاريخنا المشترك".
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المبحث الثاني
المحددات الداخلية السعودية:
هنــاك محــددات داخليــة متعلقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية لهــا أثــر واضــح علــى العالقــات
اإليرانية السعودية وهي موضحة كالتالي:

أوالا – المكانة االستراتيجية للمملكة العربية السعودية:
تطـل المملكــة العربيــة السـعودية علــى الخلــيت العربـي فــي شــرقها والـذي ســهل لهــا التصــال
بأواسط آسيا عن طريق الهند وايران ،كما وتمتلـك إطاللـة علـى البحـر األحمـر فـي غربهـا ،وهـذا مـا
يفســر أهميتهــا لــدى العــالمين العربــي واإلســالمي فهــي تتشــارك الحــدود مــع دول حساســة مــن بلــدان
الشرق األوسـط ،منهـا األردن ،والعـراق ،والكويـت ،فـي الشـمال؛ البحـرين ،وقطـر ،واإلمـارات العربيـة
المتحــدة ،فــي الشــرق؛ وعمــان والــيمن فــي الجنــوب كمــا يحـ ّـدها الخلــيت العربــي مــن الشــرق والبحــر
األحمــر مــن الغــرب ( . )1أمــا مســاحتها فهــي تشــغل ح ـوالي أربعــة أخمــاس شــبه جزي ـرة العــرب وتقــدر
(،)2

بحـوالي  4.419.111كيلــومتر مربــع

وبالتــالي فهــي واســعة الرقعــة ،متراميــة األطـراب ،تســتأثر

بنح ــو  %14م ــن مس ــاحة ش ــبه الجزيـ ـرة العربي ــة الت ــي تق ــدر بنح ــو  4.449.119كيل ــومتر مرب ــع
وح ـوالي  %41مــن مســاحة العــالم العربــي وأكثــر مــن  %4.1مــن مســاحة العــالم اإلســالمي .هــذا
الموقع وهب المملكـة العربيـة السـعودية مكانـة اسـتراتيجية ولـم تقتصـر تلـك األهميـة للمملكـة العربيـة

الســعودية علــى الموقــع والمســاحة بــل تتجــاوز ذلــك باعتبارهــا أكبــر تجمعــا ألهــل الســنة فهــي تســتمد
تلك المكانة من كونها حارسة الحرمين الشـريفين وبالتـالي هـي قبلـة المسـلمين كافـة ومـن كـل أنحـاء
العالم .

تتمتــع العربيــة الســعودية فــي العــالم المعاصــر بنفــوذ أكثــر بكثيــر ممــا يفترضــه عــدد ســكانها

األصـليين وهــو حـوالي  44مليــون نســمة فــي أواسـط التســعينات فهــي تتصــدر دول العــالم فــي إنتــاج
الــنفط والغــاز الطبيعــي حيــث تمتلــك ح ـوالي ثلــث م ـوارد الــنفط المكتشــفة خــارج إطــار روســيا وآســيا

( )1جوزيب أ .كيشيشيان ،الخالفة في العربية السعودية ،ترجمة غادة حيدر ،دار الساقي للنشر والتوزيع،
 ،4114ص .1
( )2موقع و ازرة التربية والتعليم السعودية ،جغرافية المملكة العربية السعودية ،على الرابط :
http://cutt.us/rghrv
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()1

الوســطى والصــين وقــد غــدت مــن أوائــل الــدول المنتج ـة للــنفط والمصــدرة لــه

فهــي تنــتت مــا نســبته

 %42من احتياطات العـالم كمـا ويتـوفر لـديها كميـات كبيـرة مـن الغـاز الطبيعـي تقـدر بحـوالي %2
()2

من احتياطي العالم

.

وعــن نشــأة المملكــة العربيــة الســعودية فهــي تكونــت بحلــب سياســي تكــافلي بــين قبيلــة آل

ســعود ومحمــد بــن عبــد الوهــاب فــي الدرعيــة بالحجــاز عــام  4111وتقاســما الســلطتين فيمــا بينهمــا
(الديني ــة والسياس ــية ) حي ــث ينف ــرد آل س ــعود ب ــالحكم والس ــلطة السياس ــية أم ــا الوه ــابيين فينف ــردون
بالسلطة الدينية وبالتالي تحصل العائلة المالكة آل سـعود علـى الغطـاء الشـرعي والـدعم الـديني مـن

الســلطة الدينيــة أمــا الســلطة السياســية المتمثلــة ب ـ ل ســعود فهــي تــوفر للوهــابيين الممثلــين للســلطة

الدينيــة تــوفر لهــم الحميــة والغطــاء السياســي باإلضــافة إلــى التمويــل ( .)3وتعتبــر المملكــة الســعودية
اليــوم امتــداد لهــذا الحلــب فهــي تطبــق األيــديولوجيا نفســها وتلتــزم بالعقــد نفســه الــذي ربــط آل ســعود

بالشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه(.)4

أما عن نظام الحكم فـي السـعودية فهـو كمـا نصـت عليـه المـادة الخامسـة مـن البـاب الثـاني

في الدستور السـعودي فهـو نظـام ملكـي يكـون الحكـم فيـه فـي أبنـاء الملـك المتسـس عبـد العزيـز بـن
عبــد الــرحمن الفيصــل آل ســعود وأبنــاء األبنــاء ويبــايع األصــلح مــنهم بــالحكم علــى كتــاب اهلل وســنة
رســوله ويختــار الملــك ولــي العهــد ويعفيــه بــأمر ملكــي ويكــون ولــي العهــد متفرغــا لوليــة العهــد ومــا

يكلفه به الملك من أعمال ويتولى سلطات الملك بعـد وفاتـه حتـى تـتم البيعـة ( .)5وممـا سـبق يتضـح
لنا أن الحكم في السعودية هو توليفة متناقضة تماما مع توليفة نظام الحكم فـي إيـران فنظـام الحكـم

الس ــعودي ملكـ ــي إس ــالمي يحمـــل ف ــي طياتـــه األي ــديولوجيا الســـلفية الوهابي ــة والتـ ــي تع ــاكس تمامـ ــا
األيــديولوجيا اإليرانيــة التــي تعتمــد علــى النظــام الجمهــوري المطــرز بخيــوط المــذهب الشــيعي اإلثنــي
عشــري هــذا الخــتالب فــي اليــديولوجيا خلــق نوعــا مــن التنــافر والتباعــد بــين إي ـران والســعودية وقــد

ذكرنــا ســابقا كيــب أن الثــورة اإلســالمية أســقطت النظــام الملكــي فــي إي ـران ومنــذ ذلــك الوقــت واي ـران
ترفض أي حكم ملكي وهذا ما وضحه وأصر عليه الخميني مفجر الثورة في إيران.

( )1أليكسي فاسيلييب ،تاريخ العربية السعودية ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،لبنان ،4992 ،ص.2
( )2المرجع السابق ،ص .1

( )3حسن البلوشي ،الوهابية والديمقراطية استئناب مرحلة ،تاريخ دخول الموقع 44ديسمبر .4144الرابط:
/http://nasiriyah.org/ara//post/41183
( )4صالح المانع ،البعد األيديولوجي في العالقات السعودية اإليرانية ،موقع الراصد ،تاريخ دخول الموقع
41يوليو ،4119الرابطhttp://cutt.us/UZALG :
( )5دستور المملكة العربية السعودية ،الباب الثاني ،المادة الخامسة ،ص.1
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فقد أعلن أن الحكم الملكي غير شرعي من وجهة نظر اإلسالم وبالتالي فهو نـادى بتغييـر
أنظمة الحكم الملكية واحالل أشكال أخرى من أنظمة الحكم بدل منهـا وقـد بلـور رفضـه للحكومـات

الملكيــة الوراثيــة بفكــرة تصــدير الثــورة اإلســالمية( .)1ومــن هنــا نســتنتت أن طبيعــة نظــام الحكــم فــي
السعودية كنظام ملكي باإلضافة إلى األيديولوجيا الدينية السلفية الوهابية التي تتبعهـا السـعودية فـي
الحكم والتي كما ذكرنا تتنـاقض واأليـديولوجيا فـي إيـران لعبـت دو ار كمحـدد مـن المحـددات المتعـددة
المت علقة بالسعودية رغم أن هذا المحـدد ت ارجـع بعـد وفـاة الخمينـي لكـن تبعاتـه وآثـاره مـا ازلـت بركـان
خامد يخشى العرب نشاطه.

ثاني ا – المكانة الدينية للسعودية:
تعتبر المملكة العربية السعودية الراعي الوحيد للحـرمين الشـريفين لوجودهمـا علـى أ ارضـيها
وهــي قبلــة للحجــاج المســلمي ن بــاختالب لغــاتهم وأجناســهم هــذا التواجــد للحــرمين فــي المملكــة منحهــا
مكانــة دينيــة واســعة لــدى أهــل الســنة وقــد لعبــت مســألة الحــت كمحــدد آخــر مــن محــددات العالقــات

السـعودية اإليرانيـة وهنـا تـم تقــديم السـعودية علـى إيـران ألن هــذا المحـدد متعلـق بالسـعودية وانعكــس
على عالقاتها بـإيران والسـتال الـذي يطـرح نفسـه كيـب أثـرت مسـألة الحـت علـى العالقـات السـعودية

اإليرانية؟.

واإلجابــة علــى هــذا الس ـتال تعــود إلــى نظ ـرة الخمينــي للســعودية فباإلضــافة لرفضــه الحكــم

الملكـي فيهـا فهــو يـرى أيضــا أنهـا حليــب لقـوى المسـتكبرين ضــد المستضـعفين لــذلك سـعى الخمينــي
إلــى اســتخدام الــدين كمح ـدد لسياســته الخارجيــة تجــاه دول الخلــيت بشــكل عــام والســعودية خصوصــا
وقد استخدم ذلك المحدد في محاولة تحدي الشـرعية اإلسـالمية لهـذه الـدول .فقـد دعـا الخمينـي إلـى

وض ــع الم ــدينتين اإلس ــالميتين المقدس ــتين مك ــة المكرم ــة والمدين ــة المن ــورة ،تح ــت س ــيادة إس ــالمية
مشــتركة كمــا طالــب رئــيس وز ارئــه موســوي عــام  4991بإرســال "ق ـوات مــن كافــة الــدول اإلســالمية"
إلــى مكــة والمدينــة كمــا أطلــق حســن روحــاني نائــب رئــيس مجلــس الشــورى اإلي ارنــي تص ـريحا فــي
 44أيار /مايو  4991بعد موسم الحت دعا فيه إلى قيام الدول اإلسالمية بـإدارة موسـم الحـت "

()2

وأضاب أن إيران مستعدة إلرسـال متطـوعين إلـى مكـة المكرمـة إلدارة موسـم الحـت" ورفـض الشـعب
الســعودي مثــل هــذه الموقــب مــن جانــب الحكومــة اإليرانيــة كمــا رفــض مخططاتهــا ودعايتهــا التــي
يعتبرهــا دعايــات مغرضــة .ووجــدت الحكومــة الســعودية فــي اقت ارحــات القــادة اإلي ـرانيين هــذه تهديــدا
لســيادتها ووحــدتها التــي لــم تبلغهــا إل بعــد رحلــة تاريخيــة طويلــة وشــاقة بــدأت منــذ انعقــاد المــتتمر

( )1منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص . 49
) (2صالح المانع ،البعد األيديولوجي في العالقات السعودية اإليرانية ،مرجع سابق.
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اإلسالمي في مكة المكرمة عام  ، 4941وبهدب زعزعة الصورة اليجابيـة التـي اكتسـبتها المملكـة
العربية السعودية في العالم اإلسالمي بدأت القيادة اإليرانية بالفعـل فـي وضـع سياسـة منظمـة إلثـارة

القالقــل أثنــاء موســم الحــت وهــي القالقــل التــي أفرزتهــا جزئي ـا الخالفــات القائمــة بــين البلــدين حــول
المعنــى الرمــزي للحــت .ولــم تقتصــر هــذه القالقــل علــى المســيرات الســلمية فحســب بــل شــملت أحيان ـا

وقون صدامات عنيفة مع قوات الشرطة أودت بحياة البعض وقد أدى هذا السـلوك بـالخميني أحيانـا

إلــى تق ــديم اعت ــذاره ع ــن أفع ــال بع ــض الحج ــاج اإليـ ـرانيين ولك ــن الحمل ــة ل ــم تتوق ــب طيل ــة حيات ــه.
واتهمــت إي ـران فــي عــدد مــن الم ـرات بتهريــب كميــة ضــخمة مــن المتفج ـرات أثنــاء موســم الحــت كمــا
حــدث عــام  4991فــي حــين أدت الصــدامات التــي وقعــت بــين الحجــاج اإلي ـرانيين وحجــاج الــدول
اإلسالمية األخرى إلى وفـاة مـا يقـرب مـن  111شـخص فـي مكـة المكرمـة مـنهم  412إيرانيـا و14

مــن دول أخــرى و 92مــن رجــال الشــرطة الســعودية .ونتيجــة ذلــك قاطعــت إيـران موســم الحــت لمــدة
عــامين وقطعــت عالقاتهــا الدبلوماســية مــع المملكــة وب ـربط هــذه األحــداث بأعمــال العنــب األخــرى
الموجهـة ضـد الدبلوماسـيين السـعوديين فـي فتـرة الثمانينيـات ل بـد أن يخـرج المـرء بمحصـلة متداهــا أن

إيران كانت تسعى إلى تخويب القيادة السعودية وتحدي مرجعيتها اإلسالمية وادارتها لشعائر الحت (.)1

وم ــن ناحيته ــا فق ــد تمس ــكت الس ــعودية بالعقي ــدة اإلس ــالمية ف ــي سياس ــتها م ــع س ــائر ال ــدول

اإلســالمية وقــد ســعت المملكــة إلــى تحديــد العــدد اإلجمــالي للحجــاج ،وحــددت نصــيب إي ـران بمــا ل
يزي ــد عل ــى  22.111ح ــاج س ــنويا ،بعـــد أن زاد ع ــددهم الفعل ــي م ــن  11.914ع ــام  4919إلـ ــى
 421.492ح ــاج عـــام  ،4991خاصـــة بعـــد أن تعمـــد بع ــض الحجـــاج اإلي ـ ـرانيين إثـــارة القالقـ ــل

للســلطات األمنيــة الســعودية ،وازعــاج حجــاج دول العــالم اإلســالمي األخــرى وســعت المملكــة إلــى
كس ــب تأيي ــد الم ــتتمر الس ــابع عش ــر ل ــوزراء خارجي ــة ال ــدول اإلس ــالمية ال ــذي عق ــد ف ــي عم ــان ع ــام
 ،4991ونجحــت ف ــي ذلــك بالفع ــل ،إذ تبنــى الم ــتتمر ص ــيغة محــددة ي ــتم بمقتضــاها تحدي ــد ع ــدد

الحجاج بمعدل واحد لكل ألب نسمة من إجمالي عدد سكان أي دولة إسالمية (. )2

ويتضــح مــن ذلــك أن الســعودية أرادت إحاطــة نفســها بهالــة مــن التأييــد العربــي واإلســالمي

مـــن خـ ــالل منظمـ ــة المـ ــتتمر اإلســـالمي ونجحـ ــت فـ ــي تأكيـــد سـ ــلطتها بوصـ ــفها "خادمـــة الحـ ــرمين
الشـرفيين" وفـي إعـالء مكانتهـا المتميـزة فـي العـالم اإلسـالمي كمـا سـعت المملكـة العربيـة الســعودية
أيضا إلى كسب الدعم السياسي مـن جانـب المتسسـات التقليديـة فـي العـالم اإلسـالمي ،مثـل األزهـر

الش ـريب فــي مصــر ،والجماعــة اإلســالمية فــي الهنــد .وهكــذا اســتمرت المنافســة لكســب ود ال ـرأي

الع ــام اإلس ــالمي وه ــذا م ــا يبل ــور أهمي ــة مس ــألة الح ــت كمح ــدد م ــن مح ــددات العالق ــات الس ــعودية
( )1صالح المانع ،مرجع سابق.
( )2المرجع السابق.
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اإليرانية والتي انعكست بالسلب على تلك العالقـات فـي عهـد الـرئيس خـاتمي فـرغم سياسـة النفتـاح
التــي اتبعهــا إل أن مســألة الحــت والحجــاج اإلي ـرانيين وأعــدادهم وشــعائرهم الشــيعية وتعامــل األمــن

الســعودي معهــم بقيــت تطفــو علــى ســطح هــذه العالقــات بــين البلــدين .وبالتــالي فــإن طيلــة مـ ّـدة حكــم
استمرت  ٨سنوات بقيت ظالل التوتّر مهيمنةا على العالقات بين البلدين (. )1
خاتمي التي
ّ

ثالث ا  -المسؤولية السعودية في استقرار السوق النفطية:
تعتبـر المملكــة العربيــة الســعودية أهــم وأكبــر دولـة بتروليــة فــي العــالم مــن حيــث الحتيــاطي
من البترول ،واإلنتاج ،والصادرات ،والطاقة التكريرية؛ فهـي تمتلـك  %49مـن الحتيـاطي العـالمي،
و %44مــن اإلنت ــاج العــالمي ،وأكث ــر مــن  %41م ــن مبيع ــات البتــرول ف ــي الســوق العالمي ــة ،كم ــا
تمتلك طاقـة تكريريـة تصـل إلـى أكثـر مـن 4ماليـين برميـل يوميـا ( .)2وتنفـرد مـن بـين دول المنطقـة

بح ـوالي نصــب صــادرات الــنفط فــي المنطقــة والــذي يقــدر بـ ـ  9.1مليــون برمي ـل يوميــا
تصنب الثانية عالميا كدولة منتجة للنفط

()4

()3

فــي حــين

تلك المكانة التي تتمتـع بهـا المملكـة العربيـة السـعودية

دفعتهــا لتلعــب دو ار بــار از فــي تنســيق التعــاون بــين الــدول المنتجــة األخــرى داخــل أوبــك وخارجهــا،

لضمان توفير كميـات كافيـة مـن البتـرول الخـام فـي السـوق الدوليـة ،وذلـك لتفـادي وجـود فـائض فـي
العــرض قــد يــتدي إلــى انهيــار األســعار فــي األس ـواق التــي تســعى إلــى المحافظــة علــى اســتقرارها،
وتجنــب التقلب ــات س ـواء ف ــي األســعار ،أو ف ــي مس ــتوى الطلــب .وتس ــعى المملكــة العربي ــة الس ــعودية
للمحافظة على مستويات أسعار معقولة تحقـق مصـالح الـدول المنتجـة والمسـتهلكة علـى حـد سـواء،

ليساهم هذا التوازن في نمو القتصاد العالمي وباألخص اقتصاديات الـدول الناميـة ،وتحقيـق عوائـد
مناسـبة للصـناعة البتروليـة العالميـة لتحفيزهـا علـى المزيـد مـن الستكشـاب ،واإلنتـاج ،لتلبيـة الطلـب

المتنــامي علــى البتــرول وهــذا الــنهت هــو فــي حقيقتــه الــنهت الــذي تتبعــه المملكــة العربيــة الســعودية
ودعـت إلـى تبنيـه عنــد إنشـاء منظمـة أوبـك ،فــال شـك أن أهميـة المملكـة ألوبــك وللعـالم أجمـع جعــل
منهت المملكة هو المنهت األكثـر قبـولا ونجاحـا لمنظمـة أوبـك كـون المملكـة العربيـة السـعودية تتربـع
( )1سيد مهدي نوراني ،في كواليس العالقات السعودية اإليرانية41 ،أكتوبر ،4144على الرابط:
http://www.shamtimes.net/archives/3056

( )2موقع و ازرة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ،السياسة البترولية السعودية ،على الرابط
التاليhttp://cutt.us/9avOD :

( )3مرتضى بهروزي فر ،إيران والخليت العربي وأسواق الطاقة العالمية ،مجلة اطالعات سياسي اقتصادي
اإليرانية ،العدد .4112-1-41 ،419
( )4السعودية إيران من الود الملغوم إلى الصدام المكشوب ،جريدة الرأي الكويتية ،العدد 41 ،44211نوفمبر
.4144
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عل ــى ع ــر المن ــتت الم ــرجح Producer

 ،Swingوتتبن ــى ف ــي الوق ــت نفس ــه نهجـ ـا متزنـ ـا ف ــي

عالقاتهــا الدوليــة وتعمــل حثيثــا لســتقرار أســعار الــنفط مــن واقــع مكانتهــا العالميــة ،خصوصــا وأنهــا

تنــتت وحــدها نحــو ثلــث مجمــل إنتــاج مجموعــة أوبــك والمنــتت المــرجح فــي أوبــك ،أي أنــه إذا كانــت
السعودية تنـتت مـا بـين  9و  44مليـون برميـل فـي اليـوم فـإن معظـم دول أوبـك تنـتت مـا بـين  4و4
ماليين برميل يوميا أي أن هناك بونا شاسعا بين الدولة التي تحتـل المرتبـة الثانيـة (إيـران) والدولـة

التي تحتـل المرتبـة األولـى السـعودية ( .)1والحقيقـة التـي ل شـك فيهـا هـي أنـه لـيس بوسـع دول أوبـك
الســيطرة علــى األســعار فــدور أوبــك محــدود يقتصــر علــى العمــل علــى تحقيــق الت ـوازن بــين العــرض
والطلـب فـي سـوق البتـرول الخـام أمـا األسـعار فتتـأثر بعوامـل عـدة مثـل أوضـان مثـل أوضـان سـوق
المنتجــات البتروليــة كــالبنزين وزيــت التدفئــة فــي األس ـواق الرئيســية مثــل الوليــات المتحــدة ،واليابــان،

والتحــاد األوروبــي ،والتطــورات السياســية فــي بعــض الــدول المنتجــة ،وحركــة المضــاربين وصــناديق
الستثمار واتجاهها نحو الستثمار أو عدم الستثمار فـي البتـرول الخـام ،وغيـر ذلـك مـن العوامـل
األخرى ،ومن بين األدوار الرئيسية للمملكة العربية السعودية ودول أوبـك األخـرى فـي إطـار سـعيها

لتحقيــق اســتقرار الســوق النفطيــة ،الحتفــاظ بطاقــة إنتاجيــة فائضــة؛ والتــي تعــد رغــم كلفتهــا الباهظــة
ضرورية لتجنب األزمات الكبرى الناجمة عـن نقـص اإلمـدادات ،ويعتمـد ذلـك علـى المملكـة العربيـة
الســعودية أكثــر مــن غيرهــا فــي أوبــك ألنهــا األولــى إنتاجــا للــنفط فيهــا وبالتــالي يهمهــا الســتقرار فــي
السـوق النفطيــة أكثــر مــن غيرهـا لــذلك حملــت المملكــة العربيــة السـعودية علــى عاتقهــا إرســاء تعــاون
وثيــق مــع الــدول المنتجــة والمســتهلكة للبتــرول ،حيــث أنهــا ت ـرتبط بتعــاون بترولــي ثنــائي وثيــق مــع
أغلـ ــب بلـ ــدان الع ـ ــالم ،عـ ــن طري ـ ــق الزيـ ــارات الرس ـ ــمية ،والتبـ ــادل التج ـ ــاري والسـ ــتثمارات ،وتب ـ ــادل
المعلومات واآلراء ،وتنسيق السياسات بين الدول النفطية.
ومما يضـفي الهيبـة والمكانـة للمملكـة العربيـة السـعودية بـين دول العـالم النفطيـة أنهـا تعتبـر
عضو فاعل في العديد من المنظمات والتجمعات الدولية التي تهـتم بقضـايا البتـرول والطاقـة ،ومـن

أهمها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبـك)؛ فهـي عضـو متسـس لهـذه المنظمـة والتـي يقـع مقرهـا
في فيينا بالنمسا كما أنها وعلى المستوى العربي تعتبـر عضـو متسـس فـي منظمـة األقطـار العربيـة
المصــدرة للــنفط ومقرهــا الكويــت ،والتــي تعمــل علــى إيجــاد تنســيق وتعــاون بــين الــدول األعضــاء فــي

مختلــب القضــايا البتروليــة ،بمــا فــي ذلــك المشــروعات البتروليــة العربيــة المشــتركة ،كمــا أنهــا تنســق
سياساتها البترولية مع دول مجلس التعاون لـدول الخلـيت العربيـة ولهـا تعـاون بترولـي وثيـق ومنـتظم
مــع الــدول المنتجــة والمصــدرة مــن خــارج أوبــك مثــل روســيا ،والنــرويت ،والمكســيك ،والهنــد والصــين
( )1راشد أبانمي ،منظمة أوبك  21عاما حافلة باألزمات واإلنجازات ،موقع القتصادية ،العدد 1 ،1194يونيو
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()1

وغيرها.

أضب على ذلك فهي تقوم بدور كبير ومتثر ضـمن منتـدى الطاقـة الـدولي ،الـذي يضـم

أكثــر مــن  91دولــة رئيســية منتجــة ومســتهلكة للبتــرول ومنظمــات بتروليــة مختلفــة ،حيــث أن هــذا
المنت ــدى يجتم ــع وزراء دول ــه وممثلوه ــا دوري ــا ك ــل س ــنتين؛ ويه ــدب إل ــى تعزي ــز التع ــاون والتنس ــيق
والحـ ـوار ب ــين ال ــدول المنتج ــة ،والمس ــتهلكة ،وص ــناعة الطاق ــة .ول ش ــك أن نج ــاح المملك ــة العربي ــة
امـا لـم تكـن هنـاك أيـة اتصـالت
السعودية في هذا السياق يعد أم ار لفتا؛ ففي الماضي وقبل  41ع ا
ـائدا ،فاس ــتطاعت المملك ــة التقري ــب ب ــين وجه ــات
بــين الج ــانبين ،وك ــان ع ــدم الثق ــة ب ــين الط ــرفين س ـ ا
النظــر المختلفــة ،وتأســيس أرضــية مشــتركة للتعــاون والح ـوار بــين الــدول المنتجــة والمســتهلكة ،عبــر

آليـ ــة متسس ـ ــية واضـ ــحة المه ـ ــام واألدوار ،ممـ ــا ك ـ ــان لـ ــه أث ـ ــر إيجـ ــابي عل ـ ــى القتصـ ــاد الع ـ ــالمي،
واقتصــاديات ال ــدول النامي ــة ،واقتصــاد المملك ــة بص ــفتها تملــك أكب ــر احتي ــاطي بترولــي ف ــي الع ــالم،
()2

ويهمها استقرار السوق البترولية ،واإلمدادات على المدى القصير والطويل.

وهنـا ل بـد أن نشـير

إلى بدأ منتدى الطاقة الدولي نشاطه المحدود في عام 4994م وأخذ يتوسـع فـي هـذه األنشـطة كـل
عــام .وفــي عــام  ،4111عقــد المــتتمر الــوزاري الســابع للمنتــدى فــي مدينــة الريــاض ،حيــث افتتحــه

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،وقد دعا آنـذاك إلـى إنشـاء أمانـة عامـة للمنتـدى وذلـك لتعزيـز الحـوار
والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبتـرول ،مشـي ار إلـى اسـتعداد بـالده لستضـافة هـذه األمانـة
فــي مدينــة الريــاض وتقــديم كافــة التســهيالت لهــا لتحقيــق أهــدافها .وقــد كانــت ردود الفعــل علــى هــذا
المقتـرح إيجابيــة حيــث لقيــت صــدى طيـب فــي الــدول المعنيــة ،وقــد تـم تنفيــذ هــذا القتـراح دون تــردد
()3

حيث شهد عام  4114تأسيس األمانة العامة لمنتدى الطاقة في الرياض.

كمــا ك ــان للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية عالق ــات وثيق ــة م ــع ال ــدول؛ فباإلض ــافة إل ــى التع ــاون
الثنائي على مختلب المستويات مع أغلب الدول الرئيسية المستهلكة للبتـرول مثـل الوليـات المتحـدة
األمريكيــة ،واليابــان ،ودول التحــاد األوروبــي ،وكوريــا ،والصــين ،والفلبــين ،وجنــوب أفريقيــا ،والهنــد
ويتضح من تلك العالقـات أن المملكـة العربيـة السـعودية تـتمن بضـرورة التعـاون المسـتمر والمثمـر،

وتعمــل عل ــى إيج ــاده ،ألنه ــا تعتب ــر أن التع ــاون يس ــاهم فــي إيج ــاد من ــا بن ــاء م ــن الحـ ـوار والتف ــاهم
ويهدب إلى اسـتقرار السـوق البتروليـة الدوليـة ممـا يعـزز أهميـة وحيويـة البتـرول ،ويمكنـه مـن لعـب
دوره الفاعل كمصدر أساسي للطاقة ،يعتمد عليـه العـالم مـن أجـل الرخـاء والنمـو القتصـادي .ومـن

هـذا المنطلــق فقـد ســعت المملكـة العربيــة السـعودية لحمــل مسـئولية اســتقرار السـوق النفطيــة وخطــت
خطى واثقة في سياستها البترولية التي منحتها المكانة المذكورة بين الدول النفطيـة وبنـاء علـى هـذه
( )1موقع و ازرة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ،السياسة البترولية السعودية ،مرجع سابق.
( )2المرجع سابق.
( )3تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،القتصاد السياسي لمنطقة الخليت ،ص .4
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المكانة فقد رأت الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة فـي عهـد الـرئيس محمـد خـاتمي أن المملكـة العربيـة
الســعودية هــي البوابــة األولــى إلخراجهــا مــن عزلتهــا ومــن ثــم ســعت إلــى التنســيق معهــا لس ــتقرار
السوق النفطية الذي سينعكس باإليجاب على اقتصادها واقتصاد جميع الدول النفطية.

رابع ا – المخاوف السعودية من مخاطر المد الشيعي:
ووقفــت السياســة الخارجيــة الســعودية فــي وج ــه السياســة الخارجيــة اإليرانيــة حيــث حاول ــت
األخيـرة بكـل ثقلهـا كسـب الـدول اإلسـالمية الصـغيرة مـن دول شـمال وغـرب آسـيا التـي انكشـفت بعـد
انهيــار التح ــاد الســوفييتي لت ــدور بفلكه ــا وبالتــالي تح ــاول جاهــدة لنش ــر الم ــذهب الشــيعي ف ــي تل ــك
الـدول أمــا األولــى أي سياســة الســعودية الخارجيــة فهـي تقــوم بأعمــال نشــطة ومضــادة لسياســة إيـران

مــن خــالل قيامهــا عالنيــة بتمويــل الجماعــات اإلســالمية الرســمية فــي مختلــب أنحــاء أســيا الوســطى
بم ــا فيه ــا كازاخس ــتان كم ــا وتم ــول العم ــل التبش ــيري النش ــط ال ــذي يق ــوم ب ــه نش ــطاء إس ــالميون م ــن
بنغالد

ودول الخليت في وادي فرجانا الذي يمتد عبر قرغيزيا وأوزباكستان كمـا ويقـدم السـعوديون

منحــا د ارســية ألف ـراد مــن آســيا الوســطى لد ارســة علــوم الــدين فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويــذكر
الــبعض أنهــم أي الســعوديين وراء المــنح الد ارســية التــي تقــدمها الجماعــات األصــولية فــي تركيــا (.)1

لقــد وقفــت تلــك السياســة الخارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية حجــر عث ـرة فــي وجــه سياســة التشــييع

التـي تقــوم بهــا إيـران فــي تلــك المنــاطق التـي ل يوجــد فيهــا أي دولــة شــيعية باســتثناء اذربيجــان التــي
تتبــع المــذهب الشــيعي وبالتــالي فــإن هــذا الســلوك مــن الســعودية يــتجت ويزيــد فــي نــار الكراهيــة التــي
تكنها إيران للسعودية والتي تحاول بكل قوتها سحب بساط الهيمنة من تحت أقدام إيران.
أما بالنسبة للشـيعة الموجـودين فـي المنطقـة الشـرقية مـن السـعودية فقـد لعبـوا دو ار كبيـ ار فـي
توتر العالقات السعودية اإليرانية ،حيث يمثل الشـيعة حالـة خاصـة فـي السـعودية فهـم يشـكلون 12

في المائة من سكان المنطقة الشرقية ،وهي أهم المناطق السعودية إنتاجا للنفط وحـاول الشـيعة فـي
تل ــك المنطق ــة القي ــام بالعدي ــد م ــن المظ ــاهرات وف ــي مناس ــبات عدي ــدة وخاص ــة مناس ــبة الح ــت وذل ــك
محــاول مــنهم إلجبــار الحكومــة الســعودية إعطــائهم وضــع الم ـواطنين مــن الدرجــة األولــى وغالبــا مــا

اعتبــرت الســلطات الســعودية تظــاهرات الشــيعة مظه ـ ار مــن مظــاهر النفــوذ السياســي اإلي ارنــي وذلــك
ألن تل ــك األح ــداث أحيان ــا تتـ ـزامن م ــع مناس ــبات إيراني ــة مهم ــة كالحتف ــال إيـ ـران بال ــذكرى الس ــنوية

الثالثين لمولد الثورة اإلسالمية مثال وهذا يعنـي أن قمـع الشـيعة يشـكل جـزءا مـن السـتراتيجية التـي

تتبناها المملكة في التصـدي لمسـاعي إيـران الراميـة إلـى فـرض هيمنتهـا اإلقليميـة علـى المنطقـة أمـا

( )1جمال سند السويدي ،إيران والخليت البحث عن ال ستقرار ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية،
 ،4991ص.414
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اليــوم فــإن الشــيعة الــذين ســلب نفــوذهم مجبــرون علــى البحــث عــن صــالت سياســية وعلــى دعــم مــن
الحركة الشيعية السياسية األكبر في المنطقة لتعويض التمييز الذي يتعرضون إليه في وطنهم (.)1

ولقد نفث الغـزو األمريكـي للعـراق وصـعود قـوة ايـران المـل فـي قلـب الشـيعة فـي السـعودية
في أن تمنحهم العائلة المالكة حقوقا اجتماعية سياسية ولكن عبثا في نظـر السـعوديين فـان التهديـد

اإليراني خطير ليس فقط بسبب آثاره على ميـزان القـوة فـي الخلـيت بـل وأيضـا بسـبب آثـاره الجوهريـة
علــى األم ــن الق ــومي للمملكــة اذا م ــا كان ــت ي ــد إي ـران ه ــي العلي ــا فق ــد تقــب ش ــرعية العائل ــة المالك ــة
السعودية عند الختبار سواء من ناحية السنة المتشددين الساعين إلى وقب الشيعة أمـا مـن جانـب

الشــيعة الســعوديين الــذين قــد يــدفعهم صــعود قــوة إي ـران إلــى محاولــة اســتغالل الوضــع لهــز اســتقرار
المملكـة وبالتـالي يبقـي الشـيعة السـعوديين مشـكلة أمنيـة للسـعودية لـيس فقـط بسـبب قـربهم الجغ ارفـي
والفكري من إيران بل وأيضا في ضوء تواجدهم على مقربة من مخزونات النفط الكبرى في العالم

(. )2

اســتخدمت هــذه الورقــة لتهديــد األمــن القــومي الســعودي وزعزعــة الســتقرار فــي الســعودية
وذلـك لتنفيــذ مخططاتهـا فــي الهيمنــة علـى منطقــة الخلــيت واجبارهـا علــى احتـرام مكانـة إيـران وعــدم

العتـ ـراض عل ــى ه ــذه المكان ــة الت ــي تس ــعى إيـ ـران للوص ــول إليه ــا وه ــذا األم ــر ش ــكل قلق ــا بالنس ــبة
للسـعودية وبالتـالي حاولـت األخيـرة بكـل قوتهـا كشــب هـذه الورقـة وتضـييع الفرصــة علـى إيـران مــن
استخدامها ومن هنا شكل هـذا المحـدد تـوت ار فـي العالقـات السـعودية اإليرانيـة لفتـرات طويلـة ومـازال
يــتثر عليهــا بــين الفينــة واألخــرى وترتــب علــى القلــق الســعودي مــن التــدخالت اإليرانيــة فــي شــتونها
محاولت سعودية لحتواء إيران من خالل تحسين العالقات معها وكأن السعودية كانت تتمنـى مـن

اهلل بــأن يحكــم إي ـران رئيســا انفتاحيــا تســتطيع مــن خاللــه توقيــع عالقــات طيبــة مــع إي ـران وكــأن اهلل
استجاب لها ذلك بفوز محمد خاتمي في النتخابات اإليرانية عـام  4991وبالتـالي شـكل يـدا أخـرى
إلى جانب اليد السعودية لتصفقا معا لصالح تحسن العالقـات بـين البلـدين .وتعقيبـا لمـا سـبق نصـل

عددا من المصالح واألهـداب تسـعى لتحقيقهـا
إلى حقيقة ل ريب قيها أن لكل من الرياض وطهران ا
مــن وراء التق ـارب الســعودي اإلي ارنــي فمــن جانبهــا تســعى إي ـران إلــى كســب الضــلع الخليجــي العربــي

طلب ــا ب ــدعم مكانته ــا ونفوذه ــا ف ــي المنطق ــة ولكس ــر حال ــة الجم ــود عل ــى مس ــتوى السياس ــة
األق ــوى ا
الخارجيــة التــي اتســمت بهــا طهـران فــي أعقــاب الثــورة ،وفــي المقابــل فــإن للمملكــة العربيــة الســعودية

( )1مي يماني ،الشيعة في السعودية انتفاضة المهمشين على قبضة الوهابيين ،ترجمة صفية مسعود،4119 ،
الرابطhttp://cutt.us/S9ctm :
( )2يوئيل جوجنسكي ،عالقات العربية السعودية إيران خصومة أيديولوجية ومنافسة على النفوذ اإلقليمي ،مذكرة
رقم  ،441معهد بحوث األمن القومي ،جامعة تل أبيب44 ،مارس .4144رابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=44420
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قائمــة مــن المصــالح المهمــة لــدى طه ـران تبــرر هــذا التقــارب .وفــي هــذا اإلطــار يمكــن اإلشــارة إلــى
النقاط التالية:
أولا :مـ ــا يجتـ ــاح العـ ــالم مـ ــن تحالفـ ــات اقتصـ ــادية حلـ ــت محـ ــل التحالفـ ــات العسـ ــكرية حيـ ــث أصـ ــبح
القتصاد هو المحرك لسياسات الدول والقتصاد السعودي كما يطلـق عليـه هـو القـاطرة التـي

تقود باقي القتصادات الخليجية.

ثاني ـا :تنميــة العالقــات مــع الســعودية ـ ـوالتي تعتبرهــا إي ـران األ األكبــر للــدول العربيــة فــي المنطقــة
يقدم عونا كبي ار إليران لتنمية التعاون مع سائر دول المنطقة والذي يمكـن أن يمتـد للمجـالت
النفطية وغير النفطية.

ثالث ـا :ضــرورة مــد جســور التعــاون مــع الســعودية تحــت مظلــة المــتتمر اإلســالمي لحــل مــا يعتــري
األمـــة مـ ــن مشـــكالت انطالقـ ــا مـ ــن أن السـ ــعودية إحـ ــدى الـ ــدول المتسســـة للمنظمـ ــة وتنميـ ــة
عالقات إيرانية معها يضفي المزيد من المصداقية والشرعية على الدولة اإليرانية اإلسالمية.
رابعـا :الحاجــة إلــى التنســيق مــع الجانــب الســعودي الــذي لــه دور ل يمكــن التغافــل عنــه فــي منظمــة
األوبك وذلك بالنظر إلى ما تمتلكه السعودية من احتياطي نفطي عالمي.

خامســا :الرغبــة فــي تحقيــق الســتقرار علــى الصــعيد الخــارجي للتفــرغ للــداخل ولتحــديث واعــادة بنــاء
القتصــاد القــومي فــإيران وضــعت أهــدافا اقتصــادية فــي خطــة تنميتهــا الثالثــة تســعى لتحقيقهــا

والســعودية أيض ـا لــديها القتصــاد الــداخلي المثقــل بــالكثير مــن األعبــاء ولــديها شــئون داخليــة

تحتاج إلى تكثيب الجهود لحلها.

سادســا :يعــد العامــل النفطــي عامــل تقــارب بــين الــدولتين ،إذ إن هــذا العامــل لــه أهميتــه المتصــاعدة
مهم ــا أثي ــر بش ــأن البح ــث ع ــن مص ــادر بديل ــة للطاق ــة ،فمنطق ــة الخل ــيت مجتمع ــة تحم ــل ف ــي

باطنهــا أكثــر مــن  %22مــن احتياطيــات الــنفط فــي العــالم وتحتــل الســعودية المرتبــة األولــى
بالنســبة لحتياطيــات بترولهــا ،وتتنــازن إي ـران المرتبــة الثالثــة مــع كــل مــن اإلمــارات والكويــت
باحتياطيــات متكــدة تت ـراوح بــين 92ـ ـ 411مليــار برميــل .وتلــك األرقــام تعنــي أن تنســيقا ف ــي
ق اررات اإلنتاج يقوم به الجانبان بإمكانه التأثير في اسـتقرار الكثيـر مـن دول العـالم ولـيس مـن

العسير بعد ذلك ترجمة ذلك الثقل الستراتيجي إلى مصالح كبرى يحققها الطرفان.
سـابعا :مشــاكل إيـران القتصــادية وارتفـان معــدلت البطالـة بهــا وت ازيـد معــدل النمـو الســكاني بــاطراد
دفعها ألكبر الدول الخليجية مساحة واقتصادا لتجد منف اذا لأليدي العاملة اإليرانية

( )1جريدة البيان اإلماراتية 2 ،سبتمبر .4114
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(.)1

ودا متب ــادل ب ــين الط ــرفين يج ــي
وم ــن تل ــك األه ــداب نس ــتنتت أن ّ

ف ــي حناي ــا المص ــلحة جع ــل م ــن

العتـراب بــه واجبــا مفروضــا علــى البلــدين للوصــول إلــى مبتغــى كــل طــرب منهمــا ولــيس هــذا الــود

ألجل الود وانما لتحقيق مصالح مهمة للطرفين.

39

الفصل الرابع

المحددات اإلقليمية والدولية للعالقات اإليرانية السعودية في عهد محمد
خاتمي ()9002- 9119
المبحث األول :المحددات اإلقليمية المؤثرة في العالقات بين البلدين:
المبحث الثاني :المحددات الدولية المؤثرة على العالقات اإليرانية السعودية:
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المبحث األول
المحددات اإلقليمية المؤثرة في العالقات بين البلدين:
ويمكن للباحث أن يرصد المحددات اإلقليمية المتثرة على العالقات بـين جمهوريـة إيـران اإلسـالمية
والمملكة العربية السعودية في عدد من القضايا اإلقليمية الخالفية ،وذلك على النحو التالي:

أوالا – أزمة الخالف حول الجزر اإلماراتية الثالث:
كثي ار ما وقفت قضية الجـزر الـثالث المحتلـة (طنـب الكبـرى وطنـب الصـغرى وأبـو موسـى)

حجــر عث ـرة فــي وجــه أي تحســين للعالقــات بــين إي ـران ومنظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي ومنهــا
السعودية

()1

.

وتعــود قضــية الجــزر الــثالث إلــى الســتعمار البريطــاني فــي منطقــة الخلــيت العربــي بصــفة
عامــة والســاحل العمــاني بصــفة خــاص حيــث أنــه قبــل الســتعمار البريطــاني لــم تكــن مســألة تبعيــة
الجـزر والسـيادة عليهـا موضـون خـالب بـين حكومـة فـارس وحكومـة السـاحل العمـاني ويرجـع بعــض

البــاحثين مطالبــة إي ـران للجــزر لعــام  4912حينمــا أرســلت حكومــة فــارس أول مــذكرة احتجــاج إلــى
وزير الخارجية البريطـاني اللـورد أبـرادين ردا علـى طلـب الـوزير البريطـاني إعطـاء بـراهين وأدلـة مـن
طرب حكومة فارس تثبت أحقيتها في جـزر البحـرين ورغـم أن مطالبـة حكومـة فـارس شـملت جميـع

جزر الخلـيت العربـي إل أن اإلدعـاءات اإليرانيـة الالحقـة حـددت الجـزر الـثالث كموضـون للمطالبـة

اإليرانية الرئيسية ( .)2والتي تقع على مضيق هرمز لكـن أهميتهـا تفـوق أهميـة المضـيق نفسـه وتنبـع
أهميتهــا م ــن أنه ــا تش ــكل نقط ــة مراقب ــة يمك ــن م ــن خالله ــا رتي ــة سـ ـواحل ك ــل م ــن المملك ــة العربي ــة
السـعودية والعـراق وايـران وبــاقي دول الخلـيت العربــي وبالتــالي فــإن أي قـوة تســتطيع فــرض ســيطرتها

عليها فسوب تتحكم في المجالت السياسية والعسكرية والتجاريـة ولـم تسـتطيع أي قـوة اإلفـالت مـن

مراقبتهـا ومثـال علـى أهميـة تلـك الجـزر أنـه يمكـن مـن خاللهـا إغـالق مضـيق هرمـز وبالتـالي وقـب
تــدفق الــنفط الــذي يــتدي بالضــرورة إلــى اإلض ـرار بــالقوى الغربيــة كأوروبــا وأمريكــا الشــمالية وحتــى

( )1عبداهلل فهد النفيسي ،إيران والخليت ديالكتيك الدمت والنبذ ،دار قرطاس للنشر والتوزيع ،الكويت،4999 ،
ص.21
( )2خليل ابراهيم الجسمي ،السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة حيال الجزر العربية الثالث المحتلة
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى  ،رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الشرق األوسط،
 ،4144ص.21
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القــوى الجديــدة مثــل الهنــد والصــين ألنهــا معتمــدة بشــكل كبيــر علــى الــنفط الــذي يمــر عبــر المضــيق
وم ــن ث ــم يك ــون م ــن مص ــلحة الق ــوى العظم ــى ض ــمان أم ــان ط ــرق اإلم ــداد الرئيس ــية للطاق ــة ومنه ــا
()1

مضيق هرمز الذي تمر منه يوميا شحنات ضخمة من النفط والمشتقات البترولية

.

وبعــد تأســيس مجلــس التعــاون لــدول الخلــيت نوقشــت قضــية الجــزر فــي معظــم اجتماعــات

وزراء الخارجيـة وكانـت إحـدى البنـود فـي اجتماعــات قـادة دول المجلـس ولقـد درج الـوزراء فـي ختــام
لقاءاتهم على إصدار البيانات التي تتيد وتتكد على موقب وحـق دولـة اإلمـارات مـن قضـية الجـزر
واســتنكارهم لاجـ ـراءات اإليراني ــة وأن التصــرفات واألفع ــال اإليراني ــة تتنــاقض م ــع تصـ ـريحاتها الت ــي

تدعي فيها رغبتها بتطوير العالقات بين الجانبين وتعارض المباد التي تقـوم عليهـا العالقـات بـين
إي ـران ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ومــن جانــب آخــر فقــد حــذر المجلــس وفــي أكثــر مــن مناســبة

إيران في أن العالقة بين دول المجلس وايران مرتبطة بقضية الجزر المحتلة ( .)2وقـد صـعدت دول
المجلس القضية إلى منابر األمـم المتحـدة حيـث تنـاول خطـاب المملكـة العربيـة السـعودية فـي األمـم

المتحدة والـذي كـان فـي تـاريخ 4991-41-4قضـية الجـزر ودعـم حـق اإلمـارات فـي المطالبـة بهـا
()3

وأعيــد طــرح هــذا الــدعم فــي  4111-9-49بواســطة األميــر ســعود الفيصــل.

وصــدقا أن خــاتمي

اســتطان أن يحس ــن عالقــات م ــع دول مجلــس التع ــاون الخليجــي وخاص ــة الســعودية إل أن مس ــألة

الجزر كانت تطفو على سطح العالقات بين الفينـة واألخـرى فتعكـر صـفوه وتضـفي عليـه نوعـا مـن
التوتر.
ويبـــدو أنهـــا سـ ــتبقى عقبـــة كـــأداء فـ ــي طريـــق العالقـــات اإليرانيـ ــة مـ ــع دول الخلـ ــيت عامـ ــة
والسـعودية علــى وجــه الخصــوص وذلــك لســببين مهمـين الســبب األول أن هنــاك عقيــدة أكيــدة تشــمل
جميـ ــع المسـ ــتولين اإلي ـ ـرانيين بمختلـــب مســـتوياتهم وأطيـــافهم السياسـ ــية كـــذلك المفك ـ ـرين والمثقفـ ــين

والكتـاب والطلبـة واألســاتذة بمـا فـيهم الـرئيس خـاتمي بـأن الجــزر الـثالث هـي جــزر إيرانيـة ل ينبغــي
التفاوض حول سيادة إيران عليها وبالتالي أي رئيس إيراني يقدم علـى خطـوة يفهـم منهـا أنهـا ضـرب
مــن ض ــروب المســاومة أو المفاوض ــة فهــذا األم ــر ســيكون محرق ــة لــه ( .)4أم ــا الســبب الث ــاني فه ــو

( )1محمد حسن عيدروس ،جمهورية إيران اإلسالمية والجزر العربية ،مركز اإلمارات للد ارسات والبحوث
الستراتيجية ،الجزء الخامس ،دبي 4114 ،ص .49-42

( )2عبد اهلل جمعة الحاج ،دراسات في مجتمع اإلمارات ،دار الثقافة العربية ،الشارقة ،4999 ،ص.494
( )3خليفة سيب حامد الطنيجي ،قضية جزر دولة اإلمارات العربية الثالث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى
وأبو موسى في وثائق األمم المتحدة ،دار كنان للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق،4144 ،ص ص-414
.419
( )4غسان بن جدو ،إيران إلى أين ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ،442ص.41
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يتضح من استراتجية خاتمي التي أعلنها والتي تبرز أن األولوية فـي خطتـه لتحسـين العالقـات بـين
إيـ ـران ودول مجل ــس التع ــاون تق ــوم عل ــى مس ــتوى قاع ــدي ش ــعبي اقتص ــادي ثق ــافي وت ــرفض تس ــبيق
الخالفــات علــى نطــاق التفــاق ونفهــم مــن ذلــك أنــه لبــد مــن تطبيــع ثقــافي واقتصــادي وشــعبي بــين

إي ـران ودول المجلــس ومنهــا الســعودية واإلمــارات حتــى ومــن ثــم يــتم التطــرق لموضــون الجــزر وهــذا
بالطبع من الصعب إن لـم يكـن مـن المسـتحيل تحقيـق وفـاق فـي موضـون الجـزر دون حـل ألسـباب
النـزان بــين إي ـران ودولــة اإلمــارات

()1

 .ويتضــح مــن اإلص ـرار اإلي ارنــي فــي شــأن الجــزر الــثالث أن

إيـران علـى اسـتعداد بـأن تضـرب بعـرض الحـائط كـل التفاقيـات والمشـاريع مـع كـل العـالم ول يثنيهــا
ذلك عن السيطرة على هذه الجزر ولقد عبر عدد مـن السياسـيين اإليـرانيين عـن ذلـك فـي مناسـبات
مختلفة حيث تحدث محمد جواد لريجاني مستشـار المجلـس األعلـى لألمـن القـومي اإلي ارنـي خـالل

خطبــة الجمعــة  4994-41-4عــن سياســة حكومتــه بــالقول "إن الــدول تلعــب بــذيل األســد  ...لقــد
مارســت إي ـران س ــيادتها علــى المنطق ــة ولــم تكــن لك ــم وجــود قب ــل 11ســنة ولقــد ول ــدتم بعــد الع ــدوان
البريط ــاني الس ــتعماري عل ــى المنطق ــة" وتاله ــا تصـ ـريح الس ــفير اإلي ارن ــي حس ــن أميني ــان -44-9

 4994بــالقول "أمــا موضـون الجــزر فهــي إيرانيــة وأمرهــا يعــود للشــعب اإلي ارنــي والوثــائق تثبــت حقنــا
والشــعب اإلي ارنــي ل يســمح بــأن نتحــدث عــن هــذا الحــق الثابــت" كــذلك فــي  4994-41-42حــذر
الرئيس اإليراني السابق هاشمي رافسنجاني مـن التعـرض للجـزر بقولـه "أن الطريـق إلـى هـذه الجـزر
يمر عبر بحر من الدماء"

()2

.

ومـن هنـا نفهـم أن قضـية الجـزر تعتبـر مــن القضـايا المعقـدة جـدا والتـي تقـب حـائال فولذيــا

في وجه تصـفية الخالفـات بشـكل كامـل مـا بـين إيـران ودول الخلـيت خصوصـا السـعودية فهـي ومنـذ
احــتالل إي ـران لهــذه الجــزر وحتــى يومنــا الحــالي لــم تزحــزح تقلبــات الزمــان أي حج ـ ار مــن جــدار هــذه
القضية.
علــى الــرغم مــن سياســة ال ـرئيس خــاتمي اإلصــالحية الجديــدة التــي ينتهجهــا فقــد أعلــن أنــه
يسـ ــعى إلـ ــى تخفيـ ــب حـ ــدة التـ ــوتر فـ ــي منطقـ ــة الخلـ ــيت حيـ ــث عكـ ــس خطابـ ــه فـ ــي ال اربـ ــع مـ ــن آب

أغسطس 4991رغبته في تحسين العالقات مع دول الجوار العربي وبخاصـة دول مجلـس التعـاون

( )1علي محافظة وآخرون ،مرجع سابق ،ص.411
( )2محمد عبد القادر فالح البشابشة ،النزان اإلماراتي اإليراني حول الجزر الثالث أبو موسى طنب الكبرى طنب
الصغرى ،رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية ،جامعة اليرموك ،األردن ،4111 ،ص ص .411-411
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الخليجيـة العربيـة ودعـا إلــى حـل موضـون الجــزر عـن طريـق الحـوار ( .)1فــي حـين أن نائبـة الـرئيس
اإلي ارنــي معصــومة ابتكــار فــي ختــام زيــارة قامــت بهــا إلــى القــاهرة مطلــع عــام  4999صــرحت أن
قضية الجزر الثالث لبد من النظر إليها علـى أنهـا قضـية جزئيـة وينبغـي أل تكـون سـببا فـي تـوتر

عالقــات إي ـران مــع الــدول العربيــة خصوصــا وأن إي ـران تســعى إلــى تطــوير عالقاتهــا مــع كــل الــدول

اإلسالمية لتزيد من فعاليتها ( .)2ويتضح من ذلك مدى التنـاقض فـي السياسـة اإليرانيـة تجـاه قضـية
الجزر الثالث ما بين تصريحات مطمئنة تارة وتصريحات تبعـث إلـى التشـاتم واألمـر المثيـر للحيـرة

هنــا مــا الهــدب مــن هــذا التن ـاقض هــل هــو تنــاقض غيــر مقصــود أم أن هنــاك سياســة تتبعهــا إي ـران
بإصدار تصريحات مطمئنة في شأن هذه القضية لكسـب الوقـت .أمـا بالنسـبة لقضـية البحـرين فهـي
أيض ــا تعتب ــر نقط ــة صـ ـران وتن ــافس ب ــين إيـ ـران والمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ب ــل وت ــرى الباحث ــة أن

أهميتها التنافسية بين البلدين أشد وأقوى من التنافس والصران على قضية الجزر الثالث.

ثانيا – الصراع على النفوذ األيديولوجي في البحرين:
ولتوضـيح هــذا الصـران األيــديولوجي بـين إيـران والســعودية فـي البحـرين وأسـبابه كــان ل بــد
من الحديث عن أهمية البحرين بالنسبة للبلدين فهي عبارة عن أرخبيـل مـن  44جزيـرة أكبرهـا علـى
اإلطــالق هــي البح ـرين وتقــع علــى بعــد  41كيلــومتر مــن الســعودية وت ـرتبط بهــا مــن خــالل جســر

المل ــك فه ــد ال ــذي افت ــتح س ــنة 4991وال ــذي يمت ــد لمس ــافة  42كيل ــومتر تقريب ــا م ــن مدين ــة الخب ــر

السعودية ( .)3وتسود في البحرين التوترات الطائفية بشـكل واضـح جـدا وتشـير بعـض المصـادر أن
نس ـبة الش ــيعة أعل ــى نس ــبة ف ــي البحـ ـرين تش ــكل تقريب ــا م ــن  %11-11ف ــي ح ــين أن أص ــل األسـ ـرة

الحاكم ــة لمملك ــة البحـ ـرين يع ــود إل ــى الجزيـ ـرة العربي ــة وه ــي تنتم ــي إل ــى الم ــذهب الس ــني( .)4ونظـ ـ ار
للــروابط المشــتركة بــين شــيعة البح ـرين والشــيعة فــي المنطقــة الشــرقية مــن الســعودية فــإن العالقــات

قويـة بيـنهم وبالتــالي فـإن هنـاك اعتقــاد مشـترك يسـود ومنــذ فتـرات طويلـة بــين المنامـة والريـاض بــأن
( )1صالح المانع ،العالقات اإليرانية الخليجية إبان حكم الرئيس خاتمي ،ورقة قدمت إلى :نحو آفاق جديدة
للعالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران  :المستجدات اإلقليمية والدولية ومتطلبات التغيير ،ص ص
.429-429
( )2أحمد جالل التدمري ،إضاءة على العالقات اإليرانية العربية بين عهدين العهد البهلوي وعهد الجمهورية
السالمية ومتطلبات التغيير ،ورقة قدمت إلى :نحو آفاق جديدة للعالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي
وايران المستجدات اإلقليمية والدولية ومتطلبات التغيير ،مركز دراسات الجزيرة العربية ،جامعة الكويت،

 ،4111ج ،4ص.442
( )3محمد البزاز ،السياسة الخارجية للبحرين المحددات واإلنجازات والتحديات ،كلية الحقوق ،مكناس ،على
الرابطhttp://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad42partie11.htm :
( )4الخليت الطائفي مقابل الربيع العربي،أكتوبر  ،4144الرابطhttp://cutt.us/jaziB:
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شــيعة الســعودية لهــم ولء مــزدوج لكــل مــن شــيعة البحـرين وايـران وبالتــالي فــإن الســعودية تنظــر إلــى
شـيعة البحـرين علـى أنهـم طـابور خـامس إي ارنـي مــثلهم مثـل الشـيعة فـي شـرق السـعودية ويعـود ذلــك

التخــوب مــن الشــيعة فــي البح ـرين إلــى انقــالب  4994الــذي قامــت بــه الجبهــة اإلســالمية لتحريــر
البح ـرين وهــي جماعــة شــيعية مســلحة مرتبطــة بــإيران ونظ ـ ار لالدعــاءات اإليرانيــة فــي أحقيتهــا فــي
البحرين ووجود عدد كبير من الشيعة بداخلها فإن البحرين كانت الهدب األول للخمينـي الـذي وجـه
إليه مبدأ تصدير الثورة اإلسالمية وقد كانت إيران تنظر إلى البحـرين علـى أنهـا جـزء مـن األ ارضـي
اإليرانية منذ سيطرة آل خليفة عليها لذلك يعود إلى أواخر القرن السـابع عشـر عنـدما انتـزن أسـالب

آل خليفـــة البح ـ ـرين فـ ــي عـــام  4194مـ ــن الحكـ ــم الفارسـ ــي غيـــر المباشـ ــر ( .)1علـ ــى أن المطالبـ ــة
الرسـ ــمية بـ ــدأت منـ ــذ معاهـ ــدة 4941التـ ــي عقـ ــدت بـ ــين مشـ ــيخات الخلـ ــيت وبريطانيـ ــا ( .)2وتأكـ ــدت
المطالبة بشكل رسمي في المذكرة السياسية المرفوعة من إيران لعصـبة األمـم المتحـدة سـنة 4949

( .)3لكــن الموقــب اإلي ارنــي مــن قضــية البح ـرين أخــذ منحنــى آخــر فــي عــام  4919ألســباب عديــدة
معظمها يعـود إلـى الوضـع السياسـي للـداخل اإلي ارنـي بإضـافة إلـى الظـروب اإلقليميـة المحيطـة بهـا

( .)4ففــي نهايــة هــذا العــام نفســه عقــد اجتمــان فــي جــدة بــين الشــاه اإلي ارنــي آنــذاك والملــك الســعودي
فيصــل بــن عبــد العزيــز لمناقشــة موضــون البح ـرين بعــد النســحاب البريطــاني واتفــق الطرفــان علــى

()5
ـاء علــى هــذا
إيجــاد حــل لهــذه القضــية التــي تشــكل عقبــة فــي طريــق اســتقرار الخلــيت وأمنــه  .وبنـ ا
التفــاق وافــق الشــاه علــى رفــع القضــية إلــى مجلــس األمــن الــذي حكــم بضــرورة إج ـراء اســتفتاء فــي

البحـ ـرين تح ــت رعاي ــة األم ــم المتح ــدة للتص ــويت عل ــى اس ــتقالل البحـ ـرين أو انض ــمامها إل ــى إيـ ـران

وجــاءت النتيجــة لصــالح اســتقالل البح ـرين وذلــك بإجمــان الشــعب البحرينــي بجميــع طوائفــه وبعــدها
اعترفت إيران باستقالل البحرين عام .)6( 4914لكن رغم اعتـراب إيـران باسـتقالل البحـرين إل أنهـا

( )1سيمون مابون ،مقال بعنوان الصران من أجل البحرين التنافس السعودي اإليراني ،مجلة سياسة الشرق
األوسط ،العدد الثاني ،المجلد ، 44ترجمة شادي عبد الوهاب ،مركز بغداد للدراسات والستشارات واإلعالم،
.4144
( )2حسين محمد البحارنة ،دول الخليت العربي الحديثة عالقاتها الدولية وتطور األوضان السياسية والقانونية
والدستورية فيها ،إصدار شركة التنمية والتطوير ،بيروت ،4914 ،ص.424
( )3المرجع السابق ،ص ص .422-421

( )4يوسب مكي ،استقالل البحرين الموقب الشعبي ومواقب القوى اإلقليمية والدولية ،مركز البحرين للدراسات،
لندن ،4144 ،ص.2
( )5سليم اللوزي ،رصاصتان في الخليت ،منشورات الحوادث ،بيروت ،4914 ،ص.94
( )6أحمد زمان ،األطمان اإليرانية في البحرين مسلسل ل ينتهي ،جريدة البالد 41 ،مارس  .4144على الرابط:
http://albiladpress.com/column_print.php?wid=81&colid=7237
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ما ازلـت تتكـد بــأن لهـا أحقيــة فـي البحـرين وتعتبرهـا المحافظـة  41إليـران أمـا الســعودية فقـد اتبعــت
سياســة الدبلوماســية الهادئ ـة مــن خــالل اجتمــان جــدة الشــهير مــع شــاه إي ـران لكنهــا كانــت تخفــي فــي
داخلهــا اهتمامــا كبي ـ ار بقضــية البح ـرين والــذي تبلــور مــن عالقــات قويــة مــع البح ـرين تعــود فــي جــزء
منهــا لجــذور آل خليفــة القبليــة التــي تعــود إلــى المملكــة الســعودية تحديــدا إلــى منطقــة الهــدار الواقعــة

ف ــي األفـ ــالج جن ــوب هضـ ــبة نج ــد( .)1عـ ــالوة علـ ــى العالق ــات القتصـــادية والق ــرب الجغ ارفـ ــي بـ ــين
السـعودية والبحـرين ويرجـع الهتمــام السـعودي فــي البحـرين إلــى المخـاوب السياســية لـدى الســعودية
حول زيادة القوة اإليرانية في الخليت والشرق األوسط والواقـع هنـا أن آل سـعود حريصـون علـى منـع

التدخل اإليراني المت ازيـ د فـي البحـرين نظـ ار لقـرب البحـرين مـن المملكـة العربيـة السـعودية لـذلك فهـي
ترى أن استقرار آل خليفـة شـرطا لزمـا لمنـع ت ازيـد النفـوذ اإلي ارنـي باإلضـافة إلـى مخـاوب السـعودية
من العالقات اإلثنية المشتركة بين الشيعة في البحرين والشـيعة فـي المنطقـة الشـرقية مـن السـعودية

وبالتالي فإن تزايد القوة الشيعية في البحرين يتدي إلى تمكين الطائفة الشـيعية فـي المنطقـة الشـرقية

()2

 .وم ــن م ــدى اهتم ــام إيـ ـران والس ــعودية ب ــالبحرين وم ــا تمخ ــض ع ــن ه ــذا الهتم ــام م ــن صـ ـران

انعكس بدوره على العالقات اإليرانية السعودية في فترات مختلفة من عهـد الشاهنشـاهية مـرو ار إلـى
ال جمهوري ــة وص ــول إل ــى عه ــد الـ ـرئيس محم ــد خ ــاتمي ال ــذي ح ــاول بك ــل قوت ــه أن يخف ــب م ــن ح ــدة
الصران بين البلدين لكن عمـق وجـذور هـذه القضـية حـال دون التحقيـق األمثـل لسياسـة خـاتمي فـي
هذه الناحية .ولقد لعبـت أيضـا القضـية الفلسـطينية دو ار فـي التـأثير علـى تلـك العالقـات بـين البلـدين

وحريا به ا ذلك لما لها من مكانـة فـي قلـوب المسـلمين عامـة ولـيس خفيـا علينـا أن هنـاك توافـق بـين
البل ــدين ف ــي دع ــم الش ــعب الفلس ــطيني للحص ــول عل ــى حق ــه وتأيي ــده ف ــي مقاومت ــه ض ــد الح ــتالل
اإلسـ ـرائيلي لك ــن الخ ــالب يكم ــن ب ــين البل ــدين تج ــاه ه ــذه القض ــية ف ــي موض ــون العتـ ـراب "بدول ــة

إسرائيل".

ثالثا – اختالف السياسة الخارجية للبلدين تجاه القضية الفلسطينية:
قطع ـ ــت إيـ ـ ـران ،بع ـ ــد نج ـ ــاح الث ـ ــورة اإلس ـ ــالمية ،عالقاته ـ ــا بإسـ ـ ـرائيل وت ـ ــم تحوي ـ ــل الس ـ ــفارة

اإلسرائيلية إلى مق ار لمنظمة التحريـر الفلسـطينية ( . )3ومنـذ ذلـك الحـين اختلفـت نظـرة إيـران للقضـية
الفلسطينية فقد اتبعت إيران مسارين في طريقة تعاملها مـع القضـية الفلسـطينية األول هـو التعـاطب
( )1ويكييبيديا الموسوعة الحرة ،آل خليفة ،تاريخ دخول الموقع  1ديسمبر  ،4144على الرابط:
http://ar.wikipedia.org/wiki
( )2سيمون مابون ،مرجع سابق.
( )3أنور أبو طه ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقضية فلسطين ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،4144ص.41
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اإلســالمي م ــع القض ــية الفلس ــطينية باعتباره ــا قض ــية إس ــالمية .أم ــا المس ــار الث ــاني فق ــد انبث ــق م ــن
مسألة الحسابات الجغرافية السياسية إليران وطموحها التـاريخي علـى تـولي دور المرجعيـة اإلقليميـة

عب ــر توجي ــه القض ــية الفلس ــطينية ف ــي مس ــار مع ــين وف ــق م ــا تقتض ــيه المص ــلحة الوطني ــة اإليراني ــة
()1

وتوازنـات القــوى اإلقليميـة

 .ويبــدو أن إيـران أرادت اسـتقطاب قلــوب العــرب والمسـلمين مــن خــالل

دعمهــا القضــية الفلســطينية لمعرفتهــا تمامــا مكانــة تلــك القضــية فــي تلــك القلــوب وكأنهــا أرادت أن
تحـيط نفســها بهالـة مــن التأييـد الشـعبي اإلســالمي والحصـول علــى التعظــيم للـذات اإليرانيــة ويتضــح
ذلــك جليــا فــي حضــور القضــية الفلســطينية فــي الخطــاب اإلي ارنــي وفــي كتابــات وخطابــات الخمينــي
الذي كان يندد دائما بصمت الدول العربيـة ومنهـا السـعودية تجـاه القضـية الفلسـطينية وعجـزهم عـن
اتخاذ موقب فاصل لصالح تلك القضية.
وبالتــالي فــإن القضــية الفلســطينية كانــت بمثابــة ورقــة رابحــة فــي يــد إي ـران تســتخدمها لــردن
المخالفين لسياستها في المنطقة ،إذ كلما واجهت إيـران انتقـادا لتمـدد حضـورها اإلقليمـي فـي العـراق

من طرب الدول العربية شـهرت إيـران بعجـز هـذه الـدول عـن إيجـاد حلـول للقضـية الفلسـطينية ومـن
ثــم حشــرها فــي الزاويــة

()2

 .وكثيـ ـ ار مــا اســتخدمت إي ـران تلــك الورق ــة ضــد األنظمــة العربيــة ،ومنه ــا

النظام السعودي ،محاولة منها للتشهير بهذه األنظمة أمام شعوبها وبالتـالي زعزعـة السـتقرار لـديها

وتعزب بذلك على وتر اعتراب الدول العربية بالكيـان الصـهيوني وتطبيعهـا للعالقـات معـه وبالتـالي
فقــد أثــرت هــذه النظ ـرة إلي ـران علــى عالقاتهــا مــع العــرب ومــع الســعودية التــي تــرى بــأن هــذا الــدعم
اإليراني للقضية الفلسـطينية لـيس لسـواد عيـون الفلسـطينيين وانمـا هـو محاولـة مـن إيـران لسـتقطاب

األفئــدة اإلســالمية وبالتــالي شــحن الشــعوب العربيــة علــى أنظمتهــا إلثــارة تلــك الجمــاهير مســتخدمة

بذلك الخطاب التحريضي وهو وسيلة لتصدير ثورتها اإلسالمية إلى دول الجوار العربي.
ولقــد عرفــت إي ـران فــي عهــد خــاتمي بمســاندتها للمقاومــة الفلســطينية المتمثلــة فــي حركتــي
حمــاس والجهــاد اإلســالمي وتحــدد هــذا الــدعم مــن خــالل موقــب إي ـران مــن العمليــة الســلمية حيــث
أك ـ ــدت القي ـ ــادة اإليراني ـ ــة حرص ـ ــها عل ـ ــى الس ـ ــالم الع ـ ــادل والش ـ ــامل وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ل يتحق ـ ــق
للفلســطينيين فــي ظــل عمليــات التســوية القائمــة ولكــن بالســتناد إلــى دعــم المقاومــة والجهــاد لتحقيــق

العدالــة فــي القضــية الفلســطينية وفــي هــذا اإلطــار أعلــن النــاطق الرســمي باســم الخارجيــة اإليرانيــة
آنــذاك بمناســبة ال ــذكرى الثانيــة والخمس ــين للنكبــة أن إي ـران ت ــدعم المقاومــة حت ــى تحريــر األ ارض ــي
المغتصبة وفي نفس الوقـت حـددت إيـران موقفهـا مـن السـلطة الفلسـطينية وفقـا لمواقـب السـلطة مـن
( )1مصطفى اللباد ،إيران والقضية الفلسطينية مشاعر التضامن وحسابات المصالح ،مجلة الدراسات
الفلسطينية،العدد ،91ص.2
( )2المرجع سابق ،ص.94
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مفاوضــات الســالم حي ــث أشــادت بتمس ــكها بعــدم التنــازل ع ــن الحقــوق الفلس ــطينية واإلســالمية ف ــي
القدس وعلى الرغم من أن الرئيس خاتمي عبر عـن مرونـة معينـة تجـاه أطروحـات السـالم لكـل مـن
ياسر عرفات والوليات المتحدة ولعل خاتمي أبدى موقفه هذا تماشيا مع سياسـته التـي انتهجهـا مـن
خالل حوار الحضـارات وذلـك محاولـة لكسـر قيـود العزلـة الدوليـة علـى إيـران إل أن التيـار المحـافظ
بقــي علــى معارضــته لعمليــة الســالم وقــد أكــد أكثــر دعمــه المعنــوي والمــادي للمنظمــات المعارضــة
للحل السلمي مثل الجهاد اإلسـالمي وحمـاس لدرجـة أن القيـادة الفلسـطينية جـاهرت باتهامهـا إليـران
()1

بــدعم العديــد مــن العمليــات داخــل إس ـرائيل مــن أجــل حصــول أي تقــدم علــى مســار الســالم

أمــا

المملكة العربي ة السعودية فقد عرفت بدعمها للجانـب السياسـي للقضـية الفلسـطينية المتمثـل بمنظمـة
التحرير الفلسطينية وقد جاء هذا الدعم متماثـل مـع موقـب المملكـة العربيـة السـعودية المتيـد لعمليـة

التســوية الســلمية بــين العــرب واس ـرائيل وهــو الموقــب الــذي دفعهــا لطــرح مبــادرتي 4994و4114
األولــى أطلقهــا الملــك فهــد وعرفــت باســم مشــرون فهــد للســالم وكــان هــدفها إنشــاء دولــة فلســطينية

دولي ــا عل ــى ح ــدود  4911وع ــودة الالجئــين وانس ــحاب م ــن هض ــبة الج ــولن المحتل ــة،
معتــرب به ــا ا
مقابــل اعت ـراب وتطبيــع العالقــات بــين الــدول العربيــة مــع إس ـرائيل أمــا المبــادرة الثانيــة فقــد طرحهــا
الملك عبداهلل ب ن عبد العزيز وقد نصت على انسحاب إسرائيل الكامـل مـن جميـع األ ارضـي العربيـة
المحتلة منذ عام  ،4911تنفيذا لقراري مجلس األمـن 414و  449والـذين عززتهمـا قـ اررات مـتتمر
مدري ــد ع ــام  4994ومب ــدأ األرض مقاب ــل الس ــالم ،وقب ــول إسـ ـرائيل قي ــام دول ــة مس ــتقلة ذات س ــيادة

وعاصمتها القدس الشرقية مقابل قيـام الـدول العربيـة بإنشـاء عالقـات طبيعيـة مـع إسـرائيل

()2

ومـن

هنــا يتضــح لنــا الخــتالب الكلــي بــل والتعــاكس الواضــح بــين موقــب كــال مــن إي ـران والســعودية مــن
القض ــية الفلس ــطينية والصـ ـران العرب ــي اإلسـ ـرائيلي والس ــالم م ــع إسـ ـرائيل ه ــذا الخ ــتالب لع ــب دوره

أيضا في التأثير على العالقات اإليرانية السعودية.

ثالثا  -الخالف اإليراني السعودي حول سوريا ولبنان:
وجــدت إي ـران ف ــي لبنــان وســوريا أوراق إض ــافية تســتخدمها فــي تنمي ــة دورهــا اإلقليمــي ف ــي
المنطقــة حيــث اتخــذت مــن دعمهــا لجنــوب لبنــان فــي حربــه ضــد إس ـرائيل ذريعــة للتــدخل فــي شــئون
لبن ــان مس ــتفيدة ب ــذلك مـ ـن هوي ــة الحرك ــة المقاوم ــة إلسـ ـرائيل ف ــي الجن ــوب اللبن ــاني وه ــي ح ــزب اهلل

اللبنــاني الــذي تأســس عــام  4994وبقــي حزبــا سـريا حتــى عــام  4991والــذي يعتنــق ويــدين بــالولء
( )1محمد أحمد عبد أبو سعدة ،السياسة اإليرانية تجاه

حركات المقاومة اإلسالمية في فلسطين ،رسالة

ماجستير ،قسم دراسات الشرق األوسط ،جامعة األزهر ،4144 ،ص .11
) (2عبد الرازق خلب محمد الطائي ،السياسة السعودية تجاه الصران العربي السرائيلي مبـادرات السـالم انموذجـا،
موقع دنيا الوطن ،تاريخ النشر  ،4141-1-4الرابطhttp://cutt.us/FllI :
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للمــذهب الشــيعي وبالتــالي كانــت تلــك نقطــة التقــاء قويــة بــين حــزب اهلل واي ـران تركــت إلي ـران مبــرر
قــوي للتــدخل فــي الشــئون اللبنانيــة وبالتــالي فــإن نشــأة هــذه المقاومــة اإلســالمية المســلحة فــي كنــب
حربها ضد الحتالل اإلسرائيلي تخدم في جانب أساسـي منهـا أهـداب السياسـة اإليرانيـة فـي بعـديها

اإلقليمي والدولي خصوصا وأن حزب اهلل سيكون أداة طيعة فـي يـد إيـران تحقـق مـن خاللـه كـل مـا
ترنــو إلي ــه ونظـ ـ ار لاللتقـ ـاء الم ــذهبي ب ــين إيـ ـران وحــزب اهلل ك ــان ح ــزب اهلل ينظ ــر إل ــى ال ــولي الفقي ــه
()1

اإلي ارنــي قائــدا لــه

 .هــذا األمــر أثــار حفيظ ــة المملكــة العربيــة الســعودية التــي باتــت تبحــث ع ــن

أدوات لبنانيــة تســتطيع بهــا الوقــوب فــي وجــه هــذا التوغــل اإلي ارنــي الخفــي فــي لبنــان والــذي يشــكل

خطـ ار علــى دورهــا اإل قليمــي الــذي تســعى فــي الحصــول عليــه أيضــا وبالتــالي أصــبحت لبنــان ســاحة
مشــتعلة لحــرب بــاردة بــين إي ـران والســعودية تــدور رحاهــا منــذ تســعينات القــرن الفائــت وحتــى يومنــا

الحالي.

أمــا عــن ســوريا فقــد عمــدت إي ـران علــى تشــكيل تحــالب مــع ســوريا تســتطيع بــه مواجهــة أي

رفـض عربــي لـدورها فــي المنطقــة ومـن ثــم كســب سـوريا فــي فلكهـا وســاعدها فــي ذلـك هويــة الحــزب
الحــاكم فــي ســوريا والتــي تعــود إلــى المــذهب العلــوي الشــيعي وهنــا يــأتي التحــالب الســوري اإلي ارنــي
على رأس أولويات مشرون إيران اإلقليمي وبدت العالقات اإليرانية السـورية أكثـر ثباتـا مـن عالقـات

إي ـران مــع بقيــة الــدول العربيــة وكــان أبــرز تلــك العالقــات النحيــاز الســوري إلي ـران فــي حربهــا ضــد
العراق كما اعتبرت سوريا بوابة إيـران إلـى المنطقـة العربيـة وعلـى الـرغم مـن كـل المحـاولت الغربيـة
والعربية للفصل بين سوريا وايران إل أن كل تلك المحاولت باءت بالفشل

()2

.

ومـن ذلــك تتضـح أهــداب سياسـة كــال مــن إيـران والســعودية فـي لبنــان وسـوريا حيــث تهــدب
إيران إلى دعم الطوائب الشيعية في البلـدين وذلـك محاولـة منهـا لتثبيـت أوتـاد الهـالل الشـيعي الـذي

تسعى إلى تشـكيله وذلـك لتوسـيع مجـال نفوذهـا فـي منطقـة الشـرق األوسـط وذلـك لمناطحـة المملكـة
العربي ــة الس ــعودية الت ــي يعتب ــر مجاله ــا الس ــني ال ــدعم له ــا ولنفوذه ــا أوس ــع بكثي ــر م ــن مج ــال إيـ ـران
الشــيعي أضــب إلــى ذلــك دعــم حلفائهــا فــي ســوريا ولبنــان وهمــا حــزب اهلل اللبنــاني الشــيعي وحــزب
البعــث الســوري العلــوي الشــيعي الــذين بــدونهما لــم تســتطيع إي ـران فــرض نفوذهــا فــي المنطقــة وعلــى
عكــس األهــداب اإليرانيــة فــإن الســعودية تحــاول منــع زي ـادة النفــوذ اإلي ارنــي لــذلك كــان مــن أهــدافها
تحجــيم دور حــزب اهلل اللبنــاني مــن خــالل دعــم القــوى المعارضــة لــه وكــذلك إضــعاب حــزب البعــث
السوري الحليب القوي إليران والداعم له في كل الحالت.
( )1توفيق المديني ،أمل وحزب اهلل في حلبة الصراعات اإلقليمية ،دار األهالي ،دمشق ،4999 ،ص.449
( )2طالل عتريسي ،عالقات إيران مع دول الشرق العربي ودول الخليت ،المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،4144 ،ص ص .1-4
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رابعا – اختالف الدولتين حول أمن الخليج في ظل تطور المسألة العراقية:
كـذلك لعبــت قضـية أمـن الخلــيت دو ار مــتث ار فـي العالقــات اإليرانيــة السـعودية فالمنطقــة تلــك

أي الخلــيت العربــي تعتبــر منطقــة حيويــة اســتراتيجيه مهمــة جــدا وهــي ذات أهميــة جيوسياســية لكثيــر
من الدول سواء الواقعة على ضفاب الخليت أو الدول الكبرى التي لها مصالح حيويـة فيهـا وألهميـة
هذه المنطقة كـا ن ل بـد مـن سـعي تلـك الـدول إلـى حفـظ األمـن والسـتقرار فيهـا لـذلك كـل دولـة تقـع
على الخلـيت أو لهـا مصـالح فيـه كانـت تضـع تصـو ار أو رتيـة ألمـن الخلـيت وبالتـالي تعـددت الـرتى

السياس ــية حـ ــول مض ــمون أمـــن الخل ــيت وكـــل ط ــرب ينطلـــق مفهوم ــه مـــن المص ــالح الخاصـ ــة لـ ــه
وباختالب هذه المصالح يختلب المفهوم وكذلك باختالب الفتـرة الزمنيـة إذا مفهـوم أمـن الخلـيت هنـا
غير ثابت متأثر بالالعبين والزمـان فـي حـين أن الملعـب ل يتغيـر وبالتـالي فـإن الخلـيت يشـبه رقعـة

الشـطرنت مـن وجهــة نظـر اللـورد كــورزون نائـب ملــك بريطانيـا فـي الهنــد  4921-4991حيـث إنــه
يرى أن كل لعـب علـى تلـك الرق عـة يجـب أن يجابـه كـل حركـة جديـدة مـن خصـومه بحركـة مماثلـة

()1

 .وكـل مـا يهمنـا فــي هـذا اإلطـار مفهـوم أمــن الخلـيت بالنسـبة إليـران والســعودية وتـرى إيـران فــي

أمن الخليت أن كل تدخل خـارجي أو وجـود غربـي فـي المنطقـة يمـثالن تهديـدا رئيسـيا ألمـن الخلـيت
فقد فرض الشاه نفسه كبديل من الوجود األجنبي ثم سقط ،وجـاءت الجمهوريـة اإلسـالمية التـي رأت
أن أمــن الخلــيت يجــب أن يكــون مــن مســئولية دولــه فضــال عــن ضــرورة تشــجيع التقــارب بــين دول

المنطق ــة بطريق ــة تش ــبه التح ــاد األوروب ــي وتبل ــور م ــن ه ــذا المفه ــوم أن إيـ ـران ت ــرفض التفاقي ــات
والترتيبــات األمنيــة كافــة التــي تعقــد مــع دول خــارج المنطقــة بمــا فيهــا الــدول العربيــة وبالتــالي فقــد
جاه ــدت إيـ ـران من ــذ مطل ــع القـــرن العشـ ـرين عل ــى إبع ــاد معيـــار العروب ــة م ــن اس ــتراتيجيات األمـ ــن
الخليجي وهنا فإن مفهـوم أمـن الخلـيت فـي المنظـور اإلي ارنـي يـربط أمـن الخلـيت مـع أمـن دول وسـط

آسيا فهي أي إيران تعتبر نفسها الموازن والـرابط بـين طرفـي األمـن بـين الخلـيت العربـي ودول وسـط
()2

آسـيا.

فـي ظــل هـذه الرتيـة اإليرانيــة كـان ل بـد مــن وجـود رتيـة عربيــة خليجيـة مجتمعـة أو حتــى

رتيــة منفــردة مــن قبــل دولــة مــن دول الخلــيت ألمــن الخلــيت العربــي لكــن ذلــك لــم يحــدث .فقــد آثــرت

دول الخلـيت عامـة والســعودية خاصـة تعزيـز عالقتهــا بالوليـات المتحـدة األمريكيــة ،وتركـت لهـا اليــد
الطولى في حفظ أمن الخليت من خالل توقيعها اتفاقيات أمنيـة مـع الوليـات المتحـدة حتـى وبالتـالي
فــي ظــل غيــاب الرتيــة العربي ــة الخليجيــة ألمــن الخلــيت وتــرك األم ــر برمتــه للحليــب األكبــر ل ــدول

( )1ظافر محمد العجمي ،أمن الخليت العربي تطوره واشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية ،مرجع
سابق ،ص.22
( )2عبد الكريم الغرابللي " ،الثقة بين الخليت العربي أساس األمن فيه" ،سجل األحداث الجارية في منطقة الخليت
العربي وجوارها الجغرافي ،الكويت ،4999 ،ص.42
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الخليت عامة والسعودية بوجه الخصوص تعـاكس ذلـك مـع الرتيـة اإليرانيـة ألمـن الخلـيت فـأثر ذلـك
على عالقات إيران مع جاراتها العربيات والسعودية خصوصا.
ومن بين حنايا الختالب في الرتى بين إيران وجارتها العربية السـعودية حـول مفهـوم أمـن
منطقــة الخلــيت العربــي ظهــر اتفــاق واضــح بــين حــول العــداء المشــترك لصــدام حســين ،وقــد جــاءت
الع ــداوة اإليراني ــة لص ــدام م ــن وراء ده ــاليز الح ــرب اإليراني ــة العراقي ــة  4991والت ــي خلف ــت خس ــائر
ضــخمة لــدى البلــدين أمــا العــداوة الســعودية لصــدام فقــد تمخضــت بعــد قيــام صــدام حســين باجتيــاح
الكويت فـي عـام  4994وهـو مـا أثـار امتعـاض المملكـة العربيـة السـعودية التـي طالبتـه بالنسـحاب
لكنــه رف ــض ل ــذلك طالب ــت بالتــدخل األمريك ــي ل ــردن ص ــدام حس ــين وقــد ج ــاء رف ــض إيـ ـران للح ــرب

العراق على الكويت ليقرب بـين إيـران والسـعودية التـي أرضـاها التضـامن اإلي ارنـي مـع الكويـت ومـن
ثم صب في وعاء التقارب بين البلدين
وبتســارن األحــداث فــي منطقــة الخلــيت وتــداخلها لــم يكــن مــن الســهل تحديــد مــا إذا كانــت
األج ـواء األمنيــة عــام  ، 4991ومــا بعــد ،أكثــر أو أقــل مــدعاة للقلــق ممــا كانــت عليــه فــي الســنوات

الســابقة .وعمومــا فــإن سياســات الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة داخليــا وخارجيــا تشــكل مصــدر قلــق
كبير من حيث تأثيرها في استقرار منطقة الخليت وأمنها .فدول الخليت العربيـة تشـعر ،بوجـه خـاص
 ،أنها عرضة للتهديد من جانب الحكومة اإليرانية أو النشطاء المدعومين السـاعين إلـى زيـادة حـدة
()1

التــوتر الــداخلي فــي مجتمعــات دول الخلــيت العربيــة

ذلــك مــا دفــع دول الخلــيت إلــى الرتمــاء فــي

أحضان الوليات المتحدة األمريكية وذلك في ظل غياب رتية خليجية عربية ألمن الخليت.

دافعــا جديـ اـدا للتقــارب بــين الســعودية واي ـران ،ألن إي ـران
وكانــت منــذ بدايــة األلفيــة الجديــدة ا
كان ــت ت ــرى أن الولي ــات المتح ــدة ف ــي حش ــدها ض ــد العـ ـراق ث ــم احتالل ــه ،إنم ــا ه ــي محاولـ ـة لتغيي ــر
الجغرافيا السياسية فـي منطقـة الخلـيت واضـعاب القـوى اإلقليميـة فيهـا ،ممـا دفـع طهـران للتوجـه إلـى
السـ ــعودية ،باعتبارهـــا أكبـــر قيـ ــادات منطقـــة الخلـ ــيت العربيـــة .وقـ ــد شـ ــعرت كـــذلك السـ ــعودية بأنهـ ــا
مستهدفة من قبل الوليات المتحـدة؛ ممـا جعلهـا تقتـرب مـن إيـران .فالسـتهداب األميركـي للسـعودية

كــان لــه عــدة صــور منهــا :الضــغط السياســي واإلعالمــي والتــدخل فــي شــئونها الداخليــة .حتــى إن
قضــية احــتالل العـراق كانــت مــدعاة للتقــارب اإلي ارنــي المصــري؛ ففــي اللقــاء الــذي تــم بــين الرئيســين

محمـد خــاتمي وحســني مبـارك فــي جنيــب أواخـر عــام 4114م علــى هـام

القمــة العالميــة لمجتمــع

المعلومـات تـم الحـديث عـن عمليـة توزيـع األدوار فـي المنطقـة مـن جـراء احـتالل العـراق الـذي يهـدد
م ـوازين القــوى الشــرق أوســطية لغيــر صــالح الــدولتين ،متكــدين أهميــة أمــن الخلــيت كأســاس لقاســم

( )1جمال سند السويدي ،إيران والخليت البحث عن الستقرار ،مرجع سابق ،ص.111
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مشـترك بــين دول المنطقـة أمــا بالنسـبة إليـران فإنهـا شــعرت باسـتهداب مباشــر وأنهـا ســتكون الهــدب
التالي إذا حققت أمريكا أهدافها في العراق .وفي هـذا السـياق أشـار بعـض المحللـين إلـى أن مجـيء
نظام عراقي موال للوليات المتحدة يمكـن أن يسـهل لواشـنطن مهمـة العمـل مـن أجـل إسـقاط النظـام
اإليراني

()1

 .لكن وبعد أن وضعت الحرب على العـراق أوزارهـا وبعـد سـقوط العـراق شـاءت األقـدار

أن تصــب تلــك الحــرب فــي مصــلحة إي ـران التــي رأت أن عليهــا الســتفادة مــن الوضــع الجديــد فــي
الع ـراق لتحقيــق بعــض المكاســب السياســية والمتمثلــة فــي زيــادة النفــوذ اإلي ارنــي داخــل الع ـراق عــن

طريـق دعـم الطائفـة الشـيعية هنــاك وتوصـيلها إلـى السـلطة ( .)2بينمــا رفضـت السـعودية هـذا التوغــل
اإلي ارنــي ولمجابهــة إي ـران فــي الع ـراق عملــت علــى دعــم الســنة فــي الع ـراق دعمــا ماديــا ولوجســتيا
فتحولت العراق إلى سـاحة حـرب بـاردة بـين إيـران والسـعودية حربـا بالوكالـة تخوضـها البلـدين بأيـدي

عراقي ــة ش ــيعية وس ــنية رغ ــم أن النف ــوذ اإلي ارن ــي ف ــي العـ ـراق أق ــوى م ــن النف ــوذ الس ــعودي نظـ ـ ار لق ــوة
ميليش ــيات الص ــدر المدعوم ــة م ــن قب ــل إيـ ـران والداعم ــة لنف ــوذ إيـ ـران ف ــي الخل ــيت .وبالتـ ـالي مني ــت
المملكـة العربيــة الســعودية بنكســة فقــد حولــت هــذه الحـرب العـراق مــن عــدو لــدود إليـران إلــى حليــب

استراتيجي لها مما أدى إلى التوسع اإليراني في بالد ما بين النهرين (. )3

األمـر الـذي جعــل المملكـة العربيــة السـعودية تتيــد بقـاء القـوات األمريكيــة فـي المنطقــة خوفـا مــن أن

يش كل هذا التزايد للنفوذ اإليراني خط ار على أمن دول الخلـيت فـي حـين أن إيـران رافضـة تمامـا لهـذا
.

التواجد وبالتالي نقطة خالب أخرى تتثر على العالقات اإليرانية السعودية

وقــد أقلــق التــدخل اإلي ارنــي فــي الــيمن ودعمهــم للحــوثيين الشــيعة ضــد النظــام القــائم آنــذاك
وهــو نظــام علــي عبــدا هلل صــالح أقلــق الســعودية التــي وقفــت فــي وجــه هــذا التــدخل مــن خــالل دعــم
()4

الرئيس اليمني

 .وبالتالي زاد ذلك من مخـاوب السـعودية مـن تكـون هـالل شـيعي يمتـد مـن لبنـان
()5

وســوريا إلــى العـراق وايـران ثــم يتوجــه إلــى البحـرين

 .فــاليمن ويجــرب فــي طريقــه بعــض الحركــات

الســنية مثــل حمــاس والجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين .وم ــن هنــا يتضــح لنــا أنــه ورغــم مــا قــام ب ــه
الـ ـرئيس خ ــاتمي م ــن دور مه ــم ف ــي ف ــتح ص ــفحة جدي ــدة ب ــين إيـ ـران والس ــعودية مبني ــة عل ــى التف ــاهم

( )1مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص.424
( )2علي فايز الدلبيح ،المرجع السابق ،ص .92

( )3جريدة الرأي ،السعودية إيران من الود الملغوم إلى الصدام المكشوب ،مجلة الرأي-41 ،نوفمبر،4144-
على الرابطhttp://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=468648 :
( )4طالل عتريسي ،عالقات إيران مع دول الشرق العربي ودول الخليت ،مرجع سابق ،ص.2
( )5شاهرام تشوبين ،طموحات إيران النووية ،ترجمة بسام شيحا ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،مكتبة مدبولي،
القاهرة ،ص.491

92

والمش ــاركة إل أن الخ ــالب والتب ــاين لزال قائم ــا ف ــي ظ ــل ح ــرب ب ــاردة ب ــين البل ــدين ح ــول األدوار
ومواقــع النف ــوذ لكــل بل ــد وحــول ملف ــات المنطق ــة الســاخنة م ــن لبنــان إل ــى فلســطين وس ــوريا والعـ ـراق
وصـول إلـى الـيمن ول يخفــى الطـابع المـذهبي المباشــر تـارة وغيـر المباشـر تــارة أخـرى لهـذا الخــالب
كــذلك طموح ــات ك ــال البلــدين لزعام ــة الع ــالم اإلســالمي ك ــل ذل ــك لعــب دو ار ف ــي زعزع ــة العالق ــات
اإليرانية السعودية في عهد الرئيس خاتمي.

خامسا – قضية الشراكة في إدارة السوق النفطية من خالل منظمة األوبيك:
ولعبت هنـا أيضـا مسـألة الـنفط والشـراكة فـي منظمـة األوبـك دو ار محـددا للعالقـات اإليرانيـة

السعودية حيث كانت حالة عدم الستقرار في سـوق الـنفط العـالمي وتـدني أسـعاره ألدنـى مسـتوياتها
مهمـا ورئيس اـيا حـتم علـى كـل مـن إيـران والسـعودية إعـادة النظـر
في بعض فترات التسعينيات عامالا ا
ف ــي عالقاتهم ــا به ــدب تنس ــيق مواقفهم ــا وسياس ــاتهما النفطي ــة لتحس ــين أوض ــان الس ــوق فق ــد كـ ــان

ـببا ف ــي ع ــدم اس ــتقرار أس ــعار ال ــنفط حي ــث كان ــت
التع ــارض ف ــي وجه ــات النظ ــر لس ــنوات طويل ــة س ـ ا
السـعودية تعمـل وفـق نظريـة زيـادة اإلنتـاج فـي مقابـل خفـض السـعر ،فـي حـين أن النظريـة اإليرانيــة
كانـت تــرى فــي خفــض اإلنتـاج ورفــع األســعار السياســة المثلـى وقــد أدى التعــاون الســعودي اإلي ارنــي
فــي إطــار منظمــة أوبــك إلــى تحقيــق هــدب "حــدود الســعر" أو "ســقب الســعر" ألول م ـرة منــذ حقبــة

طويلـــة ،حيـــث تـــم تحديـــد متوســـط سـ ــعر البرميـــل عنـــد 41دول ار مـ ــع نسـ ــبة تذبـــذب ل تزيـ ــد علـ ــى
4دولرات على أن يكون أقل سعر للبرميل الواحد  44دول ار ،وأعلى سـعر 49دول ار ثـم ارتفـع سـعر

البرميــل فيمــا بعــد إلــى  11دولرا ،حتــى وصــل ألكثــر مــن  11دولر نتيجــة ألزمــة الملــب النــووي
اإلي ارنــي

()1

 .وبالتــالي فــإن الشـراكة فــي منظمــة األوبــك بــين إي ـران والســعودية كانــت عامــل إيجــابي

في بعض األحيان لعب دو ار فـي تطـور العالقـات بـين الطـرفين لألحسـن رغـم بعـض التـوترات التـي
ســببها هــذا العامــل فــي بعــض األحيــان األخــرى لكــن الغالــب فــي عهــد محمــد خــاتمي أنــه كــان لــه

عوامل إيجابية.

وقــد تجســد الــدور الســلبي لهــذا العامــل فــي تأييــد إي ـران لــبعض السياســات النفطيــة المناوئــة

للسعودية ومنها التأييد اإليراني عام 4114م للمرشح الفنزويلي ألمانة منظمة األوبـك ضـد المرشـح

الس ــعودي األوف ــر حظ ــا ه ــذا إض ــافة ل ــبعض السياس ــات النفطي ــة اإليراني ــة الت ــي كان ــت تخ ــرج ع ــن
الحصص المقررة لها من قبل المنظمـة؛ ومـا حـدث فـي أواخـر عـام 4114م خيـر دليـل علـى ذلـك،

عنــدما قامــت إي ـران بزيــادة إنتاجهــا فــي شــهر تمــوز بمقــدار  219ألــب برميــل عــن حصــتها المقــررة

( )1مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص ص .411-429
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()1

لها ،على الرغم من نفي مندوبها آنذاك كـاظمبور أردبيلـي فـي مجلـس أمنـاء أوبـك

 .ويتضـح مـن

ذل ــك أن موض ــون ال ــنفط ش ــكل ت ــأثي ار واض ــحا عل ــى عملي ــة التق ــارب لم ــا ل ــه م ــن أهمي ــة كب ــرى ف ــي

اقتصاديات دول الخليت بحيـث عانـت مـن تـدهور فـي أسـعاره بـدءا مـن عـام 4999-4991م حـين

نــزل ســعره إلــى أقــل مــن  41دولرات للبرميــل ونتيجــة لتفــاق البلــدين الســعودية وايـران والتعــاون مــع
بعـض الــدول النفطيــة فقــد اســتقر سـعره ضــمن منظمــة األوبــك .لقــد كـان الصــدام هــو الســمة المميـزة
فــي الماض ــي ب ــين الطــرفين الس ــعودي واإلي ارن ــي فــي إط ــار منظم ــة األوبــك بس ــبب ت ــوتر العالق ــات

السياســية بــين البلــدين .ولكــن بعــد التقــارب فقــد شــاركت إي ـران بفاعليــة مــع الســعودية وبعــض الــدول
الخليجي ــة بالحف ــاظ عل ــى اس ــتقرار الس ــوق النفطي ــة بم ــا يح ــول دون انهي ــار األسـ ـعار إل ــى مس ــتويات
تضر باألداء القتصادي لتلك الدول؛ فعلى سبيل المثـال فقـد اسـتطاعت منظمـة األوبـك مـن خـالل

التنس ــيق الفاع ــل ب ــين الس ــعودية وايـ ـران وفن ــزويال (من ــذ ع ــام 4114م) ف ــي توحي ــد ص ــفوفها واع ــادة

الستقرار إلى األسعار عند المستوى الذي يحقق المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين مـا بـين
()2

 49-44دول ار للبرميل في المتوسط

.

( )1المرجع السابق ،ص.419
( )2جريدة الوطن السعودية.4114-44-44 ،
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المبحث الثاني
المحددات الدولية المؤثرة على العالقات اإليرانية السعودية
وفــي الحــديث عــن المحــددات الدوليــة للعالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي عهــد محمــد خــاتمي

يتبادر إلى الذهن عدة أمور لبد من التطرق إليها ،ومنها:

أو اال – اختالف نظرة الدولتين تجاه الدور األمريكي في المنطقة:
قطعــت جمهوريــة إي ـران اإلســالمية ،منــذ نجــاح الثــورة اإلســالمية  4919كــل عالقاتهــا مــع
الوليات المتحدة األمريكية التـي اعتبرهـا الخمينـي مـ ار ار وتكـ ار ار بأنهـا الشـيطان األكبـر وبالتـالي كـان
يصب جم غضبه على الدول التـي تقـيم عالقـات مـع ذلـك الشـيطان واسـتمر ذلـك الغضـب اإلي ارنـي
طـوال حيــاة الخمينــي ممــا جعــل إيـران فــي عزلــة تامــة عــن الخــارج لكــن وبعــد وفــاة الخمينــي ظهــرت

بعــض الشخصــيات اإليرانيــة التــي رأت أن تلــك العزلــة لــن تجلــب إلي ـران س ـوا مزيــدا مــن المشــاكل
الداخلية والخارجية لذلك قـررت إيـران الخـروج مـن تلـك العزلـة ول يكـون ذلـك إل مـن خـالل تحسـين
عالقاتها بذلك الشيطان األكبر.

والواقع هنا أنه ل يمكن فصل هـذا التقـارب اإلي ارنـي مـع السـعودية عـن محاولـة تقاربهـا مـع

الوليـات المتحـدة األمريكيــة والغـرب فهــي تعلـم أن تحســين عالقاتهـا مــع جيرانهـا فــي الخلـيت العربــي

وخصوصـا مــع السـعودية ذات الثقــل األكبــر والبلـد األهــم فـي المنطقــة مــن المنظـور األمريكــي وهــي
البوابــة إلــى مــد الجســور مــع الوليــات المتح ــدة األمريكيــة ولــذلك فــإيران اختــارت التعامــل مــع ه ــذا

الوكي ــل المحل ــي للولي ــات المتح ــدة وخاص ــة أن التعام ــل م ــع ه ــذا الوكي ــل ل يثي ــر حساس ــية التي ــار
المحـافظ المتشـدد فـي إيـران فيمـا لـو اقتــرب خـاتمي وتيـاره اإلصـالحي مــن الوليـات المتحـدة مباشـرة
فـي حـين أن هـذا الحمـاس الشـديد مـن المسـئولين فـي بعـض دول الخلـيت والسـعودية خاصـة لتوثيـق

العالق ــات مـ ــع إي ـ ـران مـــا كـــان ليـ ــتم لـ ــول وجـ ــود ضـ ــوء أخضـــر صـــدر لهـــم مـــن الوليـــات المتحـ ــدة

األمريكيـــة( . )1ولقـــد جـــاءت أحـــداث الحـــادي عشـ ــر مـــن ســـبتمبر 4114والحـــرب األمريكيـ ــة علـ ــى
اإلرهــاب كنقطــة التقــاء جديــدة بــين البلــدين تمخــض عنهــا بعــض البيانــات المشــتركة التــي تعبــر عــن
أهميـة التعـاون بـين إيـران والسـعودية وقـدرتهما علـى المدافعـة عـن اإلسـالم فـي كـل اجتمـان مشـترك

بين البلدين .ويتضح من ذلك أن عالقات السعودية بالوليـات المتحـدة األمريكيـة التـي كانـت عامـل

( )1صالح عبد العزيز النجدي ،التقارب السعودي اإليراني دوافعه وأبعاده ،مجلة السنة ،العدد  ،91تموز ،4999
ص.4
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سـلبي جــدا أثــر علـى عالقــات إيـران مـع المملكــة العربيــة السـعودية هــاهي فــي هـذه الحالــة أصــبحت
من العوامل القويـة التـي لعبـت دو ار فـي تقويـة العالقـات اإليرانيـة السـعودية وبالتـالي فـإن ذلـك يفسـر

لن ــا أن المص ــل حة اإليراني ــة القومي ــة ف ــوق أي اعتب ــار فه ــي كان ــت رافض ــة لعالق ــات الس ــعودية م ــع
الوليــات المتحــدة األمريكيــة ألن تلــك العالقــات تمــنح الوليــات المتحــدة فرصــة للتــدخل فــي شــئون
منطقة الخليت لكن لما أيقنت إيران أن حبل العزلة الذي فرضته علـى نفسـها كـاد أن يخنقهـا بالتـالي
حتمت المصل حة القومية عليها خطب ود الوليات المتحدة للـتخلص مـن هـذا الحبـل ولـن يكـون لهـا
ذلك إل من خالل خطب ود السعودية في البداية.

لك ــن السـ ـتال ال ــذي يط ــرح نفس ــه إل ــى أي م ــدى يمك ــن أن يس ــهم تط ــور العالق ــات العربي ــة
اإليرانيــة فــي تهيئــة األجـواء لتطــور مماثــل للعالقــات األمريكيــة اإليرانيــة؟ واجابــة هــذا التســاتل تلقــي
الضوء على جانب آخـر مـن جوانـب التـرابط الوثيـق بـين عالقـات ثـالوث :إيـران -العـرب -الوليـات
فثمــة اتجــاه فــي التحليــل يــرى أن الوليــات المتحــدة أيضــا تريــد أن تشــارك إي ـران هــذا الــود لــذلك فقــد

صــرفت جهــدا كبيـ ار علــى مــدار عــامي  4999-4999لتحســين العالقــات اإليرانيــة الســعودية علــى
(. )1

أمل أن تلعب السعودية دور الوسيط في تطبيع العالقات األمريكية اإليرانية

ثانيا -اختالف نظرة البلدين تجاه الدور الروسي في المنطقة:
وعلــى صــعيد آخــر فــإن الرصــيد الكبيــر الــذي فقدتــه الوليــات المتحــدة فــي إي ـران بعــد الثــورة ربحتــه

جزئيا قوى دوليـة أخـرى منهـا التحـاد السـوفياتي ثـم روسـيا لحقـا والتـي أرادت أن تخطـب جـزء مـن
الكعك ــة الخليجي ــة م ــن ي ــد الولي ــات المتح ــدة فمن ــذ ان ــدلن الث ــورة اإلس ــالمية أعرب ــت موس ــكو ع ــن
تعاطفها الشديد معها في حين ساد إيران نوعا من التحفظ في تلك العالقات نظـ ار للضـغوط الغربيـة

عليهــا( .)2ورغــم هــذا الــتحفظ ورغــم التــوتر الــذي ســاد لفت ـرة بــين البلــدين فقــد أعطــت إي ـران العتبــار
األقــوى للعالقــات مــع روســيا حيــث أنهــا ل تســتطيع أن تضــحي بحليفهــا الســتراتيجي فــي المنطقــة
خصوصــا فــي ظــل حالــة العزلــة التــي تفرضــها عليهــا الوليــات المتحــدة ولقــد أفــرزت زيــارات خــاتمي
لموسكو عدد ا من التفاقيات منها تنظيم حق استخدام النفط في بحر قزوين ومـن المتوقـع اسـتمرار
العالقات اإليرانية الروسية في أفضل الحالت طالما بقيـت علـى خصـومة مـع الوليـات المتحـدة

()3

 .وقد عكست هذه التفاقيـات محـاولت التحـاد السـوفياتي بكـل الطـرق لمـس القلـب اإلي ارنـي ليكـون
له م وطا قدم في منطقة الخليت وقد نجح في ذلك نوعا مـا وبالتـالي فـإن دخـول التحـاد السـوفياتي
( )1نفين مسعد ،صنع القرار في إيران والعالقات العربية اإليرانية ،مرجع سابق ،ص.14
( )2المرجع السابق ،ص.14
( )3باكينام الشرقاوي ،السياسة الخارجية اإليرانية ،موقع الجزيرة نت ،تاريخ الدخول إلى الموقع ،4114-1-44
على الرابط:

http://cutt.us/KrY8
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لعبــا جدي ــدا ف ــي منطق ــة الخل ــيت وه ــو الاله ــث للوصــول إل ــى المي ــاه الدافئ ــة س ــينقل مرك ــز الح ــرب
الباردة إلى منطقة الخليت مما يزيد في توتر األمن الخليجـي الـذي ل ينقصـه التـوتر أصـال وبالتـالي
يزيد في عدم استق ارره مما يشكل خط ار كبي ار على المصالح الخليجيـة فـي المنطقـة ومـن ثـم مصـالح

المملكــة العربيــة الســعودية التــي وقفــت إلــى جانــب الوليــات المتحــدة ألبعــد الحــدود فــي وجــه الزحــب
السوفياتي إلى المنطقة فأثر ذلك على العالقات اإليرانيـة السـعودية ورغـم انهيـار التحـاد السـوفياتي
إل أن عالقــات إي ـران بروســيا التحــاد الســوفياتي ســابقا ما ازلــت باقيــة فــاألخيرة تــدعم إي ـران فــي كــل

مناسبة لتبقى لها كلمة في المنطقة الدافئة.

ثالثا  -نظرة البلدين تجاه الدور األوروبي في المنطقة:
أما بالنسبة للوجود األوروبي في الخليت العربي فهو لـم يـتثر بالسـلب كثيـ ار علـى العالقـات اإليرانيـة
الس ــعودية ف ــدول أوروب ــا س ــعت جاه ــدة إل ــى الرتب ــاط بعالق ــات طيب ــة م ــع قطب ــي الخل ــيت الكبيـ ـرين

وبالتــالي فــإن عالقــات إي ـران مــع التحــاد األوروبــي لــم تشــكل تهديــدا لمصــالح الســعودية والعكــس
صحيح.
رغــم أن إي ـران اســتغلت عالقاتهــا التعاونيــة مــع التحــاد األوروبــي لتقليــل الضــغط األمريكــي
وتقل ــيص دوره بإدخ ــال ق ــوى فاعل ــة جدي ــدة ل ــه ف ــي المنطق ــة تقاب ــل الولي ــات المتح ــدة الق ــوة الفاعل ــة
للمملكــة العربيــة الســعودية ويمكــن القــول أن عالقــات إي ـران مــع التحــاد األوروبــي عرفــت نــون مــن

التحسن والحوار في الفترة الرئاسية لكل من هاشمي رافسـنجاني ومحمـد خـاتمي؛ ممـا أدى إلـى نقلـة
()1

هامـة فــي جملـة مــن الســتثمارات بـين الجــانبين

 .وفـي المقابــل كانــت عالقـات التحــاد األوروبــي

بدول مجلس التعاون الخليجي أيضا طيبـة فالهتمـام األوروبـي فـي الوصـول والـدخول إلـى المنطقـة
قـديم حــديث بشــكل مســتمر ومتواصــل بحكــم اسـتمرار بــل وت ازيــد األهميــة الســتراتيجية للمنطقــة رغــم
تغيـر آليــات السياســيات األوروبيــة تجــاه المنطقــة ففــي الســابق كــان الهتمــام األوروبــي منصــبا علــى

تحقيــق النفــوذ الســتعماري األوروبــي فــي المنطقــة والهيمنــة واســتخدام القــوة ومــا يتبعــه مــن ســيطرة
سياسية واقتصادية وعسكرية أمـا الهتمـام األوروبـي الحـديث فـي المنطقـة وتحديـدا مـع دول مجلـس
التع ــاون ومنه ــا الس ــعودية تترك ــز عل ــى ه ــدب الوص ــول إل ــى إقام ــة عالق ــات قائم ــة عل ــى الجوان ــب
الســلمية التعاونيــة فــي كــل المجــالت التــي تحقــق المصــالح واألهــداب األوروبيــة ومــن ثــم فــإن دول
مجلـس التعــاون الخليجـي هــي األخــرى تضـع لهــا أهــدافا خليجيـة ترمـي إلــى تحقيقهـا مــن وراء إقامــة

( )1أحمد محمود حمدونة ،مرجع سابق ،ص.14
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تلــك العالقــات

()1

 .وبالتــالي فــإن مــن مصــلحة التحــاد األوروبــي أن تتحســن العالقــات بــين إي ـران

ودول الخليت خاصة السعودية لنعكاس هذا التحسـن علـى اسـتقرار مصـالحها النفطيـة فـي المنطقـة

ويتضــح ذلــك مــن خــالل العديــد مــن المحــاولت األوروبيــة لتوســط بــين إيـران ودول الخلــيت ومحاولــة
امتصــاص التــوتر فــي تلــك المنطقــة .وتعقيبــا لمــا ســبق اتضــح لنــا أن العديــد مــن المحــددات لعبــت
دو ار مــتث ار ومحــددا للعالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي زمــن الـرئيس اإلي ارنــي محمــد خــاتمي -4991
 4112وقـد توزعـت هـذه المحـددات علـى الـدوائر الـثالث المحيطـة بتلـك العالقـات فقـد كانـت هنــاك
محــددات متعلقــة بالــداخل المحلــي لكــل مــن إي ـران والســعودية لعبــت دو ار مباش ـ ار فــي التــأثير علــى
العالقــات بــين البلــدين وبتوســيع الــدائرة انضــمت المحــددات اإلقليميــة ثــم المحــددات الدوليــة وبالتــالي
ارتهنــت العالق ــات بــين البل ــدين بتلــك المح ــددات مم ــا جعلهــا متذبذب ــة ت ـارة إل ــى التحســن وت ــارة إل ــى
التوتر رغم أن التحسن طغى بعض الشيء على حالت التوتر فـي عهـد خـاتمي الـذي عكـب علـى
ذلــك ط ـوال فت ـرة حكمــه إلــى أن محــددات التــوتر كانــت تجــي

بــين الحــين واآلخــر فــي حنايــا تلــك

العالقات ومن هذا المطاب لبد أن نشيد بالدور الذي لعبه الرئيس اإليراني محمـد خـاتمي فـي فـتح
أبواب إيران إلى الجوار العربـي تحديـدا إلـى السـعودية التـي تعاطـت بكـل جوارحهـا مـع هـذا النفتـاح
لتوطيد العالقات وبالتالي ساعد ذلك في امتصاص بعض التـوتر وصـب فـي مصـب السـتقرار فـي
المنطقة برمتها.

رابعا  -أزمة الملف النووي اإليراني:
شــهدت الفت ـرة  4112 -4991تطــو ار هــائال فــي الملــب النــووي اإلي ارنــي وذلــك فــي الحــين

الذي أنكر فيه الرئيس محمد خاتمي بشكل قاطع وجود ّنية لدى إيران لصـنع سـالح نـووي وقـد ّأيـده
في ذلك وزير الخارجية كمال خرازي في تصريح له في  2تشـرين أول /أكتـوبر العـام  4991حيـث

قال "إننا ل نعمل بالتأكيد على تطوير سالح نووي ،ألننا ل نتمن بهذا السالح .إننـا نـتمن ونسـعى
لدعم فكرة إقامة شرق أوسـط خ د
ـال مـن األسـلحة النوويـة ومـن أسـلحة الـدمار الشـامل األخـرى ،لكننـا

مهتمــون بتطــوير تكنولوجيــا نوويــة خاصــة بنــا .إننــا بحاجــة إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة لــدينا .خــالل
ّ
عدة عقود سينضب احتياطي النفط والغاز لدينا ،وسنتحول إلـى مصـادر أخـرى مـن الطاقـة .وهنـاك
اســتعمالت أخــرى للطاقــة النوويــة فــي الطــب والز ارعــة ،ووضــعنا فــي إي ـران ل يختلــب عــن الوضــع

األميركـي .فالوليـات المتحــدة لـديها مخـزون كبيــر مـن الـنفط والغــاز .وهـذا لـم يمنعهــا مـن بنـاء عــدد

( )1نوار محمد ربيع الخيري ،مجلس التعاون الخليجي والتحاد األوروبي مسار العالقات وحدود مجالت
التعاون ،مجلة دراسات دولية ،العدد ،4141 ،11ص.21
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()1

كبي ــر م ــن محط ــات نووي ــة للطاق ــة .ل ض ــرر م ــن الطاق ــة النووي ــة إذا كان ــت أله ــداب س ــلمية"

.

ويتض ــح م ــن ذل ــك أن إيـ ـران وتح ــت ش ــعار لألغـ ـراض الس ــلمية س ــعت وبش ــكل سـ ـريع الخط ــى إل ــى

تطوير ملفها النووي منذ الفترات األولى من حكم الرئيس اإليراني محمد خاتمي.

حيــث أن ــه وخــالل النص ــب األول م ــن عــام  4999تعاق ــدت إيـ ـران مــع الش ــركات الروس ــية

بتق ــديم التكنولوجيـــا والتـــدريبات ومتخصص ــين الالزمـ ــين إلنتـــاج صـ ـواريخ إيرانيـــة الالزمـ ــين إلنتـ ــاج

الصــارو اإلي ارنــي ،حتــى أصــبحت روســيا منــذ النصــب األول مــن عــام  4999أكبــر بــائع أصــلي
وأكبر مورد للمواد الالزمة والمتعلقة بالبرامت النووية

(.)2

ومــن ث ــم فق ــد ب ــدأت الشـ ـ كوك الدوليــة ش ــبه المتك ــدة بحي ــازة إيـ ـران أســلحة نووي ــة تطف ــو عل ــى س ــطح
التصريحات منذ بداية األلفية الجديدة أن حدثت العديد من التطـورات بشـأن الملـب النـووي اإلي ارنـي

ففــي منتصــب أغســطس  4114انفجــرت األزمــة النوويــة اإليرانيــة علــى الســاحة الدوليــة علــى إثــر
المــتتمر الصــحفي المنعقــد ف ـي واشــنطن والــذي عــرض خاللــه علــي رضــا جعفــر زادة النــاطق باســم
المجلـس الـوطني للمقاومـة اإليرانيـة الـذران السياسـي لمنظمـة مجاهـدي خلـق عـرض صـو ار لمنشـ ت
نوويــة إيرانيــة سـرية فــي ناتــانز وآراك بعيــدة عــن رقابــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة حيــث بــين أن

المنشأة ناتـانز منشـأة لتخصـيب اليورانيـوم وموقـع آراك مصـنع للمـاء الثقيـل وأفـاد خـالل المـتتمر أن
حركتـه مـررت المعلومـات لـادارة األمريكيـة وأظهـرت الصـور عبـر األقمـار الصـناعية أن جـزءا مـن
هــذه المنش ـ ت مبنيــة تحــت األرض وهــي محاطــة بســياج أمنــي كبيــر وتبــدو كأنهــا مصــممة لمقاومــة

الضربات الجوية كما كشب عن منجم من خام اليورانيوم في ساجاد مقاطعة يزد (.)3

وفي أغسطس  4114ط أر عنصر جديد على األزمة النووية اإليرانية مع اكتشـاب الوكالـة
الدوليــة للطاقــة الذريــة آثــا ار مشــعة بدرجــة عاليــة موجــودة فــي عينــات مــأخوذة مــن البيئــة اإليرانيــة
األم ــر ال ــذي اعتبرت ــه دل ــيال عل ــى قي ــام إيـ ـران بتنقيـ ـة اليوراني ــوم دون إب ــالغ الوكال ــة الدولي ــة وأظه ــر
التحليــل وجــود مســتويات عاليــة لتخصــيب اليورانيــوم تتطــابق مــع المســتويات الموجــودة فــي الم ـواد

المس ــتخدمة ف ــي إنت ــاج الس ــالح الن ــووي

()4

وق ــد ش ــكال ه ــذان التط ــوران نقل ــة هام ــة لألزم ــة النووي ــة

( )1نزار عبد القادر ،البرنامت النووي اإليراني في موازين الستراتيجية األمريكية الجديدة ،مجلة الدفان الوطني،
تاريخ دخول الموقع  ،4144-1-4الرابطhttp://cutt.us/VC0O :

( )2صحيفة الصدى اإليرانية ،مارس .4111

( )3رائد حسين عبد الهادي حسنين ،البرنامت النووي اإليراني وانعكاساته على األمن القومي اإلسرائيلي -4919
 ،4141رسالة ماجستير ،قسم دراسات الشرق األوسط ،جامعة األزهر ،4144 ،ص 14
( )4أحمد إبراهيم محمود ،األزمة النووية اإليرانية تحليل لستراتيجية الصران ،كراسات استراتيجية ،مركز
الدراسات السياسية اإلستراتيجية باألهرام ،العدد  ،4112 ،419ص.44

99

اإليرانية بحيث انتقلت من مرحلة الشـكوك إلـى مرحلـة التهامـات الصـريحة نظـ ار لتـوفر أدلـة عمليـة
عل ــى وج ــود أنش ــطة سـ ـرية تج ــري ف ــي إط ــار البرن ــامت الن ــووي اإلي ارن ــي وق ــد س ــاهم ذل ــك ف ــي زي ــادة

التخوب الدولي من النشاطات النووية اإليرانية.

لقد دفعت تلك التطورات إيران لاعالن عـن تعليـق أنشـطتها المرتبطـة بتخصـيب اليورانيـوم

طوعا وقد جاء ذلـك بعـد التفاقيـة التـي وقعتهـا مـع الترويكـا األوروبيـة المكونـة مـن بريطانيـا وفرنسـا
وألماني ــا باإلض ــافة إل ــى الممث ــل األعل ــى لالتح ــاد األوروب ــي ف ــي أكت ــوبر  4114وتبع ــه قي ــام إيـ ـران
بالتفــاوض مــع الوكالــة الدوليــة حــول البروتوكــول اإلضــافي فــي نفــس العــام وتوقيعهمــا علــى اتفــاق

بــاريس فــي نــوفمبر  4111الــذي تلتــزم إيـران بموجبــه بــالوقب التــام والشــامل لكافــة أنشــطة البرنــامت
الن ــووي طيل ــة فتـ ـرة المفاوض ــات م ــع الترويك ــا األوروبي ــة وبحي ــث تمتن ــع إيـ ـران ع ــن الس ــتمرار ف ــي
عمليات تخصيب اليورانيوم أو تشـغيل أجهـزة الطـرد المركـزي وذلـك فـي مقابـل تعهـد الترويكـا بتقـديم
الــدعم التكنولــوجي إليـ ـران فــي مج ــال الســتخدام الســلمي للطاق ــة النوويــة وتزوي ــدها بمفاعــل يعم ــل

بالميــاه الخفيفــة لتوليــد الكهربــاء واللت ـزام بتزويــدها بــالوقود النــووي إلــى جانــب تجنــب إحالــة الملــب
النــووي اإلي ارنــي إلــى مجلــس األمــن والعمــل علــى إنهــاء عزلــة طه ـران السياســية والقتصــادية علــى

العــالم الغربــي( .)1وبنــاء علــى هــذا التفــاق تمكــن مفتشــو الوكالــة الدوليــة مــن الوصــول إلــى مــوقعين

عسكريين إيرانيين همـا بـارجين ولفيـزان وقـد تبـين أن المـوقعين معـدان لختبـار المتفجـرات التقليديـة

وخزن عددا ومواد نقلت إليها من مواقع أخرى كانت قد صـنفت بأنهـا ذات طبيعـة نوويـة لكـن إيـران
وجــدت نفســها ل تســتطيع تقبــل األمــر وتقــديم تلــك التنــازلت لــذلك فقــد رفضــت الزيــارة الثانيــة لموقــع

بارجين من قبل مفتشي الوكالة علـى أنهـا غيـر مسـوغة وفـي عـام  4112قامـت السـلطات اإليرانيـة
بفك أختام الوكالة ووسائل مراقبتها على منشـ ت نوويـة يعتقـد بأنهـا تعمـل بـأجهزة التخصـيب بـالطرد
المركـزي فـي محاولـة سياسـية لقطـع دابـر أي تــدخل أجنبـي

()2

ويبـدو أن إيـران بهـذا التفـاق كانــت

تحاول إعطاء جرعة مهدئة للمجتمع الدولي بشأن ملفهـا النـووي .فبـالرغم مـن هـذا التفـاق اسـتمرت

إيران بتشغيل برنامجها النووي بسرعة كبيرة دفعت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـأن تصـدر تقـارير
متكدة تبين أن عام  4112سـيكون عـامالا فاصـالا فـي امـتالك إيـران رادن نـووي فعلـي مـن الممكـن

أن يحـدث أزمـة كبـرى فــي منطقـة الخلـيت .ويعتمـد هــذا السـتنتاج إلـى حـد كبيــر علـى برنـامت إيـران
مجمعــا
الخــاص بــالطرد المركــزي الغــازي لتخصــيب اليورانيــوم فــي ناتــانز ،حيــث تضــم هــذه المنشــأة
ا

مخصصــا لعملي ــات الط ــرد المركــزي التجريبي ــة األولي ــة ،ومنشــأة أكب ــر بكثي ــر للقيــام به ــذه العملي ــات
ا
( )1رائد حسين عبد الهادي حسنين ،البرنامت النووي اإليراني وانعكاساته على األمن القومي اإلسرائيلي -4919
 ،4141مرجع سابق ،ص.11
( )2عبداهلل فالح المطيري ،أمن الخليت العربي والتحدي النووي اإليراني ،مرجع سابق ،ص ص .21-19
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واإلنتاج على نطاق واسع .وتقضي الخطة األولية بتنفيذ حوالي  4111عمليـة طـرد مركـزي بنهايـة
عام .4114
وكانـــت إي ـ ـران قـ ــد أنجـ ــزت فـ ــي فب اريـــر  4114ح ـ ـوالي  411عمليـ ــة مـ ــن هـ ــذا النـ ــون دون
اســتخدام اليورانيــوم وأعلنــت أنهــا تعتــزم العمــل بــاليورانيوم فــي يونيــو مــن نفــس العــام وبــرغم مناشــدة

الوكالة الدولية للطاقة إيران أل تقدم على ذلك ،إل أن إيران استخدمت اليورانيوم فـي اختبـار للطـرد

المركــزي .وكانــت قــد خططــت فــي البدايــة لســتخدام مص ـدر آخــر (هيكســو فلو اريــد اليورانيــوم) فــي
تجاربهــا األولــى ،وحصــلت علــى كميــات قليلــة منــه مــن إحــدى بلــدان أوروبــا منــذ ســنوات .ويشــير
خبـراء غربيـون إلــى أن عمليـات الطــرد المركـزي التـي تقــوم بهـا إيـران فـي ذلـك الوقــت تمنحهـا القــدرة
عل ــى تخص ــيب اليوراني ــوم ف ــي وح ــدتي عم ــل منفص ــلتين ك ــل س ــنة باس ــتخدام أجهـ ـزة ط ــرد مركزي ــة
مشــابهة للمســتخدمة فــي البرنــامت النــووي الباكســتاني .وبــالرغم مــن أن حجــم مصــنع اإلنتــاج األولــي
ـادا علـ ــى
ـبيا إل أنـ ــه يسـ ــتطيع إنتـ ــاج  44كجـ ــم يورانيـ ــوم مخصـ ــب بدرجـ ــة  %91اعتمـ ـ ا
صـــغير نسـ ـ ا
عمليــات الطــرد المركــزي .ومــع اعت ـزام إي ـران تركيــب بــاقي أجه ـزة طــرد مركزيــة ف ـي الوحــدة الرئيســية
لتخصيب اليورانيوم بحلـول عـام  ،4112وذلـك بعـد اختيـار تصـميمات هـذه األجهـزة ،فـإن اسـتكمال
تركيب  2111جهاز طرد مركزي في هذه الوحدة الرئيسة سيستغرق مـن  41-2سـنوات .ولكـن لـو

تمكنــت مــن تشــغيل منشــأة ناتــانز لصــنع وقــود اليورانيــوم المخصــب علــى مســتوى مــنخفض بانتظــار

صــنع اليورانيــوم المســتخدم فــي صــنع األســلحة ،فســوب تــتمكن مــن تخصــيب مثــل هــذا النــون مــن
اليورانيوم .ولو تمكنت هذه المنشـأة مـن العمـل بكامـل طاقتهـا فـي إعـادة تـدوير اليورانيـوم المخصـب

ذي المستوى المنخفض ألمكن لها إنتـاج مـا يكفـي مـن اليورانيـوم الـالزم لتصـنع السـالح النـووي فـي

أي ــام قليل ــة .ويخل ــص المراقب ــون وخبـ ـراء الوكال ــة الدولي ــة إل ــى أن ــه ف ــي أسـ ـوأ الح ــالت يمك ــن إليـ ـران
امـ ــتالك السـ ــالح النـ ــووي بنهايـ ــة  ،4112وهنـ ــاك سـ ــيناريوهات عـ ــدة تسـ ــتطيع إي ـ ـران مـ ــن خاللهـ ــا
الحصـ ــول علـ ــى ترسـ ــانة نوويـ ــة وتوسـ ــيعها فـ ــي النصـ ــب الثـ ــاني مـــن هـ ــذا العقـ ــد بإنتـ ــاج اليورانيـ ــوم
()1

المخصب بدرجة عالية ،وبفصل البلوتونيوم.

ويتضـح مـن هـذا الواقـع للملـب النـووي اإلي ارنـي فـي

تل ــك الفتـ ـرة ب ــأن إيـ ـران ماض ــية دون توق ــب ف ــي تط ــوير ملفه ــا الن ــووي ض ــاربة بع ــرض الح ــائط ك ــل
الق اررات والمعاهدات الدولية.
لقد انقسم المجتمع الدولي بين معـارض ومتيـد للملـب النـووي اإلي ارنـي وقـد كـان علـى رأس
المعارضــين الوليــات المتحــدة األمريكيــة التــي طالبــت م ـ ار ار وتك ـ ار ار بعــرض الملــب النــووي اإلي ارنــي

علــى مجلــس األمــن واتخــاذ إج ـراءات عســكرية حاســمة ضــد إي ـران ،كمــا أنهــا فرضــت حصــا ار دوليــا
( )1حسام سويلم ،هل يفلت البرنامت النووي اإليراني من الفخ األمريكي السرائيلي ،مجلة مختارات إيرانية ،العدد
 ،11يونيو .4111
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عل ــى إيـ ـران ومنع ــت ال ــدول م ــن التعام ــل معه ــا وذل ــك للض ــغط عليه ــا ودفعه ــا إليق ــاب العم ــل ف ــي
برنامجها النووي .وقد نجحت فـي تعطيـل عـدة اتفاقيـات نوويـة مـع إيـران منهـا التفاقيـة التـي أبرمـت
مــع األرجنتــين لتزويــد إي ـران بمفاعــل أبحــاث إلنتــاج البلوتونيــوم ومفاعــل قــدرة إضــافية لتقنيــة فصــل
()1

وتحويل اليورانيوم ومع روسيا لتصنيع الماء الثقيل

وكانــت دول التحــاد األوروبــي أيضــا مــن المعارضــين للملــب النــووي اإلي ارنــي لكــن الفــرق
بينها وبين الوليات المتحدة األمريكية أنها كانت تحاول حـل مسـألة الملـب النـووي اإلي ارنـي بـالطرق
الســلمية مــن خــالل المعاهــدات  .ورغــم أن إي ـران ض ـربت بتلــك المعاهــدات عــرض الحــائط فأنهــا لــم
تخرج عن طورها السلمي وترفض رفضا باتا اللجوء إلى الحلول العسكرية تجاه إيران.

أمـا جانـب المتيـدين للملـب النـووي اإلي ارنـي تمثــل فـي كـل مـن روسـيا والصـين التـين عملتــا

جاه ـ ــدتين وبص ـ ــفقات سـ ـ ـرية ت ـ ــارة وعلني ـ ــة ت ـ ــارة أخ ـ ــرى إلم ـ ــداد إيـ ـ ـران بأس ـ ــلحة النووي ـ ــة والمع ـ ــدات
والمتخصصــين لتطــوير الملــب النــووي اإلي ارنــي رغــم منــع وكالــة الطاقــة الدوليــة للتعامــل النــووي مــع
إي ـران ونتيجــة لهــذا التضــارب فــي آراء المجتمــع الــدولي مــا بــين معارضــين ومتيــدين للملــب النــووي

اإليراني كانت إيران هي المستفيد الوحيد حيـث اسـتغلت ذلـك التضـارب واسـتمرت فـي تطـوير ملفهـا
النووي.
أمــا بالنســبة لموقــب دول الخلــيت مــن الملــب النــووي اإلي ارنــي فهــي تــرى أنــه يشــكل خط ـ ار
علـى أمـن واســتقرار منطقـة الخلــيت مـن زاويتـين :األولــى تكـريس الخلــل القـائم فـي مـوازين القـوى فــي
منطقــة الخلــيت وهــو مــا يصــب فــي صــالح إي ـران علــى حســاب بقيــة دول الخلــيت وهــو يعطــي إي ـران

التف ــوق اإلقليم ــي مم ــا يب ــث روح الش ــك والريب ــة ب ــأن ه ــذا التف ــوق سيسـ ـمح إليـ ـران اب ــتالن المنطق ــة
وتشكيل خط ار على أمن دولها أما الزاوية الثاني تكمن في التخـوب مـن إمكانيـة نشـوب صـران بـين
إيـران واألطـراب المعنيــة بالقضــية النوويــة تــنعكس آثـاره علــى المنطقــة ،خاصــة أن هــذا البــديل لــيس
مســتبعدا م ــن اس ــتراتيجيات الولي ــات المتح ــدة تج ــاه الملــب الن ــووي اإلي ارن ــي ،حي ــث أك ــد عل ــى ذل ــك

الرئيس بو

بالقول "ل نستبعد الخيار العسكري لتسوية الملب النـووي اإلي ارنـي" ،ومـن ثـم فـإن الـرد

اإليراني قد يأخذ أشكال عديدة منها أن تقوم إيران عـن طريـق حـزب اهلل بقصـب عشـوائي إلسـرائيل
مما قد يتدي إلى تصاعد العنب من إسرائيل والـدول المجـاورة (سـوريا ولبنـان) .ومـن ناحيـة أخـرى،

قد تقوم إيران بضـرب القواعـد الجويـة والقطـع البحريـة األمريكيـة فـي دول الخلـيت العربيـة مـن خـالل

اس ــتخدام صـ ـواريخ أرض -أرض ،وه ــو األم ــر ال ــذي ين ــذر باحتم ــال أن تتح ــول المواجه ــة المباشـ ـرة

( )1عبداهلل سعد العتيبي ،األزمة األمريكية اإليرانية وانعكاساتها على أمن الخليت العربي دولة الكويت دراسة حالة
 ، 4144-4991رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الشرق الوسط ،4144 ،ص.11
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المتوقعــة بــين إي ـران والوليــات المتحــدة إلــى حــرب إقليميــة عواقبهــا عديــدة منهــا إمكانيــة قيــام إي ـران
بإغالق مضـيق هرمـز ممـا يعـوق تـدفق الـنفط الخليجـي إلـى الـدول الغربيـة والوليـات المتحـدة ،وهـو

ما أكده شكر اهلل عطا زاده نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمـان اإلي ارنـي أنـه "إذا فرضـت عقوبـات
على إيران بطريقة تهدد مصالحها الوطنيـة فإنهـا لـن تسـمح بتصـدير نفـط مـن المنطقـة ،فضـال عـن

أنهــا قــد تســتهدب الســفن األجنبيــة األمــر الــذي مــن شــأنه التــأثير علــى حركــة المالحــة فــي الخلــيت،
ومــن ثــم علــى اســتقرار األس ـواق النفطيــة وهــو مــا ســوب يــتثر ســلبا علــى اقتصــادات دول مجلــس

التعـاون الخليجـي التــي تعتمـد بشـكل أساســي علـى الـنفط كمصــدر مهـم للـدخل القــومي .ومـن ناحيــة
ثالثة ،قـد تسـتهدب إيـران المصـالح األمريكيـة فـي المنطقـة سـواء كانـت شـركات أو مصـانع أو حتـى
()1

أف ـراد.

ومــن هنــا فــإن الموقــب الخليجــي تجــاه الملــب النــووي اإلي ارنــي لــيس رافضــا تمامــا للملــب

النــووي اإلي ارنــي خصوصــا إذا كــان ألغ ـراض ســلمية كمــا تقــول إي ـ ارن لكنهــا متخوفــة مــن أن تغيــر
إيران وجهتها من تطوير هذا الملب فيما بعد ألغـراض عسـكرية ويتضـح أن هنـاك تضـارب واضـح
فــي موقــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه الملــب النــووي اإلي ارنــي ومــن ثــم فــإن هــذا التــردد

أعطى فرصة إليران للتمادي في ملفها دون أن تحسب حساب أحد

لقد جاءت مشـكلة الملـب النـووي اإلي ارنـي لتزيـد مـن أزمـة الثقـة بـين إيـران والمملكـة العربيـة

الســعودية .ففــي ظــل هــذا التخــوب الخليجــي م ــن البرنــامت النــووي اإلي ارنــي أعــرب كثيــر م ــن دول
المنطقــة عــن قلقهــا العميــق تج ــاه البرنــامت النــووي اإلي ارنــي ألن انعكاس ــاته لــن تقتصــر علــى أم ــن
منطقة الخليت فحسب ،ولكن على أمن الشرق األوسط والعالم بشكل عـام .ومـع هـذا القلـق الواضـح

بشــأن البرنــامت النــووي اإلي ارنــي فــإن وزيــر الخارجيــة الســعودي ،األميــر ســعود الفيصــل ،حــاول أن
يلطــب الوضــع مــع إي ـران ،وذلــك بعــد أزمــة األخي ـرة فــي برنامجهــا النــووي مــع المجتمــع الــدولي ،وأن
يـدفعها إلــى مراجعــة موقفهــا مـن البرنــامت النــووي بدبلوماســية حـذرة ،حيــث قــال" :إن عالقــة المملكــة
مـع إيـران عالقــة صـريحة ومنفتحــة ...وان إيـران دولـة عريقــة ولهــا تـاريخ طويــل وامكانــات عظيمــة؛

وقــادرة علــى أن تكــون قــوة مــن أجــل الســتقرار فــي المنطقــة .إن السياســة التــي اتفقنــا عليهــا هــي أن

تكـون منطقـة الخلـيت ومنطقــة الشـرق األوسـط خاليــة مـن أسـلحة الــدمار الشـامل .وسنواصـل الحـوار
مع اإليرانيين ونتحدث إليهم عما نشعر به مـن قلـق .ونحـن واثقـون بأنـه يمكننـا الوصـول إلـى تفـاهم

يأخذ في العتبار مصـالح جميـع دول المنطقـة بصـورة جماعيـة؛ لنتأكـد مـن أننـا نسـتطيع أن نجعـل
منطقتنــا منطقــة آمن ــة ومســتقرة  ،وبخاصــة أنه ــا مــن المن ــاطق المهمــة فــي الع ــالم" .وفــي رده عل ــى
ستال عن موقب المملكة من إحالة ملب إيران النووي إلى مجلـس األمـن .قـال األميـر "إن المملكـة
( )1مجلة مفكرة اإلسالم ،أثر البرنامت النووي اإليراني على منطقة الخليت العربي ،4119-9-41 ،على الرابط
=http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=31076&lang
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تفضل نهت الحوار" ،واصفا إيران "بأنها تقبـل السـتمان واألخـذ والـرد بـديال عـن المواجهـة" ،وأعـرب
عن أمله بأل "تكون إيران راغبـة فـي حيـازة سـالح نـووي"  .وقـد أقـر الملـك عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز

في حديث مطول له لمحطة أ .بي .سـي ،األمريكيـة بوجـود الخالفـات مـع الوليـات المتحـدة خاصـة
فيم ــا يتعل ــق األم ــر بمس ــائل مث ــل القض ــية الفلس ــطينية والح ــرب ف ــي أفغانس ــتان والعـ ـراق .وم ــع ذل ــك
وصـفها بأنهـا دولـة صـديقة وبلـد مســلم نأمـل بـأل يصـبح عقبـة فــي وجـه األمـن والسـالم فـي العـراق.
أمــا بالنســبة لألســلحة النوويــة فقــال" :إن العــالم يحــرم هــذه األســلحة راجيــا مــن إي ـران أن تعمــل علــى
ذلك

()1

 .ويتضح من هذه التصريحات الدبلوماسية الناعمـة للسـعودية بأنهـا تحـاول كسـب ود إيـران

بشــكل ســلمي .وبالتــالي فــإن تلــك الدبلوماســية كانــت عامــل مشــجع إلي ـران خــاتمي لتخــوض غمــار
تحسين العالقات مع السعودية  .ويالحظ أن تلـك التصـريحات تحمـل فـي ثناياهـا قلقـا سـعوديا كبيـ ار
من هذا الملب ،ولكنها تخشى أن تتثر بالسلب على عالقات البلدين.

( )1مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص ص .411-419
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الفصل الخامس

اتجاهات العالقات اإليرانية السعودية في عهد الرئيس
خاتمي .9002-9119

المبحــث األول :سياســـة حكومـــة خـــاتمي وأثرهـــا علـــى انفـــراج العالقـــات بـــين إيـــران
والسعودية.

المبحث الثاني :السياسة السعودية وأثرها على انفراج العالقات مع إيران:
المبحث الثالث :تطور العالقات الثنائية بين الدولتين :السعودية واإليراني.:
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المبحث األول
سياسة حكومة خاتمي وأثرها على انفراج العالقات بين إيران والسعودية
أوال :السياسة اإلقليمية لحكومة خاتمي:
يعتبــر عهــد حكومــة الـرئيس اإلي ارنــي محمــد خــاتمي عهــد انف ـراج سياســي تجــاه دول الخلــيت

العربي ــة ،بم ــا للكلم ــة م ــن معن ــى .إذ كثف ــت حكومت ــه ،من ــذ تولي ــه رئاس ــة الجمهوري ــة اإليراني ــة ،ك ــل
جهودها السياسية إلخراج إيران من عزلتها ،فأعطت ،بالتـالي ،األولويـة لنفـراج العالقـات الخارجيـة
اإليرانية مع دول الجـوار اإلقليمـي وخاصـة دول الخلـيت العربـي باإلضـافة إلـى بـاقي الـدول العربيـة.

ورأت الحكومة اإليرانية أن مفتاح هذه النفراجة يكمن فـي تحسـين العالقـات اإليرانيـة مـع السـعودية
ألنها الوحيدة التي يمكنها إعطاء الضوء األخضـر لبـاقي دول الخلـيت؛ لتحسـين عالقاتهـا مـع إيـران
لمــا تملكــه مــن وضــعية خاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط والعــالم اإلســالمي

()1

 .ومــن هنــا بــدأت

حكومة خاتمي سياسة المغازلة والتودد من المملكة العربية السـعودية؛ للوصـول إلـى البغيـة المرجـوة

 .فاس ــتخدمت م ــن أج ــل ذل ــك الخط ــاب الرن ــان المل ــيء بالعب ــارات النفتاحي ــة مث ــل "تح ــري الحكم ــة"

و"حســـن الج ـ ـوار" و"عـــدم التـــدخل فـ ــي شـــئون الغيـــر" و"ح ـ ـوار الحضـــارات" وغيرهـــا مـــن العبـ ــارات
والمباد الجديدة على اللسان اإليراني .ويبدو أن ذلك الخطاب الهاد قد َع ِمـل َع َم َـل السـحر لـدى
السعودية ودول الخليت العربي ،التي طالما كانت تشعر بـالتخوب مـن الجمـود والخشـونة التـي تمـأل
أفق السياسة اإليرانية.
ل ــذلك فق ــد تفاعل ــت ال ــدول الخليجي ــة والعربي ــة بش ــكل إيج ــابي م ــع تل ــك السياس ــة للحكوم ــة
اإليرانية ودعمت بوضوح خطوات خاتمي النفتاحية من خالل تجـاوز رواسـب الماضـي والمسـاعدة
في حل كافة األمور العالقة بين العـرب وايـران .باإلضـافة إلـى تـدعيم رغبـة المضـي بالعالقـات إلـى

م ارحـل متقدمـة .ومــن هنـا كــان علـى حكومـة خــاتمي اسـتغالل تلــك الفرصـة التـي منحهــا العـرب لهــا
لتحسين العالقات .،وهكذا شرعت فـي خطـوات عمليـة سـريعة ،تمثلـت فـي الزيـارات التـي قامـت بهـا
الوفــود الرســمية والبرلمانيــة اإليرانيــة إلــى عــدد مــن دول الخلــيت وبخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية

والكويت ،والتي ظهرت آثارها المجدية بشكل واضح خالل قمة طهران اإلسـالمية فـي ديسـمبر عـام
 4991تلك القمـة التـي اعتبـرت نجاحـا كبيـ ار للقيـادة اإليرانيـة الجديـدة ولحكومتهـا التـي تمكنـت ،فـي
( )1كيهان برزيجار ،سياسة خاتمي الخارجية والعالقات اإليرانية السعودية ،مرجع سابق.
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وقـت قصـير مـن توليهـا زمــام األمـور ،مـن كسـر العزلـة اإليرانيــة .وفـي هـذا اإلطـار سـعت الحكومــة
اإليرانيــة إلبــداء حســن النيــة بالتقليــل مــن وتيـرة مناوراتهــا العســكرية التــي كانــت تجــري بشــكل مكثــب

بالقرب من مضيق هرمز .األمر الذي كان يشكل مصدر قلق للدول العربية الخليجية (.)1

وقد كان التفاق األمني الذي وقع بـين إيـران والكويـت ،فـي السـنة األولـى مـن رئاسـة محمـد خـاتمي

من أبرز الشواهد العملية على هذه النفراجة في العالقات اإليرانيـة الخليجيـة  .وممـا يتكـد ذلـك أن

الكويت لم توقع مثل هذا التفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي نفسها( . )2ومما ل شـك فيـه أنـه
مــا ك ــان لمث ــل هــذه التفاقي ــة أن ت ــتم دون موافقــة ومبارك ــة س ــعودية ص ـريحة؛ ألن التف ــاق األمن ــي

خــارج العبــاءة الســعودية كــان يــتثر تــأثي ار خطي ـ ار علــى ال ـواقعين :األمنــي والســتراتيجي فــي منطقــة

الخلــيت برىمتهــا ولــيس علــى المملكــة العربيــة فقــط .ويبــدو أن القبــول الســعودي قــد شــجع علــى تعزيــز
العالقــات بــين البلــدين :جمهوريــة إي ـران اإلســالمية والكويــت .وفــي ظــل هــذا التقــارب تــم العديــد مــن
الزيــارات بــين مســئولي كــال مــن إي ـران والكويــت والتــي كــان مــن أبرزهــا زيــارة وزي ـر الــنفط الكــويتي
سعود ناصر الصباح إليران في نهاية يوليو من العام  ، 4111وكـذلك الزيـارة التـي قـام بهـا ناصـر

صباح األحمد مستشار ولي العهد الكويتي في إبريل من العـام نفسـه .وردا علـى تلـك الزيـارات كـان
لبد إليران أن تبادل الكويت الزيارات ،حيـث زار وزيـر الثقافـة اإلي ارنـي عطـا اهلل مهـاجراني الكويـت

فـي مـايو  . 4111وتبعتهـا زيـارة وزيــر الداخليـة اإلي ارنـي عبـد الواحــد موسـوي لري فـي أكتـوبر مــن
نفس العام؛ تلبيـة لـدعوة نظيـره الكـويتي محمـد الخالـد الصـباح؛ وذلـك بهـدب تنسـيق العمـل اإلي ارنـي
الكــويتي فــي التصــدي لعمليــات تهريــب المخــدرات ،ومكافحــة التس ـلل والتهريــب الــذي شــهدته الميــاه

اإلقليمي ــة الكويتي ــة

()3

 .وهك ــذا يمك ــن الق ــول إن تل ــك الخطـ ـوات العملي ــة الت ــي ب ــادرت به ــا حكوم ــة

خــاتمي أثبتــت حســن نيــة الحكومــة اإليرانيــة أمــام دول الخلــيت وســائر الــدول العربيــة .األمــر الــذي
جعلها تبدي موافقتها ضمنيا على أي خطوات مماثلة تقـوم بهـا حكومـة إيـران اتجاههـا .ول شـك فـي
أن هذه التطورات قد فتحت آفاق التعاون التفاعل السياسي بين المملكة العربية السعودية وايران
ولعبــت حكومــة خــاتمي ،كــذلك ،دو ار فــي امتصــاص أج ـواء التــوتر التــي كانــت ســائدة بــين

إي ـران ودولــة البح ـرين ،بعــد إعــالن دولــة البح ـرين فــي  4يونيــو  4991عــن كشــب مخطــط إرهــابي
تمولــه إي ـران لقل ــب نظــام الحك ــم فــي البحـ ـرين ،وقيامهــا بســحب س ــفيرها مــن طهـ ـران .وبالتــالي ف ــإن
الحكومة اإليرانية أرادت تنقية تلك األجواء مبديـة الرغبـة فـي تطـوير العالقـات بـين البلـدين وملتزمـة
( )1ندوة أقامتها جريدة القبس الكويتية بعنوان :الوضع الراهن في الخليت وآفاق المستقبل ،الكويت44-41 ،
أكتوبر  ،4999ص ص .424-424
( )2علي محافظة وآخرون ،مرجع سابق ،ص.411
( )3منصور العتيبي ،مرجع سابق ،ص .412
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قول وفعال بمبدأ حسـن الجـوار وعـدم التـدخل فـي شـئون الـدول المجـاورة واحتـرام سـيادتها واسـتقاللها
وطبيعــة نظامهــا السياســي .وتطبيقــا لــذلك فقــد شــهدت العالقــات تطــورات متســارعة بــين البلــدين مــن
خـ ــالل الزيـ ــارة التـ ــي قـ ــام بهـــا رئـ ــيس مجمـ ــع تشـ ــخيص مصـــلحة النظـ ــام فـ ــي إي ـ ـران علـ ــي هاشـ ــمي

رافســنجاني فــي مــارس  4999والتــي كانــت أول زيــارة لمســئول إي ارنــي للبح ـرين منــذ عــام . 4919
وقد أسهمت تلك الزيارة في ترميم العالقـات وتصـويب مسـارها والتأكيـد علـى أن مبـدأ تصـدير الثـورة
ليس من أهـداب إيـران فـي المرحلـة الراهنـة .وقـد أدت هـذه السياسـة إلـى توقيـع عـدد مـن التفاقيـات
()1

والصفقات بين البلدين ،في مجالت القتصاد والنقل والتكنولوجيا واألمن وغيرها

.

أمــا بالنســبة لعالقــات إي ـران مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــد كانــت مســألة الجــزر
حاضـ ـرة فيه ــا بق ــوة رغ ــم م ــا أعلن ــه خ ــاتمي ف ــي إس ــتراتيجيته الخارجي ــة-الخليجي ــة ب ــأن األولوي ــة ف ــي
سياس ــته النفتاحي ــة ه ــي تحس ــين العالق ــات عل ــى مس ــتوى قاع ــدي ش ــعبي واقتص ــادي وثق ــافي ،ث ــم
سياسي ،وعدم تقديم نقاط الخالب على نقاط التفـاق  .وهـو مـا شـجع دولـة اإلمـارات ودول الخلـيت
على محاولة استغالل تلك الحقبة النفتاحية الثمينة ،والتي قد ل تتكرر مرة أخرى.

ولذلك صممت اإلمارات على إبقاء مسـألة الجـزر متداولـة فـي المحافـل السياسـية الخليجيـة
وبالت ــالي ت ــم تش ــكيل لجن ــة و ازري ــة ثالثي ــة ف ــي يولي ــو 4991ب ــين ك ــل م ــن الس ــعودية وعم ــان وقط ــر
لمناقشــة المســائل العالقــة بــين إي ـران ودول الخلــيت أمــال فــي تجــاوب إي ـران مــع مســاعي هــذه اللجنــة
وذلك إليجاد آلية للتفاوض بين إيران واإلمارات .لكن إيران لم تتعامل بجديـة مـع هـذه اللجنـة .وهـذا

ل يعنــي أن إي ـران ل تريــد تحســين عالقاتهــا مــع اإلمــارات ،بــل علــى العكــس .فهــي تــرى أن تقــديم
الخالفـات بــين البلـدين يفســد للــود كـل قضــية؛ ولــذلك حاولـت حكومــة خــاتمي تحاشـي مســألة الجــزر
بمس ــائل أخ ــرى تعاوني ــة واتفاقي ــة .وتبل ــور ذل ــك ف ــي زي ــارتين لمس ــاعد وزي ــر الخارجي ــة اإلي ارن ــي إل ــى

اإلمــارات فــي  44و 41مــايو  4114التقــى فيهمــا مــع وزيــر الــدفان اإلمــاراتي للتفــاوض فــي مســائل
تعاونية وحلول سلمية للخالفات بين البلدين .ثم تتالت الزيارات بـين الطـرفين بمبـادرة الشـيخ حمـدان
بـن ازيــد آل نهيــان وزيـر الدولــة للشــئون الخارجيــة فـي اإلمــارات بزيــارة إلـى إيـران فــي 41و 49مــايو

 4114؛ وذلـ ـك لتعزي ــز س ــبل العالق ــات الثنائي ــة بم ــا يخ ــدم المص ــالح المش ــتركة للبل ــدين  .وبالت ــالي
تعزيز العمل المشترك وبناء عالقـات يسـودها التعـاون والثقـة؛ لسـتتباب األمـن .وقـد اسـتقبلت إيـران
()2

تلــك المبــادرة بإيجابيــة ،ورأت أنهــا تعكــس تصــميم البلــدين علــى تطــوير عالقاتهمــا

 .ويالحــظ هنــا

أن اإلم ــارات تع ــد الشـ ـريك التج ــاري األول إليـ ـران ف ــي منطق ــة الخل ــيت العرب ــي ،وث ــاني أكب ــر شـ ـريك
( )1سيد عوض عثمان ،العالقات اإليرانية الخليجية بين دروس الماضي وآفاق المستقبل ،مجلة مختارات إيرانية،
العدد  ،49نوفمبر .4114
( )2المرجع سابق ،نفسه.
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تجــاري إلي ـران بعــد ألمانيــا علــى مســتوى العــالم ،حيــث اســتحوذت علــى أعلــى نســب فــي العالقــات
التجاريــة مــع إيـ ـران خــالل الفتـ ـرة مــن  . 4999-4991وتوض ــح الــدلئل الرقمي ــة ذلــك  ،إذ بلغ ــت

نس ــبة التب ــادل التج ــاري اإلم ــاراتي اإلي ارن ــي  %11.2و  %91.1و %94.4ف ــي تل ــك الفتـ ـرة ،م ــن
مجمـ ــون تجـ ــارة دول مجلـ ــس التعـ ــاون مـ ــع إي ـ ـران والبالغـ ــة  4141مليـ ــون دولر فـ ــي عـ ــام 4991
و4441.1ملي ــون دولر ف ــي ع ــام  ، 4999و 4241ملي ــون دولر ف ــي الع ــام . 4999وق ــد ارتف ــع
حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى  4124مليون دولر في العـام  ، 4111منهـا 4442

مليون دولر صادرات إماراتيـة مقابـل  449مليـون دولر واردات مـن السـلع والمنتجـات اإليرانيـة(.)1

وقد شهد النشاط السياحي بين البلـدين ،فـي فتـرة حكـم الـرئيس اإلي ارنـي خـاتمي ،ازدهـا ار قويـا ،حيـث
بلت عدد السياح اإليرانيين في تلـك الفتـرة  42ألـب سـائح شـهريا .أضـب إلـى ذلـك الـرحالت الجويـة

التي بلغت حوالي  444رحلة شهريا من إيران إلى اإلمارات

()2

.

وهنـا يمكـن اسـتنتاج أمـرين فـي العالقـات اإليرانيـة اإلماراتيـة :السـتنتاج األول أن الحكومـة

اإليراني ــة اس ــتطاعت أن تخف ــب م ــن ح ــدة المطال ــب اإلماراتي ــة ف ــي الج ــزر م ــن خ ــالل ف ــتح أبـ ـواب
التعـــاون والصـ ــداقة مـ ــع اإلمـ ــارات ،وأوجـــدت ،بـ ــذلك ،مجـــالت أخـ ــرى للتباحـــث بشـ ــأنها مـ ــع دولـ ــة
اإلمارات لتكون عامل مشـتت للتركيـز اإلمـاراتي علـى قضـية الجـزر الـثالث .أمـا السـتنتاج الثـاني
فهــو متعلــق بالمملكــة العربيــة الســعودية وهــو أيضــا يظهــر ذكــاء الحكومــة اإليرانيــة .فهــي بعالقاتهــا
القوية مع دولة اإلمارات أثارت الهتمـام السـعودي ،حيـث إن اإلمـارات صـاحبة النـزان المباشـر مـع
إيران وطدت عالقاتهـا بقـوة معهـا فـي حـين أن السـعودية كانـت تخشـى أن تخـد

عواطـب شـقيقتها

اإلمــارات إذا مــا تعاونــت مــع إي ـران .وهكــذا دفعــت العالقــات اإليرانيــة مــع اإلمــارات ،الســعودية إلــى
()3

التفكير في مد جسور التعاون مع إيران

.

ـت الحكوم ــة اإليراني ــة ف ــي إط ــار سياس ــتها النفتاحي ــة الت ــي كان ــت ترم ــي إل ــى ن ــزن
ول ــم يف ـ ك
التوترات مع دول الجوار  -لم يفتها توطيد عالقاتها مـع دولـة قطـر .فقـد قـام الـرئيس محمـد خـاتمي
بزيارة إلى الدوحة في مايو  4999في إطار جولة شملت بعض الدول العربيـة .وخـالل تلـك الزيـارة
تــم توقيــع عــدد مــن التفاقيــات التــي تخــص تشــجيع وحمايــة الســتثمارات ومجــال الشــباب والرياضــة

والتعـاون اإلذاعــي والتلفزيــوني ومكافحـة اإلرهــاب والتعــاون العمـالي والجتمــاعي والتعــاون الســياحي
واتفاقي ــة تع ــاون ب ــين غرفت ــي التج ــارة والص ــناعة ب ــين البل ــدين واتفاقي ــة أخ ــرى لتفعي ــل عم ــل اللجن ــة
( )1منصور العتيبي ،مرجع سابق ،ص .411
( )2أحمد محمد طاهر ،العالقات الخليجية اإليرانية نظرة إلى المستقبل ،مجلة السياسة الدولية ،العدد،411
أكتوبر  ،4114ص.444
) (3المرجع السابق ،ص.441
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المشتركة بين البلدين .بينما في يوليو من العام  4111وقعت كال من قطر وايران خمـس اتفاقيـات
ومذكرات تفاهم في المجالت اإلعالمية والثقافية والصحية وتجنب الزدواج الضـريبي .وكـأن قطـر

كانت تنتظر هذه المرونة من الحكومـة اإليرانيـة بفـارغ الصـبر لتوقـع معهـا هـذا الكـم مـن التفاقيـات
ومذكرات التفاهم خالل عامين فقط

()1

أما بالنسبة لسياسة الحكومة اإليرانية تجاه سلطنة عمان فلـم تكـن بـنفس القـوة فـي سياسـتها
مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي .فالعالقات التجارية مـثال بـين البلـدين تعتبـر منخفضـة قياسـا
()2

بالعالقــات التجاريــة ألي دولــة أخــرى مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي

 .ورغــم أنــه قــد تــرددت

أنب ــاء ع ــن اتف ــاق أمن ــي ودف ــاعي ب ــين س ــلطنة عم ــان وايـ ـران ف ــإن س ــلطنة عم ــان نف ــت ذل ــك جمل ــة

وتفصــيال ،بينمــا أعلنــت طه ـران أنــه تــم توقيــع اتفــاق أمنــي مــع ســلطنة عمــان حــول قضــايا المــرور
()3

عبر مضيق هرمز ومكافحة تجارة المخدرات والتهريب ومحاولت التسلل

.

ول ــم تك ــن العالق ــات اإليراني ــة العراقي ــة قب ــل خ ــاتمي أفض ــل ح ــال م ــن العالق ــات اإليراني ــة
العمانية بل على العكس فقد قضت حرب الخليت األولى  4991بين إيـران والعـراق ،التـي اسـتمرت

ثمــاني ســنوات ،علــى أيــة محاولــة للتقــارب بــين البلــدين بمــا أشــعلته الحــرب مــن نــار الكراهيــة إل أن
حكومــة خــاتمي بسياســتها البراغماتيــة اســتطاعت إخمــاد تلــك النــار .وقــد ســاعدها علــى ذلــك عامــل
دولي مهم وهو أحداث 44سبتمبر  4114في الوليات المتحدة األمريكيـة ،التـي اعتبـرت ،بعـد تلـك
األحــداث ،كــال م ـن إي ـران والع ـراق وكوريــا الشــمالية مــن دول محــور الشــر .األمــر الــذي حفــز إلــى
()4

التعــاون الحــذر بــين إي ـران والع ـراق

 .ومــع ذلــك يمكــن القــول إنــه رغــم الكراهيــة اإليرانيــة الشــديدة

لصدام حسين فإن المصلحة القومية اإليرانيـة بالنسـبة لحكومـة خـاتمي كانـت تعلـو كـل شـيء .فبعـد
إعـالن الوليــات المتحـدة األمريكيــة الحـرب علــى العـراق دار صـران إي ارنـي داخلــي بـين متيــدي تلــك
الحــرب ومعارضــيها حــول موقــب إي ـران مــن تلــك الحــرب  .ومــع ذلــك كــان الموقــب الضــمني فــي
البداية رافضا لتلك الحرب؛ ألنها تقرب الوليات المتحـدة األمريكيـة مـن إيـران؛ ممـا قـد يشـكل خطـ ار
كبي ار على أمن إيران.

( )1العالقات القتصادية الخليجية اإليرانية عوامل التقارب وآفاق المستقبل ،مجلة شتون خليجية ،السنة  ،2العدد
 ،4114 ،44ص .449

( )2المرجع نفسه ،ص .449
( )3منصور العتيبي ،مرجع سابق ،ص .412
( )4محمد السعيد إدريس ،نكبة العراق اآلثار السياسية والقتصادية ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية،
القاهرة ،4114 ،ص.449
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وعنــدما ظهــرت نتــائت تلــك الحــرب ،واتضــح أنهــا تصــب فــي مصــلحة إي ـران ،حاولــت إي ـران
استغالل الفرصة لفرض نفوذها على العراق؛ لتأمن جانبـه .ولـذلك قـدر زعمـاء إيرانيـون فـي حكومـة
خاتمي أنهم على األقل يستطيعون تنمية عالقات جيدة مع قادة عراق ما بعـد صـدام  .وذلـك بـدعم

الجانــب الــذي يكــاد انتصــاره أن يكــون متكــدا تمامــا أو بمســايرته علــى األقــل .وبالفعــل نجحــت تلــك
المحاولة وتحول العراق من عدو لدود وتقليدي إليران إلى حليب قوي وصديق حميم

()1

.

ورغم أن هذا التقارب الشديد الذي حدث بين إيـران والعـراق بعـد سـقوط صـدام أثـار حفيظـة
الســعودية ونف ــخ ف ــي بـ ـوق الريب ــة والش ــك لــديها م ــن النواي ــا اإليراني ــة له ــذا التق ــارب إل أن الس ــعودية
حاولــت التغلــب علــى هــذا التــوتر والشــك عــن طريــق تأييــد خــاتمي فــي سياســته النفتاحيــة ومجا ارتــه

بتحسين عالقاتها مع إيران لتأمن بذلك الجانب اإليراني.
وهكذا يمكن القول إن أنماط العالقات الصراعية بين إيران وكل مـن العـراق ودول مجلـس
التعــاون الخليجــي قــد تبــدلت إلــى عالقــات غيــر ص ـراعية  .ويمكــن وصــب بعضــها بأنهــا عالقــات
تقاربي ــة تمثل ــت ف ــي زي ــارات متبادل ــة ب ــين كب ــار المس ــتولين اإليـ ـرانيين وكب ــار المس ــتولين العـ ـراقيين

والخليجيــين  ،وعلــى أرســهم المســتولين الســعوديين .وأن تطــورت تل ـك العالقــات قــد أدى إلــى توقيــع
()2

التفاقية األمنية المشتركة بين إيران والسعودية

.

ثانيا :دور السياسة الدولية لحكومة خاتمي في تحسين عالقاتها مع السعودية:
حاولت الحكومة اإليرانية في عهد خاتمي أن تضفي على سياسـتها الدوليـة المرونـة بالقـدر
المس ــتطان؛ بحثـ ـا ع ــن خل ــق حال ــة م ــن القب ــول ال ــدولي  .وق ــد اس ــتخدمت الحكوم ــة اإليراني ــة ط ــرق
متنوعــة لتحصــل علــى هــذا القبــول .وكــان أكثــر مــا يهمهــا هــو تحســين عالقاتهــا بالوليــات المتحــدة

األمريكيـة .ولعــل التـودد اإلي ارنــي مـع دول الخلــيت وخصوصــا السـعودية كــان الحصـول علــى الرضــا
والقبــول األمريكــي أح ــد أهدافــه ؛ لكــون عالق ــات الســعودية مــع الولي ــات المتحــدة األمريكيــة كان ــت
مميزة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية واكتشاب النفط فيها.

ولم تكن السياسة اإلقليمية المعتدلة للحكومة اإليرانية البوابة الوحيدة التي عبرتهـا للوصـول

إلــى إرضــاء المجتمــع الــدولي بــل كانــت هنــاك بوابــة ح ـوار الحضــارات التــي دخلهــا خــاتمي بخطابــه
تحت في منظمة اليونسكو باألمم المتحدة .وكثي ار ما تردد بأن حكومـة خـاتمي كانـت توظـب مفهـوم
حـوار الحضــارات كــأداة إلعــادة دمــت إي ـران فــي المجتمــع الــدولي مــن بــاب الثقافــة الواســع؛ ولتطبيــع

( )1جيب سيمونز ،عراق المستقبل :السياسة األمريكية في إعادة تشكيل الشرق األوسط ،ترجمة سعيد العظم،
دار الساقي ،بيروت ،4111 ،ص ص .444-444
( )2محمد السعيد إدريس ،نكبة العراق اآلثار السياسية والقتصادية ،مرجع سابق ،ص.449
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عالقاتهــا بالــدول الغربيــة علــى وجــه التحديــد .وممــا ل شــك فيـه أنهــا نجحــت إلــى حــد مــا فــي وضــع
موضون حوار الحضارات في أولوية متقدمة على جدول أعمال عالقاتها الثنائيـة خاصـة مـع الـدول
الغربية ودول آسيا ،وذلك لتعزيز دورها في مختلب المحافل اإلقليمية والدوليـة مـن منطلـق أسـبقيتها

فــي طــرح الموضــون وبالتــالي ســاهم ذلــك فــي تحســين صــورة إي ـران لــدى العــالم الخــارجي .ومــن ثــم
أوجــد أرض ــية مشــتركة ب ــين إي ـران والكثي ــر مــن دول الع ــالم ،ودفــع عالقاته ــا مــع دول أخ ــرى كان ــت
تتصــب بالتــأزم إلــى مرحلــة مــن القت ـراب والتطبيــع ،بــل وصــلت حتــى إلــى م ارحــل مــن التعــاون فــي

مختلــب المجــالت

()1

وقــد اعتبــر خــاتمي وحكومتــه أن ح ـوا ار مفتوحــا بــين الحضــارات هــو شــرط

ضــروري لتحســين العالقــات الدوليــة وتعزيــز التنميــة لجميــع الــدول .وقــد حــاول فــي ذلــك لفــت أنظــار
الوليـات المتحـدة األمريكيـة مــن خـالل إبـداء أســفه علـى أحـداث الحــادي عشـر مـن ســبتمبر 4114
()2

التي أثبتت بأن حوار الحضـارات بـات حاجـة سياسـية واقتصـادية ملحـة علـى حـد قولـه

لقـد كانـت

تلك السياسة محاولة غير مباشرة للتودد للوليات المتحدة ،حيث إن الحكومة اإليرانيـة ومنـذ اعـتالء
خاتمي سدة الحكم وجهت رسائل ود وانفتاح إلى الـرئيس األمريكـي كلينتـون وسـعت بوسـائل مختلفـة

علني ــة وسـ ـرية لب ــدء حـ ـوار رس ــمي مباش ــر م ــع واش ــنطن .وف ــي المقاب ــل كان ــت هن ــاك محاول ــة عل ــى
استحياء من الوليات المتحدة لمبادلة إيران ذلك الـود حيـث أطلقـت عـدة مبـادرات رمزيـة؛ وذلـك مـن
خــالل تخفيــب بعــض القيــود علــى الســلع اإليرانيــة ،وتســهيل تبــادل الوفــود العلميــة والرياضــية بــين
البلــدين ،ورفــع القيــود الت ــي كانــت تمنــع ممثل ــي إي ـران بــاألمم المتحــدة م ــن التحــرك خــارج نيوي ــورك

وغيرهـا مــن التنــازلت الرمزيــة .لكـن كــل تلــك المبــادرات لــم تلـب الرغبــة األساســية للحكومــة اإليرانيــة
التي كانت ترنو إلى أن تقدم حكومة كلينتون مبادرات أكثر أهميـة مثـل إلغـاء العقوبـات القتصـادية
والتجاري ــة عل ــى إيـ ـران ،أو إع ــادة األمـ ـوال اإليراني ــة المجم ــدة ف ــي المص ــارب األمريكي ــة من ــذ س ــقوط

الشاه .ولكن فترة حكم كلينتون قد انتهت دون إحراز تقـدم أمريكـي كبيـر تجـاه حكومـة خـاتمي ومـع
إيـران .وقــد اعتلـت العــر األمريكـي آنــذاك حكومـة جــورج بـو

البــن التـي كانــت أكثـر تشــددا مــن

ســابقتها .ورغــم أن اإلدارة الجديــدة حاولــت تقبــل السياســة البراغماتيــة الجديــدة إليـران ،لكنهــا لــم تقــدم
علـى أيــة خطـوة لتنفيــذ المطالـب األساســية للحكومـة اإليرانيــة فـي حــين أن الحكومـة اإليرانيــة قــدمت

العديد مـن التنـازلت لـادارة األمريكيـة ،ومنهـا ،علـى سـبيل المثـال ل الحصـر ،السـماح لمجمـوعتين
على األقل من جماعات المعارضة العراقية التي تدعمها واشنطن من فتح مكاتـب لهـا فـي طهـران،

( )1وليد عبد الناصر ،خاتمي وحوار الحضارات ،مجلة مختارات إيرانية ،العدد ،41مايو .4114
( )2بيان صحفي رقم  ، 49-4112بعنوان الرئيسان اإليراني والجزائري يدعوان في اليونسكو إلى حوار بين
الحضارات ،مكتب الخدمات الصحافية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"يونسكوبرس"2 ،إبريل
.4112
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واعط ــاء الضـ ــوء األخضـ ــر للمجموع ــات الشـ ــيعية الرئيسـ ــية المعارض ــة بـ ــالعراق إلج ـ ـراء اتصـ ــالت
رسمية مع إدارة بو

()1

 .ولكن رغم تلك المحاولت التي حاولتهـا الحكومـة اإليرانيـة لكسـر حـاجز

الجم ــود بينه ــا وب ــين الولي ــات المتح ــدة األمريكي ــة فأنه ــا ل ــم ت ــتد إل ــى تط ــوير النس ــق المطل ــوب م ــن
العالق ــات؛ بس ــبب بع ــض المواض ــيع المص ــيرية مث ــل موض ــون اإلره ــاب ال ــدولي ،وموض ــون انتش ــار

أسلحة الدمار الشامل ،والملـب النـووي اإلي ارنـي ،وموضـون عمليـة السـالم ومـا تبقـى منهـا ،واسـرائيل
والوضــع فــي الشــرق األوســط .فقــد كانــت هــذه المواضــيع تتبــادر إلــى أذهــان الطــرفين كلمــا تبلــورت
محاول ــة للتق ــارب .وبالت ــالي ترج ــع ك ــل المح ــاولت إل ــى نقط ــة الص ــفر

()2

 .بي ــد أنه ــا أي مح ــاولت

الحكومــة اإليرانيــة فــي خطــب الــود األمريكــي أضــفت بعــض المصــداقية والطمئنــان لــدى الســعودية
ودول الخل ـ ــيت والع ـ ــرب بش ـ ــكل ع ـ ــام حي ـ ــث أظه ـ ــرت حس ـ ــن ني ـ ــة الحكوم ـ ــة اإليراني ـ ــة فـ ـ ـي المرون ـ ــة

والبراغماتيــة السياســية مــع جميــع األط ـراب وبالتــالي دفــع ذلــك الــدول الخليجيــة والعربيــة وخصوصــا
السعودية إلى تحسين عالقاتها مع إيران.
وتبلـور ذلــك الطمئنـان بعــد تلـك المســيرة التنازليـة بــين الحكومـة اإليرانيــة وحكومـة الوليــات
المتحدة األمريكية ،حيث بدأت األخيرة المسيرة بتخفـيض قواتهـا فـي الخلـيت إلـى الحـدود التـي كانـت
عليه ــا قب ــل األزم ــة م ــع العـ ـراق ف ــي ش ــباط آذار  ،4999وك ــان أول م ــا س ــحبته حامل ــة الط ــائرات

"إنديبنــدنس" مــع مجموعــة مــن الطــائرات والقاذفــات مــن األنـوان المتقدمــة تكنولوجيــا .وقــد بــرر وزيــر
الــدفان األمريكــي ولــيم كــوهين هــذه الخطــوة بأنهــا لتخفيــب العــبء وضــغوط الســتنفار القتــالي علــى
القوات األمريكية .وردت الحكومـة اإليرانيـة علـى ذلـك بتخفـيض قواتهـا فـي الخلـيت بسـبب السـتقرار
اإلقليمــي ،دون أن يعنــي ذلــك انســحابها الكامــل علــى الــرغم مــن الخطــوة األمريكيــة التــي اعتبرتهــا

ضـرورية لكــن غيــر كافيــة؛ ألنــه لــن يتحقـق للخلــيت السـالم الكامــل مــا بقيــت فيــه قـوات أجنبيــة .وقــد
اعتب ــر محلل ــون أن ه ــذا اإلع ــالن اإلي ارن ــي ردا سـ ـريعا يتج ــاوب م ــع الخطـ ـوات األمريكي ــة ،ويس ــهل
اسـتمرار محــاولت الحـوار اإليرانيــة األمريكيــة فــي ذلــك الوقــت ،ويطمــئن الجيـران العــرب مــن صــدق
()3

نوايا إيران في التقارب اإليراني العربي.

ويبدو أن الحكومة اإليرانية كانـت تنـوي ،بتلـك المحاولـة،

ضرب عصفورين بحجر واحد .فمن ناحية تريـد كسـب الـود األمريكـي بأقصـر الطـرق؛ أمـال فـي أن

( )1المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،وجهتا نظر في مستقبل العالقات اإليرانية األمريكية ،جريدة البيان
اإلماراتية 41 ،سبتمبر .4114

( )2ما شاء اهلل شمس الواعظين ،توتر العالقات األمريكية اإليرانية ،المصدر قناة الجزيرة ،البرامت الحية ،تاريخ
الحلقة .4114-4-41
( )3رياض نجيب الريس ،رياح الشرق :الخليت والعالم العربي عند نهاية القرن العشرين ،منتديات الوحدة العربية،
بيروت ،4111 ،ص.441
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تقوم الوليات المتحدة بكسر الحصار القتصادي عليها .ومن ناحيـة أخـرى ،فهـي توجـه رسـالة إلـى
جيرانها العرب مفادها أن التواجد الكثيب للقوات اإليرانية في منطقة الخليت إنمـا هـو رفـض للتواجـد
العســكري األجنبــي فــي المنطقــة ،والــذي قــد يشــكل خط ـ ار علــى أمنهــا وأمــن الخلــيت برمتــه ،ولــيس

محاولة من إيران لتعريض أمن تلك الدول للخطر .وبالتالي فإن إيـران سـتبقي عملياتهـا المكثفـة فـي
المنطقة طالما تواجدت القوات األمريكية؛ ألن أمـن الخلـيت ،مـن وجهـة نظرهـا ،يجـب أن يكـون مـن
مسئولية دوله ول داعي ألي تدخل خارجي .ومن ثم فهي محاولـة لطمأنـة الـدول العربيـة الخليجيـة،

وخصوصا المملكة العربية السعودية.

أمـا بالنسـبة لسياسـة الحكومـة اإليرانيــة تجـاه روسـيا فقـد كــان أمـ ار طبيعيـا أن تلجـأ الحكومــة
اإليرانيـة لتحسـين عالقاتهــا مـع روســيا ،ألنهـا كانــت تبحـث عـن بــديل دولـي للوليــات المتحـدة؛ لتقــيم
معــه عالقــات جيــدة فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الوليــات المتحــدة األمريكيــة تتمنــع تــارة ول تبــدي
المرونــة الكافيــة ،فــي تحســين عالقاتهــا مــع إي ـران تــارة أخــرى ،بينمــا حكومــة خــاتمي تســعى جاهــدة

لخطـــب ودهـ ــا .وكـ ــأن حكومـــة خـ ــاتمي بعالقاتهـ ــا مـ ــع روسـ ــيا تحـ ــاول أن توجـــه للوليـ ــات المتحـ ــدة
األمريكيــة رســالة ناعمــة ،بأنهــا قــد ترتمــي فــي أحضــان الغـريم األمريكــي إذا بقيــت الوليــات المتحــدة
علــى عنادهــا ولــم تقــدم أيــة مرونــة فــي قبــول المطالــب اإليرانيــة ،التــي مــن شــانها تصــفير مشــكالت

البلدين

()1

ويبــدو أن الحكومــة اإليرانيــة وجــدت فــي روســيا الحليــب األمثــل فــي ظــل ســعيها للعــب دور

إقليمــي فعــال .وقــد شــجعها علــى ذلــك التقــاء عــدد مــن المصــالح المشــتركة بــين البلــدين ،حيــث إن
الق ــدرات العس ــكرية والتقني ــة الت ــي تمتلكه ــا روس ــيا تحتاجه ــا إيـ ـران ف ــي الوص ــول إل ــى إسـ ــت ارتيجيتها
المنشودة ،في حين كانت روسيا التي تطمح إلـى اسـتعادة دورهـا كدولـة عظمـى لهـا مكانتهـا الدوليـة

تـرى فـي إيـران الدولـة األكثـر أهميـة مـن حيــث موقعهـا السـتراتيجي بـين أغنـى منطقتـين بـالنفط فــي
ال عــن كونهــا تشــرب علــى مضــيق بــاب المنــدب ،وعلــى جــزء كبيــر مــن الخلــيت العربــي
العــالم ،فضـ ا
من جهـة وعلـى حـدود جمهوريـات آسـيا الوسـطى والقوقـاز مـن جهـة أخـرى

()2

وبالتـالي فـإن البلـدين

وجـدتا أن هنــاك مصــالح مشــتركة تحــتم عليهمــا العمـل معــا لتحقيقيهــا .ولعــل حكومــة خــاتمي نظــرت
إل ــى أبع ــد م ــن ذل ــك فه ــي عن ــدما تحس ــن عالقاته ــا م ــع روس ــيا وتوق ــع معه ــا العدي ــد م ــن التفاقي ــات
القتصــادية والعســكرية واألمنيــة تثيــر ذلــك غضــب الوليــات المتحــدة األمريكيــة وتوصــل لهــا رســالة
) (1جيمس بيل ،سياسة الهيمنـة للوليـات المتحـدة األمريكيـة وايـران ،فـي سلسـلة د ارسـات عالميـة ،مركـز اإلمـارات
للدراسات والبحوث ،أبوظبي ،4111 ،ص.44
( )2خضر الدهراوي ،إيران إلى أين بعد حرب العراق ،مجلة الدفان العربي ،السنة  ،44العدد  ،11مارس
.4114
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مض ــمونها أن إيـ ـران ل ــديها الب ــديل ال ــذي تق ــيم مع ــه عالق ــات قوي ــة تض ــاهي العالق ــات الت ــي كان ــت
ســتقيمها مــع الوليــات المتحــدة األمريكيــة .وبالتــالي فهــي تحفــز الوليــات المتحــدة لتعيــد النظــر فيمــا

رفضته من مطالب إيرانية .ولـم تثـر هـذه العالقـات حفيظـة الوليـات المتحـدة األمريكيـة فحسـب ،بـل
كان لها أث ار على المملكة العربية السعودية التي ترى أن تطو ار فـي العالقـات الروسـية اإليرانيـة مـن
شــأنه أن يق ــوي ش ــوكة إيـ ـران ويعطيه ــا ال ــدور اإلقليمــي ال ــذي تس ــعى لتحقيق ــه ،عل ــى حس ــاب ال ــدور
السعودي.
دفعــت سياس ــة الحكوم ــة اإليراني ــة ه ــذه الس ــعودية إلقام ــة عالق ــات م ــع حلف ــاء إيـ ـران خ ــارج

المنطقــة مثــل روســيا والصــين .وقــد ظهــر ذلــك جليــا فــي زيــارة الملــك عبــداهلل بــن عبــد العزيــز عنــدما
كــان وليــا للعهــد إلــى موســكو فــي عــام  ، 4114فــي محاولــة منــه لمجــاراة الحكومــة اإليرانيــة بتنفيــذ
نفـس الحركـة ،وذلــك لتفـادي أي ضـرر قــد يمـس الســعودية ومحيطهـا الحيـوي فــي المنطقـة مــن وراء
أي تحــالب إي ارنــي مــع أي دولــة أخــرى . 1ولعــل الســعودية قــد حاولــت بتلــك الحركــة أن تحــول دون
قيام الحكومة اإليرانية بأي أمر من شأنه أن يتثر عليها سلبا.

أما علـى صـعيد السياسـة اإلي ارنيـة تجـاه أوروبـا فلـم تجـد الحكومـة اإليرانيـة أيـة صـعوبة فـي
ذلـك .فقـد شــهدت فتـرة حكــم خـاتمي منــذ بـدايتها قبــولا أوروبيـا لتعزيــز العالقـات مــع إيـران خصوصــا

علــى المســتوى القتصــادي .وربمــا كــان ذلــك لعتقــاد األوروبيــين بــأن العالقــات اإليرانيــة األمريكيــة

تتجه نحو التطبيع ل محالة .ومن هنا ينبغـي علـى أوروبـا اسـتباق الشـركات األمريكيـة التـي سـتلتهم
()2

السوق اإليرانية إذا ما تمت تسوية للخالب السياسي بين طهران وواشنطن

.

وهك ــذا يتض ــح أن ال ــدور السياس ــي البراجم ــاتي ال ــذي لعبت ــه حكوم ــة خ ــاتمي إقليمي ــا ودولي ــا
لتغيــر الصــورة الســلبية إلي ـران فــي أنظــار المجتمعــين اإلقليمــي والــدولي ،قــد حقــق مكاســب داخليــة
إليران ،وأن حكومة خاتمي التـي كانـت تحـاول إبـداء حسـن النوايـا اإليرانيـة ،قـد نجحـت فـي تحسـين
العالقات اإليرانية السعودية.

). S .aurav Jha, Russia-Saudi Relations: The Kingdom and the Bear (1
http://s.v22v.net/LIQ
( )2علي محافظة وآخرون ،مرجع سابق ،ص.412
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المبحث الثاني
السياسة السعودية وأثرها على انفراج العالقات مع إيران
أوال  0-السياسة اإلقليمية للسعودية:
لعب ــت السياس ــة اإلقليمي ــة للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية دو ار مهم ــا ف ــي انفـ ـراج عالقاته ــا م ــع
إيران .فالسعودية ،كما ذكر سابقا ،كانت تواقة لفتح صفحة جديـدة مـن العالقـات مـع إيـران؛ لتطـوي
ولــو متقتــا م ارحــل التــوتر بــين البلــدين خاصــة ،وبــين إي ـران ودول الخلــيت بشــكل عــام ،حيــث إنهــا

حملت على عاتقها سياسة تصفير المشكالت في منطقة الخليت.
وفــي هــذا الســياق فــإن عــددا مــن الم ـراقبين يــرون أن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت فــي
ذلــك الوقــت ،تتحــرك نحــو إي ـران مــن منظــار ترتيــب الوضــع األمنــي اإلقليمــي فــي الخلــيت فــي ظــل
التطــورات الخليجيــة المســتجدة علــى الــرغم مــن أن هــذا قــد يــتثر ســلبا فــي أنمــاط العالقــات داخــل
()1

منظومة مجلس التعاون الذي يعتبر القوة اإلقليمية الثالثة في المنطقة مـع إيـران والعـراق

 .األمـر

ال ــذي دفعه ــا للتنقي ــب ع ــن س ــبل للتق ــارب ب ــين إيـ ـران والع ــرب ،وب ــاألخص ب ــين إيـ ـران ودول مجل ــس
التع ــاون الخليج ــي واس ــتنادا إل ــى ذل ــك فق ــد ص ــرح س ــعود الفيص ــل وزي ــر خارجي ــة المملك ــة العربي ــة
الســعودية آنــذاك أثنــاء افتتــاح مجلــس الــوزراء الخليجــي فــي جــدة فــي  49نيســان  4111بقولــه " إن
عالقات مجلس األمن الخليجي مع إيران تشكل ركيزة أساسية في أمن منطقة الخليت"

()2

.

والذي كان سائدا في ذلـك الوقـت أن المنطقـة العربيـة ومنطقـة الشـرق األوسـط عامـة كانـت
تشــهد مخاضــا صــعبا للوصــول إلــى تســوية للص ـران العربــي اإلس ـرائيلي فــي ظــل خلــل واضــح فــي
تـوازن القــوى العربــي اإلقليمــي ،وأن التقــارب اإلسـرائيلي التركــي أثــر بشــكل لفــت علــى تـوازن القــوى

فـي المنطقــة .وقــد دفـع هــذا الوضــع المملكــة العربيـة الســعودية إلــى التحـرك بخطـوات سـريعة باتجــاه
إي ـران ،بوصــفها إحــدى القــوى اإلقليميــة  ،والتــي ل يمكــن تجاهــل مصــالحها فــي حــال التوصــل ألي
ترتيبـات جديــدة ،لتحقيــق قـدر مــن التـوازن فـي المنطقــة .ويتطلــب هـذا األمــر تقاربــا عربيـا إيرانيــا فــي
مواجهــة التقــارب اإلسـرائيلي التركــي  ،وبخاصــة ألن الــدعم اإلي ارنــي للحــق العربــي فــي الص ـران مــع

إس ـرائيل دعــم معلــن ومســتمر .وقــد دفــع ذلــك التجــاه المملكــة الســعودية إلــى تحســين عالقاتهــا مــع
( )1منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص ص .412-411
( )2محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية اإليرانية رتية مستقبلية ،مجلة السياسة الدولية ،السنة ،41
العدد  ،414تموز  ،4111ص.421
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إيران

()1

وقد لقت سياسة السعودية فـي قطـع عالقاتهـا مـع طالبـان فـي أفغانسـتان موقـع استحسـان

من إيران التي رحبت بذلك ،واعتبرت أن تلـك الخطـوة مـن السـعودية إيجابيـة وتليـق بمكانـة المملكـة

()2

 .وم ــن المالح ــظ هن ــا أن الس ــعودية حاول ــت ف ــي تل ــك الفتـ ـرة تحقي ــق أفض ــل الم ارح ــل ف ــي كس ــر

الجمـود اإلي ارنـي العربـي وخصوصـا مـع دول الخلـيت؛ وذلـك بحثـا عـن تـدعيم اسـتقرار المنطقـة التــي
طالت معاناتها من الحروب والصراعات .لقد نظرت السعودية إلى إيـ ارن علـى أنهـا شـريك ل يمكـن
تجاهل ــه سـ ـواء قبلت ــه دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي أم ل .فم ــن غي ــر المعق ــول ،م ــن وجه ــة نظ ــر
المملكة العربية السعودية ،استثناء طهران من أي منظومـة أمنيـة قـد تقـوم فـي منطقـة الخلـيت ،علـى

المــدى الطويــل

()3

 .ويفهــم مــن ذلــك أن المملكــة العربيــة الســعودية تــدرك تمامــا أنــه ل يمكــن القيــام

بأي تفاهم أمني على المستوى اإلقليمي الخليجي إل بوجـود إيـران كعنصـر فعـال فيـه ،وال فـإن أيـة

محاولــة لســتثناء إي ـران مــن القضــايا الخليجيــة المشــتركة ،وخصوصــا أمــن الخلــيت ،أشــبه مــا يكــون

بالنفخ في بوق مثقوب.
وهـذا مــا جعــل المملكــة العربيـة الســعودية تــرى أنــه مــن الضـروري فــتح آفــاق تعاونيــة وســبل
سلمية بين إيران ودول المنطقـة خصوصـا فـي القضـايا العالقـة بـين الطـرفين .فـال يمكـن ،مـثال ،مـن
وجهـة نظـر الســعودية ،اسـتعادة الجـزر اإلماراتيــة الـثالث مـا لــم يحـدث تقـارب بــين الجانـب اإلي ارنــي

ودول مجلـس التعــاون الخليجــي  .وهـذا مــا صــرح بـه وزيــر الخارجيــة السـعودي ســعود الفيصــل فــي
 41آذار مــن العــام  4111لصــحيفة البيــان اإلماراتيــة بقولــه" إن تطــوير العالقــات األخويــة المبنيــة
على المصالح مع إيران يهيا األمور لعالقات أفضل ويسهم في تسوية المسائل المعلقـة مـع إيـران"

()4

 .ويضـــاب إلـ ــى ذلـ ــك مـــا شـ ــهده الجانـــب السياسـ ــي للبلـ ــدين مـــن تنسـ ــيق بـ ــين حكومـــة خـ ــاتمي

والحكومــة الســعودية بشــأن القضــية الفلســطينية ،حيــث كــان هنــاك اتفــاق واضــح بشــأنها ؛ ممــا زاد،
بدوره ،في عوامل التقارب بين البلدين

()5

 .وهنا يبدو أن الحكومة السـعودية فـي سياسـتها اإلقليميـة

كانــت تتخــذ مــن القضــايا اإلقليميــة العالقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط أرضــية خصــبة لــزرن بــذور

العالقــات والتق ــارب اإلي ارن ــي الس ــعودي ،وف ــتح مجــالت تج ــاوز القطيع ــة والتح ــادث والتباح ــث ب ــدءا

ـاء بالتباحـث فــي شـتون بينيــة وعالقـات طيبـة بــين الطـرفين .واجمــال لمـا ســبق
بشـتون إقليميـة وانتهـ ا

( )1محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية ،مرجع سابق.424 ،
( )2المرجع السابق ،ص.421

( )3محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص.11
( )4صحيفة البيان اإلماراتية ،األربعاء 44شباط فبراير .4114
( )5المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،دوافع وآفاق التقارب السعودي اإليراني ،عن موقع البينة ،على
الرابط التالي=http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1479&lang :
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فقــد لعبــت السياســة اإلقليميــة للمملكــة العربيــة الســعودية دو ار مهمــا فــي ترطيــب األج ـواء بــين إي ـران
والسعودية ،وفي فـتح السـبل أمـام العالقـات التـي طالمـا انقطعـت حتـى جـاءت فتـرة 4112-4991

التي وصلت فيهـا العالقـات اإليرانيـة السـعودية إلـى أفضـل حالتهـا ،فـي ظـل إرجـاء وجهـات النظـر

المختلف ــة بـ ــين البل ــدين وتقـــديم الوجه ــات المتقارب ـ ـة بش ــأن العالقـــات والقض ــايا اإلقليميـــة الت ــي تهـ ــم
البلدين.

ثانيا  -السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية:
لق ـ ــد كان ـ ــت المملك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية ،ومن ـ ــذ تأسيس ـ ــها ،حليفـ ـ ـا قويـ ـ ـا للولي ـ ــات المتح ـ ــدة

األمريكيــة .فــاألخيرة هــي الدولــة العظمــى التــي تــتثر علــى العــالم كلــه ،بسياســتها الدوليــة  .ومــن ثــم
فــإن كــون الوليــات المتحــدة األمريكيــة حليفــا للســعودية أم ـ ار يعطيهــا مكانــة إقليميــة أولــى ،ويجعلهــا
مهاب ــة الجان ــب .وق ــد جعل ــت تل ــك المكان ــة مـــن تل ــك الدول ــة العظم ــى الحلي ــب األوح ــد للسـ ــعودية.

وأعطتهــا ض ــوءا أخض ـ َـر للتــدخل ف ــي منطق ــة الخلــيت العرب ــي؛ بحج ــة الحفــاظ عل ــى مصـ ـالحها م ــع
حلفائها  .األمر الذي أزعت طهران التي تعتبـر الوليـات المتحـدة األمريكيـة العـدو األكبـر .وقـد أدى
ذلــك إلــى اســتمرار العــداوة بــين طهـران والريــاض التــي كانــت تنفــذ ،مــن وجهــة نظــر إيـران ،السياســة
األمريكيــة دون تــردد ،وأنهــا ،حتــى عنــدما أرادت تحســين العالقــات الســعودية مــع إي ـران قــد حصــلت

على الموافقة من حليفها األكبر ،أولا.

لق ــد أرادت الولي ــات المتحـــدة األمريكي ــة ف ــي أواخـــر التس ــعينات إتب ــان سياســـة جدي ــدة مـ ــع
طهـران؛ محاولــة منهــا لحتوائهــا ،ولتنفيــذ تلــك السياســة شــجع األمريكــان التقــارب اإلي ارنــي الســعودي
ألنــه مــن وجهــة نظــرهم يصــب فــي مجــرى تلــك السياســة

()1

 .ويــرى بعــض البــاحثين أن الوليــات

المتح ـ ــدة ب ـ ــذلت ،عل ـ ــى م ـ ــدار ع ـ ــام ( ،)4999-4999جه ـ ــدا كبيـ ـ ـ ار لتحس ـ ــين العالق ـ ــات اإليراني ـ ــة

السـ ــعودية .وذلـ ــك علـ ــى أمـ ــل أن تلعـ ــب السـ ــعودية دور الوسـ ــيط فـ ــي تطبيـ ــع العالقـ ــات األمريكيـ ــة
()2

اإليرانية

 .والمفارقة هنا ،هي أن السياسـة الدوليـة للمملكـة العربيـة السـعودية التـي اقتصـرت علـى

حليــب دولــي أوحــد ،والتــي كانــت ســببا مباش ـ ار فــي تــوتر العالقــات بــين الســعودية واي ـران فــي فت ـرات

سابقة هي نفسها السياسة التي لعبت دو ار في نزن فتيل هذا التوتر في تلـك الفتـرة .ومـن هنـا يتضـح

مدى تأثير الوليات المتحدة األمريكية على سياسات المملكة العربية السعودية تجاه إيران.
ومـن الواضـح أن السياسـة الجديـدة للوليـات المتحـدة األمريكيـة لـم تحقـق أهـدافها .فصــحيح
أن العالق ــات ب ــين إيـ ـران والس ــعودية تحس ــنت كم ــا أرادت ،لك ــن ه ــذا التحس ــن م ــا ل ــم يحق ــق أه ــداب

( )1عبد اهلل النفيسي ،مرجع سابق ،ص.21
( )2نفين مسعد ،صنع القرار في إيران والعالقات العربية اإليرانية ،مرجع سابق ،ص.14
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الوليات المتحدة  .لذلك أرادت تـدارك الموقـب فبـدأت تصـرح علـى لسـان ساسـتها بـأن إيـران تحـاول
()1

اســتغالل الخلــل فــي النظــام اإلقليمــي لتنشــيط دورهــا فــي المنطقــة والهيمنــة عليهــا بــذرائع دينيــة

،

وأن إيـران لـم تلـت ملـب تصـدير الثـورة ،وانمــا قامـت بتأجيلـه .والـدليل علـى ذلـك أن بعـض العناصــر
المتشددة في الحكومة اإليرانية ل تزال تتبنـى سياسـة تصـدير الثـورة ،وتبـذل جهـودا لتطـوير القـدرات
()2

العســكرية اإليرانيــة تحقيقــا لهــدفها األعلــى وهــو جعــل إيـران قــوة مهيمنــة فــي المنطقــة

 .ومــع ذلــك

فإن تلـك التصـريحات لـم تـتثر علـى موقـب المملكـة العربيـة السـعودية التـي يبـدو أنهـا كانـت ارضـية

عن هذا التطور  .ولذلك استمرت في تلك العالقـات بـل أصـبحت تلـك الفتـرة مـن أزهـى الفتـرات فـي
العالقات بين البلدين رغم أن الوليات المتحدة حاولت الوقوب فـي وجـه ذلـك األمـر الـذي أدى إلـى
بعض التوتر في العالقات األمريكية السعودية.
وعلى أية حال فقد ساهم ذلك التوتر في العالقات السعودية األمريكية في تحقيـق قـدر مـن
التق ــارب ب ــين إيـ ـران والس ــعودية

()3

 ،حي ــث تغ ــذى ه ــذا الت ــوتر عل ــى مجموع ــة م ــن األح ــداث الت ــي

أضــفت عليــه نوعــا مــن النفــور بــين البلــدين ،وكــان مــن بينهــا أحــداث 44ســبتمبر  ، 4114والحــرب

األمريكيــة علــى اإلســالم الت ــي تعتب ـره إرهابــا

()4

 .إن تلــك األح ــداث المت ـواترة علــى منطقــة الخل ــيت

والتـ ي نــتت عنهـا هــذا التخـبط فــي السياســة األمريكيـة دفعــت المملكـة العربيــة السـعودية إلــى أن تعيــد
النظـر فــي سياســتها الدوليــة وبالتــالي فَــتِح نوافــذ جديــدة فــي البيــت الســعودي علــى حلفــاء جــدد وعــدم
القتصــار علــى النافــذة األمريكيــة التــي لــم تعــد تشــكل مصــدر أمــان لهــا ولــم يكــن ذلــك اإلحســاس

ي قتصر على السعودية فقط ،بل على معظم دول الخلـيت التـي اتجهـت إلـى البحـث عـن حلفـاء جـدد
ولربمـا هــذا التوجـه جــاء نتيجـة للتحــول الـذي طـ أر علـى الرتيــة األمريكيـة بالنســبة إلعـادة النظــر فــي

أولوية عالقاتها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومــع الغ ــزو األمريك ــي للعـ ـراق ع ــام 4114م ،دخل ــت العالق ــات الس ــعودية األمريكي ــة ط ــو ار

جدي ــدا ،إذ دخل ــت المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ف ــي التح ــالب ال ــدولي اله ــادب إلس ــقاط نظ ــام ص ــدام

( )1مثنى حمدي الثويني ،العالقات األمريكية اإليرانية للمدة  ،4999-4999رسالة دكتو اره غير منشورة ،جامعة
بغداد ،كلية العلوم السياسية ،4999 ،ص.99
(Strategic assessment 1997:Flashpoints and force structure, national defense )2
university institute for national strategic studies, USA, 1997

( )3عبد اهلل فالح المطيري ،مرجع سابق ،ص.44
( )4عبد العزيز عبد العزيز المهري ،التحولت السياسية في النظام الدولي الجديد وأثرها على أمن دول مجلس
التعاون الخليجي واستقرارها خالل الفترة  ،4141-4991رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق
األوسط ،قسم العلوم السياسية ،األردن ،4141 ،ص.14
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حسـين ،وشــاركت فــي إدارة الصـران بفعاليــة لوجســتية وجيوسياسـية كبيـرة .فــي الوقــت الــذي توجســت
فيــه إي ـران مــن ذلــك الغــزو ،ولكنهــا لــم تلبــث حتــى عــززت عالقاتهــا مــع المعارضــة العراقيــة علــى

األرض ،تلــك المعارضــة التــي تســلمت زمــام األمــور بعــد أن وضــعت الحــرب أوزارهــا .وهكــذا التقــت
السياســتين اإليرانيــة والســعودية علــى الرغبــة فــي إســقاط صــدام ،وفــي التعــاي

مــع النظــام الع ارقــي

الجديـد ،ولكـن بـدرجات متفاوتـة ،حيــث انـدفعت إيـران لتعزيـز عالقاتهــا مـع القـوى الشـيعية الحاكمــة،
فـي حـين لـم تــنجح السـعودية فـي حمايـة مصــالحها فـي العـراق مـن خــالل األحـزاب العراقيـة الســنية.

ومهمـا يكــن مــن أمــر فقــد انعكســت هــذه التطـورات علــى السياســة الخارجيــة الســعودية التــي حافظــت
عل ــى عالقاته ــا المميـ ـزة م ــع الولي ــات المتح ــدة ،ولكنه ــا لج ــأت إل ــى ف ــتح آف ــاق للتع ــاون م ــع روس ــيا
صــاحبة التــأثير الكبيــر علــى إيـران؛ لالســتعانة بهــا فــي حالــة ســلوك إيـران لسياســة خليجيــة مختلفــة،

وبخاصة في ظل غياب الرئيس خاتمي.

ورغم أن الحرب علـى العـراق سـنة 4114م ،لـم تـتثر علـى عالقـات التعـاون العسـكري مـع

واشنطن.

()1

فأنها قد دفعت المملكة العربيـة السـعودية للتوجـه شـرقا ،وحثتهـا علـى تطـوير عالقاتهـا

مع روسيا وبعض الدول األسيوية .وقـد تأكـد هـذا التوجـه فـي الزيـارة التـي قـام بهـا العاهـل السـعودي
الملك عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز ،وكـان آنـذاك وليـا للعهـد ،للعاصـمة الروسـية موسـكو عـام . 4114

فقــد اعتبــرت هــذه الزيــارة تعبي ـ ار عــن ضــرورة دعــم العالقــات لتجــاوز التفــرد األمريكــي فــي الخلــيت.
وأنها تعبير عن إدراك الرياض بأن موسكو ل تزال قوة دولية كبرى ،فهـي صـاحبة نفـوذ فـي مجلـس
األمــن ،ومتهلــة ألن تكــون لعبــا أساســيا فــي عــالم متعــدد األقطــاب .وهــي تتمتــع بعالقــات إيرانيــة

متمي ـزة .وهــو مــا عبــر عنــه وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل بقولــه" إن روســيا تظــل دولــة
()2

مهمــة فــي العالقــات الدوليــة وســيكون دورهــا فــي المســتقبل مــتث ار"

 .ويبــدو أن هــذا التحــول فــي

السياسة السعودية قد ساهم فـي توطيـد عالقاتهـا مـع جمهوريـة إيـران اإلسـالمية ،ألن إقامـة المملكـة
العربيـة الســعودية عالقــات طيبـة مــع روســيا بــين إليـران أن سياســتها الدوليــة أصـبحت لــم تعــد حكـ ار
عل ــى الولي ــات المتح ــدة  ،وأن الس ــعودية ب ــدأت ت ــتخلص م ــن الض ــغط األمريك ــي ال ــذي ك ــان يقي ــد

عالقاتها مع إيران.

( )1محمد عبد الغفار ،اإلستراتيجية اإلقليمية والدولية ألمن منطقة الخليت العربي :رتية في محركات الصران
الستراتيجي والتفاعالت اإلقليمية معها ،مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة ،المنامة،
 ،4144ص.44
( )2بالل الحسن ،السعودية تفعل ما ل يجرت عليه اآلخرون ،الشرق األوسط للنشر والتوزيع ،لندن،4114 ،
ص.1
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المبحث الثالث
تطور العالقات الثنائية بين الدولتين على ضوء السياسات السابقة
بعــد تنــاول السياســات اإلقليميــة والدوليــة للحكــومتين وبيــان أثــر تلــك السياســات علــى انف ـراج
العالقات يبن البلدين أصبح في اإلمكـان الحـديث عـن السياسـات الثنائيـة بـين الحكـومتين :اإليرانيـة
والسعودية ،والتي تبين مدى تحسن العالقات بين البلدين ،وتوضـح الخطـوات اإليجابيـة التـي قامـت

د
مسبب من شأنه أن يثير خالفا وتوت ار بينهما.
بها الحكومتان؛ لتوطيد هذه العالقات ،ودرء أي

لقد شهدت العالقـات اإليرانيـة السـعودية فـي الفتـرة مـا بـين  4112-4991تحسـنا ملحوظـا

دل عليـه عــدد مـن المتشـرات وبطبيعــة الحـال فــإن لكــل مـن الطــرفين عــدد مـن المصــالح واألهــداب
الت ــي كان ــت وراء تقارب ــه م ــع الط ــرب اآلخ ــر .ف ــإيران م ــن جانبه ــا كان ــت تس ــعى إل ــى كس ــب الض ــلع
الخليجــي العربــي األقــوى؛ تــدعيما لمكانتهــا ونفوذهــا ،وكس ـ ار لحالــة الجمــود علــى مســتوى السياســة
الخارجية التي اتسمت بها طهـران ،عقـب الثـورة اإلسـالمية .فالسـعودية ،مـن وجهـة النظـر اإليرانيـة،

تعــد الحليــب العربــي األول للوليــات المتحــدة األمريكيــة ،التــي مــا ازلــت تفــرض حصــا ار علــى النظــام
اإلس ــالمي ف ــي إيـ ـران ،وبالت ــالي ف ــإن تحس ــين عالقاته ــا معه ــا س ــيفتح مج ــال للتق ــرب م ــن واش ــنطن،
ولتقليص الضغوط الدولية التي فرضت على إيران منذ قيام الثورة اإلسالمية حتـى هـذه الفتـرة .وفـي

المقابل فإن المملكة العربية السعودية وجدت بأن عالقاتها مـع إيـران بوصـول رئيسـها الجديـد محمـد
خاتمي سيبشر بتطورات إيجابية ،وسيخلق جـوا مـن الصـفو والتفـاهم المشـترك فـي المجـال السياسـي
والدبلوماســي ،والــذي يعكــس بــدوره وتلقائيــا تحســنا فــي عالقاتهــا القتصــادية مــع إي ـران فــي مجــال
()1

النفط والتجارة.

ومن هنـا فـإن أي تقـارب يحـدث بـين الريـاض وطهـران يعـد بمثابـة رسـالة واضـحة

إلى واشنطن مفادها أن سياسة الحتواء المزدوج التي تمارس ضد العراق وايران قـد فشـلت أو علـى
األقــل فــي شــقها الشــرقي الموجــه باتجــاه طه ـران .ومــن ثــم ل داعــي للضــغوط الدوليــة ،المتمثلــة فــي
الحصــار القتصــادي ،المفروضــة علــى إي ـران .أضــب إلــى ذلــك أن إي ـران مــن خــالل نجاحهــا فــي
إقامــة عالقــات اقتصــادية مــع الســعودية ودول الخلــيت تكــون قــد اســتطاعت ،بالفعــل ،أن تخــرق هــذا

الحصار ،وبمساعدة حلفاء الوليات المتحدة األمريكية أنفسهم.
وتحقيقـا لتلـك السياسـات خفىـت حـدة الصـران والتنـافس حـول الريـادة علـى العـالم اإلســالمي.
إذ تبلورت قناعـة لـدى الحكـومتين السـعودية واإليرانيـة بـأن صـران الشـرعيات لـن يـتدي بينهمـا إلـى
( )1صحيفة البيان اإلماراتية 44 ،شباط  ،4114ص ص .1-1
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نتيجة واألهـم أنـه لـن يـتدي إل إلـى مزيـدا مـن عـدم السـتقرار فـي المنطقـة  .وقـد أدت تلـك القناعـة
()1

إلـى بلــورة أرضــية تفـاهم مشــتركة بــين البلــدين.

وبـدأ هــذا التقــارب باسـتئناب الــرحالت الجويــة بــين

الــدولتين .و ثــم جــرت لقــاءات متبادلــة علــى أعلــى المســتويات ،بــدءا باللقــاء الــذي تــم بــين هاشــمي

رافس ــنجاني – رئ ــيس مجم ــع تش ــخيص مص ــلحة النظ ــام ف ــي إيـ ـران -وول ــي العه ــد الس ــعودي آن ــذاك
األميــر عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز علــى هــام

اجتماعــات مــتتمر القمــة اإلســالمية الســتثنائي فــي

إسـالم آبـاد فـي منتصـب عـام  ، 4991ثـم اللقـاء الثـاني لـولي العهـد السـعودي مـع الـرئيس اإلي ارنـي
الجدي ــد محم ــد خ ــاتمي خ ــالل م ــتتمر القم ــة اإلس ــالمية ال ــذي عق ــد ف ــي طهـ ـران ف ــي ك ــانون األول
()2

.4991

 .فقد أزيلت ،تبعا لهـذا اللقـاء رفيـع المسـتوى ،المحـاذير بـين الحكـومتين ،وبـدأت صـفحة

تعاون جديدة.
ولق ــد أع ــرب وزي ــر ال ــدفان اإلي ارن ــي اللـ ـواء عل ــي ش ــمخاني ع ــن امتن ــان حكومت ــه للمملك ــة
الســعودية لمش ــاركتها فــي ه ــذه القم ــة علــى مس ــتوى ع ــال وأكــد عل ــى ذل ــك المتنــان خ ــالل اتص ــاله

الهــاتفي مــع النائــب الثــاني ل ـرئيس مجلــس الــوزراء ووزيــر الــدفان الســعودي األميــر ســلطان بــن عبــد
العزيــز عشــية القمــة بــأن بــالده تضــع الريــاض فــي أعلــى ســلم أولوياتهــا لتنطلــق منهــا فــي تطــوير
()3

العالقــات مــع دول الخلــيت العربــي ،بــل مــع بــاقي بلــدان العــالم اإلســالمي.

 .ول غــرو أن تق ــدر

إيران تلـك الزيـارة تقـدي ار خاصـا ،فـإن تلـك الزيـارة لألميـر عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز لطهـران أثنـاء قمـة
المــتتمر اإلســالمي تعــد أول زيــارة رفيعــة المســتوى بــين البلــدين منــذ قيــام الثــورة اإليرانيــة . 4919

كما أنها كانت فاتحة لعهد جديد من الزيارات والمشاورات المتبادلة بين الطـرفين  .فبعـد تلـك الزيـارة

 ،زار طهـران عــدد مــن كبــار المســئولين الســعوديين  ،إذ زارهــا وزيــر الدولــة وعضــو مجلــس الــوزراء
الــدكتور عبــد العزيــز الخــويطر حــامال رســائل مــن كبــار المســئولين الســعوديين إلــى ال ـرئيس الجديــد
خـاتمي والـرئيس السـابق رافسـنجاني .ثـم زارهـا عـام  4999كـل مـن سـعود الفيصـل وزيـر الخارجيـة،
ووفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة رئيس المجلـس الشـيخ محمـد بـن جبيـر .وفـي شـهر مـايو

م ــن الع ــام  4999زار األمي ــر س ــلطان ب ــن عب ــد العزي ــز طهـ ـران ،والتق ــى خ ــالل تل ــك الزي ــارة كب ــار
المسـئولين اإليـرانيين ،وعلــى أرسـهم مرشــد الثــورة علـي خــامنئي .وجــرت العـادة فــي تلــك الزيــارات أن
يثن ــي المس ــئولون الس ــعوديين عل ــى الجان ــب اإلي ارن ــي ،ويتك ــدون عل ــى عم ــق الص ــداقة ب ــين البل ــدين
()4

والعزم على توثيق العالقات على جميع األصعدة.

( )1مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص.421
( )2محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص.41
( )3فهد مزبان خزاز الخزاز ،مرجع سابق ،ص.9
( )4صالح عبد العزيز النجدي ،مرجع سابق ،ص.4
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لقد تعددت ،في الواقع ،القضايا التي تدخل فـي نطـاق العالقـات اإليرانيـة السـعودية .األمـر
الــذي أدى إلــى خلــق عالقــات ارتباطيــة بــين هــذه القضــايا .ول شــك أن الــنفط هــو إحــدى القضــايا

المهمــة بالنس ــبة لهــذه العالق ــات بحكــم كونهم ــا م ــن أكبــر ال ــدول ذات الثقــل ف ــي هــذا المج ــال .وق ــد
أوض ــحت خبـ ـرة البل ــدين أهمي ــة تل ــك العالق ــات فيم ــا يتعل ــق بسياس ــات اإلنت ــاج واألس ــعار انخفاض ــا
()1

وارتفاعا.

 .وبما أن النفط كان بمثابة رابط سياسي واقتصادي بـين البلـدين فهـو قـد عـزز التقـارب

بـين السـعودية وايـران بصــورة أكبـر وذلـك علـى اعتبــار أن البلـدين مـن أكبـر الــدول إنتاجـا للـنفط فــي
منظمــة األوبــك .ففــي الوقــت الــذي تــدهورت فيــه أســعار الــنفط لعــامي  4999-4991حتــى وصــل
ســعر البرمي ــل الواح ــد إل ــى  1دولرات ،ك ــان للتق ــارب اإلي ارنــي الس ــعودي دور ف ــي خل ــق تـ ـوازن ف ــي
سـوق الـنفط بعــد اتفـاق البلــدين علـى سـقب ثابــت لانتـاج ودخولهمــا مـع كـل مــن فنـزويال والمكســيك
فــي اتفــاق يقضــي بتخفــيض اإلنتــاج ممــا أدى إلــى ارتفــان ســعر البرميــل الواحــد لح ـوالي  44دول ار.

()2

()3

 ،ثــم وصــل ســعره لنحــو  41دول ار فــي عــام .4999

 .وكــل مــا يهمنــا هنــا ،مــن تلــك األرقــام

أنها تبين أثر التقارب بين إيران والسعودية على استقرار السوق النفطي العالمي.
ولـم تكــن قضــية الملــب النــووي اإلي ارنــي ،وب ارعــة الحكومــة الســعودية السياســية فــي التعامــل
بشأنه مع الطرب اإليراني في تلك الفترة ،لـم تكـن بأقـل أهميـة مـن قضـية الـنفط أثـ ار علـى العالقـات

اإليرانيـة الســعودية  .ففـي الوقــت الـذي كانــت الـدول العربيــة جمعـاء وخصوصــا دول الخلـيت ،ومنهــا
الســعودية ،تخشــى مــن الملــب النــووي اإلي ارنــي ،ومــن تطــوره والخطــورة التــي قــد يشــكلها علــى أمــن
المنطقــة ،وجــدنا أن الحكومــة الســعودية رأت أن حــل تلــك المســألة بــالحوار والطــرق الدبلوماســية هــو

أفضل الحلول وأن اللجوء إلى القوة ضد إيران قد يتدي إلى نتائت ل تحمد عقباها .وهـذا مـا اتضـح
في محاولة األمير سعود الفيصـل وزيـر الخارجيـة السـعودي تلطيـب األجـواء مـع إيـران ،بعـد األزمـة
الت ــي كانـــت بينهـــا وبـ ــين المجتم ــع الـــدولي حـ ــول الملـــب النـ ــووي اإلي ارن ــي .فهـ ــو لـــم ينكـــر الع ارقـ ــة
واإلمكانيــات العظيمــة إليـران التــي تخولهــا ألن تكــون قــوة مهابــة الجانــب .وقــد نـ ىـوه فــي نفــس الوقــت

إلــى السياســة المتفــق عليهــا بــأن تكــون منطقــة الخلــيت ومنطقــة الشــرق األوســط خاليــة مــن أســلحة

الـدمار الشـامل ،وأكـد علـى مواصـلة الحـوار مـع طهـران فـي ثقـة كاملـة إلـى أنـه يمكـن الوصـول إلـى
تفاهم ،يأخذ بالحسبان مصالح جميع دول المنطقة .كما أكد رفـض المملكـة السـعودية إحالـة الملـب

( )1محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية ،مرجع سابق ،ص.421
( )2فهد مزبان خزاز الخزاز ،مرجع سابق ،ص ص .44-41
( )3صحيفة أخبار الخليت البحرينية 49 ،كانون األول .41114
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()1

النووي اإليراني إلى مجلس األمن؛ ألنها تفضل منهت الحوار فـي تلـك القضـية.

وقـد انعكـس هـذا

الموق ــب للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية بوض ــوح عل ــى البي ــان الخت ــامي للقم ــة الخليجي ــة ف ــي أب ــو ظب ــي
()2

ديســمبر .4112

وم ــن الطبيعــي أن يك ــون له ــذا الموقــب وقع ــا إيجابي ــا علــى العالق ــات اإليراني ــة

السعودية خصوصا وأن هـذا الموقـب وضـح حسـن نوايـا الحكومـة السـعودية ورغبتهـا فـي السـتمرار
فــي العالقــات الطيبــة مــع إيـران وهــي بتلــك الدبلوماســية تعلــق آمــالا علــى أن تســتجيب إيـران لحســن

النوايا ،وتتراجع عما ترنو إليه من تطوير لبرنامجها النووي.

ولك ــن ك ــان م ــن الواض ــح أن ــه م ــن الص ــعب أن تت ــأثر إيـ ـران به ــذا الت ــرويض الدبلوماس ــي؛

فتتنــازل عــن عزمهــا فــي تطــوير قــدراتها النوويــة؛ ألنهــا تعتبــر أن ذلــك حــق لهــا مثلمــا اعتبـره الغــرب
حقـا إلسـرائيل ،لكنهــا حرصــت علــى طمأنــة الـدول العربيــة الخليجيــة تجــاه برنامجهــا النــووي وقــد ارتها
العســكرية الجديــدة ،وأكــدت علــى أن الــدول العربيــة الخليجيــة غيــر مســتهدفة مــن هــذه القــدرات .وقــد
حرصــت علــى تقــديم كافــة أن ـوان الــدعم لــدول الج ـوار والنخ ـراط فــي منظومــة أمــن إقليمــي تحقــق

المصالح المشتركة لكل دول المنطقة .وقـد حـرص اإليرانيـون  ،أيضـا ،علـى توصـيل تلـك المعـاني

إلـى كبـار المسـئولين الخليجيـين وعلـى أرسـهم الملـك السـعودي وحكومتـه؛ وذلـك مـن خـالل الزيـارات
المتعــددة التــي قــام بهــا عــدد مــن كبــار المســئولين اإلي ـرانيين ،أو مــن خــالل زيــارات كبــار المســئولين
()3

الخليجيين لطهران.

واس ــتكمال لحلق ــة الزي ــارات المتبادل ــة لكب ــار مس ــئولي البل ــدين ك ــان ل ب ــد م ــن اإلش ــارة إل ــى

زيــارتي رافســنجاني للريــاض فــي آيــار وســعود الفيصــل إلــى طه ـران فــي شــباط مــن العــام  4999؛

وذلــك لمــا تمخــض عــن هــاتين الزيــارتين مــن اتفاقيــات تعــاون لمــدة خمســة أع ـوام ،مــن أوائــل عــام
-4999حت ــى نهاي ــة ع ــام  . 4114ذل ــك التع ــاون ال ــذي ش ــمل مج ــالت اقتص ــادية وفني ــة وعلمي ــة
()4

وثقافي ــة  ،وأدى إل ــى تش ــجيع وتس ــهيل الس ــتثمار لمـ ـواطني ال ــدولتين ف ــي تل ــك المج ــالت .

وق ــد

ج ــاءت زي ــارة الـ ـرئيس اإلي ارن ــي محم ــد خ ــاتمي إل ــى الري ــاض ف ــي آذار  4999لتعط ــي دفع ــة أكب ــر
لتحسين العالقات ولمزيد مـن التقـارب فـي وجهـات النظـر فـي عـدد مـن القضـايا مثـل عمليـة السـالم

( )1رجائي سالمة الجرابعة ،اإلستراتيجية اإليرانية تجاه األمن القومي العربي قي منطقة الشرق األوسط -4919
 ،4144مرجع سابق،ص ص. 19-19

( )2محمد السعيد ادريس ،إيران قوة إقليمية عظمى :الخليت واألزمة النووية اإليرانية ،موقع األهرام نقال عن مجلة
السياسة الدولية ،تاريخ دخول الموقع 4يوليو  ،4111الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221724&eid=327
( )3المرجع السابق ،نفسه.
( )4فهد مزبان خزاز الخزاز ،مرجع سابق ،ص ص .44-44
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فــي الشــرق األوســط ،والحــرب األهليــة فــي أفغانســتان وموقفهمــا مــن الحــد مــن النتشــار النــووي فــي
المنطقة ومكافحة اإلرهاب .فقد تمخض عن تلك الزيارة بيان ختامي مشترك تضمن اآلتي :
 -4أن إي ـران والســعودية ترســيان أســس التعــاون والتنســيق فــي المواقــب المشــتركة مــن القضــايا
اإلقليمية والدولية.

 -4تأكي ـد العمــل علــى ضــرورة اتخــاذ الخط ـوات الكفيلــة بتعزيــز التعــاون القتصــادي والتجــاري
()1

وتنشيط عمل اللجنة القتصادية بهدب تعزيز التبادل التجاري والستثماري.

ورغ ــم الخ ــتالب الح ــاد ف ــي وجه ــات النظ ــر الس ــعودية واإليراني ــة بش ــأن قض ــية أم ــن

الخلـيت فيمــا يتعلـق بوجــود قـوات أجنبيـة فــي المنطقـة ،فقــد شــهدت تلـك الفتـرة نوعـا مــن التقــارب
في وجهات النظر .واتضح ذلك من خـالل تصـريحات وزيـر الـدفان السـعودي فـي بدايـة نيسـان

م ــن الع ــام  4111عن ــدما أش ــار إل ــى أن ــه ل توج ــد مخ ــاوب ل ــدى الس ــعودية م ــن العـ ـراق .وق ــد
اعتبـرت اإلذاعـة اإليرانيـة تلــك التصـريحات تأكيـدا علــى التطـور الـذي حــدث فـي العالقـات بــين
البلدين على أساس الثقة المتبادلة ،وأشارت إلـى أن السـعودية تـرى طرقـا جديـدة إلحـالل األمـن
()2

والستقرار في المنطقة ،ترتكز على إزالة التوتر وتعزيـز الثقـة والتعـاون مـع إيـران.

وأكـد ذلـك

وزيــر الخارجيــة الســعودي فــي كلمتــه الفتتاحيــة لمجلــس الــوزارة الخليجــي فــي جــدة 49نيســان
4111بقولـــه " إن عالقـــات دول المجلـــس مـ ــع إي ـ ـران تشـ ــكل ركي ـ ـزة أساسـ ــية فـ ــي أمـــن منطقـ ــة
()3

الخلــيت".

وردا علــى تلــك التصـريحات المبش ـرة بقــدوم مرحلــة جديــدة مــن التنســيق األمنــي بــين

البل ــدين ،زار وزي ــر ال ــدفان اإلي ارن ــي عل ــي ش ــمخاني الري ــاض ف ــي أي ــار م ــن نف ــس الع ــام والتق ــى

بنظيره السعودي األمير سلطان بن عبد العزيـز .وتبـادل الطرفـان فـي هـذه الزيـارة وضـع صـيغة
()4

مقترحــة لميثــاق أمنــي تمهيــدا لتوقيــع التفاقيــة األمنيــة بــين البلــدين.

والتــي تــم توقيعهــا رســميا

بــين إي ـران والمملكــة العربيــة الســعودية فــي  41أبريــل عــام  . 4114وقــد وقعهــا كــل مــن وزيــر

الداخلية السعودي األميـر نـايب بـن عبـد العزيـز مـع نظيـره اإلي ارنـي عبـد الواحـد موسـوي لري،
وذلــك بعــد مشــاورات مطولــة وزيــارات متبادلــة بــين المســئولين األمنيــين للبلــدين ،اســتمرت لمــدة

عــامين .وقــد أضــفت تلــك التفاقيــة متانــة علــى هيكــل العالقــات اإليرانيــة الســعودية ،إذ جــاءت
نصوص هذا التفـاق لتتضـمن عـددا مـن مجـالت التعـاون األمنـي .وكـان أبـرز تلـك المجـالت
( )1فهد مزبان خزاز الخزاز ،العالقات اإليرانية السعودية التطورات الراهنة وآفاق المستقبل ،مرجع سابق،
ص.41
( )2محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص .14
( )3محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية ،مرجع سابق ،ص.421
( )4محمد سالم أحمد الكواز ،مرجع سابق ،ص.11
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مكافحــة الجريمــة المنظمــة ،وتهريــب المخــدرات واألســلحة والبضــائع واآلثــار ،أضــب إلــى ذلــك
ال عـن التعـاون فـي
شئون وقضايا الحدود وتبادل المعلومات والخبرات في النواحي األمنيـة فضـ ا

مجال التدريب المشترك لرجال األمن في كال البلدين .ومن الجـدير بالـذكر أن ذلـك التفـاق قـد
تضمن بنودا للتعاون في المجالت القتصادية .وهو ما أكد بعد نظـر الحكومـة اإليرانيـة حيـث
()1

فتحــت الطريــق باتجــاه بــاقي أبـواب الــدول الخليجيــة.

 .الواضــح هنــا أن تلــك التفاقيــة شــكلت

مرحلــة مهمــة لــيس فقــط فــي عالقــات البلــدين بــل أيضــا فــي عالقــات دول الخلــيت؛ وذلــك ألنهــا
نقلــت تلــك العالقــات مــن مرحلــة البروتوكــولت الدبلوماســية إلــى عمــق العالقــة وتأصــيلها شــعبيا
ورســميا ،ورســمت مالمــح خــط مســتقيم يــتدي إلــى إعــادة صــياغة أمــن الخلــيت وتشــكيل رتيــة
إيرانية عربية مشتركة تحت ظل منظومة أمنية خليجية خالصة.
وقـد اعتبـر هـذا التفـاق انتقاصـا مـن فــرص الوجـود العسـكري األمريكـي فـي الخلـيت .فبقــدر
مـا كانــت الريــاض تــدرك أهميـة الوجــود العســكري األمريكــي فـي المنطقــة خصوصــا بعــد انــدلن

حـرب النــاقالت اإليرانيــة فــي عـام  4991مــرو ار بحــرب العـراق ضـد الكويــت  ،وحــرب التحــالب
ـاء بحالـة التصـعيد التـي أدت إلـى حشـد القـوات األمريكيـة فـي عـدد
األمريكي ضد العـراق ،وانته ا
م ــن القواع ــد الخليجي ــة .فق ــد تب ــدلت تل ــك الرتي ــة ،بع ــد ه ــذا التف ــاق ،وب ــدأت األصـ ـوات تتع ــالى
مطالبة بتخفيض هذه القوات تمهيدا إلـى رحيلهـا التـام بعـد أن أصـبح وجودهـا يشـكل عبئـا ثقـيال
()2

علـى خ ازنــة دول المنطقــة.

ومــن هنـا فقــد كــان توقيــع تلـك التفاقيــة متشـ ار علــى أن العالقــات

اإليرانية السعودية قد بلغت الذروة .وبالتالي بدأ الحديث عـن مرحلـة مـن الرضـا المتبـادل والثقـة
بــين الطــرفين باإلضــافة إلــى اســتخدام عــدد مــن مصــطلحات التفــاتل بمســتقبل أفضــل للمنطقــة

التي عانت من ويالت حـربين متتـاليتين أكلتـا األخضـر واليـابس وزعزعتـا أمـن واسـتقرار منطقـة
الخليت ،وأصبحت الستقواء بالغرب والتبعية العمياء له وسيلة لطلب الحماية.
وقـد أثــارت تلـك التفاقيــة ،بالتـالي ،ردود أفعــال علـى الجــانبين .فعلـى الصــعيد اإلي ارنـي أكــد
الـرئيس محمــد خــاتمي علــى أهميــة تلـك التفاقيــة متطلعــا إلــى مــا هـو أبعــد مــن ذلــك بقولــه " إن
التفاقيــة األمنيــة بــين البلــدين يمكــن أن تكــون نموذجــا جيــدا للتعــاون المثمــر والنــاجح بــين دول

المنطقة معربا عن أملـه فـي أن تكـون مثـل هـذه التفاقيـة مقدمـة للتوصـل إلـى أسـاليب جماعيـة
للتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على األمن والستقرار فيها دون الحاجة إلـى اآلخـرين" .وهـو
يقصد بذلك القوات األمريكية الموجودة في منطقـة الخلـيت .بينمـا اعتبـر وزيـر الداخليـة اإلي ارنـي
( )1ريمون ماهر كامل ،التفاق األمني اإليراني السعودية خطوة نوعية على طريق التقارب ،مجلة مختارات
إيرانية ،العدد ،44أغسطس .4114
( )2ريمون ماهر كامل ،نفسه.
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تلك التفاقية " تطو ار مهما ونقلة نوعية وجيدة في مجـالت التعـاون بـين المملكـة وايـران" مشـي ار
إلـى أن هــذه التفاقيـة ســيكون لهــا أثـر إيجــابي علــى المنطقـة ،وستســهم فــي فـتح مجــالت كثيـرة
آلفاق التعاون والتعامل البناء بين البلدين ،في حين اعتبرت المحللة السياسـية اإليرانيـة فرحنـاز

أمر إلهي ،بـأن زيـارة األميـر نـايب إليـران تشـكل مـدخال إلرسـاء األمـن والسـتقرار فـي المنطقـة
وأن مكانــة البلــدين س ـواء علــى صــعيد منطقــة الخلــيت أو علــى صــعيد الشــرق األوســط ،وســائر
بلــدان العــالم اإلســالمي .فض ـالا عــن أهميتهمــا علــى صــعيد دول األوبــك يحــتم عليهمــا توطيــد
العالق ــات وارسـ ــائها والس ــعي لحـ ــل المش ــكالت األساسـ ــية الت ــي يعـ ــاني منه ــا العـ ــالم اإلسـ ــالمي
()1

والمنطقة.

.

أمــا علــى الصــعيد المقابــل فقــد صــرح وزيــر الداخليــة الســعودي األميــر نــايب بــن عبــد
العزيــز قــائال " إننــا مصــممون ونرغــب فــي التعــاون الوطيــد مــع الجمهوريــة اإلســالمية مــن أجــل
تحقيـ ــق األمـ ــن؛ ألنن ـ ــا نعتقـ ــد أن الس ـ ــتقرار ل يمكـ ــن أن يتحقـ ــق دون إرس ـ ــاء األمـ ــن أول ف ـ ــي
()2

البلــدين".

 .وهنــا لبــد مــن اإلشــارة إلــى أن تلــك التفاقيــة قــد نالــت أهميــة كبــرى بعــد أحــداث

الحـــادي عشـــر مـــن سـ ــبتمبر ،والتـ ــي أدت إلـ ــى تـ ــوتر العالقـــات السـ ــعودية األمريكيـ ــة  ،وزادت
الوضـع تــوت ار بــين واشــنطن وحليفاتهــا بعــد أن بـدأ ظهــور مصــطلح الحــرب علــى اإلرهــاب ،وبــدأ

التلـ ــويح بأصـ ــوله الخليجيـ ــة والسـ ــعودية علـ ــى وجـ ــه التحديـ ــد ،نظ ـ ـ ار لكـ ــون قائـ ــد القاعـ ــدة وجـ ــل
عناصـ ــرها كـ ــانوا مـ ــن المملكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية .وأصـ ــبحت البيانـ ــات المشـ ــتركة بـ ــين إي ـ ـران
والس ــعودية ،ف ــي حينه ــا ،ت ــنم ع ــن ق ــدرة البل ــدين عل ــى المدافع ــة ع ــن اإلس ــالم ف ــي ك ــل اجتم ــان

مشــترك بينهمــا .وبالتــالي فقــد أعلنــت البلــدان فــي ذلــك الوقــت معارضــتهما ألي هجــوم أمريكــي
علــى الع ـراق .وذل ـك فــي لقــاء جمــع بــين وزيــري الخارجيــة اإلي ارنــي والســعودي ســعود الفيصــل
وكمـــال خ ـ ـرازي علـ ــى الت ـ ـوالي وكـــان حينهـــا ال ـ ـرئيس اإلي ارنـ ــي محمـــد خـــاتمي قـــد دعـــا الـ ــوزير
الســعودي إلــى تعــاون إقليمــي بــين الــدول المجــاورة للع ـراق لتشــجيعه علــى تنفيــذ ق ـ اررات األمــم
()3

المتحدة والتفاقيات الدولية.

وبالرغم من هـذا التنديـد لمسـاعي الوليـات المتحـدة للقيـام بحـرب

علــى الع ـراق فــإن واشــنطن لــم تلــق بــالا لتلــك التنديــدات ،وشــنت حربهــا علــى الع ـراق بمعاونــة

الق ـوات البريطانيــة وذلــك فــي عــام  4114وقــد شــعرت إي ـران باســتهداب مباشــر وأنهــا ســتكون
الهــدب التــالي إذا حققــت واشــنطن أهــدافها فــي الع ـراق .فــي الوقــت الــذي شــعرت فيــه المملكــة

( )1صحيفة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز التفاق األمني ،األربعاء الموافق  4أكتوبر
.4114
( )2صحيفة البيان اإلماراتية ،المصدر نفسه.
( )3عبداهلل فالح المطيري ،مرجع سابق ص.44
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العربية السـعودية ،أيضـا ،أنهـا مسـتهدفة ،ولكـن بصـورة غيـر مباشـر ،وذلـك مـن خـالل الضـغط
اإلعالمــي والسياســي األمريكــي عليهــا ،وبالتــدخل فــي شــئونها الداخليــة .األمــر الــذي ســرن فــي
()1

وتيـرة التقــارب مــع إيـران وســار علــى عكــس التيــار األمريكــي.

وفــي هــذا اإلطــار ،زار ال ـرئيس

اإلي ارنـي محمـد خـاتمي الســعودية فـي العـام  ، 4114وذلـك بعــد الحـرب األمريكيـة علـى العـراق
مباش ـ ـرة  ،وأعلـ ــن فـ ــي حـ ــديث لجريـ ــدة الـ ــوطن السـ ــعودية قـ ــي  41يوليـ ــو  4114أن التقـ ــارب
السعودي اإليراني ضمان للمنطقة  ،وأكد علـى جـودة العالقـات مـع السـعودية بقولـه إنهـا "جيـدة

ويجب علينا المقارنة بين الوضع قبل سبع سنوات وقبـل هـذه السـنة ( )4114اليـوم نحـن أقـرب
إلى بعضنا ،وحققنا الثقة بعدم تدخل أي منا بشـأن اآلخـر ،واحتـرام الطـرب المقابـل ،كمـا حققنـا
الطمئنان بضرورة توسيع التعاون بين البلدين .وبالتالي فإن البلـدين يتمتعـان باألهميـة والتـأثير
وتقاربهما وحل خالفاتهما من شأنه أن يكون فعال جدا ،حتى أننا توصلنا في هـذا اإلطـار إلـى
()2

عقد التفاقية األمنية".

وفي ذلك الحين ،بلـت التعـاون فـي المجـال العسـكري ذروتـه بـين البلـدين بتبـادل الخبـرات
والمعلومــات العســكرية .ووصــل األمــر لدرجــة تأييــد المملكــة الســعودية لموقــب إيـران مــن إج ـراء
تجاربها العسكرية خاصـة فيمـا يتعلـق بـإطالق الصـارو شـهاب  2الـذي لـم تـره السـعودية يمثـل

خطـ ار علـى أمنهـا فـي حــين اعتبرتـه الوليـات المتحـدة يشـكل تهديــدا إقليميـا ودوليـا .وكانـت هــذه
القضــية أول م ـرة تتضــارب فيهــا مواقــب الســعودية مــع واشــنطن تجــاه مس ـألة حساســة مــن مثــل

هذا العيار الثقيل .ومهما يكن فقد توصلت كال من الرياض وطهـران فـي تلـك الفتـرة إلـى نتيجـة
()3

هامة مفادها أن كال الدولتين ل تمثالن خط ار على اآلخر.

وعند مقارنة سياسية للعالقات اإليرانيـة السـعودية بـين عهـد خـاتمي وعهـد نجـاد يتضـح

أن فتـرة حكــم الـرئي س اإلصــالحي محمــد خــاتمي شــكلت محطــة هامــة كســرت فيهــا دائـرة الحكــم
اإلسالمي المتشدد ،وأعادت تنظيم الحكم والمجتمع وانتزعتهما من حالة الديكتاتوريـة والفوضـى
التي شكلت أبرز سمات المرحلة التي سبقتها .وقد رافق وصـول خـاتمي إلـى حكـم إيـران شـعور
عام لدى اإليرانيين وغيرهم بأن إيران ستكسـر طـوق العزلـة الـذي فرضـته علـى نفسـها وسـتواجه
المجتم ــع ال ــدولي باعتم ــاد المف ــاهيم السياس ــية الش ــاملة الت ــي تنطل ــق م ــن مص ــالحها الوطني ــة.
واتضــح ذل ــك فــي ق ــول نائ ــب وزيــر الخارجي ــة اإلي ارن ــي آنــذاك محم ــد جـ ـواد ظريــب ف ــي م ــارس
آذار" : 4111إن هــدفنا فــي القــرن الواحــد والعش ـرين لــم يع ـد إيجــاد أعــداء جــدد ،ولكــن تغييــر
( )1عبداهلل فالح المطيري ،مرجع سابق ،ص.41
( )2صحيفة الوطن السعودية41 ،يوليو .4114
( )3كيهان برزيجار ،سياسة خاتمي الخارجية والعالقات اإليرانية السعودية ،مرجع سابق.
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األعـداء إلـى محايـدين ،وتغييـر المحايـدين إلـى أصـدقاء"  .وهـذا المبـدأ يمثـل بامتيـاز إرادة حكـم
خــاتمي فــي اعتمــاد مقاربــة واقعيــة لعالقــات إي ـران مــع الــدول األخــرى .ومــن هنــا يمكــن وصــب

السياســة خــاتمي بأنهــا واقعيــة تنطلــق مــن مفــاهيم مــدى تقبــل الغــرب للمقاربــة اإليرانيــة الجديــدة
التي استندت على فكرة حوار الحضارات من جهـة ،وعلـى مـدى إدراك القـوى الغربيـة للمصـالح
اإليرانيـة وفـق نظـرة اإليـرانيين لمســتقبلهم والـدور الـذي يخططــون للعبـه علــى المسـتوى اإلقليمــي
والــدولي ،مــن جهــة أخــرى .وكانــت حكومــة خــاتمي تــدرك تمامــا المصــاعب التــي ســتواجهها فــي
إقنان اآلخرين بتقبل النهت السياسي الجديـد وهـذا مـا جعلهـا تفـتح حـوا ار مـع أعـداء األمـس دون

أن تتوقــع مــنهم أن يصــبحوا أصــدقاء اليــوم بــين ليلــة وضــحاها معتبــر أن التحــول المطلــوب قــد
()1

يتطل ــب عق ــدا أو أكث ــر م ــن الحـ ـوار وبن ــاء الثق ــة المتبادل ــة.

وم ــن هن ــا ح ــاول الـ ـرئيس خ ــاتمي

تطبيــق أكبــر قــدر مــن تلــك السياســة؛ ألنــه كــان علــى ثقــة بــأن فت ـرة حكمــه لــن تتجــاوز ثمــاني

الســنوات .ولــذلك حــاول اتبــان أقصــر الطــرق بــأكبر مجهــود للوصــول إلــى الوجهــة التــي يريــدها
إقليميــا ودولي ــا وقــد وج ــد ض ــالته فــي تحس ــين عالقاتــه بالس ــعودية الت ــي لهــا وزن ومكان ــة ب ــارزة

إقليمي ــا وله ــا عالقـ ـات وتحالف ــات ب ــارزة دولي ــا ،وم ــع أكب ــر ال ــدول الدولي ــة مكان ــة وه ــي الولي ــات
المتحــدة األمريكيــة .وهــذا هــو ســر إص ـرار خــاتمي علــى تحســين عالقاتــه مــع المملكــة العربيــة
السعودية في فترة حكمه.
واذا كان ــت فتـ ـرة حك ــم خ ــاتمي ش ــكلت انقالب ــا ف ــي طبيع ــة العالق ــات ب ــين إيـ ـران والس ــعودية
لألفضــل ،فــإن مجــيء محمــود أحمــدي نجــاد رئيســا إلي ـران فــي انتخابــات  4111شــكل انقالبــا
مختلفا عاد بفكـرة الثـورة مـن جديـد ،لدرجـة أن بعـض المتـابعين اعتبـر فتـرة حكـم خـاتمي مرحلـة

اسـتثنائية فــي تلـك العالقــة .فعالقـة البلــدين فـي عهــد نجـاد تتشــابه مـع مرحلــة الخمينـي بــل تزيــد
توت ار في ظل بعض الملفات الساخنة ،المتمثلة فـي الشـحن الطـائفي الموجـود فـي المنطقـة وفـي
البرنامت النووي اإلي ارنـي الـذي يلقـي بظاللـه األمنيـة علـى منطقـة الخلـيت ،باإلضـافة إلـى الـدور

ال عـ ــن الوجـ ــود
اإلقليم ــي الـ ــذي تلعبـ ــه فـ ــي كـ ــل مـ ــن س ــوريا ولبنـ ــان وفلسـ ــطين والع ـ ـراق  ،فض ـ ـ ا

العســكري األجنبــي الــذي يثيــر ه ـواجس إي ـران األمنيــة إزاء ملفهــا النــووي .وقــد بــدت إرهاصــات
هذا التباعد في التحرك السعودي المضاد لمواجهة الدور اإليراني في المنطقة

()2

.

( )1نزار عبد القادر ،السياسة الخارجية األمنية اإليرانية ،مجلة الدفان الوطني ،تاريخ دخول الموقع -41-4
 ، 4111ص ص  ،4-4على الرابط:
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?12954#.Uzk8u6KEZEE
) (2المرجع السابق ،نفسه.
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وقــد لعــب الملــب الع ارقــي دو ار رئيس ـا فــي حالــة التباعــد تلــك ،حينمــا وجهــت الس ــعودية

تحــذي ار غيــر مباش ـ ار إلــى إي ـران للتخلــي عمــا وصــفته بجهــود إيرانيــة لنشــر المــذهب الشــيعي فــي

العــالم العربــي الــذي تســوده الغالبيــة الســنية .وهــو مــا جعــل المملكــة تحتضــن لقــاء جمــع علمــاء
السنة في العراق ،وجعلها ترصد بتمعن انعكاسـات هـذا الملـب علـى الشـيعة فـي السـعودية .أمـا
بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد وجه الملك عبداهلل بن عبـد العزيـز رسـالة تحذيريـة شـديد اللهجـة
إلي ـران" بــأن قضــية فلســطين يجــب أن يحلهــا العــرب ولــيس س ـواهم"  .ولعــل احتضــان الريــاض
لح ـوار فــتح وحمــاس فــي مكــة يــوم  1فب اريــر  4111كــان خطــوة اســتباقية لقطــع الطريــق أمــام

الضغوط اإليرانية في هذه القضية.
ولــم تس ــتطع الس ــعودية أن تخف ــي مخاوفه ــا إزاء البرنـ ـامت الن ــووي اإلي ارن ــي رغ ــم المح ــاولت
()1

الرسمية اإليرانية لطمأنة الرياض.
()2

التكنولوجيا النووية.

ورغم أن السعودية ل تمانع إليـران بـأن تسـتفيد سـلميا مـن

فـإن ذلـك ل ينفـي مخاوفهـا المعلنـة مـن أن يصـبح هـذا البرنـامت للتسـليح
()3

العسكري وهو ما يعني بروز قوة نووية جديدة.

وقــد ظهــرت حــدة هــذا التــوتر مــع أن محمــود أحمــدي نجــاد قــد صــرح ،بعــد اللقــاء الهامشــي
الــذي تــم بينــه وبــين الملــك الســعودي أثنــاء قمــة مكــة المكرمــة  9ديســمبر  4112التــي حضــرها
 21قائـــدا وممـــثال ألعضـــاء منظمـــة المـ ــتتمر اإلسـ ــالمي  " -أنـــه لـ ــيس هنـ ــاك خالفـ ــات بـ ــين
األشــقاء .فــإيران والســعودية بلـ ـ دان مهمــان مصــيريان ومــتثران ف ــي المنطقــة والعــالم اإلس ــالمي

برمته" ثم قال " إن التعاطب بيننا موجود ووجهات النظر متطابقـة فـي اتخـاذ القـ اررات المختلفـة
والدوليــة"  ،وأعــرب عــن أملــه فــي اســتمرار المحادثــات حــول العــالم اإلســالمي بــين دول العــالم
()4

اإلســالمي".

 .ولكــن التطــورات التاليــة فــي العالقــات بــين البلــدين ،وفــي إدارة نجــاد لعالقــات

إيران الخارجية إقليميا ودوليا ،لـم يسـتطع أن تمـنح نجـاد فرصـة لعـب دور الرجـل غيـر المتشـدد

لفت ـرة طويلــة .فقــد عــاد التــوتر بــين الســعودية واي ـران إلــى مســاره األول .وأصــبح ملــب العالقــات
اإليرانيـة السـعودية ،فـي ذلــك الوقـت ،محكومـا بعــدد مـن القضـايا الصــعبة .وعلـى الـرغم مــن أن
الخطــاب الرســمي مــن الجــانبين كــان يركــز علــى عموميــات العالقــة والتعــاون لمــا فيــه مصــلحة
األمـ ــة اإلس ـ ــالمية ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا الخط ـ ــاب ل يمك ـ ــن أن يخف ـ ــي التط ـ ــورات الميداني ـ ــة والتحرك ـ ــات

( )1حسام حمدان ،العالقات السعودية اإليرانية تقهقر بعد تقدم ،موقع الجزيرة نت ،تاريخ دخول الموقع -4-41
 ،4111على الرابطhttp://s.v22v.net/5qXu :
( )2مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص.411
( )3حسام حمدان ،مرجع سابق.
( )4صحيفة رويترز ،قمة مكة تدعو إلى مكافحة التطرب والفكر التكفيري 9 ،ديسمبر ،4112ص. 4
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الدبلوماسية على أرض الواقع  .والمالحظ هنا أن الملفـات والقضـايا التـي نحاهـا خـاتمي جانبـا،
وفضــل التعامــل فــي القضــايا الوفاقيــة بــدل الجوانــب الخالفيــة فــي عالقاتــه مــع الســعودية ودول

الخلـيت هـي نفــس الملفـات التــي أعادهـا نجـاد  .وبالتــالي يكـون هــو مـن نسـب كــل الجهـود التــي
قــام بهــا خــاتمي خــالل فترتــي حكمــه التــي امتــدت لثمــاني ســنوات ،وفــي فت ـرة وجي ـزة مــن بدايــة
حكمـه .ومــن هنــا يمكــن القــول إن العالقــات بــين البلــدين أخــذت ت ارجــع علــى متواصــل ،وأنــه لــو
اسـتمر اإلصــالحيون فـي حكــم إيـران لمــا وصــلت األوضـان بــين إيـران والســعودية لمـا آلــت إليــه

اليــوم ،وألدى التعــاون األمنــي والعســكري بــين البلــدين إلــى تقلــيص حــدود الوجــود األجنبــي فــي
المنطقة.
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المقدمة:
كــان التــوتر مهيمن ـا علــى العالقــات بــين البلــدين فــي فت ـرات ســابقة؛ وذلــك لختالفــات جمــة

كــالختالب األيــديولوجي ،والتنــافس علــى زعامــة العــالم اإلســالمي ،والخــتالب فــي أنظمــة الحكــم

باإلضــافة إلــى خالفــات متعــددة علــى قضــايا عربيــة واســالمية  .وقــد ســاد العتقــاد ،فــي ظــل هــذه
الخالفات ،أنه لن يتم التقارب بين البلدين قط  .لكن تطور العالقات القتصادية بـين البلـدين خـرق
هــذا العتقــاد ونســت قناعــة تامــة لــدينا أن هــذا التطــور ســينتقل بــدوره إلــى المجــالت المختلفــة التــي
ذكرناها سابقا ولكن هذه المرة تحديدا بين إيران والسعودية.

لقد بلت التعاون القتصادي بين البلدين أ ََو ىجـه فـي الفتـرة  4112-4991حيـث تـم فـي تلـك
الفت ـ ـرة إنشـ ــاء اللجنـ ــة القتصـ ــادية السـ ــعودية اإليرانيـ ــة المشـ ــتركة؛ وذلـ ــك لتسـ ــهيل تسـ ــيير الشـ ــتون
القتصادية بين البلدين سواء في التجـارة والصـناعة والز ارعـة والسـتثمار والمشـاريع المشـتركة .وقـد
تواترت ،في تلك الفترة ،الزيارات على مستويات عاليـة بـين البلـدين ،وعلـى نحـو لـم يحـدث منـذ قيـام
الثورة اإلسـالمية "

()1

 .واذا كـان الـرئيس رافسـنجاني خطـى الخطـوة األولـى فـي تلـك العالقـات فإنـه

اصطدم بمبـاد الثـورة اإلسـالمية التـي لـم يسـتطع تخطيهـا ،لكـون فتـرة حكمـه جـاءت فـي فتـرة حيـاة
األب الروحي للثورة والواضع األول لمبادئهـا .أمـا خـاتمي فقـد جـاء بعـد وفـاة الخمينـي وبالتـالي كـان

أكثــر ج ـرأة مــن ســابقه ،فتمــرد علــى تلــك المبــاد التــي لــم تجلــب ســوى العزلــة السياســية والحصــار
القتصادي ،األمر الذي دفعه لتحين الفرص للتقرب من دول الجوار وبخاصـة السـعودية .وقـد دفـع
إلــى هــذا التقــارب العديــد مــن األج ـواء الممهــدة التــي تمثلــت فــي تــدهور األوضــان القتصــادية فــي
البلدين نتيجة الضطرابات والحروب التي عانت منها منطقة الخليت .وكان السـبيل الوحيـد للخـروج
من هذا التدهور هو تقارب البلدين الذي تبلـورت قنواتـه مـن خـالل الشـراكة فـي المنظمـات المختلفـة
مثل منظمة أوبك ومنظمة المـتتمر اإلسـالمي ،التـي أفضـت إلـى تعـاون اقتصـادي بـين البلـدين فـي
شتى المجالت سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو استثمارية.

( )1جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز التفاق األمني ، ،األربعاء  4أكتوبر .4114
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المبحث األول
األجواء الممهدة لتطور العالقات االقتصادية بين البلدين.
أوال  -الركود االقتصادي في البلدين:
لقـد عـانى اقتصـاد البلــدين مـن مرحلـة ركــود واضـح بسـبب الظـروب التــي مـرت بهـا منطقــة
الخليت العربي  ،والتي بدأت بالثورة اإليرانيـة اإلسـالمية ، 4919تلتهـا مباشـرة حـرب الخلـيت األولـى
 4991التـ ــي عرفـــت بحـ ــرب الثمـــاني سـ ــنوات بـ ــين إي ـ ـران والع ـ ـراق ،والتـ ــي أضـ ــعفت القتصـ ــادين:

اإلي ارنــي والع ارقــي ،وامتــدت آثارهــا الســيئة إلــى اقتصــادات منطقــة الخلــيت بأكملهــا ،ومنهــا المملكــة
العربيــة الســعودية .ثــم تلتهــا حــرب الخلــيت الثانيــة 4991بــين الع ـراق والكويــت والتــي كــان لهــا تــأثير

بـالت طـال هـذه المـرة دول مجلــس التعـاون الخليجــي وعلــى أرسـها المملكــة الســعودية .بعـد ذلــك جــاء
احتالل العراق  4114وكان له ،أيضا ،تأثير على القتصاد في المنطقة ككل .
أضـــب إلـ ــى ذلـ ــك الحصـ ــار الـــدولي المفـــروض علـ ــى إي ـ ـران منـــذ الســـنوات األولـ ــى للثـ ــورة
()1

اإلسالمية .ومن ثم يمكن وصب القتصـاد اإلي ارنـي فـي تلـك الفتـرة أنـه اقتصـاد أزمـة

 ،وأنـه دفـع

الس ـ ــلطات اإليراني ـ ــة للس ـ ــعي لتحس ـ ــين مع ـ ــدلت األداء القتص ـ ــادي وتخف ـ ــيض مع ـ ــدلت البطال ـ ــة
والتضــخم وتحقيــق التـوازن فــي ميـزان المــدفوعات ،وجــذب الســتثمارات األجنبيــة وهــو مــا دفــع إيـران

لتحســين عالقاتهــا مــع دول الج ـوار( )2بهــدب تطــوير البنيــة القتصــادية اإليرانيــة التــي كانــت تعــاني
مــن مشــاكل صــعبة علــى مختلــب األصــعدة ،مثــل اإلنتــاج والتنويــع فــي مصــادر العائــدات الوطنيــة
وتنظيم النشاطات القتصادية مع العلم أن القتصـاد اإلي ارنـي كـان يعتمـد كليـة علـى عائـدات الـنفط

()3

 ،األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــان نســبة البطالــة التــي وصــلت فــي فت ـرة منتصــب التســعينات إلــى

 %41فضــال عــن ارتفــان نســبة التضــخم  .وقــد أدى كــل ذلــك إلــى ســعي إي ـران لتص ـريب منتجاتهــا
من خالل األسواق الخليجية القريبة.

( )1صباح موسوي ،محمد السعيد إدريس ،وآخرون ،المشرون اإليراني في المنطقة العربية ،مركز أمية للبحوث
والدراسات اإلستراتيجية ،دار عمار للنشر والتوزيع ،4144 ،ص.24

( )2أمل حمادة ،إيران ترويض الثورة أم تقويض النظام ،مركز الحضارات للدراسات السياسية ،القاهرة،4141 ،
ص.1
( )3حبيبة زلقي ،تأثير التحولت الدولية لما بعد الحرب الباردة على السياسة الخارجية اإليرانية ،رسالة ماجستير،
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الحاج اخضر -باتنة ،4141 ،ص.91
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وينطبق ذلك أيضا على السعودية التي عانت نفس المعاناة تقريبا فقد أنهك اقتصادها
أيضا ؛ ألنها كانت تمثل "المنتت الوقائي"

()1

في منظمة األوبك  ،مع أن إنتاجها من النفط كان

قد تراجع بشكل ملحوظ نتيجة لألحداث المتتالية في المنطقة والتي شكلت صدمة ألسعار النفط

في ذلك الوقت .)2( .في الوقت الذي كانت فيه المملكة السعودية مضطرة لوضع ميزانية كبيرة
لانفاق العسكرية

()3

هذا من جهة  .ومن جهة أخرى فإن النظام السعودي كان يشهد تحولت

هامة بحكم الظروب المتعلقة بالتطورات الجتماعية والقتصادية والثقافية التي يشهدها المجتمع
السعودي .وكانت هذه التحولت تتطلب زيادة القدرة السياسية للنظام وتدعيم شرعيته كي يستطيع

أن يتعامل مع الواقع الجديد بالفاعلية والكفاءة المطلوبة ،للتقليل من تأثير أية ضغوط خارجية
()4

محتملة  .وقد كان التحول الذي حدث في إيران أحد المداخل المالئمة لتحقيق هذا الهدب

.

ومن هنا برزت الرغبة المشتركة لدى إيران والسعودية للعمل معا من أجل استقرار المنطقة في
ظل عالم سادته التكتالت القتصادية وبدأت تجتاحه ظاهرة العولمة .ومن هنا ،أيضا ،تبلورت
فكرة تحسين العالقات بين إيران والسعودية والتي بدأها الرئيس اإليراني محمد خاتمي وقبلتها

المملكة العربية السعودية بصدر رحب وذلك في محاولة منها لستغالل المرونة النادرة في
السياسة الخارجية اإليرانية والتي بلغت أعلى درجاتها في عهد خاتمي الذي كان تصور أن إيران
لن تستطيع الخروج من كبوتها القتصادية إل من خالل اإلصالح السياسي الذي يكمن في إزالة
التوتر مع دول العالم وخصوصا دول الجوار وهذا ما دأب خاتمي على تنفيذه طوال فترتي حكمه

()5

وقد جاءت تلك السياسة متناغمة مع الفترة التي باتت مقتنعة فيها السعودية ودول الخليت بأن
()6

التعامل مع إيران قدر فرضه الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة

 .ومما ل شك فيه أن

للسعودية أهمية كبيرة بين الدول العربية ،وبهذا فإن أي توافق وتقارب بين الدولتين سيكون لصالح

( )1المنتت الوقائي مصطلح مرتبط بالقتصاد النفطي  ،ويقصد به أن السعودية كانت تغير سياستها اإلنتاجية
للمحافظة على استمرار تدفق النط واستقرار أسواقه المعتدلة ولو على حساب مصلحتها الوطنية.
( )2غادة فياض وآخرون ،تقرير بعنوان  :المملكة العربية السعودية قضايا مختارة ،صندوق النقد الدولي،
44يونيو  ،4144ص .11
( )3تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،مراحل متباينة من عالقات التوتر إلى النفراج ،موقع
البينة ،نقال عن جريدة البيان اإلماراتية ،األربعاء  2سبتمبر  ،4114على الرابطhttp://cutt.us/OXfAJ:

( )4محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية ،مرجع سابق ،ص 424

( )5محمد سعيد عبد المتمن ،إيران لماذا :معوقات القتصاد السياسي في إيران ،مختارات إيرانية ،العدد ،19
فبراير .4111
( )6سعد الشريب ،العالقات السعودية اإليرانية التنافس -الصران -وامكانية الشراكة اإلستراتيجية ،مجلة الحجاز،
العدد  ،19التاريخ  ،4119-2-42ص .49
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جميع الدول العربية واإلسالمية بالمنطقة

)(1

ومن هنا احتل الجانب القتصادي مكانة بارزة في

تلك العالقات ومثل جس ار قويا لتوطيدها .ومع ذلك يرجع الفضل الحقيقي في تدشين العالقات
القتصادية بين إيران والسعودية إلى زيارة هاشمي رافسنجاني ،رئيس مجمع تشخيص مصلحة

النظام في إيران ،للمملكة العربية السعودية في عام  .4999حيث تم من خاللها إبرام العديد من
التفاقيات التعاونية في شتى المجالت حيث بدأت تلك العالقات بالجانب القتصادي ثم امتدت
إلى الجوانب السياسية واألمنية والعسكرية

()2

.

ثانيا  -مجاالت الشراكة بين البلدين:


الشراكة في منظمة أوبك:
تأسست منظمة أوبك في العاصمة العراقية بغداد في عام  ، 4919وذلك بمبـادرة مـن خمـس

دول أساســية منتج ــة لل ــنفط ه ــي الســعودية وايـ ـران والعـ ـراق والكوي ــت وفنــزويال  .وم ــن ث ــم أص ــبحت

المتسســة األولــى للــدول النفطيــة الناميــة .وقــد ك ــان الســبب األساســي فــي إنشــائها هــو التكتــل ف ــي
مواجهـ ــة شـ ــركات الـ ــنفط الكبـ ــرى ،والسـ ــيطرة بشـ ــكل أكبـ ــر علـ ــى أسـ ــعار الـ ــنفط وترتيبـ ــات اإلنتـ ــاج،
باإلضـافة إلـى التعــاون البنـاء بــين األعضـاء ،وتوحيــد الجهـود لتحقيــق أفضـل الســبل الكفيلـة بحمايــة

ثرواته ــا النفطي ــة؛ وذل ــك لتط ــوير الص ــناعة البترولي ــة ف ــي ش ــتى مجالته ــا والس ــتفادة م ــن موارده ــا
وامكانياتهــا ،إلقامــة المش ــاريع المشــتركة وخلــق ص ــناعة بتروليــة متكاملــة

()3

 .وتعتب ــر هــذه ال ــدول

الخمس التي قدمت تلك المبادرة هي الدول المتسسة للمنظمة ،ثم انضم إليهـا  9دول فـي منتصـب

الس ــبعينات ،لتـ ـزاد أهمي ــة ه ــذه المنظم ــة وليص ــبح ع ــدد ال ــدول الت ــي تنض ــم إليه ــا  . 44ه ــي الـ ـدول
الخمس المتسسة والج ازئـر والجماهيريـة العربيـة الليبيـة الشـعبية الشـتراكية وقطـر واإلمـارات العربيـة
()4

المتحـدة واندونيسـيا والجـابون واإلكـوادور ونيجيريـا

 .وتلـك األقطـار تنـتت حـوالي  %91مـن كميــة

اإلنتــاج العــالمي ،باســتثناء الوليــات المتحــدة والتحــاد الســوفييتي

()5

 .وق ـد بــرزت أهميــة الســعودية

( )1محمد رضا درستي خالد ،إيران والسعودية مرحلة تدعيم العالقات ،موقع البينة ،4114-41-4 ،الرابط:
=http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=1486&lang
( )2بهرام إخوان كاظمي ،العالقات السعودية اإليرانية ،شتون الشرق األوسط ،العدد  ،414ربيع  ،4114ص
ص.11-12

( )3فتاد علي عبد الرحمن ،منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط أوابك ،متسسة بيت األمم المتحدة ،بيروت،
ابريل  ،4144ص.4
( )4محمد الرميحي ،النفط والعالقات الدولية وجهة نظر عربية ،سلسلة عالم المعرفة ،إبريل  ،4994الكويت،
ص.411
( )5المرجع السابق ،ص.419
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واي ـران ف ـي هــذه المنظمــة باعتبارهمــا دعــامتين أساســيين ل تســتقيم أحوالهــا ول تســتقر أســعار الــنفط
فيها دون دور فاعل منهما.
وقد بلت البلدان هذه المكانة فـي منظمـة أوبـك لكونهمـا يملكـان الغالبيـة العظمـى مـن حصـص
النفط في المنظمة بترتيب األول والثاني ،حيث كانـت السـعودية تنـتت سـنة  4112حـوالي 44141

ألـب برميـل يوميــا مـن إنتــاج أوبـك أي مــا يعـادل  %44وتحــل فـي المرتبــة األولـى .أمــا إيـران فتحــل
في المرتبة الثانية بمعـدل إنتـاج  1119ألـب برميـل يوميـا وبنسـبة  %44مـن إنتـاج أوبـك

()1

ومـن

هنا يتضح كيب أن شراكة البلدين فـي منظمـة أوبـك سـاهمت بطريقـة أو بـأخرى مسـاهمة فعالـة فـي

فتح قنوات التصال بينهما.


الشراكة في منظمة المؤتمر اإلسالمي:
تأسست منظمة المـتتمر اإلسـالمي كمنتـدى سياسـي فـي العاصـمة المغربيـة الربـاط فـي -42

 4919-9عقــب إح ـراق إس ـرائيل للمســجد األقصــى

()2

 .وهــي تضــم  21دولــة وتمتــد رقعــة بلــدانها

األعضاء على مساحة شاسعة في أربع قارات من ألبانيا في شمال أوروبـا إلـى موزنبيـق فـي جنـوب

أفريقيـا ومــن غويانــا فــي غــرب أمريكــا الالتينيــة إلــى اندونيسـيا فــي شــرق آســيا فهــي تشــمل مــا يعــادل
سدس مساحة العـالم وخمـس سـكانه

()3

وهـي تعتبـر منظمـة دوليـة تهـدب إلـى حشـد مواردهـا وتوحـد

جهودهـا ،وتســعى للــدفان عــن مصــالحها وتــأمين رقـي ورفاهيــة شــعوبها وكــل المســلمين فــي العــالم .

وق ــد عق ــد أول م ــتتمر ل ــوزراء خارجي ــة ال ــدول اإلس ــالمية ف ــي ه ــذه المنظم ــة بع ــد س ــتة أش ــهر م ــن

تأسيسها في جدة في المملكة العربية السعودية التي تم اختيارها مقـ ار لهـا إلـى أن يـتم تحريـر القـدس
الشريب المقر الدائم للمنظمـة .وقـد تقـرر فـي هـذا المـتتمر إنشـاء األمانـة العامـة للمنظمـة كـي تقـوم
()4

بمهمة التنسيق بين الدول األعضاء وتعيين أمينا لها.

ومهمــا يكــن مــن أمــر ،فقــد كــان مــن بــين أهــداب إنشــاء هــذه المنظمــة أن تعمــل علــى تعزيــز

التضــامن اإلســالمي بــين الــدول األعضــاء والتعــاون بينهــا فــي المجــالت القتصــادية والجتماعيــة

( )1عبد الستار عبد الجبار موسى ،حصة أوبك من إنتاج النفط الخام أداة للقيادة السعرية ،مجلة اإلدارة
والقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراق ،العدد  ،4111 ،12ص.11

( )2زينب عبد العظيم ،سياسات التعاون القتصادي بين دول منظمة المتتمر اإلسالمي وهدب السوق اإلسالمية
المشتركة ،مركز الحضارة للدراسات السياسية ،4999 ،ص .411
( )3مجلة التعاون القتصادي بين الدول اإلسالمية ،السوق اإل سالمية المشتركة التكامل التدريجي والنتائت
المتوقعة ،4112 ،ص .1
( )4ميثاق منظمة المتتمر اإلسالمي ،منظمة المتتمر اإلسالمي ،ص ص .4-4
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والثقافيــة والعلميــة وتعزيــز كفــاح جميــع الشــعوب اإلســالمية مــن أجــل الك ارمــة والســتقالل والحقــوق
الوطنية

()1

.

وقد بدأت الهتمام بقضية التعـاون القتصـادي بـين دول منظمـة المـتتمر اإلسـالمي  .وقـد
لعبــت هــذا التعــاون دو ار واضــحا فــي تط ــوير اإلطــار المتسســي والقــانوني متعــدد األط ـراب وال ــذي
يمك ــن لل ــدول األعض ــاء التع ــاون ف ــي إط ــاره م ــن خ ــالل وض ــع خط ــة اقتص ــادية لتحقي ــق التع ــاون

القتصـادي الــذي ســعى إلقامــة الســوق اإلســالمية المشــتركة

()2

 .وتعتبــر كــل مــن إيـران والســعودية

عضوان فاعالن في هذه المنظمة نظ ار لمكانة البلدين في العالم اإلسالمي .فالسعودية تمثـل وجهـة
الدول اإلسالمية السنية أما إيران فهي وجهة الدول الشيعية  .ومن هنا جـاءت الشـراكة بـين البلـدين

فـي منظمــة المــتتمر اإلســالمي؛ لتزيــد مــن تعــاون البلـدين فــي شــتى المجــالت ولتفــتح آفاقــا للتقــارب
بينهما.

( )1المرجع السابق ،ص.2
( )2زينب عبد العظيم ،مرجع السابق ،ص .414
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المبحث الثاني
تطور العالقات التجارية والصناعية بين البلدين في عهد خاتمي .
أوال  -تطور العالقات التجارية:
تص ــدرت العالق ــات التجاري ــة ب ــين إيـ ـران والس ــعودية أه ــداب التع ــاون القتص ــادي بينهم ــا .

وتبلــور ذلــك مــن خــالل تبــادل الوفــود التجاريــة بــين الطــرفين وذلــك لتنميــة التعــاون الثنــائي وتنشــيط
التبادل التجاري والعمل علـى إ ازلـة معوقاتـه  .فقـد كـان جـزء كبيـر مـن الصـادرات بـين البلـدين يتجـه
فـي الســابق إلـى المنطقــة الحـرة بجبـل علــي فــي دبـي أو عــن طريــق البحـرين ومــن ثــم لـم يــتم رصــده

ضــمن التبــادل التجــاري ب ــين البلــدين األمــر ال ــذي دفــع مســئولي البلــدين إل ــى التشــديد علــى أهمي ــة
التبادل التجاري المباشر على المستويين الرسمي والخاص؛ وذلك لزيادة حجـم التبـادل التجـاري بـين
البلدين ك ىما ونوعا ألنه كان قد شهد انخفاضـا حـادا فـي أواخـر التسـعينات ،حيـث لـم يتجـاوز حجمـه
في عام 4999م  92مليون دولر ،منخفضا عن عام  4999بنسـبة  41فـي %وعـن عـام 4991

بنســبة  ،%24بينمــا حقــق الميـ ـزان التجــاري بينهمــا خ ــالل عــامي  4991و 4991فائض ـا لص ــالح

السعودية ثم بدأ يميل لصالح إيران التي سجلت صادراتها ارتفاعـا عـام  . 4999وقـد شـكلت السـلع
()1

الســتهالكية للســعودية مــا نســبته  %29مــن واردات الســعودية مــن إيـران

 .ويتضــح مــن ذلــك أن

إيران كانت على استعداد لتطوير عالقاتها القتصادية مع السـعودية فـي محاولـة منهـا للخـروج مـن
األزمــة القتصــادية الداخليــة  .فمنــذ أن تــولى خــاتمي حكــم إي ـران فــي عــام  4991بــدأت الخطــوط
الجوية اإليرانية في تسيير رحلة أسبوعية بين إيران والسعودية عبر طهران – جـدة – طهـران وذلـك

لتعزيــز العالقــات التجاريــة وتبــادل الصــادرات

()2

()3

بعــد توقــب دام  49عامــا

 .وقــد احتــل القطــان

الخاص مكانة محورية في هذا المجال؛ مما دفع رئيس غرفة الصـناعة والتجـارة فـي إيـران للترحيـب
بتط ــوير العالق ــات م ــع الس ــعودية ،ولتجديـ ـد دعوت ــه إلقام ــة الس ــوق اإلس ــالمية المش ــتركة .وبع ــدها
نش ــطت المش ــاركة اإليراني ــة ف ــي فعالي ــات المع ــرض التج ــاري ف ــي ج ــدة ف ــي أكت ــوبر  4999وال ــذي

( )1جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز التفاق األمني ،مرجع سبق ذكره.
( )2أميرة قطب ،العالقات اإليرانية الخليجية رواسب الماضي والتطلعات المستقبلية ،موقع عرب تايمز ،على
الرابطhttp://www.arabtimes.com/AAAA/Jan/doc93.html :
( )3تقرير الم ركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،زيارة رئيس الدفان اإليراني للسعودية رتية تحليلية،
الكويت42 ،ابريل .4111
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شـاركت فيــه إيـران للمـرة األولــى بعــد فتـرة الغيــاب المــذكورة آنفـا

()1

 .ومــن هنــا تــم توقيــع العديــد مــن

التفاقي ــات المتنوعـــة ف ــي مـــايو مـــن الع ــام  ، 4999والتـ ــي شـ ــملت المج ــالت العسـ ــكرية والثقافيـ ــة
والتجارية والقتصادية والنفطية والصناعية والزراعية وحتى الصحية ،وذلـك خـالل زيـارة رافسـنجاني

للسـعودية

()2

 ،حيـث دأب علـى القـول إن حـل المشـكالت القتصـادية التـي تعانيهـا إيـران هـي رهـن
()3

بالتعاون بينها وبين الرياض

.

وانطالقا من تلك النقطة تبادل البلدان وفودا تجاريـة ،وزيـارات بـين مسـئولي غـرب التجـارة،
ولقــاءات مشــتركة فــي موضــوعات متعــددة .وتوصــل البلــدان ،علــى إثــر ذلــك وفــي نفــس العــام ،إلــى
صيغة تفاهم مشـتركة حـول إنشـاء لجنـة اقتصـادية مشـتركة تحـت رئاسـة وزيـري الخارجيـة ،علـى أن

تجتمع تلك اللجنـة سـنويا لمراجعـة تطبيـق التفاقيـات  .وفـي خضـم ذلـك نشـطت التبـادلت التجاريـة
بــين البلــدين حيــث زار الريــاض فــي تش ـرين الثــاني  4999وفــد إي ارنــي كبيــر ضــم  421رجــال مــن
()4

رجـال التجـارة والصــناعيين؛ للمشـاركة فـي معــرض للمنتجـات اإليرانيـة فــي السـعودية

 .وقـد بــدأت

()5

اجتماعات تلك اللجنة القتصادية اإليرانية السعودية فـي كـانون األول مـن العـام نفسـه

وذلـك فـي

أعقاب محادثات تمت بـين الـرئيس خـاتمي والملـك السـعودي أثنـاء زيـارة خـاتمي للسـعودية فـي مـايو
 4999حيــث تــم التوافــق بــين العــاهلين علــى افتتــاح أول معــرض تجــاري دائــم للمنتجــات اإليرانيــة

بجــدة

()6

ومــن هنــا تطــور التبــادل التجــاري بــين البلــدين بشــكل متســارن فــي الفت ـرة 4114-4999

حتــى بلــت ثالثــة أضــعافه ســابقا ،حيــث أقامــت إي ـران عــددا مــن المعــارض التجاريــة فــي الســعودية،

وتحديدا في الرياض وجدة والظهران .وفي المقابل أقامت السـعودية فـي طهـران فـي نـوفمبر 4999

معرضا للبضـائع السـعودية وقـد ارفـق هـذا المعـرض وزيـر الصـناعة والكهربـاء ومعـه وفـد مـن رجـال

األعمال بلت عددهم حوالي  441مستثم ار واقتصاديا سعوديا

()7

 .ويعتبـر هـذا المعـرض األول مـن

( )1أميرة قطب ،مرجع سابق.
( )2تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،تقارب سعودي إيراني تحت إحساس بالخطر األمريكي،
بيان األربعاء – أوراق جديدة  ، -العدد  4 ،424أكتوبر .4114

( )3محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية ،مرجع سابق ،ص.424
( )4صحيفة األهرام ،القاهرة 44 ،آيار /مايو .4999
( )5ريمون ماهر كامل ،مرجع سابق.
( )6أميرة قطب ،مرجع سابق.
( )7سعد الشريب ،مرجع سابق ،ص .44
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نوعه للسعودية على األراضي اإليرانية منذ عشرين عاما

()1

 .ولبد من اإلشارة هنـا إلـى أن حجـم
()2

التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام  4999إلى  421مليون دولر

.

وفــي ينــاير مــن العــام  4111زار وزيــر التجــارة الســعودي أســامة جعفــر فقيــه إي ـران؛ وذلــك
لعقـد الـدورة الثانيــة للجنـة التعاونيـة الســعودية اإليرانيـة باإلضــافة إلـى التباحـث بشــأن بعـض مشــاريع

التبــادل التجــاري فــي محاولــة أيضــا لتعزيــز العالقــات التجاريــة بــين البلــدين علــى نحــو يفــوق تل ــك
العالق ــات ف ــي المرحل ــة الس ــابقة

()3

 .وق ــد ارف ــق ال ــوزير فقي ــه ف ــي تل ــك الزي ــارة وف ــد مك ــون م ــن 11

شخصـ ـية م ــن رج ــال األعم ــال الس ــعوديين ،حي ــث التق ــى ك ــل م ــن الـ ـرئيس خ ــاتمي ورئ ــيس مجم ــع
مصــلحة تشــخيص النظــام رافســنجاني ورئــيس البرلمــان علــي أكبــر نــاطق نــوري .وقــد وفــرت اللجنــة

السعودية اإليرانية في دورتها الثانية تلك فرصة لبحث السبل الكفيلـة بتعزيـز العالقـات بـين البلـدين،
ولـدعم تعــاون القطــان الخــاص واقامــة المزيــد مــن المعــارض التجاريــة لتفعيــل الصــادرات حيــث ســاد
العتقــاد بــأن حجــم التبــادل التجــاري بــين البلــدين ل يتناســب مــع إمكاناتهمــا األمــر الــذي دفــع وزيــر

التجــارة اإلي ارنــي محم ـ د ش ـريعتي مــداري ليتكــد علــى ضــرورة إ ازلــة العراقيــل التجاريــة بــين البلــدين،
ولــيعلن عــن اســتعداد بــالده للتعــاون فــي مجــال تبــادل الســلع والســتثمارات المشــتركة وارســال القــوى

العاملـة وتصــدير منتجـات الثــروة السـمكية مقترحــا تـأليب لجــان اقتصـادية وصــناعية وثقافيـة إضــافة
()4

إلــى لجــان تعنــي بشــئون النقــل

 .ولقــد وقــع فقيــه سلســلة مــن التفاقيــات ومــذكرات التعــاون التــي

شــملت تطــوير العمــل الثنــائي بــين شــركات الطي ـران فــي البلــدين والســعي إلــى زيــادة حجــم التبــادل
التج ــاري والتج ــارة المباشـ ـرة وتأس ــيس ش ــركات تجاري ــة ص ــناعية غذائي ــة وهندس ــية مش ــتركة وتش ــكيل

لجـان للغـرب التجاريــة بـين البلـدين وتنســيق التعـاون فــي المحافـل اإلقليميـة والدوليــة والسـعي لتــأمين
التسـهيالت الضـرورية للحصــول علـى تأشــيرات الـدخول إلـى البلــدين وتطـوير التعــاون الجمركـي فــي
المجـالت الصــناعية والزراعيـة إضــافة إلـى تطــوير الخطــوط البحريـة بــين مـوانا البلــدين

()5

 .وفــي

العام نفسه وتحديدا فبراير  4111نظم مركز تنمية الصادرات اإليرانية معرض إيـران  4111الـذي

افتـ ـتح ف ــي مدين ــة ج ــدة الس ــعودية بمش ــاركة  111ش ــركة متخصص ــة حي ــث س ــعى الق ــائمون عل ــى
المعــرض إلــى مواصــلة التــرويت للمنتجــات اإليرانيــة فــي الســوق الســعودية

()6

 .وفــي محاولــة منهــا

( )1ريمون ماهر كامل ،مرجع سابق.

( )2رجائي سالمة جرابعة ،مرجع سابق ،ص.29
( )3تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،مراحل متباينة  ، . .مرجع سابق.
( )4منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص .414
( )5أميرة قطب ،مرجع سابق.
( )6تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،زيارة وزير الدفان اإليراني  ، . .مرجع سابق.
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إليصــال منتجاتهــا إلــى قبــول المســتهلك الســعودي والعربــي بأســرن الطــرق عرضــت إي ـران منتجاته ـا
بــثمن رخــيص مقارنــة بمثيالتهــا مــن الــدول األخــرى رغــم تقــارب الجــودة

()1

 .وقــد ذكــر بيــان صــادر

عــن اللجنــة المشــتركة أن حجــم التبــادل التجــاري بــين البلــدين نــاهز عــام 4111م 429.2 ،مليــون

لاير  ،أي ما يعادل  414.9مليون دولر

(. )2

وتناولـت أعمــال اللجنــة السـعودية اإليرانيــة فــي دورتهـا الثالثــة التــي عقـدت فــي الريــاض فــي
ينــاير  4114ضــرورة تســهيل مــنح التأشــيرات لرجــال األعمــال اإلي ـرانيين وا ازلــة العقبــات الجمركيــة
أمــام المنتجــات المتبادلــة بــين البلــدين .ومــن ثــم تــم التفــاق علــى إنشــاء كيــان متســس يرع ـى نمــو
العالقات التجارية بين البلدين ،هو" مجلس األعمال السعودي اإلي ارنـي " ،والـذي تمثلـت مهمتـه فـي
دراسة وتحليل مستوى التبادل التجاري بين البلدين وفي بحث أسباب تراجع هـذا التبـادل ،وفـي حـث

متسســات القطــان الخــاص فــي البلــدين لبــذل جهــود أكبــر للنهــوض بحجــم التبــادل التجــاري ،وتنويــع
مكونات ــه بم ــا يتناس ــب م ــع اإلمكاني ــات والف ــرص المت ــوفرة .وك ــان م ــن مهم ــات ه ــذا المجل ــس أيض ــا
تسهيل إصـدار التأشـيرات لرجـال األعمـال إضـافة إلـى إيجـاد مسـتوى رفيـع مـن التعـاون بـين مجلـس

الغرب التجارية والصناعية السعودي ونظيره اإلي ارنـي  ،حيـث كـان مـن المفتـرض أن يكـون لـه دور
بارز في تكثيب التصالت واقامة المعارض بين البلدين بشكل أكثر تطو ار من ذي قبل

()3

.

وبادرت السلطات السعودية في أكتوبر من العام  4114لتخفيض رسومها الجمركية من
 %44إلى  ، %2مما أدى إلى ارتفان التبادل التجاري المباشر بينها وبين إيران فقد جاوز هذا

التبادل  %49في آب أغسطس من نفس العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

()4

 .ومن

هنا بدأت البضائع اإليرانية والسعودية تتدفق على أسواق البلدين  ،حيث أصبحت العالقات بين
البلدين في تلك الفترة في أحسن حالتها  ،رغم أن العديد من المراقبين والمحللين الذين لم يتوقعوا

أنه يمكن إليران والسعودية أن تلتقيا قط  .وهنا ظهر دور القتصاد واضحا في امتصاص التوتر
بين السعودية وايران رغم أن بعض المحللين أروا أن العامل القتصادي في العالقات بين البلدين
ليس محو ار رئيسا تبنى عليه عالقات سياسية ثابتة؛ لعتقادهم بأن السعودية تقدم خياراتها
السياسية على مصالحها القتصادية ،وأنه يتم التضحية  ،في الغالب ،بالمصالح القتصادية على

( )1صباح موسوي ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص.21

( )2محمد اليامي ،وفد إيراني يجول على المناطق السعودية لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين ،جريدة الحياة،
العدد  ،4111-41-44 ،44149ص.44
( )3جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،مرجع سابق.
( )4عمر الزبيدي ،ارتفان التبادل التجاري بين الرياض وطهران بنسبة  %49نتيجة لتخفيض األولى رسومها
الجمركية ،جريدة الشرق األوسط ،العدد 4 ،9441سبتمبر .4114

122

حساب المصالح األمنية لألنظمة القائمة

()1

.وربما تكون وجهة تلك النظر صحيحة ،لكن ل

يمكنها أن تنفي الدور الذي لعبت ه العالقات القتصادية في ترطيب األجواء السياسية بين مختلب

البلدان وأنها وسيلة من الوسائل التي اعتمدها الرئيس اإليراني محمد خاتمي لتلطيب األجواء
السياسية بين بالده والمملكة العربية السعودية.
وف ــي حص ــر لقيم ــة حج ــم الـ ـواردات والص ــادرات ب ــين إيـ ـران والس ــعودية ف ــي ع ــام ، 4114
ذكرت بعض المصادر أن الصادرات اإليرانية إلى السعودية بلغت حـوالي  449مليـون دولر بينمـا
بلغ ــت وارداته ــا منه ــا حـ ـوالي  414ملي ــون دولر  .وه ــذا متش ــر واض ــح عل ــى م ــدى تط ــور التب ــادل
التج ــاري بـ ــين البلـــدين فـ ــي تلـ ــك الفت ـ ـرة

()2

 ،إذ أفس ــح هـــذا التطـ ــور المجـــال أمـــام رجـــال األعمـ ــال

السعوديين المهتمين بإبرام اتفاقات تجاريـة مـع الجانـب اإلي ارنـي خاصـة فـي مجـال اسـتيراد المعـدات
والل ـوازم الطبيــة والســجاد وكــذلك األغنــام اإليرانيــة ،ألن يطــالبوا بضــرورة حصــولهم كمــوردين علــى
موافقات و ازرة الخارجية اإليرانية والسفارة السعودية في طهران غير مكتفـين بموافقـة الغرفـة التجاريـة
()3

الصناعية اإليرانية

.

واســتمرت العالقــات التجاريــة بــين البلــدين فــي تصــاعد متواصــل ،حيــث ارتفــع حجــم التبــادل
التجــاري بــين المملكــة العربيــة الســعودية واي ـران مــن  4449مليــون س ســعودي خــالل عــام 4114
إلى بليوني س خالل عام 4111

()4

 ،بينما بلغت صادرات السعودية إلى إيـران فـي العـام 4112

حـ ـ ـوالي  449ملي ـ ــون س  ،ف ـ ــي ح ـ ــين بلغ ـ ــت ص ـ ــادرات إيـ ـ ـران إل ـ ــى الس ـ ــعودية 4944ملي ـ ــون س
()5

ســعودي

 .ويشــير مصــدر آخــر إلــى أن صــادرات إي ـران إلــى الســعودية فــي  4112بلــت ح ـوالي
()6

 191مليون دولر بينما بلغت وارداتها مـن السـعودية ،فـي نفـس العـام ،حـوالي 111مليـون دولر

 .وبناء على ذلك توقع عدد مـن المحللـين القتصـاديين أن تكـون إيـران مـن أكبـر شـركاء السـعودية

( )1سعد الشريب ،مرجع سابق ،ص.41
( )2محمد أحمد المقداد ،تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية اإليرانية على توجهات إيران اإلقليمية  :العالقات
اإليرانية العربية  ،معهد بيت الحكمة ،جامعة آل البيت ،األردن ،جـ  ،11العدد  ،4144 ،4ص .111

( )3جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،مرجع سابق.
( )4عبداهلل سعد العتيبي ،مرجع سابق ،ص.91
( )5موقع و ازرة الخارجية السعودية ،إحصائيات .4112
( )6محمد أحمد المقداد ،مرجع سابق  ،ص .111
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التجــاريين ،فــي المرحلــة القادمــة ،وأن تكــون إي ـران محطــة هامــة لصــادرات الســعودية ودول الخلــيت

باتجاه آسيا الوسطى(.)1

ثانيا – تطور العالقات الصناعية بين البلدين في تلك الفترة:
إذا كان الجانب التجـاري قـد نـال نصـيب األسـد فـي العالقـات القتصـادية بـين البلـدين فـإن

المجــال الصــناعي قــد نــال نصــيبا وافـ ار مــن الهتمــام ،حيــث أتاحــت الســعودية ،وتحديــدا فــي أكتــوبر

 ، 4999فرصـة تنظــيم معــرض الصـناعات اإليرانيــة فــي الريــاض بمشـاركة شــركات إيرانيــة عديــدة.

وفــي المقابــل شــاركت  41شــركة س ــعودية فــي معــرض طه ـران ال ــدولي فــي الفت ـرة مــا ب ــين 9 – 4
()2

أكتــوبر 4999

 .واســتمر هــذا التطــور فــي مجــال التعــاون الصــناعي بــين البلــدين علــى الصــعيد

الرســمي حيــث زار وزيــر الصــناعة والكهربــاء الســعودي هاشــم بــن عبــداهلل يمــاني إي ـران فــي نــوفمبر
 ، 4999والتق ــى خ ــالل تل ــك الزي ــارة ب ــالرئيس اإلي ارن ــي وب ــوزير الص ــناعة ورئ ــيس مجل ــس الش ــورى

اإلي ـرانيين وتحــادث معهــم حــول إمكانيــة إقامــة مشــاريع صــناعية مشــتركة بــين البلــدين .وقــد ركــزت

مشـاريع توســيع التعــاون الصـناعي بــين البلــدين ،فـي ذلــك الحــين ،علـى ثالثــة محــاور رئيســة :األول
تسـهيل انســياب المنتجـات الصــناعية مـن بلــد إلـى البلــد اآلخـر ،والثــاني البحـث عــن فـرص لســتيراد
مواد خام أو تجهيزات أساسية تنقـل إلـى البلـد اآلخـر لتعتمـد عليهـا صـناعة معينـة ،والمحـور الثالـث
درس مشـاريع مشـتركة"

()3

 .وقـد حــث الـرئيس خـاتمي الصـناعيين علــى البحـث عـن قنـوات وآليــات

لتفعيــل ه ــذه العالقــة .وم ــن ثــم عق ــد لقــاء موس ــع بــين رج ــال األعمــال الس ــعوديين واإلي ـرانيين عل ــى
هام

زيارة وزيـر الصـناعة إليـران فـي إطـار توسـيع مجـالت التعـاون المشـترك  .وقـد أعطـت تلـك

الزيــارة األمــل لشــركات ســعودية مثــل شــركة الصــناعات األساســية الســعودية "ســابك" بــأن تثمــر تلــك
الزيـارة عــن إيجابيــات تســاهم فـي مضــاعفة وتوســيع نشــاطها فــي السـوق اإليرانيــة مــن ناحيــة تســويق

منتجاتهــا واقامــة مشــروعات صــناعية مشــتركة تعــزز مــن أوجــه التعــاون القتصــادي المتنــامي بــين
()4

الســعودية واي ـران وخصوصــا ألن إي ـران ســوقا كبي ـ ار ومجــاو ار فــي نفــس الوقــت

 .وبالفعــل تــم م ــا

كانت ترنو إليه تلك الشركة حيث أبرمـت عـدة اتفاقيـات مـع شـركة البتروكيماويـات الوطنيـة اإليرانيـة

(saleh AlKhatlan, Saudi – Iranian relations : Implications for Gulf security, in )1
A Gulf : peacebuilding in west Asia, ed . Majid Tehranian, IB, Tauris,
London, 2003, pp58.

Bridging

( )2سيد عوض عثمان ،مرجع سابق.
( )3جريدة الحياة ،التاريخ .4999-41-9
( )4إبراهيم الغامدي ،سابك تتطلع لمضاعفة نشاطها في إيران بعد زيارة وزير الصناعة ،متسسة اليمامة
الصحفية9 ،أكتوبر . 4999على الرابطhttp://cutt.us/WgK3b :
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في طهران ،وذلك في إبريل  . 4114ومن المعروب أن كال البلـدين منـتت أساسـي للبتروكيماويـات
وأنهم ــا تب ــذلن جه ــودا متواص ــلة لتط ــوير تل ــك الص ــناعة ف ــإي ارن كان ــت تس ــعى لمض ــاعفة إنتاجه ــا
السنوي من البتروكيماويات إلى  41مليون طن بحلول 4112

()1

.

وفــي ه ــذا اإلطــار ،بح ــث رجــال أعم ــال س ـعوديين م ــع نظ ـرائهم اإليـ ـرانيين ،ضــمن أعم ــال

اللجنــة اإليرانيــة الســعودية المشــتركة ،إمكانيــة الحصــول مــن الســعودية ،علــى  411وكالــة للشــركات
اإليرانيــة التــي تعمــل فــي مختلــب المجــالت الصــناعية ،بــدءا مــن المنتجــات الســتهالكية والغذائيــة
مــرو ار بالمنتجــات البتروكيماويــة والزراعيــة .وق ـد بحــث فــي هــذا الشــأن  44مشــروعا تتعلــق بتصــنيع
الســيارات بالســعودية ونقــل الميــاه مــن إي ـران إلــى المملكــة عبــر أنابيــب ،إضـافة إلــى إنتــاج المكيفــات
()2

والمعـ ــادن وغيرهـ ــا

 .ومـ ــن هنـ ــا يمكـ ــن القـ ــول إن العالقـ ــات القتصـ ــادية اإليرانيـ ــة السـ ــعودية قـ ــد

أصبحت في أحسن حالتها في تلك الفترة .

( )1جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،مرجع سابق.
( )2المرجع نفسه.
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المبحث الثالث
تطور العالقات االستثمارية والمشروعات المشتركة بين البلدين
أوال  -العالقات االستثمارية:
لــم يكــن الســتثمار المشــترك أق ــل أهميــة مــن التجــارة والص ــناعة فــي العالقــات بــين إيـ ـران

والســعودية ،فه ـو قــد حــاز علــى اهتمــام واضــح مــن كــال الطــرفين .وقــد اتضــح ذلــك فــي المشــاريع

الســتثمارية المش ــتركة العديـ ـدة الت ــي ت ــم التعاق ــد عليه ــا ،عل ــى المس ــتويين الحك ــومي والخ ــاص .فق ــد
()1

نصت اتفاقية عام  4999الشاملة على القيام بعدد من المشاريع الستثمارية بـين البلـدين

 .وفـي

ضـ ــوئها بلغـــت المشـ ــروعات وتبـــادل الخب ـ ـرات بـ ــين البلـــدين فـ ــي العـ ــام  4999نحـ ــو  44مشـ ــروعا
اس ـتثماريا وصــل إجمــالي رأس المــال فيهــا إلــى مليــار س أي مــا يعــادل 491مليــون دولر  .مثلــت
حصــة الش ـريك الســعودي فيهــا ح ـوالي  %11بينمــا حصــل الش ـريك اإلي ارنــي علــى  %44فقــط ،فــي
()2

حين ذهبت النسبة المتبقية لشركاء آخرين

.

واتفقــت الســعودية واي ـران أثنــاء اجتماعــات اللجنــة الســعودية اإليرانيــة ســنة 4111م ،علــى

تعزي ــز المش ــروعات الس ــتثمارية المش ــتركة .وه ــذا م ــا أك ــده وزي ــر التج ــارة اإلي ارن ــي محم ــد شـ ـريعتي
مــداري  -كمــا ذكــر ســابقا  -فــي الــدورة الثانيــة للجنــة الســعودية اإليرانيــة الســعودية فــي ينــاير مــن
العــام  - 4111والــذي أعلــن عــن اســتعداد بــالده للتعــاون مــع الســعودية فــي العديــد مــن المجــالت
ومنهــا الســتثمارات المشــتركة

()3

 .األمــر الــذي شــجع شــركة "كــي

اليــت" اإليرانيــة علــى أن تطــرح
اإليرانيــة أمــام المســتثمر

فــي مــايو مــن نفــس العــام فرصــا لالســتثمار الســياحي فــي جزي ـرة كــي

الســعودي حيــث قامــت بــالترويت لمشــاريع تقــدر بح ـوالي 12مليــون دولر ،تشــمل عــددا مــن الفنــادق
ـز للمــتتمرات علـى أرض المنطقـة الحـرة فـي أرض الجزيـرة التــي
وناديـا لليخـوت ومرفـأ للقـوارب ومرك ا
تقع في الخليت العربي على بعـد 49كيلـومت ار جنـوب الشـاطا اإلي ارنـي

()4

 .وهـو األمـر الـذي جعـل

الستثمار السياحي السعودي في إيران أمـ ار فـي غايـة األهميـة؛ لمـا لعبـه مـن دور فـي تخفيـب حـدة

( )1سعد الشريب ،مرجع سابق ،ص.44
( )2جريدة أخبار الخليت البحرينية ،تطورات إيجابية في مسار العالقات اإليرانية السعودية ،التاريخ -44-49
.4114.
( )3منصور حسن العتيبي ،مرجع سابق ،ص ص .411-414
( )4جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،مرجع سابق.
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التخـوب العربـي مـن السياســة اإليرانيـة التـي تجمــع بـين التوجـه الفارســي والتعصـب الشـيعي المغــاير
تماما للشخصية العربية ذات المذهب السني.
وأك ــدت اللجن ــة الس ــعودية اإليراني ــة  ،أيض ــا ،م ــدى التع ــاون الس ــتثماري ب ــين البل ــدين ،ف ــي
اجتماعها الثالث الـذي عقـد فـي الريـاض بتـاريخ 49ينـاير . 4114وقـد عالجـت مباحثاتهـا مجموعـة
مـ ــن الموض ـ ــوعات الت ـ ــي كان ـ ــت ترمـ ــي إل ـ ــى التع ـ ــاون المتب ـ ــادل فـ ــي مج ـ ــالت القتص ـ ــاد والتج ـ ــارة

والســتثمار والتقني ــة .وقــد قام ــت اللجن ــة المشــتركة ب ــين البلــدين بتهيئ ــة األرض ــية لمزيــد م ــن ف ــرص
()1

الســتثمار وتنفيــذ المشــاريع المشــتركة

وقــد مهــد ذلــك الســبيل أمــام الوفــد الســعودي الممثــل للقطــان

الخـــاص فـ ــي زيارتـ ــه إلـ ــى طه ـ ـران فـ ــي يونيـ ــو  4114لطـ ــرح مشـــرون ضـــخم يقضـ ــي بإنشـ ــاء بنـ ــك
اســتثماري مشــترك الهــدب منــه تعزيــز التعــاون القتصــادي وتطــوير النشــاط المصــرفي بينهمــا .وقــد

وقع الوفد السعودي خالل هذه التفاقية مع أكبـر ثالثـة بنـوك إيرانيـة علـى مـذكرة إلنشـاء هـذا البنـك
المشترك وذلك بعد مباحثات مكثفة أجراها مع عـدد مـن البنـوك اإليرانيـة مثـل بنـك ملـي إيـران وبنـك

صادرات إيران وبنك تجارات باإلضافة إلى البنك المركزي اإليراني وأطـراب إيرانيـة أخـرى  .وقـد تـم

افتت ــاح هـــذا البن ــك عـــام  4114؛ فنش ــط فـ ــي مجـــال ت ــأمين المصـــادر المالي ــة للمشـــاريع التنمويـ ــة
والتجاريــة  .وق ــد اتخ ــذ ه ــذا البن ــك مقـ ـره ف ــي البحـ ـرين ثــم افت ــتح ع ــدة ف ــرون أخ ــرى ف ــي ب ــاقي ال ــدول

الخليجيــة وفــي المنــاطق الح ـرة اإليرانيــة .ثــم دع ـا أحــد البنــوك العالميــة للمســاهمة فيــه بغيــة تطــوير

نشــاطه المصــرفي فــي البلــدين  .ولــم يقتصــر نشــاط البنــك علــى البلــدين ،حيــث فــتح المجــال أمــام
الــدول األخــرى وخصوصــا منطقــة الخلــيت والجزي ـرة العربيــة ،باإلضــافة إلــى الجمهوريــات اإلســالمية
المحيطــة ببحــر قــزوين ،للمشــاركة فيــه

()2

 .ول بــد أن نشــير هنــا أن فك ـرة إنشــاء هــذا البنــك بــدت

مالمحها خالل شهر مايو من العـام  4999وذلـك فـي مباحثـات جـرت بـين الـرئيس اإلي ارنـي محمـد
خاتمي واألمير نايب بن عبد العزيز أثناء زيـارة للمملكـة السـعودية .وبالتـالي تـم اإليعـاز إلـى إحـدى
المتسسات الدولية المتخصصة بإعداد د ارسـة للجـدوى القتصـادية أوليـة للمشـرون تكلفـت أكثـر مـن
()3

ربع مليون دولر واستغرقت حوالي  1أشهر

.

وعلــى صــعيد آخــر ،جــاءت دعــوة نائــب وزيــر التجــارة اإلي ارنــي ســعيد ن ـزار  -أثنــاء تواجــده
في السعودية  4114لحضور المعرض اإلي ارنـي الـذي أقـيم فـي جـدة  -لرجـال األعمـال السـعوديين
إلــى اســتثمار أم ـوالهم فــي إي ـران والســتثمار المشــترك مــع الحكومــة اإليرانيــة فــي مجــالت كثي ـرة .
وأض ــاب نـ ـزار أن إيـ ـران تس ــمح بتمل ــك المش ــاريع  %411ف ــي ك ــل م ــن المج ــالت النفطي ــة والمـ ـواد
( )1جريدة الشرق األوسط ،لمحات من العالقات السعودية اإليرانية ،العدد ،41141تاريخ 42ابريل.4114
( )2جريدة الشرق األوسط ،يوليو .4114
( )3جريدة الشرق األوسط ،المرجع السابق.
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البتروكيماويــة  ،ثــم أبــدى اســتعداد رجــال األعمــال اإلي ـرانيين لالســتثمار فــي الســعودية خاصــة بعــد
صــدور التنظيمــات الجديــدة الخاصــة بالســتثمار وانشــاء هيئــة الســتثمار التــي أ ازلــت كــل العوائــق
الرغبين في الستثمار بالسعودية
وقدمت كل التسهيالت للمستثمرين ا

)(1

ثانيا – تطور االستثمارات المشتركة بين البلدين في المجال الزراعي:
أمــا فــي المجــال الز ارعــي فقــد وجهــت إي ـران دعــوة لرجــال أعمــال ســعوديين لالســتفادة مــن
البيئــة الزراعيــة اإليرانيــة والســتثمار فــي القطاعــات الز ارعيــة وتربيــة الماشــية اإليرانيــة وذلــك بهــدب
التصــدير إلــى الســوق الســعودية واألس ـواق األخــرى

()2

 .فاأل ارضــي الخصــبة والميــاه وفي ـرة واإلنتــاج

يزيــد عــن حاجــة الســتهالك ،حيــث كــان مــا قيمتــه مليــار دولر مــن المحاصــيل الزراعيــة يتعــرض

للتلــب ســنويا

()3

 .وبنــاء علــى ذلــك شــهدت العالقــات القتصــادية اإليرانيــة الســعودية فــي مجــالت

الز ارعــة تطــو ار ملحوظــا منــذ العــام  4991؛ ممــا أدى إلــى امتصــاص حــدة التــوتر السياســي ال ـذي

طالما عانى منها البلدان ،وأثرت على دول الجوار سلبا.

( )1المرجع السابق ،عدد 41 ،يناير.4114
( )2أميرة قطب ،العالقات اإليرانية الخليجية رواسب الماضي والتطلعات المستقبلية ،مرجع سابق.
( )3جريدة الشرق األوسط ،عدد 41 ،يناير.4114
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المبحث الرابع
السياسات النفطية وأثرها على العالقات بين إيران والسعودية
أوال  -مكانة البلدين أسواق النفط الدولية:
تعتبر منطقة الخليت من أكثر المناطق التـي تحظـى باهتمـام معظـم القـوى الدوليـة .وقـد زاد

الهتمــام بهــذه المنطقــة منــذ بدايــة ظهــور الــنفط فــي أوائــل القــرن الماضــي .ويعــد الخلــيت مــن أغنــى
منــاطق العــالم فــي احتياطــات الطاقــة ،حيــث يصــل إجمــالي احتياطــات الــدول المطلــة علــى الخلــيت
إلى حوالي  11تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي  .وتنفرد المملكـة العربيـة السـعودية مـن بـين
دول المنطقة بحوالي نصب صادرات الـنفط فـي المنطقـة والـذي يقـدر ب ـ  9.1مليـون برميـل يوميـا ،

بينما تأتي إيران في المرتبة الثانية بإنتاج يصل إلى  4.1مليـون برميـل

()1

 .ومـن جهـة أخـرى فـإن

لكل من البلدين ميزات خاصة فمثال لدى إيران ميزة استراتيجية من خالل موقعهـا بـين بحـر قـزوين

ال بحريـا (مضــيق هرمــز) الــذي يعبــر مــن خاللــه نحــو  11فــي
والخلـيت ،وهــي تســيطر علــى  41مــي ا

المائ ـة مــن تجــارة الــنفط العــالمي .أمــا المملكــة العربيــة الســعودية فهــي تمتلــك إطاللــة مهمــة عل ــى
الخليت العربي والبحر األحمر أضافة إلى أن المملكة العربية السـعودية تعتبـر الدولـة الثانيـة عالميـا

في إنتـاج للـنفط  ،إذ تصـل عائـداتها النفطيـة إلـى نحـو  111بليـون دولر سـنويا  ،فـي الوقـت الـذي

ل يتجاوز عدد سكانها الـ 49مليـون نسـمة .بينمـا وصـلت إيـرادات إيـران إلـى المرتبـة الرابعـة عالميـا
في مجال النفط والثانيـة فـي مجـال الغـاز  ،حيـث وصـل إيرادهـا الـى نحـو  411بليـون دولر سـنويا

في حين كان عـدد سـكانها ينـاهز ال ـ 11مليـون نسـمة

()2

 ،األمـر الـذي أعطـى البلـدين مكانـة أكبـر

بين الدول النفطية سواء في منظمـة أوبـك أم فـي خارجهـا  .ومـن هنـا سـاهم الخـتالب فـي وجهـات
النظـر بــين إيـران والســعودية لفتـرات طويلــة فــي عـدم اســتقرار أسـعار الــنفط  ،حيـث كانــت الســعودية
تعمل وفق نظرية زيادة اإلنتاج في مقابل خفض السعر ،بينمـا رأت إيـران أن نظريـة خفـض اإلنتـاج

ورفع األسعار هو السياسة الفضلى .وثد أثر هذا التعاكس في وجهـات النظـر بـين إيـران والسـعودية
بشكل واضح على أسعار النفط مما دفع البلدين للتفتي

عن مخرج لألزمة من خالل التعاون

()3

( )1مرتضى بهروزي فر ،إيران والخليت العربي وأسواق الطاقة العالمية ،مجلة اطالعات سياسي اقتصادي
اإليرانية ،العدد .4112-1-41 ،419
( )2السعودية إيران من الود الملغوم إلى الصدام المكشوب ،جريدة الرأي الكويتية41 ،نوفمبر .4144
( )3مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص.411
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ثانيا – أثر تدهور أسعار النفط على عالقات البلدين:
لقد مثلت أروقة أوبك ساحة مثلـى لتجسـيد التعـاون بـين إيـران والسـعودية فـي أكثـر القضـايا

الســتراتيجية أهميــة بالنســبة لهمــا  ،وبخاصــة بعــد أن شــهدت أســعار الــنفط تذبــذبا واســعا فــي بدايــة
النصــب الثــاني مــن تســعينات القــرن الماضــي حيــث شــهد العامـان  4991و  4999انخفاضــا فــي
أسعار النفط الخام وصل خالل العـام  4999إلـى مـا دون  411دولر للبرميـل األمـر الـذي احتـاج
إل ـ ــى إدارة محكم ـ ــة وتنس ـ ــيق ع ـ ــال ب ـ ــين ال ـ ــدول األطـ ـ ـراب لتالش ـ ــي أزم ـ ــات ض ـ ــخمة محتمل ـ ــة ف ـ ــي

القتص ــادات الخليجي ــة

()1

 .وذل ــك ف ــي الوق ــت ال ــذي أدرك ــت في ــه أوب ــك أن الع ــرض والطل ــب هم ــا

العــامالن األساســيان لتحديــد ســعر الــنفط  ،وأن هــذا األمــر يتعلــق بســقب اإلنتــاج أو حصــته لكــل

دولة مع األخذ بعين العتبار مستوى النمو القتصادي العالمي وتأثيره علـى الطلـب ،وكـذلك تـأثير
المضــاربات ،إضــافة إلــى عامــل أساســي هــو التنســيق الوثيــق بــين الــدول األعضــاء فــي أوبــك فيمــا
بينه ــا م ــن جه ــة وب ــين ال ــدول المنتج ــة لل ــنفط غي ــر األعض ــاء ف ــي المنظم ــة م ــن جه ــة أخ ــرى

()2

.

فالتعــاون بــين الــدول النفطيـة أصــبح ضــرورة ل محيــد عنهــا وهــذا مــا دفــع إي ـران والســعودية لكونهمــا

من أكبر الدول التي تملك حصصا نفطية في أوبك إلى تناسـي كـل الخالفـات العميقـة والـى تكثيـب
الجهــود مــع دول المنظمــة للخــروج مــن تلــك األزمــات والعــودة بأســعار الــنفط إلــى ســابق عهــدها ،
حيث سيتدي ذلك إلى تعافى اقتصاد البلدين .

لقد كان الصدام في الماضي هو السمة المميزة بين الطرفين السعودي واإلي ارنـي فـي إطـار
()3

منظمــة األوبــك بســبب تــوتر العالقــات السياســية بــين البلــدين

ولكــن بعــد التقــارب شــاركت إي ـران

الســعودية وبع ــض دول الخلــيت ف ــي الحفــاظ عل ــى اس ــتقرار الســوق النفطي ــة بمــا يح ــول دون انهي ــار
األسعار إلى مستويات تضر باألداء القتصادي لتلك الدول  .ولكن نتيجة لتفـاق السـعودية وايـران

وتعاونهما مع بعض الدول النفطية استقرت أسعار النفط ضمن منظمـة األوبـك( )4وتـم التوافـق علـى
تحديــد ســقب الســعر ألول م ـرة منــذ  11عامــا هــي عمــر منظمــة األوبــك .ومــن ثــم عــادت األســعار

لالرتفان شيئا فشيئا حيث تم التفاق على تحديد متوسط سـعر البرميـل عنـد  42دولر مـع نسـبة ل

( )1جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،مرجع سابق.
( )2محمد عبد الدايم ،أوبك وضبط األسعار اآللية واآلثار ،موقع الجزيرة نت ،تاريخ النشر ،4111-41-4
على الرابطhttp://cutt.us/YLTWh :

( )3موقع بي بي سي أونالين ،عالقات إيرانية خليجية ،تاريخ النشر ،4114-2-41 ،على الرابط:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1348000/1348214.stm
( )4رجائي سالمة جرابعة ،اإلستراتيجية اإليرانية تجاه األمن القومي العربي في منطقة الشرق األوسط-4991
 ،4144مرجع سابق ،ص ص .11-29
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تزيــد عــن  4دولرات علــى أن يكــون أن يكــون أقــل ســعر للبرميــل 44دولر وأعلــى ســعر  49دولر
وأن يكــون معــدل اإلنتــاج اليــومي للبتــرول بــين الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فــي حــدود  211ألــب

برمي ــل .وق ــد توج ــت ه ــذه العالق ــة الوثيق ــة والتع ــاون المس ــتمر بزي ــارة الـ ـرئيس خ ــاتمي ع ــام 4999

للريــاض؛ ممــا أدى إلــى مزيــد مــن التقــارب فــي وجهــات النظــر فــي عــددا مــن القضــايا المهمــة لكــال
()1

الطــرفين

وهــذا مــا دعــا إلــى اعتبــار الــنفط رابط ـا سياســيا واقتصــاديا لمــا لعبــه مــن دور كبيــر فــي

تعزيز التقارب بين إيران والسعودية .
ومــن الجــدير ذكـره فــي هــذا المجــال أن أول اتفــاق ســعودي إي ارنــي بشــأن مســألة الــنفط جــاء

أثناء زيارة رافسنجاني للمملكة العربية السعودية فـي 44فب اريـر  4999فقـد بحـث الطرفـان مقترحـات
()2

لرفع أسعار الخام

وذلك قبـل أن يتفـق وزراء الـنفط فـي اجتمـاعهم الطـار بفيينـا عاصـمة النمسـا

فــي الشــهر ذاتــه علــى خفــض يصــل إلــى  4.421مليــون برميــل يوميــا وهــو التفــاق الــذي لــم يكــن
كافيا لتصحيح األسعار التي ارتفعت في مارس  42دولر قبل أن تعود لالنخفاض الحـاد فـي مـايو

ويونيــو  . 4999ومــن هنــا تــم التفــاق فــي اجتمــان المنظمــة العــادي فــي عــام  4999علــى خفــض
جديــد بحجــم 4.421مليــون برميــل

()3

 .ثــم تــال هــذا الجتمــان وفــي نفــس العــام زيــارة وزيــر الــنفط
()4

الســعودي لطه ـران بهــدب التنســيق لوقــب تــدهور أســعار الــنفط

وفــي التاســع مــن مــارس 4999

اتفــق الطرفــان الســعودي واإلي ارنــي حــول ســقب ثابــت لانتــاج النفطــي اإلي ارن ـي حيــث كــان مســتوى
اإلنتاج اإليراني الفعلي أعلى من المستوى الذي حـدد لهـا فـي أوبـك وهـو مـا كـان يشـكل خلطـا عنـد
احتساب التخفيضات المقررة

()5

األمر الذي دفع منظمة األوبك فـي اجتماعهـا الـدوري  44مـارس

 4999إل ــى خفـــض اإلنت ــاج بحجـــم  4.1مليـ ــون برمي ــل أخـــرى ونتيجـــة له ــذه التحركـــات انتعشـ ــت
األسعار التي بدأت مسـار الرتفـان منـذ ذلـك الحـين مدعومـة بـالتزام مشـهود مـن قبـل دول المنظمـة
وضمنهم إيران  -رغم تاريخها في انتهاك حصص اإلنتاج المقررة .

( )1عماد الدين محمد المزيني ،العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفط العالمية ،مجلة جامعة
األزهر،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،المجلد  ،42العدد  ،4فلسطين -غزة ،4144 ،ص .444
( )2جريدة البيان اإلماراتية ،التقى ولي العهد السعودي رافسنجاني :حريصون على تطوير عالقاتنا بدول الخليت
ومشاكلنا مع مصر في طريقها للحل ،تاريخ دخول الموقع 42فبراير  ،4999الرابط:

http://www.albayan.ae/last-page/1998-02-25-1.1014444

( )3شفيق األسدي ،األزمة ترثها السنة الجديدة  :سيناريو النفط في  4999محاولت وتجاوزات ،جريدة الحياة،
تاريخ  ،4999-44-44ص.4
( )4سيد عوض عثمان ،العالقات اإليرانية الخليجية بين دروس الماضي وآفاق المستقبل ،مرجع سبق ذكره.
( )5محمد عبداهلل محمد ،السعودية وايران والمصير المشترك ،جريدة الوسط البحرينية ،التاريخ .4112-9-49
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ثــم بــدأت مشــاكل الــنفط تأخــذ مســا ار مختلفــا فــي العــام  4111حيــث حــدث مــا يطلــق عليــه
أزمــة ارتفــان أســعار الــنفط فبــالرغم مــن أن ارتفــان أســعار الخــام ملمــح مبشــر لقتصــاديات ال ــدول
المنتجة عامة سواء داخل األوبك أو خارجها والتي تعتمد اقتصادياتها بشـكل كبيـر علـى الخـام كمـا
أن أسعار الخام حتى فـي أحسـن حالتهـا تعـد متدنيـة بالمقارنـة بتطـورات أسـعار سـائر المـواد الخـام
والسلع المصنعة األخرى ،إل أن الضغوطات الخارجية التي تمـارس مـن قبـل الـدول المسـتهلكة فـي
ذلك الوقت ممثلة فـي التهديـدات المباشـرة وغيـر المباشـرة التـي تنصـب علـى المنتجـين للـنفط جعلـت

لر للبرميــل أزمــة توجــب علــى دول األوبــك وعلــى
ارتفــان أســعار الــنفط إلــى مــا فــوق حــاجز 41دو ا
رأسها إيران والسـعودية أن تواجههـا وذلـك بتنسـيق الجهـود المشـتركة فيمـا بينهـا لحـل تلـك األزمـة

()1

وعلـى صــعيد آخـر ونتيجــة للتطـور غيــر المسـبوق فــي العالقـات اإليرانيــة السـعودية تــم تجـاوز أزمــة
الحفار النفطي الـذي نصـبته إيـران فـي مـايو  4111شـمال حقـل الـدرة النفطـي السـعودي الكـويتي ب ـ

 1كيلومترات في الحدود البحرية السـعودية الكويتيـة التـي لـم يـتم ترسـيمها بعـد حيـث قـدمت المملكـة
السعودية احتجاجاتها إليران تطالبها بوقب التنفيذ في المنطقة المغمـورة المحاذيـة للمنطقـة المقسـمة

ب ــين المملك ــة والكوي ــت

()2

 .ويتض ــح م ــن ذل ــك أن اكتف ــاء الس ــعودية بالحتج ــاج ل ــدى إيـ ـران وع ــدم

اتخاذه ــا إج ـ ـراءات عسـ ــكرية أمنيـــة ف ــي المنطقـــة محـــل الخـ ــالب دلي ــل واضـــح علـ ــى مـــدى تطـ ــور
العالقات ومتانتها في تلك الفترة بحيث ل تستطيع أشد الخالفات أن تنقض العالقات بين البلدين.
لقد أظهـر التعـاون بـين البلـدين داخـل منظمـة أوبـك إمكانيـة تجـاوز أيـة صـعوبات بـل حقـق
مكاســب كبي ـرة لكــل دول المنطقــة ممــا حــذا باألوســاط اإليرانيــة الرســمية إلــى رفــض حصــر التعــاون
الثنائي اإليراني السعودي والعالقات المتبادلة في جوانب المنفعة المادية فقط .وهذا مـا جعلهـا تـردد
(. )3

بــأن موضــون رفــع األســعار فــي الســوق النفطيــة جــاء نتيجــة لتطــوير العالقــات السياســية

بينمــا

أدلــى ولــي العهــد الســعودي آنــذاك األميــر عبــداهلل بــن عبــد العزيــز بتص ـريحات فــي حزي ـران/يونيــو
 ،4114قـ ــال فيهـ ــا "إن الـ ــنفط هـ ــو مـ ــن السـ ــلع السـ ــتراتيجية التـ ــي يتوقـ ــب عليهـ ــا ازدهـ ــار الـ ــدول

ال عــن البلــدان الناميــة .وان سياســتنا النفطيــة هــي سياســة حكيمــة تســعى إلــى إقامــة
الصــناعية فض ـ ا

ت ـوازن بــين مصــالح المنتجــين والمســتهلكين .إن الكــالم عــن الــنفط خــارج هــذا اإلطــار ل يخــدم أي

( )1جريدة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،مرجع سابق.
( )2أميرة قطب ،العالقات اإليرانية الخليجية رواسب الماضي والتطلعات المستقبلية ،مرجع سابق.
( )3جريدة الوسط ،العدد  ،491التاريخ  ،4999-2-41ص.41
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غـرض ".وقــد أدت تلــك التصـريحات إلــى زيــادة الطمئنــان اإلي ارنــي بــأن مــن المســتبعد جــدا أن يــتم
استخدام النفط كسالح للضغط على إيران من قبل السعودية أيا كانت الظروب

()1

ثم تراجعت األسعار بصورة استثنائية فـي عـام  4114بنسـبة  %41.4ليبلـت سـعر البرميـل
مـن ســلة خامــات أوبــك  23.1دولر  .وذلــك تحــت وطــأة الضــغوط التــي مارســتها الوليــات المتحــدة
علــى دول األوبــك مــن أجــل تخفــيض أســعار الــنفط الخــام وتعطيــل آلـ ــية الح ــفاظ عليهــا فيمــا بيـ ــن

( )49 -44دول ار للبرمي ــل .وق ــد اس ــتخدمت الولي ــات المتح ــدة نوع ــا م ــن البتـ ـزاز المعن ــوي لل ــدول
المصــدرة خاصــة أن أحــداث  44ســبتمبر  2001مكنــت الوليــات المتحــدة مــن اســتخدامها بفعاليــة

بـــالنظر إلـ ــى أن المتهمـ ــين بتفجيـ ــر الطـ ــائرات فـ ــي األحـ ــداث المـ ــذكورة ينتم ـ ـون إلـ ــى بلـ ــدان عربيـ ــة
واسالمية تنتت وتصـدر الـنفط

()2

 ،حيـث أثـر ذلـك كلـه علـى العالقـات األمريكيـة السـعودية بعـد أن

كــان بينهمــا تحــالب منقطــع النظيــر ومنــذ فت ـرات طويلــة .وجــاء هــذا التــوتر فــي تلــك العالقــات فــي
الوقــت الــذي عاكســتها عالقــات الســعودية بــإيران التــي تطــورت بشــكل ملحــوظ فــي تلــك الفت ـرة لتــأتي

أحــداث  44ســبتمبر والحــرب األمريكيــة علــى اإلرهــاب الــذي اعتمدتــه الوليــات المتحــدة األمريكيــة
حكـ ار علــى اإلسـالميين وهــو مـا مــس الك ارمــة السـعودية واإليرانيـة وعلـى نفــس الدرجـة  .أضــب إلــى
ذلــك أن إص ـرار الوليــات المتحــدة علــى خلخلــة اســتقرار أســعار الــنفط وذلــك ابت ـ از از للــدول المصــدرة
للــنفط التــي تعــد فــي غالبيتهــا دول إســالمية – قــد أثــر ســلبا علــى اقتصــاد الــدول النفطيــة؛ ممــا أثــار
حفيظة البلدين ضد الوليات المتحدة األمريكية وحثهما على تكثيب الجهـود مـرة أخـرى للخـروج مـن

تلك األزمة الجديدة.
لر للبرميــل ،لعبــت
ففـي الوقــت الــذي وصــل فيــه انخفــاض أســعار الــنفط إلــى مــا دون 44دو ا

دول أوبــك وعلــى أرســها البلــدان األكثــر تــأثي ار فــي المنظمــة وهمــا الســعودية واي ـران دو ار فــي تجــاوز

هذه األزمة باتبان سياسة النحناء في وجه العاصفة من خالل التفاق علـى خفـض حصـة اإلنتـاج

بمقدار  4,2ماليين برميل في اليوم وذلك للمحافظة على السعر الذي أقرتـه أوبـك والـذي حـدد بـين
 44و  49دولر للبرميل .إل أن ركود القتصاد العالمي أدى إلـى انخفـاض الطلـب مـن مسـتوردي

الــنفط األكثــر تــأث ار بح ـوادث ســبتمبر وتبعــا لــذلك انخفضــت أســعار الــنفط إلــى  44دول ار كمتوســط
للبرميل خالل العام . 4114ولم تتوقب األسـعار عنـد هـذا الحـد بـل ظـل سـعر سـلة أوبـك يـنخفض
دون النطــاق الــذي كانــت تســتهدفه المنظمــة حتــى وصــل الســعر إلــى  49,12دول ار أواخــر العــام
( )1سايمون هندرسون ،سياسة النفط السعودية سالح يستبعد استخدامه للضغط على إيران ،معهد واشنطن ،العدد
 49 ،4294سبتمبر  ، 4119على الرابط. http://cutt.us/xHFF :
( )2أحمد السيد النجار ،الطفرة النفطية العربية الثالثة دراسة للمالمح واألسباب وآليات التوظيب ،سلسلة مختارات
إيرانية ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،السنة  ،41العدد  ،412يوليو .4111
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()1

بينمــا انخفضــت أســعاره بنســبة  %41مــن قيمتهــا قبــل األحــداث لتصــل إلــى  49دولر
()2

للبرميــل خــالل شــهري ديســمبر  4114وينــاير  4114وذلــك بســبب ت ارجــع الطلــب العــالمي عليــه

 .األمــر الــذي دعــا وزراء الــنفط إلــى إج ـراء مشــاورات عاجلــة بغيــة خفــض اإلنتــاج بــين  111ألــب
وملي ــون برمي ــل يومي ــا حي ــث ك ــان هن ــاك إجم ــان ب ــين دول األوب ــك يس ــتند إل ــى تص ــحيح م ــا يمك ــن
()3

تصحيحه محاولة للتخفيب من األزمة على أقل تقدير إذا لم يكن في اإلمكـان تجاوزهـا بسـرعة

.

ومـن ثـم اسـتمرت فـي تقلـيص إنتاجهـا حتـى وصـل مسـتوى حصـص الـدول إلـى 44.1مليـون برميــل

يوميا في بداية عام  . 4114وجاءت هذه الخطوة بهدب دعم األسعار ووقـب تراجعهـا  .ومـن هنـا
ارتفــع مســتوى الحصــص فــي نفــس العــام إلــى 49.4مليــون برميــل يوميــا فــي نفــس العــام .ثــم ارتفــع
()4

مستوى الحصص من النفط إلى  41مليون برميل يوميا

.

وقــد لعبــت منظمــة أوبــك فــي هــذا الخصــوص ،دو ار فعــال وجهــودا جب ـارة لضــمان اســتقرار
السوق النفطية وامداد السوق باحتياجاته النفطية التي يحتاجها المستهلكون خـالل عـام  4111إلـى

أن وصل اإلنتاج حوالي 41مليون برميل يوميا في شـهر نـوفمبر  4111بعـد أن سـاهمت المنظمـة
في اإلمدادات النفطية بمعدل 44مليون برميل يوميا بينما بلت معدل اإلمدادات النفطيـة لـدول أوبـك
()5

فـي العــام  4112حـوالي 41.1مليــون برميــل يوميــا

وهــو مــا حــذا بكــل مــن إيـران والســعودية لقفــز

خطوات إلى األمام في طريق التقارب القتصادي بين البلدين.
ونتيجــة لتلــك المشــاورات البينيــة ســعت البلــدان إلــى رفــع إنتاجهمــا مــن الــنفط حيــث أصــبح

معـدل إنتـاج السـعودية اليـومي فـي عــام  4112حـوالي  44141ألـب برميـل وهـو مـا يعــادل %44

من إنتاج أوبك أما إيران فقد أصبح معدل إنتاجها اليومي  1119ألـب برميـل وهـو مـا يعـادل نسـبة
%44

()6

ويتض ــح م ــن ذل ــك أن ــه أص ــبح هن ــاك التق ــاء واض ــح ب ــين ك ــل م ــن إيـ ـران والس ــعودية ف ــي

السياســات النفطيــة بعــد أن كــان الصــدام والخــتالب فــي وجهــات النظــر هــي الســمة الممي ـزة لهمــا

وبالتالي ازداد هذا اللتقاء بعد تطور أسعار النفط وتحسن العالقات بين إيران والسعودية.

( )1عبد الحميد عبد الغفار ،أيلول األسود األمريكي يزج القتصاد العالمي في كساد طويل ،صحيفة الوسط
البحرينية ،العدد  44 ،2سبتمبر .4114
( )2الخليت الخاسر األكبر بعد أحداث سبتمبر ،تقرير صادر عن مركز الخليت للدراسات الستراتيجية ،موقع
اإلسالم اليوم ،الرابطhttp://cutt.us/MyXMW :

( )3عبد الحميد عبد الغفار ،المرجع السابق.

( )4عماد الدين محمد المزيني ،العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفط العالمية ،مرجع سابق ،ص .441
( )5منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ،تقرير األمين العام السنوي الخامس والثالثون ،التطورات الدولية
في مجال النفط والطاقة ،الكويت ،4119 ،ص ص .1-4
( )6عبد الستار عبد الجبار موسى ،مرجع سابق ،ص.11
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وهكذا وصـل القتصـاد السـعودي اإلي ارنـي علـى المسـتويين الحكـومي والخـاص إلـى أفضـل
مسـتوياته .ول شـك أن التعــاون القتصـادي قــد احتـل مكانـا بـار از علــى مسـتوى التعــاون بـين البلــدين
والذي شهد في الفترة  4112-4991مرحلة من أشد مراحله ازدها ار .و قـد جـاء هـذا الزدهـار فـي
عالم أصبح لالقتصاد فيه الصوت األعلى في إطار العولمة الغالب

()1

.

( )1صحيفة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز الملب األمني ،مرجع سابق.
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الفصل السابع

أثر تطور العالقات اإليرانية السعودية على الصعيدين:
العربي الخليجي والدولي ()9002-9119

المبحث األول :أثر العالقات اإليرانية السعودية في عهد خاتمي على الدول الخليجية:
المبحث الثاني :أثر العالقات اإليرانية السعودية في عهد خاتمي على بعض القضايا.

المبحث الثالث :أثر تحسن العالقات السعودية اإليرانية ،على السياسة األمريكية:
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مقدمة:
رأت جمهورية إيـران اإلسـالمية فـي المملكـة العربيـة السـعودية الشـريك األوحـد الـذي يمكـن أن
يســاندها فــي كســر عزلتهــا اإلقليميــة الدوليــة ،وتــدعيم مكانتهــا ونفوذهــا فــي المنطقــة ،وكســر حالــة

الجمــود التــي اتســمت بهــا سياســتها الخارجيــة بعــد الث ـورة .أمــا الســعودية فقــد كانــت تــرى فــي إي ـران
ش ـريكا أساســيا فــي المنطقــة الخليجيــة للمحافظــة علــى أمنــه فــي حالــة تســوية الخالفــات بــين إي ـران
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي .وقــد كانــت العالقــات بــين البلــدين كانــت مــن األســباب التــي أثــرت
طـوال تلــك الفت ـرات علــى أمــن الخلــيت وعلــى التفــاعالت بــين دول المنطقــة .كمــا كــان لهــا دور مهــم

فـي العالقــات اإليرانيــة الغربيــة  .فقــد أدى تحســن العالقــات اإليرانيــة الســعودية إلــى فــتح البــاب أمــام
مزيــد مــن التعــاون مــع دول المنطقــة وبالتحديــد دول الخلــيت ومصــر واألردن وغيرهــا .وهــو مــا يعنــي

آفاقـا أكبـر نحـو تعـاون إقليمـي أكثـر تشـعبا وزيـادةا فـي بنـاء الثقـة ،وتأكيـدا علـى أهميـة اسـتقرار أمــن
المنطقة الذي لـن يتحقـق سـوى عـن طريـق إقامـة تعـاون بـين الـدول المختلفـة .وهـو مـا يعنـي تشـابك
المصــالح وتوحــدها والــدفان المشــترك عنهــا ،والتحــول شــيئا فشــيئا نحــو التكتــل اإلقليمــي الــذي يع ـ اد

مطلبا ضروريا في إطار عمليـة العولمـة .ومـن هنـا كـان إفـراد هـذا الفصـل كـامال لد ارسـة انعكاسـات
العالقات اإليرانية السعودية  4112-4991على دول الجـوار العربـي .وقـد تنـاول هـذا الفصـل أثـر
العالقــات اإليرانيــة الســعودية علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،والتــي انقســمت إلــى آثــار ســلبية
متمثلـة بالمهادنــة فــي مســألة الجـزر اإلماراتيــة الــثالث المحتلــة مــن قبـل إيـران ،وآثــار إيجابيــة بــرزت
فــي بقي ــة دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي الت ــي س ــارت عل ــى خط ــى المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ف ــي

تطوير عالقاتها مع جمهورية إيران اإلسالمية .كما تنـاول الفصـل أثـر العالقـات اإليرانيـة السـعودية
علـى القضــايا العربيـة العالقــة والتــي تحتـاج إلــى التنســيق بـين بلــدين مهمــين مثـل الســعودية وايـران .

ويضــاب غلــى ذلــك تنــاول أثــر العالقــات بــين البلــدين علــى الخطــط األمريكيــة فــي منطقــة الخلــيت

والتــي كان ــت تســعى م ــن ورائهــا للس ــيطرة علــى المنطق ــة وذلــك لحماي ــة مصــالحها المتع ــددة  .وم ــن
المالحظ أن تلك القضايا قد تطورت بتطور العالقات اإليرانية السعودية.
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المبحث األول
أثر العالقات اإليرانية السعودية في عهد خاتمي على الدول الخليجية:
تمخضــت عــن تطــور العالقــات اإليرانيــة الســعودية آثــار متعــددة علــى دول مجلــس التعــاون

الخليجــي .وقــد تفاوتــت تلــك اآلثــار فكــان منهــا آثــار ســلبية انعكســت علــى دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وآثــار إيجابي ــة انعكســت علــى الس ــلوك السياســي والقتصــادي ل ــدى بقيــة دول المجل ــس ،
وذلك على النحو التالي:

أوال  -اآلثار اإليجابية لتحسن العالقات اإليرانية السعودية على الدول الخليجية:
لـم تبــد دول مجلـس التعــاون أيـة تحفظــات تجـاه تحســن العالقـات اإليرانيــة السـعودية ،حيــث

كانت أقرب إلى تأييدها ودعمهـا ،وأكثـر اسـتعدادا للسـير علـى خطـى المملكـة العربيـة السـعودية فـي

تطوير عالقاتها مع جمهورية إيران.

لقد أكدت الكويت م ار ار وتك ار ار على لسان ناصر صباح أحمد الصباح الـذي كـان فـي ذلـك
الوقــت مستشــا ار لــولي عهــد الكوي ـت بــأن الكويــت والســعودية وجميــع دول مجلــس التعــاون متحمســة
للتعاون مع إيران ،وأن ما هو في مصلحة السـعودية فـي مصـلحة الكويـت ،وأن مـا تفعلـه السـعودية
()1

يكــون مقبــول ل ــدى الكويــت

 .ول ش ــك فــي أن هــذا الستحس ــان الكــويتي يعك ــس األثــر اإليج ــابي

للعالقات السعودية اإليرانية على دولة الكويت التي سارت هـي األخـرى فـي ركـب تطـوير العالقـات
م ــع إيـ ـران دون أي اعتب ــار لمطال ــب اإلم ــارات .وق ــد ب ــدت اإليجابي ــة الكويتي ــة واض ــحة م ــن خ ــالل

توقيعهــا التفــاق األمنــي مــع إي ـران ،والــذي تبعــه تنســيق بــين الكويــت واي ـران فــي العديــد مــن ملفــات

التعاون المشترك( . )2وقد تجسد التعاون الكويتي فـي صـورة زيـارات قـام بهـا مسـئولون مـن الكويـت
إلى إيران .كان أبرزهـا زيـارة ناصـر صـباح األحمـد فـي إبريـل مـن العـام  ، 4111ثـم تبعتهـا زيـارات
مسئولين إيرانيين إلى الكويت

()3

.

وسـاهم تطــور العالقــات اإليرانيــة الســعودية  4112-4991فـي تســهيل مهمــة الـرئيس اإلي ارنــي

محمــد خــاتمي فــي امتصــاص أج ـواء التــوتر التــي كانــت ســائدة بــين إي ـران ودولــة البح ـرين بعــد أن

( )1محمد سعد أبو عامود ،العالقات الخليجية اإليرانية في ظل التهديدات األمريكية للعراق ،سلسلة مختارات
إيرانية ،مركز الدراسات السياسية والستراتيجية ،العدد ..4111 ،14
( )2علي محافظة وآخرون ،العرب وجوارهم إلى أين ،مرجع سابق ،ص.411
( )3منصور العتيبي ،مرجع سابق ،ص .412
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شـابها تـوتر شـديد نــتت عـن اكتشـاب مخطـط تمولــه إيـران لقلـب نظـام الحكــم فـي البحـرين .وقــد أدى
ذلك إلى سحب البحرين لسفيرها من طهران .وقد وجد خاتمي في المملكـة العربيـة السـعودية البوابـة

األهم إلزالة هذا التوتر؛ نظ ار لمكانة السعودية لدى البحرين وبقيـة دول مجلـس التعـاون .ومـن هنـا،
يمك ــن الق ــول إن تط ــور العالق ــات ب ــين إيـ ـران والس ــعودية ق ــد س ــاهم ف ــي تنقي ــة األجـ ـواء ب ــين إيـ ـران
والبحرين .األمر الذي فتح المجال لتطوير عالقات إيرانية بحرينية في عدد من المجالت

()1

.

ولع ب تطور العالقات اإليرانيـة السـعودية دو ار واضـحا فـي عالقـات دولـة قطـر مـع إيـران حيـث
ســارعت قطــر إلــى تأييــد وتقليــد تلــك العالقــات بتوقيــع عــدد مــن التفاقيــات مــع إيـران فــي المجــالت

المختلفة ،شملت توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجـالت اإلعالميـة والثقافيـة والصـحية
وتجنب الزدواج الضريبي

()2

.

أمــا بالنســبة لســلطنة عمــان فهــي كســابقاتها مــن دول مجلــس التعــاون لــم تبــد أي اعت ـراض
علـى تطــوير الســعودية عالقاتهــا مــع إيـران بــل انعكـس هــذا التطــور فــي العالقــات اإليرانيــة العمانيــة
بشــكل ملحــوظ  .فقــد أصــدرت هيئــة األركــان اإليرانيــة بيانـا فــي  41إبريــل  4111أكــدت فيــه توقيــع
اتفـاق دفـاعي بـين إيـران وســلطنة عمـان .فـي حـين أن السـلطنة نفــت هـذا األمـر جملـة وتفصــيال

()3

تحســبا لــردود أفعــال شــعبية ،وللوقــون فــي إح ارجــات مــع بعــض دول الج ـوار التــي تــرفض التع ــاون

السياسي مع طهران .ويبدو أن إعالن هيئـة األركـان اإليرانيـة لهـذا األمـر أحـرج سـلطنة عمـان أمـام
شــقيقتها اإلمــارات خصوصــا .ومــع ذلــك يمكــن القــول بــأن هــذا التفــاق اعتبــر األول مــن نوعــه مــع
دولة من دول مجلس التعـاون الخليجـي ،وأن عمـان أصـبحت تعلـن بنفسـها عـن عالقاتهـا مـع إيـران

إلى المأل ودون تردد ،بعد أن سبقتها السعودية إلى إعالن ذلك.

ثانيا :األثر السلبي لتطور العالقات اإليرانية السعودية على قضية الجزر الثالث:
كان ــت هن ــاك قض ــية واض ــحة أث ــرت عل ــى العالق ــات الس ــعودية اإليراني ــة .وق ــد تمثل ــت ه ــذه

ـاء علـى ذلـك هـددت
القضية ،في إصرار إيران علـى مواصـلة احـتالل الجـزر اإلماراتيـة الـثالث .وبن ا
اإلم ــارات بالنس ــحاب م ــن مجل ــس التع ــاون الخليج ــي( .)4وك ــان ال ــتحفظ اإلم ــاراتي لفت ــا إزاء ه ــذا
التحسن المطرد فـي العالقـات السـعودية اإليرانيـة عـام  4999حيـث احتجـت اإلمـارات علـى اتفاقيـة
التعـاون بـين السـعودية وايـران ألن جمهوريـة إيـران اإلسـالمية أصــرت علـى مواصـلة احـتالل الجــزر
( )1سيد عوض عثمان ،العالقات اإليرانية الخليجية بين دروس الماضي وآفاق المستقبل ،مرجع سابق.
( )2مجلة شتون خليجية  ،العالقات القتصادية الخليجية اإليرانية عوامل التقارب وآفاق المستقبل ،مجلة شتون
خليجية ،السنة  ،2العدد  ،4114 ،44ص .449
( )3منصور العتيبي ،مرجع سابق ،ص .412
( )4محمد أمين أحمد هليل ،مرجع سابق ص .444
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الثالث :طنـب الكبـرى وطنـب الصـغرى وأبـو موسـى ورفضـت طـرح موضـوعها للحـوار أو للتفـاوض
عل ــى اعتب ــار أنه ــا ج ــز ار إيراني ــة بينم ــا تعتبره ــا دول ــة اإلم ــارات ج ــزءا ل يتجـ ـ أز م ــن أ ارض ــيها .وف ــي
المقابــل ردت الســعودية بأنهــا دولــة إقليميــة كبــرى ول تســمح ألحــد أن يملــي عليهــا مــا تفعــل ومــا ل

تفعل ،وأن ما فعلت كان من منطلق مصلحتها الوطنية وهو مـا فعلتـه اإلمـارات نفسـها بـالتقرب مـن
العراق في عهد صدام حسين رغم التحفظات السعودية والكويتية

()1

.

وم ــن هن ــا ك ــان تق ــارب العالق ــات الس ــعودية اإليراني ــة مبع ــث اعتـ ـراض م ــن دول ــة اإلم ــارات
العربيــة المتحــدة التــي تــرى بــأن هــذا التقــارب علــى حســاب مصــالحها الوطنيــة فيمــا يتعلــق بقضــية
الجــزر الــثالث ،ألنــه سيشــجع إي ـران علــى التمــادي فــي موقفهــا المتشــدد مــن الجــزر؛ ظنــا منهــا أن
المملكـة العربيــة الســعودية وبـاقي دول مجلــس التعــاون قـد ســحبت دعمهــا لموقـب اإلمــارات وهــو مــا
يجعــل إي ـران غيــر مضــطرة للقبــول بــدعوة الحــل الســلمي لمشــكلة الجــزر .وهــي الــدعوة التــي تطالــب
بالتفـاوض الثنــائي المباشــر بــين البلــدين أو بعــرض المشـكلة علــى محكمــة العــدل الدوليــة

()2

 .ومــن

ثـم خلـق هـذا الوضـع نوعــا مـن القلـق لـدى اإلمـارات حــول مـدى إمكانيـة الـدعم الخليجـي وبــاألخص

الســعودي لامــارات فــي مطالتهــا بــالجزر المتنــازن عليهــا مــع إي ـران

()3

 .وقــد ظهــر هــذا القلــق فــي

تصـريحات وزيــر الخارجيــة اإلمـاراتي ارشــد عبــداهلل النعيمـي لقنــاة الجزيـرة العربيـة فــي مقابلــة أجريــت

في  4999-1-2حيث قال " إن التقارب بين إيران والسـعودية يجـيء علـى حسـاب اإلمـارات .وان
هــذا التقــارب شــجع إي ـران علــى تغييــر معــالم الجــزر التــي تحتلهــا .وان إي ـران قــد فهمــت أن مجلــس

التعاون تخلى عن حقوق اإلمارات العربيـة المتحـدة فـي هـذه الجـزر ،بـالرغم مـن أن قـ اررات "مجلـس

التعـاون الخليجــي" تــنص علـى عــدم إمكــان قيــام عالقـات حســن جـوار مــع إيـران طالمــا ظلــت تحتــل
الج ــزر .وأن ــه إذا ك ــان المغ ــزى م ــن الزي ــارات الخليجي ــة تش ــجيع إيـ ـران عل ــى العت ــدال ،ف ــإن إيـ ـران
استغلتها لصالحها ومارست بعدها كثي ار من عمليات تغيير معالم الجـزر والضـغوط علـى اإلمـارات"

 .ثم أضاب "إننا ندرك أن إخواننا لهم مصالح ولكن يجب عدم إغفال مصلحة اإلمـارات فـي إطـار
مجل ــس التع ــاون .واذا ك ــان ك ــل واح ــد س ــيذهب إل ــى طريق ــه فم ــاذا يربطن ــا بمجل ــس التع ــاون" وخ ــتم
()4

تصـ ـريحه بمطالب ــة دول الخل ــيت ب ــأل تت ــرك اإلم ــارات وح ــدها ف ــي مواجه ــة إيـ ـران

 .وهن ــا ج ــاء رد

المملكــة العربيــة الســعودية  ،علــى لســان األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز ،س ـريعا علــى تص ـريحات
( )1محمد عز العرب ،انتخاب أحمدي نجاد والقضايا العالقة في العالقات العربية اإليرانية ،مختارات إيرانية،
العدد  ،14أغسطس .4112

( )2النزان بين إيران ودولة اإلمارات ال عربية المتحدة حول الجزر الثالث ،موقع مقاتل من الصحراء ،على الرابط:
http://cutt.us/Nztcu

( )3محمد سعد أبو عامود ،العالقات الخليجية اإليرانية ، . .مرجع سابق.
( )4عبدا هلل فهد النفيسي ،إيران والخليت ديالكتيك الدمت والنبذ ،مرجع سابق ،ص ص .11-14
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وزير الخارجية اإلماراتي ،حيث قال بأن الـبعض ينظـر إلـى تقـارب السـعودية مـع أي دولـة إسـالمية
على أنه على حساب اآلخرين .وهذا غيـر صـحيح بـأي شـكل مـن األشـكال"  ،ثـم أكـد أن السـعودية
لم تخرج عن موقفهـا تجـاه أمتهـا العربيـة ودول مجلـس التعـاون الخليجـي ،وبخاصـة دولـة اإلمـارات.

أمـا علـى الصـعيد العملـي فقـد جـددت الســعودية فـي القمـة التاسـعة عشـرة لمجلـس التعـاون الخليجــي
مطالبتهــا إلي ـران بعــدم فــرض األمــر الواقــع علــى الجــزر اإلماراتيــة ،والموافقــة علــى طلــب اإلمــارات
لتسوية النزان من خالل العرض على المحكمة الدولية ،ولم تكتـب السـعودية بـذلك بـل عملـت علـى

تشــكيل لجنــة و ازريــة خليجيــة كانــت الســعودية أحــد أضــالعها .وكلفــت تلــك اللجنــة بوضــع آليــة لبــدء
المفاوضــات المباش ـرة مــع إي ـران لحــل مشــكلة الجــزر المتنــازن عليهــا ســلميا .وفــي محاولــة لحت ـواء
إيـران وكســب تجاوبهــا مــع تلــك اللجنــة تجنبــت القمــة الخليجيــة العشـرين توجيــه أي انتقــاد إلــى إي ـران

فــي قضــية الن ـزان مــع اإلمــارات حــول الجــزر ،فــي حــين ناشــد وزيــر الخارجيــة الســعودي إي ـران فــي
()1

تصـريحات صـحفية بالتعـاون مـع اللجنـة الثالثيـة ولكـن دون جـدوى

 .ويبـدو أن المملكـة العربيـة

الس ــعودية به ــذا ال ــرد السـ ـريع كان ــت ترغ ــب ف ــي توجي ــه رس ــالة إل ــى اإلم ــارات مفاده ــا أن ــه ل مب ــرر
لالنفعـال اإلمــاراتي ،وتأكيـد أن التقــارب السـعودي اإلي ارنــي سـيكون فــي صـالح حــل مشـكلة الجــزر ،

أن هذا التقارب يقدم إغراء كافيا إليران؛ لكي تسعى نحـو المزيـد مـن النفتـاح وانفـراج العالقـات مـع

دول مجلس التعاون .وتبني السعودية وجهة نظرها تلك على أن سعيها إلقامـة شـبكة مـن المصـالح
المشــتركة مــع إي ـران فــي هــذا الوقــت بالــذات الــذي تواجــه فيــه إي ـران مشــاكل اقتصــادية حــادة ســوب

يجعــل مــن التمســك اإلي ارنــي بــالجزر هــدفا ل يضــاهي هــدب التوســع فــي تعميــق عالقــات المصــالح
()2

المشــتركة مــع الســعودية وبــاقي دول الخلــيت العربــي

 .وفــي هــذا اإلطــار نفــت الســعودية وبشــكل
()3

قاطع الربط بين التفاقية األمنية بين السعودية وايران وقضية الجزر الثالث

( )1محمد سعد أبو عامود ،العالقات الخليجية اإليرانية ، . .مرجع سابق.
( )2النزان بين إيران ودولة اإلمارات العربية المتحدة حول الجزر الثالث ،مرجع سابق.
( )3محمد أمين أحمد هليل ،مرجع سابق ،ص .444
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المبحث الثاني
أثر العالقات اإليرانية السعودية في عهد خاتمي على بعض القضايا:
أوالا  -التوافق على دعم القضية الفلسطينية ،واالختالف في منهج الدعم:
اعتبــرت القضــية الفلســطينية ،منــذ نشــأتها ،قضــية العــرب والمســلمين كافــة؛ لمــا تشــغله فلســطين
من مكانة هامة في قلوب الشعوب قبل الحكومات .وهو مـا دفـع كـال البلـدين إلبـداء الهتمـام بهـا .
ولــم يكــن حــب فلســطين هــو الســبب األوحــد وراء التــدخل اإلي ارنــي والســعودي ،كــل علــى حــدة ،فــي

الصـران العربـي اإلسـرائيلي .ولكـن كــان هنـاك سـبب آخـر ،هـو مــا تشـكله إسـرائيل مـن خطـورة علــى
أم ــن منطق ــة الش ــرق األوس ــط ،وبالت ــالي عل ــى أم ــن البل ــدين .وم ــن ث ــم ف ــإن بق ــاء الصـ ـران العرب ــي
اإلسـرائيلي علــى حالــه دون تســوية يــزعت البلــدين  ،وخصوص ـا فــي ظــل مــا كانــت تمــر بــه المنطقــة
من مشكالت متتالية في تلك الفترة.

ولما كانت منطقة الشرق األوسـط تشـهد مخاضـا صـعبا لتسـوية للصـران العربـي اإلسـرائيلي فـي

ظــل خلــل واضــح فــي تـوازن القــوى العربــي واإلقليمــي ،فــإن هــذا الوضــع كــان يتطلــب مــن الســعودية
تحركــا باتجــاه إي ـران بوصــفها إحــدى القــوى اإلقليميــة المهمــة فــي المنطقــة ،والتــي ل يمكــن تجاهــل
مصالحها عند التوصل إلى أي ترتيبات جديدة لألوضان في المنطقـة .كمـا أن تحقيـق التـوازن فـي
المنطقة يتطلب تقاربا عربيا إيرانيا في مواجهة التقارب اإلسرائيلي التركـي الـذي كـان قائمـا فـي ذلـك

الحين ،وبخاصة ألن الدعم اإليراني للحق العربي فـي مواجهـة إسـرائيل قـوي ومعلـن ومسـتمر .وهـو
()1

ما تولدت عنه دوافع لدى الجانب السعودي للتحرك باتجاه إيران

 .ونستنتت مـن ذلـك أن التقـارب

السـعودي اإلي ارنــي جــاء لتكثيــب جهـود البلــدين إليجــاد حــل للصـران العربــي اإلسـرائيلي الــذي طالمــا
شكل ،وما زال ،خط ار على أمن منطقة الشرق األوسط.

وممــا زاد فــي تقــارب الجــانبين أنهمــا كانــا يتفق ـان علــي أن أعمــال المقاومــة الفلســطينية أعمــال

شرعية بموجب اتفاقيات جنيب التي تكفل للشعوب المحتلـة الحـق فـي الـدفان عـن نفسـها ضـد دولـة

الح ــتالل  ،وعل ــى أن ه ــذه األعم ــال ل ت ــدخل ف ــي نط ــاق م ــا تس ــميه الولي ــات المتح ــدة واسـ ـرائيل
باإلرهاب ،بـل إن مـا تقـوم بـه إسـرائيل تحديـدا هـو الـذي يـدخل فـي نطـاق إرهـاب الدولـة ويصـل إلـي
حـد ارتكــاب جـرائم حــرب بحــق الشــعب الفلســطيني وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني

( )1محمد سعد أبو عامود ،العالقات الخليجية اإليرانية ، . .مرجع سابق.
( )2المرجع السابق ،نفسه.
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()2

 .وممــا

ل شـك فيـه أن تطـور العالقـات اإليرانيـة السـعودية عـزز رفـض البلـدين للـدعم منقطـع النظيـر الــذي
تقدمــه الوليــات المتحــدة إلسـرائيل ،ودفعهمــا إلــى توحيــد جهــود دعــم خطــي المقاومــة فــي فلســطين ،

وان ك ــان ذل ــك بط ــرق مختلف ــة ،حي ــث دعم ــت الس ــعودية الخ ــط السياس ــي لمنظم ــة التحري ــر سياس ــيا

ولوجستيا واقتصاديا ،في حين دعمت إيران الخط الجهادي ماديا وتسليحيا وفنيا.

ثانيا  -التفكير في مظلة دولية لحماية الخليج:
تعددت وجهات النظر بشأن مفهوم أمن الخليت الذي كان يسبب لغطا كبي ار لـدى عـدد مـن
األط ـراب .ومــن هنــا يمكــن القــول إن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،التــي يعتبــر أمــن الخلــيت هــو
األهـم لــديها ،لـيس لــديها مفهــوم واضـح وموحــد وحــدد ألمـن الخلــيت .وأعطــى ذلـك الوليــات المتحــدة

األمريكي ــة ض ــوءا أخض ــر للت ــدخل ف ــي الخل ــيت بحج ــة حماي ــة أم ــن .وه ــو م ــا تمخ ــض عن ــه قيامه ــا

بالحرب على العراق ،واقامتها لعدد من القواعد العسكرية ،وتعزيز تواجـدها فـي الخلـيت العربـي ،فـي
مضمار هذه الحجة .وهو ما كان يشكل إزعاجا واضـحا لجمهوريـة إيـران ،التـي سـعت إلـى النفتـاح
على دول الخليت وعلى رأسها السـعودية ،وحاولـت لفـت نظـر السـعودية وشـقيقاتها الخمـس لمخـاطر
سياسة الوليات المتحدة األمريكية عليها .
وقد جاء تطـور العالقـات اإليرانيـة السـعودية  4112-4991دافعـا ألن تفكـر دول الخلـيت بـأن
يكون لها رتية واضحة ومنفصلة ألمـن الخلـيت دون الرتبـاط بـرتى خارجيـة .ولعـل تصـريحات كـل

من ولي العهد السعودي األمير عبداهلل بن عبد العزيـز فـي عـام  4999مـدافعا عـن حـق إيـران فـي

التسلح للدفان عن أمنها ،وتصريحات وزير الخارجية السعودي الذي صرح فـي نيسـان  4111بـأن
عالقـ ــات دول مجلـ ــس التعـ ــاون الخليجـ ــي مـ ــع إي ـ ـران تشـ ــكل ركي ـ ـزة أساسـ ــية ألمـ ــن منطقـ ــة الخلـ ــيت
واس ــتقرارها ،يوض ــحان هوي ــة الرتيـــة الس ــعودية ألم ــن الخل ــيت عامـــة كم ــا يوض ــحان م ــدى التغيـ ــر

إيرنـي هـام وضـروري فـي المنطقـة
الصريح في موقب الرياض النـابع مـن الترحيـب بـدور ا

()1

 .وقـد

تطــور األمــر فــي تلــك الرتيــة الســعودية ألمــن الخلــيت إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ،كمــا اتضــح فــي
تص ـريح نــادر لــوزير الخارجيــة الســعودي فــي الخــامس مــن ديســمبر  ، 4111فــي إطــار الغضــب
السعودي من سياسة الوليات المتحدة األمريكية تجاه المنطقة ،يعبر في أساسه عـن قلـق السـعودية

مــن تــدهور مكانتهــا الســتراتيجية لــدى واشــنطن .فقــد دعــا الفيصــل إلــى إعــادة تنظــيم جذريــة ألمــن
الخلــيت واقتــرح نظامــا أمنيــا يجمــع إي ـران ودول مجلــس التعــاون علــى أن تشــارك فيــه كــل مــن الهنــد

والصـين ،وأن يقـره مجلـس األمــن التــابع لألمـم المتحــدة .وقـد بــدا القتـراح السـعودي ذاك (والــذي تـ ّـم
ـاقترح إشـراك الهنـد والصـين ل
التراجع عنه فيمـا بعـد) بـديالا أقـرب إلـى تلبيـة حاجـات السـعوديين .ف ا
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يعنـ ــي تـ ــوفير ضـ ــمانات فحسـ ــب ،بقـ ــدر مـ ــا يعنـ ــي تعـ ــويم النفـ ــوذ اإلي ارنـ ــي لصـ ــالح السـ ــعودية

()1

.

والــتخلص مــن النفــوذ األمريكــي الــذي طالمــا عمــل علــى تعــويم النفــوذ الســعودي لصــالحه .وصــحيح
أن هــذا التوجــه تمثــل فــي هيئــة اقت ـراح لــم يخــرج إلــى حيــز التطبيــق العملــي البتــة ،لكنــه علــى األقــل

محاولــة ســعودية للســير بــأمن الخلــيت فــي طريــق مغــاير لمــا تخطــط لــه أمريكــا .ولــو تــم تنفيــذ هــذا
القتراح لكان ضربة قوية الوليات المتحدة األمريكية.

ثالثا  -رفض التدخل العسكري األمريكي في العراق:
تعتب ــر المس ــألة العراقي ــة م ــن القض ــايا الهام ــة لل ــدول العربي ــة واإلس ــالمية خصوص ــا الس ــعودية

واي ـران .وذلــك لعــدد مــن العتبــارات :فــالعراق ت ـرتبط بــروابط جمــة بالبلــدين .منهــا القــرب الجغ ارفــي
حيث تقع ثالث الدول فـي إقلـيم واحـد هـو الشـرق األوسـط ،وخلـيت واحـد هـو الخلـيت العربـي  .وهـي
تحد السعودية من الشمال بينمـا تحـد إيـران مـن جهـة الغـرب .وكـذلك يربطهـا مـع البلـدين ديـن واحـد

هــو الــدين اإلســالمي .صــحيح أن الع ـراق قبــل الحــرب األمريكيــة وســقوط صــدام كانــت علــى عــداوة
واضحة مع البلدين؛ بسـبب الحـروب التـي خاضـتها ضـد إيـران والكويـت ،لكـن رغـم أن سـقوط نظـام
صــدام حســين كــان مصــلحة هامــة لكــال البلــدين لمــا يشــكله بنزعتــه العســكرية التــي تميــل دائمــا إلــى
الحـرب ،مــن خطـر عليهمــا ،فــإن البلـدين رفضــا تلـك الحــرب .لــيس دعمـا لصــدام حسـين ،ولكــن لمــا
تس ــببه الح ــرب عل ــى العـ ـراق م ــن اض ــطراب ف ــي منطق ــة الخل ــيت؛ مم ــا س ــيتثر ويزي ــد م ــن تخ ــوب
الس ــعودية عل ــى أمنه ــا وأم ــن الخل ــيت ،المه ــم ج ــدا لقتص ــادها ،ولم ــا تس ــببه أيض ــا م ــن ت ازي ــد للنف ــوذ
األمريكــي وقربــه مــن الحــدود اإليرانيــة ،األمــر الــذي يثيــر تخــوب إي ـران التــي طالمــا حملــت النزعــة
العدائيـة للوليـات المتحـدة األمريكيــة ،وطالمـا رفضـت التواجـد األمريكــي فـي المنطقـة .ويضـاب إلــى
ذلك أن تلك الحرب جاءت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ضـد برجـي التجـارة العـالميين فـي
مدينــة نيويــورك األمريكي ــة ،وهــو م ــا مكــن الولي ــات المتحــدة أن تــدعي ب ــأن هــذه الح ــرب جــزء م ــن

الحـرب علـى اإلرهــاب ،رغـم كونهــا فـي الحقيقــة حربـا علــى اإلسـالم .وهــو مـا أثــار امتعـاض البلـدين
ال عن كـون هـذه الحـرب حربـا
معا واللتين تدينان بنفس الدين اإلسالمي وان اختلفت المذاهب .فض ا

علــى كيــان قــائم بذاتــه ومعتــرب بــه فــي األمــم المتحــدة  .وهــو مــا يعنــي أن الوليــات المتحــدة توجــه

رسالة لكل دول العالم ،وخصوصا دول العالم الثالث ،مفادها أنهـا ،عنـد اللـزوم ،لـن تقـيم أي حسـابا

ألي أح ــد .وأن أي دول ــة م ــن ال ــدولتين يمك ــن أن تك ــون مك ــان العـ ـراق ،حت ــى وان كان ــت الس ــعودية
الحليب األكبر للوليات المتحدة األمريكية.
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وب ــالعودة إل ــى الفتـ ـرة  4112 -4991ف ــيمكن الق ــول إن إيـ ـران اس ــتغلت أزم ــة الخل ــيت الثاني ــة
لســحب بســاط الــدور اإلقليمــي مــن تحــت أقــدام الع ـراق ،وذلــك مــن خــالل فــتح صــفحة جديــدة مــن

العالقــات بينهــا وبــين دول مجلــس التعــاون لســيما الســعودية .ومــن هنــا دب الــدبء فــي العالقــات
()1

بين الرياض وطهران من خالل الزيارات التي غذت العالقات بشـكل متسـارن

 .وقـد دفـع التقـارب

بــين البلــدين لتخــاذ موقــب موحــد تجــاه الحــرب األمريكي ـة ضــد الع ـراق ،إذ أعلنــت إي ـران والســعودية
معارضــتهما ألي هجــوم أمريكــي ضــد الع ـراق ،وذلــك فــي لقـ د
ـاء جمــع بــين وزيــري الخارجيــة اإلي ارنــي

والسعودي كمال خرازي وسـعود الفيصـل .وذلـك بـالرغم مـن أن نائـب الـرئيس األمريكـي ديـك تشـيني
حــاول إقنــان األطـراب العربيــة والخليجيــة بصــفة خاصــة بمــا يمثلــه نظــام الـرئيس الع ارقــي مــن تهديــد
لألم ــن والس ــتقرار ف ــي المنطق ــة األم ــر ال ــذي يتطل ــب تغيي ــر ه ــذا النظ ــام م ــن خ ــالل توجي ــه ضـ ـربة

عسكرية .وكان خاتمي قد دعـا الـوزير السـعودي إلـى التعـاون اإلقليمـي مـع الـدول المجـاورة للعـراق؛
لتشــجيعه علــى تنفيــذ ق ـ اررات األمــم المتحــدة والتفاقيــات الدوليــة وذلــك تجنبــا للحــرب التــي قــد تأكــل

األخضر واليابس(. )2

ومــن هن ــا يمك ــن الق ــول إن الم ــوقفين :اإلي ارنــي و الس ــعودي تج ــاه التهدي ــدات األمريكي ــة للعـ ـراق
شــكل أحــد جوانــب التفــاق بــين الجــانبين الــذي نــتت عنــه خط ـوات عمليــة مــن كــال الطــرفين بالنســبة
للمسألة العراقية.

رابع ا  -تسكين قضايا األقليات الشيعية في منطقة الخليج:
تتبنـى إيـران المـذهب الشـيعي الثنـي عشـري وتعتبــر نفسـها حـامي حمـى كـل شـيعة العـالم حتــى
ولو كانوا جزءا مـن دولـة أخـرى غيـر شـيعية  .وقـد كانـت تلـك الورقـة تـنفخ فـي بـوق تـوتر العالقـات
ب ــين إيـ ـران والس ــعودية من ــذ قي ــام الجمهوري ــة اإلس ــالمية إل ــى أن ت ــولى خ ــاتمي حك ــم إيـ ـران وس ــلك

اسـ ــتراتيجية ترنـ ــو إلـ ــى امتصـ ــاص هـ ــذا التـ ــوتر ،فأفضـ ــت بالتـ ــالي إلـ ــى تطـ ــور العالقـ ــات اإليرانيـ ــة
الســعودية حيــث أصــبح تطــور العالقــات بــين البلــدين هــو العامــل المــتثر علــى قضــية الشــيعة فــي
المنطقة العربية.
وقد لعب تطور العالقات اإليرانية السـعودية  4112-4991دو ار واضـحا فـي تحسـين أوضـان
الشيعة في السعودية ،حيث أعطت المملكـة بعـد هـذا التطـور الفرصـة للطائفـة الشـيعية للتعبيـر عـن

( )1نصرة البستكي ،أمن الخليت من غزو الكويت إلى غزو العراق ،المتسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،
 ،4114ص.414
( )2عبداهلل سعد العتيبي ،األزمة اإليرانية وانعكاسات ها على أمن الخليت العربي دولة الكويت دراسة حالة -4991
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رأيها ،وذلك منذ تسعينات القرن الماضي ،بعدما ساد الهـدوء فـي العالقـات اإليرانيـة السـعودية

()1

.

وقد رأت المملكة السعودية أن التقارب مع إيران وتشجيع التجاه اإلصالحي المعتـدل مـن شـأنه أن

يجفب دوافع أي تـدخل إي ارنـي فـي الشـئون الداخليـة السـعودية ،وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالشـيعة الـذين
يشكلون نسـبة ل يسـتهان بهـا مـن مـواطني المملكـة ،وبخاصـة فـي المنطقـة الشـرقية الغنيـة بـالبترول
()2

 .وقــد أوقفــت إي ـران اســتخدام الجماعــات الشــيعية المعارضــة لممارســة الضــغوط علــى حكومــات

تلــك الــدول حتــى تتعامــل بشــكل طبيعــي مــع الحكــم اإلســالمي فــي إي ـران ،وتشــركه فــي أي ترتيبــات

لألمـ ــن والتعـ ــاون اإلقليمـ ــي .وقـ ــد أخطـ ــرت إي ـ ـران فـ ــي عـ ــدة مناسـ ــبات ممثلـ ــي الحركـ ــات الشـ ــيعية
المعارضة للحكومات الخليجية على أراضيها أنها لن تسمح لهم بالقيام بأية أنشـطة ضـد حكومـاتهم
انطالق ــا م ــن إيـ ـران ،إل عل ــى المس ــتوى اإلعالم ــي فق ــط ،مدرج ــة ذل ــك تح ــت بن ــد حري ــة الص ــحافة
واإلعـالم  ،وحيـث يمكـن التـرن بـأن الديمقراطيـة اإليرانيـة تحـول دون مـنعهم مـن أداء الحريـات التــي
()3

نصت عليها المواثيق الدولية

.

وخالصة القول إن تطور العالقات اإليرانية السعودية لعب دو ار مزدوجا فـي مسـألة الشـيعة فـي
السعودية والمنطقة الخليجية .فمن ناحية دفع السعودية ودول الخليت األخرى للتحسين مـن أوضـان
الشيعة في المنطقة؛ وذلك إرضاء إليران التي يهمها أمرهم من جهـة ،ومنعـا لالضـطرابات الشـيعية

مــن جهــة أخــرى .أمــا مــن ناحيــة أخــرى فقــد دفــع تطــور العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي تلــك الفت ـرة
إي ـران إلــى إيقــاب سياســتها التــي تســتخدم الورقــة الشــيعية للتــدخل فــي شــئون دول الخلــيت األخــرى .
وهكذا يمكن القول إن مشكلة الشيعة قد تم إخمادها طوال فترة حكم الـرئيس اإلي ارنـي محمـد خـاتمي

(.)4112-4991

خامسا  -التقليل من حدة اإلنفاق العسكري في منطقة الخليج:
لقــد شــهدت بدايــة األلفيــة الجديــدة ومــا قبلهــا إقبــال دول الخلــيت عامــة علــى اإلنفــاق العســكري
بحــدة .وقــد جــاء ذلــك مــن منطلــق أن تلــك المنطقــة تعتبــر بــترة الخالفــات والص ـراعات فــي الشــرق
األوســط؛ وذلــك ألهميتهــا اإلقليميــة والدوليــة مــن جهــة ،ولمــا مــر عليهــا مــن حــروب متتاليــة فرضــت
علـى دولهـا حتميــة تـأمين نفســها مـن تلــك األخطـار المحدقـة .ومــن ثـم لــم يكـن أمامهــا سـوى إحاطــة

نفسها بهالة من صـفقات التسـلح وضـخ األمـوال باتجـاه اإلنفـاق العسـكري والتسـلح ممـا زاد مـن حـدة
ال صعبا يلقي بظالله على أمن المنطقة.
هذه الظاهرة وجعلها مشك ا
( )1السيد بسيوني ،جريدة البيان اإلماراتية44 ،فبراير  4114ص .9
( )2نجاة أبركان ،العالقات العربية اإليرانية من السبعينات إلى ظهور العولمة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة باتنة ،قسم العلوم السياسية ،الجزائر ،4114 ،ص.441
( )3تغريد كشك ،السياسة اإلقليمية إليران ،مجلة الحوار المتمدن ،العدد  ،4199التاريخ .4111-44-41
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بلــت حجــم اإلنفــاق العســكري لــدول الخلــيت مجتمعــة خــالل عقــد  4999-4991م  494مليــار
()1

دولر

ثم تطور حجم النفاق على التسلح حتى وصلت نسبة اإلنفاق علـى السـالح عـام 4999
()2

إلــى  %21مــن العائ ــدات النفطيــة ف ــي بعــض دول الخلــيت

 .وق ــد بلــت اإلنف ــاق العســكري ل ــدول

الخلــيت الســت باإلضــافة إلــى إيـران والعـراق عــام  ، 4999مــا يقــارب  41بليــون دولر  ،وتـراوح مــا
بين  %1إلى  %42من الناتت المحلي لهذه الدول .وقـد مثلـت دول الخلـيت  %42مـن حجـم سـوق
السالح العالمية ،و %1من اإلنفاق العالمي علـى الـدفان .وقـد جـاءت جهـود إيـران الحثيثـة بتطـوير

ال
أسلحتها في تلك الفترة لتصب في سـعيها لتصـبح قطبـا إقليميـا مهمـا  .وهـي التـي تعتبـر نفسـها ثقـ ا
إقليميـا ل يمكــن تجاهلــه عنــد تحديــد مســتقبل المنطقــة ،وذلــك فــي الوقــت الــذي استشــرفت فيــه وجــود

ثــالث قــوى نوويــة علــى صــعيد المنطقــة وهــي إس ـرائيل و باكســتان وتركيــا .ومــن ثــم فهــي تــرى وفــي

إ طار مصالحها الجيوسياسية أن تمتلك قدرة عسكرية مميزة؛ للمحافظة علـى هـذه المصـالح وبأسـرن
وقــت ممك ــن؛ لمواجه ــة التعــاون الس ــتراتيجي الترك ــي اإلسـ ـرائيلي ،ولكــي تواك ــب انعكاس ــات عملي ــة
السالم على صعيد المنطقة ككل وهذا دفعها لصرب مبـالت ضـخمة علـى عمليـة التسـلح فـي الوقـت

الذي كانت تعاني فيه من أزمات اقتصادية نتيجة الحصار الدولي المفروض عليها.

المهــم هنــا هــو أن هــذا اإلنفــاق كــان غالبــا مــا يــأتي علــي حســاب مجــالت إنفــاق تنمويــة أخــري

ويتفــوق عليهــا بشــكل كبيــر .فقــد بلــت نصــيب الفــرد الخليجــي مــن اإلنفــاق العســكري عــام ، 4111
وفقــا لبيانــات التقريــر القتص ـادي العربــي الموحــد ،وبيانــات التقريــر الســنوي للمعهــد الــدولي لبحــوث
الســالم 929 ،دول ار  ،وأن تصــاعد اإلنفــاق علــي الســالح فــي تلــك المنطقــة لــم يــأت ضــمن خطــة

مشتركة لتحقيق المنعة األمنية على الصعيد اإلقليمي ،وانما تم على أساس قطـري  .وهـو مـا جعـل
اإلمكانات العسكرية لكل دولة علـى حـدة محـدودة  .وقـد عبـر أحـد الخبـراء العـرب عـن هـذا الوضـع

بوضــوح مــن خــالل اإلشــارة إلــي إن دول الخلــيت لــن تســتطيع الــدفان عــن نفســها مهمــا يكــن إنفاقهــا
الــدفاعي بســبب نقــص الخب ـرة العســكرية ،وقلــة عــدد الســكان والحــدود الجغرافيــة الضــيقة أل ارضــيها
()3

باستثناء السعودية وبالتالي ستلجأ إلـي الخـارج فـي أي خطـر قـادم علـي أمنهـا

 .ولعـل هـذا األمـر

هــو مــا جعلهــا تواصــل إصـرارها علــى البقــاء العســكري األمريكــي فــي منطقــة الخلــيت العربــي؛ ليكــون
رادع ـا ألي خطــر ضــدها  .ومــن هنــا يمكــن القــول إن إقبالهــا الشــديد علــى التســلح ل يتعــدى حــدود
التفكير في الدعم اللوجستي ،ومحاولة استعراض العضالت أمام خطر التسلح اإليراني.

( )1محمد أمين أحمد هليل ،مرجع سابق ،ص .441
( )2مخلد مبيضين ،مرجع سابق ،ص .429
( )3شحاتة محمد ناصر ،الخليت والطفرة النفطية الثانية أولويات اإلنفاق ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،414
يناير .4119
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ومن الجدير ذكـره هنـا أنـه لـم يحـدث فـي تـاريخ العالقـات بـين إيـران والسـعودية التـي تعتبـر مـن
حيث المساحة وعدد السكان واإلمكانيات أفضل دول مجلـس التعـاون  -لـم يحـدث أن كـان التـوازن

العســكري فــي غيــر صــالح إي ـران .ومــن المجحــب الحــديث عــن ت ـوازن قــوى بــين بلــدين مثــل إي ـران
والســعودية .فــال قــدرة األخيـرة البشـرية ،والعســكرية والتســليحية والصــناعية يمكــن مقارنتهــا بــإيران فــي
ذلــك الوقــت  .فت ـوازن القــوى لــم يحــدث تاريخيـا  .وقــد دفعــت هــذه الحقيقــة بعــض بــاحثين إلــى القــول

بأن قوة دول الخليت العسكرية ،وليس السعودية فحسب ،ل تقارن مع العراق وايـران ،وأن شـراء تلـك
()1

الـدول األسـلحة لــيس أكثـر مــن مجـرد مســكن نفسـي للخليجيــين

 .ويمكـن الســتنتاج ممـا ســبق أن

هــذا اإلقبــال علــى التســلح مــن قبــل الشــقيقات الســت وايـران أثقــل الكاهــل القتصــادي لكــال الطــرفين،
وشــكل أزمــة داخليــة انعكســت علــى الخــارج .وهــذا مــا دفــع قطبــي الخلــيت إي ـران والســعودية لمحاولــة
التخفيب من حدة اإلنفاق العسكري من خالل تحسين العالقات فيما بينهما.

وهكــذا ســاهم تطــور العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي التخفيــب مــن حــدة اإلنفــاق العســكري فــي

منطقــة الخلــيت العربــي؛ وذلــك انطالقــا مــن فرضــية جوهريــة تــرى فــي عمليــة تطبيــع العالقــات بــين
إيـران ودول الخلـيت وتخفيـب حـدة التـوترات يسـهمان فـي التخفيـب مـن حـدة اإلنفـاق العسـكري ،وفـي
تخفيب الضغط على الميزانيتين اإليرانية والسعودية

()2

.

سادسا  -استقرار أوضاع السوق النفطية:
أدى تطـور العالقــات اإليرانيــة السـعودية إلــى خلــق نـون مــن الســتقرار فـي ســوق الــنفط العــالمي
وال ــذي غ ــاب عنه ــا طـ ـوال س ــنوات الص ــدام الت ــي كان ــت ب ــين البل ــدين حي ــث إن ه ــذا التط ــور س ــاعد
منظمــة أوبــك بشــكل كبيــر فــي تحقيــق هــدب التفــاق علــى حــدود الســعر أو ســقب الســعر ألول م ـرة
منـذ حقبــة طويلــة .فقـد تــم تحديــد متوسـط ســعر البرميــل عنـد  41دول ار وأعلــى ســعر 49دول ار

()3

.

وذلك بعد أن عملت كـل مـن إيـران والسـعودية علـى التنسـيق بينهمـا فيمـا يتعلـق بالسياسـات النفطيـة

لكــال البلــدين مم ــا ســاهم بش ــكل فــارق ف ــي تحســين األوضــان ف ــي الســوق النفطي ــة( .)4وكــان نج ــاح
التنســيق اإلي ارنــي -الســعودي فــي مضــمار (األوبــك) وسياســة إنتــاج الــنفط ســببا فــي الحفــاظ علــى
اإلجم ــان ب ــين دول (األوب ــك) .وبارتف ــان أس ــعار ال ــنفط حقق ــت إيـ ـران والس ــعودية مكاس ــب اقتص ــادية

وسياس ــية كبيـ ـرة .وق ــد انعك ــس تط ــور العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية عل ــى إيـ ـران نفس ــها ،إذ أض ــفى
(Rolin G. Mainuddin & Others, From Alliance to Collective Security: Rethinking the )1
Issue 3, 1996, p. 48. Gulf Cooperation, Middle East Policy, Vol. 4,
( )2عبداهلل فالح المطيري ،مرجع سابق ،ص.41
( )3محمد أمين أحمد هليل ،المرجع نفسه ،ص.449
( )4حسين فتح اهلل ،الدبلوماسية والقوة ،مجلة نيوز ويك العربية ،العدد  ،494بيروت.4111 ،
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عليهــا ثقــال جديــدا فــي (األوبــك) ف ـزاد مــن وزنهــا فــي المنطقــة .ولعــل النجــاح اإلي ارنــي علــى صــعيد
(األوبــك) كــان مــن بــين الــدوافع الهامــة التــي دفعــت الوليــات المتحــدة؛ لتخفيــب بعــض القيــود علــى
التجارة مع إيران(. )1

سابع ا  -الموقف السعودي في التعامل مع الملف النووي اإليراني:
لقــد اعتبــر الملــب النــووي ضــمن أكثــر المشــاكل التــي تثيــر قلــق المملكــة العربيــة الســعودية
عــالوة علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن إي ـران فــي تلــك الفت ـرة رغــم التحســن الملحــوظ فــي
العالقات بين الطرفين ،والذي نتت عنه عدم اتخاذ السـعودية ودول الخلـيت مواقـب عمليـة ضـد هـذا

الملب لدرجة أنها لم تصرح بأي تصريح يدين إيران صـراحة ،ل فـي مـتتمرات مجلـس التعـاون ،ول
حتــى فــي اللقــاءات البينيــة ،فــي حــين كانــت دول الخلــيت ،قبــل مجــيء خــاتمي إلــى حكــم إي ـران بعــام
واحـد ،أي فــي  ،4991تعبــر بجـرأة وصـراحة عــن قلقهــا مـن الملــب النــووي اإلي ارنـي .وهــو مــا نــص
عليه بيان قمة مجلس التعاون التي عقدت في الدوحة  ، 4991حيث أشـار إلـى قلـق المجلـس مـن

سـعي إيـران المتواصـل لقتنـاء وبنـاء ترسـانات مـن أسـلحة الـدمار الشـامل ،وقـدرات تسـليحية تقليديــة
وغير تقليدية تفوق الحتياجات الدفاعية المشروعة

()2

.

وبالعودة إلى فترة حكـم الـرئيس محمـد خـاتمي  ، 4112-4991يتضـح أنهـا قـد شـهدت تحسـنا

واض ــحا ف ــي العالق ــات الخليجي ــة اإليراني ــة ب ــدأت بالس ــعودية األخ ــت الكب ــرى للش ــقيقات الس ــت .فل ــم
تصدر أي بلد منهما ما يثيـر غضـب األخـرى مـن قـول أو فعـل .وقـد ظهـر ذلـك واضـحا فـي البيـان

الختــامي لمجلــس التع ــاون الخليجــي ع ــام  4991الــذي أصــبح ي ــدين النتشــار الن ــووي فــي منطق ــة
الشــرق األوســط بمــا فيهــا الخلــيت العربــي ،علــى وجــه العمــوم ،دون اإلشــارة إلــى إي ـ ارن تحديــدا .لقــد
اســتخدم البي ــان أس ــلوب التعم ــيم ول ــم يش ــر صـ ـراحة إل ــى إيـ ـران .وق ــد تك ــرر األم ــر نفس ــه ف ــي قمت ــي

 4114و ، 4111مع مطالبة إسرائيل بالنضـمام إلـى معاهـدة منـع النتشـار النـووي .ومـع ذلـك ل
بــد مــن القــول إن موقــب الســعودية وســائر الــدول الخليجيــة إزاء برنــامت إي ـران النــووي ي ـتلخص فــي
رفض امتالك الجمهورية اإلسالمية لقدرات نووية ،إل أن هذا الموقب لم يتد لتحـرك عملـي  .ومـن
هنــا اقتصــر دور دول الخلــيت علــى المــداولت والمناقشــات مــع الجانــب األمريكــي ،وعــرض بعــض
()3

األطراب للقيام بدور الوساطة بين طهران وواشنطن.

( )1عزت عبد الواحد سيد ،البرنامت النووي اإليراني  ..بين الصعود وتهديد األمن الخليجي :سيناريوهات
مفتوحة ،على الرابط التالي.b4http://cutt.us/oJ :

) (2محمد أمين أحمد هليل ،مرجع سبق ذكره ،ص.999
( )3محمد أمين أحمد هليل ،مرجع سبق ذكره ،ص.91
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أمـا مــن جانــب إيـران ،فقـد حرصــت علــى طمأنــة جيرانهــا الخليجيـين بشــأن ملفهــا النــووي ،حيــث
ق ــام حس ــن روح ــاني كبي ــر المفاوض ــين الن ــوويين اإليـ ـرانيين آن ــذاك بجول ــة ف ــي دول مجل ــس التع ــاون

الخليجي خالل شهر يونيو  4112استهدفت التأكيد على األغراض السـلمية للبرنـامت النـووي ،وأنـه
يتفــق مــع الق ـوانين الدوليــة .وهــو األمــر الــذي وجــد تفهمــا ســعوديا تبعــه تفهــم خليجــي

()1

 .ورغــم

المحـاولت اإليرانيـة تلـك فـإن دول الخلـيت بقيـت تتـوجس مـن أهـداب هـذا البرنـامت ،لكنهـا أكـدت أن
إيران لها الحق في التسلح النووي السلمي مثلها مثل بقيـة الـدول التـي عملـت بهـذا الحـق  .إذ كيـب

ل ــدول الخل ــيت أن ت ــرفض ه ــذا الح ــق إليـ ـ ارن ،ف ــي ح ــين أن إسـ ـرائيل وه ــي الع ــدو التقلي ــدي للع ــرب
والمسلمين تمتلك هذا السالح ،وتشكل خطورة على المنطقة اإلقليمية برمتها.
وهكذا يمكن القول إن تطور العالقات بين إيران والسعودية قد منع السعودية ودول الخلـيت مـن
اتخاذ موقب علنـي ضـد الملـب النـووي اإلي ارنـي قـد يسـبب لهـا حرجـا كبيـرا؛ وأن دول الخلـيت السـت
بــالرغم مــن قلقهــا مــن البرنــامت النــووي اإلي ارنــي لــن تســتطيع المشــاركة فــي أيــة عمليــات ضــد إي ـران

دون قـرار واضــح مــن األم المتحــدة .وأنهــا كانــت تعلــم تمامــا أن هــذا الق ـرار لــن يــتم لعــدم تــوفر أدلــة
تدين إيران بأي انتهاك للشرعية الدولية.

( )1عبداهلل سعد العتيبي ،مرجع سابق ،ص.94
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المبحث الثالث
أثر تحسن العالقات السعودية اإليرانية ،على السياسة األمريكية:
شــكل الخلــيت العربــي مســرح أحــداث ضــخما للوليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ بــدايات القــرن

العش ـ ـرين ،حيـ ــث تعـــددت فيـ ــه خططهـ ــا التـ ــي كانـ ــت تسـ ــعى للسـ ــيطرة عليـ ــه بكـــل قواهـ ــا السياسـ ــية

والعســكرية واأليديولوجيــة .ولتنفيــذ خططهــا تلــك عزفــت علــى أوتــار حلفائهــا فــي المنطقــة .فكانــت،
تــارة ،تتحــالب مــع الشــاه الــذي اعتبــر بمثابــة الشــرطي األمريكــي فــي المنطقــة ،وتــارة تحــول تحالفهــا
إلى العراق الذي سعى للعب الدور اإلقليمي ذاته  .وذلـك قبـل أن يدفعـه طموحـه لتمثيـل هـذا الـدور
بتشكيل خطورة علـى المصـالح األمريكيـة فـي المنطقـة .وهـو مـا دفعهـا للـتخلص منـه .وهـي فـي كـل
األحوال جعلـت المملكـة العربيـة السـعودية تـدور فـي فلكهـا كحليـب دائـم تحـاول مـن خاللـه السـيطرة

عل ــى منطق ــة الخل ــيت العرب ــي .وق ــد تع ــددت الخط ــط ب ــاختالب الحلف ــاء إل ــى أن مارس ــت الولي ــات
المتح ــدة ،ف ــي عه ــد خ ــاتمي ،سياس ــة الحتـ ـواء الم ــزدوج الت ــي س ــعت لتنفي ــذها بمس ــاعدة الس ــعودية

وشـقيقاتها الخمــس .وبمـا أن تلــك السياســة كانـت موجهــة ضــد العـراق وايـران ،فقــد نجحـت فــي شــقها
األول المتعلق بالعراق .أما فـي شـقها الثـاني فقـد اتبعـت إيـران سياسـة النحنـاء فـي وجـه العاصـفة .

ولذلك طورت عالقاتها مـع حلفـاء الوليـات المتحـدة األمريكيـة للخـروج بأمـان مـن مـأزق السـتهداب

األمريكي  .وهو ما يتم توضيحه فيما يلي:

أوالا  -أثر تحسن العالقات اإليرانية السعودية على استراتيجية االحتواء المزدوج األمريكية.
لقــد أزعجــت متش ـرات التقــارب اإلي ارنــي الســعودي  4112-4991الســلطات األمريكيــة بشــكل
لفت لالنتباه ،حيث شعرت بأن هذا التقارب يمكنه أن يعيـد النظـر فـي التوازنـات اإلقليميـة؛ واألمـر
األهـ ــم فـ ــي هـ ــذا الموضـ ــون هـ ــو أن سياسـ ــة التقـ ــارب بـ ــين السـ ــعودية واي ـ ـران شـ ــكلت ض ـ ـربة قويـ ــة

لســتراتيجية الحتـواء المــزدوج التــي اعتمــدتها الوليــات المتحــدة األمريكيــة لمحاصـرة وعــزل كــل مــن

إيران والعراق.
لقــد تبنــت الوليــات المتحــدة إســتراتيجية "الحت ـواء المــزدوج"  ،التــي تعــود بــداياتها إلــى فت ـرات
ســابقة علــى عهــد خــاتمي ،حيــث وضــعت أسســها وتــم العمــل بهــا فــي عهــد ال ـرئيس األمريكــي بيــل
كلينتون وهي تعـود بشـكل خـاص إلـى بنـات أفكـار كـال مـن مـارتن أنـديك وأنطـوني ليـك مـن مجلـس

األمن القومي األمريكي وتهدب إلى محاصـرة قـدرة العـراق وايـران لمنـع تهديـدها لالسـتقرار اإلقليمـي
المجسد لمصالحها بيد أن و ازرة الخارجية األمريكية قد تخلت عن هذه السياسـة جزئيـا بسـبب فشـلها
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ف ــي احتـ ـواء إيـ ـران( .)1وق ــد تمثل ــت تل ــك الس ــتراتيجية ف ــي ح ــرب اقتص ــادية بالدرج ــة األول ــى ،حي ــث
حرمــت إيـ ـران مــن تط ــوير صــناعة ال ــنفط والغــاز وغيره ــا عبــر ق ــانون  D'Amato-Gilmanلع ــام
()2

4992

 .وكــان الهــدب المباشــر لتلــك السياســة كمــا أوضــحه عــدد مــن الســتراتيجيين األمـريكيين

هــو حمايــة المصــالح الكبــرى للوليــات المتحــدة األمريكيــة مــن خــالل منــع ظهــور قــوة تحمــل نزعــة
ســيطرة إقليميــة فــي أي بقعــة مــن العــالم ،ول ســيما إذا كانــت تلــك القــوة قــادرة علــى تهديــد الســتقرار
ال ــدولي

()3

 .ورأى بع ــض المحلل ــين أن سياس ــة "الحتـ ـواء الم ــزدوج" تل ــك كان ــت مريح ــة للس ــعودية

عمومـا والوليـات
ودول الخليت التي رأت بأن من المفيد لها استمرار حالة العداء بـين إيـران والغـرب
ا
المتحدة على وجه الخصوص .األمر الذي عزز حالة عدم الثقـة والخصـومة بـين طهـران والريـاض

حيــث اعتبــرت إي ـران أن الســعودية ســاهمت فــي خلــق تحــالب دولــي مضــاد لنشــاطها النــووي ،كمــا
ســاهمت فــي إضــعاب حضــورها النفطــي فــي العــالم

()4

 .والصــحيح أن المملكــة العربيــة الســعودية

كانت راضية بداية على سياسـة الحتـواء المـزدوج؛ ألنهـا اعتقـدت بـأن تلـك السياسـة سـتعيد لمنطقـة
الخلـيت أمنهــا واســتقرارها المفقــودين منـذ فتـرات طويلــة ،لكنهــا بعــد فتـرة مــن تنفيــذها ،وخصوصــا بعــد
الحرب على العـراق ومـا ترتـب عليهـا مـن اضـطرابات فـي المنطقـة ،رأت أن هـذه السـتراتيجية غيـر

مجدية بالمرة ،وأن التمادي فيهـا سـيزيد أمـر السـعودية ودول الخلـيت إح ارجـا أمـام المجتمـع اإلقليمـي
والشــعوب العربيــة .وبالتــالي رأت الســعودية أن تبــدأ فــي نقــض أركــان تلــك الســتراتيجية مــن خــالل
ف ــتح عالق ــات طيب ــة م ــع إيـ ـران مس ــتغلة النقل ــة النوعي ــة الت ــي ش ــكلها محم ــد خ ــاتمي ف ــي السياس ــة

الخارجيــة اإليرانيــة .وكــذلك فــإن ادعــاء وجــود مصــلحة ســعودية مــن وراء حالــة العــداء بــين إيـ ـران
والغرب فهو ،أيضا ،غيـر صـحيح كليـا .فلـو أن السـعودية كانـت تسـعى إلـى ذلـك لمـا حاولـت إقنـان
إيـ ـران ب ــالقبول ببق ــاء القـ ـوات األمريكي ــة ف ــي منطق ــة الخل ــيت العرب ــي ،ولم ــا اخت ــار الـ ـرئيس خ ــاتمي

للســعودية أن تكــون حلقــة الوصــل للتقــارب مــع الوليــات المتحــدة األمريكيــة مــن بــاب أنهــا الحليــب
األول عربيا واسالميا للوليات المتحدة في منطقـة الخلـيت والشـرق األوسـط ،وان كانـت السـعودية ل

( )1موسوعة الرشيد ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران  ،من سياسة الحتواء إلى المواجهة-41-49 ،
 ،4141الرابطhttp://www.alrashead.net/index.php?partd=24&derid=1708 :
( )2جورج حجار ،الكعكة الصفراء تظل مشرقنا العربي ،مجلة العرب والعولمة ،على الرابط:
http://cutt.us/r0f0

( )3عب د العزيز شحادة منصور ،أمن الخليت العربي بعد الحتالل األمريكي للعراق دراسة في صران الرتى
والمشروعات ،مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية ،المجلد  ،42العدد األول.4119 ،
( )4كيهان برزگر ،روابط إيران وعربستان در دوران روحاني (،عالقات إيران والسعودية في زمن روحاني) ،موقع
صحيفة دنياي اقتصاد ،عدد  44 ،4414يوليو/تموز  ،4144ص 4على الرابط التالي:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/742066
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تقبل بأي حال من األحوال أن يكون التقـارب اإلي ارنـي األمريكـي علـى حسـابها  .ويضـاب إلـى ذلـك
أن السعودية سعت جاهدة لمساعدة خـاتمي فـي سياسـته الراميـة إلـى حـوار الحضـارات

()1

 .ويرجـع

هنا فشل هذه الستراتيجية بالدرجـة األولـى إلـى المرونـة التـي أبـداها الـرئيس اإلي ارنـي محمـد خـاتمي
م ــن خ ــالل تحس ــين عالقات ــه ب ــدول الجـ ـوار العرب ــي  ،وم ــن خ ــالل اتباع ــه لسياس ــة احتـ ـواء متع ــددة

األطراب لـيس بـالقوة ولكـن بـالترويض؛ وذلـك إلفشـال اسـتراتيجية الحتـواء المـزدوج .ومـن هنـا جـاء
التقــارب اإلي ارنــي العربــي وخاصــة مــع دول الخلــيت العربــي ،وبالــذات مــع المملكــة العربيــة الســعودية

إلجهــاض اس ــتراتيجية الحتـ ـواء الم ــزدوج األمريكي ــة ( . )2ولش ــك أن التق ــارب اإلي ارن ــي الس ــعودي ق ــد

أقلق إسرائيل التي رأت فـي التقـارب السـعودي اإلي ارنـي السـوري المصـري محـو ار يهـدد تـوازن القـوى
في منطقة الشـرق األوسـط  ،وخاصـة بعـد فتـور العالقـة مـع تركيـا ولقـد جـاءت أحـداث  44سـبتمبر
 4114والحملـة اإلعالميـة األمريكيـة علــى السـعودية لزيـادة التعـاون والتقــارب بـين البلـدين حتــى أن

وزيـر التجـارة السـعودية قـد أعلــن أثنـاء زيارتـه إلـى طهـران فــي فب اريـر الماضـي أن الحملـة األمريكيــة
عل ــى إيـ ـران وض ــمها إل ــى مح ــور الش ــر س ــيعزز التق ــارب اإلي ارن ــي العرب ــي .ولش ــك أن ه ــذه الحمل ــة
عززت التقارب فعليا بين إيران والعرب

()3

.

ونتيج ــة لع ــدم فاعلي ــة سياس ــة الحتـ ـواء الم ــزدوج بـ ـدأت ترتف ــع أصـ ـوات داخ ــل اإلدارة األمريكي ــة

منتقــدة هــذه السياســة  .وكــان أبرزهــا ذلــك التقريــر الــذي صــدر فــي أبريــل عــام 4991عــن مجلــس
العالقــات الخارجيــة فــي نيويــورك ،والــذي أعــده ثالثــة مســئولين ســابقين فــي المجلــس ،هــم زبيجينــو
بريجنســكي وب ارنــت ســكوكرافت مستشــا ار األمــن القــومي فــي إدارت ـي كــارتر وبــو  ،وريتشــارد ميرفــي
مساعد وزير الخارجية األسبق لشـئون الشـرق األوسـط .فقـد اعتبـر هـذا التقريـر اسـتراتيجية الحتـواء

المزدوج شعا ار أكثر منه سياسة ،وانتقد التعامل مـع دولتـين مهمتـين فـي المنطقـة العـراق وايـران كمـا

لو كانتا غير موجودتين

()4

 .وهذا ما أكده بوضوح إدوارد ووكر خالل جولتـه الخليجيـة ،حيـث أكـد

أن بالده لم تعـد تتعامـل بهـذا المصـطلح الحتـواء المـزدوج ،وأن هنـاك تغييـرات فـي المنطقـة توجـب
على واشنطن إعادة التفكير في سياستها

()5

 .ومـن ذلـك يتضـح كيـب أثبتـت التجربـة العمليـة فشـل

) (1المرجع السابق ،نفسه.
( )2أحمد سليم البرصان ،إيران والوليات المتحدة ومحور الشر:الدوافع السياسية والستراتيجية األمريكية ،مجلة
السياسة الدولية ،العدد  ،419ابريل .4114

( )3المرجع السابق.
( )4تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،واشنطن تتخلى عن إستراتيجية الحتواء المزدوج ،موقع
البيان4 ،مارس  ،4111ال اربطhttp://cutt.us/wuNN :
( )5المرجع السابق ،نفسه.
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سياسة الحتواء فشال أجبـر اإلدارة األمريكيـة مراجعـة موقفهـا خاصـة بشـأن إيـران .إذ أعلـن مسـاعد
ال ـرئيس األمريكــي لشــئون الشــرق األوســط والمغــرب العربــي بــروس اريــدل أن إدارة ال ـرئيس كلينتــون

ترحــب بتحســن العالقــات بــين دول الخلــيت واي ـران وبالــذات بــين الســعودية واي ـران .فتخفــيض التــوتر
فـي الخلــيت هـو مــن المصــلحة القوميـة األمريكيــة ،كمــا أنـه مــن مصــلحة المنطقـة  .وأنــه إذا نجحــت
الجهود في إقنان الحكومة اإليرانية بتبني مواقب أقـل عـداء ،وفـى حضـها علـى عـدم دعـم اإلرهـاب
فإن هذه الجهود مرحب بها ،ونحن ل ننظر إلى الجهـود السـعودية علـى أنهـا سـلبية لمصـالحنا ،بـل

نرح ــب بهـــا ونعتبرهـــا إيجابيـــة ف ــي تخفيـــب التـ ــوتر .ولـــذلك ن ــدعمها بهـــدوء" .وقـــد تطـ ــور الموقـ ــب
األمريكــي تجــاه إيـران حيــث أعلنــت وزيـرة الخارجيــة األمريكيــة عــن تخفيــب الحظــر علــى الصــادرات
اإليرانية من السجاد والفستق والكافيـار ،واعتـذرت عـن سياسـة الوليـات المتحـدة السـابقة تجاههـا

()1

 .ويبـــدو الوليـــات المتحـ ــدة أرادت بتلـ ــك التن ـ ـازلت أن تحفـ ــظ مـــاء وجههـــا أمـ ــام المجتمـ ــع الـ ــدولي.
جازمـا بـأن ضـعب العـراق فـي
ـادا
وبخاصة بعد أن اعتقدت دول الخلـيت علـى أرسـها السـعودية اعتق ا
ا
طا
ظــل ســقوط صــدام حســين قــد عمــل علــى تقويــة شــوكة إي ـران ،ومكنهــا ألن تلعــب اا
دور أكثــر نشــا ا

بالنســبة ألمــن الخلــيت .وهــو مــا دفعهــا لســلوك جانــب اللــين والتعــاون مــع إي ـران

()2

 .ونظ ـ ار لحــرج

أمريكـا لــدى حلفائهــا بســب انكشـاب خــديعتها لــم يعــد لــديها الجـراءة لالعتـراض صـراحة علــى تطــور
العالقــات اإليرانيــة الســعودية .ومــن ثــم رأت أن هــذا التطــور فــي العالقــات اإليرانيــة الســعودية ربمــا
يلعب الدور الذي فشلت سياسـة الحتـواء المـزدوج فـي أدائـه .ولـذلك باركـت هـذا التقـارب لكـن بعـين

الشــك والريبــة فــي وضــعية "لعــل وعســى"  .وبالتــالي خرجــت إي ـران بســالم وأمــان ومــن تلــك الدوامــة
التـي طالـت العـراق .بـل لـم يتوقـب األمـر علــى السـالمة ،حيـث عـادت إيـران أكثـر قـوة مـن ذي قبــل
ليصبح لها دور بارز ليس في منطقة الخليت فحسـب ،بـل أيضـا فـي منطقـة الشـرق األوسـط عامـة،
ثـم فــي شـرق أوربــا حيــث الجمهوريـات اإلســالمية التــي انكشـفت بعــد ســقوط التحـاد الســوفييتي وفــي

آسيا الوسطى  .وقد أصبح هذا التطور في الدور اإليراني يشكل خطـ ار علـى التواجـد األمريكـي فـي
تلك المناطق.

ثاني ا  -أثر تحسن العالقات على الدور األمريكي في أمن منطقة الخليج.:
كان من المعتـاد ،ول زال ،أن يـتم الـربط بـين أمـن الخلـيت العربـي والتواجـد األمريكـي فيـه ،وهـذا

يعنــي أن هنــاك اعت ارف ـا ضــمنيا مــن دول الخلــيت والوليــات المتحــدة أنــه فــي حــال اســتقرار منطق ــة

الخلــيت العربــي يصــبح التواجــد األمريكــي فــي المنطقــة غيــر ضــروري ،ولبــد مــن زوالــه .وحتــى ذلــك

( )1محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية اإليرانية رتية مستقبلية ،مرجع سابق.
( )2فوزي دروي  ،السياسة األمريكية تجاه دول الخليت ،مجلة مختارات إيرانية ،العدد  ،91مارس .4111
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الوقت لبد إليران من أن تتقبل هذا التواجد مثلها مثل بقيـة دول الخلـيت األخـرى .وهـو األمـر الـذي
تضيفه إيران إلى المستحيالت السبع .
وتــتلخص قضــية أمــن الخلــيت فــي وجــود نــون مــن الخــتالب فــي وجهــات النظــر بــين الســعودية
وايران فيما يتعلق بوجود قوات أجنبية فـي المنطقـة الخلـيت .فبينمـا تـرفض إيـران وجـود هـذه القـوات،
وتتكـد أن أمــن الخلـيت يجــب أن يكـون حكـ ار علـى دولــه ،فـإن الســعودية تقبـل بوجودهــا علـى أســاس

أنهــا جــاءت اســتنادا لق ـ اررات الشــرعية الدوليــة بعــد الغــزو الع ارقــي للكويــت

()1

 .وبالتــالي فهــي علــى

عكس إيران ل تـرى الوجـود األمريكـي فـي الخلـيت خطـ ار عليهـا بـل قـد يكـون باعثـا لطمأنينتهـا ،رغـم
أنه ــا فـ ــي فت ـ ـرات س ــابقة شـ ــعرت بضـ ــيق م ــن الوجـ ــود األمريكـ ــي ،لحتم ــال إعـــادة اسـ ــتخدامه ضـ ــد

السـعودية نفســها  .وهــو مــا دفــع الســعودية لفــتح مجــالت تطــوير عالقاتهــا مــع إيـران

()2

 .ورغــم أن

سياســة أميرك ــا لع ــزل إي ــران لــم تفس ــح إل مج ــالا ض ــيقا لتطــوير العالق ــات الس ــعودية اإليراني ــة؛ ألن

ال عـدائيا موجهـا ضـدها  .ومهمـا يكـن مـن
واشنطن كانت تـرى أن تطـوير تلـك العالقـات يشـكل عمـ ا

أمــر ،فيبــدو أن بعــض السياســيين اإليـرانيين كــانوا يريــدون القفــز علــى هــذا الموقــب مــن خــالل حــث
دول الخلـ ــيت علـ ــى إقامـ ــة ترتيبـ ــات أمنيـ ــة واقتصـ ــادية بينهـ ــا وبـ ــين إي ـ ـران دون النظـ ــر إلـ ــى العامـ ــل
الخارجي .وهذه نظرة تفترض أن اإلرادة السياسية لتلك الدول حـرة بالكامـل ،ولكـن الحقيقـة قـد تكـون
غير ذلك (.)3

وبــدأت إي ـران ،بمجــيء ال ـرئيس محمــد خــاتمي والت ازمــه بسياســة نــزن التــوترات وتغليــب عالقــات

التعــاون عل ـى عالقــات الص ـران ،تســعى بجــد إلــى تحجــيم الــدور األمريكــي فــي الخلــيت مــن خــالل
تقوية العالقات مع دول مجلس التعاون وبالذات مع السعودية حتى تم توقيـع اتفـاق أمنـى معهـا فـي
عام  . 4114وكانت إيران تريـد فـي تلـك الفتـرة أن تـدعم نفوذهـا فـي إقلـيم الخلـيت عبـر نـزن أسـباب
()4

التوتر مع العراق وتقوية العالقات مع مجلس التعاون والحد مـن النفـوذ األمريكـي

 .وهنـا حاولـت

إيـران مـ ار ار وتكـ ار ار جــر العــرب وعلــى أرســهم الســعودية ألجنــدتها مــن أجــل تقلــيص النفــوذ األمريكــي
العســكري والسياســي فــي منطقــة الخلــيت عامــة ،فــدعت ألن يكــون أمــن الخلــيت بيــد الــدول المطلــة

عليـه ،كمـا دعـت إلـى تحالفــات اسـتراتيجية وأمنيـة واقتصـادية وسياسـية وعســكرية .لكـن كـل ذلـك لــم

( )1محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية اإليرانية رتية مستقبلية ،مرجع سابق.

( )2محمد علي الفائز ،العالقات السعودية األمريكية تدخل مرحلة كسر العظم من بسط الحماية إلى التهديد
بالتقسيم ،مجلة شتون سعودية ،العدد  ،4فبراير  ،4114ص ص .49-41
( )3سعد الشريب ،مرجع سابق ،ص .49
( )4محمد ال سعيد إدريس ،إيران والخليت واحتمالت العدوان على العراق ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،419
.4114
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يــتم وضــعه موضــع التنفيــذ

()1

؛ وذلــك ألن الســعودية تعتبــر نفســها جــزءا مــن منظومــة اســتراتيجية

غربيــة تقتــرب مــن التحــالب السياســي واألمنــي  .ومــن ثــم فــإن الترتيبــات األمنيــة التــي تطلبهــا إي ـران
ل بــأس بــه مــن الحريــة فــي إعــادة أمنهــا الخــاص

وتــدعو إليهــا تفتــرض أن الســعودية تتمتــع بهــام

كما رتيتها لألمن اإلقليمي .ولكـن الحقيقـة التـي ل تحتمـل الجـدال هـي أن السـعودية ل تمتلـك ذلـك
الهام

الكبير الذي يمكنها من الذهاب منفردة في ترتيبات أمنية مـع إيـران والعـراق ،مـا لـم تحصـل

علــى ضــوء أخضــر مــن الوليــات المتحــدة األمريكيــة .وهــو ضــوء متعــذر طالمــا ل ازلــت العالقــات
()2

اإليرانيــة األمريكيــة ت ـراوح مكانهــا منــذ ثالثــة عقــود

 .ويضــاب إلــى ذلــك أنــه لــم تتــوفر ضــمانات

دولي ــة لتل ــك الترتيب ــات األمني ــة المقترح ــة .وم ــع ذل ــك يمك ــن الق ــول إن العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية
وج ـ دت صــداها فــي التطــور فــي المجــالت البينيــة فــأثرت بــبعض اإليجــاب علــى نظ ـرة إي ـران إلــى
التواجد األمريكي في الخليت.

فلق ــد أض ــفى تط ــور العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية نوع ــا م ــن التق ــارب ف ــي وجه ــات النظ ــر ب ــين

البلدين بالنسبة للتواجد األمريكـي فـي منطقـة الخلـيت العربـي .وهـو مـا ظهـر واضـحا فـي تصـريحات
األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز وزيــر الــدفان الســعودي التــي أشــار فيهــا إلــى أنــه ل توجــد مخــاوب
لــدى المملكــة مــن إي ـران والع ـراق .وقــد رأت الجهــات اإليرانيــة فــي تلــك التص ـريحات تأكيــدا علــى أن
التطــور الــذي حــدث فــي العالقــة بــين البلــدين يقــوم علــى الثقــة المتبادلــة والطمئن ـان ،وأشــارت أن
السعودية ترى طرقا جديدة إلحالل األمن والستقرار فـي المنطقـة ،ترتكـز علـى إ ازلـة التـوتر وتعزيـز
الثقــة والتعــاون مــع إي ـران

()3

 .والمتكــد هنــا أن تلــك الطــرق الجديــة إلحــالل األمــن والســتقرار فــي

منطقة الخليت لن تكون بمعزل عن الوليات المتحدة األمريكيـة .فالسـعودية ومهمـا غيـرت إيـران فـي
سياســتها الخارجيــة ل تســتطيع بــأي حــال مــن األح ـوال الســتغناء عــن حليفهــا ومصــدر أمنهــا فــي

الخلــيت  .وهــي قطعــا ل تضــمن السياســة اإليرانيــة التــي تحتمــل وجــوه متعــددة وان كــان خــاتمي قــد
أب ــدى الوج ــه الم ــرن لتل ــك السياس ــة فه ــو  ،ف ــي اعتق ــاد الس ــعودية الج ــازم ،وج ــه غي ــر دائ ــم؛ وذل ــك
لالخ ــتالب الكل ــي ف ــي المب ــاد ب ــين اإلص ــالحيين والمح ــافظين ف ــي إيـ ـران .وم ــن ث ــم ف ــإن النظـ ـرة
السعودية للسياسة الخارجية اإليرانية ،وبخاصة في ظل حكـم إيـران المتذبـذب مـا بـين هـتلء وأولئـك
ستبقى متذبذبة.

( )1ناصر عنقاوي ،قبل أن تسبق أمريكا السعودية إلى إيران ،مجلة الحجاز ،العدد ،4119-2-42 ،19
ص.41
) (2عبد العزيز شحادة المنصور ،مرجع سابق ،ص.144
( )3محمد سعد أبو عامود ،العالقات الخليجية اإليرانية مرجع سابق.
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ومــن هنــا يمكــن القــول إن تطــور العالقــات اإليرانيــة الســعودية  4112-4991لعــب دو ار
بار از في تغيير الرتية اإليرانيـة للتواجـد األمريكـي فـي منطقـة الخلـيت العربـي ،وأن إيـران أبـدت نوعـا
من التغاضي على هذا التواجد وهو مـا دفـع دروس اريـدل مسـاعد الـرئيس األمريكـي لشـتون الشـرق

األوســط ألن يصــرح بــأن حــدة النتقــادات اإليرانيــة لوجــود الق ـوات األمريكيــة فــي الخلــيت قــد خفــت.
وهــو مــا يعنــي تفهــم إي ـران لطبيعــة الظــروب الدوليــة الخاصــة بوجــود هــذه القـوات  .ومــع ذلــك يمكــن
القول إن الموقب اإليراني المبدئي من هذه القوات لزال يتردد فـي تصـريحات المسـئولين اإليـرانيين

بــين الفينــة واألخــرى وهــو مــا يعنــي أن القبــول اإلي ارنــي غيــر المعلــن لهــذا الوجــود هــو قبــول م ـرتبط
بــالظروب التــي أدت إلــى وجــوده ،وبــأن تغيــر هــذه الظــروب ل بــد أن يتبعــه تغيــر فــي نظ ـرة إي ـران
تجاه وجود هذه القوات

()1

.

وك ــان م ــن آث ــار التط ــور ف ــي العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية ف ــي تل ــك الفتـ ـرة ح ــدوث بع ــض
الت ارجــع فــي العالقــات الســعودية األمريكيــة رغــم أن تص ـريح الملــك عبــداهلل بــن عبــد العزيــز لمحطــة
 A.B.Cاألمريكيـ ــة أرجـ ــع تلـ ــك الخالفـ ــات إلـ ــى القضـ ــايا اإلسـ ــالمية العالقـ ــة كالقضـ ــية الفلسـ ــطينية
والح ــرب عل ــى أفغانس ــتان والعـ ـراق  ،لك ــن الواض ــح أن تل ــك الخالف ــات ب ــدأت من ــذ توط ــد العالق ــات
اإليرانيــة الســعودية وهــو مــا يشــير إلــى أن تل ــك العالقــات كانــت ســببا مــن أســباب هــذا الخ ــالب ،
باإلضـافة إلــى أن الســعودية كانــت تنظــر إلــى إيـران علـى أنهــا دولــة صــديقة وبلــد مســلم  .وفــي هــذا

تأكيـد علــى أن العالقــات اإليرانيــة الســعودية فــي تلــك الفتـرة باقيــة رغــم أن الوليــات المتحــدة برئيســها
جورج بو

اإليرانية.

البن أوقفت الرهان على الرئيس خاتمي؛ ألنه ليس في قدرته تليـين السياسـة الخارجيـة

ولقــد دفعــت جملــة التطــورات التــي وقعــت فــي ذلــك الحــين ،المملكــة العربيــة الســعودية إلــى

مراجع ــة اعتماده ــا األمن ــي المطل ــق عل ــى الولي ــات المتح ــدة األمريكي ــة .وه ــو م ــا دفعه ــا إل ــى توقي ــع
التفاقيــة األمنيــة مــع إي ـران ،والتــي اعتبرهــا بعــض المحللــين انتقاصــا مــن فــرص الوجــود العســكري
األمريكي في الخليت .فبقدر ما كانت الرياض تدرك أهمية الوجود العسـكري األمريكـي فـي المنطقـة
بعــد انــدلن حــرب النــاقالت اإليرانيــة فــي عــام  4991مــرو ار بحــرب الع ـراق ضــد الكويــت لــدواعي

أمنيــة ،بق ــدر م ــا تعال ــت األصـ ـوات فيم ــا بع ــد لتب ــديل تل ــك الرتي ــة وللمطالب ــة بتخف ــيض ه ــذه القـ ـوات
تمهيدا إلى رحيلها التام بعد أن أصبح وجودها يشكل عبئا ثقيال على خ ازنـة دول المنطقـة .ومـن ثـم
كان الدخول في البديل األمني اإلقليمي أم ار ملحا

()2

( )1المرجع السابق ،نفسه.
( )2ريمون ماهر كامل ،مرجع سابق.
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.

وأخيـ ـ ار ل ب ــد م ــن الق ــول إن ــه ق ــد اتضـــح مم ــا س ــبق أن ــه ك ــان لتط ــور العالق ــات اإليرانيـ ــة
السعودية  4112-4991دو ار مهما ومتث ار في عدد من القضايا اإلقليمية.
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الخاتمة
تب ــين م ــن خ ــالل الس ــتعراض الس ــابق أن العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية ف ــي عه ــد خ ــاتمي

(4112-4991م) ،شـ ــهدت تقاربـ ــا باتجـ ــاه تطبيـ ــع هـ ــذه العالقـ ــات فـ ــي مجـ ــالت مختلفـ ــة مبتدئـ ــة
بالمجـالت القتصـادية ذات الـدللت السياسـية ،ثـم المجـالت السياسـية .وانعكـس هـذا التطـور فـي
مجموعة من التفـاعالت الخليجيـة التـي بـدأت تأخـذ شـكل العالقـات الطبيعيـة بـين الجـانبين اإلي ارنـي

والسعودي ،األمر الذي لم يكن موجودا في السابق.

وشــكل موضــون الــنفط تــأثي ار واضــحا علــى عمليــة التقــارب ،التــي توجــت بالتفاقيــة األمنيــة

ع ــام  4114م؛ لتمث ــل بداي ــة لمرحل ــة جدي ــدة ومتميـ ـزة ف ــي العالق ــات العربي ــة الخليجي ــة  -اإليراني ــة
عامــة ،والعالقــات الســعودية اإليرانيــة بخاصــة .فــإيران كانــت تســعى للتقــارب مــع الس ـعودية لتــدعيم
مكانتهــا ونفوذهــا فــي المنطقــة لكســر حالــة الجمــود التــي اتســمت بــه سياســتها الخارجيــة بعــد الثــورة.

والسـعودية كـان تـرى فـي إيـران شـريكا أساسـيا فـي المنطقـة الخليجيـة للمحافظـة علـى أمنـه فـي حالـة
تسوية الخالفات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي المقابـل ،فـإن عوامـل الخـتالب والتنـافر التـي أتـى علـى أرسـها النـزان اإلي ارنـي اإلمـاراتي
حــول الجــزر اإلماراتيــة المحتلــة مــن قبــل إي ـران ،والخــتالب المــذهبي ،لــم تشــكل عقبــة فــي ســبيل
التقــارب ،علــى الــرغم مــن إثــارة بعــض الخالفــات مــن قبــل بعــض الــدول الخليجيــة ،وبخاصــة دولــة

اإلمــارات .فالمملكــة العربيــة الســعودية كانــت تســير بخطــى س ـريعة باتجــاه التقــارب لتســاير الخطــى
اإليراني ــة .ولك ــن التط ــورات الت ــي ش ــهدتها المنطق ــة ،خاص ــة فيم ــا يتعل ــق بالوض ــع ف ــي العـ ـراق بع ــد
احتالله ،وتطورات البرنـامت النـووي اإلي ارنـي ،قـد أدت إلـى تذبـذب العالقـات الخليجيـة اإليرانيـة ،مـع
أن السمة الغالبة لتلك العالقات كانت السير نحو التقارب.
و ِم ــن المالح ــظ ف ــي تل ــك الفتـ ـرة أن العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية كان ــت قائمـ ـة عل ــى التش ــاور

المس ــتمر ب ــين الط ــرفين ف ــي القض ــايا المش ــتركة م ــع إض ــفاء الط ــابع المتسس ــي عليه ــا ع ــن طري ــق
اللجــان المش ــتركة الت ــي كان ــت تجتم ــع بص ــورة دوريــة .وه ــي الت ــي أدت إل ــى توس ــيع مج ــال التع ــاون
األمنــي فــي مكافحــة المخــدرات واإلرهــاب والجريمــة المنظمــة ،ثــم إلــى وضــع ترتيبــات خاصــة فــي
مجـــال التعـــاون العسـ ــكري بخصـ ــوص ضـ ــمان حريـــة المالحـــة فـ ــي الخلـ ــيت والحفـ ــاظ علـ ــى األمـ ــن

والستقرار فيها .وهذا ما يمكن استشفافه آنذاك من الخطاب السياسي للسعودية وايران.

ومهم ــا يكـــن م ــن أمـــر فقـــد توص ــلت الباحثـــة إل ــى عـــدد مـــن النت ــائت والتوصـ ــيات ،يمكـ ــن
رصدها على النحو التالي:
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أوال  /النتائج :
توصلت الباحثة إلى عدد من النتائت ،كان من بينها:


أن الجان ــب اإلي ارن ــي ك ــان – ول زال  -ي ــرفض الوج ــود األمريك ــي ف ــي منطق ــة



أن احتالل إيران للجزر الثالث :أبو موسى و طنب الكبـرى و طنـب الصـغرى

الخليت ،في حين كان الجانب السعودي يرى أنه ضروري لحفظ أمنها .

لم يح كـل دون قيـام عالقـات سياسـية واقتصـادية بـين البلـدين ،رغـم أنـه أدى إلـى
وقون خالب سياسي بين الدولتين.



أن تبني إيران أيديولوجية تصدير الثورة أدى بالعالقات بين الجـانبين :اإلي ارنـي
والس ــعودي إل ــى ت ــوتر دائ ــم ،وزاد م ــن تحس ــب الجان ــب الس ــعودي وح ــذره م ــن

التعامل الحر مع الجانب اإليراني .


أ ن تن ـ ــامي المطال ـ ــب الش ـ ــيعية ف ـ ــي الس ـ ــعودية ودول الخل ـ ــيت أدى إل ـ ــى ت ـ ــوتر
العالقات اإليرانية السعودية لكون الشيعة في دول المجلـس يتـأثرون بمـا يجـري

في إيران وما يصدر عنها من تصريحات .


أن ال ـرئيس خــاتمي قــد اســتطان بسياســة حســن الج ـوار وح ـوار الحضــارات ،أن



أن إيـ ـران تعتب ــر الس ــعودية البواب ــة األول ــى الت ــي م ــن خالله ــا تس ــتطيع تحس ــين

يحسن العالقات اإليرانية مع السعودية ودول الخليت .

عالقاتها مع الدول العربية؛ وذلك لمكانتها لدى العرب ،كما أنها تشـكل مـدخالا

لتحسين عالقاتها مع الوليـات المتحـدة األمريكيـة؛ ألنهـا حليـب رئـيس للوليـات
المتحدة في منطقة الخليت والشرق األوسط .



أن تطــور العالقــات اإليرانيــة الســعودية ،خــالل فت ـرة الد ارســة قــد ســاهم بشــكل

كبير في اسـتقرار سـوق الـنفط بعـد أن وصـلت أسـعاره إلـى درجـات متقدمـة فـي

التدهور .
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أن تطــوير البرنــامت النــووي أدى إلــى تــوتير العالقــات اإليرانيــة الســعودية .وقــد



أن ازدي ــاد ت ــوتر العالق ــات اإليراني ــة الس ــعودية م ــع اح ــتالل الولي ــات المتح ــدة

كان موقب الوليات المتحدة دافعا لمزيد من التوتر.

للعراق؛ أفسحت مجال إليران للعـب دور بـارز علـى الصـعيد الع ارقـي المجـاور
لدول مجلس التعاون .



أن الجـ ـ ـوار الجيوسياس ـ ــي والش ـ ــتراك ف ـ ــي ح ـ ــوض الخل ـ ــيت العرب ـ ــي والحاج ـ ــة
المشتركة لألمن الجماعي قد ساهم في تطور العالقات بين البلدين ،إبان عهـد

الرئيس خاتمي .
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ثانيا  -التوصيات :
أما بخصوص التوصيات فقد رأت الباحثة أن توصي بما يلي:


ع ــدم العتم ــاد الس ــعودي المطل ــق عل ــى الولي ــات المتح ــدة؛ ألن له ــا أجن ــدتها

السياسية والقتصادية الخاصة التي ل تهدب إل لتحقيق مصالحها ،ولـو علـى

حساب شعوب المنطقة.


أن تعمـل الســعودية علـى تحديــد رتيــة مشـتركة لمفهــوم أمـن الخلــيت العربــي ،ل

تعتمــد علــى حماي ـة الــدول الكبــرى خصوصــا الوليــات المتحــدة األمريكيــة؛ ألن
دول الخلــيت وحــدها يمكنهــا تحقيــق أمنهــا مــن منظورهــا الــوطني الخــاص؛ وألن

العتمــاد علــى الوليــات المتحــدة يزيــد مــن التبعيــة الخليجيــة ،ويمكــن لمزيــد مــن

الهيمنة اإلمبريالية.


العمــل علــى فصــل جميــع الشــيعة العــرب ع ـن المشــرون األيــديولوجي اإلي ارنــي؛

ألن الخط ـ ــورة ل تكم ـ ــن ف ـ ــي الم ـ ــذهب ال ـ ــذي يتبعونـ ـ ـه ،وانم ـ ــا ف ـ ــي عنصـ ـ ـرية

واس ــتعالئية مش ــرون الم ــد الث ــوري اإلي ارن ــي الق ــائم عل ــى أس ــاس نش ــر الم ــذهب

الشيعي اإلثني عشري على حساب مذهب أهل السنة والجماعة .


ضــرورة قيــام الجانــب اإلي ارنــي بإ ازلــة التوجســات التــي تولــدت لــدى دول الخلــيت

العربـ ــي مـ ــن تـ ــأثير البرنـ ــامت النـ ــووي اإلي ارنـ ــي علـ ــى حالـ ــة األمـ ــن اإلقليمـ ــي،

وبخاصة في منطقة الشرق األوسط.


وجــوب تبنــي اســتراتيجية عربيــة موحــدة وملزمــة تجــاه البرنــامت النــووي اإلي ارنــي

واشـ ـ ـ ارك ال ـ ــدول العربي ـ ــة ،وبخاص ـ ــة دول الجـ ـ ـوار الجغ ارف ـ ــي م ـ ــع إيـ ـ ـران ،ف ـ ــي
المفاوضات والحوارات المتعلقة بالبرنامت النووي اإليراني.
تمت بحمد اهلل
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قائمة المصادر والمراجع
أوالا :الوثائق:
 .4دستور المملكة العربية السعودية ،الباب الثاني ،المادة الخامسة.
 .4ميثاق منظمة المتتمر اإلسالمي ،منظمة المتتمر اإلسالمي.

ثاني ا :الكتب العربية والمعربة:
.7

أليكسي فا سيلييب ،تاريخ العربية السعودية ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،لبنان.7995 ،

.3

أنور أبو طه ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقضية فلسطين ،المركز العربي لألبحاث

.0

.4
.5
.1
.1
.9
.9

أمل حمادة ،إيران ترويض الثورة أم تقويض النظام ،مركز الحضارات للدراسات السياسية .0272

ودراسة السياسات.0277 ،
توفيق المديني ،أمل وحزب اهلل في حلبة الصراعات اإلقليمية ،دار األهالي ،دمشق7999 ،

جان جاك بيربي ،الخليت العربي ،تعريب سجدة هاجر وسعيد الغز ،منشورات المكتب

التجاري للنشر والتوزيع ،بيروت .7959

جمال سند السويدي ،إيران والخليت البحث عن الستقرار ،مركز اإلمارات للدراسات

والبحوث.7991 ،

جوزيب أ .كيشيشيان ،الخالفة في العربية السعودية ،ترجمة غادة حيدر ،دار الساقي للنشر

والتوزيع. 0220 ،

جيب سيمونز ،عراق المستقبل السياسة األمريكية في إعادة تشكيل الشرق األوسط ،ترجمة

سعيد العظم ،دار الساقي ،بيروت.0224 ،

جيمس بيل ،سياسة الهيمنة للوليات المتحدة األمريكية وايران ،في سلسلة دراسات عالمية،
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ،أبوظبي ،0221 ،ص.33

 .72حسين محمد البحارنة ،دول الخليت العربية الحديثة عالقاتها الدولية وتطور األوضان
السياسية والقانونية والدستورية فيها ،إصدار شركة التنمية والتطوير ،بيروت. 7913 ،

 .77خليفة سيب حامد الطنيجي ،قضية جزر اإلمارات العربية الثالث المحتلة طنب الكبرى
وطنب الصغرى وأبو موسى في وثائق األمم المتحدة ،دار كنان للطباعة ،دمشق.0277 ،

 .70ديفيد لونت وآخرون ،أمن الخليت العربي في القرن الحادي والعشرين ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث.7999 ،
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 .73رياض نجيب الريس ،رياح الشرق :الخليت والعالم العربي عند نهاية القرن العشرين،
منتديات الوحدة العربية ،بيروت.0222،

 .74رياض نجيب الريس ،مصاحب وسيوب-إيران من الشاهنشاهية إلى الخاتمية ،رياض
الريس للطباعة والنشر ،بيروت .0222 ،

 .75زينب عبد ال عظيم ،سياسة التعاون القتصادي بين دول منظمة المتتمر اإلسالمي وهدب
السوق اإلسالمية المشتركة ،مركز الحضارة للدراسات السياسية.7999 ،
 .71سليم اللوزي ،رصاصتان في الخليت ،منشورات الحوادث ،بيروت.7997 ،

 .71شاهرام تشوبين ،طموحات إيران النووية ،ت بسام شيحا ،الدار العربية للعلوم ،مكتبة
مدبولي ،القاهرة .0221 ،

 .79صباح موسوي وآخرون ،المشرون اإليراني في المنطقة العربية ،مركز أمية للبحوث
والدراسات الستراتيجية ،دار عمار للنشر والتوزيع.0273 ،

 .79صموئيل هنتنغتون ،صدام الحضارات واعادة النظام العالمي ،ترجمة عبيد أبو شهيوة
ومحمود خلب ،الدار الجماهيرية للطباعة والنشر ،مصراتة.7999 ،

 .02طالل عتريسي ،الجمهورية الصعبة إيران في تحولتها الداخلية وسياساتها اإلقليمية ،دار
الساقي للطباعة والنشر ،بيروت.0221 ،

 .07طالل عتريسي ،عالقات إيران مع دول الشرق العربي ودول الخليت ،المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات.0277 ،

 .00ظافر محمد العجمي ،أمن الخليت العربي تطوره واشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية
والدولية ،دراسات الوحدة العربية ،بيروت.0221 ،

 .03عادل علي عبداهلل ،محركات السياسة الفارسية في منطقة الخليت العربي ،الناشر الكاتب
نفسه.0229،
 .04عبد العزيز بن أحمد البداح ،حركة التشيع في الخليت العربي دراسة تحليلية نقدية -7917
 ،0272المركز العربي للدراسات اإلنسانية.0272 ،

 .05عبد الكريم الغرابللي ،الثقة بين الخليت العربي سجل األحداث الجارية في منطقة الخليت
العربي وجوارها الجغرافي ،الكويت7999 ،
 .01عبداهلل جمعة الحاج ،دراسات في مجتمع اإلمارات ،دار الثقافة العربية ،الشارقة.7999 ،

 .01عبداهلل فهد النفيسي ،إيران والخليت ديالكتيك الدمت والنبذ ،دار قرطاس للنشر والتوزيع،
الكويت. 7999 ،
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 .09علي محافظة وآخرون ،العرب وجوارهم إلى أين ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
.0227

 .09فريدريك ويري وآخرون ،العالقات اإليرانية السعودية منذ سقوط صدام– التنافس والتعاون
وانعكاس ذلك على السياسة األمريكية ،عرض هاشم بانقا الريح ،متسسة راند ،دار النشر

َغيناء للنشر.0229 ،
 .32فهد مزبان الخزاز ،التفاقية األمنية اإليرانية السعودية وانعكاساتها على األمن القومي
العربي ،منشو ارت مركز الدراسات اإليرانية ،جامعة البصرة ،العراق.0223 ،

 .37فهد مزبان الخزاز ،العالقات اإليرانية السعودية التطورات الراهنة وآفاق المستقبل ،منشورات
مركز الدراسات اإليرانية ،جامعة البصرة.0223 ،

 .30فتاد علي عبد الرحمن ،منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط أوبك ،متسسة بيت األمم
المتحدة ،بيروت.0270 ،

 .33كريم سجدبور ،في فهم اإلمام الخامنئي رتية قائد الثورة اإلسالمية اإليرانية ،متسسة
كارنيغي للسالم الدولي .0229 ،

 .34محمد الرميحي ،النفط والعالقات الدولية وجهة نظر عربية ،متسسة عالم المعرفة ،الكويت،
إبريل .7990

 .35محمد حسن العيدروس ،جمهورية إيران اإلسالمية والجزر العربية ،الجزء الخامس ،دار
السالسل للنشر ،الكويت.0220 ،

 .31محمد خاتمي ،التنمية السياسية التنمية القتصادية واألمن ،دار الفكر المعاصر ،بيروت.0220 ،

 .31محمد سعيد إدريس ،نكبة العراق اآلثار السياسية والقتصادية ،مركز الدراسات السياسية
والستراتيجية ،القاهرة .0223

 .39محمد عبد الغفار ،الستراتيجية اإلقليمية والدولية ألمن منطقة الخليت العربي رتية في
محركات الصران الستراتيجي والتفاعالت اإلقليمية معها ،مركز البحرين للدراسات

الستراتيجية والدولية والطاقة ،المنامة0270،
 .39مصطفى اللباد ،حدائق األحزان إيران ولية الفقيه ،دار الشروق.0223 ،
 .42منصور حسن العتيبي ،السياسة اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي -7919
 ،0222مركز الخليت لألبحاث ،دبي ،اإلمارات.0229 ،

 .47نصرة البستكي ،أمن الخليت من غزو الكويت إلى غزو العراق ،المتسسة العربية للدراسات
والنشر ،بيروت . 0223 ،
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 .40نفين عبد المنعم مسعد ،صنع القرار في إيران والعالقات اإليرانية السعودية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت.0227 ،
 .43وليد عبد الناصر ،إيران دراسة عن الثورة والدولة ،دار الشروق ،القاهرة.7991 ،

 .44يوسب خليفة اليوسب ،مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى األجنبية،
مركز دراسات الوحدة العربية.0277 ،

 .45يوسب مكي ،استقالل البحرين الموقب الشعبي ومواقب القوى اإلقليمية والدولية ،مركز
البحرين للدراسات ،لندن.0270 ،

ثالثا :الرسائل العلمية:
.7

أحمد حمدونة ،السياسة اإليرانية تجاه العراق في ظل الحتالل األمريكي ،0272-0229

.0

آمنة عيساوي ،الدور اإلقليمي اإليراني في النظام الشرق األوسطي بعد الحرب الباردة،

.3

.4
.5

دراسة في المتغيرات الجيوسياسية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة .

رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الحاج
خضر ،باتنة،الجزائر.0229،

حبيبة زلقي ،تأثير التحولت الدولية لما بعد الحرب الباردة على السياسة الخارجية

اإليرانية ،رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الحاج اخضر-
باتنة.0272 ،
حجاب عبداهلل ،السياسة اإلقليمية إليران في آسيا الوسطى والخليت( )0277-7919دراسة في دور
المحددات الداخلية والخارجية ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر.0270-0277 ،3

خليل ابراهيم الجسمي ،السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة حيال الجزر

العربية الثالث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى  ،رسالة ماجستير ،قسم
العلوم السياسية ،جامعة الشرق األوسط0270

.1
.1

رائد حسنين ،البرنامت النووي اإليراني وانعكاسات ه على األمن القومي اإلسرائيلي-7991 ،
 ،0272رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر ،غزة. 0277 ،

رجائي سالمة الجرابعة ،الستراتيجية اإليرانية تجاه األمن القومي العربي في منطقة الشرق
األوسط  ،0277-7919رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الشرق

.9

األوسط . 0270 ،

عبد الرحمن أحمد الداوود الحمداني ،العالقات العربية مع دول الجوار الجغرافي تركيا

وايران دراسة تحليلية لصنع التفاعالت المقبلة ،رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد ،قسم العلوم
السياسية.7991 ،
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.9

عبد العزيز عبد العزيز المهري ،التحولت السياسية في النظام الدولي الجديد وأثرها على
أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها خالل الفترة  ،0272-7992رسالة ماجستير،
جامعة الشرق األوسط ،قسم العلوم السياسية ،األردن0272 ،

 .72عبد المحسن لفي الشمري ،مجلس التعاون لدول الخليت العربية وتحدي الوحدة رسالة
ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الشرق األوسط.0277 ،

 .77عبدا هلل فالح المطيري ،أمن الخليت والتحدي النووي اإليراني ،رسالة ماجستير ،كلية
اآلداب والعلوم ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الشرق األوسط .0277،

 .70عبداهلل سعد العتيبي ،األزمة األمريكية اإليرانية وانعكاساتها على أمن الخليت العربي دولة
الكويت دراسة حالة  ،0277-7991رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الشرق
الوسط.0270 ،
 .73عبداهلل سعد العتيبي ،األزمة األمريكية اإليرانية وانعكاساتها على أمن الخليت -7991
(0277دولة الكويت دراسة حالة )  ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة
الشرق األوسط . 0270 ،
 .74علي فايز الدلبيت ،توازن القوى وأثره على الشرق األوسط بعد احتالل العراق -0223
 ،0277رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الشرق األوسط.0277 ،
 .75مثنى حمدي الثويني ،العالقات األمريكية اإليرانية للمدة  ،7999-7999رسالة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية.7999 ،

 .71محمد أحمد عبد أبو سعدة ،السياسة اإليرانية تجاه

حركات المقاومة اإلسالمية في

فلسطين ،رسالة ماجستير ،قسم دراسات الشرق األوسط ،جامعة األزهر.0270 ،

 .71محمد أمين" أحمد هليل ،العالقات اإليرانية مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء
الحتالل األمريكي للعراق  ،0277-0223رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط.0277 ،

 .79محمد عبد القادر فالح البشابشة ،النزان اإلماراتي اإليراني حول الجزر الثالث أبو موسى طنب
الكبرى طنب الصغرى ،رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسية ،جامعة اليرموك ،األردن.0221 ،

 .79نجاة أبركان ،العالقات العربية اإليرانية من السبعينات إلى ظهور العولمة ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،قسم العلوم السياسية ،فرن عالقات دولية جامعة باتنة ،الجزائر.0223-0220 ،

رابع ا :الدراسات واألبحاث:
)7

أحمد إبراهيم محمود ،األزمة النووية اإليرانية تحليل لستراتيجية الصران ،كراسات
استراتيجية ،مركز الدراسات السياسية الستراتيجية باألهرام ،العدد .0225 ،749
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)4
)4

أحمد السيد النجار ،الطفرة النفطية العربية الثالثة دراسة للمالمح واألسباب وآليات التوظيب،

مركز الدراسات السياسية والستراتيجية ،السنة  ،41العدد  ،412يوليو .4111

أحمد سليم البرصان ،إيران والوليات المتحدة ومحور الشر :الدوافع السياسية والستراتيجية

األمريكية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،419ابريل .4114
)4

أح مد محمد طاهر ،العالقات الخليجية اإليرانية نظرة إلى المستقبل ،مجلة السياسة الدولية،
العدد ،741أكتوبر .0227

)5

أحمد ناصوري ،دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسي ،مجلة جامعة دمشق للعلوم

)1

العالقات القتصادية ا لخليجية اإليرانية عوامل التقارب وآفاق المستقبل ،مجلة شتون

القتصادية والقانونية ،المجلد ،44العدد األول.4112 ،
خليجية ،السنة  ،5العدد .0223 ،30

)1

بهرام إخوان كاظمي ،العالقات السعودية اإليرانية ،شتون الشرق األوسط ،العدد ،414

)9

تغريد كشك ،السياسة اإلقليمية إليران ،مجلة الحوار المتمدن ،العدد  ،2211التاريخ .4111-44-41

)9

جاسم محمد النداوي ،واقع العالقات العربية اإليرانية في منطقة الخليت العربي ،مجلة

.4114

الخليت العربي البصرة ،المجلد ،73العدد.7997 ،4
 )72جاسم محمد جاسم ،واقع العالقات العربية اإليرانية في منطقة الخليت العربي ،مجلة -
الخليت العربي ،البصرة ،المجلد  ،37العدد . 7997 ،4

 )77حسام سويلم ،هل يفلت البرنامت النووي اإليراني من الفخ األمريكي السرائيلي ،مجلة
مختارات إيرانية ،العدد  ،41يونيو .0224

 )44حسين فتح اهلل ،الدبلوماسية والقوة ،مجلة نيوز ويك العربية ،العدد  ،494بيروت.4111 ،
 )73خضر الدهراوي ،إيران إلى أين بعد حرب العراق ،مجلة الدفان العربي ،السنة  ،03العدد
 ،44مارس .0223

 )41ريمون ماهر كامل ،التفاق األمني اإليراني السعودية خطوة نوعية على طريق التقارب،
مجلة مختارات إيرانية ،العدد ،44أغسطس .4114

 )42سايمون هندرسون ،سياسة النفط السعودية سالح يستبعد استخدامه للضغط على إيران،
معهد واشنطن ،العدد .4119 ،4294
 )41سعد الشريب ،العالقات السعودية اإليرانية التنافس -الصران -وامكانية الشراكة
الستراتيجية ،مجلة الحجاز ،العدد  ،19التاريخ .4119-2-42

 )71سيد عوض عثمان ،العالقات اإليرانية الخليجية بين دروس الماضي وآفاق المستقبل ،مجلة
مختارات إيرانية ،العدد  ،09نوفمبر .0220
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 )79سيمون مابون ،مقال بعنوان الصران من أجل البحرين التنافس السعودي اإليراني ،مجلة
سياسة الشرق األوسط ،العدد الثاني ،المجلد ،07ترجمة شادي عبد الوهاب ،مركز بغداد
للدراسات والستشارات واإلعالم.0270 ،

 )49شحاتة محمد ناصر ،الخليت والطفرة النفطية الثانية أولويات اإلنفاق ،مجلة السياسة
الدولية ،العدد  ،414يناير .4119

 )02صالح عبد العزيز النجدي ،التقارب السعودي اإليراني دوافعه وأبعاده ،مجلة السنة ،العدد
 ،91تموز .7999

 )44عبد الستار عبد الجبار موسى ،حصة أوبك من إنتاج النفط الخام أداة للقيادة السعرية،
مجلة اإلدارة والقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراق ،العدد .4111 ،12

 )44عبد العزيز شحادة منصور ،أمن الخليت العربي بعد الحتالل األمريكي للعراق دراسة في
صران الرتى والمشروعات ،مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية ،المجلد ،42
العدد األول.4119 ،

 )03عبد المنعم منصور علي الحر ،العالقات المصرية اإليرانية ،الجزء األول ،مجلة الحوار
المتمدن ،العدد.0229-77-09 ،0943

 )04عبداهلل يوسب محمد ،السياسة الخارجية اإليرانية :تحليل لصناعة القرار ،مجلة السياسة
الدولية ،العدد.7999 ،739
 )05علي محمد حسين العامري ،العالقات اإليرانية السعودية للفترة ما بين ،0229-7991
مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد.0229 ،

 )41عماد الدين محمد المزيني ،العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفط العالمية ،مجلة
جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،المجلد  ،42العدد  ،4فلسطين -غزة.4144 ،

 )01غسان بن جدو ،إيران إلى أين ،مجلة المستقبل العربي ،العدد.0224 ،035

 )49فوزي دروي  ،السياسة األمريكية تجاه دول الخليت ،مجلة مختارات إيرانية ،العدد ،91
مارس .4111
 )49محمد أحمد المقداد ،تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية اإليرانية على توجهات إيران
اإلقليمية  :العالقات اإليرانية العربية حالة دراسة ،دراسات العلوم اإلنسانية والجتماعية،
معهد بيت الحكمة ،جامعة آل البيت ،األردن ،المجلد  ،11العدد .4144 ،4
 )41محمد السعيد إدريس ،إيران والخليت واحتمالت العدوان على العراق ،مجلة السياسة
الدولية ،العدد .4114 ،419
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 )37محمد جاسم النداوي ،السياسة اإليرانية إزاء الخليت العربي في الثمانينات ،منشورات مركز
دراسات الخليت العربي ،جامعة البصرة.7992 ،
 )30محمد سالم الكواز ،العالقات اإليرانية السعودية  0227-7919دراسة سياسية ،مركز
الدراسات اإلقليمية ،السنة  ،4العدد  ،1كانون الثاني 0221

 )33محمد سعد أبو عامود ،واقع العالقات السعودية اإليرانية رتية مستقبلية ،مجلة السياسة
الدولية ،السنة  ،31العدد  ،747تموز .0222

 )41محمد سعد أبو عامود ،العالقات الخليجية اإليرانية في ظل التهديدات األمريكية للعراق،
مجلة مختارات إيرانية ،العدد .4111 ،14
 )42محمد سعيد عبد المتمن ،إيران لماذا :معوقات القتصاد السياسي في إيران ،مختارات
إيرانية ،العدد  ،19فبراير.4111

 )41محمد عز العرب ،انتخاب أحمدي نجاد والقضايا العالقة في العالقات العربية اإليرانية،
مختارات إيرانية ،العدد  ،14أغسطس .4112
 )41محمد علي الفائز ،العالقات السعودية األمريكية تدخل مرحلة كسر العظم من بسط الحماية
إلى التهديد بالتقسيم ،مجلة شتون سعودية ،العدد  ،4فبراير .4114

 )39مخلد مبيضين ،العالقات الخليجية اإليرانية  0221-7991السعودية حالة دراسة ،مجلة
المنارة ،المجلد ،74العدد.0229 ،0

 )39مرتضى بهروزي فر،

إيران والخليت العربي وأسواق الطاقة العالمية ،مجلة اطالعات

سياسي اقتصادي اإليرانية ،العدد .0225-1-71 ،029

 )11ن اصر عنقاوي ،قبل أن تسبق أمريكا السعودية إلى إيران ،مجلة الحجاز ،العدد -42 ،19
.4119-2

 )47نوار محمد ربيع الخيري ،مجلس التعاون الخليجي والتحاد األوروبي مسار العالقات
وحدود مجالت التعاون ،مجلة دراسات دولية ،العدد.0272 ،42

خامسا :الندوات والمؤتمرات:
 )4أحمد جالل التدمري ،إضاءة على العالقات اإليرانية العربية بين عهدين العهد البهلوي وعهد
الجمهورية السالمية ومتطلبات التغيير ،ورقة قدمت إلى :نحو آفاق جديدة للعالقات بين

دول مجلس التعاون الخليجي وايران المستجدات اإلقليمية والدولية ومتطلبات التغيير ،مركز
دراسات الجزيرة العربية ،جامعة الكويت ،4111 ،ج.4
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 )4صالح المانع ،العالقات اإليرانية الخليجية إبان حكم الرئيس خاتمي ،ورقة قدمت إلى :نحو
آفاق جديدة للعالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران  :المستجدات اإلقليمية
والدولية ومتطلبات التغيير.4112 ،

 )4مدحت حماد ،محاضرة بعنوان  :األبعاد القتصادية لسياسة إيران اإلقليمية ،المركز الدولي
للدراسات المستقبلية والستراتيجية ،برنامت الدراسات اإليرانية ،تاريخ المحاضرة األربعاء 41
يناير .4119

 )1نبيل نعوم ،ندوة بعنوان :إيران  42عاما على الثورة التحديات الخارجية والداخلية ،عقدت
الندوة في مركز القدس للدراسات السياسية 41 ،آذار مارس .4111
 )2ندوة أقامتها جريدة القبس الكويتية بعنوان :الوضع الراهن في الخليت وآفاق المستقبل،
الكويت 44-41 ،أكتوبر .4999

سادسا :الصحف والدوريات:
 )4بالل الحسن ،السعودية تفعل ما ل يجرت عليه اآلخرون ،الشرق األوسط للنشر والتوزيع،
لندن.0223 ،

 )4السعودية إيران من الود الملغوم إلى الصدام المكشوب ،جريدة الرأي الكويتية ،العدد
41 ،44211نوفمبر .4144

 )4السعودية إيران من الود الملغوم إلى الصدام المكشوب ،جريدة الرأي الكويتية ،العدد
41 ،44211نوفمبر .4144
 )1السيد بسيوني ،جريدة البيان اإلماراتية44 ،فبراير .4114

 )2المركز الدبلوماسي للدراسات الستراتيجية ،وجهتا نظر في مستقبل العالقات اإليرانية
األمريكية ،صحيفة البيان اإلماراتية 41 ،سبتمبر .4114
 )1جريدة أخبار الخليت البحرينية ،تطورات إيجابية في مسار العالقات اإليرانية السعودية،
العدد  ،9112التاريخ .4114.-44-49

 )1جريدة الحياة ،العدد  ،44414التاريخ .4999-41-9
 )9جريدة الشرق األوسط ،العدد  41 ،9191يناير.4114
 )9جريدة الشرق األوسط ،العدد  ،9424يوليو .4114

 )41جريدة الوسط ،العدد  ،491التاريخ .4999-2-41
 )44راشد أبانمي ،منظمة أوبك  21عاما حافلة باألزمات واإلنجازات ،صحيفة القتصادية،
العدد 1 ،1194يونيو .4141
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 )44شفيق األسدي ،األزمة ترثها السنة الجديدة  :سيناريو النفط في  4999محاولت وتجاوزات،
جريدة الحياة ،العدد  ،44191تاريخ .4999-44-44

 )44صحيفة أخبار الخليت البحرينية 49 ،كانون األول .4114
 )41صحيفة األهرام ،القاهرة 44 ،آيار /مايو .4999
 )42صحيفة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز التفاق األمني ، ،األربعاء 4
أكتوبر .4114

 )41صحيفة البيان اإلماراتية 2 ،سبتمبر .4114
 )41صحيفة البيان اإلماراتية ،األربعاء 44شباط فبراير .4114
 )49صحيفة البيان اإلماراتية ،التعاون السعودي اإليراني يتجاوز التفاق األمني ،األربعاء
الموافق  4أكتوبر .4114

 )49صحيفة الصدى اإليرانية ،مارس .4111
 )41صحيفة الوطن السعودية41 ،يوليو .4114

 )44صحيفة الوطن السعودية.4114-44-44 ،
 )44صحيفة رويترز ،قمة مكة تدعو إلى مكافحة التطرب والفكر التكفيري 9 ،ديسمبر .4112
 )44صحيفة صداي عدالت ( صوت العدالة) اإليرانية ،العالقات اإليرانية السعودية بعد الثورة،
 41آب .4114

 )41عبد الحميد عبد الغفار ،أيلول األسود األمريكي يزج القتصاد العالمي في كساد طويل،
صحيفة الوسط البحرينية ،العدد  44 ،2سبتمبر .4114
 )42عمر الزبيدي ،ارتفان التبادل التجاري بين الرياض وطهران بنسبة  %49نتيجة لتخفيض
األولى رسومها الجمركية ،جريدة الشرق األوسط ،العدد 4 ،9441سبتمبر .4114

 )41محمد اليامي ،وفد إيراني يجول على المناطق السعودية لتنشيط التبادل التجاري بين
البلدين ،صحيفة الحياة ،العدد .4111-41-44 ،44149

 )41متسسة الجزيرة السعودية للطباعة والصحاف ة والنشر ،لمحات من العالقات السعودية
اإليرانية ،العدد ،41141تاريخ 42ابريل4114

سابعا :التقارير:
 )4تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الستراتيجية ،تقارب سعودي إيراني تحت إحساس
بالخطر األمريكي ،بيان األربعاء – أوراق جديدة  ، -العدد  4 ،424أكتوبر .4114

 )4تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،زيارة رئيس الدفان اإليراني للسعودية رتية
تحليلية ،الكويت42 ،ابريل .4111
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 )4تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،القتصاد السياسي لمنطقة
الخليت.4119،

 )1تقرير صحفي رقم  ،49-4112بعنوان الرئيسان اإليراني والجزائري يدعوان في اليونسكو
إلى حوار بين الحضارات ،مكتب الخدمات الصحافية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة" يونسكوبرس"2 ،إبريل .4112
 )2غادة فياض وآخرون ،تقرير بعنوان  :المملكة العربية السعودية قضايا مختارة ،صندوق
النقد الدولي44 ،يونيو.4144

 )1ما شاء اهلل شمس الواعظين ،توتر العالقات األمريكية اإليرانية ،المصدر قناة الجزيرة،
البرامت الحية ،تاريخ الحلقة .4114-4-41

 )1مجلة التعاون القتصادي بين الدول اإلسالمية ،تقرير السوق اإلسالمية المشتركة التكامل
التدريجي والنتائت المتوقعة.4112 ،
 )9محجوب الزويري ،تقرير العالقات اإليرانية السعودية في ضوء الملفات الساخنة في
المنطقة ،مركز الجزيرة للدراسات 9،مايو .4144

 )9منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ،تقرير األمين العام السنوي الخامس والثالثون،
التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة ،الكويت.4119 ،
 )41موشيه ماعوز ،تقرير بعنوان الهالل الشيعي خرافة أم واقع ،سلسلة ترجمات الزيتونة،49
مركز الزيتونة للدراسات واألبحاث ،مارس .4991

ثامن ا :المراجع األجنبية:
1) Strategic assessment 1997:Fflashpoints and force structure, national
defense university institute for national strategic studies, USA, 1997.
2) saleh AlKhatlan, Saudi – Iranian relations : Implications for Gulf
security, in Bridging A Gulf : peacebuildimg in west Asia, ed . Majid
Tehranian, IB, Tauris, London, 2003.
3) Rolin G. Mainuddin and Joseph R. Aicher Jr and Jeffery M. Elliot, Fron
Alliance to Collective Security: Rethinking the Gulf Cooperation,
Middle East Policy, Vol. Issue 3, 199.

تاسعا :مواقع اإلنترنت:
)4
)0

إبراهيم الغامدي ،سابك تتطلع لمضاعفة نشاطها في إيران بعد زيارة وزير الصناعة،
متسسة اليمامة الصحفية9 ،أكتوبر . 4999على الرابط:

http://cutt.us/e2Uo

أحمد زمان ،األطمان اإليرانية في البحرين مسلسل ل ينتهي-41 ،مارس  4144على
الرابط:

http://albiladpress.com/column_print.php?wid=81&colid=7237
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)3
)4

أحمد سامي عنتر ،المنافسة اإلقليمية بين إيران والسعودية وموازين القوى في الشرق
األوسط ،تاريخ التصفح http://cutt.us/mqbzf.0277-4-02

أميرة قطب ،العالقات اإليرانية الخليجية رواسب الماضي والتطلعات المستقبلية ،موقع عرب
تايمز ،على الرابطhttp://cutt.us/bj6DH:

)5

باكينام الشرقاوي ،السياسة الخارجية اإليرانية ،تاريخ دخول الموقع ،0224-72-3
http://cutt.us/IZAVx

)1

تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،مراحل متباينة من عالقات التوتر إلى

النفراج ،موقع البينة ،نقال عن جريدة البيان اإلماراتية ،األربعاء  2سبتمبر  ،4114الرابط
=http://cutt.us/t2DzH

)1
)9

تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،واشنطن تتخلى عن إستراتيجية الحتواء
المزدوج ،موقع البيان4 ،مارس  ،4111الرابط:

http://cutt.us/GzRHf

جريدة البيان اإلماراتية ،التقى ولي العهد السعودي رافسنجاني :حريصون على تطوير
عالقاتنا بدول الخليت ومشاكلنا مع مصر في طريقها للحل ،تاريخ دخول الموقع 42فبراير

)9

 ،4999الرابط:

http://cutt.us/yPgi

جورج حجار ،الكعكة الصفراء تظل مشرقنا العربي ،مجلة العرب والعولمة ،على الرابط:
http://cutt.us/7llQ

 )41حسام حمدان ،العالقات السعودية اإليرانية تقهقر بعد تقدم ،موقع الجزيرة نت ،تاريخ دخول
الموقع  ،4111-4-41على الرابط:

http://cutt.us/BoEg2

 )77حسن البلوشي ،الوهابية والديمقراطية استئناب

مرحلة ،تاريخ

دخول

الموقع

07ديسمبر .0273الرابط/http://nasiriyah.org/ara//post/41183 :

 )70خليل حسين ،معوقات الحل العسكري والقتصادي ألزمة الملب النووي اإليراني ،موقع
)73

ميدل إيست أونالين ،تاريخ دخول الموقع  ،0221-3-1الرابطhttp://cutt.us/LF0Y:

الخليت الخاسر األكبر بعد أحداث سبتمبر ،تقرير صادر عن مركز الخليت للدراسات

اإلستراتيجية ،موقع اإلسالم اليوم ،الرابطhttp://cutt.us/HZdw6 :

 )74الخليت الطائفي مقابل الربيع العربي ،أكتوبر  ،0273الرابطe3Xk9http://cutt.us/ :

 )75سعد محمد بن نامي ،سياسة التدخل اإليراني في الخليت الدوافع واألهداب ،موقع البينة،
0مايو.0277
)41

السعودية إيران من الود الملغوم إلى الصدام المكشوب ،مجلة الرأي-41 ،

نوفمبر ،4144-على الرابط:

http://cutt.us/trXV
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 )71سيد مهدي نوراني ،في كواليس العالقات السعودية اإليرانية74 ،أكتوبر ،0273على الرابط:
http://www.shamtimes.net/archives/3056

 )79صالح المانع ،البعد األيديولوجي في العالقات السعودية اإليرانية ،موقع الراصد ،تاريخ
)49

دخول الموقع 02يوليو ،0229الرابط:

http://cutt.us/jm4Qp

عبد الرازق خلب محمد الطائي ،السياسة السعودية تجاه الصران العربي السرائيلي مبادرات

السالم انموذجا ،موقع دنيا الوطن ،تاريخ النشر  ،4141-1-4الرابطEl1http://cutt.us/d

 )41عزت عبد الواحد سيد ،البرنامت النووي اإليراني  ..بين الصعود وتهديد األمن الخليجي:
سيناريوهات مفتوحة ،على الرابط التاليhttp://cutt.us/UmOl :
)44

كيهان برزگر ،روابط إيران وعربستان در دوران روحاني (،عالقات إيران والسعودية في

زمن روحاني) ،موقع صحيفة دنياي اقتصاد ،عدد  44 ،4414يوليو/تموز ،4144
ص 4على الرابط التاليhttp://cutt.us/EMJGZ :

 )00كيهان

برزيجار،

سياسة

خاتمي

الخارجية

والعالقات

اإليرانية

السعودية،

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1890&lang

 )44مجلة المجلة ،الصران بين الواقعيين والمثاليين اإلسالميين –سياسة إيران الخارجية بعد
نجاد ،تاريخ الدخول  2يوليو ،4144رابط4http://cutt.us/wwQ :

 )41مجلة مفكرة اإلسالم ،أثر البرنامت النووي اإليراني على منطقة الخليت العربي-9-41 ،
 ،4119على الرابطm1ep4http://cutt.us/ :
 )05محمد البزاز ،السياسة الخارجية للبحرين المحددات واإلنجازات والتحديات ،كلية الحقوق،
مكناس ،على الرابطhttp://cutt.us/zMdRD :

 )41محمد السعيد ادريس ،إيران قوة إقليمية عظمى :الخليت واألزمة النووية اإليرانية ،موقع
األهرام نقال عن مجل ة السياسة الدولية ،تاريخ دخول الموقع 4يوليو  ،4111الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221724&eid=327

 )41محمد رضا درستي خالد ،إيران والسعودية مرحلة تدعيم العالقات ،جريدة اطالعات
اإليرانية ،4114-41-4 ،الرابطl1ux4http://cutt.us/ :
 )49محمد عبد الدايم ،أوبك وضبط األسعار اآللية واآلثار ،موقع الجزيرة نت ،تاريخ دخول
الموقع  ،4111-41-4على الرابطhttp://cutt.us/xQzoW :

 )49المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،دوافع وآفاق التقارب السعودي اإليراني ،موقع
البينة ،على الرابط التاليhttp://cutt.us/haMfs :
 )41موسوعة الرشيد ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران  ،من سياسة الحتواء إلى
المواجهة ،4141-41-49 ،الرابطhttp://cutt.us/HZy9:
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 )44موقع بي بي سي أونالين ،عالقات إيرانية خليجية ،تاريخ دخول الموقع،4114-2-41 ،
على الرابطhttp://cutt.us/oWqQ7:

 )30موقع و ازرة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ،السياسة البترولية
السعودية ،على الرابط التالي5N7 http://cutt.us/O:

 )33موقع و ازرة التربية والتعليم السعودية ،جغرافية المملكة العربية السعودية ،على الرابط :
http://cutt.us/a3s5W

 )41موقع و ازرة الخارجية السعودية ،إحصائيات .4112

 )35مي يماني ،الشيعة في السعودية انتفاضة المهمشين على قبضة الوهابيين ،ترجمة صفية
مسعود ،0229 ،الرابط:

http://cutt.us/mmIwN

 )41نزار عبد القادر ،البرنامت النووي اإلي ارني في موازين الستراتيجية األمريكية الجديدة ،مجلة
الدفان الوطنيhttp://cutt.us/gPJFF :
 )41نزار عبد القادر ،السياسة الخارجية األمنية اإليرانية ،مجلة الدفان الوطني ،تاريخ دخول
الموقع  ، 4111-41-4ص ص  ،4-4على الرابط:

http://cutt.us/PHUfZ

 )49النزان بين إيران ودولة اإل مارات العربية المتحدة حول الجزر الثالث ،موقع مقاتل من
الصحراء ،على الرابطR41http://cutt.us/Kj :
 )49ويكييبيديا الموسوعة الحرة ،آل خليفة ،تاريخ دخول الموقع  1ديسمبر  ،4144على الرابط:
http://ar.wikipedia.org/wiki

 )42يوئيل جوجنسكي ،عالقات العربية السعودية إيران خصومة أيديولوجية ومنافسة على النفوذ
اإلقليمي ،مذكرة رقم  ،771معهد بحوث األمن القومي ،جامعة تل أبيب،
.0273رابطhttp://www.alquds.co.uk/?p=44420 :
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