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الباحث

ت

الممخص
العالقات اإليرانية -السعودية وانعكاساتيا عمى الواقع اإلقميمي في الخميج العربي
()5002-5002

تناكلت الدراسة العالقات اإليرانية – السعكدية ،كانعكاساتيا عمى الكاقع اإلقميمي لمخميج
العربي ،خالؿ الفترة ( ،)2013-2005كىي الفترة التي شيدت تأزـ كتكتر العالقات اإليرانية
السعكدية ،بسبب السياسات اإلقميمية لمبمديف ،كالتنافس عمى النفكذ اإلقميمي بينيما ،مما أدل إلى

تداعيات ،كانعكاسات خطيرة تركت أثارىا عمى دكؿ الجكار اإلقميمي كالمنطقة.

كقد تـ تقسيـ الدراسة ،إلى سبعة فصكؿ ،باإلضافة إلى مقدمة كخاتمة .حيث تناكؿ

الفصؿ األكؿ ،اإلطار العاـ الدراسة ،ثـ تناكؿ الفصؿ الثاني الجذكر التاريخية لمعالقات اإليرانية
السعكدية ،كجاء الفصالف الثالث كالرابع لدراسة المحددات الداخمية كالخارجية المؤثرة في
العالقات اإليرانية السعكدية ،أما الفصؿ الخامس ،فقد تناكؿ أبعاد العالقات السياسية اإليرانية

السعكدية ،كتطرؽ الفصؿ السادس إلى تطكر العالقات القتصادية بيف البمديف ،كأخي ار تناكؿ

الفصؿ السابع ،التداعيات السمبية لمعالقات اإليرانية السعكدية ،كانعكاساتيا عمى الكاقع اإلقميمي
لدكؿ الخميج العربي ،خالؿ فترة الدراسة (.)2013-2005

كاعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج عممية ،بشكؿ يخدـ عممية سير البحث كيالءـ عرض

كتحميؿ المعمكمات ،كالمنيج التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي كمنيج تحميؿ النظـ .كما تـ
الستفادة مف نظرية الييمنة اإليديكلكجية ،كنظرية الدكر ،ككذلؾ نظرية المصمحة القكمية.
النتائج:

كقد خمصت الدراسة ،إلى عدة نتائج كتكصيات كاف مف أىميا:

 -1اتسمت العالقات اإليرانية -السعكدية ،بالتكتر الشديد ،بسبب التكجيات السياسية لمبمديف،
كالتنافس كالصراع عمى النفكذ اإلقميمي.
 -2زيادة مخاكؼ الدكؿ الخميجية ،كخصكصان السعكدية مف تداعيات البرنامج النككم اإليراني
عمى أمف الخميج ،مما انعكس ذلؾ عمى العالقات اإليرانية  -السعكدية بالسمب كساىـ في عكدة
التكتر.
 -3ساىمت المتغيرات اإلقميمية كالدكلية ،في التأثير عمى طبيعة العالقات اإليرانية – السعكدية،
ككانت في الغالب محددان سمبيان أدل إلى تكتر العالقات بيف البمديف.

ث

التكصيات:

 -1تطكير رؤية استراتيجية ،لدل صانعي القرار في البمديف ،بخصكص تقاسـ النفكذ في المحيط
الخميجي ،كالتي يمكف مف خالليا التغمب عمى مسألة التضارب األيديكلكجي ،كالتدخالت
الخارجية ،كالخالفات اإلقميمية.
 -2يمكف لمسعكدية كايراف ،بكصفيما قطبي المذىب السني ك المذىب الشيعي ،أداء دكر ميـ
كمؤثر في إيقاؼ الصراع الطائفي ،كبال شؾ يظؿ التعاكف كالتقارب بيف السعكدية كايراف ضركرة
ممحة ،لما فيو مصمحة لمبمديف ،كدكؿ المنطقة جميعان.
 -3ضركرة قياـ الباحثيف ،بإجراء العديد مف الدراسات كاألبحاث األكاديمية ،المتخصصة في
دراسة العالقات الخميجية اإليرانية عمكمان ،كالعالقات السعكدية اإليرانية بشكؿ خاص ،ألف ىذه
الدراسات ترتبط بمعادلت التكازف الستراتيجي في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط.
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ABSTRACT
Iranian-Saudi Relations and Their Impacts on the Regional
Reality of the Arabian Gulf (2005-2013)
The study dealt with the Iranian-Saudi relations, and their impact
on regional realities of the Arabian Gulf, during the period (2005-2013) ,
a period which has seen the worsening tension Iranian-Saudi relations,
because of the regional policies of the two countries, and competition for
regional influence between them, which led to repercussions, serious
repercussions left raised by the regional neighboring countries and the
region.
The study is divided, into seven chapters, plus an introduction and
conclusion. Where he addressed the first chapter, the general framework
of the study, then the second chapter the historical roots of the IranianSaudi relations, it came Chapters III and IV to study the internal and
external determinants influencing the Iranian-Saudi relations, Chapter V,
dealt with the dimensions of the Saudi-Iranian political relations, and
touched Chapter VI to evolution economic relations between the two
countries, and finally chapter VII, the negative repercussions of the
Iranian-Saudi relations, and their impact on regional realities of the
countries of the Persian Gulf, during the study period (2005-2013).
The study relied on several scientific methods, and is the historical
and descriptive and analytical approach and the methodology of systems
analysis. Also benefit from the ideological hegemony theory, the theory
of the role, as well as the national interest theory.
The study concluded, to several findings and recommendations was
the most important:
Results:
1- marked by the Iran-Saudi Arabia relations, extreme tension, because
of the political orientations of the two countries, and competition and the
struggle for regional influence.
2- Increased fears the Gulf states, especially Saudi Arabia and the fallout
from the Iranian nuclear program to the security of the Gulf, which is
reflected in the Iranian - Saudi relations negatively and contributed to the
return of tension.
3- regional and international variables contributed to influence the
nature of the Iranian - Saudi relations, and was often defined negatively
led to strained relations between the two countries.

ح

Recommendations:
1- Develop a strategic vision, the decision-makers in both countries,
regarding the sharing of power in the Gulf Ocean, which they can
overcome the issue of ideological conflicts, and foreign interventions, and
regional differences.
2- Can Saudi Arabia and Iran, as the poles of Sunnism and Shiism, play
an important and influential role in stopping the sectarian conflict, and
undoubtedly cooperation and rapprochement between Saudi Arabia and
Iran remains an urgent need, in the interests of the two countries, and
countries all the region.
3- The need for researchers to conduct several studies and academic
research, specializing in the study of Gulf-Iranian relations in general,
and Iranian-Saudi relations in particular, because these studies are related
equations strategic balance in the Gulf region and the Middle East.
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رابعاً :اىمية الدراسة.
خامساً :منيج الدراسة.
سادساً :حدود الدراسة.
سابعاً :مصطمحات الدراسة.
ثامناً :الدراسات السابقة.
تاسعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
عاش ارً :ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة
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المقدمة:
تكتسب العالقات اإليرانية  -السعكدية أىمية خاصة في تشكيؿ منظكمة العالقات اإليرانية الخميجيػة،
كذلػػؾ بحكػػـ الثقػػؿ السياسػػي كالتػػاريخي كالػػديني كالقتصػػادم الػػذم تمثمػػو الػػدكلتاف ،فض ػالن عػػف األىميػػة التػػي
تحظى بيا الدكلتاف عمى الصعيد اإلقميمي كالدكلي ،ككنيما تتمتعاف بميػزة جيػك -اسػتراتيجية  /اقتصػادية تكػاد

تككف مشتركة ،أسيمت في منح الدكلتيف مكقعان محكريان فػي سياسػات كاىتمامػات القػكل اإلقميميػة كالدكليػة ،فػي

منطقة تحكم أكبر مخزكف نفطي في العالـ ،مما أتاح ليما أداء دكر مؤثر في تقرير العديػد مػف القضػايا ذات

الصمة بالمصالح كاألىداؼ التي تتطمع إلييا األطراؼ المعنية ،في كؿ مف البيئتيف :اإلقميمية كالدكلية.

كقػػد تفاكتػػت مسػػيرة العالقػػات بػػيف السػػعكدية كاي ػراف منػػذ نشػػأتيا بػػيف م ػ زد كجػػزر .كربمػػا كانػػت م ارحػػؿ

التقػػارب التػػي شػػيدتيا العالقػػات اإليرانيػػة  -السػػعكدية فػػي عيػػد الشػػاه محمػػد رضػػا بيمػػكم ،ذات فائػػدة كبي ػرة
لمبمػػديف ،مػػف خػػالؿ تنسػػيؽ المكاقػػؼ فػػي مكاجيػػة المػػد الشػػيكعي فػػي المنطقػػة ،إل أف سػػقكط نظػػاـ الشػػاه محمػػد
رضػػا بيمػػكم ،الػػذم انتيػػي بثػػكرة الشػػعب اإلي ارن ػي ،كتأسػػيس جميكريػػة إيػراف اإلسػػالمية عػػاـ  ،1979أدل إلػػى
فت ػػكر العالق ػػات اإليراني ػػة  -الس ػػعكدية ،ب ػػالرغـ م ػػف أف الس ػػعكدية كان ػػت م ػػف أكائ ػػؿ ال ػػدكؿ الت ػػي س ػػارعت إل ػػى
العتراؼ بالنظاـ الجديد في إيراف.

كقد شيدت العالقات اإليرانية  -السعكدية منذ انتصار الثكرة عاـ  ،1979كقياـ الجميكرية اإلسالمية

ف ػػي إي ػ ػراف ،العديػػػد مػػػف حػ ػػالت التصػ ػػادـ كالتف ػػاىـ ،أك التنػ ػػافس كالتعػ ػػاكف ،عاكسػػػة مجمكعػػػة مػػػف التطػػػكرات
كالتفػػاعالت التػػي شػػكمت محػػددان لطبيعػػة العالقػػات عمػػى نحػػك لػػـ يكػػف بعيػػدان عػػف المذىبيػػة الدينيػػة ،كالمصػػمحة

السياسػػية ،ككػػذلؾ التػػأثيرات اإلقميميػػة كالدكليػػة .فق ػد مثٌػؿ نجػػاح الثػػكرة اإلسػػالمية ،انقالب ػان فػػي مفيػػكـ العالقػػات
اإليرانية  -السعكدية التي تحكلت مف التحالؼ مع شاه إيراف محمػد رضػا بيمػكم إلػى الصػداـ مػع مرشػد الثػكرة
اإلماـ آية ا﵀ الخميني .كظؿ مؤشر العداء كالتػكتر مسػيط انر عمػى الحقبػة الزمنيػة الممتػدة منػذ قيػاـ الثػكرة حتػى
كفاة الخميني ،كخصكصان بعد انتياء حرب الخميج الثانية (1991-1990ـ) .ثـ حدثت بعض التطكرات التي

جرت خػالؿ ثمانينيػات القػرف الماضػي ،لتشػكؿ مػع بدايػة تسػعينيات القػرف نفسػو ،مرحمػة جديػدة مػف العالقػات،
كبخاصة بعد أف تراجع الىتماـ اإليراني بمبدأ تصدير الثكرة ،كالى و
حد كبير.
بػػرز نجػػـ ال ػرئيس اإلي ارن ػي ىاشػػمي ارفسػػنجاني فػػي تمػػؾ المرحمػػة ،كمػػف بعػػده ال ػرئيس محمػػد خػػاتمي،

المػػذيف كرسػػا نيجييمػػا فػػي تأسػػيس عالقػػات حسػػف ج ػكار ،كبالػػذات فػػي عيػػد خػػاتمي الػػذم طػػرح فك ػرة ح ػكار
الحضارات ،كالنفتاح عمى العالـ ،كالتطبيػع مػع الػدكؿ العربيػة .فشػيدت العالقػات السػعكدية  -اإليرانيػة نتيجػة

ذلػػؾ درجػػة عاليػػة مػػف التطػػكر كالتنسػػيؽ كالتعػػاكف ،ترجم ػت فػػي تعػػدد كتبػػادؿ زيػػارات المسػػؤكليف مػػف البمػػديف،
كتكجت تمؾ العالقة بتكقيع اتفاقية أمنية عػاـ ،2001شػكمت محطػة ميمػة لػيس فقػط فػي العالقػة بػيف البمػديف،

بؿ مع الخميج العربي كمو.
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كاذا كانت المرحمتاف السابقتاف قد شكمتا انقالبان في طبيعة العالقات ،فقد شكؿ مجػيء محمػكد أحمػدم

نجػػاد رئيس ػان إلي ػراف فػػي انتخاب ػات عػػاـ 2005ـ ،انقالب ػان آخػػر عػػاد بفك ػرة الثػػكرة مػػف جديػػد ،لدرجػػة أف بعض ػيـ

اعتبر أف فترة رافسػنجاني كخػاتمي كانػت اسػتثناء فػي تمػؾ العالقػة .فالكضػع فػي العالقػة بػيف البمػديف فػي عيػد

نجػػاد يتشػػابو مػػع مرحمػػة اإلمػػاـ الخمينػػي ،كلسػػيما بعػػد انفجػػار بعػػض الممفػػات السػػاخنة كالمتمثمػػة فػػي الشػػحف

الطائفي المكجكد في المنطقة ،كالبرنامج النككم اإليراني الػذم يمقػي بظاللػو األمنيػة عمػى دكؿ الخمػيج ،ككػذلؾ

الدكر اإلقميمي الػذم تقػكـ بػو إيػراف فػي سػكريا كلبنػاف كفمسػطيف كالعػراؽ كالػيمف ،إضػافة إلػى الكجػكد العسػكرم
األجنبي في الخميج ،الذم يثير ىكاجس إيراف إزاء ممفيا النككم ،كقد بػدت إرىاصػات ذلػؾ التباعػد فػي التحػرؾ

السعكدم المضاد لمكاجية الدكر اإليراني في المنطقػة ،كتخمػت الريػاض عػف دبمكماسػية الكػكاليس إلػى التحػرؾ
العمني ألداء دكر ميـ في إعادة تشكيؿ خريطة الصراعات في المنطقة.
أوالً :مشكمة الدراسة:

شيدت العالقات اإليرانية – السعكدية ،خالؿ فترة الدراسة ( ،)2013-2005تطكرات مناقضة

لمعالقات التي كانت سائدة بيف البمديف مف قبؿ ،كقد انعكست ىذه العالقات عمى الكاقع اإلقميمي في الخميج
العربي ،بسبب التكجيات السياسية اإليرانية كالسعكدية ،كطريقة تعاطي البمديف مع الممفات اإلقميمية الساخنة،

في الع ارؽ كسكريا كلبناف كالبحريف كاليمف ،مما أثر سمبان عمى العالقات بيف البمديف ،خالفان لما كانت عميو في
عيد الرئيس "محمد خاتمي" .كما أعطى ىذا التكتر فرصة كبيرة لمدكؿ الكبرل لتعيد ترتيب أكراقيا ،كلتعمؿ
جاىدة عمى تعزيز نفكذىا ،كتحقيؽ مصالحيا القتصادية كبخاصة فيما يتعمؽ بتصدير السالح كالتكاجد

العسكرم في مياه الخميج العربي .كقد اقتضت ىذه التحكلت عناية خاصة مف قبؿ الباحثيف ،األمر الذم

أعطى الباحث دفعة قكية لمبحث في أصكؿ ىذه المشكمة كالعمؿ عمى تفكيؾ أبعادىا.
ثانياً :تساؤالت الدراسة:
تقكـ ىذه الدراسة عمى تساؤؿ رئيس كىك:

"ِا طبُؼت اٌؼاللاث اإلَشأُت – اٌغؼىدَت ،وِا ِذي حأرُشها ػًٍ ِٕطمت اٌخٍُج اٌؼشبٍ
(.")َ2013-2002
وينبثق عن ىذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية ،وىي:

 -1ما الجذكر التاريخية لمعالقات اإليرانية  -السعكدية ؟
 -2ما المحددات الداخمية المؤثرة في العالقات اإليرانية  -السعكدية ؟

 -3ما المحددات الخارجية المؤثرة في العالقات اإليرانية  -السعكدية ؟
 -4ما أبعاد العالقات اإليرانية  -السعكدية ؟

 -5كيؼ تطكرت العالقات القتصادية بيف إيراف كالسعكدية ؟

 -6ما انعكاسات العالقات اإليرانية  -السعكدية عمى الكاقع اإلقميمي في الخميج العربي ؟
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ثالثاً :أىداف الدراسة:
 -1استعراض الجذكر التاريخية لمعالقات اإليرانية  -السعكدية منذ (. )2005-1925
 -2إبراز المحددات الداخمية المؤثرة في العالقات اإليرانية  -السعكدية .

 -3إبراز المحددات الخارجية المؤثرة في العالقات اإليرانية – السعكدية .
 -4تكضيح أبعاد العالقات اإليرانية  -السعكدية (.)2013-2005

 -5بياف تطكر العالقات القتصادية بيف إيراف كالسعكدية (.)2013-2005

 -6كشؼ النعكاسات اإلقميمية لمعالقات اإليرانية  -السعكدية عمى الكاقع اإلقميمي في الخميج العربي
(.)2013-2005
رابعاً :أىمية الدراسة:
 -تأتي أىمية الدراسة ،ككنيا تستعرض كتحمؿ كاقع العالقات اإليرانية  -السعكدية ،خالؿ الفترة (-2005

 ،)2013كالتي شيدت تكت انر حادان في العالقات بيف البمديف ،باعتبارىما مف الدكؿ اإلقميمية الكبرل ،كاحدل

ركائز التكازف الستراتيجي كاألمني في منطقة الخميج العربي.

 -ترتبط دراسة العالقات اإليرانية  -السعكدية إلى حد كبير بمعادلت التكازف اإلقميمي كالستراتيجي

كاألمني في منطقة الخميج العربي؛ األمر الذم يعطي أىمية استراتيجية لممكضكع.

 تبرز أىمية الدراسة ،مف خالؿ تناكليا طبيعة ككاقع العالقات اإليرانية – السعكدية ،خالؿ الفترة( ،)2013-2005إذ تعد ىذه الدكؿ عامالن مف عكامؿ استقرار منطقة الخميج العربي أك عدمو ،لما يتمتع بو
الطرفاف مف ثقؿ كمكانة استراتيجية ،كما تؤديو مف دكر مؤثر عمى الصعيديف اإلقميمي كالدكلي ،باإلضافة

إلى دكرىما في تشكيؿ كترسيخ السياسات في منطقة الخميج العربي ،الذم يرتبط بصكرة مباشرة بطبيعة
العالقات السعكدية  -اإليرانية كاستقرارىا.

 -يأمؿ الباحث أف تمثؿ ىذه الدراسة إضافة لممكتبات العربية ،فيما يتعمؽ بدراسة العالقات بيف إيراف

كالسعكدية ،كالسياسات الخارجية كاإلقميمية بشكؿ خاص ،كالدراسات الخميجية بشكؿ عاـ.
خامساً :منيج الدراسة:
تـ العتماد في ىذه الدراسة عمى:

 -المنيج التاريخي :الذم يسيـ في معرفة جذكر العالقات اإليرانية – السعكدية ( ،)2005-1925مف

خالؿ سرد المراحؿ التاريخية كتطكرىا ،بكصفيا مدخالن لتاريخ العالقات السياسية اإليرانية -السعكدية مف
حيث نشأتيا كطبيعتيا كانعكاساتيا عمى المحيط اإلقميمي.
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 المنيج الوصفي التحميمي :الذم يساعد في كصؼ الحالة مكضكع الدراسة مف خالؿ تحميؿ التكجياتالسياسية لكؿ مف إيراف كالسعكدية تجاه بعضيما ،باإلضافة إلى تحميؿ المكاقؼ السياسية لمرئيس اإليراني
محمكد أحمدم نجاد ،كالممؾ السعكدم عبدا﵀ بف عبد العزيز ،خالؿ فترة الدراسة ( ،)2013-2005كتحميؿ

العكامؿ كالمحددات المؤثرة في العالقات اإليرانية  -السعكدية.

 -منيج تحميل النظم :كذلؾ لتحميؿ عممية صنع القرار في كال البمديف ،لمعرفة طبيعة ىذه األنظمة كأثرىا

عمى العالقات بينيما ،كل سيما أف أنظمة الحكـ في إيراف كالسعكدية ليا دكر كاضح كمؤثر في زعزعة أك

استقرار العالقات بيف البمديف .كقد قدـ " ديفيد ايستكف " إطار لتحميؿ النظاـ السياسي ،يرل فيو دائرة متكاممة

ذات طابع ديناميكي ،تبدأ بالمدخالت كتنتيى بالمخرجات ،مع قياـ عممية التغذية السترجاعية ،بالربط بيف
المدخالت كالمخرجات .كيتككف النظاـ السياسي عند ايستكف مف العناصر اآلتية:

 أكلن  /الم ػػدخالت :كى ػػى الض ػػغكط كالت ػػأثيرات الت ػػي يتع ػػرض لي ػػا النظ ػػاـ السياس ػػي ،كتدفع ػػو إل ػػى النش ػػاطكالحركة ،كىذه المدخالت تنبع مف البيئة ،كمف داخؿ النظاـ نفسو.

 ثاني ػان  /العممي ػات :كىػػى تشػػير الػػى اسػػتيعاب المطالػػب فػػي بنيػػة النظػػاـ السياسػػي ،فالمطالػػب تمػػر بعمميػػةتحكؿ طكيمة داخؿ بنية النظاـ ،قبؿ أف تظير في شكؿ مخرجات.

 -ثالثػ ػان  /المخرج ػػات :ى ػػي تمث ػػؿ اس ػػتجابة النظ ػػاـ لممطال ػػب الفعمي ػػة أك المتكقع ػػة ،بعبػ ػارة أخ ػػرل السياس ػػات

كالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تتعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالتكزيع السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطكم لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد ،كىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه المخرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد تك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف
إما إيجابية ،أك رمزية ،أك سمبية.

 رابع ػان  /التغذيػػة السػػترجاعية :كتشػػير الػػى تػػدفؽ المعمكمػػات مػػف البيئػػة الػػى النظػػاـ السياسػػي الناتجػػة عػػفافعالػػو ،بيػػذا المعنػػى ت ػربط المػػدخالت بالمخرجػػات فػػي عمميػػة مسػػتمرة ،فالمخرجػػات فييػػا بمثابػػة ردكد فعػػؿ
لممدخالت ،كىذه بدكرىا تتأثر بالمخرجات.

كما تم االستفادة أيضاً ،من نظرية الييمنة األيديولوجية ،ونظرية الدور والمكانة ،ونظرية القوة ،وكذلك

نظرية المصمحة القومية.
سادساً :حدود الدراسة:

 الحد الزماني :تدكر الدراسة حكؿ مكضكع العالقات اإليرانية  -السعكدية خالؿ الفترة الزمنية لكلية الرئيساإليراني " محمكد أحمدم نجاد " ،كالممؾ السعكدم " عبدا﵀ بف عبد العزيز " ( ،)2013-2005حيث
تكتر شديدان في العالقات الثنائية بيف إيراف كالسعكدية ،بسبب السياسات اإلقميمية كالتنافس عمى
شيدت
ان

النفكذ بيف البمديف.

 الحد المكاني :تتركز حدكد الدراسة المكانية حكؿ الجميكرية اإلسالمية اإليرانية كالمممكة العربية السعكديةبشكؿ خاص ،كمنطقة الخميج بشكؿ عاـ.
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سابعاً :مصطمحات الدراسة:
اإلسالم السياسي:
ىك السعي إلى ممارسة السمطة كاقامة النظاـ السياسي اإلسالمي ،الذم يرجع في أصكلو إلى
المجتمع الذم أقامو النبي محمد-صمى ا﵀ عميو كسمـ-في المدينة المنكرة ،كاحياء الخالفة الراشدة ،كلكف
مف خالؿ حزب سياسي إسالمي أك حركة سياسية إسالمية ،يككف ليا الحؽ في استخداـ كؿ الكسائؿ

المباحة في الصراع السياسي (قاموس المصطمحات السياسية،

:2011

.)20

األمن الخميجي اإلقميمي:

يقصد بمفيكـ األمف الخميجي اإلقميمي ،بأنو األمف الذم يخص مجمكعة مف الدكؿ المتجاكرة المنتمية

إلى إقميـ كاحد (دكؿ الخميج العربية ،العراؽ ،إيراف) ،كقد برز ىذا المفيكـ في أدبيات العالقات الدكلية في

القرف العشريف .كجاء ليعبػر عػف الػسعي المػشترؾ لمجمكعة مف الدكؿ ،التي تنتمي إلى إقميـ (جغرافي-
سياسي) كاحد لمتعاكف العسكرم فيما بينيػا ،بيدؼ منع إمكانية نشكء فراغ أمني يسمح بتدخؿ خارجي

(المبارك.)1999 ،

التنافس اإلقميمي:

يعرؼ التنافس اإلقميمي عمى أنو حالة تجمع بيف طرفيف إقميمييف أك أكثر يقرراف خكض التنافس
كفؽ حسابات عقالنية مركزيف جيكدىـ كامكانياتيـ نحك تحقيؽ فكائد كمصالح تكفرىا بيئة معينة في النظاـ

الدكلي ،دكف المجكء لستخداـ القكة العسكرية كالعنؼ لتحصيؿ ىذه الفكائد كالكصكؿ ليذه األىداؼ
(العضايمة.)15 :2011 ،

المصمحة القومية:

إف مفيكـ " المصمحة القكمية " يكضح جانب الستمرار في تنفيذ السياسات الخارجية لمدكؿ ،بيدؼ
تعزيز مصالحيا العميا ،رغـ التبديؿ الذم يمحؽ بالزعامات السياسية ،أك التحكؿ الذم يصيب نمط
اإليديكلكجيات المسيطرة ،أك نماذج القيـ السياسية كالجتماعية السائدة (عودة.)30 :2005 ،

مصطمح المذىبية:

إف المذىبية تشير لختالؼ المذىب ضمف الديف الكاحد ،كيقصد بيا التنكع المذىبي أك الختالؼ

المذىبي ،استنادان إلى اختالؼ النتماء لممذىب الديني إلى سنة كشيعة .كالمقصكد في الحالة اإليرانية ىك

انتمائيـ " لممذىب الشيعي " في حيف تنتمي أغمب دكؿ منطقة الخميج كالشرؽ األكسط " لممذىب السني "

(العيسى.)24 ،1995 ،
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مفيوم القوة:
عرفت كمية الحرب األمريكية مفيكـ القكة القكمية لمدكلة ،بأنيا اإلمكانية أك القدرة التي يمكف أف
تستخدميا الدكلة لمكصكؿ إلى أىدافيا القكمية في الصراع كالتنافس الدكلي ،إذان فالقكة ىي الطاقة العامة

لمدكلة لكي تسيطر كتتحكـ في تصرفات اآلخريف (ربيع ،ومقمد.)174 :1993 ،
مبدأ تصدير الثورة:

اإليرنية عاـ  ،1757بقيادة مرشد الثكرة (اإلماـ
ا
إيرف عقب قياـ الثكرة اإلسالمية
مصطمح ظير في ا
إيرف دكلة
الخميني) ،كنجاحو في القضاء عمى النظاـ الممكي ،كسقكط الشاه (محمد رضا بيمكم) ،لتصبح ا
اإليرنية ،كتصدير
ا
ثكرت مشابية لمثكرة اإلسالمية
دينية .كيقكـ ىذا المصطمح عمى سعي إيراف ،مف أجؿ قياـ ا
النمكذج الثكرم اإليراني إلى الدكؿ الخميجية ،كخاصة الدكؿ التي يتكاجد بيا الشيعة (أبو جزر.)3 :4712 ،

ثامناً :الدراسات السابقة:
تكجد العديد مف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع العالقات بيف إيراف كالسعكدية ،كمف أىميا-:

 -1دراسة أبو جزر ،فـدا يوسـف ( :)2014العالقـات اإليرانيـة  -السـعودية وانعكاسـاتيا عمـى دول الجـوار
العربي ( ،)2005-1997رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب والعمـوم اإل نسـانية ،قسـم التـاريخ
والعموم السياسية ،جامعة األ زىر ،غزة.

 تناكلػػت الد ارسػػة العالقػػات اإليرانيػػة  -السػػعكدية كانعكاس ػاتيا عمػػى دكؿ الج ػكار العربػػي (،)2005-1997باإلضافة لدراستيا لمخمفية التاريخية لجذكر العالقات اإليرانية  -السعكدية منذ عاـ ( ،)1997-1979كما
تناكلت العالقات السياسية كالقتصادية بيف البمديف.

 استعرض ػػت الد ارس ػػة المح ػػددات الم ػػؤثرة ف ػػي تط ػػكر العالق ػػات ب ػػيف البم ػػديف ،كبين ػػت األبع ػػاد السياس ػػية لتم ػػؾالعالقات ،حيث شيدت تطك انر ايجابيان في عيد خاتمي نظ انر لسياسة النفتاح التي تميزت بيا فترة حكمو.

 ثػػـ عرضػػت الد ارسػػة تطػػكر العالقػػات السياسػػية كالقتصػػادية بػػيف إيػراف كالسػػعكدية فػػي ظػػؿ رئاسػػة خػػاتمي،كأثرىا عمى دكؿ الجكار العربي ،حيث تـ في عيده نزع فتيؿ التكتر األيديكلكجي بيف إيراف كالسعكدية.

 اعتم ػػدت الد ارس ػػة عم ػػى الم ػػنيج الت ػػاريخي ،ف ػػي اس ػػتعراض ج ػػذكر العالق ػػات اإليراني ػػة الس ػػعكدية ،كالم ػػنيجالكصػػفي التحميمػػي ،فػػي كصػػؼ الحالػػة كاألحػػداث المرتبطػػة بيػػا ،كتحميػػؿ المكاقػػؼ السياسػػية باإلضػػافة إلػػى

تحميؿ المحددات المؤثرة في العالقات بيف البمديف.

 خمصػػت الد ارسػػة ،الػػى أف ال ػرئيس خػػاتمي اسػػتطاع بسياسػػة حسػػف الج ػكار ،أف يطػػكر العالقػػات بػػيف إي ػرافكالسعكدية ،كدكؿ الخميج األخرل إلى مستكيات متقدمة ،كأف تطكر العالقات اإليرانية –السعكدية ،قد أسيـ

عمى نحك كبير في استقرار المنطقة.
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 أكص ػػت الد ارس ػػة ،بع ػػدـ العتم ػػاد الس ػػعكدم المطم ػػؽ عم ػػى الكلي ػػات المتح ػػدة؛ ألني ػػا تعم ػػؿ كفقػ ػان ألجن ػػدتياالسياسػػية كالقتصػػادية الخاصػػة ،كليسػػت معنيػػة بمصػػالح دكؿ المنطقػػة ،كضػػركرة التحػػرؾ اإلي ارنػػي إل ازلػػة
المخاكؼ ،التي تكلدت لدل دكؿ المنطقة ،تجاه البرنامج النككم اإليراني.

 -2دراسة مناور ،فواز( :)2004األمن القومي لدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية في ضو الوجود
العســكري األمريكــي فــي المنطقــة بــين عــامي ( ،)2002-1990رســالة ماجســتير غي ـر منشــورة ،كميــة

العموم السياسية ،الجامعة األردنية.

 ىدفت الد ارسػة إلظيػار طبيعػة الصػراع األمريكػي كاإلي ارنػي فػي منطقػة الخمػيج العربػي فػي الفتػرة (-1990 ،)2002كأكضػػحت مػػدل تػػأثر أمػػف الخمػػيج باألزمػػات الت ػي مػػرت بػػو ،كمػػا استعرضػػت المفػػاىيـ الخاصػػة
باألمف الكطني كاألمف القكمي العربي ككذلؾ األمف الخميجي كذكرت مصادر التيديد لكؿ منيا.

 تناكلػػت الد ارسػػة أيضػػا محػػاكلت دكؿ مجمػػس التعػػاكف الخميجػػي إلنشػػاء منظكمػػة أمنيػػة مكحػػدة مػػف خػػالؿالتعػ ػػاكف العسػ ػػكرم الخميجػ ػػي ،كبينػ ػػت الد ارسػ ػػة العقبػ ػػات التػ ػػي تعرقػ ػػؿ ىػ ػػذه المحػ ػػاكلت كالحمػ ػػكؿ المقترحػ ػػة
لجتيازىا ،كمػا أبػرزت الد ارسػة محػاكلت دكؿ مجمػس التعػاكف الخميجػي لمتنسػيؽ مػع العػراؽ كايػراف لضػماف

المحافظة عمى أمف الخميج.

 -أيضا استعرضت الدراسة ،العالقات الخميجية العراقية ،كتيديػد العػراؽ ألمػف الخمػيج ،كأبػرزت مكاقػؼ الػدكؿ

الخميجيػػة مػػف ضػػرب العػراؽ ،كأخيػ انر تناكلػػت الد ارسػػة العالقػػات الخميجيػػة اإليرانيػػة ،ككػػذلؾ التيديػػد اإلي ارن ػي
ألمف الخميج العربي.

 اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج التػػاريخي ،لمعرفػػة تطػػكر العالقػػات التاريخيػػة اإليرانيػػة العراقيػػة ،كالعالقػػاتاإليرانية الخميجية ،كأيضان المنيج الكصفي ،لكصؼ األحداث كالظكاىر المرتبطة بيا.

 خمصػػت الد ارسػػة ،إلػػى أف أمػف منطقػػة الخمػػيج ،كػػاف معرضػان باسػػتمرار لمتيديػػد الػػداخمي مػػف إيػراف كالعػراؽ،لفرض نفكذىما ،كالتيديد الخارجي مف الدكؿ الغربية كالكليات المتحدة ،لتحقيؽ مصالحيـ الستراتيجية في

منطقة الخميج.

 أكصت الدراسة ،بضركرة قياـ الدكؿ الخميجية بالتنسيؽ فيما بينيا ،لمحفاظ عمى مصػالحيا ،ككضػع تصػكرمكحد كمشترؾ لممحافظة عمى أمف الخميج.

 -3دراسة عبد الرحمن ،رندة مصطفى ( :)2004العالقات اإليرانية – السـعودية ( ،)2000-1990رسـالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الخرطوم.

 تناكل ػػت ىػػػذه الد ارس ػػة العالقػ ػػات اإليراني ػػة السػ ػػعكدية ف ػػي الفت ػ ػرة م ػػف ( ،)2000-1990كاستعرضػػػت أىػػػـالقضػػايا التعاكنيػػة كالخالفيػػة بػػيف الػػدكلتيف ،حيػػث بػػدأت باسػػتعراض نشػػأة كتطػػكر عمػػـ العالقػػات الدكليػػة،
كتعػػدت ذلػػؾ إلػػى تعريػػؼ مػػكجز لمػػدكلتيف ،كمػػا اىتمػػت باسػػتعراض العالقػػات بػػيف الػػدكلتيف خػػالؿ فتػرة حكػػـ
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الشػػاه كفت ػرة قيػػاـ الثػػكرة اإليرانيػػة حتػػى كفػػاة الخمينػػي كنيايػػة الحػػرب العراقيػػة  -اإليرانيػػة ،كتأسػػيس مجمػػس
التعاكف الخميجي.

 ثػػـ أبػػرزت القضػػايا الخالفيػػة بػػيف الػػدكلتيف ،إلػػى جانػػب ذلػػؾ تناكلػػت البعػػد األيػػديكلكجي لمعالقػػات اإليرانيػػة-السػػعكدية كركػػزت عمػػى أىػػـ التفػػاعالت التعاكنيػػة بػػيف الػػدكلتيف ،كاستعرضػػت العكامػػؿ التػػي أدت إلػػى ىػػذا

التقارب كالمتمثمة في الجانب القتصادم ،كالعالقات في إطار العالـ اإلسالمي ،كالتقارب بينيما عبر رؤية
الدكلتيف لممشركع الشرؽ أكسطي ،كمكقفيما مف الصراع العربي -السرائيمي.

 اعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي ،في معرفة التطكر التاريخي لمعالقات اإليرانيػة السػعكدية ،منػذ فتػرةحكػـ الشػاه إلػػى فتػرة نيايػػة الحػػرب العراقيػػة اإليرانيػة ،كتأسػػيس مجمػػس التعػػاكف الخميجػػي ،كالمػػنيج الكصػػفي

التحميمي في عػرض القضػايا الخالفيػة بػيف البمػديف ،كتحميػؿ العكامػؿ التػي أدت إلػى التقػارب أك التباعػد فػي
العالقات بينيما.

 خمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف العالقػػات بػػيف الػػدكلتيف شػػيدت عػػدة تقاطعػػات خالفيػػة كتفػػاعالت تعاكنيػػة ،كأفالسياسػة الخارجيػة السػعكدية إزاء إيػراف قائمػة عمػى ردة الفعػؿ ،كأف تفػػاقـ التػكتر كالصػراع ل يػؤمف مصػػالح
الدكلتيف فحسب ،بؿ إنيا تسيـ في تكتر ىذه العالقات ،باإلضػافة لسػتمرار الكجػكد العسػكرم األجنبػي فػي
منطقة الخميج.

 كقد أكصت الدراسة إلى أف حؿ القضايا الخالفيػة بػيف السػعكدية كايػراف ،ل يػأتي إل بالسػتمرار فػي طريػؽتفعيؿ التعاكف اإلقميمي بيف الدكلتيف.
 -4دراسة مبيضين ،مخمد ( :)2008العالقات الخميجية-اإليرانية ( ،2006-1997السعودية دراسة حالـة
( ،مجمة المنارة ،المجمد ( ،)14العدد ( ،)2جامعة مؤتو.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح عناصر التقارب كالتباعد في العالقات الخميجية-اإليرانية عامة ،كالعالقاتالسعكدية  -اإليرانية حالةن دراسية منذ حكـ الرئيس خاتمي ( ،)4774-1775حتى رئاسػة الػرئيس اإلي ارنػي

محم ػػكد أحمػػػدم نجػ ػػاد ،كتكضػػػيح العناص ػػر المفصػ ػػمية فػ ػػي عمميتػػػي التق ػػارب كالتباع ػػد التػػػي شػ ػػكمت تمػ ػػؾ

العالق ػػات ،كالتط ػػكرات اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة الت ػػي أث ػػرت عم ػػى عمميت ػػي التق ػػارب كالتن ػػافر ب ػػيف قطب ػػي الخم ػػيج،
السعكدية كايراف.

 أكضحت الدراسة أف ىناؾ عكامؿ أدت إلى عمميػة التقػارب بػيف الػدكؿ الخميجيػة كايػراف؛ مثػؿ الػنيج الجديػدف ػػي السياس ػػة اإليراني ػػة ال ػػداعي إل ػػى النفت ػػاح كالحػ ػكار ،كالزي ػػارات المتبادل ػػة عم ػػى أعم ػػى المس ػػتكيات ،كعق ػػد
التفاقيػػات القتص ػػادية بػػيف الطػ ػرفيف ،بحيػػث ك ػػاف لم ػػنفط تػػأثير كاض ػػح عمػػى عممي ػػة التقػػارب إض ػػافة إل ػػى
التط ػ ػػكرات الدكلي ػ ػػة .أم ػ ػػا بالنس ػ ػػبة لعناص ػ ػػر الخ ػ ػػتالؼ ،فك ػ ػػاف عم ػ ػػى أرس ػ ػػيا مكض ػ ػػكع الج ػ ػػزر اإلماراتي ػ ػػة

المحتمة(طنب الكبرل -طنب الصغرل -أبك مكسى) ،كمكضكع الختالؼ المذىبي.
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 اعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي الذم يسيـ في سرد جذكر العالقات اإليرانية  -السػعكدية ،كالمػنيجالكصفي التحميمي لكصؼ كتحميؿ المكاقؼ التي بنيت عمييا تمؾ العالقات خالؿ فترة الدراسة.

 خمصت الدراسة إلى أف تطكر األكضاع اإلقميمية كالدكلية ،كلسيما الكضػع فػي العػراؽ ،كتطػكرات البرنػامجالنككم اإليراني ،قد أدل إلى تذبذب في العالقات الخميجية اإليرانية ،مػع أف السػمة البػارزة كانػت كمػا ازلػت

السير نحك التقارب.

 أكصت الدراسة بعدـ العتماد السعكدم المطمؽ عمى الكليػات المتحػدة ،ألنيػا تعمػؿ كفقػان ألجنػدتيا األمنيػةكالسياسية كالقتصادية الخاصة ،كليست معنية بمصالح دكؿ المنطقة.

 -5دراســة الك ـواز ،محمــد ســالم أحمــد ( " :)2007العالقــات اإليرانيــة-الســعودية ( ،)2001-1997مجمــة
دراسات إقميمية ،العدد ( ،)7مركز الدراسات اإلقميمية-جامعة الموصل.

 ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تكض ػػيح الج ػػذكر التاريخي ػػة لمعالق ػػات السياس ػػية اإليراني ػػة  -الس ػػعكدية (-1925 ،)1979أم منذ عيد األسرة البيمكية ،حتى بداية الثكرة اإلسالمية ،ثـ ألقت الضػكء عمػى تطػكر العالقػات

(.)1999-1979

 قسػ ػػمت الد ارسػ ػػة ىػ ػػذه الفت ػ ػرة الػ ػػى مػ ػػرحمتيف :المرحمػ ػػة األكلػ ػػى ( )1989-1979ـ ،أم منػ ػػذ بدايػ ػػة الثػ ػػكرةاإلسػػالمية اإليرانيػػة حتػػى تػػكلي رافسػػنجاني الرئاسػػة ،أمػػا المرحمػػة الثانيػػة فبػػدأت مػػف ( ،)1997-1989أم

منذ عيد رافسنجاني حتى تكلي خاتمي الرئاسة.

 ركػزت الد ارسػػة عمػى التفاقيػػة األمنيػة بػػيف إيػراف كالسػعكدية  ،2001التػػي أبرميػا خػػاتمي مػع السػػعكدية مػػفخالؿ تكضيح الدراسة بالتفصػيؿ لػدكافعيا كأبعادىػا كمحاكرىػا األساسػية ،حيػث كانػت ىػذه التفاقيػة األمنيػة
بمثابة خطكة نكعية في طريؽ التقارب بيف الدكلتيف.

 -خمصت الدراسة إلى أف العالقات شػيدت تفاىمػان كتعاكنػان فػي مختمػؼ الجكانػب ،كلسػيما بعػد كصػكؿ محمػد

خػ ػػاتمي إلػ ػػى الحكػ ػػـ فػ ػػي إي ػ ػراف عػ ػػاـ 1997ـ ،كالػ ػػذم تػ ػػكج بتكقيػ ػػع الحكػ ػػكمتيف عمػ ػػى اتفاقيػ ػػة أمنيػ ػػة فػ ػػي
نيساف2001ـ ،التي أنيت مظاىر الشد كالجذب كالخالؼ كالتكتر الذم كػاف قائمػان عمػى نحػك متفػاكت بػيف

البمديف.

تاسعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح:

 إف معظػػـ الد ارسػػات التػػي تناكلػػت العالقػػات اإليرانيػػة-السػػعكدية ،كانػػت تتنػػاكؿ العالقػػات اإليرانيػػة-الخميجيػػةبشكؿ عاـ ،كمنيا العالقات اإليرانيػة  -السػعكدية ،أك كانػت تسػمط الضػكء عمػى جانػب كاحػد دكف الجكانػب

األخرل مف العالقات اإليرانية  -السعكدية.
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 منيػػا مػا تنػػاكؿ العالقػػات اإليرانيػػة-السػػعكدية فػػي فتػرات مختمفػػة عػػف الفتػرة التػػي تناكلتيػػا ىػػذه الد ارسػػة كىػػيالفترة التي جاء فييا الرئيس محمكد أحمػدم نجػاد إلػى سػدة الحكػـ فػي إيػراف ،كالتػي اتسػمت بػالتكتر الشػديد
بيف البمديف ،مما أدل إلى تداعيات عمى الكاقع اإلقميمي في منطقة الخميج العربي.

 لػػـ تتطػػرؽ الد ارسػػات السػػابقة إلػػى أىػػـ األبعػػاد كالمحػػددات المػػؤثرة فػػي العالقػػات اإليرانيػػة  -السػػعكدية ،بػػؿركػػزت عمػػى بعػػض القضػػايا فػػي العالقػػات بػػيف البمػػديف ،مثػػؿ الممػػؼ النػػككم اإلي ارنػي ،كالحػػتالؿ األمريكػػي
لمعراؽ ،كالخالؼ المذىبي ،في حيف أىممت قضايا أخػرم ىامػة ،مثػؿ المسػألة البحرينيػة ،كمكضػكع الػنفط،

الذم يعد عامالن أساسيا كمؤث انر ،في العالقات بيف البمديف.

 لـ تتنػاكؿ ىػذه الد ارسػات سياسػة إيػراف الداخميػة ،كالتػي تػنعكس بشػكؿ مباشػر عمػى صػانعي القػرار لمسياسػةالخارجية اإليرانية إزاء السعكدية كالمنطقة ،حيث السياسة الخارجية اإليرانية مرتبطة بكجكد النظاـ السياسي
اإليراني كطبيعتو الخاصة ،كبما أف نظاـ الحكـ في إيراف مف أعقد أنظمة الحكـ في المنطقػة كالعػالـ ،كػاف
مف الضركرم أخد ذلؾ بالحسباف.
عاش ارً :ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 تميزت ىذه الد ارسػة ،بأنيػا تناكلػت العالقػات اإليرانيػة  -السػعكدية خػالؿ فتػرة الػرئيس محمػكد أحمػدم نجػاد( ،)2013-2005كالت ػػي ش ػػيدت العدي ػػد م ػػف التط ػػكرات كاألح ػػداث اإلقميمي ػػة مث ػػؿ تط ػػكر األزم ػػة العراقي ػػة
كالممػؼ النػػككم اإلي ارنػي كالتطػػكرات فػي الػػيمف كالبحػريف كسػكريا كالتػػي تركػت تػػداعياتيا عمػى العالقػػات بػػيف

البمديف ،كمف خالؿ البحث في الدراسات السابقة ،تبيف أف ىذه الدراسات لـ تتناكؿ ىذه الفتػرة بشػكؿ شػامؿ
كتأثيرىا عمى منطقة الخميج العربي بشكؿ منفرد .كلـ يتطرؽ إلييا الباحثكف بالدراسة كالتحميؿ.

 -أيضان تميزت ىذه الدراسة ،بأنيا ركزت عمى معظـ القضايا كالممفات الساخنة كالتي حددت مسار العالقػات

اإليراني ػػة-الس ػػعكدية ،مث ػػؿ المم ػػؼ الع ارق ػػي ،كالمم ػػؼ الس ػػكرم ،كالمم ػػؼ الن ػػككم اإلي ارنػ ػي ،كالمم ػػؼ البحرين ػػي
كاليمني ،كالخالؼ المذىبي ،كقضية الجزر اإلماراتية المحتمة مف قبؿ إيراف ،كمسألة النفط.

 تناكلػػت الد ارسػػة األبعػػاد السياسػػية كالقتصػػادية لمعالقػػات اإليرانيػػة-السػػعكدية ،ككػػذلؾ العكامػػؿ كالمحػػدداتالداخميػػة ،كاإلقميميػػة ،كالدكليػػة ،المػػؤثرة فػػي العالقػػات بػػيف البمػػديف ،كانعكاس ػاتيا عمػػى الكاقػػع اإلقميم ػي فػػي
منطقة الخميج العربي ،في حيف أف الدراسات السابقة لـ تشر إلى ذلؾ.

 أخي انر ،فإف ىذه الد ارسػة تعطػي تصػك انر شػامالن ،لمعالقػات اإليرانيػة  -السػعكدية ،خػالؿ فتػرة الػرئيس اإلي ارنػيأحمدم نجاد ،كالممؾ السعكدم عبدا﵀ بف عبد العزيز(.)2013-2005

كيسػعى الباحػث مػف خػالؿ ىػػذه الد ارسػة ،بػأف تكػكف إسػيامان إضػػافيان فػي مجػاؿ د ارسػات السياسػة الخارجيػػة

كالعالقات الدكلية كاإلقميمية ،باإلضافة إلى األبحاث األكاديمية كالعممية المتخصصة فػي ىػذا المجػاؿ ،كنرجػك
أف تككف ىذه الدراسة مرجعان يستفيد منو الباحثكف كالمتخصصكف.
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اٌفصً اٌزأٍ
اٌجزوس اٌخاسَخُت ٌٍؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()9001-5291

اٌّبحذ األوي :اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()5292-5291
اٌّبحذ اٌزأٍ :اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()5229-5292
اٌّبحذ اٌزاٌذ :اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()9001-5229
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مقدمة:

اسػػتطاع قائػػد الجػػيش اإلي ارنػػي رضػػا خػػاف ،أف يعيػػد لػػبالد فػػارس كحػػدتيا عػػاـ  ،1925بعػػد أف شػػيدت

نصػب
عددان مف الحركات النفصالية في أعقاب الحرب العالمية األكلػى ،حيػث ألغػي حكػـ األسػرة القاجاريػة ،ك ٌ

نفسػػو إمب ارطػػك انر عمػػى الػػبالد باس ػـ رضػػا شػػاه بيمػػكم ،كاتخػػذ لػػبالد فػػارس اسػػـ إي ػراف (مظيػػر،)109 :1985 ،

بينمػػا كػػاف بػػركز الدكلػػة السػػعكدية فػػي المجتمػػع الػػدكلي ،عػػاـ  1932عػػامالن مػػف عكامػػؿ الحػػد مػػف األطمػػاع

اإليرانية في المنطقة.

كمع ذلؾ تميزت العالقات اإليرانية  -السعكدية ،منذ ذلؾ الحيف ،بحالت مف المد كالجػزر ،رغػـ أنيػا

محاط ػ ػػة بػ ػ ػركابط اس ػ ػػتراتيجية كتاريخي ػ ػػة ،متص ػ ػػمة بعكام ػ ػػؿ الجغرافيػ ػ ػا كالت ػ ػػاريخ كالعقي ػ ػػدة كالمص ػ ػػالح السياس ػ ػػية
كالقتصػػادية المشػػتركة عمػػى كجػػو التحديػػد .كقػػد كانػػت تمػػؾ العالقػػات ذات تػػأثير كبيػػر عمػػى اسػػتقرار الكضػػع

اإلقميمي في منطقة الخميج العربي.

ككاف الصراع ،منذ بدء العيد البيمكم ( ،)1979-1925ىك العنصػر البػارز فػي إدارة العالقػات بػيف

الجػػانبيف ،حتػػى بعػػد أف ظيػػرت دع ػكات إلقامػػة تحالفػػات كعالقػػات تعػػاكف كصػػداقة كثيقػػة بػػيف الػػدكلتيف ،فقػػد
تباينػػت العالقػػات اإليرانيػػة  -السػػعكدية تباين ػان حػػادان فػػي المكاقػػؼ السياسػػية حػػكؿ أبػػرز القضػػايا المصػػيرية فػػي

منطقة الخميج كالشرؽ األكسط ،مما أبقى التعاكف المشترؾ بينيما في حدكده الدنيا.

كمف ىنا ،سيتناكؿ ىذا الفصؿ ،جذكر العالقات اإليرانية – السعكدية كتطكرىا منػذ ()2005-1925

بدءان مف عيد األسرة البيمكية ،كمرك انر بالثكرة اإليرانية ،كقياـ الجميكرية اإلسالمية في إيراف ،ككصكلن إلػى فتػرة

حكـ الرئيس محمد خاتمي ،كذلؾ مف خالؿ ثالثة مباحث ،كذلؾ عمى النحك التالي:
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اٌّبحذ األوي
اٌؼاللاث اإلَشأُت – اٌغؼىدَت ()5292-5291
أوالا  /اٌؼاللاث اإلَشأُت -اٌغؼىدَت (:)5295-5291
يرجع تاريخ أكؿ اتصاؿ دبمكماسي رسمي بيف ما كاف يعرؼ آنذاؾ باسـ سمطنة نجد كبالد فارس إلى

عاـ ،1925حينما حاكؿ الشاه القياـ بمساعي كساطة بيف الممؾ عبد العزيز كبيف عمي بف الحسيف ممؾ

الحجاز ،إباف حصار قكات آؿ سعكد لمدينة جدة ،كبعد قياـ رضا شاه باحتالؿ منطقة (عربستاف) في العاـ
نفسو .كقد لفت ذلؾ اىتماـ الممؾ عبد العزيز بمغزل ىذا اإلجراء كما ينطكم عميو مف إشارات كاضحة

لممطامع الفارسية في منطقة الخميج العربي (الككاز.)4 :2007 ،

كرغـ حرص (رضا شاه بيمكم) عمى التقارب مع السعكدية ،فإف عكامؿ التكتر ظمت قائمة بيف

تدعي إيراف أف ليا الحؽ في السيادة
البمديف ،بسبب أطماع الشاه في إمارات الخميج كل سيما البحريف ،التي ٌ
عمييا ،ككذلؾ ادعاءاتيا بشأف الجزر العربية في جنكب الخميج ،كىي طنب الكبرل كطنب الصغرل كأبك
مكسى .كمع ذلؾ فإف األمكر لـ تصؿ إلى درجة كبيرة مف التأزـ ،فقد اكتفت الحككمة اإليرانية بالحتجاج
عمى معاىدة جدة التي عقدتيا بريطانيا مع السعكدية في  20أيار ،1927كالتي كانت تقضي بمكافقة الممؾ

(عبد العزيز بف سعكد) بعدـ التدخؿ في شؤكف إمارات الخميج كمف بينيا البحريف ،التي كانت تربطيا
معاىدات خاصة مع بريطانيا حينذاؾ .كاعتبر (رضا شاه بيمكم) أف ذلؾ بمنزلة إنكار لحقكؽ بالده اإلقميمية،
كطالب بعكدة البحريف إلى السيادة اإليرانية ،كقد قاـ في  26تشريف الثاني ،1927بتقديـ شككل إلى عصبة

األمـ بشأف سيادتو عمى البحريف (الككاز،

:2007

.)5

غير أف العصبة لـ تستطع اتخاذ قرار بشأف ذلؾ المكضكع ،نتيجة رفض بريطانيا الدعاءات

اإليرانية ،كتكقفت تمؾ الدعاءات خالؿ الحرب العالمية الثانية نتيجة قكة السيطرة البريطانية عمى الخميج

لضركرات الحرب .بؿ إف الحمفاء قد عزلكا الشاه رضا عاـ  ،1941كتكلى ابنو محمد رضا شاه الذم لـ يكؼ
عف تطمعاتو في الخميج ىك أيضان ،كأثار المكضكع الخاص بالبحريف في األمـ المتحدة ،بؿ إنو عندما تكلت

حككمة محمد مصدؽ الحكـ عاـ ،1951كاتخذت قرار تأميـ النفط اإليراني ،اعتبرت أف القرار يسرم عمى

شركات النفط األمريكية العاممة في البحريف أيضان (صبحي.)166-165 :1963 ،

كدخمت العالقات اإليرانية  -السعكدية اإليجابية في أفضؿ حالتيا ،بتكقيع معاىدة صداقة بيف

البمديف ،في طيراف في آب ،1929كذلؾ لتحديد أسس إقامة عالقات سياسية كدبمكماسية كتجارية بيف

ير مفكضان مف قبمو في جدة ،كذلؾ في آذار ( 1930باديب،
عيف الشاه (ىكيدا) كز ان
البمديف .كعمى أثر ذلؾ ٌ
 .)40 :1994كفي المقابؿ أرسؿ الممؾ (عبد العزيز) كفدان برئاسة ابنو كنائبو األمير (فيصؿ) إلى طيراف
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عاـ  ،1932لتعزيز العالقات كضماف استمرارىا بيف البمديف .كيذكر أف ىذه الزيارة ىي األكلى التي يقكـ بيا
كفد رفيع المستكل إلى طيراف (الككاز.)6 :2007،

طيرف رفضت ذلؾ ،كاكتفت
ا
ثـ أظيرت السعكدية ،رغبتيا في تطكير عالقة الصداقة إلى تحالؼ ،كلكف

بالتمثيؿ الدبمكماسي األدنى ،كظمت العالقات بيف البمديف في حدىا األدنى حتى عاـ  ،1941حيث احتؿ

الحمفاء إيراف كاتيمكا الشاه رضا بيمكم بالنحياز لممعسكر األلماني خالؿ الحرب العالمية الثانية ،كمف ثـ
أجبركه عمى التنازؿ عف الحكـ لبنو محمد رضا بيمكم (مجذكب .)309 :1980 ،كيمكف القكؿ ،أف ىذه

التطكرات اإلقميمية كالدكلية ،ساىمت في عممية التقارب بشكؿ أفضؿ بيف البمديف ،األمر الذم أسس لعالقات

سعكدية  -إيرانية مغايرة عما قبؿ إلى حد ما.

رأُا ا /اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت (:)5292-5295
ح ػػاكؿ الش ػػاه محم ػػد رض ػػا بيم ػػكم( ،)1979-1941الحف ػػاظ عمػ ػى عالق ػػات التع ػػاكف كحس ػػف الجػ ػكار م ػػع

السػػعكدية ،كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ تػػكترت ىػػذه العالقػػات إلػػى حػػد القطيعػػة الدبمكماسػػية عػػاـ  ،1944بسػػبب محاكمػػة

الحككمػة السػػعكدية ألحػػد الحجػاج اإليػرانييف؛ لتجػػاكزه لألعػراؼ كاآلداب اإلسػػالمية أثنػػاء مكسػـ الحػػج ،كىػػك مػػا
أثػػار حفيظػػة الحككمػة اإليرانيػػة ،فنػػددت بيػػذا اإلجػراء ،كسػػحبت السػػفير اإلي ارنػي مػػف السػػعكدية ،فػػردت األخيػرة
ب ػإجراء مماثػػؿ (الزي ػاني .)115 :1989،كاسػػتمرت العالقػػات بػػيف الجػػانبيف مقطكعػػة حتػػى عػػاـ ،1947حيػػث
بعث الممؾ عبد العزيز إلى شػاه إيػراف رسػالة يػدعكه فييػا إلػى اسػتئناؼ العالقػات بػيف البمػديف .فػرد الشػاه عمػى

رسػػالة الممػػؾ عبػػد العزيػػز برسػػالة أخػػرل ،تضػػمنت مكافقتػػو عمػػى اسػػتئناؼ العالقػػات بػػيف البمػػديف .فاسػػتجابت

الحككمػػة اإليرانيػػة كتعػػاكف الطرفػػاف فػػي مجػػاؿ تطػػكير الصػػناعات النفطيػػة ،كىػػك األمػػر الػػذم شػػجع كثيػ انر عمػػى

زيادة التقارب بيف البمديف (باديب.)67-66 :1994 ،

فضمت السعكدية عدـ التدخؿ عندما تعرضػت إيػراف لحالػة مػف الضػطراب السياسػي
كبناء عمى ذلؾٌ ،
إبػػاف تػػكلي (محمػػد مصػػدؽ) مقاليػػد السػػمطة فػػي إي ػراف كمغػػادرة الشػػاه إلي ػراف ( ،)1953-1951حيػػث آثػػرت

اللتػزاـ بمكقػػؼ الم ارقػػب الحػػذر ،كلػػـ تبػػد أم مكقػػؼ سياسػػي إزاءىػػا ،حتػػى عػػكدة الشػػاه إلػػى إيػراف عػػاـ 1953

(أبك مغمي.)111-107 :1983 ،

كت ػزامف ذلػػؾ مػػع تػػكلي الممػػؾ سػػعكد بػػف عبػػد العزيػػز ( )1964-1953مقاليػػد السػػمطة فػػي المممكػػة

العربية السعكدية (شاتي .)5 :1996 ،كحرص الجانباف بعػد انتيػاء األزمػة ،عمػى تعزيػز كتطػكير العالقػات بػيف
البمديف؛ نتيجة لعدد مف المتغيرات السياسية التي اجتاحت منطقة الشرؽ األكسط ،كتركت آثارىا المباشرة عمػى

دكؿ المنطقػػة ،كمنيػػا تطػػكرات الحػػرب البػػاردة بػػيف التحػػاد السػػكفييتي كالكليػػات المتحػػدة .فقػػد نظػػرت الػػدكلتاف
خالؿ ىذه الفترة إلى الشيكعية كاألحزاب المؤيدة ليا ،عمى أنيا خطر ييدد المنطقة برمتيا ،كاعتبرت الحركات

ػر لمنظ ػػاـ الح ػػاكـ ف ػػي البم ػػديف .كق ػػد أس ػػيـ ى ػػذا التكج ػػو ف ػػي تعزي ػػز البم ػػديف
الثكري ػػة كالم ػػد الق ػػكمي تيدي ػ نػدا مباش ػ نا
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لعالقاتيمػػا مػػع الكليػػات المتحػػدة ،بيػػدؼ الحصػػكؿ عمػػى دعميػػا كمسػػاندتيا لمسػػاعي التصػػدم لممػػد الشػػيكعي
السكفييتي (قاسـ.)149 :1993،

كفي ظؿ ىػذه الظػركؼ ،كجػو شػاه إيػراف عػاـ  1955دعػكة لمممػؾ سػعكد لزيػارة طيػراف ،حيػث تباحػث

الطرفػػاف خػػالؿ ىػػذه الزيػػارة ،سػػبؿ التعػػاكف لتطػػكير األكضػػاع السياسػػية كالقتصػػادية كاألمنيػػة كالعسػػكرية فػػي
منطقة الخميج العربي ،كحكؿ سبؿ تطكير التعاكف بيف البمديف ،كالتصدم لمخطػر الشػيكعي فػي المنطقػة .كمػع

ذل ػػؾ ظ ػػؿ الخ ػػالؼ قائمػ ػان ب ػػيف الج ػػانبيف ح ػػكؿ حم ػػؼ بغ ػػداد كالكض ػػع السياس ػػي ف ػػي البحػػريف ،حي ػػث عارض ػػت
السعكدية فكرة انضماـ إيراف إلى حمؼ بغداد ،كرأت أنو يقكد نحك إقامة المزيد مف التكتالت في المنطقة ،كمػا

رفضت الدعاء اإليراني بتبعية البحريف لمجاليا اإلقميمي .كمع ذلؾ ،أكد الزعيماف في نياية مباحثاتيمػا عمػى
أىمية التعاكف بيف الجانبيف في المجالت السياسية كالقتصادية كاألمنية (باديب.)69-68 :1994 ،

ثـ تكترت العالقات بيف البمديف إلى حد ما ،إباف العدكاف الثالثي عمى مصر عاـ  ،1956نتيجة

لمكقؼ إيراف المؤيد ليذا العدكاف ،كلكف الشاه أزاؿ التكتر بزيارتو لمسعكدية في العاـ التالي ،حيث اتفؽ
الزعيماف عمى ضركرة التصدم لمحاكلت التغمغؿ السكفيتي في منطقة الخميج العربي ،كعمى ضركرة اتباع
سياسة مرنة تجاه إمارات الخميج العربي ،كعمى ضركرة التعاكف لمكاجية المد الثكرم القكمي ،الذم مثمتو في

ذلؾ الحيف سياسة الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر .كفي ىذا اإلطار دعـ الشاه السعكدية في مطالبيا

(لكاحة البريمي) ،كاستردادىا مف بريطانيا التي تسيطر عمييا .كأكد الجانباف عمى أىمية التعاكف بيف البمداف
اإلسالمية ،كأىمية دعـ األمف كالسالـ في منطقة الشرؽ األكسط ،كايجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية

(باديب ،71 :1994 ،كالعبيدم.)79 :2005 ،

كشػػيدت المنطقػػة منػػذ عػػاـ  ،1958عػػددان مػػف المتغي ػرات السياسػػية التػػي أثػػرت عمػػى العالقػػات بػػيف

البمديف ،كمف ىذه المتغيرات قياـ الكحدة المصرية  -السكرية كدمجيما فػي الجميكريػة العربيػة المتحػدة ،ككقػكع

األزمػة المبنانيػة كقيػػاـ الثػكرة العراقيػػة .فاتفقػت البمػػديف فػي معارضػة الكحػػدة المصػرية السػػكرية .كأعمنتػا تأييػػدىما

لمتدخؿ األمريكػي فػي لبنػاف لػدعـ مكقػؼ الػرئيس المبنػاني كميػؿ شػمعكف .كمػا رأل الجانبػاف فػي الثػكرة العراقيػة
خطػ ػ انر يي ػػدد األنظم ػػة الممكي ػػة .كى ػػك م ػػا دفعيم ػػا لمتنس ػػيؽ كالتع ػػاكف لمن ػػع امت ػػداد ى ػػذا الت ػػأثير ،كت ػػكفير األم ػػف
كالستق ارر الالزـ لبقاء كاستمرار نظامييما (الزياني ،116 :1989 ،الكيالي كزىيرم.)422 :1974 ،
ثػ ػػـ تعرضػ ػػت العالقػ ػػات السػ ػػعكدية اإليرانيػ ػػة عػ ػػاـ  ،1960لتحػ ػ وػد جديػ ػ وػد ،عنػ ػػدما أقػ ػػاـ الشػ ػػاه عالقػ ػػات

دبمكماسػػية مػػع إس ػرائيؿ ،كأكػػد أف بدايػػة العالقػػات بػػيف البمػػديف تعػػكد إلػػى عػػاـ  .1950كممػػا يػػذكر أف إي ػراف
اعترفت رسميان بدكلة إسرائيؿ عاـ  ،1961كتبادلت معيا العالقات عمى المستكل القنصمي فقط ،حتى ل تثير
ال ػرأم العػػاـ اإلسػػالمي فػػي إي ػراف (ىكيػػدم .)29 :1988 ،كمػػع ذلػػؾ أثػػار ىػػذا المكقػػؼ اسػػتياء الػػدكؿ العربيػػة
كمني ػػا الس ػػعكدية ،حي ػػث ب ػػادرت الجميكري ػػة العربي ػػة المتح ػػدة بقط ػػع عالقاتي ػػا الدبمكماس ػػية م ػػع إيػ ػراف (العق ػػاد،

 .)42 :1996كلـ تكتؼ الجميكرية العربية المتحدة بذلؾ ،بؿ سعت إلقناع بقية الػدكؿ العربيػة بضػركرة قطػع

عالقاتيػػا الدبمكماسػػية مػػع إي ػراف ،كذلػػؾ ردان منيػػا عمػػى الق ػرار اإلي ارن ػي الػػذم كصػػفتو بأنػػو مكجػػو ضػػدىا ،لكػػف
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الدكؿ العربية لـ تتفؽ عمى قطع عالقاتيا مع إيراف ،كاكتفت بالتيديد بمقاطعتيا اقتصػاديان نظػ انر لقياميػا بتزكيػد

إسرائيؿ بالنفط الخاـ (.)Cubin, 1974: 15

ككػاف رفػػض المممكػػة العربيػة السػػعكدية لقطػػع عالقاتيػػا مػع إيػراف نابعػان فػػي األسػاس مػػف أىميػػة تعػػاكف

البمػػديف فػػي بقيػػة القضػػايا المشػػتركة ،كألف إي ػراف أكػدت عمػػى أف اعترافيػػا بإس ػرائيؿ كػػاف مػػف منطمػػؽ العت ػراؼ

باألمر الكاقع ،كليس بإقرار كاعتراؼ قانكني(رمضاني.)419 :1984 ،

كسػػاىـ قيػػاـ الثػػكرة اليمنيػػة كاسػػقاط النظػػاـ الممكػػي عػػاـ  ،1962كنشػػكب الحػػرب األىميػػة اليمنيػػة بػػيف

الجميكرييف كالممكييف في تحقيؽ المزيد مف التقارب كتعزيز العالقات بيف البمديف ،حيث شعر البمػداف بخطػكرة
ىذه الثكرة ،كبخاصة بعد قيػاـ الػرئيس جمػاؿ عبػد الناصػر بتقػديـ الػدعـ العسػكرم لمنظػاـ الجديػد .كقػد اعتبػرت

كػػؿ مػػف السػػعكدية كاي ػراف التػػدخؿ المصػػرم فػػي الػػيمف تيديػػدان مباش ػ انر ليمػػا؛ بػػدعكل أنػػو يسػػتيدؼ السػػعكدية،
كيسػػعى لمسػػيطرة عمػػى نفػػط شػػبو الجزي ػرة العربيػػة .كىػػك األمػػر الػػذم دفػػع كػػال البمػػديف إلػػى تقػػديـ دعػػـ عسػػكرم
كلكجستي لمممكييف ،في صراعيـ مع الجميكرييف الجدد (باديب ،75-74 :1994 ،ك.)Safran, 1984: 119
كتكلي الممؾ (فيصؿ بف عبد العزيز) عاـ  1964عرش المممكة العربية السعكدية خمفان ألخيػو (سػعكد

بػػف عبػػد العزيػػز) ،فحػػرص عمػػى اإلبقػػاء عمػػى العالقػػات مػػع إي ػراف عمػػى مػػا ىػػي عميػػو ،بػػؿ سػػعى مػػف أجػػؿ
تطكيرىػػا ،حيػػث شػػعر بحاجػػة بػػالده إلػػى تنسػػيؽ سياسػػتيا الخارجيػػة مػػع إيػراف كبمػػا يخػػدـ مصػػالح البمػػديف ،كقػػد

تالقت الرؤية اإليرانيػة مػع السػعكدية فػي ىػذا الجانػب ،كل سػيما فػي مسػألة أمػف كسػالمة الخمػيج ،كفػي سياسػة
البمديف النفطية في إطار منظمة األقطار المنتجة لمنفط (أكبؾ) ،كفي كيفية مكاجية المد القكمي الناصرم فػي
منطقة الخميج العربي ،كفػي حػرب الػيمف (باديـب .)75-74 :1994 ،كفػي ضػكء ذلػؾ ،زار (الممػؾ فيصػؿ) إيػراف

في شػير كػانكف األكؿ  ،1964حيػث بحػث سػبؿ تنسػيؽ المكاقػؼ فػي القضػايا المػذككرة آنفػان ،كاتفػؽ مػع الشػاه

خػػالؿ ىػػذه الزيػػارة عمػػى أىميػػة التكصػػؿ لحػػؿ مسػػألة تحديػػد الجػػرؼ القػػارم بػػيف البمػػديف ،كعمػػى إقامػػة جمعيػػة
صداقة إيرانية  -عربية ،يككف ليا فرعاف في الرياض كطيراف (الزياني.)132 :1989 ،

كفي العالـ التالي زار الممؾ فيصؿ طيراف في إطار جكلة شممت العديد مف البمداف العربية كاإلسالمية؛

كاألردف كالمغرب كتركيا كباكستاف .حيث رحب شاه إيراف بفكرة التضامف اإلسالمي ،كأثنى عمػى جيػكد الممػؾ

فيصؿ فييا .كاتفؽ الممكاف عمى العديد مف القضايا اإلقميمية ،كمنيا دعـ حػؽ الشػعب الفمسػطيني فػي اسػتعادة
حقكقػػو ،كالحػػث عمػػى تنفيػػذ ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة بيػػذا الشػػأف ،كدعػػـ حػػؽ الشػػعب اليمنػػي فػػي تقريػػر مصػػيره،
كانياء الحرب األىمية (البراكم ،90 :1996 ،كالزياني.)133-132 :1989 ،

كقد اتفؽ الجانباف في مكقفيما مف جبية تحرير إقميـ ظفار التي انطمقت عاـ  ،1965كأعمنت الكفاح

المسمح ضد سمطاف يعماف ،حيث أيدتيا السعكدية ،كلكف تحكؿ الجبية إلى حركة يسارية في مطمع عاـ
 ،1969أدل إلى تراجع السعكدية عف دعميا ،كالى قطعيا لممساعدات التي كانت تقدميا إلييا ،كالى التفاؽ
مع إيراف عمى التصدم ليا ،نظ انر ألف إيراف كانت ترل في كجكدىا تيديدان لمصالحيا في حكض الخميج

العربي كفي مضيؽ ىرمز(ىيكؿ.)142 ،1988 ،

17

كعندما انتقدت بعض الصحؼ اإليرانية عاـ  1966عمدة مدينة نيكيػكرؾ ،لتيكمػو عمػى الممػؾ فيصػؿ،
أثناء زيارتو لمكليات المتحػدة األمريكيػة ،أرسػمت السػعكدية كزيػر خارجيتيػا ،عمػر السػقاؼ ،إلػى إيػراف ،لمتعبيػر

عف امتناف المممكة لممكقؼ اإليراني ،حيث أكد الكزير السعكدم أف " الصداقة اإليرانية-السعكدية تعتبر مثػالن

كػػامالن عمػػى األيخػػكة اإلسػػالمية ،كعالقػػات حسػػف الجػكار" ،كمػػا حػػاكؿ السػػقاؼ خػػالؿ زيارتػػو ىػػذه ،تخفيػػؼ حػػدة

التكتر بيف العراؽ كايراف الناشئ عف الخالفات عمى الحدكد بيف البمديف (باديب.)77 :1994 ،

كانعكست العالقات السعكدية  -اإليرانية عمى مكقؼ إيراف مف حرب حزيراف عػاـ  ،1967حيػث نػددت

بػػالحتالؿ اإلس ػرائيمي لأل ارضػػي العربيػػة ،كطالب ػت بضػػركرة النسػػحاب الفػػكرم مػػف األ ارضػػي العربيػػة المحتمػػة،
كقامت بتقديـ مساعدات مادية كطبية لممتضرريف العرب مف الحرب (العبيدم.)53 :2005 ،

ثـ تعرضت عالقات البمديف لبعض التحديات منذ عاـ  ،1968عمى أثر إعالف الحككمة البريطانية

العمالية بزعامة (ىاركلد كيمسكف) عف عزميا عمى النسحاب مف شرؽ السكيس بنياية عاـ  ،1971كذلؾ
إثر الرحمة التي قاـ بيا كزير الدكلة البريطاني (جرك نكم ركبرتس) إلى إمارات الخميج كايراف كالككيت
كالسعكدية حيث قاؿ كيمسكف " :إف حككمتو "قررت النسحاب العسكرم مف الشرؽ األقصى كالخميج العربي

قبؿ نياية عاـ ( " 1971نكفؿ،

:1972

 .)155-154عمى ضكء ىذا اإلعالف ،تكجيت السعكدية نحك البحريف

كالككيت لبحث مسألة األمف في المنطقة بعد النسحاب البريطاني ،ككيفية التعامؿ مع الكاقع الذم سيترتب

عمى النسحاب .كقد كاف ىذا التكجو بداية لمرحمة مف التنافس كالتحدم بيف البمديف ،حيث اعتبرت إيراف
التكجو السعكدم إجراء عدائيان مكجيان ضد مصالحيا في المنطقة (فكدة .)32-31 :1994 ،كقد برز الخالؼ

حكؿ الدعاءات اإليرانية في البحريف مرة أخرل ،كحكؿ تسمية الخميج بػ الخميج العربي ،كأىمية المحافظة
عمى أمنو كاستقراره (قاسـ .)143-142 :1993 ،كأمرت الحككمة اإليرانية السفير اإليراني بتقديـ شككل

رسمية لمحككمة السعكدية ،حكؿ استخداـ الصحافة السعكدية لمصطمح الخميج العربي (باديب.)79 :1994 ،

كعمى ضكء ذلؾ قاـ الشاه بإلغاء زيارتو المقررة لمسعكدية عاـ  1968قبػؿ يػكميف مػف المكعػد المحػدد

ليا (قاسـ ،)80 :1993 ،كذلؾ " لمتعبير عف استياء إيراف مف النشاطات التي تمارسػيا السػعكدية فػي منطقػة

الخمػػيج العربػػي" .كأثػػار إلغػػاء الزيػػارة حفيظػػة السػػعكدية ،ممػػا دفػػع الشػػاه لمحاكلػػة تخفيػػؼ حػػدة مكقفػػو ،بإرسػػاؿ
مبعكثو الشخصي إلى الممؾ فيصؿ في شير أيار مف العاـ نفسو ،تمييدان لعقد لقاء بيف الزعيميف خػالؿ تكجػو

الشاه لزيارة أثيكبيا .كقد التقى الممؾ فيصؿ بشاه إيراف في مطار جدة ،كاتفؽ معو عمى أف يقػكـ األخيػر بزيػارة
السعكدية في تشريف الثاني مف نفس العاـ (فنصة.)160-158 :1981 ،

كفي الرابع عشر مف تشريف األكؿ عاـ  ،1968عقدت إيراف كالسعكدية اتفاقية لتحديد الحدكد البحرية

بيف البمديف ،نصت عمى ما يمي (األشعؿ:)87 :1978 ،

 العتراؼ بتبعية جزيرة )فارسي( إليراف مقابؿ حصكؿ السعكدية عمى جزيرة )عربي(. -العتراؼ لكؿ جزيرة بمياه إقميمية تبمغ اثني عشر ميالن بحريان ،كرسـ خط تحكمي يقؿ عف ىذه المسافة،

ألف المياه أقؿ مف أف تكزع إلى اثني عشر ميالن لكؿ جانب.
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 حظر التنقيب عف النفط مسافة خمسمائة متر مف خط الكسط التحكيمي إل باتفاؽ كرضا الطرفيف. -إنشاء منطقة حاجزة بمسافة كيمكمتر لتخفيؼ مساكئ التقسيـ الجغرافي ،كتكحيد البئريف ،كىما (مرجاف)

عمى الجانب السعكدم ،ك(فيركدكف) عمى الجانب اإليراني.

بناء عمى ذلؾ ،قاـ الشاه بزيارة السعكدية في تشريف الثػاني عػاـ 1968؛ تمبيػة لػدعكة الممػؾ فيصػؿ،
ك ن
حيث أجرل خالليا الشاه مباحثات مع الممؾ فيصؿ في العديد مػف القضػايا ،منيػا التنسػيؽ العسػكرم المشػترؾ

يصػا عمػى عػدـ
بيف البمديف ل سيما بعػد اإلعػالف البريطػاني بالنسػحاب مػف المنطقػة ،ككػاف الممػؾ فيصػؿ حر ن
الػػدخكؿ فػػي أم مشػػاريع دفاعيػػة عسػػكرية مشػػتركة ،كمػػا عبػػر الممػػؾ فيصػػؿ كشػػاه إي ػراف عػػف كامػػؿ دعميمػػا

لمشػػعب الفمسػػطيني ،كحػػرص الجػػانبيف عمػػى أىميػػة اسػػتمرار العالقػػات بػػيف البمػػديف ،كالحيمكلػػة دكف كقػػكع أزمػػة
بينيما فيما يخص البحريف ،كأبدل الشاه تفيمان كاضحان إليجاد حؿ لتمؾ المشكمة ،كأكد لمممؾ فيصؿ بأنػو عمػى

استعداد مف أجؿ تحقيؽ األمف كالستقرار في المنطقة (قاسـ .)154 :1993 ،يمكف القكؿ ىنا ،أف ادعػاءات
الشػػاه بدعمػػو لمشػػعب الفمسػػطيني كقضػػيتو ،كانػػت باطمػػة كمزيفػػة ،كالحقيقػػة ىػػي أف الشػػاه كانػػت عالقاتػػو مػػع

إسرائيؿ تزداد عمقان يكمان بعد يكـ.

تالحقت األحداث بعد ذلؾ ،كشيد عػاـ  1969مزيػدان مػف التقػارب كتعزيػز العالقػات بػيف الجػانبيف ،ل

سيما بعد إعالف الشاه عف استعداد إيراف لمتخمي عف ادعاءاتيػا بػالبحريف ،كاحتػراـ إرادة كرغبػة شػعب البحػريف

في تقرير مصيره ،فضالن عف المقاء الذم جمع الممػؾ فيصػؿ كشػاه إيػراف خػالؿ انعقػاد مػؤتمر القمػة اإلسػالمي
األكؿ عاـ  ،1969كالذم تمخض عنو إنشاء منظمة المػؤتمر اإلسػالمي (باديػب .)81 :1994 ،كمػا أضػفى

استقالؿ البحريف عاـ  ،1970كالعتراؼ اإليراني بػو ،جػكان مػف اإليجابيػة كالطمأنينػة عمػى العالقػات السػعكدية
– اإليرانية

(1974: 18

.)Abir,

لقػػد دفػػع النسػػحاب البريطػػاني كقيػػاـ األسػػطكؿ السػػكفيتي بتك ػرار جكلتػػو فػػي منطقػػة الخمػػيج العربػػي،

كتصػػاعد الثػػكرة فػػي إقمػػيـ ظفػػار مػػف قبػػؿ الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر يعمػػاف (الػريس ،)2000 ،الحككمػػة اإليرانيػػة
لمبحث عف إقامة تنظيـ دفاعي مشترؾ في المنطقة ،لمحفػاظ عمػى أمنيػا كسػالمتيا ،كذلػؾ بعػد الػرفض العربػي

لممشػػاريع المشػػابية ليػػا ،كالتػػي طرحػػت مػػف قبػػؿ الكليػػات المتحػػدة كبريطانيػػا ،كحاكلػػت إيػراف مػػف خػػالؿ سػػعييا
ىػذا ،إقنػاع كػػؿ مػف السػػعكدية كالككيػت بالمكافقػة عمػػى المشػركع اإلي ارنػي ،لكنيمػا رفضػا إقامػػة أم تكتػؿ يحمػػؿ
صفة األحالؼ ،أك التكتالت األمنية ،أك العسكرية (قاسـ.)149-148 :1993 ،

كشيدت حقبة السبعينيات العديد مف األحداث التػي أثٌػرت عمػى العالقػات السػعكدية  -اإليرانيػة ،لكنيػا

ل ػػـ ت ػػؤثر عميي ػػا عم ػػى نح ػػك مباش ػػر ،كمني ػػا الح ػػتالؿ اإلي ارنػ ػي لمج ػػزر العربي ػػة ال ػػثالث (طن ػػب الكب ػػرل ،طن ػػب
الصغرل ،أبك مكسى) ،كذلؾ أكاخر عاـ ،1971كقد التزمت السعكدية جانػب الصػمت كلػـ تبػد أم مكقػؼ مػف
ىػػذا الحػػتالؿ ،كلعػػؿ ذلػػؾ يعػػكد إلػػى حػػرص السػػعكدية لمحفػػاظ عمػػى عالقاتيػا مػػع إيػراف ،كعػػدـ اإلضػرار بيػػا،

فض ػالن عػػف أف السػػعكدية كانػػت قػػد حسػػمت مش ػكالتيا الحدكديػػة مػػع إي ػراف ،إضػػافة إلػػى أف األخي ػرة كانػػت قػػد
تخمت عف ادعاءاتيا بالبحريف كاعترفت باستقالليا فيما بعد
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(1976: 166

.)Ramazani,

ككاف ىناؾ خالؼ في كجيات النظر بيف الدكلتيف فيما يتعمػؽ بالسياسػة النفطيػة ،فبػالرغـ مػف حػرص
البمػػديف عمػػى اتبػػاع سياسػػة رفػػع األسػػعار النفطيػػة ،لكػػف السػػعكدية حاكلػػت أف ت ػربط سياسػػتيا النفطيػػة بقضػػية
الصراع العربي-اإلسرائيمي أسكة ببعض البمداف العربية األخرل ،في الكقت الذم حرص فيو الشاه عمػى تػأميف
احتياجات إسرائيؿ النفطية ،كمع ذلؾ كانت السعكدية حريصة عمى تضػييؽ مجػاؿ الخػالؼ مػع إيػراف فػي ىػذا

الشأف ،بيدؼ زرع الثقة بيف البمديف فيما يتعمؽ بالسياسة النفطية (سالمة.)17-16 :1980 ،

كشيدت ىذه الحقبة تنافسان كسباقان فػي مجػاؿ التسػمح بػيف البمػديف ،ل سػيما بعػد انسػحاب بريطانيػا مػف

منطقػة شػرؽ السػكيس ،كقػػد حػرص الشػاه خػالؿ ىػػذه الحقبػة الحصػكؿ عمػى اعتػراؼ الكليػات المتحػدة ،كالػػدكؿ

الغربية بنفكذ بالده في المنطقة ،بكصفيا قكة إقميمية ،لمحمػكؿ محػؿ القػكات البريطانيػة بعػد انسػحابيا (النػداكم،
 .)47 :1990كأخذت ببناء قػدراتيا العسػكرية عمػى نحػك لفػت لمنظػر ،كىػك مػا أثػار قمػؽ دكؿ المنطقػة كمنيػا

السعكدية (فكده ،)33 :1994 ،التي ازدادت مخاكفيا كقمقيا بشكؿ كبير بعد التػدخؿ اإلي ارنػي فػي إقمػيـ ظفػار
في يعمػاف ،كىػك مػا عارضػتو السػعكدية بشػدة ،مطالبػة بضػركرة انسػحاب القػكات اإليرانيػة مػف اإلقمػيـ (سػالمة،
.)599 :1980

كدخمػػت العالق ػات السػػعكدية – اإليرانيػػة فػػي شػػير نيسػػاف مػػف عػػاـ  ،1975مرحم ػة جديػػدة عمػػى أثػػر

اغتياؿ الممؾ فيصؿ عاـ  ،1974كتكلي شقيقو الممؾ (خالد بف عبد العزيز) عرش المممكة العربية السعكدية،
حيث زار الشاه السعكدية؛ فقدـ تعازيو لمممؾ خالد ،كأجرل معو محادثات حػكؿ العالقػات الثنائيػة بػيف البمػديف،
كبعػػض القضػػايا اإلقميمي ػة كالدكليػػة ،حيػػث جػػدد الزعيمػػاف مكقفيمػػا مػػف القضػػية الفمسػػطينية ،كطالبػػا بضػػركرة

النسػػحاب اإلسػرائيمي مػػف جميػػع األ ارضػػي العربيػػة التػػي احتمتيػػا إسػرائيؿ فػػي حػػرب Ramazani, ( 1967

.)1976:166

كشػػيدت العالقػػات بػػيف البمػػديف كخػػالؿ السػػنكات األربػػع التاليػػة تطػػك انر ممحكظ ػان ،حيػػث قػػاـ كلػػى عيػػد

المممكة العربيػة السػعكدية األميػر (فيػد بػف عبػد العزيػز) ،بزيػارة إيػراف عػاـ  ،1975ثػـ زارىػا الممػؾ خالػد نفسػو
عاـ  .1976كتبادؿ الطرفاف السعكدم كاإليراني بعػدىا الزيػارات الرسػمية عمػى مختمػؼ المسػتكيات الحككميػة.

كشػػممت المباحثػػات العديػػد مػػف المجػػالت ،بيػػدؼ تطػػكير التعػػاكف كالتنسػػيؽ بػػيف البمػػديف (العبيػػدم:2007 ،
.)16

كمػػع ذلػػؾ ،لػػـ تتػػدخؿ السػػعكدية أثنػػاء األحػػداث كالضػػطرابات التػػي شػػيدتيا إيػراف عػػاـ  ،1978كالتػػي

انتيػػت بسػػقكط الشػػاه ،كلػػـ تبػػد مكقف ػان كاضػػحان منيػػا ،مكتفيػػة بمراقبػػة األحػػداث عػػف كثػػب .كمػػرد ىػػذا المكقػػؼ

لمتعاض السعكدية مف سياسة الشاه كحرصو عمى بسط النفكذ اإليراني عمى المنطقة ،كىك ما كانت تعارضو

كػػؿ الػػدكؿ العربيػػة الخميجيػػة كمنيػػا السػػعكدية (سػػالمة .)608 :1980 ،كيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ ،مػػا كػػاف اإلمػػاـ

الخمينػػي يتمتػػع بػػو مػػف دعػػـ شػػعبي تصػػعب معارضػػتو ،عمػػى اعتبػػار أف ذلػػؾ يمثػػؿ تػػدخالن فػػي الشػػأف الػػداخمي

اإلي ارنػػي ،كأف الكليػػات المتحػػدة كالػػدكؿ األكربيػػة قػػررت التخمػػي عػػف حميفيػػا التقميػػدم .كىكػػذا سػػقط الشػػاه كتػػـ
إعالف الجميكرية اإلسالمية عاـ ،1979في ظؿ الترقب السعكدم الحذر.
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كخالصة القكؿ إف العالقات اإليرانية  -السعكدية قد مرت في تمؾ الفترة ،بثالث مراحؿ ،ىي
(الطحاكم:)178-175 :2004 ،

 -مرحمة تناقض المصالح اإليرانية  -السعكدية ،خالؿ فترة خمسينيات القرف العشريف .كقد برز الخالؼ

في ىذه المرحمة حكؿ البتركؿ ،حيث رأت السعكدية تقسيـ األرباح مناصفة ،في حيف أصرت إيراف عمى تأميـ
اآلبار .كحكؿ خمؼ بغداد الذم رفضتو السعكدية بينما قبمت كانضمت إليو إيراف ،كحكؿ الدعاءات اإليرانية

في البحريف التي رأت فييا السعكدية مساسان بإقميـ عربي خميجي تاريخان كحضارة.

 -مرحمة تقارب العالقات اإليرانية  -السعكدية في الستينيات ،حيث اتخذت الدكلتاف مكاقؼ متقاربة حكؿ

استقالؿ دكؿ الخميج ،كالمد القكمي الناصرم الذم ناصب السعكدية كايراف العداء كاعتبرىما دكلتيف رجعيتيف،
كالكحدة المصرية السكرية ،كالثكرة العراقية ،كالمد الشتراكي في اليمف الجنكبي.

 مرحمة ىدكء العالقات السعكدية  -اإليرانية ،في السبعينيات ،حيث اعترفت الدكلتاف باستقالؿ الدكؿالخميجية ،كحرصتا عمى إقامة عالقات كدية مع كؿ مف الكليات المتحدة كبريطانيا ،المتيف ترغباف في

استقرار اإلقميـ كضماف تدفؽ النفط .كىك األمر الذم انعكس إيجابان عمى العالقات الثنائية بيف البمديف.
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اٌّبحذ اٌزأٍ

اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()5229-5292
شيدت العالقات اإليرانية  -السعكدية منذ اندلع الثكرة اإلسالمية في إيراف عاـ  ،1979كقياـ
الجميكرية اإلسالمية اإليرانية كاألعكاـ التي تمتيا أحداثنا كتطكرات سياسية ميمة ،تركت آثارىا عمى العالقات
بيف إيراف كالمممكة العربية السعكدية .كقد تطكرت ىذه العالقات في ظؿ تأثير نكعيف مف القكل السياسية
اإليرانية حددتا شكؿ السياسة اإليرانية تجاه السعكدية .كىما :المؤسسة الدينية المتأثرة بالخالؼ مع الحركة

الكىابية ،أما القكة األخرل كالتي تبدك أكثر حضك انر في متابعة العالقة مع السعكدية فيي القكة العسكرية
كاألمنية ،كالتي يرتبط تقييميا في العادة بالتحالفات األمريكية في المنطقة .أما مجاؿ التنافس بيف السعكدية

كايراف فقد تمثؿ في أربعة ممفات كبرل تتفرع منيا جممة مف القضايا العامة :أكؿ ىذه الممفات ىك الممؼ
الديني المذىبي ،كالثاني متعمؽ بالتنافس عمى القيادة كالصدارة في العالـ اإلسالمي ،كالممؼ الثالث ىك

العالقة مع الغرب كتحديدان الكليات المتحدة ،كأخي انر ممؼ النفط (الزكيرم .)2013 ،كميما يكف؛ فإنو يمكف
تقسيـ سير تمؾ العالقات إلى فترتيف:

اٌفخشة األوًٌ :اٌؼاللاث اإلَشأُت اٌغؼىدَت فٍ ظً اٌزىسة اإلَشأُت (:)5292-5292
أصدر كزير الدفاع السعكدم (األمير سمطاف بف عبد العزيز) ،في آب  1978بيانان عبر فيو عف

تأييد السعكدية لمشاه ،في مكاجية " الشيكعية الدكلية " ،ثـ أعمف كزير الخارجية السعكدم (األمير سعكد

الفيصؿ) " :أف السعكدية ل تيدؼ إلى تغيير حكـ الشاه ،أك اإلطاحة بشخصو" (مجمة السياسة الدكلية،
.)23-22 :1979

كعندما أطاحت الثكرة اإلسالمية في إيراف بنظاـ الشاه في شباط  ،1979كأنيت تبعية إيراف السياسية

كالقتصادية لمكليات المتحدة ،خشيت السعكدية أف يقكـ شيعة المناطؽ الشرقية مف البالد بأعماؿ عدائية
مباشرة بتحريض مف إيراف (فاسيمييؼ .)508 ،1980 ،كمف ىنا اتخذت السعكدية مكقفان مناكئان لمثكرة

اإلسالمية في إيراف منذ انطالقيا .كقد عبر كلي العيد السعكدم األمير (فيد بف عبد العزيز) عف ذلؾ بقكلو:
" إف ما يحدث في إيراف خطر عمى اإلسالـ كالمسمميف ،إنيا ثكرة شكفينية تيدد المنطقة ،كلقد أكدت تكقعات
حككمتنا الرشيدة بأف أحداث الشغب التي تجرم في إيراف ليست إسالمية ،كأنيا مدعكمة مف قبؿ الماركسية،

كأف السعكدية تدعـ الشرعية في إيراف كالشاه يمثؿ ىذه الشرعية؛ ألف حكمو شرعي كقانكني" (الككاز:2007 ،

.)17

ثـ تعاممت السعكدية مع الثكرة اإلسالمية بعد نجاحيا بحذر ،فقد أعمف األمير (فيد بف عبد العزيز)

في  25شباط  ،1980أنو ليس لحككمة بالده كالحككمة الجديدة في إيراف أية مشاكؿ ،كنحف مرتاحكف تمامان
مف ىذه الناحية ،كأف ما ييـ السعكدية ىك استقرار األكضاع في إيراف باعتبارىا بمد إسالمي كصديؽ (الككاز،
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 .)19 :2007كلكف ذلؾ لـ يمنع السعكدية مف أف تعمف ترحيبيا بعكدة (اإلماـ آية ا﵀ الخميني) إلى إيراف،
كبإعالف جميكرية إيراف اإلسالمية ،كبتشكيؿ الحككمة اإليرانية برئاسة (ميدم باذرجاف) ،كذلؾ نظ انر ألنيا

كانت ترغب في استمرار العالقات الكدية بيف السعكدية كجميكرية إيراف الكليدة (األعظمي،156 :1992 ،

كجريسكف.)141 :1991 ،

كقد بدأت الحككمة اإليرانية الجديدة باإلعالف عف رغبتيا في التخمي عف دكر الشرطي في حكض

الخميج العربي (العمكيـ ،)119 :1989 ،كقامت بقطع العالقات اإليرانية مع إسرائيؿ في  18شباط 1979
(نراغي .)296 :1993 ،كىك تطكر إيجابي بالنسبة لمرؤية السعكدية .كلكف التصريحات اإليرانية بدأت

تعكس الكجو اآلخر لمثكرة تجاه السعكدية كسائر دكؿ الخميج العربي ،حيف شرعت في التيديد بتصدير الثكرة

اإليرانية ،كالعمؿ عمى إسقاط األنظمة الحاكمة فييا (الشيخ .)263 :1992 ،كىك األمر الذم أثار قمؽ

السعكدية كسائر دكؿ الخميج العربي ،بؿ سائر الدكؿ العربية ،حيث رأت السعكدية في التصريحات اإليرانية

تيديدان حقيقيان ألمف دكؿ الخميج العربي (الشرقاكم.)352 :1990 ،

كمع ذلؾ رأت السعكدية أف تسمؾ طرقان دبمكماسية لتسكية خالفاتيا مع طيراف ،مف جية ،كأف تأخذ

حذرىا بتطكير قدراتيا الحربية كتشكيؿ قكة ردع خميجية مف جية أخرل( .األعظمي .)157 :1992 ،كمف
ىنا ،سعت السعكدية إلى تحجيـ دكر حككمة الثكرة اإلسالمية اإليرانية داخؿ حدكد إيراف نفسيا .كمف ثـ

أعمنت السعكدية معارضتيا لسياستيا في عدد مف المؤتمرات اإلقميمية كالدكلية ،فقد عارض كزير النفط
السعكدم األسبؽ (أحمد زكي اليماني) في مؤتمر منظمة األقطار العربية المصدرة لمنفط (أكبيؾ) كالذم انعقد

في الككيت في عاـ  ،1979مساعدة دكؿ المنظمة إليراف في صراعيا مع اإلمبريالية األمريكية ،ثـ انسحب
مف المؤتمر احتجاجان عمى ذلؾ (الككاز.)21 :2007 ،

كردت إيراف ،في المقابؿ ،بإطالؽ تصريحات مناكئة لمسعكدية ،كمرد ذلؾ إلى أنو مع قياـ الثكرة

اإلسالمية في إيراف ،كقعت اضطرابات كاسعة في المنطقة الشرقية بالسعكدية ،كذلؾ استجابة لنداء الخميني
حرض الشيعة السعكديكف عمى الثكرة ضد النظاـ السعكدم .كرغـ أف السعكدية نجحت في إخماد الثكرة،
الذم ٌ
فقد ظؿ التكتر قائمان بينيا كبيف إيراف حتى نياية الحرب العراقية  -اإليرانية عاـ  ،1988كظمت تضغط عمى
إيراف دكليان ،حتى تخمت عف دعميا العمني لممتمرديف ،ثـ سعت في نفس الكقت ،لعالج األزمة الداخمية مف

خالؿ التطكير القتصادم ،حيث رصدت ميزانية كبيرة كذلؾ؛ بيدؼ تحسيف األحكاؿ المعيشية لسكاف اإلقميـ

مف الشيعة (الجازم.)121 :2014 ،

كتزامف مع دعكة القيادات اإليرانية الجديدة إلى تصدير الثكرة اإلسالمية ،قياـ مجمكعة مف المسمحيف

في تشريف الثاني  ،1979باحتالؿ المسجد الحراـ كمعظميـ مف الشيعة ،بزعـ إعالف أحدىـ بكصفو الميدم
المنتظر ،كحدثت اضطرابات في عدد مف المدف السعكدية كالخميجية ذات الكثافة الشيعية حتى استطاعت
القكات السعكدية بمساندة فرنسية إنياء تمؾ األزمة كالقبض عمى مدبرييا بعد خمسة عشر يكمان مف اندلع

أعماؿ الشغب (إدريس.)458 :2000 ،
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كىكذا َّأدت السياسات اإليرانية إلى صداـ بينيا كبيف السعكدية ،حكؿ مكسـ الحج فيما بيف سنتي
 1979ك ،1988فقد شف اإلعالـ اإليراني حممة عنيفة عمى النظاـ السعكدم منذ عاـ  ،1979دعا فييا إلى

نزع اإلشراؼ السعكدم عمى األماكف المقدسة ،إذ دعا الخميني إلى كضع المدينتيف المقدستيف مكة المكرمة
كالمدينة المنكرة تحت سيادة إسالمية مشتركة ،كما طالب رئيس كزرائو (مير حسيف مكسكم) عاـ ،1984

بإرساؿ قكات مف الدكؿ اإلسالمية كافة إلى مكة كالمدينة .كذلؾ عمى الرغـ مف أف ىاشمي رفسنجاني –

رئيس مجمس الشكرل آنذاؾ – قد سحب ذلؾ التصريح في نياية تمؾ السنة .كفي عاـ  1988نظمت
الحككمة اإليرانية مؤتم انر في لندف لمدعكة إلى نزع السيادة السعكدية عف الحرميف الشريفيف ،كأصبح مكسـ
الحج منذ عاـ  1979مناسبة سنكية لنتقاد األنظمة العربية ،كخصكصان الخميجية ،كعالقاتيا بالكليات

المتحدة كاسرائيؿ .كقد أدت ىذه األحداث إلى صدامات بيف الحجاج اإليرانييف كقكات األمف السعكدم ،بمغت

ذركتيا عاـ  1987عندما اتيمت السعكدية إيراف بتيريب كميات مف المتفجرات خالؿ مكسـ الحج ،كأدت
المصادمات إلى كفاة ما يقرب مف أربعمائة شخص في مكة المكرمة (العتيبي .)131-130 :2008 ،كفي
عاـ  1988منع اإلماـ الخميني اإليرانييف مف أداء فريضة الحج احتجاجان عمى قياـ السمطات السعكدية

بتخفيض عدد الحجاج اإليرانييف مف مئة كخمسيف ألؼ حاج إلى أربعيف ألؼ ،كما قاـ عمالء إيرانيكف بتفجير
قنابؿ حقيقية في مكة المكرمة عاـ ( 1989المانع.)235-234 :1996،

كشيدت نفس الفترة مدخالن آخر لمتكتر حكؿ الحرب العراقية  -اإليرانية ( ،)1988-1980حيث

استمر المكقؼ السعكدم المناكئ لمنظاـ اإليراني خالؿ ىذه الحرب ،منذ نشكبيا في أيمكؿ  ،1980حيث

تأممت السعكدية في أف تضعؼ الحرب إيراف ،كتضعؼ مف إمكاناتيا لمعمؿ ضد السعكدية كباقي دكؿ الخميج
العربي .كمما يذكر أف مبعث الخكؼ السعكدم تمثؿ في الخشية مف أف تمتد العمميات الحربية إلى المممكة،

خطر عمى نقؿ النفط عبر الخميج (فاسيمييؼ .)509 :1986 ،كقد تجمى المكقؼ السعكدم المناكئ
أك تشكؿ
ان
إليراف أثناء تمؾ الحرب ،في قكؿ الممؾ خالد عاـ ،1981لمرئيس العراقي(صداـ حسيف) " :إننا معكـ في

السابؽ كالحاضر ،كاننا معكـ في حربكـ العادلة لستعادة سيادتكـ عمى أراضيكـ المسمكبة ،كسيطرتكـ الكاممة
كالشرعية عمييا " (الككاز.)32-31 :2007 ،

كدفع قياـ جميكرية إيراف اإلسالمية سنة  ،1979كاشتعاؿ الحرب العراقية  -اإليرانية عاـ ،1980

دكؿ الخميج العربية الست )السعكدية كالككيت كاإلمارات كسمطنة يعماف كقطر كالبحريف( إلى تشكيؿ مجمس
التعاكف لدكؿ الخميج العربية حيث كقعت الدكؿ الخميجية الست في  4شباط  1981بالرياض ،كثيقة ما عرؼ
فيما بعد باسـ " مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية " (العيدركس ،)311 :1774 ،ثـ أعمف عف ميالد المجمس

في أبكظبي في  25آيار ( 1981آؿ سعكد ،)110 ،1988 ،كذلؾ باعتباره آلية إقميمية لجمع الشمؿ

الخميجي كتكحيد الصؼ ،لمكاجية األخطار التي تحدؽ بأمف المنطقة ،نتيجة تكجيات النظاـ الجديد في
إيراف ،كالغزك السكفياتي ألفغانستاف ،كاستمرار رحى الحرب العراقية – اإليرانية (العتيبي.)68 :2008 ،
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ككاف مكقؼ الحككمة اإليرانية شديد التحسس تجاه ىذا المجمس ،حيث اعتبرتو تجمعان عربيان خميجيان

معاديان يعمؿ ضدىا (قاسـ ،)121 ،1996 ،كأنو بمثابة حمؼ عسكرم ،كتجمع عربي سياسي كاقتصادم مف
شأنو المساس بالمصالح اإليرانية ،ككسيمة إلبعادىا عف مركز التأثير في حكض الخميج العربي ،كلتشكيؿ

غطاء لمنفكذ السعكدم في دكؿ الخميج العربي .كمع ذلؾ ظمت السعكدية تحاكؿ أف تقيـ عالقات كدية مع
إيراف؛ لمتخفيؼ مف حدة عدائيا لدكؿ المجمس ،كمف مخاطر قياميا بدعـ القكل المعادية في المنطقة

(.)Hunter, 1990: 118- 119

عمى أية حاؿ ،فقد اصطدـ التكجو اإليراني نحك تصدير الثكرة اإلسالمية بقكة إسالمية كبرل في منطقة

الخميج ،بؿ كفي العالـ اإلسالمي ىي السعكدية ،كقد بدأت بكادر ذلؾ الصداـ في اتجاىيف( :العتيبي،
.)118 :2008

 يدكر األكؿ :حكؿ اتياـ إيراف لمسعكدية بأنيا ل تمثؿ اإلسالـ الحقيقي ،كبذلؾ تطرح إيراف نفسيا بصفتيانظامان إسالميان بديالن يمثؿ اإلسالـ الحقيقي ،كربما كانت عممية طرح فكرة تدكيؿ األماكف المقدسة تعبي انر عف

ذلؾ التكجو.

 أما الثاني :كىك أف إيراف بدأت تطرح نفسيا باعتبارىا قكة إسالمية عالمية داخؿ العالـ ،مؤكدة أنياحامية اإلسالـ كقضاياه.

كمف ىنا يمكف ،القكؿ إف النظاـ اإليراني الجديد كاف يعمؿ بغطاء ديني لتنفيذ أطماعو الفارسية في

الخميج العربي ،مف خالؿ تطبيؽ شعار(اإلماـ الخميني) في تصدير الثكرة اإليرانية إلى دكؿ المنطقة،
كالمطالبة بالبحريف كأجزاء أخرل مف الخميج العربي ،ككانت السعكدية مدركة تمامان ليذا التكجو اإليراني
كأىدافو في التكسع ،كليذا سعت إلى محاصرتو.

كأخذت التيديدات اإليرانية لمدكؿ الخميجية مع تقدـ الحرب العراقية – اإليرانية ،صيغة اليجكـ

الصريح ،بخاصة ضد السعكدية كالككيت نتيجة دعميما المالي لمعراؽ ،فبدأت البحرية اإليرانية ،تتعرض
لناقالت النفط في الخميج بعد أف بدأ العراؽ في قصؼ منصات النفط اإليرانية في منطقة " بكشير" ،كتبنت
إيراف سياسة " النفط لمجميع أك ل أحد " .كخالؿ شير آيار  ،1985بدأت إيراف بقصؼ الناقالت السعكدية

كالككيتية داخؿ المياه اإلقميمية لمبمديف ،األمر الذم أدل إلى تكسيع مسرح الحرب لتتجاكز الحدكد العراقية -

اإليرانية َّ
كىددت بإغالؽ مضيؽ ىرمز(العتيبي.)142-141 :2008 ،

ككانت أسعار النفط مف بيف كجكه الخالفات اإليرانية  -السعكدية في ذلؾ الحيف؛ فعمى أثر اليبكط

الحاد في أسعار النفط ،صرح رئيس كزراء إيراف (مير حسيف مكسكم) في شباط  ،1986بأف " :صادرات

النفط السعكدية ىي العامؿ الرئيس في انييار األسعار ،كأنو ل يكجد مبرر لممستكل الجارم مف الصادرات
السعكدية ،كأف إيراف لف تمتزـ الصمت إزاء ىذه القضية " ،ثـ ىددت إيراف عمى لساف رئيس البرلماف اإليراني

(عمى أكبر ىاشمي رافسنجاني) بأنيا قد تكقؼ صادراتيا النفطية كميان ،كأنيا قد تتخذ إجراءات مشددة ضد
السعكدية ،إذا ما ثبت أنيا مسؤكلة عف ىبكط األسعار(النداكم.)158-156 :1990 ،
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كفي خضـ ىذا الجك المشحكف بالتكتر بيف البمديف ،شيد عاـ  1986جممة مف المباحثات ،كالتي
شممت زيارة قاـ بيا كزير الخارجية السعكدم (سعكد الفيصؿ) إلى طيراف في تمكز ،1986تبادؿ فييا
الطرفاف كجيات النظر حكؿ مختمؼ القضايا ،منيا الحج ،كالحرب العراقية  -اإليرانية ،كاألكبيؾ .بالمقابؿ قاـ
كزير الخارجية اإليراني (عمي كليتي) بزيارة إلى الرياض في كانكف األكؿ ،1986ككانت مساعي السعكدية
تتمخص في حؿ القضايا مكضع الخالؼ ،كخصكصان إنياء الحرب بيف العراؽ كايراف ،كالحيمكلة دكف انتشار

تأثير الثكرة اإلسالمية اإليرانية ،غير أف تمؾ المباحثات لـ تسفر عف شيء ،كعقب ذلؾ اتخذت السعكدية
سياسة جديدة تجاه إيراف ،فاتجيت إلى الدعـ الكامؿ لمعراؽ ،ككضعت عددان مف مكانئيا كمطاراتيا تحت
تصرؼ العراؽ (الككاز.)26 :2007،

اٌفخشة اٌزأُت :اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت (:)1991-5292
جاءت السعكدية في المركز الثاني بعد اإلمارات العربية مف حيث التبادؿ التجارم مع إيراف خالؿ

فترة حكـ (اإلماـ الخميني) ،رغـ الخالفات السياسية كالمذىبية ،كمع ذلؾ تذبذب الميزاف التجارم خالؿ تمؾ
الفترة بيف البمديف بيف الفائض كالعجز بنسب متقاربة ،باستثناء عاـ  ،1989حيث تحقؽ لممممكة العربية
السعكدية فائض بمغ نحك (سبعة كثمانيف) مميكف دكلر ،فبمغت صادراتيا إليراف (ثمانية كثمانيف) مميكف

دكلر ،بينما كانت كارداتيا ل تتعدل المميكف دكلر خالؿ ذلؾ العاـ .كيعكد ضعؼ العالقات التجارية بيف
السعكدية كايراف إلى عكامؿ سياسية تتعمؽ بالصراع بيف البمديف ،الذم كصؿ إلى حد القطيعة الدبمكماسية عاـ
 1988نتيجة أعماؿ الشغب اإليرانية خالؿ مكسـ الحج ،كبسبب الخالؼ المذىبي بيف البمديف ،كالمكقؼ

السعكدم مف الحرب العراقية  -اإليرانية (العتيبي.)156 :2008 ،

كظير بعد كفاة (اإلماـ الخميني) عاـ  ،1989عدد مف المؤشرات اإليجابية في العالقات بيف إيراف

كالسعكدية ،كبخاصة بعد استئناؼ العالقات الدبمكماسية بيف الرياض كطيراف ،حيث أخذت مسيرة التقارب
بيف البمديف عدة مظاىر ،أكليا المحادثات السرية التي عقدت بيف الطرفيف في جنيؼ خالؿ شباط ،1989

كثانييا حضكر إيراف اجتماع منظمة المؤتمر اإلسالمي في مدينة جدة في آذار مف العاـ نفسو ،كثالثيا إنياء
إيراف مقاطعتيا لمكسـ الحج (صحيفة الجزيرة السعكدية.)2002 ،

كجاءت أزمة الخميج الثانية في كقت تغير القيادة السياسية في إيراف؛ حيث صعد (عمي خامنئي) مف

رئاسة الدكلة إلى منصب المرشد العاـ ،كانتقؿ (ىاشمي رفسنجاني) مف رئاسة الشكرل إلى رئاسة الدكلة،
ك َّأدت حرب الخميج الثانية عاـ  ،1991-1990كالتي نجمت عف الجتياح العراقي لمككيت ،إلى إثارة جك مف

التعارض في المكقؼ اإليراني تجاه تمؾ األحداث فيما بيف القيادات السياسية كالقيادات الدينية داخؿ إيراف.
ففي الكقت الذم أعمنت فيو الحككمة اإليرانية أف مكقفيا مف الحرب ىك الحياد ،راح بعض القيادييف الدينييف
كالسياسييف لألجنحة المختمفة يدلكف بتصريحات تتعارض مع السياسة الرسمية لمحككمة .كمع ذلؾ سعت

إيراف إلى تحسيف عالقاتيا مع دكؿ الخميج بالعمؿ عمى تعزيز استقرار المنطقة ،كأعمف الرئيس (ىاشمي
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رفسنجاني) أنو  " :يجب عمى إيراف كقؼ استعداء اآلخريف ،كأف تحجـ عف التدخؿ في شؤكنيـ الداخمية ".
كىك ما يعني أف تصدير الثكرة تراجع بكصفو ىدفان مف أىداؼ السياسة الخارجية اإليرانية (العتيبي:2008 ،

.)167 ،162-161

كمع ذلؾ ،أدركت إيراف خالؿ تجربتيا في فترة الجميكرية األكلى أنيا غير قادرة عمى تغيير الخريطة

السياسية لمنطقة الخميج تغيي انر جذريان ،كأف أيديكلكجيتيا الثكرية قد ككجيت بالرفض التاـ مف جانب الدكؿ
الخميجية .كقد ثبت إليراف فشؿ استخداـ القكة في إدارة عالقاتيا اإلقميمية ،ككاف مف نتاج تمؾ السياسة

الجديدة .كبدأت في التقارب مع السعكدية ،ألف التقارب معيا باعتبارىا أكبر كأقكل الدكؿ في مجمس التعاكف
السٌنة كالشيعة ،كاآلراء المتعارضة فيما يتعمؽ
ىك أمر يعكقو عدد مف العكامؿ ،منيا الختالؼ المذىبي بيف ي
َّ
الحادة فيما يتعمؽ بالدكر اإلقميمي لكؿ منيما ،كالييمنة عمى الخميج،
بالصحكة اإلسالمية ،كالمنافسة
كالختالؼ حكؿ السياسات النفطية .ككاف مف مؤشرات ذلؾ التعاكف اجتماع كزير الخارجية اإليراني عمي

أكبر كليتي مع كزراء خارجية دكؿ مجمس التعاكف الخميجي عمى ىامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـ

المتحدة في  25أيمكؿ  ،1990كمشاركة إيراف في اجتماعات كزراء خارجية دكؿ المجمس في مسقط في 4
كانكف األكؿ  1990ألكؿ مرة منذ إنشاء المجمس ،كذلؾ لبحث العالقات بيف إيراف كدكؿ المجمس ،ككضع

حد لستيالء العراؽ عمى الككيت ،كبحث سبؿ ضماف أمف المنطقة عمى المدل البعيد .كبعد أياـ مف انتياء

األزمة كاسترداد الككيت ،أعادت إيراف كالسعكدية عالقاتيما الدبمكماسية في  26آذار  ،1991بعد قطيعة
دامت نحك أربع سنكات ،كتبكدلت الزيارات الرسمية بيف البمديف (العتيبي.)196-191 :2008 ،

جراء انييار النظاـ الدكلي
كمما دفع إيراف نحك التقارب مع السعكدية ما ط أر عمى المنطقة ،مف ى
القديـ ،كتفكؾ التحاد السكفيتي كبركز إرىاصات العكلمة ،كظيكر نظاـ عالمي جديد ،فقد أعادت النخبة

اإليرانية النظر في سياستيا القتصادية كالسياسية ،كزادت مف الىتماـ بأكضاعيا الداخمية ،حيث تكصمت

إلى ضركرة تبني برنامج إعادة بناء البالد عمى المستكل القتصادم .كمف ىنا رأت أف تحسيف عالقاتيا مع
السعكدية يؤدم إلى دعـ األمف كالستقرار في المنطقة .كىكذا عادت الحككمة اإليرانية إلى استئناؼ عالقاتيا
الدبمكماسية مع السعكدية في  26آذار ،1991بعد انقطاع داـ نحك ثالثة أعكاـ (قرقاش.)205 :1996 ،

كفي المقابؿ ٌركزت السعكدية جيكدىا ،بعد تكتر العالقات الخميجية  -العراقية إثر اجتياح العراؽ
لمككيت ،عمى احتكاء إيراف مف خالؿ استئناؼ العالقات الدبمكماسية المقطكعة بعد مصادمات مكسـ الحج

النزع اإليراني – اإلما ارتي ،كسعييا إلى تأميف التحدم القادـ مف
في عاـ  ،1987إضافة إلى عدـ تصعيد ا
إيراف عف طريؽ امتصاص الندفاعات اإليرانية (تكفيؽ.)318 :2003 ،

فقد استطاعت إيراف الخركج مف تمؾ األزمة بالعديد مف المكاسب التي أعادت ليا دكرىا اإلقميمي في

منطقة الخميج ،ككضعتيا عمى خريطة القكل الدكلية مف جديد بعد فترة مف العزلة الدكلية ،كلقى المكقؼ
اإليراني ارتياحان في األكساط الخميجية كبخاصة السعكدية ،مف حيث إمكانية قبكؿ إيراف شريكان إقميميان في
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الترتيبات األمنية بعد األزمة ،حيث شاركت إيراف في اجتماع كزراء خارجية دكؿ مجمس التعاكف الذم عقد
في مسقط في  4كانكف األكؿ  ،1990األمر الذم انعكس عمى ق اررات تمؾ القمة (العتيبي.)173 :2008 ،

كلـ تمنع ىذه األجكاء مف بركز عدد مف المشاكؿ ،فعمى الرغـ مف أف الرئيس اإليراني (ىاشمي

رفسنجاني) قد أعطى تكجيياتو لبعثة الحج اإليرانية في عاـ  ،1992بضركرة التزاـ الحجاج اإليرانييف
بتعميمات البعثة كرعاية الجانب السياسي كالمعنكم لفريضة الحج ،بشرط أل يؤدم ذلؾ إلى إىماؿ الجكانب

غير السياسية لمحج ،كطمأنة السمطات السعكدية إلى أف الحجاج اإليرانييف ل ينككف اإلخالؿ باألمف كازعاج
الحجاج كالمسؤكليف السعكدييف ،فإف ىذا التكجيو لـ يمنع الحجاج اإليرانييف مف تنفيذ " إعالف البراءة مف

المشركيف " ،باعتباره أم انر كاجبان تعد فريضة الحج مف دكنو ناقصة ،مما أدل إلى عدـ الستقرار خالؿ مكسـ

الحج .كمما يذكر أف إيراف طالبت السعكدية في عاـ  ،1994بأف تككف نسبة الحجاج الذيف تبعثيـ إلى مكة

في مكسـ الحج أكثر مف العدد المسمكح ليا بو ،كالذم أقرتو منظمة المؤتمر اإلسالمي ،لكف السمطات
السعكدية رفضت ذلؾ (العتيبي.)165-164 :2008 ،

ِّ
المتشدد مف
كما أف العالقات بيف البمديف لـ تتحسف كثي انر في ذلؾ الحيف ،بسبب المكقؼ اإليراني
مسألة الجزر اإلماراتية الثالث المحتمة منذ عاـ  ،1971حيث َّ
تجدد مكضكع النزاع بقكة في عاـ ،1992
نتيجة اإلجراءات التعسفية التي اتخذتيا السمطات اإليرانية في جزيرة أبك مكسى ،كالتحرش بالعائالت

اإلماراتية ،كالمدرسيف المقيميف عمى تمؾ الجزيرة ،كفتح مطار في الجزيرة ،كنصب منصات صكاريخ فكقيا،
ك ِّ
التعدم عمى الجزء الذم يخضع لسمطة دكلة اإلمارات مف الجزيرة ،منتيكة بذلؾ بنكد مذكرة التفاىـ الخاصة

بجزيرة أبك مكسى المعقكدة بيف إيراف كامارة الشارقة عاـ (1971العتيبي .)196 ،2008 ،كمما سبؽ يتضح

أف ذلؾ ىك ما دفع السعكدية لتقميص حجـ عالقاتيا مع الحككمة اإليرانية الجديدة ،كقصرىا عمى بعض
األنشطة القتصادية كالتجارية تحديدان.

كقد سعى رافسنجاني في أيمكؿ  1993لمتقارب مع اإلدارة السعكدية ،بيدؼ الحصكؿ عمى دعميا

لمطالب إيراف بزيادة حصة إنتاجيا في منظمة األكبيؾ .كقد نجـ عف ىذه المساعي دعكات رسمية إليراف

لزيارة الرياض ،إل أف دعكة إيراف لمممؾ فيد نجـ عنيا خالفات داخمية بيف المحافظيف كالمعتدليف ،فبدأت
بعض الشخصيات الدينية اإليرانية التيجـ عمى السعكدية كقادتيا في الصحؼ اإليرانية .كىك ما أدل إلى

ابتداء مف
انتكاسة في العالقات بيف الدكلتيف ،ثـ ساءت العالقات أكثر نتيجة التكترات المتعمقة بمسألة الحج
ن
مكسـ حج عاـ ( 1994الخزار.)7-6 :2003،
كتكترت العالقات اإليرانية  -السعكدية ،كالعالقات اإليرانية  -الخميجية إجمالن ،مع حمكؿ عاـ

 ،1995نتيجة الدعـ اإليراني لممعارضة الشيعية التي باتت تؤرؽ قادة بمداف الخميج .كتمثمت ذركة ذلؾ في

اليجكـ المسمح الذم كقع في ميناء " الخبر " السعكدم ،بإلقاء قنبمة عمى ثكنة تابعة لمقكات األمريكية ىناؾ،
كالذم أدل إلى مقتؿ تسعة عشر أمريكيان كجرح أكثر مف مئة آخريف ،كأشارت التحقيقات السعكدية إلى أف

28

ذلؾ اليجكـ كاف مؤامرة مدعكمة مف إيراف ،قامت بيا جماعة شيعية سعكدية تطمؽ عمى نفسيا اسـ " حزب
ا﵀ السعكدم " (العتيبي.)165 :2008 ،

تطكر ممحكظان حتى عاـ  ،1997كقد تمثؿ ىذا التطكر
كلكف شيدت العالقات اإليرانية  -السعكدية
ان

في عقد المجنة المشتركة ألكثر مف ثمانية اجتماعات ،كفي التكقيع عمى أكثر مف  25اتفاقية بيف

الطرفيف(الزكيرم ،)2013 ،كفي تنفيذ سمسمة مف المشاريع القتصادية الميمة دكف كسيط ،حيث كصؿ

التبادؿ التجارم عاـ  1999إلى ( )150مميكف دكلر ،ككصؿ عدد المشاريع المشتركة إلى ( )12مشركعان
استثماريان .كبمغ إجمالي رأس الماؿ المستثمر ( )280ممبكف دكلر ،منيا  %77لمجانب السعكدم ك%12
لمجانب اإليراني ،كالباقي لشركاء آخريف (مبيضيف .)362-354 :2008 ،كقد كاف ىذا التقارب نتاج "

التكترت " التي انتيجيا الرئيس اإليراني (ىاشمي رفسنجاني) كخمفو الرئيس (محمد خاتمي) ،أحد
ا
سياسة نزع

أبرز الداعيف لتعزيز العالقات مع السعكدية (الزكيرم.)2013 ،

كخالصة القكؿ ،إف الرئيس اإليراني(ىاشمي رفسنجاني) كاف يؤمف بأىمية تطكير عالقات إيراف

بالسعكدية ،حيث دأب عمى القكؿ ،بأف حؿ المشكالت القتصادية التي تعانييا إيراف رىف بالتعاكف بينيا كبيف

السعكدية .كأف تمؾ الفترة قد شيدت استئناؼ الرحالت الجكية بيف طيراف كجدة ،كتنسيقان في تحديد أسعار

النفط ارتفاعان كانخفاضان ،كتكقيع البمديف لمجمكعة مف التفاقيات التي شممت المجالت القتصادية ،كالتقنية،
كالعممية ،كالثقافية ،كالرياضية ،كمجالت العمالة ،كمكافحة المخدرات ،كالستثمارات المتبادلة (أبك عامكد،
.)155-152 :2000

كمف ىنا شيدت عالقات البمديف تطكرات ميمة عمى الجانب القتصادم ،كمف أىـ مؤشراتيا

(العتيبي:)266 :2008 ،

 -تشجيع المشركعات المشتركة ،كاقامة المعارض التي مف شأنيا زيادة التعاكف التجارم.

 تطكير أعماؿ المجنة القتصادية السعكدية-اإليرانية المشتركة عبر بحث السبؿ الكفيمة بتعزيز العالقاتبينيما ،كدعـ تعاكف القطاع الخاص ،كاقامة المعارض التجارية كالقتصادية.

 مشاركة السعكدية في معرض " إيراف  " 2000الذم افتتح في مدينة َّجدة بمشاركة أربعمائة شركة

متخصَّصة.

كمما يذكر أف حجـ التبادؿ التجارم بيف البمديف ارتفع مف (ثالثة كثالثيف) مميكف دكلر عاـ ،1995

إلى أكثر مف (مئة كأربعة) مالييف دكلر في عاـ ( 1999العتيبي.)266 :2008 ،

كلكف ،كعمى الرغـ مف نغمة العتداؿ التي سادت الدبمكماسية اإليرانية خالؿ فترة حكـ رفسنجاني،

فإف ذلؾ لـ يمنع مف بركز بعض التكترات في العالقات الثنائية مف كقت آلخر ،كقد ظيرت ىذه التكت ارت

فيما يمي (العمكيـ:)13-12 :1992 ،

 -اإلصرار عمى الدخكؿ طرفان في أم ترتيبات أمنية في المنطقة.

 -التدخؿ المباشر في الخالفات الحدكدية بيف قطر كالبحريف مف خالؿ دعميا لمجانب القطرم.
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 -فرض سيادتيا الكاممة عمى جزر اإلمارات الثالث عاـ .1992

 دعكة رفسنجاني إلى ضركرة طرح القضايا السياسية خالؿ مكسـ الحج ،كىك ما مثؿ َّتحديان لإلرادة

السعكدية.

كقد أدت ىذه السياسة إلى استبقاء العالقات اإليرانية  -السعكدية في حدىا األدنى ،كحالت دكف تطكرىا

تطك انر إيجابيان بالقدر الكافي .كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ ،أخذت العالقات بيف الدكلتيف منذ عاـ  ،1997تسير

نحك تطكر متميز اتسـ بطابع خاص في تدعيـ العالقات اإليرانية  -السعكدية ،كفي ظؿ اإلدارة اإليرانية
الجديدة المتمثمة بكصكؿ الرئيس (محمد خاتمي) إلى كرسي الرئاسة في إيراف ،كىذا ما سيتـ بيانو في
الصفحات التالية.

30

اٌّبحذ اٌزاٌذ
اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()9001-5229
سعت إيراف ،اتساقان مع سياسة النفراج مع العالـ الخارجي التي اتبعيا الرئيس محمد خاتمي

( ،)2005-1997إلقامة عالقات مع الدكؿ مبنية عمى " الكرامة كالعقالنية كالمصمحة القكمية " ،كالى بناء
جسكر الثقة بينيا كبيف المممكة العربية السعكدية ،لتحقيؽ انفراج في العالقات الخميجية اإليرانية عمى
المستكيات السياسية كالقتصادية كالتجارية ،فتبكدلت الزيارات بيف إيراف كعدد مف دكؿ الخميج عمى أرفع
المستكيات(العتيبي.)109 ،2008 ،

كىكذا بدأت انطالقة جديدة لمعالقات بيف البمديف ،حيث سعى خاتمي إلى تحسيف العالقات بيف

الرياض كطيراف ،ألنو كاف عمى قناعة بأف اللتقاء اإليراني – السعكدم ،ىك الطريؽ الكحيد لمتفاىـ اإليراني

كرس خاتمي جيكده عمى الساحة الداخمية اإليرانية ،كاىتـ بالمشركع اإلصالحي الذم تميز
– الخميجي ،كلذا ٌ
بالعتداؿ ،كطرح فكرة حكار الحضارات كاستبعد فكرة (تصدير الثكرة) كالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ
المجاكرة (صحيفة البياف اإلماراتية.)2002 ،

كاف كصكؿ الرئيس اإلصالحي اإليراني ،محمد خاتمي إلى السمطة في إيراف ،في أيار ،1997بداية

لعيد جديد في عالقات إيراف الخارجية ،فقد تبنى خاتمي برنامجان قائمان عمى عالقات حسف الجكار ،كاقرار
السالـ كالحتراـ مع جميع دكؿ العالـ ،كعمى المصالحة مع المجتمع الدكلي .كمف ىنا تخمى عف مصطمح

(تصدير الثكرة) ،حيث أكد عمى ذلؾ بقكلو " :إف رأس أكلكياتي الستراتيجية في السياسية الخارجية يقكـ عمى
تعزيز العالقات كتكثيقيا مع جميع أقطار العالـ العربي " (بف جدك.)263 :2000 ،

كبير مف
كقد شيدت العالقات اإليرانية  -السعكدية تحسنان مممكسان ،نظ انر ألف لكؿ مف الطرفيف عددان ان

المصالح كاألىداؼ التي يسعى لتحقيقيا بالتنسيؽ مع الطرؼ اآلخر ،فإيراف مف جانبيا كانت تسعى إلى
كسب الدكلة الخميجية األقكل؛ لتدعيـ مكانتيا كنفكذىا في المنطقة ،كلكسر حالة الجمكد في السياسة

الخارجية اإليرانية التي اتسمت بيا دبمكماسية الجميكرية في طيراف في فترة الثكرة اإلسالمية .كفي المقابؿ
رأت السعكدية أف عالقاتيا مع إيراف في ظؿ رئيسيا الجديد (محمد خاتمي) ينبئ بتطكرات إيجابية ،كقد يخمؽ
جكان مف التفاىـ في المجاليف :السياسي كالقتصادم ،كيؤدم إلى تحسف في عالقاتيا القتصادية مع إيراف في

مجاؿ النفط كالتجارة (صحيفة البياف اإلماراتية.)2001 ،

كقد تجمى ىذا التحسف الممحكظ بشكؿ كاضح في الزيارات التي قامت بيا الكفكد الرسمية كالبرلمانية

اإليرانية إلى السعكدية كالككيت كباقي الدكؿ الخميجية (العتيبي .)236 :2008 ،كعمى ضكئيا استؤنفت
الرحالت الجكية بيف الدكلتيف ،كجرت لقاءات دبمكماسية كاقتصادية متبادلة عمى أعمى المستكيات ،حيث تـ

المقاء بيف (رافسنجاني) رئيس مجمع تشخيص مصمحة النظاـ في إيراف ككلي العيد السعكدم األمير (عبدا﵀
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بف عبد العزيز) ،عمى ىامش اجتماعات مؤتمر القمة اإلسالمية الستثنائي في (إسالـ أباد) في منتصؼ عاـ
 ،1997ثـ تـ المقاء الثاني لكلي العيد السعكدم مع الرئيس اإليراني الجديد (محمد خاتمي) ،خالؿ مؤتمر

القمة اإلسالمية الذم عقد في طيراف في كانكف األكؿ  ،1997التي اعتبرت بمنزلة نجاح كبير لمقيادة
اإليرانية الجديدة التي تمكنت في كقت قميؿ مف تكلييا مف كسر العزلة الدكلية حكليا نتيجة ظيكرىا بكجو

القيادة المعتدلة (العتيبي.)236 :2008 ،

كتعززت مبادرات التعاكف تمؾ بزيارة كؿ مف رافسنجاني لمرياض كزيارة كزير الخارجية السعكدم،

سعكد الفيصؿ إلى طيراف في شيرم شباط كأيار مف عاـ  ،1998كتكقيعيما عمى اتفاقات تعاكف مدتيا

خمسة أعكاـ مف ( ،)2002-1998في المجالت القتصادية كالعممية كالثقافية كالفنية بيدؼ تشجيع مكاطني
الدكلتيف عمى الستثمار في تمؾ المجالت (الخزار .)12-11 :2003 ،كأعقب تمؾ التفاقات زيارات تجارية
كاقتصادية متبادلة عديدة ،خالؿ شيرم أيار كحزيراف مف عاـ (1998تاريخ العالقات السعكدية اإليرانية،

 .)2004كقد بمغ التعاكف في ذلؾ الحيف إلى حد تشكيؿ لجنة اقتصادية سعكدية – إيرانية مشتركة ،تجتمع

دكريان لمبحث في سبؿ تعزيز العالقات ،كتطكير السياسات الخاصة بالمجالت المذككرة ،كقد عززت ىذه

المجنة فرص التبادؿ التجارم حيث نشطت المبادلت التجارية بيف الدكلتيف ،فزار الرياض كفد إيراني كبير

في تشريف الثاني  ،1998ضـ نحك ( )350مف رجاؿ األعماؿ كالتجارة كالصناعييف اإليرانييف؛ لممشاركة في

معرض لممنتجات اإليرانية في السعكدية (الخزار .)10-9 :2003 ،كجاءت زيارة كزير الدفاع اإليراني(عمي

شمخاني) لمسعكدية في ىذا السياؽ ،حيث اعتبرت ىذه الخطكة حمقة متقدمة في سمسمة المؤشرات اإليجابية
بيف السعكدية كايراف (العتيبي.)219 :2008 ،

ثـ جاءت زيارة (األمير سمطاف بف عبد العزيز) ،النائب الثاني لرئيس مجمس الكزراء ككزير الدفاع

كالطيراف السعكدم ،إلى طيراف في أكؿ آيار  ،1999كىي الزيارة التي كانت بمنزلة خطكة تمييدية أساسية

لزيارة خاتمي (العتيبي .)262 :2008 ،كمف ىنا جاءت زيارة الرئيس اإليراني محمد خاتمي لمرياض في
آيار ،1999لتعطي دفعة أكبر لتحسيف العالقات بيف البمديف ،فقد تمخض عف ىذه الزيارة بياف ختامي
مشترؾ تضمف عدة أمكر منيا (الخزار:)10 :2003 ،

 -1أف إيراف كالسعكدية ترسياف أسسان لمتعاكف الستراتيجي ،كتنسيؽ المكاقؼ المشتركة مف القضايا اإلقميمية
كالدكلية.

 -2أف الدكلتيف قد اتفقتا عمى ضركرة اتخاذ الخطكات الكفيمة بتعزيز التعاكف القتصادم كالتجارم ،كتنشيط
عمؿ المجنة القتصادية لتعزيز التبادؿ التجارم كالستثمارم.

كبناء عمى ذلؾ ،كصؼ خاتمي ىذه الزيارة بأنيا " بداية فتح صفحة جديدة في عالقات البمديف " ،كقد
مثٌمت دفعة لعالقات إيراف اإلقميمية بصفة عامة كلمعالقات السعكدية  -اإليرانية بصفة خاصة ،كدلَّت عمى

ح اررة الرغبة في العالقات تمؾ الحفاكة الكبيرة التي استقبؿ بيا الرئيس محمد خاتمي مف جانب المسؤكليف
السعكدييف ،كمف ذلؾ تـ منح خاتمي " قالدة بدر الكبرل " التي قمَّده إياىا الممؾ فيد (حماد.)1 :2000 ،
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ثـ تكاصمت الزيارات كالمقاءات بيف المسؤكليف اإليرانييف كالسعكدييف ،عمى جميع المستكيات
الخارجية ،كالداخمية ،كالدينية ،كالحربية ،كالتجارية ،كعززت الحاجة لتنسيؽ السياسات النفطية ىذا التقارب،
ألف النفط يشكؿ العصب القتصادم األساسي كالمؤثر عمى سير العالقات بيف إيراف كأقطار الخميج العربي

عمكمان ،كبيف إيراف كالسعكدية خصكصان باعتبارىما مف أكبر الدكؿ المنتجة لمنفط (صحيفة أخبار الخميج،
.)2002

كفي ضكء ذلؾ ،أكد زعماء (مجمس التعاكف الخميجي) في مسقط أكاخر شير نيساف  ،2000حرصيـ

عمى إقامة عالقات كثيقة تحكميا الثقة المتبادلة ،كحسف الجكار كاحتراـ حقكؽ الطرفيف ،كعدـ التدخؿ في

الشؤكف الداخمية (العتيبي.)219 :2008 ،

كىكذا كصمت العالقات اإليرانية  -السعكدية إلى أعمى مستكل ليا مف الترابط كالتنسيؽ كالتعاكف ،كمما

عمؽ ىذا التكجو ،تكقيع التفاؽ األمني المبرـ في نيساف  ،2001كىذا ما سيتـ تكضيحو.

االحفالُت األُِٕت اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ٌؼاَ :9005
أوالا :دوافغ االحفالُت األُِٕت:
أعربت السعكدية عمى لساف كزير الدفاع األمير (سمطاف بف عبد العزيز) ،بعد زيارتو لطيراف في
آيار  ،1999أف التباحث بشأف إقامة ميثاؽ أمني كدفاعي مشترؾ بيف دكؿ مجمس التعاكف كايراف ،مبني
عمى فمسفة سياسية ميمة ،إذ تنظر السعكدية إليراف عمى أنيا الشريؾ الرئيس في الخميج العربي سكاء قبمتو

دكؿ مجمس التعاكف أـ ل .كىي ترل أف استثناء طيراف مف منظكمة أمنية عمى المدل الطكيؿ أمر غير
معقكؿ ،كأف مشاركة إيراف في أم ترتيبات أمنية مستقبمية أمر حتمي ل مفر منو .كمف جية أخرل فإف

السعكدية اعتبرت أف السبيؿ الكحيد لستعادة الجزر اإلماراتية لف يككف إل بالطرؽ السممية ،كمف خالؿ
تحقيؽ تقارب ممحكظ بيف الجانب اإليراني كدكؿ مجمس التعاكف .كىذا ما عبر عنو في الكقت نفسو كزير

الخارجية السعكدم المذككر بقكلو " :إف تطكير العالقات األخكية المبنية عمى المصالح مع إيراف ،يييئ
األمكر في العالقات لألفضؿ ،كيسيـ في تسكية المسائؿ العالقة مع إيراف (صحيفة البياف اإلماراتية،
.)2001

أما بالنسبة إليراف ،فقد كانت تدرؾ ىذا األمر ك ٌتركج لو ،حتى إف كزير خارجيتيا( كماؿ خرازم)،
صرح في آذار  2000بقكلو " :إف أمف المنطقة يتبمكر في ظؿ تعاكف كؿ دكليا ،كاف حاجتيا إلقامة عالقات
أمنية جيدة مع السعكدية يعد عامالن أساسيان لمشعكر بالطمئناف "(صحيفة أخبار الخميج البحرينية.)2002 ،

كقد شيدت ىذه الحقبة نكعان مف التقارب في كجيات النظر بيف السعكدية كايراف ،ففي تصريحات

لكزير الدفاع السعكدم في بداية نيساف  ،2000أشار إلى " :أنو ل تكجد مخاكؼ لدل السعكدية مف العراؽ
كايراف " .كفي ىذا القكؿ تأكيد عمى أف التطكر الذم حدث في العالقة بيف البمديف يقكـ عمى أساس الثقة
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المتبادلة كالطمئناف ،كأف طرقان جديدة إلحالؿ األمف كالستقرار في المنطقة ترتكز عمى إزالة التكتر كتعزيز
الثقة كالتعاكف مع إيراف ،تأخذ طريقيا لمتنفيذ .كقد تأكد ىذا المعنى في كممة لكزير الخارجية السعكدم في
افتتاح مجمس الك ازرة الخميجي في جدة في  19نيساف ،2000حيث قاؿ " :إف عالقات دكؿ المجمس مع إيراف
تشكؿ ركيزة أساسية في أمف منطقة الخميج " (أبك عامكد.)154 :2000 ،

كفي زيارة ثانية لكزير الدفاع اإليراني (شمخاني) إلى الرياض في آيار  ،2000تبادؿ الطرفاف

مقترحات لكضع صيغة مشتركة لميثاؽ أمني تتمثؿ في معاىدة دفاعية أمنية ،كفي تشكيؿ تكتؿ إقميمي يضـ
بناء عمى الصيغ المقترحة التي كاف قد أعدىا (رافسنجاني) عندما كاف
إيراف كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي .ن
رئيسان ،ك(محسف رضائي) عندما كاف قائدان لمحرس الثكرم اإليراني .كقد تركزت محادثات شمخاني مع
المسؤكليف السعكدييف عمى سبؿ التكصؿ إلى إقامة نظاـ أمني إقميمي شامؿ لمكاجية المخاطر ،كالتحديات

التي تيدد اإلقميـ برمتو (الخزار.)18-16 :2003 ،

رأُاا  /اٌّحاوس األعاعُت ٌالحفالُت األُِٕت:
كقعيا كزير الداخمية األمير (نايؼ
تـ تكقيع التفاقية األمنية في الرياض في  16نيساف ،2001حيث ٌ
بف عبد العزيز) عف الجانب السعكدم ،كفي حيف كقعيا عف الجانب اإليراني نظيره (عبد الكاحد مكسكم

لرم) ،كقد تضمنت التفاقية عدد مف مجالت التعاكف األمني ،مف أبرزىا (طاىر:)113 :2001 ،

 -1إنشاء منتدل أمني لمحكار الستراتيجي بيف البمديف ،ييدؼ إلى رصد األخطار المشتركة التي تيدد أمف
البمديف ،كاقامة آلية مشتركة لمكاجية ىذه األخطار.

 -2التعاكف في مجاؿ مكافحة الجريمة المنظمة ،كاإلرىاب الدكلي ،كجرائـ الثراء غير المشركع ،كالجرائـ
القتصادية المتصمة بعمميات غسيؿ األمكاؿ ،كجرائـ تيريب األسمحة كالبضائع كتيريب اآلثار كالتراث

الثقافي ،كغيرىا.

 -3التعاكف في مجاؿ اإلنقاذ البحرم ،كمكافحة التسمؿ غير المشركع كتجارة المخدرات.
 -4التعاكف في مجاؿ التدريب األمني مف قكات الشرطة ،كتبادؿ الخبرات كالمعمكمات األمنية.
 -5منع اليجرة غير القانكنية ،كفرض الرقابة عمى الحدكد كالمياه اإلقميمية.

 -6كضع تسييالت أكبر لمحجاج اإليرانييف في مكسمي الحج كالعمرة ،كالغاء قرار حظر سفر اإليرانييف إلى
األراضي السعكدية في غير رحالت الحج ،كفتح أبكاب إيراف أماـ السعكدييف كسائر الخميجييف دكف الحاجة

لمحصكؿ عمى تأشيرة مسبقة.

 -7حرية انتقاؿ المكاطنيف بيف البمديف ،كفقان لألنظمة المعمكؿ بيا في كؿ دكلة ،بما يحفز مجالت التبادؿ
التجارم بينيما.

 -8تحجيـ نشاطات المعارضة السياسية في كال البمديف.
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راٌزاا  /أبؼاد االحفالُت األُِٕت:
ييعد التفاؽ بالنسبة إليراف ،تدشينان لبداية عيد جديد مف التعاكف اإلقميمي مع دكؿ مجمس التعاكف
الخميجي ،كليس فقط مع السعكدية ،كأىمية ىذا التدشيف لطيراف يكمف في تكقيع التفاؽ مع أكبر دكلة
خميجية كىي السعكدية ،كىدفت حككمة خاتمي مف خالؿ التفاؽ تكصيؿ ثالث رسائؿ إقناعيو متباينة
التجاىات (الككاز:)47 :2007 ،

األولى :مفادىا إقناع دكؿ الخميج ،بانتفاء مسكغات الكجكد العسكرم األجنبي ،كل سيما الكجكد العسكرم
األمريكي في المنطقة.

الثانية :دعكة صريحة ليـ بتكقيع اتفاقيات مشابية ،تساعد عمى تحقيؽ الستقرار في الخميج ،عممان بأف

الككيت كسمطنة يعماف قد قطعتا شكطان معقكلن عمى ىذا الدرب.
الثالثة :أف التفاؽ يمكف أف يككف خطكة مرحمية ،نحك اتفاقيات دفاعية مستقبمية مشتركة ،تحمؿ في طياتيا
إمكانيات قياـ ترتيبات أشمؿ ،مف خالؿ تدريبات عسكرية مشتركة ،أك عقد صفقات أسمحة ،كتبادؿ
خبرات فنية عسكرية.

أما بالنسبة لمسعكدية ،فتكمف أىمية التفاؽ ،في أنو بمنزلة أحد الختبارات الرئيسة لمنكايا اإليرانية،

كالتي تجسدت في خطكات تدريجية متبادلة اتخذت طكاؿ التسعينيات ،لكف لـ تتسارع حركتيا إل في عيد
الرئيس اإليراني (خاتمي) .كقد صرح كلي العيد السعكدم األمير (عبد ا﵀ بف عبد العزيز) في عاـ ،1999
مدافعان عف حؽ إيراف في التسمح لحماية أمنيا(مجمة مختارات إيرانية.)2001 ،

مؤشر ميمان عمى طريؽ التطبيع اإليراني -العربي ،ففضالن عف أنو يمكف أف
ىذا كيشكؿ التفاؽ
ان

يككف نكاة أكلية لتكقيع اتفاقيات مماثمة مع دكؿ الخميج األخرل ،ألنو يحمؿ مضمكنان أعمؽ كأشمؿ كيرمي إلى
تنقية أجكاء العالقات اإليرانية – العربية ،كبخاصة مع مصر كالعراؽ ،بيدؼ إحداث حالة مف التكازف

الستراتيجي إزاء التحالؼ التركي – اإلسرائيمي المدعكـ مف الكليات المتحدة (الككاز.)49-48 :2007 ،

ييعد التفاؽ ،عمى الصعيد الدكلي ،انتقاصان صريحان مف فرض الكجكد العسكرم األجنبي في الخميج،
كخاصة الكجكد العسكرم األمريكي ،فبقدر ما كانت الرياض تعي أىمية الكجكد العسكرم الغربي في المنطقة

منذ اندلع حرب الناقالت اإليرانية عاـ ،1987ثـ الجتياح العراقي لمككيت عاـ  ،1990بقدر ما تبدلت ىذه

الرؤية ،كبدأت تتعالى األصكات المطالبة برحيؿ ىذه القكات أك تخفيض حجميا عمى أقؿ تقدير ،بعدما أصبح
كجكدىا عبئان ثقيالن عمى خزانتيا ،كبعدما تحممت دكاعي الذريعة األمريكية التي ركجتيا طكاؿ الثمانينيات

المصدر الرئيس لتيديد أمف الخميج .كمف ثـ بات البحث عف
كالتسعينيات؛ بأف إيراف دكلة راعية لإلرىاب ك ٌ
البديؿ اإلقميمي أم انر ممحان ،كلعؿ سعي دكؿ الخميج كعمى رأسيا السعكدية ،إلى عقد اجتماع مجمس التعاكف
الخميجي في أكاخر آيار  ،2001لبحث تطكير نظاـ ما عرؼ باسـ " درع الجزيرة " بزيادة حجـ قكاتو مف
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مؤشر عمى مراجعة البحث عمى نحك جدم في ذلؾ البديؿ ،الذم
( )5000فرد إلى ( )18000فرد ،يعد
ان
يمكف أف يتسع ليضـ إيراف لحقان (الككاز.)50-49 :2007 ،

كيمكف القكؿ ىنا ،أف السعكدية كبعد خركج العراؽ مف المعادلة اإلقميمية ،كجدت أف خيار التقارب

مع إيراف كاحدان مف بيف الخيارات المتاحة أماميا ،ففضمت إقامة ىذا التفاؽ األمني معيا ،كالذم أعطاىا
حاف انز أكبر لتحسيف عالقات البمديف ،كبخاصة بعد تكلي الرئيس (محمد خاتمي) الحكـ في إيراف؛ إذ عكست

التفاقية األمنية بيف إيراف كالسعكدية جممة مف الحقائؽ ،منيا أنيا مثمت مرحمة جديدة عمى صعيد التفاعالت
كالعالقات اإليرانية – السعكدية خالؿ حقبة الرئيس خاتمي ،كىي الحقبة التي شيدت أحداث أيمكؿ عاـ

 ،2001كالتي استيدفت الكليات المتحدة بتفجير برجي التجارة فييا ،كما تالىا مف تداعيات دكلية كاقميمية،

أكليا الحتالؿ األمريكي ألفغانستاف ،كبداية اشتعاؿ أزمة إيراف النككية مع مطمع عاـ ،2002ثـ احتالؿ
العراؽ كاسقاط نظامو في نيساف ،2003كقد انعكس كؿ ذلؾ سمبان عمى طبيعة التفاعالت اإلقميمية القائمة في

المنطقة.

فمـ يعد العراؽ مصدر تيديد كما كاف مف قبؿ ،بؿ أصبح التيديد يأتي مف طبيعة التغيير الذم حدث

في العراؽ ،كمف دكامة الفكضى كالصراع الطائفي كالمذىبي الذم استشرل أمره إلى حد الصراع كالحرب
األىمية ،كىك أمر لو مدلكلتو كانعكاساتو السياسية كاألمنية عمى الصعيد العراقي ،كعمى سائر الدكؿ المجاكرة

(الشايجي.)152-151 :2008 ،

كقد دعا ىذا األمر كالن مف إيراف كالسعكدية في أكاخر فترة الرئيس (خاتمي) ،كبخاصة فيما بيف

عامي  2003ك ،2005لمعمؿ عمى تدعيـ عالقات البمديف ،كتنسيؽ جيكدىما المشتركة لمحفاظ عمى كحدة

العرؽ ،كبمكرة مكاقؼ جادة إزاء محاكلت تقسيمو إلى دكلة شيعية ،كدكلة سنية ،كأخرل كردية .كمع ذلؾ اتجو
ا
التنافس بيف السعكدية كايراف ،بعد انييار العراؽ عمى أثر الحتالؿ حكؿ الدكلة المركزية في النظاـ اإلقميمي
في الخميج ،كىك ما دفع كؿ منيما لألخذ باستراتيجية السعي لبناء(الدكلة المركزية  ،) Core State -بيدؼ

تعزيز مكانتو في اإلقميـ (عبد الحي .)284 :2010 ،كعمى ضكء ذلؾ ،قاـ كزير الخارجية السعكدم (سعكد

الفيصؿ) بعقد سمسمة لقاءات دبمكماسية في عدد مف العكاصـ العربية كاألجنبية بيدؼ التأسيس لمكقؼ مكحد
تجاه مساعي التمدد اإليراني كالتنبيو عمى المخاطر التي قد تنجـ عف اإلجحاؼ بحؽ الطائفة السنية في ظؿ

األكضاع العراقية الجديدة (الجازم .)135 :2014 ،كقد تـ التفاؽ بيف السعكدية كسائر الدكؿ الخميجية،
منذ ذلؾ الحيف ،حكؿ ضركرة تجريد إيراف مف قدراتيا النككية كالتدميرية .كقد أصبح مكقؼ ىذه الدكؿ أكثر
كضكحان في معارضتيا لمبرنامج النككم اإليراني ،منذ عاـ ( 2005الجازم.)149 :2014 ،
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الخالصة:

تفاكتت مسيرة العالقات بػيف المممكػة العربيػة السػعكدية كايػراف منػذ نشػأتيا عػاـ  ،1925مػدان كجػز انر .ككػاف

التقارب الذم شيدتو العالقات اإليرانية  -السعكدية في عيد الشاه رضا بيمػكم ،ذا فائػدة كبيػرة عمػى الػدكلتيف،
حيث نجحت الدكلتاف في مكاجية المد الشيكعي في المنطقة ،كفػي تحقيػؽ قػدر كبيػر مػف السػتقرار اإلقميمػي،

إل أف سػػقكط نظػػاـ الش ػاه محمػػد رضػػا بيمػػكم ،الػػذم انتيػػي بثػػكرة الشػػعب اإلي ارنػػي ،كتأسػػيس جميكريػػة إي ػراف

اإلسالمية عاـ  ،1979قد أدل إلى فتكر بؿ تكتر العالقات اإليرانية-السعكدية .فقد شيدت العالقات اإليرانية
 -السػػعكدية منػػذ قيػػاـ الجميكريػػة اإلسػػالمية فػػي إي ػراف ،العديػػد مػػف حػػالت التصػػادـ ،كالتػػكتر ،ككػػاف الص ػراع

المذىبي ،كاختالفات المصالح كالسياسات مف أكبر العكامؿ المؤثرة فيو.

لقد شكؿ نجاح الثكرة اإلسالمية اإليرانية عاـ  ،1979انقالبان حادان في العالقػات اإليرانيػة – السػعكدية فػي

عيد الشاه ،كالتي كانت السػعكدية كايػراف فػي عيػده بمثابػة الركيػزتيف أك الػدعامتيف لالسػتراتيجية األمريكيػة فػي
منطقة الخميج كالشرؽ األكسط ،كقػد تحكلػت العالقػات بػيف البمػديف مػف التحػالؼ ،إلػى الصػداـ فػي زمػف ىيمنػة

مرشد الثكرة اإلماـ(آية ا﵀ الخميني) ،حيث ظؿ مؤشر العداء كالتكتر مسيط انر عمى الحقبة الزمنية الممتػدة منػذ

قياـ الثكرة حتى كفاة الخميني ،ثـ خالؿ حرب الخميج الثانية ( ،)1991-1990كقد أسيمت بعػض التطػكرات
في التأسيس لمرحمة جديدة مف العالقات ،التػي تباطػأت فييػا مسػاعي إيػراف لتصػدير الثػكرة .كقػد بػرز فػي تمػؾ

المرحمة ،نجـ الرئيسيف اإليرانييف :ىاشمي ارفسنجاني ،كمحمد خاتمي ،المذيف كرسا نيجييما السياسي لتأسيس
عالقػات حسػػف جػكار مػػع السػعكدية كبػػاقي الػدكؿ الخميجيػػة ،بخاصػػة فػي عيػػد الػرئيس خػػاتمي الػذم تبنػػى مبػػدأ

حكار الحضارات ،كسمؾ طريؽ النفتاح عمى العالـ ،كالتطبيع مع سائر الدكؿ العربية.

كقػد شػيدت العالقػات اإليرانيػة  -السػعكدية ،نتيجػة ذلػػؾ ،درجػة معقكلػة مػف التنسػيؽ كالتعػاكف ،تمثمػت فػػي

تعػػدد كتبػػادؿ زيػػارات المسػػؤكليف ،كفػػي تكقيػػع التفاقيػػة األمنيػػة عػػاـ ،2001كىػػي التفاقيػػة التػػي شػػكمت محطػػة

ميمة عمى طريؽ العالقات اإليرانية  -السعكدية.

كقػد أدل قيػػاـ الكليػػات المتحػػدة بػػاحتالؿ العػراؽ كاسػػقاط نظػػاـ الحكػػـ فيػػو فػي عػػاـ  ،2003إلػػى جممػػة مػػف

التكجيات المختمطة التي شابت العالقات بيف الدكلتيف ،حيث برز الخالؼ الشيعي السني ،كسيطرت الطائفية
عمػػى الب ػرامج السياسػػية ،كأصػػبح الع ػراؽ نيب ػان لمقػػكل اإلمبرياليػػة ،كاسػػتغمت إي ػراف الف ػراغ السياسػػي لمتػػدخؿ فػػي

شػػؤكف الع ػراؽ الداخميػػة .األمػػر الػػذم تطمػػب أف تػػدار العالقػػات اإليرانيػػة السػػعكدية كبخاصػػة فيمػػا بػػيف ع ػامي
 2003ك ،2005بكثيػػر مػػف الدقػػة ،كبالرغبػػة المشػػتركة مػػف كػػال الػػدكلتيف ،فػػي إبقػػاء التفػػاىـ بينيمػػا؛ لحمايػػة
المصالح المشتركة مف جية ،كلمتقميؿ مف مخاطر كجكه الخالؼ ،كبخاصة حكؿ الممؼ النككم ،كعمى المكانة

اإلقميمية التي كانت كؿ دكلة مف الدكلتيف تسعى لبمكغيا عمى حساب األخرل.

37

اٌفصً اٌزاٌذ
اٌّحذداث اٌذاخٍُت اٌّؤرشة فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت– اٌغؼىدَت
اٌّبحذ األوي :اٌّحذداث اٌذاخٍُت اإلَشأُت
اٌّبحذ اٌزأٍ :اٌّحذداث اٌذاخٍُت اٌغؼىدَت
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ِمذِت:
تتأثر كؿ مف الجميكرية اإلسالمية اإليرانية كالمممكة العربية السعكدية بالعديد مف العكامؿ كالمحددات

الداخمية كاإلقميمية كالدكلية التي تؤثر بمجمميا في تكجيات السياسية الخارجية في كال البمديف ،باإلضافة إلى
تأثير ىذه المحددات عمى العالقات الثنائية بينيما ،كتأتي ىذه المحددات لتفرض نفسيا بقكة عمى إدارة النظاـ

السياسي الحاكـ في إيراف كالسعكدية ،لتشمؿ مختمؼ الجكانب كالمجالت السياسية كالقتصادية كالجتماعية
كاألمنية.

لذا فإف دراسة المحددات ذات أىمية ،ألنيا تعد مف األنماط المتداخمة كالمتشابكة التي تؤثر في

النظاـ السياسي في تفاعالتو الداخمية كالدكلية ،باإلضافة إلى أف ىذه العكامؿ ترتبط بعممية صنع القرار
السياسي لمبمديف ،كتنعكس عمى أداء السياسات العامة ليما ،كعمى تنفيذ استراتيجيات مستمرة لممحافظة عمى
دكرىما كمكانتيما في مجاليما اإلقميمي كالدكلي ،كلتحقيؽ أىداؼ النظاـ السياسي القائـ في كال البمديف.

كلمعرفة طبيعة الدكر الذم تمارسو كؿ مف إيراف كالسعكدية تجاه بعضيما ،باإلضافة إلى جكارىما

اإلقميمي فيما يخص منطقة الخميج ،ل بد مف تكضيح العكامؿ كالمحددات المؤثرة في تكجيات السياسة

الخارجية لكال البمديف ،كسنقكـ في ىذا الفصؿ باستعراض أىـ المحددات الداخمية المؤثرة عمى العالقات
اإليرانية – السعكدية ،مف خالؿ مبحثيف اثنيف ،يتناكؿ المبحث األكؿ المحددات الداخمية الخاصة بالجميكرية
اإلسالمية اإليرانية ،أما المبحث الثاني فيتناكؿ المحددات الداخمية الخاصة بالمممكة العربية السعكدية ،مف

خالؿ تكضيح انعكاسات ىذه العكامؿ كالمحددات عمى التكجو العاـ لمسياسات اإلقميمية الخاصة بكؿ مف
إيراف كالسعكدية.
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اٌّبحذ األوي
اٌّحذداث اٌذاخٍُت اإلَشأُت
ىناؾ العديد مف المحددات الداخمية المتعمقة بالجميكرية اإلسالمية اإليرانية ،كالتي تؤثر في تكجيات

النظاـ السياسي اإليراني في مختمؼ الجكانب كالمجالت السياسية كالقتصادية كالجتماعية كاألمنية .ككما
ىك كاضح ،فإف ىذه المحددات ليا دكر مؤثر في التكجيات السياسية اإليرانية الخارجية تجاه دكؿ الجكار

العربي كل سيما مع المممكة العربية السعكدية.

كسنتناكؿ في ىذا المبحث أىـ العكامؿ كالمحددات الداخمية المؤثرة في صناعة القرار السياسي

إليراف ،كما سيأتي بالتفصيؿ:

أوالا  /اٌّىلغ االعخشاحُجٍ إلَشاْ:
إف دراسة المكقع لدكلة ما ،ليس المقصكد منو التحديد المجرد الذم يربط بيف أرض الكحدة السياسية،

كبيف معالـ معينة ،أك مرتبطة بتحديدات فمكية أك كصفية ،كانما الجغرافيا السياسية التي تيدؼ مف كراء ىذا

التحديد أك الكصؼ ،إلى إبراز القيمة الفعمية لممكقع الجغرافي؛ ألنو يعطي لمدكلة شخصية خاصة ،كيكجو
سياستيا باتجاىات معينة ،كيؤثر في قكتيا كفي الكيفية التي تككف عمييا مصالحيا الحيكية ،كفي الدكر الذم
يمكف أف تمارسو في الكسط اإلقميمي كالدكلي (رينكفاف كدكركز.)28 :1989 ،

تقػ ػ ػػع إي ػ ػ ػراف فػ ػ ػػي الجنػ ػ ػػكب الغربػ ػ ػػي مػ ػ ػػف قػ ػ ػػارة آسػ ػ ػػيا ،كقػ ػ ػػد ارتػ ػ ػػبط تاريخيػ ػ ػػا السياسػ ػ ػػي كالقتصػ ػ ػػادم

ارتباطػ ػ ػ ػان قكيػ ػ ػ ػان بمكقعي ػ ػ ػػا الجغ ارف ػ ػ ػػي؛ إذ تبم ػ ػ ػػغ مس ػ ػ ػػاحتيا ( 1.648.195كم ػ ػ ػػـ ،)2كتتمت ػ ػ ػػع إيػ ػ ػ ػراف بإطاللتيػ ػ ػ ػا
عم ػ ػػى أى ػ ػػـ المس ػ ػػطحات المائي ػ ػػة ،كى ػ ػػي :الخم ػ ػػيج العرب ػ ػػي ف ػ ػػي الجن ػ ػػكب الغرب ػ ػػي كالبح ػ ػػر العرب ػ ػػي كالمح ػ ػػيط

اليندم في الجنكب كبحر قزكيف في الشماؿ (جكدت.)656 :2000 ،

يعػػد المكقػػع الجغ ارفػػي كالسػػتراتيجي إلي ػراف مػػف أىػػـ العكامػػؿ كالمحػػددات المػػؤثرة كالدائمػػة فػػي سياسػػة

إيراف الخارجية كمف أكثر مقكماتيا ثباتان؛ إذ تمتمؾ مسػاحة كبيػرة شػ ٌكمت مػف خالليػا مسػاحة جغرافيػة متكاممػة،

انعكس ػت عمػػى سياسػػتيا الداخميػػة كالخارجيػػة ،كيمتػػاز مكقػػع إي ػراف الجغ ارفػػي بأنػػو مػػف المكاقػػع المفتكحػػة نحػػك

الخػػارج؛ إذ تمتمػػؾ إي ػراف س ػكاحؿ بحريػػة طكيمػػة مكزعػػة عمػػى أكثػػر مػػف منفػػذ بحػػرم ،مػػف جيػػة الشػػماؿ (بحػػر
قػػزكيف) كمػػف جيػػة الجنػػكب الغربػػي (الخمػػيج العربػػي) ،كتعػػد ىػػذه الس ػكاحؿ نافػػذة إي ػراف الرئيسػػة عم ػى العػػالـ
الخػػارجي ،إذ تسػػيطر إي ػراف مػػف خالليمػػا عمػػى مم ػرات مائيػػة ىامػػة كحيكيػػة ،كقػػد كانػػت ليػػذه المنافػػذ البحريػػة
تػأثيرات كبيػرة عمػى طبيعػة العالقػات اإليرانيػة مػػع العػالـ الخػارجي ،كل سػيما دكؿ الخمػيج العربػي ،كمػا ٌشػجعيا

ىذا المكقع عمى التصػاؿ المباشػر مػع البحػار المفتكحػة ،كخصكصػان مػف جيػة الجنػكب ،إضػافة إلػى أف إيػراف

قػػكة بحريػػة مػػف خػػالؿ بنػػاء القكاعػػد العسػػكرية عمػػى تمػػؾ الس ػكاحؿ ،كل سػػيما الس ػكاحؿ الش ػرقية لمخمػػيج العربػػي
(األحكازم.)2015 ،
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كقد اكتسب مكقع إيراف أىميػة اسػتراتيجية كبيػرة بسػبب إطاللتػو كاشػرافو عمػى مضػيؽ ىرمػز كسػيطرتو
عمى بعض الجػزر المكجػكدة فيػو؛ إذ يعػد ىػذا المضػيؽ مػف أىػـ المعػابر المائيػة عالميػان ،إذ يعبػر خاللػو يكميػان

أكثػػر مػػف (100سػػفينة) ،أم بمعػػدؿ سػػفينة كاحػػدة كػػؿ 15دقيقػػة (ال ػراكم .)7 :2001 ،ممػػا أدل إلػػى ازديػػاد
أىمية إيػراف ل سػيما أنيػا قػكة تشػرؼ كتسػيطر عمػى المضػيؽ كالجػزر الكاقعػة فيػو ،كىػذا يزيػد مػف أىميػة إيػراف

السػػتراتيجية؛ ألف القػػكة التػػي تشػػرؼ كتسػػيطر عمػػى ىػػذا المضػػيؽ تسػػتطيع أف تػػتحكـ فػػي الحيػػاة السياسػػية،
كالعسكرية ،كالتجارية الداخمة كالخارجة مف الخميج العربي (عمي.)11 :1764 ،

كقد تصاعد النفػكذ اإلي ارنػي لألسػباب المبنيػة عمػى أىميػة المكقػع (الجيػك -اسػتراتيجي) إليػراف ،باعتبارىػا حمقػة
كصؿ بيف أىـ إقميميف نفطيػيف كىمػا (إقمػيـ الشػرؽ األكسػط كاقمػيـ كسػط آسػيا) ،كىػي بػذلؾ تحتػؿ مركػز القمػب

لممناطؽ النفطية في العالـ ،إضافة إلى ككنيا مدخالن رئيسان لجميكريات آسػيا الكسػطى كمنطقػة القكقػاز ،كالتػي

حسب تكصيؼ أستاذ الجيكبكليتيؾ (سبيكماف  )Spykmanمرشحة بأف تككف قمب العالـ كمركز الصراع ،مػا
بيف القكل الكبرل لمسيطرة عمييا ،كل سيما مف طرؼ الكليات المتحدة كركسيا (نكفؿ.)8 :1996 ،

تمتمؾ إيراف مكقعان جغرافيان ميمان عبر مختمؼ األزمنة التاريخية؛ إذ أنيا تمثؿ حمقة الكصؿ بيف

الشرؽ كالغرب ،كبمثابة ممر طبيعي لمتجارة العالمية بيف الشرؽ األقصى كحكض البحر المتكسط ،لذلؾ
أطمؽ عمييا مفتاح الشرؽ ،كقد ساعد ذلؾ عمى إتاحة الفرصة أماميا لالتصاؿ بمختمؼ الدكؿ؛ ألنيا الطريؽ

الحيكم في الستيراد كالتصدير بيف الشرؽ كالغرب ،لكف ىذه القيمة قد تأثرت نكعان ما كل سيما بعد افتتاح
قناة السكيس عاـ 1869ـ ،مما أدل بإيراف عمى زيادة تكجييا صكب الخميج العربي ،الذم يتمتع بأىمية
اقتصادية كاستراتيجية تتزايد يكمان بعد يكـ في خريطة الىتمامات الدكلية ،كىذا ما أكده الخبراء كالمختصكف

في العالقات الدكلية ،بأنو لك كاف العالـ دائرة سطحية ككاف المرء يبحث عف مركزىا ،لكاف ىنالؾ سبب جيد
لمقكؿ بأف المركز ىك الخميج العربي (خمؼ.)15 :1994 ،
كمما تقدـ يتضح ،أف إيػراف تمتمػؾ مكقعػان اسػتراتيجيان مت ازيػدان فػي األىميػة عبػر التػاريخ ،كىػذا مػا أكدتػو

النظريػات السػتراتيجية ،كذلػػؾ بكقكعيػا ضػػمف منػاطؽ الػتحكـ كالقػػكة فػي العػػالـ ،فضػالن عػف كجػػكد الػنفط فييػػا،
ككقكعيػػا بػػيف منطقتػػيف غنيتػػيف بػػالنفط ىمػػا الخمػػيج العربػػي كبحػػر قزكي ػػف ،ىػػذه المكانػػة السػػتراتيجية إلي ػراف

أعطػػت ال ػرئيس (نجػػاد) حػػاف انز قكي ػان كمنحتػػو قػػكة فػػي تكجياتػػو السياسػػية اإلقميميػػة المتشػػددة ،كالتػػي ظيػػرت فػػي
عالقات إيراف الخارجية تجاه الدكؿ الخميجية عمكمان ،كالسعكدية عمى و
نحك خاص.

رأُاا /حشوُبت إٌظاَ اٌغُاعٍ اإلَشأٍ:
ػر جػػذريان ،مػػف نظػػاـ شاىنشػػاه (ممػػؾ
يعػػد النظػػاـ السياسػػي اإلي ارن ػي ،النمػػكذج النظمػػي الػػذم تغيػػر تغيػ ان

الممكؾ) ،إلى نظاـ ذم طابع إسالمي ،كمنذ ذلؾ التغيير ،أصبحت السياسات الداخمية كالخارجية اإليرانية فػي
مكقع ترقب مف الباحثيف في حقؿ النظـ السياسية ،فتجربة الدمج بيف سمطة الكلي الفقيو (حؽ التعيػيف) ،كبػيف
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س ػػمطة الش ػػعب (ح ػػؽ النتخ ػػاب) ،ى ػػي تجرب ػػة غي ػػر مس ػػبكقة ف ػػي ت ػػاريخ ال ػػنظـ السياس ػػية ،كم ػػا حمم ػػت الث ػػكرة
اإلسالمية في طياتيا نكعان آخر مف التجديد ،مف حيث إنيػا المػرة األكلػى التػي تتحمػؿ حركػة إسػالمية بمفردىػا

مس ػػؤكلية بن ػػاء دكل ػػة ،بع ػػدما كان ػػت التج ػػارب اإلس ػػالمية األخ ػػرل تج ػػارب نظري ػػة عم ػػى مس ػػتكل الدكل ػػة كالحك ػػـ
(محمد.)11 :1999 ،

كيتسـ النظاـ السياسي في إيراف بسمتو الدينية ،فيك قائـ عمى أساس كمبدأ الحككمة اإلسالمية التي

تعتمد فكرة كنظرية (كلية الفقيو) كأساس لمحكـ ،كيتميز النظاـ السياسي أيضان بالمركزية فضالن عف طبيعة
تركيبتو المعقدة كالمتشابكة كالمتداخمة ،كالتي تتميز عف الكثير مف النظـ السياسية في العالـ بتنكع كتعدد

مصادر صنع القرار فيو كتداخميا .كبحسب ىيكمية ىذا النظاـ ،فإف المؤسسات الدستكرية المككنة لو منيا ما
يقع ضمف السمطات الثالث (التنفيذية -التشريعية -القضائية) ،كمنيا مؤسسات مستقمة عف ىذه السمطات

الثالث كتسيـ ىذه المؤسسات الدستكرية فضالن عف الجمعيات الدينية كالسياسية كالجمعيات الثكرية كالبازار
كغيرىا في صناعة القرار السياسي كالتأثير عميو ،كقد حدد الدستكر اإليراني ىيكمية كصالحيات ىذه

المؤسسات كحدد كظائفيا بشكؿ ل يتقاطع مع بعضيا اآلخر ،كفي الحالت التي قد تتقاطع معيا ىذه
الصالحيات فإف حؿ اإلشكالية التي قد تنشأ بيف ىذه المؤسسات تككؿ إلى (المرشد األعمى لمثكرة
اإلسالمية) ،الذم يتكلى حسـ ىذه المسالة باعتباره أعمى سمطة رسمية سياسية كدينية في ىيكمية النظاـ

السياسي اإليراني (العبيدم.)157 :2008 ،

كقد أكدت بنكد الدستكر اإليراني في معظميا عمى إسالمية النظاـ ،مف خالؿ صياغتيا كفؽ

المنظكر الشرعي اإلسالمي كفي إطار المذىب الرسمي لمبالد كىك المذىب (الثنا عشرم) ،كأشارت المادة
الرابعة مف الدستكر اإليراني ،إلى أف المكازيف اإلسالمية يجب أف تككف األساس الذم تبنى عميو كافة

التشريعات كالقكانيف كالنظـ في البالد ،كفي مختمؼ مجالت الحياة السياسية كالقتصادية كالجتماعية
كالثقافية ،كالتأكيد عمى عدـ إصدار أك تبني أم قانكف أك تشريع يخالؼ الشرع اإلسالمي (دستكر الجميكرية

اإلسالمية اإليرانية ،المادة الرابعة).

إف النظاـ السياسي في إيراف ل يمكف أف يكصؼ بالنظاـ الديمقراطي ،بالرغـ مف تعدد مصادر صنع

القرار السياسي فيو؛ ألف المؤسسات الدستكرية المككنة لو كالتي تسيـ بشكؿ أك آخر في صنع القرار ،تخضع
ق ارراتيا في نياية المطاؼ لتكجييات كتأثيرات (المرشد األعمى لمثكرة اإلسالمية) ،كل تككف نافذة إل بعد
كيعد ىذا النظاـ مف األنظمة اإلسالمية الشمكلية كىك أقرب في طبيعتو إلى صفة النظاـ
تصديقو عمييا ،ي
المركزم ،لكنو يتمتع بنكع مف السمة الديمقراطية داخؿ نظامو الداخمي كالذم يسيطر عميو رجاؿ الديف
المتشددكف ،كالتي تككف مقتصرة عمى ىذه النخبة ،سكاء في انتخاب رئيس الجميكرية كترشيحو لمكزراء ،أك

في استجكابيـ كامكانية حجب الثقة عنيـ مف قبؿ مجمس الشكرل اإلسالمي (العبيدم.)176 :2008 ،

كيمكف القكؿ :إف طبيعة النظاـ السياسي في إيراف تجعمو يتميز عف الكثير مف األنظمة السياسية في

العالـ؛ إذ يضـ في مككناتو السياسية كالدستكرية إلى جانب السمطات الرئيسة الثالث (التنفيذية ،كالتشريعية،
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كالقضائية) ،مؤسسات أخرل تسيـ عمى نحك مباشر في عممية صنع القرار السياسي أك ليا القدرة عمى
التأثير في الق اررات الصادرة عف السمطة التشريعية ،كىذه المؤسسات تتبع في معظميا لممرشد األعمى لمثكرة،
كىك صاحب أعمى سمطة في إيراف كما ذكرنا لحقان..

راٌزا ا  /اٌؼاًِ اٌذٍَٕ (األَذَىٌىجٍ):
يعد العامؿ الديني منذ قياـ الثكرة اإليرانية عاـ1979ـ ،مف أبرز أدكات القكة الناعمة في السياسة

الخارجية اإليرانية؛ إذ يؤدم ىذا العامؿ الديني دك انر مؤث انر ككبي انر في صياغة كتحديد التكجيات السياسية

الخارجية إليراف؛ األمر الذم أدل إلى حدكث تكتر شديد بيف إيراف كجيرانيا مف الدكؿ الخميجية كخصكصان

المممكة العربية السعكدية ،مما أثر بشكؿ كبير عمى مسار العالقات بينيما.

فقد برز اإلسالـ الشيعي خالؿ" الثكرة اإلسالمية " ،ليشكؿ البنية اإليديكلكجية الفكقية إليراف الجديدة بعد

تعداه إلى تشكيؿ عالقاتيا مع العالـ
الثكرة .كلـ يقتصر دكره عمى تشكيؿ نسيج إيراف المعاصرة فقط ،بؿ ٌ
الخارجي ،ككانت السمة األبرز لػ " اإلسالـ اإليراني" ىي " الراديكالية " ،كلـ تبرز ىذه الميزة بكصفيا أىـ ما
يميز الثكرة اإلسالمية اإليرانية فحسب ،كلكف قكتيا تنامت في إيراف ما بعد الثكرة ،كألف ىذه السمة بالذات

أثٌرت في عالقات إيراف مع العالـ ،حيث أثرت في تشكيؿ التكجيات السياسية لمنظاـ اإليراني في عالقاتو مع
الغرب ،كل سيما الكليات المتحدة كاسرائيؿ كدكؿ الخميج العربي ،كفي سياستو النككية ،كدعمو لحركات

المقاكمة الفمسطينية مثؿ حماس كالجياد اإلسالمي ،كعالقاتو الستراتيجية مع النظاـ السكرم كحزب ا﵀
المبناني .كلذلؾ ،فإف فيـ ىذا "اإلسالـ الراديكالي" الذم يؤمف بو القادة اإليرانيكف ييعد شرطان أساسيان لفيـ
استراتيجيات كسياسات النظاـ اإليراني داخميان كخارجيان(نعناع.)2013 ،
كيتضح ىنا ،أنو بعد الثكرة اإليرانية ،كقياـ الجميكرية اإلسالمية اإليرانية ،أصبح الدستكر اإليراني

يتضمف كمان ىائالن مف المكاد التي تربط الحياة السياسية اإليرانية في داخميا كخارجيا بالمحددات كاألطر

الدينية المذىبية ،ليتجاكز دكره كدستكر إلى حالة مف " القدسية " ،تمنع تعديؿ بعض مكاده بشكؿ نيائي،
كجعمت مف(المرشد األعمى) إليراف كصيان عمى كافة المسمميف داخؿ إيراف كخارجيا.

فقد لعبت العقيدة دكر الركيزة األساسية لرؤية إيراف الثكرية لمعالـ الخارجي ،خاصة في العقد األكؿ

مف عمرىا ،كتعبر مقكلة (اإلماـ الخميني) أصدؽ تعبير عف ذلؾ حيف قاؿ " :إننا نكاجو الدنيا مكاجية
عقائدية " .لقد قدمت الثكرة لغة خطابية جديدة كمتفردة لمتعبير عف الخارج (ككذلؾ الداخؿ) ،فتميزت بإسالمية

المفاىيـ مف خالؿ القتباس الناجح كالمؤثر مف القرآف الكريـ ،الذم أعطاىا الفعالية المطمكبة لمتأثير عمى

المتمقي ليذا الخطاب (الشرقاكم.)2004 ،

فقد تبنى الدستكر اإليراني نظرية "كلية الفقيو المطمقة" ،كنصت المادة ( ،)5عمى " :في زمف غيبة

اإلماـ الميدم ،تككف كلية األمر كامامة األمة في جميكرية إيراف اإلسالمية ،بيد الفقيو العادؿ المتقي،
البصير بأمكر العصر ،الشجاع القادر عمى اإلدارة كالتدبير" .كنصت المادة ( )177عمى أنو " ل يمكف
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تغيير كلية الفقيو ،أك مضاميف المكاد المتعمقة بككف النظاـ إسالميان ،أك أىداؼ جميكرية إيراف اإلسالمية "،
كطبقان لممذىب الشيعي عمى جميع المسمميف إطاعة األكامر كالنكاىي لمكلي الفقيو ،كيشمؿ ىذا الحكـ مراجع

التقميد أيضان .كل يمكف الفصؿ بيف اللتزاـ بكلية الفقيو كاللتزاـ باإلسالـ ككلية األئمة المعصكميف .كل يبدك

أف إيراف في المستقبؿ المنظكر ،عمى استعداد لتنحية البعد الديني مف سياساتيا الخارجية ،حيث يعتبر عماد

بنائيا كقكة إقميمية تكسعية بدأ منذ عاـ  ،1979إل إذا تغيرت المعطيات الستراتيجية في العالـ العربي ،ل

سيما في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط ،لغير صالح إيراف ،حينيا قد تضطر إلى التخفيؼ مف كطأة العامؿ
الديني عمى سياستيا الخارجية لصالح عكامؿ المصالح المتبادلة ،كالبراغماتية السياسية التي تجيدىا في
سياستيا الخارجية(نعناع.)2013 ،

كيمكف القكؿ ىنا ،أنو كباإلضافة لذلؾ في حاؿ قياـ إيراف بإعادة صياغة العالقات مع دكؿ الجكار

الخميجي ،كخصكصان مع السعكدية ،باتجاه تبني سياسة خارجية قائمة عمى الحتراـ المتبادؿ مف كؿ األطراؼ
اإلقميمية المتنافسة ،كبما يخدـ المصالح اإليرانية كدكؿ المنطقة جميعان ،كيعمؿ عمى تكفير األمف كالستقرار

في المنطقة..

اعتبر المنظكر اإليراني مفيكمي " الستقاللية " ك" الحكـ اإلسالمي" المحكريف األيديكلكجييف

الرئيسييف ،كىما في الكاقع المدخالف األيديكلكجياف المذاف أث ار بشكؿ أك بآخر عمى تطكر العالقات العربية -
اإليرانية ،فحينما زاد التمسؾ بيما زادت درجة التكتر في ىذه العالقات ،كىك ما ساد خالؿ عقد الثمانينيات
خاصة في ظؿ الحرب العراقية – اإليرانية ،كمكقؼ العرب المساند لمعراؽ أماـ ما عرؼ بالتيديد اإليراني

لممنطقة (الشرقاكم.)2004 ،

إل ٌأنو في ظؿ المعطيات (الجيك -استراتيجية) التي تشيدىا المنطقة ،خاصة بعد تغمغؿ إيراف في
العراؽ كالتحكـ في كافة مفاصؿ سياساتو ،كمشاركتيا في الحرب الجارية في سكريا إلى جانب النظاـ

السكرم ،كتدخميا في الحياة السياسية المبنانية عبر حزب ا﵀ المبناني ،فإف إيراف ماضية في استراتيجيتيا التي
رسمتيا منذ سنكات؛ إذ كضع النظاـ اإليراني كثيقة تيعرؼ باسـ " الستراتيجية اإليرانية العشرينية " ،كىي تيعد
أىـ كثيقة قكمية كطنية بعد " الدستكر اإليراني " ،تضع التصكرات المستقبمية لمدكر اإليراني خالؿ عشريف
عامان ،كتيدؼ إلى تحكيؿ البالد إلى نكاة مركزية لييمنة تعددية داخمية في منطقة جنكب غرب آسيا ،كتعد

آلية التبشير كنشر المذىب الشيعي في المحيط العربي ،إحدل اآلليات الدينية ،ضمف أدكاتيا الناعمة في
تكسيع ىيمنتيا الخارجية ،عبر تييئة البيئات الجتماعية لتقبؿ الفكر اإليراني المذىبي كالكلء لو ،لكف تبقى

حدكد التكظيؼ الديني كمزجو مع القكمية الفارسية كتحديدان مبدأ كلية الفقيو ،عامالن معرقالن ليدفيا في الييمنة
عمى المنطقة أك تكليد قكة ناعمة كافية تخكليا القياـ بتحقيؽ ىذا اليدؼ دكف العتماد عمى قكة صمبة

(نعناع.)2013 ،

كمما يميز الجميكرية اإلسالمية اإليرانية ،أنيا تمتمؾ بالفعؿ نظرية سياسية لماىية الحكـ اإلسالمي–

محكرىا مفيكـ كلية الفقيو  -كتراىا الحؿ اإلسالمي الحقيقي لمشاكؿ العالـ اإلسالمي ،كقد ارتبطت ىذه الفترة
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بمبدأ " تصدير الثكرة " الذم تعاني دكؿ الخميج مف حساسية مفرطة تجاىو لكجكد أقميات شيعية كبيرة فييا،
خاصة في البحريف ثـ السعكدية كالككيت(الشرقاكم.)2004 ،

كقد كظفت إيراف الفتاكل الدينية في تأييد سمككيا الخارجي ،كالعسكرم بشكؿ خاص ،كمف ذلؾ ما تـ

إصداره إباف الحرب مع العراؽ ،كالمشاركة مع قكات النظاـ السكرم في الحرب الدائرة ىناؾ ضد المعارضيف

لمنظاـ السكرم ،كذلؾ عبر كثائؽ " جكازات سفر" تؤىؿ المقاتؿ الشيعي لدخكؿ الجنة بعد مقتمو في ىذه
الحركب بتكصية مف المرشد ذاتو .كقد أصدر كبار رجاؿ الديف الشيعة في مدينة (قـ اإليرانية) فتاكل تدعك
أتباعيـ لمقتاؿ في سكريا .كاستعانت طيراف بحمفاء آخريف مف الشيعة في المنطقة مثؿ حزب ا﵀ المبناني .كقد

رفض المرجع الشيعي األعمى(عمي السيستاني) الذم يأتمر بأمره معظـ شيعة العراؽ ،إجازة المشاركة في
حرب يراىا سياسية كليست دينية ،كلكف برغـ مكقفو ىذا ،فقد استجابت بعض األحزاب كالميميشيات الشيعية

ذات النفكذ الكبير في العراؽ ،لمدعكة لحمؿ السالح كأرسمت أتباعيا إلى الساحة السكرية(نعناع.)2013 ،

مف ىنا يمكف القكؿ ،إف العامؿ األيديكلكجي قد يؤدم في كثير مف األحياف ،دك انر سمبيان في تعميؽ

األقميات الشيعية في المنطقة ،كتعجز
عزلة إيراف اإلقميمية ،خاصة عندما تعتمد عمى العامؿ الطائفي لحشد
ٌ
عف برىاف أنيا ل تتعامؿ بسياسات طائفية في كثير مف المحطات ،كىك األمر الذم يؤدم إلى تكتر
العالقات اإليرانية  -الخميجية عمكمان ،كالعالقات اإلي ارنية  -السعكدية عمى نحك خاص ،باإلضافة إلى تأجيج
الصراعات الطائفية النعكاسات الخطيرة الناجمة عف تدىكر العالقات بيف البمديف ،كتيديد حالة األمف
كالستقرار في منطقة الخميج العربي.

سابؼا ا  /اٌؼاًِ اٌخاسَخٍ:
يعد العامؿ التاريخي أحد عكامؿ صياغة السياسة الخارجية ،كرسـ السمكؾ السياسي لبمد ما إزاء بمد
آخر ،أك منطقة جكار معينة .كتاريخ الدكلة اإليرانية ،التي برزت قبؿ ( )12قرنان مف ظيكر اإلسالـ ،فرضت

خاللو سيطرتيا عمى مناطؽ شاسعة شرقان كغربان ،لذا أصبح العامؿ التاريخي بالنسبة لمدكلة اإليرانية عامالن

ميمان في رسـ سياساتيا عبر التاريخ ،كأساسان كقاعدة منيجية في سياسة التكسع الخارجي .كقد اعتمدت إيراف

في ظؿ األنظمة المتعاقبة كفي ظؿ النظاـ الراىف ،عمى مبدأ التعامؿ الفكقي مع العرب منطمقة مف العامؿ
التاريخي ،كالذم كانت إليراف فيو عمى عيد (اإلمبراطكرية الفارسية) ،سمطة عمى بعض المناطؽ كالكليات
العربية بحكـ ككنيا إمبراطكرية كانت تتسـ بركح التكسع كالييمنة كالسيطرة العسكرية (المكسكم.)2015 ،

يمكػػف القػػكؿ ،أف مػػا نممسػػو اليػػكـ مػػف إشػػكالت فػػي العالقػػات السػػعكدية  -اإليرانيػػة ،بػػؿ فػػي مجمػػؿ

العالقػػة بػػيف إي ػراف كدكؿ الخمػػيج العربػػي؛ لػػيس إل نتيجػػة لػ ػ (عقػػدة تاريخيػػة متأصػػمة) مدعكمػػة بنزعػػة قكميػػة
تعانييا إيػراف ،كتػؤدم مػف ثػـ دك انر رئيسػان فػي السػتراتيجية اإليرانيػة تجػاه دكؿ منطقػة الخمػيج عمكمػان ،كالمممكػة

العربية السعكدية التي تحتؿ مكانة بارزة في زعامة العالـ اإلسالمي بشكؿ خاص.
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كيقػػكـ العامػػؿ التػػاريخي إليػراف فػػي األسػػاس ،عمػػى أكىػػاـ إحيػػاء اإلمبراطكريػػة الفارسػػية القديمػػة ،حيػػث
كانت إيراف كلعدة قركف متعاقبة أك منقطعة ،أحد طرفي (النظػاـ العػالمي القػديـ) القػائـ عمػى قػكتيف متنافسػتيف

(اإلمبراطكريػ ػػة األخمينيػ ػػة) فػ ػػي مكاجيػ ػػة (اإلغريػ ػػؽ) ،ثػ ػػـ (اإلمبراطكريػ ػػة الباراثيػ ػػة) فػ ػػي مكاجيػ ػػة (ركمػ ػػا) ،ثػ ػػـ
(اإلمبراطكريػػة الساسػػانية) فػػي مكاجيػػة (اإلمبراطكريػػة البيزنطيػػة) ،ىػػذا السػػجؿ التػػاريخي الحافػػؿ يمثػػؿ مصػػدر

فخر كاعتزاز لدل اإليرانييف ،كمحركان رئيسان مف محركات السياسة اإليرانية فػي الخمػيج العربػي .كتتمسػؾ إيػراف

ب ػػتاريخيا كلػػك عمػػى حسػػاب انتمائيػػا اإلسػػالمي؛ فقػػد اسػػتمر النظػػاـ (اإلسػػالمي) الجديػػد فػػي اعتمػػاد األشػػير

اإليرانيػػة كاألعيػػاد القديمػػة التػػي ت ػرتبط بالديانػػة (الزرادشػػتية) كاألسػػاطير المتعمقػػة بيػػا حتػػى اليػػكـ (المكسػػكم،
.)15 :2013

ٌشػكؿ التػػاريخ عػػامالن أساسػػيان فػػي رسػػـ التكجيػػات السياسػػية الخارجيػػة  ،فقػػد اتخػػذت الػػدكؿ الحديثػػة مػػف التػػاريخ
كسػػيمة لتعزيػػز شػػرعيتيا ،كتشػػكيؿ ىكيتيػػا ،كبالتػػالي لػػـ تسػػمـ العالقػػات بػػيف إيػراف كالعػػرب مػػف حضػػكر التػػاريخ
بكامؿ ثقمو .فالعرب أنيػكا اإلمبراطكريػة الساسػانية ،التػي كانػت آخػر م ارحػؿ اإلمبراطكريػة اإليرانيػة قبػؿ مجػيء
اإلسػػالـ .أمػػا اإليرانيػػكف ،فيػػركف فػػي أنفسػػيـ أنيػػـ اإلمبراطكريػػة التػػي كصػػمت إلػػي سػكاحؿ البحػػر المتكسػػط قبػػؿ

اإلسالـ في عيد اإلمبراطكرية اإلخمينية ،ثـ عادكا لذلؾ في عصر الجميكرية اإلسالمية (الزكيرم.)2011 ،

كأيض ػان م ػػف مظػػاىر العق ػػدة التاريخيػػة ل ػػدل اإلي ػرانييف ،أني ػػـ ينظػػركف إل ػػى ىػػذا الت ػػاريخ بعػػيف كاح ػػدة،

فالتاريخ يحدثنا أف إيػراف طػكاؿ تاريخيػا الطكيػؿ ،كانػت إمػا مييمنػة عمػى جيرانيػا ،أك خاضػعة لقػكة أخػرل مػف
القكل التي حكليا ،فقػد خضػعت إيػراف لشػعكب أخػرل فػي حقػب زمنيػة مختمفػة ،كػاإلغريؽ ،كالعػرب ،كاألتػ ارؾ،

كاألفغاف ،كالمغكؿ ،كىذا مف المفترض أف يخفؼ مف غمكاء العقمية التاريخية اإليرانية ،التي تتذكر فقط الحقب

التي كاف فييا الفرس ىػـ المسػيطركف عمػى غيػرىـ ،كتتجاىػؿ الحقػب التػي كػاف فييػا الفػرس يخضػعكف لغيػرىـ
(المكسكم.)15 :2013 ،

في الحالة اإليرانية ،فيمكف القكؿ :أف العامؿ التػاريخي المػرتبط بػإيراف لػو أثػر كبيػر فػي تحديػد طبيعػة

السمكؾ اإليراني تجاه السعكدية بشػكؿ خػاص كدكؿ الخمػيج العربػي بشػكؿ عػاـ ،فمػف الكاضػح اليػكـ أف الػذاكرة

التاريخي ػػة لص ػػناع القػ ػرار كالسياس ػػييف اإليػ ػرانييف ى ػػي كراء الس ػػمكؾ اإلي ارنػ ػي الس ػػاعي لمس ػػيطرة عم ػػى المنطق ػػة،
كتسػػتخدـ القيػػادة اإليرانيػػة ىػػذا العامػػؿ فػػي تفسػػير طبيعػػة فيميػػا لمماضػػي كالسػػتفادة منػػو ف ػي تحديػػد كصػػياغة
تكجياتيا السياسية نحك اآلخريف.

خاِغاا/اٌؼاًِ االلخصادٌ:
يعد البناء القتصادم لمدكلة عنص انر ميمان في قكتيا ككفاءة أدائيا ،كيعتمد ىذا البناء عمى ما تمتمكو

الدكلة مف مكارد كثركات طبيعية ،سكاء أكانت كامنة أـ مستثمرة ،كىذا بحد ذاتو أحد العكامؿ المؤثرة في
السمكؾ السياسي لمدكلة ،قكلن كتطبيقان حتى في اتخاذ الق اررات ،فكثير ما تنعكس خمفية الدكلة القتصادية عمى
طبيعة ىذا السمكؾ (الديب.)281 :1978 ،
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كحسب نظرية الدكر( ليكلستي –  ،) Holstiتمتمؾ إيراف إدراكان قكيان لنفسيا بكصفيا قيادة إقميمية،

برغـ محدكدية قكتيا القتصادية في ظؿ نظاـ دكلي تحددت طبيعة الفكاعؿ فيو نسبة لمعكامؿ القتصادية،

فحسب دراسات البنؾ الدكلي ،فقد صنفت إيراف مف بيف آخر الدكؿ متكسطة الدخؿ ،برغـ ما لدييا مف
مصادر الطاقة ،كما سيتكافر لدييا مف استكماؿ مشاريعيا النككية ،كالتي ستمثؿ دفعة قكية إلمكانياتيا
كقدراتيا العممية كالتكنكلكجية (عبد ا﵀.)43 :2012 ،

ليس غريبان أف تعزز إيراف مكانتيا الستراتيجية بفعؿ اقتصادم ،خاصة بعد التغير الشامؿ الذم ناؿ

النظاـ القتصادم اإليراني عف طريؽ قطع الركابط العضكية لتبعية القتصاد اإليراني لمنظاـ الغربي ،كالغاء

النظاـ المصرفي المكجكد ،كتحرير العممة اإليرانية مف ارتباطيا بالدكلر األمريكي ،كاعادة دمج البتركؿ إنتاجان
بالقتصاد اإليراني ،مف خالؿ تغير بنية الصادرات كاعادة تكزيع األنشطة .عمى الرغـ مف التعطيؿ الذم

أصاب ىذا المسعى مف جراء الحرب العراقية  -اإليرانية ،فإف الكضع القتصادم إليراف قد تعرض
لنتكاسات خالؿ حقبة الثمانينيات ،كل سيما القطاعات غير النفطية منيا ،كىركب رؤكس األمكاؿ ،كىجرة

الميارت ،باإلضافة إلى الدمار الذم لحؽ بالمنشآت القتصادية ،كما أف انخفاض أسعار النفط
ا
العديد مف
أدل إلى تقميص إجمالي الناتج المحمي (العمكيـ.)127 :1999 ،

كفيما يخص المصادر الطبيعية في إيراف ،فيي متكافرة كمتنكعة ،لكنيا عمى المستكل الصناعي

يغمب عمييا طابع الصناعات الستخراجية خاصة في مجاؿ البتركؿ كالغاز ،كعمى الرغـ مف ذلؾ ،تبقى
فاعالن ميمان في اقتصاديات الييدرككربكنية ،في حيف أنيا تمتمؾ أكبر احتياطي عالمي لمنفط الخاـ بعد

السعكدية ،كأكبر احتياطي لمغاز بعد ركسيا ،كلكف بالرغـ مف ىذا ،بقي اإلنتاج النفطي ىك العامؿ الحاسـ في
القتصاد اإليراني ،الذم تأثر كثي انر بتقمبات أسعاره ،فإيراف تمكنت مف زيادة قدرتيا اإلنتاجية النفطية ،بعد
تمكنيا مف إصالح المنشآت النفطية (عتريسي.)4 :1999 ،

أما بالنسبة لقدراتيا النفطية كمكقعيا في سكؽ النفط ،فإف البتركؿ يمثؿ  %65مف ناتجيا القكمي

لر
اإلجمالي ،كىذا ما زاد أسعار خامات إيراف الخفيفة كالتقميدية إلى أربعة أضعاؼ ،مف حكالي ( )16دك ان

لر لمبرميؿ عاـ  ،2006مما أدل إلى نمك صادراتيا النفطية مف حكالي
لمبرميؿ في عاـ  ،1995إلى( )60دك ان

( )15مميار دكلر عاـ  ،1995إلى أكثر مف ( )46مميار دكلر في عاـ ( 2005عبد ا﵀.)44 :2012 ،

إلى جانب النفط ،تكجد في إيػراف أيضػان احتياطػات ضػخمة مػف مػكارد أخػرل تكتسػب قيمػة مت ازيػدة فػي

القتصػػاد الػػدكلي ،كمػػف بينيػػا الغػػاز الطبيعػػي ،كتشػػير التقػػدي ارت إلػػى أف احتياطػػات الغػػاز الطبيعػػي اإلي ارن ػي
تصؿ إلى حكالي ( )34تريميكف قدـ مكعب ،كىي الثانية مف حيث الحجـ بعد احتياطات ركسيا ،كتمتمؾ إيراف

إمكانيات ىائمة بكصفيا لعبان رئيسان في مجاؿ الغاز الطبيعي ،كسيزداد إنتاجيا الحالي الذم يصؿ إلػى()7,2
تريميػػكف متػػر مكعػػب كػػؿ عػػاـ بشػػكؿ ممحػػكظ ،خصكص ػان إذا تػػـ اكتشػػاؼ احتياطػػات ميمػػة كمػػا يتكقػػع معظػػـ

الخب ػراء المسػػتقميف .كف ػػي عػػاـ  ،2000ت ػػـ اكتشػػاؼ حق ػػؿ تابن ػاؾ ،كى ػػك حقػػؿ عم ػػالؽ يحتػػكم عم ػػى ()15،7
تريميػكف متػر مكعػب ،ك ( )240مميػكف برميػػؿ مػف الغػاز المكثػؼ ،كقػد أعمنػػت ككالػة األنبػاء اإليرانيػة فػي عػػاـ
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 ،2004عف اكتشاؼ حقميف جديديف لمغاز الطبيعي في (بالؿ كجزيرة لفاف) في الخميج ،كيريػد اإليرانيػكف أف
تصبح منطقة (بارس) الخاصػة بالقتصػاد كالطاقػة ،كالتػي تػـ إنشػاؤىا عػاـ  ،1998كأحػد أىػـ م اركػز صػناعة

الطاقة في الشرؽ األكسط (ىاكرد.)20 :2007 ،

أرغمت الصناعة بعد الثكرة اإليرانية عاـ ،1979عمى التكجو نحك الداخؿ ،حيث إف إيراف تعممت

كيؼ تنتج محميان الكثير مما كانت تستكرده ،كأف جيؿ الثكرة عرؼ تمامان أىمية المبادرة الداخمية ،كيتضح ذلؾ

في مجالي المناجـ كالتعديف؛ ذلؾ أف مكارد البالد اليائمة مف الحديد كالنحاس ،دفعت بالميندسيف اإليرانييف
إلى ابتكار تكنكلكجيات جديدة لتصنيع الفكلذ ،كما أف الصناعة في إيراف تشمؿ الصناعات النسيجية الكبيرة

الحككمية كشركات صناعة اآلليات ،كىك يشكؿ نسبة  %41مف الناتج المحمي اإلجمالي السنكم ،في حيف
تشكؿ الصناعات الخدماتية نسبة  %49مف الناتج المحمي اإلجمالي (أحمدم.)20 :1996 ،

كبإعالف الرئيس اإليراني (أحمدم نجاد) في  11نيساف  ،2006أف إيراف امتمكت دكرة كقكد نككم

كاممة ،تككف إيراف قد امتمكت العمـ كالتقنية النككية ،كىكذا حققت إيراف إنجا انز عمميان كتقنيان ،كىذا يعني أف

البرنامج النككم اإليراني سكؼ يستخدـ في تحديث الدكلة عمميان كتقنيان ،في المجاؿ الطبي كالزراعي
كالعسكرم .كتـ تطكير قطاع الطاقة النككية لتكليد الطاقة الكيربائية لالحتياجات المحمية ،لضماف استمرار

القدرة عمى تصدير النفط إلى الخارج ،لمحصكؿ عمى العممة الصعبة ألغراض التنمية القتصادية ،كعميو
تسعى إيراف لتكليد طاقة كيربائية مف المفاعالت النككية ،تصؿ إلى ( )20ألؼ ميغاكاط عاـ ، 2020كفي

حالة النجاح في تحقيؽ ذلؾ ،ستتمكف إيراف مف تكفير ( )190مميكف برميؿ مف النفط سنكيان (البطنيجي،
.)2011

إذف ،يمكف القكؿ :أف البنية القتصادية ىي أحد األسس التي ترتكز عمييا المكانة اإلقميمية لمدكلة،

كبالتالي فيي في الحالة اإليرانية ،تعد مف المحددات األساسية التي تؤثر في تكجيات السياسة الخارجية

إليراف ،لذا فإف اعتماد إيراف عمى النفط فقط ،إضافة إلى األكضاع القتصادية التي تعيشيا ،كالتضخـ،
كالبطالة ،كالحصار القتصادم ،تمثؿ أبرز المظاىر السمبية في بنية القتصاد اإليراني؛ األمر الذم يؤثر

عمى تكجو سياساتيا اإلقميمية.

عادعا ا  /اٌّحذد األٍِٕ واٌؼغىشٌ:
إف الفكر العسكرم اإليراني ،كالىتماـ بالجانب األمني ،ليس جديدان عمييا؛ فبناء إيراف عسكريان كأمنيان

كاف مكجكدان حتى قبؿ الثكرة اإلسالمية ،كذلؾ مف خالؿ اىتماـ الشاه بالقكة العسكرية كاألمنية ،مف خالؿ

التقارب اإليراني -األمريكي ،كاإليراني -اإلسرائيمي ،إل أف ىذه القكة لـ تظير بشكؿ كطني كاسالمي ،إل بعد
الثكرة اإلسالمية في إيراف عاـ 1979ـ (مصطفى.)25 :1996 ،

كليذا تسعي إيراف منذ قياـ الثكرة اإليرانية عمى نحك ثابت ،إلى إعطػاء األكلكيػة لمحفػاظ عمػى النظػاـ،

كأف تصبح أقكل كأكثر دكلة مؤثرة في منطقة الشرؽ األكسط ،فضالن عف أداء دكر فاعؿ في الشؤكف العالمية.
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كظير ذلؾ كاضحان ،مف خالؿ األدكار التي قامت بيا إيراف كما زلػت ،فػي كػؿ مػف العػراؽ كسػكريا كأفغانسػتاف
كالبحريف كلبنػاف كفمسػطيف كالػيمف ،إل أف ىػذا الػدكر لػـ ي ً
ػأت مػف فػراغ ،كانمػا مػف قػكة عسػكرية عتيػدة تمتمكيػا

طيراف .ككفق ػ ػ ػ ػ ػان لمميزانية الدفاعية إليػراف عػاـ  2012ـ ،نالحػظ بػأف إيػراف تنفػؽ نحػك %8مػف إجمػالي النػاتج
القكمي عمى عممياتيا الخاصة فقط ،كالتي تيدؼ إلى تعزيز كجكدىػا فػي منطقػة الخمػيج كالشػرؽ األكسػط ،أمػا

عمى صعيد قدرات إيراف النككية ،فقد قامػت بتدشػيف حػكالى ( )8000جيػاز طػرد مركػزم فػي (ناتػانز) ،فضػالن
عف تجميع كمية كافية مف اليكرانيكـ منخفض التخصيب ،لستخدامو في السالح النككم (منير.)2010 ،

كما تشير التقارير ،إلى أف مكازنة إيراف الدفاعية تبمغ ( )9.6بميكف دكلر ،كتمتمػؾ إيػراف كحػد أقصػي

( )1900دبابػ ػػة ،ك ( )900منصػ ػػة لمص ػ ػكاريخ ،كأكثػ ػػر مػ ػػف ( )5000مػ ػػدفع ىػ ػػاكف ،كنحػ ػػك ( )2800سػ ػػالح
مػػدفعي ،أمػػا قكتيػػا البحريػػة ،فتشػػمؿ ( )4غكاصػػات ،ك ( )4سػػفف حربيػػة ،كمئػػات الػػزكارؽ الحربيػػة ،ك ()32

طػائرة مركحيػة (المػدني .)54 :2010 ،كتكاصػؿ عمػى نحػك منػتظـ ،التػدريب عمػى الصػكاريخ (الباليسػتية) فػػي
جميع أنحػاء الػبالد ،كمػا تسػتطيع عبػر المسػاعدات الخارجيػة ،نشػر كاختبػار صػاركخي باليسػتي عػابر لمقػارات

( ،)ICBMكمػػا كتمتمػػؾ إي ػراف ،ص ػكاريخ (كػػركز) الدفاعيػػة السػػاحمية ،كالتػػي تعػػد محػػددان ميم ػان لمػػدم قػػدراتيا
الدفاعيػػة ،لمػػدخكؿ أك الحرمػػاف مػػف ميػػاه الخمػػيج العربػػي كمضػػيؽ ىرمػػز ،حيػػث تمتمػػؾ المقػػدرة عمػػى مياجمػػة

السػػفف المسػػتيدفة ،مػػف خػػالؿ صػكاريخ (كػػركز) المضػػادة لمسػػفف ( ،)ASCMSانطالقػان مػػف سػكاحميا الخاصػػة
كالجزر ،مستخدمة قاذفات صكاريخ صغيرة متنقمة (منير.)2010 ،

كترتكز القدرة الصاركخية إليراف عمى صكاريخ شياب ( ،)3كيبمغ مداه ( )1300كيمك متر ،كعرضتو

لممرة األكلى في تمكز  ،1998كلدييا اآلف قدرة عمى نشر أعداد محدكدة منو ،باإلضافة إلى تطكير صاركخ
شياب( ،)4كىك صاركخ إلطالؽ أقمار اصطناعية ألغراض سممية ،كتحدثت عف تطكير صاركخ
شياب( ،)5الذم ربما كاف صاركخان عاب انر لمقارات ،أك إلطالؽ أقمار صناعية (المدني.)34 :2010 ،

ىذا الىتماـ العسكرم اإليراني ،لو ما يبرره مف كجية النظر اإليرانية؛ فدكافع إيراف لمتالؾ أسمحة

متطكرة ،ترجع إلى عدة أسباب أىميا( :أبك سعده.)40 :2012 ،

 -1أف إيراف تجد نفسيا اليكـ بيف جكار إقميمي غير مستقر ،فيي محاطة بقكل غير مكثكؽ بيا (باكستاف-
كركسيا) ،أك قكل متحالفة كميةن مع الكليات المتحدة ( أذربيجاف -تركيا-السعكدية -أفغانستاف).

 -2الكجكد العسكرم األمريكي في منطقة الخميج العربي كآسيا الكسطي كالقكقاز ،ل سيما بعد أحداث11
أيمكؿ.2001

 -3العالقات العدائية بيف إيراف مف جية ،كالكليات المتحدة كاسرائيؿ مف جية أخرل ،عقب نجاح الثكرة
اإليرانية.

 -4المكقع الستراتيجي إليراف ،كالثكرة النفطية اليائمة التي تمتمكيا ،كفي المقابؿ المطامع األمريكية كالغربية
بيذه الثركة.
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إل أف اإلنجاز العسكرم ،أمر يحسب لمنظاـ اإليراني بكؿ المقاييس ،خاصة مع قياميا عمى مبدأ
إنجاز آخر يحسب ليذا النظاـ،
الكتفاء الذاتي ،كما أف تطكير جيش (حرس الثكرة اإلسالمية) اإليراني يعد
ان
كلكف المكافأة التي يقدميا قادة النظاـ اإليراني لمحرس اإليراني تخرج بيـ عف دكرىـ األساسي الذم أنشئ

جيشيـ مف أجمو ،فمع إسناد األمف الداخمي ليـ ،أصبحكا يتقمدكف الكظائؼ التي ل يجيدكنيا ،بيدؼ تكسيع

كزرية ،فمف
النفكذ لمحرس الثكرم عمى حساب التقنييف عبر تعييف العديد مف أعضائو السابقيف في مناصب ا
ير عينيـ الرئيس (أحمدم نجاد) عاـ  2005ـ ،كاف ( )9كزراء مف األعضاء السابقيف في
بيف ( )21كز ان

(الحرس الثكرم اإليراني) ،كىك األمر الذم لـ تشيده إيراف مف قبؿ (ىتيت.)68 :2010 ،

مما سبؽ يتضح ،أف المحددات الداخمية الخاصة بإيراف كالمتمثمة بالمكقع الستراتيجي الياـ ،كمحدد

القكة كاإلمكانات العسكرية كالقتصادية كالبشرية ،كطبيعة النظاـ السياسي الذم يقكـ عمى أساس كمبدأ

الحككمة اإلسالمية التي تعتمد عمى فكرة كنظرية (كلية الفقيو) كأساس لمحكـ ،كالعامؿ التاريخي كالمحدد
الديني الذم يعد مف أبرز أدكات القكة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية ،كؿ ىذه المحددات أسيمت في

منح إيراف دكر إقميمي مؤثر ،كقكة في صياغة كتحديد التكجيات السياسية الخارجية إليراف مع دكؿ الجكار

الخميجي كل سيما مع المممكة العربية السعكدية ،كقد تبيف أف المحدد الديني كاف لو الدكر البارز في التكتر
كالتدىكر الذم أصاب العالقات اإليرانية  -السعكدية ،باإلضافة إلى المحدد العسكرم كاألمني مف خالؿ

سعي إيراف لمتالؾ قدرات نككية في عيد نجاد ،بيدؼ تعزيز كتقكية نفكذىا اإلقميمي في منطقة الخميج،
كتدخميا في العراؽ كالبحريف كسكريا كلبناف كاليمف ،كاثارة األقميات الشيعية في الدكؿ الخميجية؛ األمر الذم
أدم إلى التصادـ مع نفكذ المممكة العربية السعكدية كسياستيا في منطقة الخميج ،كصكلن إلى تدىكر العالقات

بينيما ،مما ترؾ انعكاسات خطيرة ظيرت في الممفات اإلقميمية الساخنة ،كىددت بالفعؿ حالة األمف

كالستقرار في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط.
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اٌّبحذ اٌزأٍ
اٌّحذداث اٌذاخٍُت اٌغؼىدَت
استمدت المممكة العربية السعكدية أىميتيا كمكانتيا الكطنية كاإلقميمية كالدكلية مف خالؿ مكقعيا

الجغرافي الستراتيجي ،باإلضافة إلى مكانتيا الدينية كالقتصادية عمى مستكل العالـ ،كدكرىا العربي
كاإلسالمي ،كككنيا ميد العركبة كاإلسالـ كقبمة المسمميف كحاضنة الحرميف الشريفيف ،كاعتداليا ككسطيتيا،

كؿ ىذه العكامؿ كالمحددات أعطت السعكدية أىمية كبيرة كأسيمت بقكة في صياغة كتحديد تكجيات السياسة
الخارجية لممممكة في التعامؿ مع محيطيا الجغرافي كمختمؼ القضايا اإلقميمية كالدكلية ،كما منحتيا قبكلن

دكليان بسياستيا كاستراتيجيتيا كاسياماتيا ،في حؿ كثير مف األزمات كالقضايا الدكلية المعاصرة.

كسنتناكؿ لحقان ،العكامؿ كالمحددات التي لعبت دك انر مؤث انر ،في تحديد تكجيات السياسية الخارجية

لممممكة العربية السعكدية تجاه إيراف بشكؿ خاص ،كمحيطيا اإلقميمي كدكؿ العالـ بشكؿ عاـ.

أوالا  /اٌّىأت االعخشاحُجُت ٌٍٍّّىت اٌؼشبُت اٌغؼىدَت:
المممكة العربية السعكدية ىي دكلة عربية إسالمية ،تحتؿ الجزء األكبر مف شبو الجزيرة العربية،
كتتميز بمكقعيا الستراتيجي الياـ بيف ثالث قارات ،كىي مكطف لمعديد مف الحضارات كميد لمرسالت

السماكية ،عاصمتيا الرياض ،كتشتير المممكة بكجكد األماكف اإلسالمية المقدسة بيا ،فيكجد بيا المسجد
الحراـ بمكة المكرمة ،كالمسجد النبكم الشريؼ بالمدينة المنكرة ،كيفد إلييا مالييف المسمميف سنكيان ألداء

شعائر الحج كالعمرة ،باإلضافة لكجكد العديد مف الم ازرات اإلسالمية األخرل (مجمة المجمة.)2011 ،

كتطؿ السعكدية عمى الخميج العربي مف جية الشرؽ كالذم سيؿ ليا التصاؿ بأكاسط آسيا عف

طريؽ اليند كايراف ،كما تمتمؾ إطاللة عمى البحر األحمر في غربيا ،كىذا ما يفسر أىميتيا لدل العالميف
العرؽ،
العربي كاإلسالمي؛ فيي تتشارؾ الحدكد مع دكؿ حساسة مف بمداف الشرؽ األكسط ،منيا األردف ،ك ا
مارت العربية المتحدة ،في الشرؽ؛ كعماف كاليمف في الجنكب،
كالككيت في الشماؿ؛ كالبحريف ،كقطر ،كاإل ا

يحدىا الخميج العربي مف الشرؽ كالبحر األحمر مف الغرب(كشيشاف.)6 :2002 ،
كما ٌ

مترمية
أما مساحتيا؛ فيي تقدر بنحك ( )2,149,000كيمكمتر مربع ،كمف ثـ؛ فيي كاسعة الرقعة ا

األطراؼ تستأثر بنحك %72مف مساحة شبو الجزيرة العربية ،التي تقدر بنحك ( )3,129,708كيمكمتر مربع،
كنحك %17مف مساحة العالـ العربي .ىذا المكقع كىب السعكدية مكانة استراتيجية ىامة كلـ تقتصر تمؾ

األىمية لمسعكدية عمى المكقع كالمساحة ،بؿ تتجاكز ذلؾ باعتبارىا أكبر تجمعان ألىؿ السنة ،فيي تستمد تمؾ

المكانة بصفتيا حارسة الحرميف الشريفيف ،كمف ثـ ىي قبمة المسمميف كافة كمف كؿ أنحاء العالـ (ك ازرة
التعميـ السعكدية.)1999 ،
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كتيعد السعكدية ىي األكلى في العالـ مف حيث إنتاج البتركؿ كاحتياطو ،كما تحتؿ المركز العاشر في
إنتاج الغاز الطبيعي ،إف المكقع الجغرافي المتميز لممممكة كثركاتيا النفطية كالمعدنية اليائمة كسياساتيا

القتصادية المنفتحة كسكقيا المحمي الكبير إضافة إلى العدد المتزايد مف مشاريع الخصخصة كالحكافز
الستثمارية التي تطرحيا الحككمة ،تجعؿ منيا أفضؿ مكقع لالستثمار األجنبي بمنطقة الشرؽ األكسط (مجمة

المجمة.)2011 ،

رأُا ا  /اٌّىأت اٌذَُٕت ٌٍٍّّىت اٌؼشبُت اٌغؼىدَت:
تعد المممكة العربية السعكدية محط أنظػار المسػمميف مػف جميػع أنحػاء العػالـ عربػان كعجمػان ،ففييػا بيػت ا﵀

الحراـ ،كمسجد النبي (صمى ا﵀ عميو كسمـ) ،كقبمة المسمميف جميعػان ،كتحظػى المممكػة بمكانػة دينيػة مرمكقػة؛

فيي شػيدت انطالقػة شػ اررة اإلسػالـ األكلػى مػف أحػد بيػكت مكػة المكرمػة ،كمػا أنػو عمػى أرضػيا حػدثت معظػـ

معػػارؾ الرسػػكؿ كغزكاتػػو ،كفييػػا قبػره عميػػو السػػالـ ،كقبػػكر أصػػحابو الكػراـ كزكجاتػػو رضػػي ا﵀ عػػنيـ أجمعػػيف.

يتكجو إلييا المسممكف مف كافة أنحاء العالـ كؿ عاـ لتأدية فريضة الحج ،فتقكـ المممكة بتقديـ الغالي كالنفػيس
لخدمة ضيكؼ الرحمف لمدللة عمى ًعظـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا مف الناحية الدينية في خدمة الحرميف

الش ػريفيف ،كاألم ػػاكف المقدس ػػة .ل ػػـ تكػػف األىمي ػػة الديني ػػة لممممك ػػة كلي ػػدة المرحمػػة المعاصػػرة ،ب ػػؿ ك ػػاف أساس ػػيا
الشرعية الدينية المستمدة مف كتاب ا﵀ (عز كجؿ) كسنة رسكلو (صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ) ،لتكحيػد أجػزاء الدكلػة

لتك ػػكف ص ػػرحان عربيػ ػان كاس ػػالميان كحض ػػاريان ش ػػامخان يعي ػػد لألم ػػة مج ػػدىا ،كيعم ػػؿ عم ػػى بن ػػاء حاض ػػرىا كدكرى ػػا
اإلنساني ،ككاف منطمؽ الدكلة التفاؽ التاريخي الذم تـ بيف اإلماـ (محمد بف سعكد) كالشيخ (محمد بػف عبػد

الكىػػاب)  ،لنشػػر الػػدعكة اإلصػػالحية فػػي أنحػػاء الجزي ػرة العربيػػة كالعػػالـ اإلسػػالمي (مكسػػكعة المممكػػة العربيػػة
السعكدية.)12 :2011 ،

كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت ،تب ػكأت المممكػػة مكانػػة مرمكقػػة عنػػد المسػػمميف ،فيػػي فػػي الكقػػت المعاصػػر تعػػد امتػػدادان

طبيعيان كحقيقيان لمدكلتيف السػعكدية األكلػى كالثانيػة ،مػف حيػث اللتػزاـ بالعقيػدة اإلسػالمية ،كالنطػالؽ مػف القػيـ

كالمبػػادئ الدينيػػة التػػي أسسػػت عمييػػا الدكلػػة السػػعكدية األكلػػى ،لتكػػكف الدكلػػة الراعيػػة كالحريصػػة عمػػى مقدسػػات

المسػػمميف ،باإلضػػافة إلػػى جيكدىػػا فػػي خدمػػة اإلسػػالـ كالمسػػمميف فػػي مختمػػؼ أقطػػار العػػالـ (إدارة األبحػػاث
كالنشر السعكدية.)11 :1995 ،

لذا فإف الديف اإلسالمي ىك أىـ األسس كالمرتكزات لمسياستيف الداخمية كالخارجية لممممكة منذ نشأتيا إلى

الكقت الراىف ،كىذا يؤكد حقيقة ارتباط النظاـ السياسي بأسس التشػريع اإلسػالمي كأحكامػو .كقػد نصػت المػادة
السابعة مف النظاـ األساسي لمحكـ عمى أف نظاـ الحكـ في المممكة يستمد سمطتو مػف كتػاب ا﵀ تعػالى كسػنة
رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ كىما الحاكماف عمى ىذا النظاـ كجميع انظمة المممكة (مراد.)262 :1989 ،

كبما أف فريضة الحج تحظى بأىمية بالغة لدل السعكدية ،لما ليا مػف قدسػية فػي نفػكس كقمػكب المسػمميف

عمى اختالؼ أجناسيـ كلغاتيـ كالمسؤكلية الدينية التي تقع عمػى عػاتؽ المممكػة تجػاه المسػمميف القػادميف إلييػا
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مف كافة أنحاء العالـ ،كؿ ذلؾ أعطاىا تمؾ المكانة الدينية اليامة ،كقد ساىمت قضية الحج كمحدد مؤثر في
طبيعة العالقات اإليرانية  -السعكدية ،بسبب قياـ الخميني بدعكة أتباعو مف الحجاج اإليرانييف لستغالؿ ىذه

الفريضة الدينية المقدسة ألىداؼ سياسية ،مما أدل إلى تكتر كبير في العالقات بيف البمديف.

لذلؾ سعى الخميني إلى استخداـ الديف كمحدد لسياستو الخارجية ،تجاه دكؿ الخميج بشكؿ عاـ كالسعكدية

خصكصان ،كقد استخدـ ذلؾ المحدد في محاكلة تحػدم الشػرعية اإلسػالمية ليػذه الػدكؿ ،فقػد دعػا الخمينػي إلػى

كضع المدينتيف اإلسالميتيف المقدستيف (مكة المكرمة) ك(المدينة المنكرة) ،تحت سيادة إسػالمية مشػتركة ،كمػا

كزرئو (مكسكم) عاـ  ،1984بإرساؿ " قكات مف الدكؿ اإلسالمية كافة إلى مكة كالمدينة " ،كما
طالب رئيس ا

أطمؽ نائػب رئػيس مجمػس الشػكرل اإلي ارنػي (حسػف ركحػاني) تصػريحان فػي عػاـ  1994بعػد مكسػـ الحػج ،دعػا

ػرت بتيريػب
فيو إلى قياـ الدكؿ اإلسالمية بإدارة مكسـ الحج .ىذا كقد اتيمت السعكدية إيراف فػي عػدد مػف الم ا
المتفجرت أثناء مكسـ الحج ،كما حدث عاـ  ،1987فػي حػيف أدت الصػدامات التػي كقعػت
ا
كمية ضخمة مف

بػػيف الحجػػاج اإلي ػرانييف كحجػػاج الػػدكؿ اإلسػػالمية األخػػرل ،إلػػى كفػػاة مػػا يقػػرب مػػف ( )400شػػخص فػػي مكػػة

المكرم ػػة ،م ػػنيـ ( )275إيرانيػ ػان ك( )42م ػػف دكؿ أخ ػػرل ك ( )85م ػػف رج ػػاؿ الش ػػرطة الس ػػعكدية .كنتيج ػػة ذل ػػؾ
قاطعت إيراف مكسـ الحج لمدة عاميف كقطعت عالقاتيا الدبمكماسية مع المممكة العربية السعكدية .كبربط ىذه
األحداث بأعماؿ العنؼ األخرل المكجية ضد الدبمكماسػييف السػعكدييف فػي حقبػة الثمانينيػات ،ل بػد أف يخػرج

المػػرء بمحصػػمة مؤداىػػا؛ أف إي ػراف كانػػت تسػػعى إلػػى تخكي ػؼ القيػػادة السػػعكدية ،كتحػػدم مرجعيتيػػا اإلسػػالمية
كادارتيا لشعائر الحج (المانع.)2009 ،

كمف ناحيتيا ،فقد تمسكت السعكدية بالعقيدة اإلسالمية في سياستيا مع سائر الدكؿ اإلسالمية ،كقد سعت

المممكة إلى تحديد العدد اإلجمالي لمحجاج ،كحػددت نصػيب إيػراف بمػا ل يزيػد عمػى ( )55,000حػاج سػنكيان،

بعد أف ازد عددىـ الفعمي مف ( )74,963حاج عاـ  ،1979إلى ( )157,195حاج عاـ ،1987خاصة بعد

أف تعم ػػد بع ػػض الحج ػػاج اإليػ ػرانييف ،إث ػػارة القالق ػػؿ لمس ػػمطات األمني ػػة الس ػػعكدية ،كازع ػػاج حج ػػاج دكؿ الع ػػالـ
ػكزرء خارجيػػة الػػدكؿ اإلسػػالمية،
اإلسػػالمي األخػػرل ،كسػػعت المممكػػة إلػػى كسػػب تأييػػد المػؤتمر السػػابع عشػػر لػ ا

الذم عقد في عماف عاـ  ،1987كقد نجحت في ذلؾ بالفعػؿ؛ إذ تبنػى المػؤتمر صػيغة محػددة يػتـ بمقتضػاىا
تحديػػد عػػدد الحجػػاج بمعػػدؿ (كاحػػد) لكػػؿ (أل ػؼ نسػػمة) مػػف إجمػػالي عػػدد سػػكاف أم دكلػػة إسػػالمية (المػػانع،
.)2009

ممػػا سػػبؽ يتضػػح ،كيػػؼ قامػػت القيػػادة اإليرانيػػة باسػػتغالؿ قضػػية الحػػج إلثػػارة األكضػػاع الداخميػػة لممممكػػة

العربيػػة السػػعكدية مػػف خػػالؿ الحجػػاج اإلي ػرانييف عبػػر مخططػػات (تصػػدير الثػػكرة) ،لكػػف المممكػػة كانػػت كاعيػػة
تمام ػان ليػػذه المخططػػات اإليرانيػػة كاسػػتطاعت كسػػب تأييػػد العػػالـ اإلسػػالمي تجػػاه دكرىػػا كمسػػئكلياتيا لالمػػاكف

المقدسة ،كىكذا استمرت المنافسة بيف الدكلتيف لكسب تأييد دكؿ العالـ اإلسالمي ،كىذا ما يكضح مدل أىمية
قضية الحج كمحدد ما زاؿ يؤثر عمى طبيعة العالقات بيف المممكة العربية السعكدية كايراف.
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راٌزا  /طبُؼت ٔظاَ اٌحىُ:
أما عف نظاـ الحكـ في السعكدية ،فيك كما نصت عميو المادة الخامسة مف الباب الثاني في الدستكر

السعكدم ،فيك نظاـ حكـ ممكي يككف الحكـ فيو في أبناء الممؾ المؤسس (عبد العزيز بف عبد الرحمف آؿ
سعكد) كأبناء األبناء ،كيبايع األصمح منيـ بالحكـ عمى كتاب ا﵀ كسنة رسكلو ،كيختار الممؾ كلي العيد
كيعفيو بأمر ممكي ،كيككف كلي العيد متفرغان لكلية العيد كما يكمفو بو الممؾ مف أعماؿ ،كيتكلى سمطات

الممؾ بعد كفاتو حتى تتـ البيعة (دستكر المممكة العربية السعكدية :1992 ،المادة الخامسة) .كتتككف
السمطات في الدكلة مف :السمطة القضائية ،كالسمطة التنفيذية ،كالسمطة التنظيمية ،كالممؾ ىك مرجع ىذه

المرسالت الدبمكماسية العادية
السمطات ،كلو الحؽ بالحتفاظ بكؿ السمطات التي يريد ،كقد يقكـ حتى بإمالء ا
(سالمة.)45 :1980 ،

إف طبيعة النظاـ السياسي ،كالمنطمقات الفكرية في السعكدية ،تشير إلى(الصكيغ:)56 :1992 ،

 -1يي ٌشػكؿ الػػديف اإلسػػالمي اإلطػػار الفكػػرم الػػذم يسػػتمد منػػو النظػػاـ السياسػػي فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية
قكاعد عممو كتحركو داخميان كخارجيان.
 -2تيعػػد السياسػػة الخارجيػػة السػػعكدية كالػػى حػ وػد كبيػػر ،امتػػدادان لممضػػمكف اإلسػػالمي لمنظػػاـ السياسػػي ،كلمرؤيػػة
السياسية لمقادة السعكدييف ،مف حيث التركيز عمى التضامف اإلسالمي.

ػؤثرت الداخميػػة كاإلقميميػػة كالدكليػػة ،السياسػػية كالقتصػػادية كالجتماعيػػة التػػي تػػؤثر
 -3باإلضػػافة إلػػى دكر المػ ا
في سياسات الدكؿ جميعان.

كيصػػنؼ نظػػاـ الحكػػـ السػػعكدم ضػػمف األنظمػػة الممكيػػة المطمقػػة ،بػػالرغـ مػػف كجػػكد دسػػتكر ،كمػػا انػػو

ينفرد باعتماده عمى جزء كبير مف الشريعة اإلسالمية ،كيتكلى الحكـ فيو (آؿ سعكد) منذ التحالؼ بيف (محمػد

بػػف سػػعكد) كالشػػيخ (محمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب) عػػاـ  ،1744كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف اسػػتمد نظػػاـ الحكػػـ شػػرعيتو مػػف

التحالؼ مع العمماء يسانده كبار شيكخ القبائؿ ،كيتسـ نظاـ الحكـ في المممكة بعػدة سػمات (العمكػيـ:1999 ،
:)49-47

 -1فردية اتخاذ القرار ،بحيث تتركز جميػع السػمطات بيػد الممػؾ ،تشػاركو بعػض العناصػر المػؤثرة مػف العائمػة
المالكة.

 -2دكر النخب السعكدية محدكد عمى الرغـ مف تنامي أعدادىا.

 -3ليس لنظاـ الحكـ السعكدم عقد استعمارية ،ككف المممكة لـ تستعمر مف قبؿ القكل الخارجية مما انعكس
عمى اتخاذ القرار السياسي الخارجي.

كمما سبؽ يتضح ،أف نظاـ الحكـ في السعكدية ىك تركيبة تتناقض تمامان مع طبيعة نظػاـ الحكػـ فػي

إيراف ،فنظاـ الحكـ السعكدم (ممكي إسالمي) يحمؿ في طياتو األيديكلكجيا (السمفية الكىابية) ،كالتي تتنػاقض
تماما مع األيديكلكجيا اإليرانية التي تعتمد عمى النظاـ الجميكرم الذم يتبع المػذىب (الشػيعي الثنػا عشػرم)،
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ىذا الختالؼ في األيديكلكجيا خمؽ نكعان مف التنافر كالتباعد بيف إيراف كالسعكدية ،مما أثر سػمبان عمػى طبيعػة

العالقات اإليرانية – السعكدية ،كأدل إلى انعكاسات تركت أثارىا عمى الكاقع اإلقميمي في الخميج العربي.

سابؼا ا  /دوس اٌغؼىدَت فٍ اعخمشاس أعىاق إٌفظ اٌؼاٌُّت:
تحظى المممكة العربية السعكدية بمكانة اقتصادية كبيرة عمى المستكل العالمي ،فقد أدل العامؿ

كبير في زيادة مكانة المممكة عمى الصعيديف اإلقميمي كالدكلي .فيي أكبر دكلة مصدرة لمنفط
دكر ان
القتصادم ان

في العالـ ،كما أف لدييا أكبر مخزكف احتياطي منو ،كانطالقان مف أف النفط اليكـ ،كسيبقى كذلؾ في المستقبؿ
المنظكر شرياف القتصاد العالمي.

تعد المممكة العربية السعكدية أىـ كأكبر دكلة نفطية في العالـ مف حيث حجـ الحتياطات النفطية،

ككمية اإلنتاج كالصادرات ،كالطاقة التكريرية؛ فيي تمتمؾ  %19مف الحتياطي العالمي ،ك %12مف اإلنتاج

العالمي ،كأكثر مف  %20مف مبيعات النفط في السكؽ العالمية ،كما تمتمؾ طاقة تكريرية تصؿ إلى أكثر
مف ( )5مالييف برميؿ يكميان(ك ازرة البتركؿ كالثركة المعدنية السعكدية.)2013 ،

ػارز فػػي تنسػػيؽ التعػػاكف بػػيف
دكر بػ ان
تمػػؾ المكانػػة التػػي تتمتػػع بيػػا المممكػػة العربيػػة السػػعكدية دفعتيػػا لتمعػػب ان

الػػدكؿ المنتجػػة األخػػرل داخػػؿ أكبػػؾ كخارجيػػا ،لضػػماف تػػكفير كميػػات كافيػػة مػػف البتػػركؿ الخػػاـ فػػي السػػكؽ

الدكليػػة ،كذلػػؾ لتفػػادم كجػػكد فػػائض فػػي العػػرض قػػد يػؤدم إلػػى انييػػار األسػػعار فػػي األسػكاؽ التػػي تسػػعى إلػػى
المحافظة عمى استقرارىا ،كتجنب التقمبات سكاء في األسعار ،أك في مستكل الطمػب .كتسػعى المممكػة العربيػة

السػعكدية لممحافظػػة عمػى مسػػتكيات أسػعار معقكلػػة تحقػػؽ مصػالح الػػدكؿ المنتجػة كالمسػػتيمكة عمػى حػػد سػكاء،
ليس ػيـ ىػػذا الت ػكازف فػػي نمػػك القتصػػاد العػػالمي كبػػاألخص اقتصػػاديات الػػدكؿ الناميػػة ،كتحقيػػؽ عكائػػد مناسػػبة
لمص ػػناعة البتركلي ػػة العالمي ػػة لتحفيزى ػػا عم ػػى المزي ػػد م ػػف الستكش ػػاؼ كاإلنت ػػاج ،لتمبي ػػة الطم ػػب المتن ػػامي عم ػػى

البتركؿ(أبك جزر.)51 :2014 ،

كالحقيق ػػة الت ػػي ل ش ػػؾ فيي ػػا ،أن ػػو ل ػػيس بكس ػػع دكؿ (أكب ػػؾ) الس ػػيطرة عم ػػى األس ػػعار ف ػػدكر أكب ػػؾ مح ػػدكد،
كيقتصر عمى العمؿ لتحقيؽ التكازف بيف العرض كالطمب في سكؽ البتركؿ الخاـ ،أما األسػعار فتتػأثر بعكامػؿ

عػػدة مث ػػؿ ،أكضػػاع س ػػكؽ المنتج ػػات البتركليػػة ك ػػالبنزيف ،كزي ػػت التدفئػػة ف ػػي األسػ ػكاؽ الرئيسػػية مث ػػؿ الكلي ػػات

التطكرت السياسػية فػي بعػض الػدكؿ المنتجػة ،كغيػر ذلػؾ مػف العكامػؿ
ا
المتحدة ،كالياباف ،كالتحاد األكركبي ،ك

األخػػرل .كمػػف بػػيف األدكار الرئيسػة لممممكػػة كدكؿ أكبػػؾ األخػػرل فػػي إطػػار سػػعييا إلػػى تحقيػػؽ اسػػتقرار أسػكاؽ

البتركؿ ،الحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة ،كتعد ىذه الطاقة اإلنتاجية الفائضة ،برغـ كمفتيا الباىظػة ،ضػركرية

لتجنػػب األزم ػػات الكبػػرل الناجم ػػة عػػف نق ػػص اإلمػػدادات .كثم ػػة جانػػب رئ ػػيس مػػف جكان ػػب السياسػػة البتركلي ػػة

لممممكة ،كىك إرساء تعاكف كثيؽ مع الدكؿ المنتجة كالمستيمكة لمبتركؿ عف طريؽ الزيػارات الرسػمية ،كالتبػادؿ

التج ػػارم ،كالس ػػتثمارات ،كتب ػػادؿ المعمكم ػػات كاآلراء ،كتنس ػػيؽ السياس ػػات .كم ػػا أف المممك ػػة عض ػػك فاع ػػؿ ف ػػي

العدي ػػد م ػػف المنظم ػػات كالتجمع ػػات الدكلي ػػة الت ػػي تي ػػتـ بقض ػػايا البت ػػركؿ كالطاق ػػة ،كم ػػف أىمي ػػا منظم ػػة ال ػػدكؿ
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المصػػدرة لمبتػػركؿ (أكبػػؾ)؛ كالسػػعكدية عضػػك مؤسػػس ليػػذه المنظمػػة التػػي يقػػع مقرىػػا فػػي فيينػػا بالنمسػػا (ك ازرة
البتركؿ كالثركة المعدنية السعكدية.)2013 ،

كعمػػى المسػػتكل العربػػي فػػإف المممكػػة أيض ػان عضػػك مؤسػػس فػػي منظمػػة األقطػػار العربيػػة المصػػدرة لمػػنفط

(أكابػػؾ) كمقرىػػا الككيػػت ،كالتػػي تعمػػؿ عمػػى إيجػػاد تنسػػيؽ كتعػػاكف بػػيف الػػدكؿ األعضػػاء فػػي مختمػػؼ القضػػايا
البتركلية ،بما في ذلؾ المشػركعات البتركليػة العربيػة المشػتركة .كمػا أف المممكػة تنسػؽ سياسػاتيا البتركليػة مػع

أيضػػا تعػػاكف بتركلػػي كثيػػؽ كمنػػتظـ مػػع الػػدكؿ المنتجػػة
دكؿ مجمػػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج العربيػػة .كلممممكػػة ن
كالمص ػػدرة م ػػف خػ ػارج أكب ػػؾ مث ػػؿ ركس ػػيا ،كالن ػػركيج ،كالمكس ػػيؾ ،كالين ػػد ،كالص ػػيف ،كغيرى ػػا .كم ػػا أف لممممك ػػة
عالقات كثيقة مع الدكؿ المستيمكة؛ فباإلضافة إلى التعاكف الثنائي عمػى مختمػؼ المسػتكيات مػع أغمػب الػدكؿ

الرئيس ػػة المس ػػتيمكة لمبت ػػركؿ مث ػػؿ الكلي ػػات المتحػػػدة ،كالياب ػػاف ،كدكؿ التح ػػاد األكركب ػػي ،كككري ػػا ،كالصػػػيف،
كالفمبيف ،كجنكب أفريقيا ،كاليند ،فإف المممكة تقكـ بدكر كبير كمؤثر ضمف منتدل الطاقة الدكلي ،الػذم يضػـ

أكثػػر مػػف تسػػعيف دكلػػة رئيسػػة منتجػػة كمسػػتيمكة لمبتػػركؿ كمنظمػػات بتركليػػة مختمفػػة ،يجتمػػع كز ارؤىػػا كممثمكىػػا

دكري ػان كػػؿ سػػنتيف؛ كييػػدؼ المنتػػدل إلػػى تعزيػػز التعػػاكف كالتنسػػيؽ كالح ػكار بػػيف الػػدكؿ المنتجػػة ،كالمسػػتيمكة،
كصناعة الطاقة( .ك ازرة البتركؿ كالثركة المعدنية السعكدية.)2013 ،

كىناؾ اتيامات إيرانية مكجية لمسعكدية ،بأنيا تتعمد خفض أسعار النفط عالميان ،لمضغط عمػى مػكارد كػؿ

مف ركسيا كايراف ،فقد ذكر رئيس مركز السياسات النفطية كالتكقعات الستراتيجية (راشد أبانمي) ،أف اتيامات
إيراف لمسعكدية ببيع النفط بأسعار متدنية في التجزئة كالمزادات العمنية في األسكاؽ اآلسيكية حقيقية ،كأضػاؼ

أبانمي أف أسباب السعكدية المعمنة كراء تخفيض األسعار ،ىي أنيا تحاكؿ المحافظة عمػى عمالئيػا أك كسػب

عمػالء جػػدد فػػي السػػكؽ ،إل أف األسػػباب الحقيقيػػة ىػػي أسػػباب سياسػػية كليسػػت اقتصػػادية ،كتػػابع " :بػػالمنطؽ

القتصػػادم ،السػػعكدية كالػػدكؿ الخميجيػػة أكؿ المتضػػرريف مػػف ت ارجػػع أسػػعار الػػنفط " .كأشػػار إلػػى أف األسػػباب
الحقيقة كراء خفض السعكدية لألسعار مػف كجيػة نظػره ،ىػك الضػغط عمػى ك وػؿ مػف ركسػيا كايػراف لمػكقفيـ مػف

الممؼ السكرم ،إضافة إلى الممؼ النككم اإليراني (مكقع إيرـ نيكز.)2014 ،
خاِغا ا  /خطش اٌخّذد اٌشُؼٍ ػًٍ اٌغؼىدَت:

كسط تزايد النفكذ اإليراني بالمنطقة العربية ،كنجاح إيراف في تمرير مشركعيا الشيعي في العراؽ كلبناف

كسكريا كاليمف ،زادت مخاكؼ السعكدية مف كصكؿ ذلؾ المد إلى أراضييا ،خصكصان في ظؿ محاكلت شيعة

المممكة منذ عاـ  2011إلى تصدير الثكرة اإليرانية في الداخؿ تحت شعارات التمييز العنصرم كالطائفي.
كتتيـ السعكدية الشيعة بمحاكلة زعزعة استقرار المممكة ،عف طريؽ محاكلت تنفيذ المخطط اإليراني الشيعي؛

األمر الذم تسبب في تصاعد حدة المكاجيات بيف النظاـ السعكدم كالجماعات الشيعية ىناؾ (أبك جزر،
.)53 :2014
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كقد تسبب كؿ ذلؾ في زيادة حدة التكتر في العالقات اإليرانية – السعكدية ،بسبب قياـ إيراف باستغالؿ
األقميات الشيعية في الدكؿ الخميجية ،مف خالؿ إثارة الفتف ،كزعزعة األمف كالستقرار في ىذه الدكؿ لصالح

النفكذ اإليراني.

بالنسبة لمشيعة المكجكديف في المنطقة الشرقية مف السعكدية ،فقد أدكا دك انر كبي انر في تكتر العالقات

السعكدية  -اإليرانية ،حيث يمثؿ الشيعة حالة خاصة في السعكدية فيـ يشكمكف  %75مف سكاف المنطقة

الشرقية ،كىي أىـ المناطؽ السعكدية إنتاجان لمنفط ،كحاكؿ الشيعة في تمؾ المنطقة القياـ بالعديد مف

المظاىرات كفي مناسبات عديدة ،كل سيما في أثناء مكاسـ الحج ،كذلؾ محاكلة منيـ إلجبار الحككمة
السعكدية عمى منحيـ كضع المكاطنيف مف الدرجة األكلى .كغالبان ما اعتبرت السمطات السعكدية تظاىرات

الشيعة مظي انر مف مظاىر النفكذ السياسي اإليراني كذلؾ ألف تمؾ األحداث أحيانان تتزامف مع مناسبات إيرانية
ميمة كاحتفاؿ إيراف بالذكرل السنكية الثالثيف لمثكرة اإلسالمية ،كىذا يعني أف تحجيـ الشيعة يشكؿ جزءان مف

الستراتيجية التي تتبناىا المممكة في التصدم لمساعي إيراف؛ الرامية إلى فرض ىيمنتيا اإلقميمية عمى

المنطقة (يماني.)2009 ،

كقد أدت الثكرة اإليرانية إلى اندلع النتفاضة الشيعية في المنطقة الشرقية مػف المممكػة فػي تشػريف الثػاني
1979ـ ،حيث ىنظَّـ أىؿ الطائفة الشيعية الذيف يعانكف مف التيميش اقتصاديان كسياسيان انتفاضة غير مسػبكقة
فػػي مػػدف القطيػػؼ كسػػييات كصػػفكم كالعكاميػػة .كطالىػػب عش ػرات اآللؼ مػػف الرجػػاؿ كالنسػػاء بكقػػؼ سياسػػة
التمييػػز ضػػد الشػػيعة .كرغػػـ نجػػاح ق ػكات األمػػف السػػعكدية كق ػكات الحػػرس الػػكطني فػػي سػػحؽ التمػػرد ،إل أف
التػػكترات الداخميػػة التػػي أدت إليػػو ظمػػت قائمػػة .ككانػػت المؤسسػػة الدينيػػة السػػعكدية منػػذ أمػػد بعيػػد عمػػى أىبػػة
الستعداد لمتصدم ليذا الكياف المنافس الذم ييددىا .كلقد ىح َّذر سفر الحكالي ،كىك رجؿ ديػف كىػابي سػعكدم
بػػارز ،مػػف المخػػاطر التػػي يفرضػػيا "القػػكس الشػػيعي" ،كذلػػؾ فػػي أعقػػاب انتفاضػػة الشػػيعة فػػي الع ػراؽ فػػي عػػاـ
1991ـ (يماني.)2009 ،

كلقػد أدل الغػزك األمريكػي لمعػراؽ عػاـ  ،2003كصػعكد قػكة إيػراف ،إلػى بػث األمػؿ فػػي نفػكس الشػيعة فػػي

السعكدية ،بأف تمنحيـ العائمة المالكة حقكقان اجتماعيػة كسياسػية ،كلكػف عبثػان فػي نظػر السػعكدييف فػإف التيديػد

اإليراني خطير ،لػيس فقػط بسػبب آثػاره عمػى اخػتالؿ ميػزاف القػكل فػي الخمػيج ،بػؿ بسػبب آثػاره الجكىريػة عمػى
األم ػػف الق ػػكمي لممممك ػػة ،إذا م ػػا كان ػػت ي ػػد إيػ ػراف ى ػػي العمي ػػا فق ػػد تق ػػؼ ش ػػرعية العائم ػػة المالك ػػة الس ػػعكدية عن ػػد
الختبار؛ سكاء مف جانب السنة المتشدديف الساعيف إلى كقؼ الشيعة ،أك مف جانب الشيعة السعكدييف الػذيف

ق ػػد ي ػػدفعيـ ص ػػعكد ق ػػكة إيػ ػراف إل ػػى محاكل ػػة اس ػػتغالؿ الكض ػػع لي ػػز اس ػػتقرار المممك ػػة ،كبالت ػػالي يبق ػػي الش ػػيعة
السػػعكديكف مشػػكمة أمنيػػة لمسػػعكدية ،لػػيس فقػػط بسػػبب ق ػربيـ الجغ ارفػػي كالفكػػرم مػػف إي ػراف ،بػػؿ أيض ػان فػػي ظػػؿ
تكاجدىـ عمى مقربة مف مخزكنات النفط الكبرل في العالـ (جكجنسكي.)2013 ،

الخالصة:
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ساىمت المحددات الداخمية ،بشكؿ أساسي في تشكيؿ كرسـ التكجيات السياسية لكؿ مف إيػراف السػعكدية،
كقد لعب المحدد األيديكلكجي(المذىبي) بشكؿ مؤثر في طبيعة التكجيات السياسية تجاه بعضيما ،كخصكصان

عنػػد القيػػادة السياسػػية اإليرانيػػة ممثمػػة فػػي ال ػرئيس نجػػاد ،الػػذم اسػػتخدـ الخطػػاب األيػػديكلكجي ،فػػي صػػياغة
تكجياتػػو السياسػػية نحػػك السػػعكدية ،باإلضػػافة إلػػى المحػػددات الداخميػػة األخػػرل الخاصػػة بالبمػػديف ،مثػػؿ المكقػػع

الستراتيجي ،كالمكانة الدينية ،كاإلمكانات القتصادية كالعسكرية ،كعامؿ التاريخ ،كنظاـ الحكـ في البمديف.

كيمكػػف القػػكؿ ،أف السياسػػة اإليرانيػػة فػػي عيػػد ال ػرئيس (محمػػكد أحمػػدم نجػػاد) ،كالتػػي تميػػزت فت ػرة حكمػػو

بػػالتكتر الشػػديد فػػي العالقػػات بػػيف إيػراف كالسػػعكدية ،قػػد اسػػتخدمت الكرقػػة الشػػيعية فػػي العػراؽ كلبنػػاف كالبحػريف
كالػػيمف ،كأيضػان قامػػت بتحػريض الشػػيعة المتكاجػديف فػػي المنطقػػة الشػرقية مػػف السػػعكدية؛ لتيديػػد األمػػف القػػكمي

السعكدم كزعزعة الستقرار فييا ،كذلؾ لتنفيذ مخططاتيا في الييمنة عمى منطقة الخميج كاجبارىا عمى احتراـ
مكانة إيراف اإلقميمية ،كعدـ العتراض عمػى ىػذه المكانػة التػي تسػعى إيػراف لمكصػكؿ إلييػا ،كىػذا األمػر شػكؿ

قمقا كبي انر كمتزايدان بالنسبة لمسعكدية التي حاكلت بكؿ قكتيا كشؼ ىذه الكرقة ،كتضييع الفرصة عمى إيراف مف
محاكلة استخداميا لتحقيؽ أىدافيا كزيادة نفكذىا اإلقميمي في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط.

مف ىنا يتضح ،كيؼ أف الكرقة الشػيعية سػاىمت بشػكؿ كبيػر إلػى جانػب المحػددات األخػرل ،تػكت انر بالغػان

في العالقات اإليرانية  -السعكدية خالؿ فترة الدراسة (.)2013-2005
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اٌفصً اٌشابغ
اٌّحذداث اإللٍُُّت واٌذوٌُت اٌّؤرشة فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت
اٌّبحذ األوي :اٌّحذداث اإللٍُُّت اٌّؤرشة فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت

اٌّبحذ اٌزأٍ :اٌّحذداث اٌذوٌُت اٌّؤرشة فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت
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ِمذِت:
تحدثنا في الفصؿ السابؽ ،عف المحددات الداخمية الخاصة بكؿ مف إيراف كالمممكة العربية السعكدية،

كالتي تشمؿ عمى المكقع الستراتيجي ،كطبيعة النظاـ السياسي ،كالعامؿ اإليديكلكجي ،كالعامؿ التاريخي،
كالعامؿ العسكرم كاألمني ،كأخي انر العامؿ القتصادم ،كأكضحنا كيؼ ساىمت ىذه المحددات الداخمية بشكؿ

كبير كمؤثر في تشكيؿ التكجيات السياسية لكال البمديف ،كتأثير ىذه المحددات عمى طبيعة العالقات الثنائية

بينيما ،باإلضافة إلى أف ىذه العكامؿ كالمحددات ترتبط كتؤثر في عممية صنع القرار السياسي لمبمديف،
كتنعكس عمى أداء النظاـ السياسي الداخمي كالخارجي ،كصكلن لتحقيؽ أىداؼ ىذا النظاـ في الصراع مف

أجؿ النفكذ اإلقميمي.

لذلؾ ،سنتناكؿ في ىذا الفصؿ ،المحددات الخارجية (اإلقميمية كالدكلية) ،المؤثرة في العالقات

اإليرانية – السعكدية ،كذلؾ مف خالؿ مبحثيف اثنيف:

تناكؿ المبحث األكؿ الحديث عف المحددات اإلقميمية المؤثرة في العالقات بيف البمديف ،كالذم اشتمؿ

عمى :أكلن ،التنافس اإليديكلكجي في البحريف ،كثانيان ،الصراع عمى النفكذ اإلقميمي في سكريا كلبناف ،كثالثان،

المكقؼ اإليراني كالسعكدم مف القضية الفمسطينية ،كرابعان ،الخالؼ حكؿ أمف الخميج كاألزمة العراقية ،كأخي انر

قضية الجزر اإلماراتية المحتمة.

كأما المبحث الثاني ،فقد اختص بالحديث عف المحددات الدكلية المؤثرة في العالقات بيف البمديف،

كالذم اشتمؿ عمى :أكلن ،السياسة األمريكية كأثرىا عمى العالقات اإليرانية -السعكدية ،كثانيان ،السياسة

الركسية كأثرىا عمى العالقات بيف البمديف ،كثالثان ،سياسة التحاد األكركبي كانعكاساتيا عمى العالقات بيف

البمديف ،كأخي انر ،المكقؼ الدكلي مف الممؼ النككم اإليراني.
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اٌّبحذ األوي
اٌّحذداث اإللٍُُّت اٌّؤرشة فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت -اٌغؼىدَت
سنتناكؿ في ىذا المبحث أىـ المحددات اإلقميمية التي لعبت دك انر مؤث انر في العالقات اإليرانية–

السعكدية خالؿ فترة الدراسة ،كالتي تضمنت العديد مف القضايا كالممفات اإلقميمية الساخنة ،كالتي تتمثؿ في
الممؼ العراقي ،كقضية الجزر اإلماراتية المحتمة ،كالتنافس كالصراع عمى النفكذ األيديكلكجي في البحريف،
كالخالؼ حكؿ آليات دعـ القضية الفمسطينية ،كالتصادـ في سكريا ،كلبناف ،كاليمف ،كالختالؼ حكؿ قضية

أمف الخميج ،كؿ ىذه العكامؿ كالمحددات اإلقميمية ،أثرت بشكؿ مباشر عمى مسار كطبيعة العالقات بيف
جميكرية إيراف اإلسالمية ،كالمممكة العربية السعكدية خالؿ فترة الدراسة ،كسيتـ تناكؿ ىذه المحددات
بالتفصيؿ كالتالي:

أوالا  /اٌخٕافظ ػًٍ إٌفىر األَذَىٌىجٍ فٍ اٌبحشَٓ:
عن ػ ػػد الح ػ ػػديث ع ػ ػػف التن ػ ػػافس كالص ػ ػػراع األي ػ ػػديكلكجي ب ػ ػػيف إيػ ػ ػراف كالمممك ػ ػػة العربي ػ ػػة الس ػ ػػعكدية ف ػ ػػي

البح ػ ػريف كأسػػػبابو الفعميػ ػػة كػ ػػاف ل بػػػد مػػػف الحػػػديث عػػػف أىميػ ػػة البح ػ ػريف بالنس ػػبة لمبم ػػديف .فيػػػي عبػػػارة عػػػف
ػكمتر مػ ػ ػػف
أرخبيػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف ( )32جزي ػ ػ ػرة أكبرىػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى اإلطػ ػ ػػالؽ ىػ ػ ػػي البح ػ ػ ػريف كتقػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى بعػ ػ ػػد ( )16كيمػ ػ ػ ان
الس ػ ػػعكدية كتػ ػ ػرتبط بي ػ ػػا م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ جس ػ ػػر المم ػ ػػؾ في ػ ػػد ال ػ ػػذم افت ػ ػػتح ع ػ ػػاـ 1986ـ ،كال ػ ػػذم يمت ػ ػػد لمس ػ ػػافة

ػكترت الطائفي ػ ػ ػػة بش ػ ػ ػػكؿ
الخب ػ ػ ػػر الس ػ ػ ػػعكدية ،كتس ػ ػ ػػكد ف ػ ػ ػػي البح ػ ػ ػريف الت ػ ػ ػ ا
( )25كيم ػ ػ ػ ان
ػكمتر تقريبػ ػ ػ ػان م ػ ػ ػػف مدين ػ ػ ػػة ي
الس ػ ػػنة ،فق ػ ػػد ذك ػ ػػر تقري ػ ػػر
كاض ػ ػػح ج ػ ػػدان (ماتسػ ػ ػف .)2013 ،أم ػ ػػا بخص ػ ػػكص نس ػ ػػبة ع ػ ػػدد الس ػ ػػكاف الش ػ ػػيعة ك ي
ع ػ ػ ػػف" التح ػ ػ ػػدم الط ػ ػ ػػائفي ف ػ ػ ػػي البحػػ ػ ػريف " ،الص ػ ػ ػػادر ع ػ ػ ػػف مجمكع ػ ػ ػػة األزم ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػاـ 2005ـ ،أف
نسػ ػ ػػبة الشػ ػ ػػيعة تصػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػػى  ،%70كتقريػ ػ ػػر" الحريػ ػ ػػة الدينيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي العػ ػ ػػالـ " الصػ ػ ػػادر عػ ػ ػػف ك ازرة الخارجيػ ػ ػػة

األمريكي ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػاـ 2006ـ ،أف نس ػ ػ ػػبة الش ػ ػ ػػيعة  ،%70كتش ػ ػ ػػير بع ػ ػ ػػض المص ػ ػ ػػادر أف نس ػ ػ ػػبة الش ػ ػ ػػيعة فػػ ػ ػػي
الس ػ ػػنة  ،%40فػػ ػػي ح ػ ػػيف أف أص ػ ػػؿ األس ػ ػ ػرة الحاكم ػ ػػة فػػ ػػي مممكػػ ػػة
البحػ ػ ػريف تشػ ػ ػػكؿ تقريبػ ػ ػان  ،%60كنسػ ػ ػػبة ي
البحريف يعكد إلى الجزيرة العربية كىي تنتمي إلى المذىب السني( فيمي.)14 :2011 ،
كنظر لمركابط المشتركة بيف شيعة البحريف ،كالشيعة في المنطقة الشرقية مف السعكدية ،فإف العالقات
ان

قكية بينيـ ،كمف ثـ ،فإف ىناؾ اعتقاد مشترؾ يسكد كمنذ حقب طكيمة بيف المنامة كالرياض ،بأف شيعة

السعكدية ليـ كلء مزدكج لكؿ مف شيعة البحريف كايراف ،كبالتالي فإف السعكدية تنظر إلى شيعة البحريف،
عمى أنيـ " طابكر خامس " إيراني مثميـ مثؿ الشيعة في شرؽ السعكدية ،كيعكد ذلؾ التخكؼ مف الشيعة في

البحريف ،إلى انقالب عاـ 1981ـ ،كالذم قامت بو الجبية اإلسالمية لتحرير البحريف ،كىي جماعة شيعية

كنظر لالدعاءات اإليرانية في أحقيتيا في البحريف ككجكد عدد كبير مف الشيعة
مسمحة مرتبطة بإيراف،
ان
بداخميا ،فإف البحريف كانت اليدؼ األكؿ لمخميني الذم كجو إلييا مبدأ تصدير الثكرة اإلسالمية ،كقد كانت
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األرضي اإليرانية منذ سيطرة آؿ خميفة عمييا ،كذلؾ يعكد إلى
إيراف تنظر إلى البحريف عمى أنيا جزء مف ا
أكاخر القرف الثامف عشر الميالدم ،عندما انتزع أسالؼ آؿ خميفة البحريف في عاـ1783ـ مف الحكـ

الفارسي غير المباشر(مابكف.)22 :2012 ،

بدأت إيراف بالمطالبة بالبحريف منذ معاىدة عاـ 1928ـ ،التي عقدت بيف مشيخات الخميج

كبريطانيا ،كتأكدت المطالبة بشكؿ رسمي في المذكرة السياسية المرفكعة مف إيراف لعصبة األمـ المتحدة عاـ

1928ـ (البحارنة .)155-154 :1973 ،كلكف المكقؼ اإليراني مف قضية البحريف أخذ منحنى آخر في
عاـ 1968ـ ،كذلؾ ألسباب عديدة معظميا يعكد إلى الكضع السياسي لمداخؿ اإليراني ،باإلضافة إلى

الظركؼ اإلقميمية المحيطة بيا (مكي .)5 :2012 ،ففي نياية عاـ  ،1968عقد اجتماع في جدة بيف الشاه
اإليراني آنذاؾ كالممؾ السعكدم فيصؿ بف عبد العزيز ،لمناقشة مكضكع البحريف بعد النسحاب البريطاني،
استقر ر الخميج كأمنو (المكزم،
ا
كاتفؽ الطرفاف عمى إيجاد حؿ ليذه القضية ،كالتي تشكؿ عقبة في طريؽ
.)83 :1971

إجرء
كبنا نء عمى ىذا التفاؽ ،كافؽ الشاه عمى رفع القضية إلى مجمس األمف الذم حكـ بضركرة ا
استفتاء في البحريف تحت رعاية األمـ المتحدة ،لمتصكيت عمى استقالؿ البحريف أك انضماميا إلى إيراف،
كجاءت النتيجة لصالح استقالؿ البحريف كذلؾ بإجماع الشعب البحريني بجميع طكائفو ،كبعدىا اعترفت إيراف
باستقالؿ البحريف عاـ 1971ـ (زماف.)2011 ،

لكف برغـ اعتراؼ إيراف باستقالؿ البحريف إل أنيا ما ازلت تؤكد بأف ليا أحقية فييا كتعتبرىا

المحافظة ( )14إليراف ،أما السعكدية فقد اتبعت سياسة " الدبمكماسية اليادئة " مف خالؿ اجتماع جدة

كبير بقضية البحريف كالذم تبمكر مف عالقات
الشيير مع شاه إيراف ،لكنيا كانت تخفي في داخميا اىتمامان ان
قكية مع البحريف تعكد في جزء منيا لجذكر آؿ خميفة القبمية التي تعكد إلى المممكة السعكدية تحديدان إلى
منطقة اليدار الكاقعة في األفالج جنكب ىضبة نجد (أبك جزر.)64 ،2011 ،

الجغرف ػػي ب ػػيف الس ػػعكدية كالبحػ ػريف ،يرج ػػع الىتم ػػاـ
ا
كباإلض ػػافة إل ػػى العالق ػػات القتص ػػادية كالق ػػرب

السػػعكدم فػػي البحػريف ،إلػػى المخػػاكؼ السياسػػية لػػدل السػػعكدية حػػكؿ زيػػادة القػػكة اإليرانيػػة فػػي الخمػػيج كالشػػرؽ
نظر لقرب البحريف
ا
األكسط ،كالكاقع ىنا أف آؿ سعكد حريصكف عمى منع التدخؿ اإليراني
المتزيد في البحريف ان

تزيػػد النفػػكذ اإلي ارن ػي باإلضػػافة إلػػى
مػػف السػػعكدية ،لػػذلؾ فيػػي تػػرل أف اسػػتقرار آؿ خميفػػة شػػرط لزـ ،لمنػػع ا

مخػػاكؼ السػػعكدية مػػف العالقػػات األثنيػػة المشػػتركة بػػيف الشػػيعة فػػي البحػريف كالشػػيعة فػػي المنطقػػة الشػرقية مػػف
تزيد القكة الشيعية في البحريف يؤدم إلػى تمكػيف الطائفػة الشػيعية فػي المنطقػة الشػرقية
السعكدية ،كمف ثـ فإف ا

(مابكف.)23 :2012 ،

حيػث سػعت إيػراف فػي عيػػد الػرئيس (أحمػدم نجػاد) ،مػف خػػالؿ سياسػتيا اإلقميميػة ،إلػى تبنػي مشػػركع

تكسػعي لفػػرض الييمنػة اإليرانيػػة عمػى منطقػػة الخمػيج العربػػي ،كيػدخؿ فػػي ذلػؾ محاكلػػة اسػتغالؿ أبنػػاء الطائفػػة

الشػيعية فػػي منطقػة الخمػػيج العربػي ،فضػالن عػف المسػػاعي المسػتمرة لنشػػر المػذىب الشػػيعي فػي البمػػداف العربيػػة
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ذات الكثافػػة السػػكانية السػػنية .كبعػػد أحػػداث البح ػريف عػػاـ 2011ـ ،فػػاف دكؿ الخمػػيج أدركػػت تمام ػان مخػػاطر
السياسات اإليرانية عمى أمنيا ككجكدىا ،كقد أشارت أكساط خميجية إلى أف دكؿ الخميج بات معمكمػان لػدييا أف

إي ػراف كانػػت تسػػعى لفػػرض ىيمنتيػػا الكاممػػة عمػػى دكؿ الخمػػيج فػػي إطػػار مخطػػط تكسػػع إقميم ػي بحمػػكؿ عػػاـ
 ،2017كأف بإمكانيا استغالؿ مكجة الثكرات الشعبية العربية لفرض ذلػؾ المخطػط كالمسػارعة بتنفيػذه انطالقػان

مف البحريف(سميماف.)2014 ،

ىذه السياسة اإليرانية ،دفعت السعكدية إلى تصعيد الميجة في مكاجية المخططات اإليرانية العدائية،

كخاصة بعد اعتبار طيراف دخكؿ (قكات درع الجزيرة) الخميجية إلى البحريف بمثابة احتالؿ أجنبي ،كقد اتيـ

مجمس الكزراء السعكدم إيراف صراحة بالتآمر عمى أمف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ،كبث الفرقة كالفتنة
الطائفية بيف مكاطنييا في انتياؾ لسيادتيا كاستقالليا كلمبادئ حسف الجكار ،كاألعراؼ كالقكانيف الدكلية
كميثاؽ األمـ المتحدة كمنظمة المؤتمر اإلسالمي .كىي لغة تعكس شعكر المممكة بالغضب إزاء الممارسات

اإليرانية ،كل سيما بعد الدكر التحريضي المكشكؼ الذم لعبتو كسائؿ اإلعالـ اإليرانية لتحريض الشيعة في
البحريف كالسعكدية كالككيت لمتظاىر كالحتجاج ،فضالن عف التصريحات الستف اززية الصادرة عف كبار

الساسة كالبرلمانييف في إيراف ،كعمى رأسيـ الرئيس اإليراني نجاد(سميماف.)2014 ،

كقد كصؼ الرئيس اإليراني (محمكد أحمدم نجاد) دخكؿ قكات خميجية مف درع الجزيرة إلى البحريف

لمتصدم لمثكرة الشعبية بأنو "عمؿ مشيف سيبكء بالفشؿ" ،كاعتبرتو إيراف مف صنع الكليات المتحدة ،كليذا
السبب فيي تساند بعض الحككمات في المنطقة .كأضاؼ الرئيس اإليراني قائالن " :لألسؼ ،ىناؾ تحرؾ اليكـ

في البحريف ضد الشعب كىذا عمؿ مشيف كغير مبرر كغير مفيكـ" .مف جية أيخرل ،كجو نجاد تحذي انر مبطنان
إلى السعكدية كاإلمارات العربية المتحدة ،المتيف أرسمتا قكات لمساعدة السمطات البحرينية عمى إعادة النظاـ
إلى ىذا البمد الخميجي الصغير ،كالذم شيد تظاىرات معادية لمحككمة عاـ 2011ـ ،كتابع نجاد " :أقكؿ

لمبعض الذيف أرسمكا قكات مسمحة إلى البحريف أف بعض دكؿ المنطقة أرسمت في الماضي قكات إلى دكؿ
مجاكرة كأنو يجب استخالص العبر مما حصؿ لصداـ حسيف " .مممحان بذلؾ إلى الجتياح العراقي لمككيت

في عاـ 1990ـ (صحيفة بياف اليكـ.)2011 ،

يتضح مف ىذا ،أف قضية التنافس األيديكلكجي كالسياسي عمى النفكذ في البحريف بيف إيراف

كالسعكدية ،تعد مف أكثر العكامؿ كالمحددات اإلقميمية المؤثرة كالتي انعكست بدكرىا عمى العالقات اإليرانية
مركر بالجميكرية اإلسالمية اإليرانية،
 السعكدية في حقب مختمفة ،بدايةن مف عيد الشاه محمد رضا بيمكم،ان

كصكلن إلى عيد الرئيس اإليراني (محمكد أحمدم نجاد) ،كالتي اتسمت فترة رئاستو بالتكتر الشديد بسبب

النكايا اإليرانية بخصكص مممكة البحريف ،كالتكجيات السياسية اإليرانية تجاىيا كالتدخالت في شؤكنيا

الداخمية.
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رأُا ا /اٌصشاع ػًٍ إٌفىر اإللٍٍُّ فٍ عىسَا وٌبٕاْ:
كجدت إيراف في لبناف كسكريا أكراقان إضافية تستخدميا في تعظيـ دكرىا اإلقميمي في المنطقة ،حيث

اتخذت مف دعميا لجنكب لبناف في حربو ضد إسرائيؿ ،ذريعة لمتدخؿ في شؤكف لبناف مستفيدة بذلؾ مف
ىكية الحركة المقاكمة إلسرائيؿ في الجنكب المبناني ،كىي حزب ا﵀ المبناني الذم تأسس رسميان عاـ ،1985
كالذم يعتنؽ كيديف بالكلء لممذىب الشيعي ،كبالتالي كانت تمؾ نقطة التقاء قكية بيف حزب ا﵀ كايراف تركت

مبرر قكيان لمتدخؿ في الشؤكف المبنانية ،كبالتالي فإف نشأة ىذه المقاكمة اإلسالمية المسمحة في كنؼ
لألخيرة
ان

حربيا ضد الحتالؿ اإلسرائيمي تخدـ في جانب أساسي منيا أىداؼ السياسة اإليرانية في بعدييا اإلقميمي

كالدكلي ،خصكصان أف حزب ا﵀ سيككف أداة طيعة في يد إيراف تحقؽ مف خاللو كؿ ما ترنك إليو ،كنظ انر

لاللتقاء المذىبي بيف إيراف كحزب ا﵀ ،فإف حزب ا﵀ ينظر إلى " الكلي الفقيو " اإليراني قائدان ركحيان لو

(المديني.)139 :1999 ،

كيتضح ىنا ،أف عالقة إيراف بحزب ا﵀ المبناني كالتدخؿ اإليراني في الشؤكف الداخمية لمبناف ،قد أثار

مخاكؼ السعكدية التي سعت جاىدة لمبحث عف حميؼ ليا داخؿ لبناف مف خالؿ دعـ التيارات السياسية

السنية ،لتتمكف مف الكقكؼ في كجو التدخؿ اإليراني ،كألنيا تعي جيدان أف ىذا الدعـ اإليراني لو أىداؼ

سياسية كأيديكلكجية لمسيطرة عمى لبناف مف خالؿ حزب ا﵀ ،باإلضافة إلى أف ىذا التدخؿ بات يشكؿ خط انر
عمى نفكذىا اإلقميمي في منطقة الشرؽ األكسط .يمكف القكؿ ،إذا كاف إليراف ذراع عسكرم كسياسي في لبناف

ممثالن بحزب ا﵀ ،فإف السعكدية استغمت مرحمة ما بعد عاـ  ،1982كىك العاـ الذم خسر فيو الفمسطينيكف

كجكدىـ عمى الساحة المبنانية ،فزرعت ذراعان سياسيان ليا في لبناف ممثالن بالشيخ رفيؽ الحريرم المبناني كالذم

يحمؿ الجنسية السعكدية كساىمت بقكة في كصكلو لمنصب رئيس الكزراء في لبناف ،كلكي تنجح سياسات

السعكدية كمعيا حميفيا الحريرم في لبناف كجعمو منافسان لحزب ا﵀ ،قدمت السعكدية لو دعمان ماديان كبي انر
كذلؾ لكسب التأييد الشعبي في لبناف .بمعنى آخر بات لبناف مسرحان كممعبان لمتنافس اإليراني – السعكدم،

كلكف مع مركر الكقت بدأت السعكدية تفقد نفكذىا عمى الساحة المبنانية ،بعد ما أصبح حزب ا﵀ بفضؿ
الدعـ العسكرم اإليراني الكبير ،ىك القكة العسكرية المييمنة في لبناف.

أما سكريا ،الحميؼ العربي األقرب إليراف ،فقد حافظت األخيرة عمى عالقات جيدة معيا عمى مدل
ٌ
أكثر مف ثالثة عقكد ،منذ تأسيس الجميكرية اإلسالمية .فبعد انتصار الثكرة اإلسالمية ،قدمت سكريا الدعـ

اإلعالمي كالدبمكماسي لطيراف خالؿ الحرب العراقية  -اإليرانية .ككاف أحد العكامؿ الميمة في تعزيز كدعـ

العالقة المستمرة بيف الدكلتيف ،استعداد إيراف المعمف لتقديـ الدعـ لسكريا في أم مكاجية مستقبمية مع
أف سكريا قامت بتأميف خط إمداد لحركات المقاكمة المدعكمة مف إيراف ضد "إسرائيؿ" في كؿ
"إسرائيؿ" ،كما ٌ
مف لبناف كفمسطيف ،في حيف كانت كل تزاؿ سكريا كايراف تشعراف بالرتياب كعدـ الثقة بسياسات الكليات
بأف العالقة بيف بمدييما تاريخية
المتحدة في المنطقة .كما أعرب القادة اإلي ارنيكف كالسكريكف م ار انرٌ ،
كاستراتيجية كل يمكف فكيا ميما كانت الظركؼ (خميؿ.)2013 ،
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فقػػد عمػػدت إي ػراف عمػػى تشػػكيؿ تحػػالؼ مػػع سػػكريا تسػػتطيع بػػو مكاجيػػة أم رفػػض عربػػي لػػدكرىا فػػي
المنطقػػة ،كمػػف ثػػـ كسػػب سػػكريا فػػي فمكيػػا كسػػاعدىا فػػي ذلػػؾ ىكيػػة الحػػزب الحػاكـ فػػي سػػكريا كالتػػي تعػػكد إلػػى

المػػذىب العمػػكم الشػػيعي ،كىنػػا يػػأتي التحػػالؼ السػػكرم -اإلي ارن ػي عمػػى أرس أكلكيػػات مشػػركع إي ػراف اإلقميم ػي،
كبدت العالقات اإليرانية السكرية أكثر ثباتان مف عالقات إيراف مع بقية الدكؿ العربية ككاف أبرز تمؾ العالقػات

ػرؽ ،كمػػا اعتبػػرت سػػكريا بكابػػة إيػراف إلػػى المنطقػػة العربيػػة ،كعمػػى
النحيػػاز السػػكرم إليػراف فػػي حربيػػا ضػػد العػ ا
ال ػػرغـ م ػػف ك ػػؿ المح ػػاكلت الغربي ػػة كالعربي ػػة لمفص ػػؿ ب ػػيف س ػػكريا كايػ ػراف ،إل أف ك ػػؿ تم ػػؾ المح ػػاكلت ب ػػاءت
بالفشؿ(عتريسي.)4-3 :2011 ،

كأما العالقة السكرية مع السعكدية فمختمفػة ،حيػث حافظػت السػعكدية ،كممكيػة إسػالمية متشػددة ،عمػى

فإف السعكدية ليس لدييا الكثير مف األمكر المشتركة
تقميد طكيؿ مف عدـ الثقة إزاء سكريا .كفي الكقت نفسوٌ ،
لدرسة
مع الحككمة السكرية ،كالتي تتخطى مسألة العركبة .كفي اآلكنة األخيرة ،كانت السعكدية كايراف بحاجة ا
الكيفيػػة التػػي سػػتؤثر بيػػا الضػػط اربات فػػي سػػكريا عمػػى مصػػالحيما .فطي ػراف ىػػي التػػي ستخسػػر أكثػػر بسػػقكط
النظاـ السكرم الحالي ،كىذا كاضح ،كىي فػي الغالػب تقػؼ إلػى جانػب حميفيػا السػكرم ،كلػف تسػمح بػأم حػاؿ

أف الرياض لـ تعتبػر
بسقكط النظاـ السكرم .لقد كانت سياسة النفراج السعكدية السابقة مع دمشؽ ميمة ،إل ٌ
يكمان نظاـ األسد حميفان ليا ،كيتكقع أف تككف مسركرة برؤية طيراف تخسر أىػـ شػريؾ عربػي لػدييا إذا مػا سػقط

ىػػذا النظػػاـ ،ككصػكؿ السػػمفيكف إلػػى السػػمطة .لػػذلؾ فيػػي تقػػكـ ،مػػع بعػػض الػػدكؿ الخميجيػػة ،بػػدعـ مػػالي ىائػػؿ
لممسمحيف السكرييف كالٌذيف تتشكؿ أغمبيتيـ مف السنة السمفييف(خميؿ .)2013 ،ربما ىػذا القػكؿ كالتحميػؿ ييػدلؿ

عمى أف الصراع في سكريا ليس بيف قكات األسد كالشعب السكرم كما يظف البعض ،كانما بيف النظاـ السكرم
المػػدعكـ مػػف جانػػب إي ػراف مػػف جيػػة ،كميميشػػيات الجػػيش الحػػر كالجماعػػات السػػنية المسػػمحة التػػي تشػػكمت مػػف

الشعب السكرم كمف خارجيا ،كالتي تتمقى دعمان كبي انر مف السعكدية كتركيا كبعض الدكؿ الخميجية.
كمما سبؽ ،تتضح أىداؼ كسياسة و
كؿ مف إيراف كالسعكدية في لبناف كسكريا ،حيث تيػدؼ إيػراف إلػى
تقكية كتكسيع نفكذىا اإلقميمي في منطقة الشرؽ األكسط ،مف خالؿ دعـ حمفائيا في لبناف كسكريا كىما حزب

ا﵀ المبنػػاني الشػػيعي كحػػزب البعػػث العربػػي السػػكرم ،كسػػعييا لتثبيػػت أكتػػاد اليػػالؿ الشػػيعي التػػي تسػػعى إلػػى
تشكيمو لتكسيع مجاؿ نفكذىا في المنطقة ،كذلػؾ لمنافسػة المممكػة العربيػة السػعكدية التػي يعتبػر مجاليػا السػني

الػػداعـ ليػػا كلنفكذىػػا فػػي منطقػػة الخمػػيج كالشػػرؽ األكسػػط أكسػػع بكثيػػر مػػف مجػػاؿ إيػراف الشػػيعي ،كعمػػى عكػػس
األىداؼ اإليرانية فإف السياسة السعكدية تحاكؿ منع زيادة النفكذ اإليراني عمػى حسػاب نفكذىػا اإلقميمػي ،لػذلؾ

كػػاف مػػف أىػػداؼ ىػػذه السياسػػة تحجػػيـ دكر حػػزب ا﵀ المبنػػاني مػػف خػػالؿ دعػػـ القػػكل السياسػػية المعارضػػة لػػو،
ككذلؾ إضعاؼ حزب البعث السكرم الحميؼ القكم إليراف.
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راٌزا ا  /اٌّىلف اإلَشأٍ واٌغؼىدٌ ِٓ اٌمضُت اٌفٍغطُُٕت:
تػاريخ إي ػراف مػػع فمسػػطيف كالقضػػية الفمسػػطينية قػػديـ بقػػدـ القضػػية ذاتيػػا ،ففػػي عصػػر الدكلػػة البيمكيػػة،

كالشاه محمد رضا بيمكم تحديدان ،كانت عالقة إيراف بإسرائيؿ مغايرة تمامان لعالقتيا معيا بعد الثػكرة اإلسػالمية

ع ػػاـ  .1979فق ػػد كان ػػت إيػ ػراف ف ػػي مقدم ػػة ال ػػدكؿ الت ػػي اعترف ػػت بإسػ ػرائيؿ ،كفيم ػػا يتعم ػػؽ بالصػػراع (العرب ػػي-

اإلسػرائيمي)  ،كػػاف مكقػػؼ إيػراف فػػي بدايػػة المطػػاؼ محايػػدان إلػػى حػػد كبيػػر كحاكلػػت تجنػػب أف تكػػكف طرفػػا فػػي

ذلػػؾ .لكػػف ىػػذا المكقػػؼ تغيػػر نسػػبيان خػػالؿ أكقػػات الحػػركب التػػي شػػنتيا إس ػرائيؿ ضػػد العػػرب ،كاتخػػذت جانب ػان
مناصػ انر لمجانػػب اإلس ػرائيمي ،ممػػا أدل إلػػى تػػكتر كبيػػر فػػي العالقػػات العربيػػة اإليرانيػػة ،خصكص ػان العالقػػة بػػيف

الرياض كطيراف .فعندما أعمف الممؾ (فيصؿ بف عبػد العزيػز) كقػؼ تصػدير الػنفط إلػى الغػرب بسػبب القضػية

الفمسطينية ،رفض شاه إيراف(محمد رضا بيمكم) النضماـ إلى السعكدية في ىػذا الصػدد ،مؤكػدان أف بػالده لػف
تستخدـ سالح الطاقة كردة فعؿ لمكاقؼ سياسية بحتة (السممي.)2015 ،

ػرئيؿ كت ػػـ تحكيػ ػػؿ السػ ػػفارة
كبعػػػد نجػ ػػاح الثػ ػػكرة اإلسػػػالمية عػ ػػاـ  ،1979قطعػ ػػت إي ػ ػراف عالقاتيػ ػػا بإسػ ػ ا

مقر لمنظمة التحرير الفمسطينية (أبك طو .)20 :2011 ،كمنذ ذلؾ الحيف اختمفت نظرة إيػراف
ا
اإلسرئيمية إلى ان

لمقضػػية الفمسػػطينية فقػػد اتبعػػت إيػراف مسػػاريف فػػي طريقػػة تعامميػػا مػػع القضػػية الفمسػػطينية األكؿ ىػػك التعػػاطؼ
اإلسالمي مع القضية الفمسطينية باعتبارىا قضية إسالمية .أما المسار الثاني فقد انبثػؽ مػف مسػألة الحسػابات

الجغرفيػ ػػة السياسػ ػػية إلي ػ ػراف كطمكحيػ ػػا التػ ػػاريخي إلػ ػػى تػ ػػكلي دكر المرجعيػ ػػة اإلقميميػ ػػة عبػ ػػر تكجيػ ػػو القضػ ػػية
ا
الفمس ػػطينية ف ػػي مس ػػار مع ػػيف كف ػػؽ م ػػا تقتض ػػيو المص ػػمحة الكطني ػػة اإليراني ػػة كتكازن ػػات الق ػػكل اإلقميمي ػػة ف ػػي

المنطقة(المباد.)5 :2013 ،

كيمكػػػف القػػػكؿ ،أف إي ػ ػراف أرادت كسػػػب تعػ ػػاطؼ العػ ػػرب كالمسػ ػػمميف ليػ ػػا م ػػف خػ ػػالؿ دعميػ ػػا لمقضػػػية

أردت أف تحػيط نفسػيا بيالػة مػف التأييػد الشػعبي
الفمسطينية لمعرفتيا تمامػان مكانػة تمػؾ القضػية فػي كجػدانيـ ،ك ا

العربي كاإلسالمي ،كيتضح ذلؾ جميان فػي حضػكر القضػية الفمسػطينية فػي الخطػاب السياسػي لمػرئيس اإلي ارنػي

(نجاد) ،كفي كتابات كخطابات (اإلماـ الخميني) ،الذم كاف يندد دائمان بصمت الدكؿ العربية كمنيػا السػعكدية

تجاه القضية الفمسطينية ،كعجػزىـ عػف اتخػاذ مكقػؼ قػكم كصػمب تجػاه إسػرائيؿ كلصػالح القضػية الفمسػطينية،
كت ػػدرؾ إيػ ػراف أف م ػػف يري ػػد الزعام ػػة ف ػػي المنطق ػػة ،لب ػػد أف يتمس ػػح بالقض ػػية الفمس ػػطينية كدع ػػـ المقاكم ػػة ف ػػي

فمسطيف.

كبالتػػالي ،فػػإف القضػػية الفمسػػطينية كانػػت بمثابػػة كرقػػة رابحػػة فػػي يػػد إي ػراف تسػػتخدميا لػػردع المخػػالفيف

لسياسػػتيا فػػي المنطقػػة؛ إذ كممػػا كاجيػػت إي ػراف انتقػػادان لتمػػدد حضػػكرىا اإلقميم ػي فػػي الع ػراؽ كلبنػػاف مػػف طػػرؼ

الدكؿ العربية ،شيرت إيراف بعجز ىذه الدكؿ عف إيجاد حمكؿ لمقضية الفمسطينية ،كمف ثػـ ،تقػكـ بحشػرىا فػي
الزاكية(المباد.)82 :2013 ،

ػر مػػا اسػػتخدمت إي ػراف تمػػؾ الكرقػػة ضػػد األنظمػػة العربيػػة ،كمنيػػا النظػػاـ السػػعكدم ،محاكلػػة منيػػا
ككثيػ ان

لمتشيير بيذه األنظمة أمػاـ شػعكبيا ،كزعزعػة السػتقرار لػدييا ،كتعػزؼ بػذلؾ عمػى كتػر اعتػراؼ الػدكؿ العربيػة
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بالكيػػاف اإلسػرائيمي كتطبيعيػػا لمعالقػػات معػػو ،كبالتػػالي فقػػد أثػػرت ىػػذه النظػرة إليػراف عمػػى عالقاتيػػا مػػع العػػرب
كمػػع السػػعكدية ،التػػي تػػرل بػػأف ىػػذا الػػدعـ اإلي ارنػي لمقضػػية الفمسػػطينية لػػيس مػػف أجػػؿ الفمسػػطينييف ،كانمػػا ىػػك

محاكلػػة مػػف إيػراف لسػػتقطاب األفئػػدة اإلسػػالمية ،كشػػحف الشػػعكب العربيػػة عمػػى أنظمتيػػا إلثػارة تمػػؾ الجمػػاىير
مسػػتخدمة بػػذلؾ الخطػػاب التحريضػػي ،كىػػك كسػػيمة لتصػػدير ثكرتيػػا اإلسػػالمية إلػػى دكؿ الج ػكار العربػػي (أبػػك
جزر.)65 :2014 ،

كلقد استمرت إيراف فػي عيػد الػرئيس (محمػكد أحمػدم نجػاد) ،بمسػاندتيا لممقاكمػة الفمسػطينية المتمثمػة

في حركتي حماس كالجياد اإلسالمي ،كتحػدد ىػذا الػدعـ مػف خػالؿ مكقػؼ إيػراف بالسػتناد إلػى دعػـ المقاكمػة

الفمسطينية بالماؿ كالسالح ،كفي ىذا اإلطار حددت إيراف مكقفيا مف السمطة الفمسطينية كفقػان لمكاقػؼ السػمطة

مف مشاريع التسكية مع إسرائيؿ ،كذلؾ عمى عكس رؤية الرئيس (محمد خاتمي) الذم عبر مف خالؿ سياستو

إزاء القضية الفمسطينية عف مركنة معينة بخصكص مشػاريع التسػكية ،كلعػؿ خػاتمي أبػدل مكقفػو ىػذا ،تماشػيان
الحضارت ،كذلؾ محاكلة لكسر قيكد العزلة الدكلية عمى إيراف.
ا
مع سياستو التي انتيجيا مف خالؿ حكار

أم ػػا الس ػػعكدية ،فق ػػد عرف ػػت ب ػػدعميا لمجان ػػب السياس ػػي لمقض ػػية الفمس ػػطينية المتمث ػػؿ بمنظم ػػة التحري ػػر

الفمسػػطينية ،كق ػػد جػػاء ى ػػذا ال ػػدعـ متمػػاثالن م ػػع مكق ػؼ الس ػػعكدية المؤي ػػد لعمميػػة التس ػػكية السػػممية ب ػػيف الع ػػرب
ػرئيؿ ،كى ػػك المكقػ ػؼ ال ػػذم دفعي ػػا لط ػػرح مب ػػادرتي ع ػػاـ  1982كع ػػاـ  ،2002األكل ػػى أطمقي ػػا المم ػػؾ في ػػد
كاس ػ ا
كعرفت باسـ مشركع فيد لمسالـ ،ككاف ىدفيا إنشاء دكلة فمسطينية معترؼ بيا دكليان عمى حدكد عاـ ،1967
كعػػكدة الالجئػػيف كانسػػحاب إسػرائيؿ مػػف ىضػػبة الجػػكلف المحتمػػة ،مقابػػؿ اعتػراؼ كتطبيػػع العالقػػات بػػيف الػػدكؿ

إسرئيؿ .أما المبادرة الثانيػة فقػد طرحيػا الممػؾ عبػد ا﵀ بػف عبػد العزيػز ،كقػد نصػت عمػى انسػحاب
العربية مع ا

ػررم مجمػػس األمػػف الػػدكلي
األرضػػي العربيػػة المحتمػػة منػػذ عػػاـ  ،1967تنفيػػذان لقػ ا
ػرئيؿ الكامػػؿ مػػف جميػػع ا
إسػ ا

ػرارت م ػؤتمر مدريػػد عػػاـ ،1991كمبػػدأ األرض مقابػػؿ السػػالـ ،كقبػػكؿ
( )242ك( ،)338كالم ػذيف عززتيمػػا قػ ا
ػرئيؿ بقيػػاـ دكلػػة فمسػػطينية مسػػتقمة ذات سػػيادة كعاصػػمتيا القػػدس الشػرقية مقابػػؿ قيػػاـ الػػدكؿ العربيػػة بإنشػػاء
إسػ ا
إسرئيؿ (الطائي.)2010 ،
عالقات طبيعية مع ا

كىنػػا يتضػػح الخػػتالؼ الكاضػػح فػػي عيػػد الػرئيس (نجػػاد) ،بػػيف مكاقػؼ كػ وػؿ مػػف إيػراف كالسػػعكدية مػػف

ػرئيؿ بشػػكؿ
ػرئيمي) كقضػػية السػػالـ مػػع إسػ ا
القضػػية الفمسػػطينية بشػػكؿ خػػاص ،كممػػؼ الصػػراع (العربػػي -اإلسػ ا
عػاـ ،ىػذا الخػتالؼ الكاضػح فػي المكاقػؼ السياسػية بػيف السػعكدية كايػراف لعػب دكره أيضػان فػي التػأثير السػػمبي

عمى طبيعة العالقات اإليرانية  -السعكدية ،كأدل ذلؾ الختالؼ في المكاقؼ السياسية إلى انعكاسات إقميميػة
عمػى دكؿ الخمػػيج كالشػػرؽ األكسػػط ،كظيػػكر تحالفػػات إقميميػػة تتمثػػؿ فػػي محػػكر " الممانعػػة أك المقاكمػػة " الػػذم

يش ػمؿ إي ػراف كسػػكريا كحػػزب ا﵀ المبنػػاني كحركتػػي حمػػاس كالجيػػاد الفمسػػطينيتيف ،كقػػد ركػػزت إي ػراف فػػي عيػػد

(نجاد) عمي الخطاب السياسي كاإلعالمي الداعـ كالمساند لممقاكمة الفمسطينية كالمبنانية ،كالرافض ألم تسكية
سػػممية مػػع إسػرائيؿ ،كذلػػؾ عمػػى عكػػس المكقػػؼ السياسػػي " لمحػػكر العتػػداؿ " الػػداعـ كالمؤيػػد لعمميػػة التسػػكية
السممية بيف العرب كاسرائيؿ ،كالذم يشمؿ السعكدية كمصر كاإلمارات كالككيت كاألردف.
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سابؼا ا  /اٌخالف حىي أِٓ اٌخٍُج واألصِت اٌؼشالُت:
ترل إيراف في أمف الخمػيج ،أف كػؿ تػدخؿ خػارجي أك كجػكد غربػي فػي المنطقػة ،يمػثالف تيديػدان رئيسػان

ألمف الخميج ،فقد فرض الشاه نفسو بكصفو بديالن عف الكجكد األجنبي ثـ سقط ،كجاءت الجميكريػة اإلسػالمية

التػػي رأت أف أمػػف الخمػػيج يجػػب أف يكػػكف مػػف مس ػؤكلية دكلػػو ،فض ػالن عػػف ضػػركرة تشػػجيع التقػػارب بػػيف دكؿ

المنطقة بطريقة تشبو التحاد األكركبي كتبمكر مف ىذا المفيكـ أف إيػراف تػرفض التفاقيػات كالترتيبػات األمنيػة

كافػػة التػػي تعقػػد مػػع دكؿ خػػارج المنطقػػة بمػػا فييػػا الػػدكؿ العربيػػة؛ كبالتػػالي فقػػد جاىػػدت إيػراف منػػذ مطمػػع القػػرف

ػترتيجيات األمػف الخميجػي ،كيتضػح ىنػا أف مفيػكـ أمػف الخمػيج فػي
العشريف عمى إبعاد معيار العركبػة مػف اس ا
ػربط بػيف طرفػي
المنظكر اإليراني يربط أمػف الخمػيج مػع أمػف دكؿ كسػط آسػيا ،فػإيراف تعتبػر نفسػيا المػكازف كال ا
األمف بيف الخميج العربي كدكؿ كسط آسيا (الغرابمي.)15 :1999 ،

في ظؿ ىذه الرؤية اإليرانية كاف ل بػد مػف كجػكد رؤيػة عربيػة خميجيػة مجتمعػة أك حتػى رؤيػة منفػردة

مػػف قبػػؿ كػػؿ دكلػػة مػػف دكؿ الخمػػيج ألمػػف الخمػػيج العربػػي لكػػف ذلػػؾ لػػـ يحػػدث .فقػػد آثػػرت دكؿ الخمػػيج عامػػة
كالسعكدية خاصة تعزيز عالقتيا بالكليات المتحدة ،كتركػت ليػا اليػد الطػكلى فػي حفػظ أمػف الخمػيج مػف خػالؿ

تكقيعيػػا اتفاقيػػات أمنيػػة معيػػا .كفػػي ظػػؿ غيػػاب الرؤيػػة العربيػػة الخميجيػػة ألمػػف الخمػػيج ،كتػػرؾ األمػػر برمتػػو
لمحميؼ األكبر لدكؿ الخميج عامة كالسعكدية بكجو الخصكص ،فقد أدل ذلؾ إلى تصػادـ الرؤيػة الخميجيػة مػع

الرؤية اإليرانية ألمف الخميج ،فأثر ذلؾ عمى عالقات إيراف مع دكؿ الجكار ،كخصكصان السػعكدية (أبػك جػزر،
.)68 :2014

عمكمػ ػان ،ف ػػإف سياس ػػات الجميكري ػػة اإلس ػػالمية اإليراني ػػة ،كتكجياتي ػػا السياس ػػية الخارجيػ ػة نح ػػك ال ػػدكؿ

الخميجية ،باتت تشكؿ مصدر قمػؽ مػف حيػث تأثيرىػا فػي اسػتقرار منطقػة الخمػيج كأمنيػا .فػدكؿ الخمػيج العربيػة

تشعر بكجو خاص ،أنيا عرضة لمتيديد بسبب السياسات اإليرانية العدكانيػة أك مػف خػالؿ ككالئيػا المػدعكميف

السػػاعيف إلػػى زيػػادة حػػدة التػػكتر الػػداخمي فػػي مجتمعػػات دكؿ الخمػػيج العربيػػة ،ممػػا دفعيػػا لمتكجػػو نحػػك الكليػػات

المتحدة طمبان لمحماية ،كخكفان مف التيديدات اإليرانية.

كظير منذ بداية األلفية الجديدة ،دافعان جديدان لمتقػارب بػيف السػعكدية كايػراف؛ ألف إيػراف كانػت تػرل أف

الجغرفيػا السياسػػية فػي منطقػػة
ا
ػرؽ ثػـ احتاللػو ،إنمػا ىػي محاكلػة لتغييػػر
الكليػات المتحػػدة فػي حشػػدىا ضػد العػ ا
ػرف لمتكجػو إلػى السػعكدية ،باعتبارىػا أكبػر قيػادات منطقػة
الخميج؛ إلضعاؼ القكل اإلقميمية فييا ،مما دفع طي ا

الخميج العربيػة ،كقػد شػعرت كػذلؾ السػعكدية بأنيػا مسػتيدفة مػف قبػؿ الكليػات المتحػدة؛ ممػا جعميػا تقتػرب مػف

إيراف .فالستيداؼ األميركي لمسعكدية كػاف لػو عػدة صػكر ،منيػا الضػغط السياسػي ،كاإلعالمػي ،كالتػدخؿ فػي

عرقػي مػكاؿ لمكليػات المتحػدة،
شؤكنيا الداخمية .كفي ىذا السػياؽ أشػار بعػض المحممػيف إلػى أف مجػيء نظػاـ ا
يمكف أف يسيؿ لكاشنطف ميمة العمؿ مف أجؿ إسقاط النظاـ اإليراني(مبيضيف.)352 :2008 ،

ػرؽ ،كاحتاللػو مػف قبػؿ الكليػات
كتعقيبان عمى ذلؾ ،تبيف لمعالـ أجمػع ،أنػو بعػد انتيػاء الحػرب عمػى الع ا

المتحػػدة ،كالقضػػاء عمػػى نظػػاـ صػػداـ حسػػيف العػػدك األكؿ إلي ػراف ،أف تمػػؾ الحػػرب التػػي أفػػرزت نظػػاـ ع ارقػػي

68

حميػػؼ لمكليػػات المتحػػدة ،كيمكػػف أف يسػػيؿ ليػػا الميمػػة مػػف أجػػؿ إسػػقاط النظػػاـ اإلي ارنػػي؛ جػػاءت لتصػػب فػػي
ػرؽ لتحقيػ ػػؽ بعػػػض المكاسػػػب
مص ػػمحة إي ػ ػراف ،كالتػ ػػي أرت أف عمييػ ػػا السػػػتفادة مػػػف الكض ػػع الجدي ػػد فػػػي العػ ػ ا

ػرؽ عػف طريػؽ دعػـ الطائفػة الشػيعية ىنػاؾ ،كتكصػيميا
السياسية ،كالمتمثمة في زيادة النفػكذ اإلي ارنػي داخػؿ الع ا
إلى السمطة.

ػرؽ عممػت عمػى دعػـ السػنة فػي
بينما رفضت السػعكدية ىػذا التكغػؿ اإلي ارنػي ،كلمجابيػة إيػراف فػي الع ا

ػرؽ إلػػى سػػاحة حػػرب بػػاردة بػػيف إي ػراف كالسػػعكدية ،حػػرب بالككالػػة
ػرؽ دعم ػان مادي ػان كلكجسػػتيان؛ فتحكلػػت العػ ا
العػ ا
ػرؽ أق ػػكل م ػػف النف ػػكذ
عرقي ػػة (ش ػػيعية كس ػػنية) ،ب ػػالرغـ م ػػف أف النف ػػكذ اإلي ارنػ ػي ف ػػي الع ػ ا
يخكض ػػيا البم ػػداف بأي ػ وػد ا
ظر لقكة " ميميشيات الصدر " المدعكمة مف قبؿ إيراف ،كالداعمة لنفكذ إيػراف فػي الخمػيج .كبالتػالي
السعكدم؛ ن ان

ػترتيجي ليػػا ،ممػػا أدل
ػرؽ مػف عػػدك إليػراف إلػػى حميػؼ اسػ ا
منيػت السػػعكدية بنكسػػة ،فقػػد حكلػت ىػػذه الحػػرب العػ ا

إلى تكسع النفكذ اإليراني في العراؽ(صحيفة الرأم.)2013 ،

كنعتقد أف ىذا األمر جعؿ السعكدية تؤيد بقاء القكات األمريكية في المنطقة ،خكفان مػف أف يشػكؿ ىػذا

خطر عمى أمف دكؿ الخميج ،في حيف أف إيراف كانت ارفضة تمامان ليذا الكجكد ،كمف ثـ
التزيد لمنفكذ اإليراني
ا
ان
كانت نقطة خالؼ أخرل أثرت عمى العالقات اإليرانية  -السعكدية.

كقػػد جػػاء التػػدخؿ اإلي ارن ػي فػػي الػػيمف كدعميػػـ لمحػػكثييف الشػػيعة ضػػد النظػػاـ القػػائـ آنػػذاؾ ،كىػػك نظػػاـ

الػرئيس(عمػػي عبػػدا﵀ صػػالح) ،ليزيػػد مػػف مخػػاكؼ السػػعكدية التػػي كقفػػت فػػي كجػػو ىػػذا التػػدخؿ مػػف خػػالؿ دعػػـ
الرئيس اليمني (عتريسي .)5 :2011 ،كبالتالي ازد ذلؾ مػف مخػاكؼ السػعكدية مػف تكػكيف ىػالؿ شػيعي يمتػد

العرؽ كايراف ،ثـ يتكجو إلى البحريف (تشكبيف.)187 :2007 ،
مف لبناف كسكريا إلى ا

كيمكف القكؿ ،إف الخالؼ كالتبايف ل ازؿ قائمان في ظؿ حرب بػاردة بػيف البمػديف حػكؿ األدكار كمكاقػع

ػرؽ كصػػكلن إلػػى البحػريف
النفػػكذ لكػػؿ بمػػد ،كحػػكؿ ممفػػات المنطقػػة السػػاخنة مػػف لبنػػاف إلػػى فمسػػطيف كسػػكريا كالعػ ا
كالػػيمف ،كل يخفػػى الطػػابع المػػذىبي ليػػذا الخػػالؼ ،كػػذلؾ طمكحػػات كػػال البمػػديف لزعامػػة العػػالـ اإلسػػالمي ،كػػؿ

دكر في زعزعة العالقات اإليرانية  -السعكدية في عيد (نجاد).
ذلؾ لعب ان

كعمػػى أي ػة حػػاؿ ،ف ػإف دكؿ الخمػػيج تيػػدرؾ أف إي ػراف ىػػي كاحػػدة مػػف دكؿ المنطقػػة ،كأنػػو ل من ػاص فػػي

النياية مف إيجاد صيغة لمتفاىـ مع إيراف ،ككاد ذلؾ أف يتـ في فترة حكـ الرئيس (خاتمي) ،لكف ما حدث ىػك

التكجػيات السياسية اإليرانية في ظؿ رئاسػة (نجػاد) ،لػـ تػكفر مجػرد الحػد األدنػى لمتػػفاىـ حػكؿ قضػية أمػف
أف
ٌ
الخمػػيج العربػػي ،كاتسػػمت فتػرة الػرئيس نجػػاد بعػػكدة المػػيكؿ كالتكجيػػات السياسػػية اإليرانيػػة القائمػػة عمػػى الييمنػػة
كالس ػػيطرة ،كتكس ػػيع مج ػػاؿ النف ػػكذ اإلي ارنػ ػي ف ػػي منطق ػػة الخم ػػيج ،باإلض ػػافة إل ػػى زي ػػادة مخ ػػاكؼ دكؿ الخم ػػيج،

كخصكصان السعكدية مف تداعيات البرنامج النككم اإليراني عمػى أمػف الخمػيج؛ األمػر الػذم انعكػس بػدكره عمػى

العالقات اإليرانية  -السعكدية بالسمب ،كأسيـ فػي عػكدة التػكتر الشػديد ،كتػأزـ العالقػات بػيف البمػديف فػي عيػد
الرئيس (نجاد) ،باإلضافة إلى التداعيات الخطيرة التي أفرزتيا ىذه الفترة عمى الكاقع السياسي كاألمني لمنطقة
الخميج.
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خاِغا ا  /اٌخالف حىي جضس اإلِاساث اٌؼشبُت اٌّحخٍت:
تعكد قضية الجزر الثالث إلى الستعمار البريطاني في منطقة الخميج العربي بصفة عامة كالساحؿ

العماني بصفة خاصة ،حيث إنو قبؿ الستعمار البريطاني لـ تكف مسألة تبعية الجزر كالسيادة عمييا مكضكع
خالؼ بيف حككمة فارس كحككمة الساحؿ العماني ،كيرجع بعض الباحثيف مطالبة إيراف لمجزر لعاـ 1845
أبرديف) ردان عمى
ـ ،حينما أرسمت حككمة فارس أكؿ مذكرة احتجاج إلى كزير الخارجية البريطاني (المكرد ا

برىيف كأدلة مف طرؼ حككمة فارس تثبت أحقيتيا في جزر البحريف ،كرغـ
طمب الكزير البريطاني إعطاء ا

أف مطالبة حككمة فارس شممت جميع جزر الخميج العربي إل أف الدعاءات اإليرانية الالحقة حددت الجزر

الثالث لتمثؿ المطالب اإليرانية الرئيسة(الجسمي.)57 :2012 ،

كتقع ىذه الجزر عمى مضيؽ ىرمز ،لكف أىميتيا تفكؽ أىمية المضيؽ نفسو .كتنبع تمؾ األىمية مف
مرقبة يمكف مف خالليا رؤية سكاحؿ و
العرؽ ،كايراف ،كباقي دكؿ الخميج
كؿ مف السعكدية ،ك ا
أنيا تشكؿ نقطة ا

العربي .كبالتالي ،فإف أم قكة تستطيع فرض سيطرتيا عمييا فسكؼ تتحكـ في المجالت السياسية،
مرقبتيا ،كمثاؿ عمى أىمية تمؾ الجزر أنو يمكف مف
كالعسكرية ،كالتجارية ،كلـ تستطع أم قكة اإلفالت مف ا

اإلضرر بالقكل الغربية كأكركبا،
ا
خالليا إغالؽ مضيؽ ىرمز ،ككقؼ تدفؽ النفط الذم يؤدم بالضركرة إلى
كأمريكا الشمالية حتى القكل الجديدة مثؿ اليند ،كالصيف؛ ألنيا تعتمد بشكؿ كبير عمى النفط ،الذم يمر عبر

المضيؽ ،كمف ثـ يككف مف مصمحة القكل العظمى ضماف أماف طرؽ اإلمداد الرئيسة لمطاقة ،كمنيا مضيؽ
ىرمز ،الذم تمر منو يكميان شحنات ضخمة مف النفط ،كالمشتقات البتركلية(عيدركس.)18-15 :2002 ،

قامت إيراف باحتالؿ الجزر اإلماراتية الثالث (طنب الكبرل ك طنب الصغرل كأبك مكسى) بعد أف

اقتحمتيا بالقكة العسكرية ،كذلؾ قبؿ أياـ مف النسحاب البريطاني المحدد في  30تشريف الثاني مف عاـ
1971ـ ،كقد رفضت اإلمارات العربية احتالؿ إيراف لجزرىا الثالث ،كعرضت قضيتيا عمى األمـ المتحدة،

كحاكؿ قادة اإلمارات م ار انر إقناع طيراف بحؿ القضية عبر المفاكضات المباشرة أك محكمة العدؿ الدكلية ،لكف
األخيرة كررت رفضيا ،معتبرة أف سيادتيا عمى الجزر الثالث ليست محؿ نقاش ،كخاضت إثر ذلؾ عممية

تفاكض في أبك ظبي بيف الطرفيف عاـ  ،1992كلكنيا لـ تنجح ،في حيف قامت سكريا بكساطة مشابية باءت

بالفشؿ كذلؾ (الشامسي :2015 ،صحيفة الخميج الجديد).

نستنتج مما سبؽ ،أف قضية احتالؿ إيراف لمجزر اإلماراتية الثالث (طنب الكبرل كطنب الصغرل

كأبك مكسى) في عاـ  ،1971ما كاف ليتـ لكل التنسيؽ المسبؽ بيف شاه إيراف محمد رضا بيمكم ،كبريطانيا

التي تدرؾ أف مف مصمحتيا خالؿ تمؾ الفترة ،ىك مساعدة شاه إيراف في السيطرة عمى الجزر الثالث نظ انر
ألىميتيا الستراتيجية ،كألف الشاه كاف يمثؿ المصالح الغربية في منطقة الخميج العربي.

عاكدت اإلمارات مطالبتيا باسترجاع جزرىا إلى الكاجية منذ  ،2012بعد قياـ الرئيس اإليراني

(أحمدم نجاد) بزيارة لمجزر اإلماراتية المحتمة في العاـ نفسو ،غير أنيا تراجعت بعد ذلؾ .كشممت الجزر
الثالث معاىدة الحماية منذ تكقيعيا عاـ  ،1819بيف حكاـ الخميج كبريطانيا ،لكنيا كانت مكضع اىتماـ
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إيراف التي حاكلت بكصفيا أكبر قكة إقميمية احتالليا عاـ  ،1904كعاـ  ،1963لكنيا أخفقت في ذلؾ ،كبعد
فشؿ إيراف في السيطرة عمى البحريف التي صكت سكانيا في استفتاء عمى عركبتيا عاـ  ،1970ركز شاه
إيراف (محمد رضا بيمكم) اىتمامو عمى الجزر الثالث ،كأعمف أنو ينكم احتالليا ،كبالفعؿ قاـ بتنفيذ تيديداتو

(الشامسي :2015 ،صحيفة الخميج الجديد) .كقد صعدت دكؿ مجمس التعاكف الخميجي القضية إلى منابر
األمـ المتحدة ،حيث تناكؿ خطاب السعكدية في األمـ المتحدة بتاريخ ( ، )1997-10-3قضية الجزر

المحتمة الثالث ،كدعـ حؽ دكلة اإلمارات العربية في المطالبة بيا كاسترجاعيا ،كأعيد طرح الدعـ السعكدم
في ( )2007-9-28بكاسطة كزير الخارجية السعكدم (سعكد الفيصؿ) ،كذلؾ خالؿ كلية الرئيس اإليراني
نجاد ،كلكف استمر الرفض اإليراني لمناقشة قضية الجزر(الطنيجي.)169-162 :2011 ،

ػرر اإلي ارنػػي فػػي شػػأف الجػػزر الػػثالث ،أف إيػراف عمػػى اسػػتعداد بػػأف تضػػرب بعػػرض
كيتضػػح مػػف اإلصػ ا

الحائط كؿ التفاقيات كالمعاىدات الدكلية ،كلف يثنييا ذلؾ عف السيطرة عمى ىػذه الجػزر ،كلقػد عبػر عػدد مػف
السياس ػػييف اإليػ ػرانييف ع ػػف ذل ػػؾ ف ػػي مناس ػػبات مختمف ػػة ،حي ػػث تح ػػدث الس ػػفير اإلي ارنػ ػي(حس ػػف أميني ػػاف) ف ػػي
عاـ 1992بالقكؿ " :أما مكضكع الجزر ،فيي إيرانية ،كأمرىػا يعػكد لمشػعب اإلي ارنػي ،كالكثػائؽ تثبػت حقنػا فػي

ذلؾ ،كالشعب اإليراني لف يسمح بأف نتحدث عف ىذا الحؽ الثابت " (البشابشة.)166 :2006 ،

كقد قاـ الرئيس اإليراني (محمكد أحمدم نجاد) خالؿ فترة رئاسػتو عػاـ  ،2012بزيػارة تاريخيػة لجزيػرة

أبػػك مكسػػى اإلماراتيػػة المحتمػػة مػػف قبػػؿ بػػالده منػػذ عػػاـ 1971ـ ،ككصػػؼ حينيػػا اإلعػػالـ اإلي ارن ػي زيػػارة أرفػػع
مسػػؤكؿ إي ارن ػي لمجزي ػرة منػػذ احتالليػػا ،بأنيػػا أتػػت " ضػػمف جكلػػة لم ػرئيس نجػػاد فػػي سػػاحؿ إي ػراف المطػػؿ عمػػى

الخميج " ،كقاـ مساعد كزير الخارجية اإليراني(حسػيف أميػر عبػد المييػاف) بػرفض الحتجاجػات اإلماراتيػة عمػى

الزيػػارة ،ككصػػؼ ىػػذه الزيػػارة بأنيػػا " شػػأف داخمػػي إي ارنػي" .ككػػاف مػػف الطبيعػػي ليػػذه الخطػػكة غيػػر المسػػبكقة أف

تثيػػر حفيظػػة اإلمػػارات ،فأدانتيػػا كاعتبرىػػا كزيػػر خارجيتيػػا (عبػػد ا﵀ بػػف ازيػػد آؿ نييػػاف) انتياكػان صػػارخان لسػػيادة

بػػالده عمػػى أ ارضػػييا ،كألحقػػت اإلمػػارات التص ػريح باحتجػػاج دبمكماسػػي تمثػػؿ باسػػتدعاء اإلمػػارات سػػفيرىا فػػي

طيراف لمتشاكر ،كآزر األميف العاـ لمجمس التعاكف الخميجي (عبد المطيؼ الزياني) المكقؼ اإلمػاراتي ،معتبػ انر

أف الزيارة " استف اززية " ،كتمثؿ انتياكان لسيادة اإلمارات (العمي.)2012 ،

كتأتي الزيارة التي قاـ بيا الرئيس اإليراني نجاد إلى جزيرة أبك مكسى في ذلؾ الكقت؛ لتعطي دللت

خاص ػػة ،فالزي ػػارة تح ػػاكؿ إيص ػػاؿ رس ػػالة داخمي ػػة كخارجي ػػة ،داخميػ ػان ى ػػك يح ػػاكؿ الم ازي ػػدة عم ػػى الش ػػعكر الق ػػكمي

اإليراني مف خالؿ القكؿ ،إف بالده تتمسؾ بكؿ شبر مف جزيرة أبك مكسى ،حتى لك كػاف متنازعػان عمييػا ،كىػك

في ذلؾ يكسب في صدامو مػع التيػار اإلصػالحي فػي إيػراف .أمػا رسػالتو الخارجيػة ،فحػاكؿ مػف خالليػا تػذكير

العالـ ،بأف إيراف تستطيع أف تعكر صفك األمػف فػي منطقػة الخمػيج فػي أم لحظػة ،كأنيػا قػد ل تمتػزـ بتعيػدات

سػػبؽ أف كقعػػت عمييػػا الجميكريػة اإليرانيػػة مػػع دكلػػة اإلمػػارات ،كىنالػػؾ سػػيادة مشػػتركة عمػػى جزيػرة أبػػك مكسػػى
بينيما ،لكنو أثبت مف خالؿ الزيارة إنو ل يقيـ ليا أم اعتبار(العمي.)2012 ،
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مف ىنا يمكف القكؿ ،إف قضية احتالؿ إيراف لمجزر اإلماراتية الػثالث ظمػت تقػؼ فػي كجػو أم تقػارب
أك تحسػػف فػػي العالقػػات اإليرانيػػة  -الخميجيػػة عمكم ػان ك العالقػػات مػػع المممكػػة العربيػػة السػػعكدية عمػػى نحػػك
خاص ،كأدت ىذه القضية بكصفيا محددان إقميميان مؤث انر ،انعكس بالسمب عمػى العالقػات بينيمػا ،بسػبب سياسػة
التعنت اإليرانية التي مارسػتيا القيػادة اإليرانيػة المتعاقبػة بمػف فييػا الرئيس(أحمػدم نجػاد) ،كالقائمػة عمػى إنكػار

الحؽ اإلماراتي في ىذه الجزر المحتمة مف قبؿ إيراف.
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اٌّبحذ اٌزأٍ
اٌّحذداث اٌذوٌُت اٌّؤرشة فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت
بقدر ما تشكؿ الطبيعة التنافسية في العالقات بيف إيراف كالسعكدية ،مصد انر لمتكتر ،كاضافة إلى

دكر إيجابيان في التقارب
العامؿ (األيديكلكجي -الطائفي) ،فإف العكامؿ كالمحددات الخارجية (الدكلية) لعبت ان

بيف إيراف السعكدية تارة ،كدك انر سمبيان ساىـ في إثارة الخالؼ كالتكتر في العالقات بيف الدكلتيف تارةن أخرل،
ففي حقبة الشاه كانت الكليات المتحدة تؤدم دكر المنظـ لمعالقات بينيما ،أما في الحقبة التي تمتو(عيد
المسمـ في العالقات ،كالمحرض عمى التكتر ،كخالؿ فترة
الجميكرية اإلسالمية اإليرانية) ،فقد لعبت دكر
ٌ
حكـ الرئيس نجاد مارست الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الكليات المتحدة ،ضغكطات قكية عمى السعكدية،

لدفعيا لممارسة نفكذىا كعالقاتيا القتصادية مع الصيف كدكؿ أخرل ،بيدؼ عزؿ إيراف عف المجتمع الدكلي،
كفرض عقكبات عمييا بسبب برنامجيا النككم .كسنتناكؿ في ىذا المبحث ىذه المحددات الخارجية ،مع بياف
أثرىا عمى العالقات بيف البمديف.

أوالا /أرش اٌغُاعت األِشَىُت ػًٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت:
بعػػد أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف أيمػػكؿ عػػاـ ،2001أكػػدت الكليػػات المتحػػدة أكلكياتيػػا السػػتراتيجية فػػي

منطقػػة الشػػرؽ األكس ػط فػػي بعػػديف حيػػكييف ،ىمػػا :تػػأميف الػػنفط كأمػػف إس ػرائيؿ كضػػماف تفكقيػػا ،كبػػرز فػػي ىػػذا
المجاؿ ىدؼ يتعمؽ بالتخمص مف النظاـ العراقي كاخارجػو مػف معادلػة الصػراع (العربػي  -اإلسػ ارئيمي) ،كذلػؾ

إلضػػعاؼ الجبيػػة المعارضػػة لمسياسػػات األمريكيػػة كاإلسػرائيمية كمشػػاريع التسػػكية فػػي المنطقػػة ،كتطكيػػع الػػدكؿ

العربية األخرل كالدكؿ المجاكرة ليا ،كعمى رأسيا إيراف لصالح الرؤل األمريكية ،كبما يخدـ مصالحيا كأىدافيا

فػػي منطقػػة الخمػػيج كالشػػرؽ األكسػػط .كبالتػػالي ف ػإف البيئػػة الدكليػػة التػػي تجسػػدت ف ػي قطػػب كاحػػد يتمثػػؿ فػػي "
الكليػػات المتحػػدة " كسياسػػتيا المعاديػػة إلي ػراف ،أدل إلػػى زيػػادة تعػػاكف األخي ػرة مػػع دكؿ الخمػػيج ،كخاصػػة مػػع
أكثرىا ثقالن سياسيان كاقتصاديان ،كىي المممكة العربية السعكدية (كريمة.)2013 ،
كلقد شيدت العالقات الخميجية  -اإليرانية في عيد الرئيس (محمد خاتمي) ،تقاربان باتجاه التطبيع فػي

أشػػكاؿ كصػػكر مختمفػػة غيػػر مسػػبكقة ،كانعكػػس ىػػذا التطػػكر فػػي مجمكعػػة مػػف التفػػاعالت الخميجيػػة التػػي بػػدأت
تأخذ شكؿ العالقات الطبيعيػة بػيف ضػفتي الخمػيج ،كقػد تكجػت ىػذه العالقػات بالتفاقيػة األمنيػة عػاـ 2001ـ،

ب ػػيف الس ػػعكدية كايػ ػراف لتمث ػػؿ بداي ػػة مرحم ػػة جدي ػػدة كمتميػ ػزة ف ػػي العالق ػػات العربي ػػة الخميجي ػػة اإليراني ػػة بعام ػػة،
كالعالقػػات الس ػػعكدية – اإليراني ػػة بخاص ػػة .كك ػػاف ى ػػدؼ إيػ ػراف م ػػف ى ػػذا التق ػػارب تػ ػدعيـ مكانتي ػػا كنفكذى ػػا ف ػػي

المنطقة ،لكسر حالة الجمكد التي اتسمت بيا سياستيا الخارجيػة بعػد الثػكرة ،أمػا السػعكدية فقػد كانػت تػرل فػي

إي ػراف ش ػريكان أساسػػيان فػػي المنطقػػة لممحافظػػة عمػػى أمنيػػا ،فػػي حالػػة تسػػكية الخالفػػات بػػيف إي ػراف كدكؿ مجمػػس
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التعاكف الخميجي .كمع كصػكؿ (أحمػدم نجػاد) إلػى سػدة الحكػـ فػي إيػراف عػاـ 2005ـ ،كػاف الكضػع الع ارقػي
يػػزداد تأزمػان ،باإلضػػافة إلػػى تػػداخؿ السياسػػات األمريكيػػة فػػي العػراؽ مػػع السياسػػات اإليرانيػػة ،كحػػدكث نػػكع مػػف
تالقي المصالح بينيما ،مما انعكس ذلؾ بالسمب عمى عممية التقػارب الخميجػي اإلي ارنػي كالعالقػات اإليرانيػة -

السعكدية ،كخصكصان بعد قياـ إيراف بتعزيز كجكدىا كىيمنتيا عمى العػراؽ مػف خػالؿ دعػـ التنظيمػات الشػيعية

كاألح ػ ازب السياسػػية الطائفي ػػة المرتبطػػة بيػػا ،مس ػػتغمة المكقػػؼ األمريك ػػي المعػػادم ألىػػؿ الس ػػنة ،كبسػػبب ى ػػذا

التدخؿ اإليراني ،اختمؼ المكقؼ السعكدم كتكترت العالقات مع إيراف بشدة (كريمة.)2013 ،

كقد قامت الكليات المتحدة بالضغط عمى دكؿ الخميج كخصكصان السعكدية ،إلقناعيا بزيادة دكرىا لعػزؿ إيػراف

بسػػبب األنشػػطة المتعمقػػة ببرنػػامج األسػػمحة النككيػػة اإليرانيػػة الس ػرية ،فػػي الكقػػت الػػذم لػػـ يجعػػؿ فيػػو (محمػػكد

أحمػػدم نجػػاد) مسػػألة تحسػػيف العالقػػات مػػع السػػعكدية أكلكيػػة فػػي سياسػػتو الخارجيػػة ،كيبػػدك أف ىػػذا الفشػػؿ فػػي
سياسػػة نجػػاد قػػد أدل إلػػى نتػػائج سػػمبية متكقعػػة .ففػػي أكائػػؿ عػػاـ  ،2010دعػػا كزيػػر الػػدفاع األميركػػي (ركبػػرت
غايتس) ككزيرة الخارجية األمريكية (ىيالرم كمينتكف) دكؿ الخميج لستخداـ نفكذىا كعالقاتيػا القتصػادية مػع

الصيف ،لممساعدة في إقناعيا بالمكافقة عمى فرض عقكبػات قاسػية مػف قبػؿ مجمػس األمػف الػدكلي ضػد إيػراف.

كق ػػد ق ػػاـ كزي ػػر الخارجيػ ػة الس ػػعكدم األمي ػػر س ػػعكد بمجي ػػكد س ػػرم لتش ػػجيع الص ػػيف عم ػػى دع ػػـ قػػرار العقكب ػػات

المفركضػة عمػػى إيػراف ،كمػػا صػػرح كزيػر الػػدفاع األميركػي (غػػايتس) ،بأنػػو تبػيف كجػػكد اسػتعداد سػػعكدم مت ازيػػد
لستخداـ عالقاتيـ التجارية مع الصيف لدفع األخيرة إلى إبعاد نفسيا عف إيراف (تيريؿ.)2011 ،

كيمكف القكؿ في ىذا السياؽ ،أف الكليات المتحدة لـ تنجح بشكؿ كافي في التأثير عمى الصيف بشأف
فرض عقكبات إضافية ،ألف الصيف قد تعاممت بشكؿ ذكي مع الضغكطات كالمطالب الدكلية ليا بتأييد فرض

عقكبػػات قكيػػة عمػػى إيػراف ،بػػالرغـ مػػف أنيػػا كافقػػت عمػػى جكلػػة رابعػػة مػػف العقكبػػات الدكليػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ قػرار

الحظر الشامؿ عمى السالح الذم أقػره مجمػس األمػف فػي شػير حزيػراف 2010ـ ،كلكػف فػي نفػس الكقػت أبقػت

الصيف عمى مصالحيا القتصادية كالتجارية مع إيراف ،كألنيا تػدرؾ جيػدان أف ىػدؼ الكليػات المتحػدة مػف كراء
فرض العقكبات عمى إيراف ،ليس بسبب برنامجيا النككم فحسب ،بؿ ىنالؾ أىداؼ استراتيجية مرتبطة بتعزيز
مصالح الكليات المتحدة كتقكية نفكذىا كحماية حمفائيا في المنطقة.
إف سياسة الكليات المتحدة لعزؿ إيراف لـ تفسح إل مجالن ضيقان لتطكير العالقات السعكدية-

اإليرانية ،كألف كاشنطف ترل أف تطكير تمؾ العالقات عمؿ عدائي مكجو ضدىا .لذلؾ فإف دكؿ الخميج في
حقيقة األمر لـ تتحرر إرادتيا السياسية لتفكر في عالقاتيا بدافع المصمحة الكطنية المحض ،كليس المصمحة

األمنية المرتبطة بكاشنطف .كبقدر ما يتسع اليامش ،يمكف أف يقترب الطرفاف أكثر لتطبيع العالقات كحؿ

المشكالت .كلكف يبدك أف بعض السياسييف اإليرانييف يريدكف القفز عمى ىذا العامؿ ،مف خالؿ حث دكؿ
الخميج عمى إقامة ترتيبات أمنية كاقتصادية بينيا كبيف إيراف ،دكف النظر إلى العامؿ الخارجي ،كىذه نظرة
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تفترض أف اإلرادة السياسية لتمؾ الدكؿ حرة بالكامؿ ،أك ىي كبيرة أيضان .كالحقيقة قد تككف غير ذلؾ

(الشريؼ.)2009 ،

ػؤثر فػي عمميتػي التقػارب كالتنػافر بػيف الػدكلتيف،
دكر م ان
مف ذلػؾ يتبػيف ،كيػؼ لعبػت العكامػؿ الخارجيػة ان

ككػػاف تػػأثير دكر الكليػػات المتحػػدة كسياسػػاتيا فػػي منطقػػة الخمػػيج العربػػي ،كالشػػرؽ األكسػػط أكثػػر كضػػكحان بيػػذا

الصػػدد ،كىػػك يختمػػؼ بػػاختالؼ التطػػك ارت اإلقميميػػة كالدكليػػة التػػي كانػػت إمػػا داعمػػة لعمميػػة التنػػافر أك داعمػػة
لعممية التقارب ،كذلؾ كفقا لما تقتضيو مصالح ،كأىداؼ الكليات المتحدة في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط.

رأُا ا  /أرش اٌغُاعت اٌشوعُت ػًٍ اٌؼاللاث بُٓ اٌبٍذَٓ:
إف الرصيد الكبير الذم فقدتو الكليات المتحدة في إيراف بعد الثكرة ،قد ربحتو جزئيػان قػكل دكليػة أخػرل

أردت أف يكػػكف ليػػا كج ػكد قػػكم إلػػى جانػػب الكليػػات
منيػػا التحػػاد السػػكفياتي سػػابقان ثػػـ ركسػػيا لحق ػان ،كالتػػي ا

المتحدة ،فمنذ اندلع الثكرة اإلسالمية أعربت مكسكك عف تعاطفيا الشديد معيا ،فػي حػيف سػاد إيػراف نػكع مػف

ػر لمضػػغكط الغربيػػة عمييػػا ،كرغػػـ ىػػذا الػػتحفظ كالتػػكتر الػػذم سػػاد لفت ػرة بػػيف
الػػتحفظ عمػػى تمػػؾ العالقػػات ،نظػ ان
البمػػديف ،فقػػد أعطػػت إي ػراف العتبػػار األقػػكل لمعالقػػات مػػع ركسػػيا ،حيػػث أنيػػا ل تسػػتطيع أف تضػػحي بحميفيػػا

سترتيجي في المنطقة ،خصكصان في ظؿ حالة العزلػة التػي فرضػتيا عمييػا الكليػات المتحػدة ،كمػف المتكقػع
ال ا

اسػػتمرار العالق ػػات اإليراني ػػة  -الركس ػػية ف ػػي أفض ػػؿ حالتي ػػا طالم ػػا بقي ػػت إيػػراف عم ػػى خص ػػكمة م ػػع الكلي ػػات

المتحدة.

كعمػى صػعيد آخػر ،فقػد تػكترت العالقػات السػعكدية – الركسػية خػالؿ السػنكات القميمػة الماضػية ،عمػى

خمفيػػة عػػدد مػػف الممفػػات كالقضػػايا التػػي تحظػػى بدرجػػة عاليػػة مػػف الىتمػػاـ مػػف جانػػب السػػعكدية ،كمػػف بينيػػا
األزمػػة السػػكرية كالممػػؼ النػػككم اإلي ارن ػي ،ىػػذه الممفػػات قػػد أزعجػػت الريػػاض مػػف سياسػػة مكسػػكك فػػي التعامػػؿ

معيا ،كفي كال األمريف تؤدم ركسيا دك انر أساسيان كمؤث انر في تطكراتيما كمسارىما .أمػا عمػى الجانػب الركسػي،

فثمة ىكاجس كشككؾ كبيرة لدل مكسكك مف السياسات السعكدية كالعالقات الستراتيجية مع الكليات المتحدة.
كفي المقابؿ ،ثمة تعاكف كتنسيؽ متنامياف بػيف مكسػكك كطيػراف فػي عيػد (نجػاد) كقػد تالقػت المصػالح بينيمػا
بشأف الكثير مف القضايا كالممفات الشرؽ أكسطية (دياب.)2015 ،

كتيدؼ ركسيا مف خالؿ سياسػاتيا فػي منطقػة الخمػيج كعالقاتيػا السػتراتيجية مػع إيػراف ،إلػى الكقػكؼ

في كجو النفػكذ األمريكػي كالمصػالح األمريكيػة فػي الخمػيج كالشػرؽ األكسػط ،كفػي آسػيا الكسػطى كمنطقػة بحػر

قػػزكيف ،كتسػػعى ركسػػيا فػػي تثبيػػت أقػػداميا فػػي منطقػػة الخمػػيج ،كقػػد نجح ػت فػػي ذلػػؾ نكع ػان مػػا ،كبالتػػالي فػػإف
دخكليا لعبان جديدان في منطقة الخميج يمكنيا مف الكصكؿ إلى المياه الدافئة ،كالحفػاظ عمػى مصػالحيا ىنػاؾ؛

األمػػر الػػذم أدل إلػػى التصػػادـ مػػع الكليػػات المتحػػدة كحمفائيػػا ،ممػػا يزيػػد فػػي تػػكتر األمػػف الخميجػػي ،كيزيػػد فػػي
كبير عمى المصالح الخميجية في المنطقة ،كمف ثـ مصالح السعكدية التي تقؼ
عدـ استقراره مما يشكؿ
خطر ان
ان

إلػػى جانػػب الكليػػات المتحػػدة فػػي كجػػو النفػػكذ الركسػػي كاإلي ارنػي المتنػػامي فػػي المنطقػػة ،كالقػػائـ عمػػى المصػػالح
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المشػػتركة بينيمػػا ،فكػػاف الػػدكر الركسػػي بمثابػػة عػػامالن سػػمبيان سػػاىـ فػػي تػػكتر العالقػػات اإليرانيػػة – السػػعكدية،
و
بشكؿ أك بآخر (أبك جزر.)75 ،2014 ،
يتضح ىنا ،أف الدكر الركسي في المنطقة ،كل سيما في ظؿ تعامؿ ركسيا مع الممؼ السكرم كالممؼ

النػػككم اإلي ارنػػي يصػػطدـ مػػع رؤيػػة الكليػػات المتحػػدة كحميفتيػػا السػػعكدية ،حيػػث أدل الػػدعـ الركسػػي لمنظػػاـ
السكرم كلممكقؼ اإليراني مف إدارة الممؼ النككم ،إلى سخط الكليات المتحدة كالسػعكدية مػف سياسػات ركسػيا

في المنطقة ،أضؼ إلى ذلؾ أف إيراف تقؼ ،مثؿ ركسيا ،ضد الحركػات اإلسػالمية السػنية فػي الشػرؽ األكسػط
كالتػػي اعتمػػدت فػػي تمكيميػػا عمػػى السػػعكدية كتركيػػا ،كىػػك األمػػر الػػذم أدل إلػػى تػػكتر العالقػػات السػػعكدية -

اإليرانية كتأزميا ،كزيادة حدة التنافس اإلقميمي بينيما عمى النفكذ في منطقة الخميج العربي.

راٌزا ا  /عُاعت االححاد األوسوبٍ وأؼىاعاحها ػًٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت-اٌغؼىدَت:
بالنسبة لمدكر األكركبي في منطقة الخميج العربي؛ فيك لـ يصؿ إلى مستكل الدكر األمريكػي صػاحب

النفػػكذ األقػػكل فػػي منطقػػة الخمػػيج ،كظػػؿ ال ػدكر األكركبػػي فػػي منطقػػة الخمػػيج محػػدكدان كذلػػؾ مقارن ػةن مػػع الػػدكر
األمريكي المسيطر في المنطقة .كيرتكز الدكر الكركبي عمى تأميف المصالح القتصادية لمدكؿ األكركبية في
منطقة الخميج العربي.

تزيػػد األىميػػة
فالىتمػػاـ األكركبػػي فػػي منطقػػة الخمػػيج قػػديـ حػػديث كبشػػكؿ مسػػتمر كمتكاصػػؿ بحكػػـ ا

ػترتيجية لممنطقػػة ،ففػػي السػػابؽ كػػاف الىتمػػاـ األكركبػي منصػػبان عمػػى تحقيػػؽ النفػػكذ السػػتعمارم األكركبػػي
الس ا

في المنطقة كالييمنة كاستخداـ القكة كما يتبعو مف سيطرة سياسية كاقتصادية كعسكرية ،أما الىتماـ األكركبي
الحديث في المنطقة ،كتحديدان العالقات مع دكؿ مجمس التعاكف كمنيػا السػعكدية ،تتركػز عمػى ىػدؼ الكصػكؿ

إلػػى إقامػػة عالقػػات قائمػػة عمػػى الجكانػػب السػػممية التعاكنيػػة فػػي كػػؿ المجػػالت التػػي تحقػػؽ المصػػالح كاألىػػداؼ
األكركبية ،كمف ثـ فإف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ىي األخرل تضع ليا أىدافان خميجيػة ترمػي إلػى تحقيقيػا

كرء إقامة تمؾ العالقات (الخيرم.)54 :2010 ،
مف ا

كثير عمى العالقات اإليرانية  -السعكدية ،فػدكؿ أكركبػا
مف ىنا ،فإف الدكر األكركبي لـ يؤثر بالسمب ان

سعت جاىدة إلى الرتباط بعالقات متكازنة مع قطبي الخميج الكبيريف ،كبالتالي فإف عالقات إيراف مع التحاد
األكركبي لـ تشكؿ تيديدان كاضحان لمصػالح السػعكدية ،كالعكػس صػحيح .بػالرغـ مػف التنػافس الشػديد بػيف إيػراف

كالسػػعكدية عمػػى جػػذب السػػتثمارات األكركبيػػة لصػػالح أحػػدىما ،كباإلضػػافة إلػػى أف إي ػراف اسػػتغمت عالقاتيػػا

السياسػػة كالقتصػػادية مػػع دكؿ التحػػاد األكركبػػي لتقميػػؿ الضػػغط األمريكػػي عمييػػا ،كتقمػػيص دكره بإدخػػاؿ قػػكل
فاعمػػة جديػػدة لػػو فػػي المنطقػػة ،تقابػػؿ الكليػػات المتحػػدة القػػكة الفاعمػػة لممممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،التػػي تعػػد مػػف

الحمفاء الستراتيجييف لمكليات المتحدة.

شيدت عالقات إيراف مع دكؿ التحاد األكركبي حالة مف التكتر خالؿ الفترة الرئاسية لمػرئيس أحمػدم

نجاد ،كذلؾ عمى خمفية البرنامج النككم اإليراني ،كالسياسة التصعيدية التي انتيجيا نجاد مع الػدكؿ األكركبيػة
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فػػي الممػػؼ النػػككم اإلي ارنػي ،كفػػي المقابػػؿ كانػػت عالقػػات التحػػاد األكركبػػي مػػع السػػعكدية جيػػدة ،كقائمػػة عمػػى
المصالح المشتركة بينيما ،مما انعكس ذلؾ عمى دكؿ مجمس التعاكف الخميجػي ،كقػد اسػتغمت الػدكؿ الخميجيػة
كل سيما السعكدية ىذه العالقات ،لحث دكؿ التحاد األكركبي لزيادة الضغط عمى إيراف ،إلجبارىا عمػى كقػؼ

برنامجيػػا النػػككم الػػذم خمػػؽ مخػػاكؼ كبي ػرة لػػدل الػػدكؿ الخميجيػػة ،كسػػعي إي ػراف فػػي عيػػد نجػػاد لزيػػادة نفكذىػػا

اإلقميمي كالسيطرة عمى منطقة الخميج العربي ،عبر امتالكيا قدرات نككية (أبك جزر.)75 :2014 ،

كبالتالي فإف مف مصػمحة التحػاد األكركبػي أف تتحسػف العالقػات بػيف إيػراف كدكؿ الخمػيج خاصػة مػع

السعكدية؛ لنعكاس ىذا التحسف عمى استقرار مصالحيا النفطية في المنطقػة ،كيتضػح ذلػؾ مػف خػالؿ العديػد

مف المحاكلت األكركبية لمتكسط بيف إيراف كدكؿ الخميج ،كمحاكلة امتصاص التكتر في تمؾ المنطقة في عيد
ثر كمحػػددان لمعالقػػات
دكر م ػؤ ان
الػرئيس نجػػاد .كتعقيب ػان لمػػا سػػبؽ يتضػػح أف العديػػد مػػف المحػػددات الدكليػػة ،لعبػػت ان

اإليرانية  -السعكدية في عيد الرئيس اإليراني أحمدم نجاد.

سابؼا ا /اٌّىلف اٌذوٌٍ ِٓ اٌٍّف إٌىوٌ اإلَشأٍ:
في آب مف عاـ 2002ـ ،انفجرت األزمة النككية اإليرانية عمى الساحة الدكلية ،عمى أثر المؤتمر

الصحفي المنعقد في كاشنطف ،كالذم عرض خاللو (عمي رضا جعفر ازدة) الناطؽ باسـ المجمس الكطني
صكر لمنشآت نككية إيرانية سرية
لممقاكمة اإليرانية (الذراع السياسي لمنظمة مجاىدم خمؽ) ،عرض
ان
آرؾ) ،كىي بعيدة عف رقابة الككالة الدكلية لمطاقة النككية ،حيث تبيف أف المنشأة (ناتانز) تعد
في(ناتانز) ك( ا

آرؾ) مصنع لمماء الثقيؿ ،كأفاد خالؿ المؤتمر أف حركتو مررت
اليكرنيكـ ،كمكقع ( ا
ا
منشأة لتخصيب

المعمكمات لإلدارة األمريكية ،كأظيرت الصكر عبر األقمار الصناعية أف جزءان مف ىذه المنشآت مبنية تحت
األرض ،كىي محاطة بسياج أمني كبير كتبدك كأنيا مصممة لمقاكمة الضربات الجكية ،كما كشؼ عف منجـ

اليكرنيكـ في (ساجاد) بمقاطعة يزد (حسنيف.)43 :2011 ،
ا
مف خاـ

كفي آب مف عاـ 2003ـ ،طأر تطكر جديد عمى األزمة النككية اإليرانية ،مع اكتشاؼ الككالة الدكلية

ػار مشػػعة بدرجػػة عاليػػة مكجػػكدة فػػي عينػػات مػػأخكذة مػػف البيئػػة اإليرانيػػة؛ األمػػر الػػذم اعتبرتػػو
لمطاقػػة الذريػػة آثػ ان
اليكرنيكـ دكف إبالغيا بذلؾ ،كأظير التحميؿ كجكد مستكيات عالية
ا
الككالة الدكلية دليالن عمى قياـ إيراف بتنقية

اليكرنيكـ ،تتطابؽ مع المستكيات المكجكدة في المكاد المستخدمة في إنتاج السالح النككم (محمكد،
ا
لتخصيب
.)13 :2005

كقد ٌشػكمت ىػذه التطػكرات نقمػة ىامػة لألزمػة النككيػة اإليرانيػة ،بحيػث انتقمػت مػف مرحمػة الشػككؾ إلػى
مرحمة التيامات الصريحة ،نظ انر لتكافر أدلة عممية عمى كجكد أنشطة سرية تجرم فػي إطػار البرنػامج النػككم

ػكرت
اإلي ارنػي ،كقػػد سػػاىـ ذلػػؾ فػػي زيػػادة المخػػاكؼ الدكليػػة مػػف النشػػاطات النككيػػة اإليرانيػػة .كدفعػػت تمػػؾ التطػ ا
اليكرنيػػكـ طكع ػان كقػػد جػػاء ذلػػؾ بعػػد التفاقيػػة التػػي
ا
إي ػراف ،لإلعػػالف عػػف تعميػػؽ أنشػػطتيا المرتبطػػة بتخصػػيب
كقعتيػػا مػػع التركيكػػا األكركبيػػة المككنػػة مػػف بريطانيػػا كفرنسػػا كألمانيػػا باإلضػػافة إلػػى الممثػػؿ األعمػػى لالتحػػاد
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األكركبػػي فػػي تش ػريف األكؿ عػػاـ 2003ـ ،كتبعػػو قيػػاـ إي ػراف بالتفػػاكض مػػع الككالػػة الدكليػػة حػػكؿ البركتككػػكؿ
اإلضافي في العاـ نفسو ،كتكقيعيما عمى اتفاؽ (باريس) فػي تشػريف الثػاني  ،2004الػذم تمتػزـ إيػراف بمكجبػو
بػػالكقؼ التػػاـ كالشػػامؿ ألنشػػطة البرنػػامج النػػككم كافػػة طػكاؿ فتػرة المفاكضػػات مػػع التركيكػػا األكركبيػػة ،كبحيػػث
اليكرنيػكـ أك تشػغيؿ أجيػزة الطػرد المركػزم ،كذلػؾ فػي مقابػؿ
ا
تمتنع إيراف عف الستمرار في عمميات تخصػيب

تعيد التركيكا بتقديـ الدعـ التكنكلكجي إليراف فػي مجػاؿ السػتخداـ السػممي لمطاقػة النككيػة ،كتزكيػدىا بمفاعػؿ

ػزـ بتزكيػػدىا بػػالكقكد النػػككم ،باإلضػػافة إلػػى تجنػػب إحالػػة المم ػؼ
يعمػػؿ بالميػػاه الخفيفػػة لتكليػػد الكيربػػاء كاللتػ ا

ػرف السياسػية كالقتصػادية عػف العػالـ الغربػي
النككم اإليراني إلى مجمس األمػف ،كالعمػؿ عمػى إنيػاء عزلػة طي ا

(حسنيف.)47 :2011 ،

كبناء عمى ىذا التفاؽ ،تمكف مفتشك الككالة الدكلية مف الكصكؿ إلى مكقعيف عسكرييف إيرانييف ىمػا
ن
ػرت التقميديػػة كتخػػزيف م ػكاد نقمػػت إلييػػا مػػف
(بػػارجيف -لفي ػ ازف) ،كقػػد تبػػيف أف المػػكقعيف معػػداف لختبػػار المتفجػ ا
مكاقع أخرل كانت قد صنفت بأنيا ذات طبيعة نككية ،لكف إيراف كجػدت نفسػيا ل تسػتطيع تقبػؿ األمػر كتقػديـ
تمؾ التنازلت ،لذلؾ فقد رفضت الزيارة الثانية لمكقع بػارجيف مػف قبػؿ مفتشػي الككالػة عمػى أنيػا غيػر مسػكغة.

مرقبتيػا عمػى منشػآت نككيػة يعتقػد بأنيػا
كفي عاـ  2005قامت السمطات اإليرانية بفؾ أختاـ الككالػة ككسػائؿ ا
تعمؿ بأجيزة التخصيب بالطرد المركزم ،في محاكلة سياسية لقطع دابر أم تدخؿ أجنبي (المطيرم،2011 ،
.)50-49

يمكف القكؿ ،أف أزمة الممؼ النككم اإليراني جػاءت؛ لتزيػد مػف أزمػة الثقػة بػيف إيػراف كالسػعكدية ،ففػي

ظػػؿ ىػػذا التخػػكؼ الخميجػػي مػػف البرنػػامج النػػككم اإلي ارن ػي ،أعرب ػت كثيػػر مػػف دكؿ المنطقػػة عػػف قمقيػػا العميػػؽ
كالمتزايد تجاه البرنامج النككم اإليراني كتداعياتو عمى منطقة الخميج كالشرؽ األكسط.

كمع ىذا القمؽ الكاضح بشأف البرنامج النككم اإليراني ،فػإف كزيػر الخارجيػة السػعكدم ،األميػر (سػعكد

الفيصػػؿ) ،حػػاكؿ أف يمط ػؼ الكضػػع مػػع إي ػراف ،كذلػػؾ بعػػد أزمػػة األخي ػرة فػػي برنامجيػػا النػػككم مػػع المجتمػػع
مرجعة مكقفيا مف البرنامج النككم بدبمكماسية حذرة ،حيػث قػاؿ " :إف عالقػة المممكػة
الدكلي ،كأف يدفعيا إلى ا

مع إيراف عالقة صريحة كمنفتحة ،كأف إيراف دكلة عريقة كليا تاريخ طكيؿ كامكانػات عظيمػة؛ كقػادرة عمػى أف
تككف قكة مف أجؿ الستقرار في المنطقة .إف السياسة التي اتفقنا عمييا ،ىي أف تككف منطقة الخمػيج كمنطقػة

الشرؽ األكسط خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ ،كسنكاصؿ الحكار مع اإليرانييف كنتحدث إلييـ عما نشػعر بػو
مف قمؽ .كنحف كاثقكف بأنو يمكننا الكصكؿ إلى تفاىـ يأخػذ فػي الحسػباف مصػالح جميػع دكؿ المنطقػة بصػكرة

جماعية؛ لنتأكد مف أننا نستطيع أف نجعػؿ منطقتنػا منطقػة آمنػة كمسػتقرة ،كبخاصػة أنيػا مػف المنػاطؽ الميمػة

في العالـ "(مبيضيف.)169 :2008 ،

أما عف مكقؼ السعكدية مف إحالة ممؼ إيراف النػككم إلػى مجمػس األمػف ،قػاؿ الفيصػؿ " :إف المممكػة

تفضؿ نيج الحػكار" ،كاصػفان إيػراف " بأنيػا تقبػؿ السػتماع كاألخػذ كالػرد بػديالن عػف المكاجيػة ،كأعػرب عػف أممػو

بأل تككف إيراف ارغبة في حيازة سالح نككم "(مبيضيف.)170 :2008 ،
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اٌخالصت:
لعبت المحددات اإلقميمية دك انر سمبيان كمؤث انر في طبيعة العالقات بيف البمديف ،كمنيا قضية التنافس

األيديكلكجي كالسياسي عمى النفكذ في البحريف ،بيف إيراف كالسعكدية ،كالتي تعد مف أكثر العكامؿ كالمحددات
اإلقميمية المؤثرة ،كالتي انعكست بدكرىا عمى العالقات اإليرانية  -السعكدية في حقب مختمفة ،بدايةن مف عيد

مركر بالجميكرية اإلسالمية اإليرانية ،كصكلن إلى عيد الرئيس اإليراني
الشاه محمد رضا بيمكم ،ك ان
نجاد( ،)2013-2005كالتي اتسمت فترة رئاستو بالتكتر الشديد بسبب النكايا اإليرانية بخصكص مممكة

البحريف ،كالتدخالت في شؤكنيا الداخمية ،كأيضان التنافس كالصراع عمى النفكذ اإلقميمي في سكريا كلبناف،
كالمكقؼ مف القضية الفمسطينية ،كالخالؼ حكؿ قضية أمف الخميج كالكجكد العسكرم األجنبي.

كمثمما لعبت المحددات اإلقميمية دك انر مؤث انر في العالقات اإليرانية  -السعكدية ،فقد شكمت المحددات

الدكلية ىي األخرل دك انر مؤث انر في طبيعة العالقات بيف البمديف ،كمف ىذه المحددات الدكلية يأتي الدكر
األمريكي الذم يسعى لمحفاظ عمى مصالحو الحيكية في منطقة الخميج ،باإلضافة إلى الدكر الركسي الذم

يبحث عف مكطئ قدـ لو في المنطقة ،كالدكر األكركبي الذم ييدؼ ىك اآلخر إلى إبقاء عالقاتو كمصالحو

القتصادية قائمة مع الطرفيف اإليراني كالسعكدم ،كأخي انر يأتي المحدد الدكلي الخاص بالممؼ النككم

اإليراني ،كما يشممو مف تداخالت إقميمية كدكلية كتفاعالت عمى مستكل العالـ ككؿ ،فقد أدل الممؼ النككم

اإليراني دك انر كبي انر في زيادة مخاكؼ السعكدية مف امتالؾ إيراف قدرات نككية ،تمكنيا مف بسط نفكذىا

اإلقميمي عمى منطقة الخميج كالشرؽ األكسط بال منازع ،مما أدل ذلؾ إلى تكتر كتأزـ العالقات اإليرانية -
السعكدية.

دكر مؤث انر عمى العالقات اإليرانية
مف ذلؾ يتضح ،كيؼ أف العكامؿ كالمحددات (اإلقميمية كالدكلية) لعبت ان

– السعكدية ،في عيد الرئيس نجاد خالؿ الفترة ( ،)2013-2005ككانت السمة الغالبة ليذه المحددات ،أنيا

ساىمت بشكؿ مباشر أك غير مباشر في نسيج العالقات اإليرانية  -السعكدية ،بما فييا مف تقارب أك تباعد
بيف البمديف ،كالذم انعكس بشكؿ كبير عمى الكاقع السياسي ،كاألمني ،كالقتصادم ،عمى منطقة الخميج

العربي ،كعمى مجمؿ األكضاع في المنطقة.
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اٌفصً اٌخاِظ
أبؼاد اٌؼاللاث اٌغُاعُت اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()9052-9001

اٌّبحذ األوي :اإلطاس اٌؼاَ ٌٍؼاللاث اٌغُاعُت بُٓ اٌبٍذَٓ
اٌّبحذ اٌزأٍ :اٌمضاَا اٌخالفُت فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت وأؼىاعاحها ػًٍ دوي
اٌخٍُج
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ِمذِت:
تمكف الرئيس اإليراني (محمد خاتمي) خالؿ فترة رئاستو ( ،)2005-1997مف تطكير العالقات

الثنائية بيف البمديف إلى أعمى مستكل ليا ،كذلؾ مف خالؿ تكظيؼ اإلمكانات الداخمية ،كمشركع المجتمع
المدني ،كالتنمية السياسية ،كالعالقات النخبكية الجيدة التي جمعت كالن مف الرئيس خاتمي كالممؾ عبد ا﵀ بف

عبد العزيز ،باإلضافة إلى تكظيؼ اإلمكانات الخارجية كمشركع حكار الحضارات ،كالنيج التكافقي ،حيث لـ
يسيـ التكافؽ كالتعاكف بيف البمديف في تحسيف العالقات بيف الطرفيف فحسب ،بؿ تعداىا إلى التأثير اإليجابي

في القضايا اإلقميمية ،كحؿ بعض القضايا الدكلية ،كاستقرار أسعار النفط .كقد تمكف البمديف مف خالؿ

التعاكف المشترؾ ،مف إدارة الممفات اإلقميمية المشتركة .كقد أسيـ النسجاـ المشترؾ في التأثير عمى منظمة
الدكؿ المصدرة لمنفط (أكبؾ) ،كمنظمة التعاكف اإلسالمي (مجمة الصياد السياسية.)2015 ،

كاذا كاف عيد الرئيس (محمد خاتمي) قد شكؿ تقاربان كبي انر في طبيعة العالقات اإليرانية -السعكدية،

فقد شكؿ مجيء الرئيس (أحمدم نجاد) إلى السمطة في عاـ 2005ـ ،محطة جديدة في مسيرة العالقات
اإليرانية – السعكدية ،كالتي أخدت تتدرج نحك التكتر كالتباعد بسبب التصادـ حكؿ الممفات اإلقميمية،
كالتنافس بشأف النفكذ اإلقميمي في المنطقة .فكانت كلية الرئيس نجاد مختمفة تمامان عف كلية الرئيس

اإلصالحي محمد خاتمي ،كالذم عمؿ خالؿ مدة رئاستو عمى تخفيؼ الحتقاف بيف إيراف كجكارىا العربي
كخصكصان مع السعكدية ،كالتي كصمت العالقات اإليرانية -السعكدية في عيده إلى أفضؿ صكرىا.

مف ىنا ،سنقكـ في ىذا الفصؿ ،بالحديث عف أبعاد العالقات السياسية بيف إيراف كالسعكدية ،خالؿ

فترة الدراسة ( ،)2013-2005كذلؾ مف خالؿ مبحثيف:

تناكؿ المبحث األكؿ ،اإلطار العاـ لمعالقات السياسية بيف إيراف كالسعكدية ،أما المبحث الثاني ،فقد تطرؽ

إلى أىـ القضايا الخالفية في العالقات اإليرانية-السعكدية كانعكاساتيا عمى دكؿ الخميج.
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اٌّبحذ األوي
اإلطاس اٌؼاَ ٌٍؼاللاث اٌغُاعُت بُٓ اٌبٍذَٓ
قاـ الرئيس اإليراني (نجاد) بػ" تحكؿ كبير" في خطاب السياسة الخارجية اإليرانية إزاء الدكؿ الخميجية

كخصكصان السعكدية ،مستعيد بذلؾ الخطاب التصادمي الذم سبؽ أف برز مع المرحمة األكلى لمثكرة ،كتخمٌى

تمامان عف الميجة التصالحية التي كانت في عيد الرئيس خاتمي ،كل سيما بعد أف رفع مف سقؼ الحكار حكؿ

البرنامج النككم اإليراني مع الغرب ،مستفيدان مف الكضع اإلقميمي في المنطقة( .)Ponant, 2006ىذا كقد
تبمكرت ىذه السياسة ،بالرغـ مف تصريح الرئيس نجاد ،بأف إيراف ستكاصؿ سياسة النفراج مع الدكؿ العربية،

كخصكصان مع السعكدية كالعراؽ بعد استئناؼ العالقات العراقية  -اإليرانية الكاممة عاـ 2004ـ ،معمنان

استمرار سياسة التقارب مع الدكؿ العربية الخميجية (ككالة أنباء طيراف.)2005 ،

جاء ىذا التغير في السياسة اإليرانية ليطرح أسئمة كثيرة بشأف مستقبؿ عالقات إيراف الخارجية في

عيد الرئيس اإليراني نجاد ،كالذم ترؾ انتخابو رئيسان إليراف انطباعان سمبيان لدل الدكؿ الخميجية كخصكصان

السعكدية ،مف إمكانية حدكث تحكلت إيجابية في السياسة اإليرانية خالؿ فترة كلية نجاد بما ينعكس عمى
عالقات إيراف مع الدكؿ العربية ،ل سيما أف العتبارات األيديكلكجية ما زالت تمعب دك ار مؤث انر في تحديد
تكجيات السياسة الخارجية اإليرانية كبدرجة ل يمكف التقميؿ منيا خاصة عند التيار المحافظ المتشدد في

إيراف (عز العرب .)72 :2005 ،ىذا كقد بعث الممؾ السعكدم (فيد بف عبد العزيز) ببرقية تينئة لمرئيس

اإليراني نجاد عاـ  ،2005أعرب فييا عف" أممو في زيادة تعزيز الركابط بيف بالده كايراف ،متمنيان لو التكفيؽ
كالنجاح في مسؤكلياتو الجديدة لخدمة بمده الشقيؽ" (صحيفة الكفاؽ البحرينية.)2005 ،

كقد حظي الرئيس (نجاد) خالؿ زيارتو األكلى عاـ 2005ـ إلى المممكة العربية السعكدية لممشاركة

في القمة اإلسالمية الستثنائية بالرياض باستقباؿ حار مف قبؿ كلي العيد (الممؾ عبد ا﵀) الذم استقبمو عمى
سمـ الطائرة مصافحان إياه بح اررة ،إل أف التطكرات الالحقة دلت عمى أف أحمدم نجاد لـ يقدر حسف العالقة،
كعمؿ عمى اتباع نيج المكاجية .كقد اتبع نجاد طكاؿ فترتو الرئاسية التي استمرت ( )8سنكات في عالقاتو

مع السعكدية ،سياسة مزدكجة كمتناقضة في الكقت نفسو ،فقد كاف يظف بأف الزيارات أحادية الجانب التي
كاف يقكـ بيا إلى السعكدية ،تكفي لمحفاظ عمى العالقات في أعمى مستكياتيا مع المممكة ،بغض النظر عف

السياسة اإليرانية التي تيدؼ إلى تحقيؽ النفكذ اإليراني عمى حساب نفكذ المممكة العربية السعكدية (مجمة
الصياد السياسية.)2015 ،

كمع عاـ  ،2006بدأت تتضح الرؤية األمريكية بخصكص عممية تقسيـ المنطقة إلى معسكريف

متصارعيف :األكؿ يضـ الكليات المتحدة كحمفاءىا مف الدكؿ العربية ،كخصكصان السعكدية ،كيسمي (محكر

السنية ،كىك ما
العتداؿ) ،كالثاني تقكده إيراف كيضـ معيا سكريا كعددان مف الحركات اإلسالمية الشيعية ك ٌ
منحى تصاعديان في مكاجية
أيطمؽ عميو (محكر الممانعة) .كقد بدأ الحديث ،في تمؾ المحظة تحديدان ،يأخذ
ن
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تزايد النفكذ اإليراني اإلقميمي الجديد في المنطقة .كىك ما عمدت الدكؿ السنية كخصكصان السعكدية عمى

التحذير منو ،بخاصة مع التأثير اإليراني الكبير عمى الكضع السياسي كاألمني في العراؽ ( Gazzar,

.)2009

كعمى الرغـ مف تصريحات الرئيس نجاد باستمرار تدعيـ عالقات إيراف مع السعكدية كدكؿ مجمس

التعاكف الخميجي ،كالزيارات المتبادلة التي جاءت لحقان بيف الدكلتيف كعمى أعمى المستكيات ،فإف دكؿ الخميج
كخصكصان السعكدية شعرت بالقمؽ حياؿ أىداؼ إيراف كتكجيات سياستيا الخارجية .كمما ضاعؼ ىذا القمؽ،

مف جانب السعكدية ،تخكفيا مف زيادة النفكذ اإليراني في العراؽ كمف قياـ إيراف باستغالؿ بعض المؤيديف

لسياستيا مف الطائفة الشيعية المكجكدة في بمداف الخميج العربية لزعزعة استقرارىا الداخمي( تشكبيف:2007 ،
.)187-186

كقد تعاظـ ىذا الياجس مع قكة النفكذ اإليراني في العراؽ بكؿ ما يمثمو األخير مف امتداد (جيك-

سياسي) لدكؿ الخميج العربية .كفي إطار التنافس القائـ بيف الطرفيف عمى النفكذ ،تبيف أف إيراف لدييا مخاكؼ

مف استغالؿ السعكدية لممككنات اإليرانية مف القكميات األخرل غير الفارسية ،كالتي ينتمي بعضيا إلى

الطائفة السنية مثؿ (البمكش كالبشتكف) كغيرىـ .كعمى صعيد طمكحات إيراف النككية ،فقد أعمف الرئيس
(أحمدم نجاد) عف امتالؾ بالده لتقنياتيا ،عبر عمميات تخصيب اليكرانيكـ .كقد منحت تمؾ التقنيات إيراف

قدرة تفاكضية كخطكة متقدمة ،باتجاه تعزيز دكرىا كقكة كبيرة في النظاـ اإلقميمي كتمكنيا مف أف تربط
قضيتيا النككية بالكجكد األمريكي في المنطقة كبالمستقبؿ السياسي لمعراؽ ،حيث عرضت عمى اإلدارة
األمريكية استخداـ نفكذىا لممساعدة عمى تحقيؽ الستقرار في ىذا البمد ،في مقابؿ أف تبدم الكليات المتحدة
تساىالن أكبر مع برنامجيا النككم .أم أنيا كانت تسعى إلى جعؿ الستقرار اإلقميمي رىنان بالسياسات

األمريكية إزاء القضية النككية اإليرانية (تشكبيف.)183-180 :2007 ،

كيمكف القكؿ ،أف الطمكح اإليراني لمتالؾ قدرات نككية في عيد نجاد ،قد أدل إلى إطالؽ سباؽ

تسمح جديد في المنطقة ،كىك ما تسعى إليو الكليات المتحدة لزيادة مبيعاتيا مف السالح مف ناحية،
كلالستفادة مف الكضع المضطرب في المنطقة لكي تجعؿ دكؿ الخميج العربي في حالة مف العتمادية الدائمة

عمييا إلبقائيا تحت مظمتيا األمنية مف ناحية أخرل.

عبرت إيراف عف عدـ استجابتيا لقرار الككالة الدكلية لمطاقة الذرية القاضي بإحالة الممؼ
كحيف ٌ
النككم اإليراني إلى مجمس األمف بشأف تعميؽ نشاطاتيا في تخصيب اليكرانيكـ؛ األمر الذم أدل إلى صدكر
قرار مجمس األمف في نيساف  2006بفرض عقكبات اقتصادية كتجارية ضد إيراف .كمما فاقـ األزمة أف

األخيرة أقدمت في أيمكؿ مف العاـ نفسو ،عمى إجراء مناكرات عسكرية في مياه الخميج ،كىي المناكرات التي
كانت تنطكم عمى مضاميف عدة مف بينيا(العامرم:)113 :2010 ،

 -1أف إيراف قادرة عمى إلحاؽ األذل ،بالقكات كالقكاعد األمريكية في منطقة الخميج ،مف خالؿ ما تممكو مف
أسمحة متطكرة ،كل سيما في ميداف الصكاريخ الباليستية.

83

 -2التيديد بغمؽ مضيؽ ىرمز بكجو المالحة البحرية ،كالذم مف شأنو التأثير عمى صادرات النفط الخميجية،
مما يفضي إلى حدكث أزمة طاقة عالمية.
 -3رسالة إلى الدكؿ الخميجية ،كخصكصان السعكدية ،بأنيا ستككف المتضرر األكؿ ،إذا ما تعرضت إيراف
ليجكـ عسكرم ينطمؽ مف أراضييا.
كفي أعقاب زيارة نائب الرئيس األمريكي (ديؾ تشيني) لعدد مف دكؿ المنطقة ،بما فييا السعكدية في أيار
عاـ  2007بيدؼ تعزيز جبية التحالؼ ضد إيراف ،كتحجيـ طمكحاتيا النككية ،قامت األخيرة بإطالؽ

التيديدات عمى لساف أقرب مستشارم المرشد األعمى لمثكرة اإلسالمية ككزير الدفاع األسبؽ (عمي شامخاني)،
حيف ىدد بضرب المنشآت النفطية بدكؿ الخميج العربية إذا ما ىاجمت الكليات المتحدة بالده؛ مما أدل إلى
تصعيد حدة التكتر بيف الطرفيف ،الطرؼ األمريكي كمعو الدكؿ الخميجية مف جية ،كالطرؼ اإليراني مف جية

كثير مف المراقبيف ،إلى ترجيح احتمالت المكاجية العسكرية (الشايجي:2008 ،
أخرل ،كالى الحد الذم دفع ان
.)145

ككاف يمكف لممكاجية بيف كاشنطف كطيراف حكؿ البرنامج النككم اإليراني مف جية ،كجكلة تصفية

الحسابات مف جية أخرل ،أف تضع دكؿ مجمس التعاكف في دائرة الخطر الدائـ ،كل سيما في ظؿ التحذيرات

التي صدرت عف الجانب األمريكي ،مف أف ىزيمة الكليات المتحدة في العراؽ ستنعكس سمبان عمى دكؿ
المنطقة .في مقابؿ ذلؾ ،جاءت التحذيرات اإليرانية المتكررة بالرد كالستيداؼ المباشر لدكؿ المنطقة ،بما
يشمؿ األىداؼ العسكرية كالستراتيجية كالنفطية (الشايجي.)154 :2008 ،

كعمى الرغـ مف التطمينات التي صدرت عف السعكدية كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي إليراف ،كمنيا ما

جاء عمى لساف كزير الداخمية السعكدم األمير (نايؼ بف عبد العزيز) في حزيراف  " ،2007بأف دكؿ الخميج

ال عف تأكيد دكؿ المجمس األخرل عف مكقؼ بالدىـ
لف تككف منصة ألم ىجكـ عسكرم عمى إيراف"  ،فض ن
المعارض لمحؿ العسكرم ألزمة الممؼ النككم اإليراني ،كرفض استخداـ أراضييـ ألم عمؿ عسكرم ضد
إيراف (صحيفة الحياة المندنية.)2007 ،

غير أف الخطاب السياسي في إيراف ،كاف يحمؿ في طياتو لغة تصعيدية مباشرة إلى الدكؿ الخميجية،

مما رفع مف مؤشرات القمؽ لدييا ،إذ بدأت األخيرة كل سيما السعكدية تفصح عف ىذا القمؽ مف أف تؤدم ىذه

األزمة إلى نزاع مسمح جديد في المنطقة كتترؾ تداعيات خطيرة عمى العالـ .كبخاصة أف احتمالت المكاجية
كالحشد كالتصعيد العسكرم بيف الطرفيف قد تزامف مع تحذيرات مرشد الثكرة اإلسالمية (عمي خامنئي) ،الذم

أكد عمى أف اصطفاؼ دكؿ مجمس التعاكف مع الكليات المتحدة بشأف برنامج إيراف النككم ،سيككف خطأن
سياسيان مف قبميـ (الشايجي.)154 :2008 ،

األمر الذم دعا السعكدية إلى تحميؿ إيراف مسؤكلية التصعيد ،حيث أشار كزير خارجيتيا (سعكد

الفيصؿ) عمى ىامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة " أف الخطاب اإلي ارني يعكس انحدا انر نحك
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المكاجية في ظؿ كضع متكتر كخطير كفي منطقة مضطربة أصالن .ثـ أعمف" أف السعكدية في غاية القمؽ
مف احتمالت المكاجية ،كتأمؿ أف يتـ تسكية األزمة مف خالؿ التفاكض" (الجزيرة.)2007 ،

كذىب بعض الباحثيف كالمختصيف إلى أف دكؿ الخميج العربية تخشى مف تحرؾ بعض المؤيديف

لسياسة إيراف مف الجالية اإليرانية بيدؼ تقكيض األمف كالستقرار فييا .كقد جاءت ىذه المخاكؼ مف خالؿ
تقرير نشرتو إحدل الصحؼ األمريكية في حزيراف  ،2007نقالن عف مسؤكؿ إيراني أكد عمى" أف الصكاريخ

الباليستية التي ستطمقيا إيراف عمى أىدافيا في منطقة الخميج في الساعة األكلى مف اليجكـ األمريكي،
ستككف مرافقة لدعـ الجماعات المكالية إليراف (.)Sundy Times, 2007

كلذلؾ فإف السعكدية كمعيا دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ظمت تشعر بقمؽ كبير تجاه احتمالت

تحكؿ إيراف إلى قكة نككية ل يؤمف جانبيا ،كعمى كفؽ ما أشارت إليو بعض المصادر ،بأف إيراف تسعى إلى
تأكيد ذلؾ عف طريؽ طرحيا مشاريع ترتيبات أمنية بينيا كبيف دكؿ الخميج العربي عمى كفؽ رؤيتيا لقياـ

نظاـ أمني في المنطقة ،كتمؾ الرؤية تنطكم عمى رفضيا التاـ لمكجكد العسكرم األجنبي ،كرفض أم عناصر

خارجية في الترتيبات األمنية .لذلؾ لجأت دكؿ الخميج العربي إلى أسمكب الحكار مع إيراف تفاديان لقياـ عمؿ
عسكرم ضدىا تككف نتائجو كارثية عمى المنطقة برمتيا .كقد تجمى ذلؾ في دعكة الرئيس اإليراني أحمدم
نجاد لحضكر قمة الدكحة لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي الذم عقد في آذار ،2007مف أجؿ أف تحصؿ عمى

تطمينات مف مخاطر البرنامج النككم اإليراني عمى المنطقة ،كفي حاؿ تطكر األزمة إلى مكاجية عسكرية
مع الكليات المتحدة .بيد أف الرئيس اإليراني لـ يكف يحمؿ معو أم مبادرة مف شأنيا أف تزيؿ ىذا القمؽ،
مرك انز فقط عمى إنشاء منظمتيف إحداىما لمتعاكف القتصادم ،كاألخرل لمتعاكف األمني (العامرم:2010 ،

.)114-113

استمرت العالقات السعكدية – اإليرانية في التكتر بعد اتضاح معالـ السياسة اإليرانية في عيد

الرئيس نجاد ،كالذم استمر بتصريحاتو كرسائمو القكية لمدكؿ الغربية كالكليات المتحدة بخصكص مكاصمة
إيراف في حقيا بامتالؾ تكنكلكجيا نككية لألغراض السممية كالمدنية ،كقد أثارت تصريحات الرئيس نجاد
مخاكؼ الدكؿ الخميجية كخصكصان السعكدية مف ليجة التصعيد في الخطاب السياسي لنجاد مع الغرب بشأف

البرنامج النككم اإليراني ،باإلضافة إلى تكسع النفكذ اإليراني في العراؽ ،فجاءت التيامات السعكدية إليراف
بأنيا تسعى إلى تصدير الثكرة مف جديد ،كتعمؿ عمى إشعاؿ الصراع الطائفي بيف السنة كالشيعة في البالد

العربية ،لتعزيز النفكذ اإليراني فييا بكاسطة أذرعيا العسكرية في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط (العيدركس،
.)354 ،2002

ككانت الدكؿ الخميجية خالؿ المدة مف ( ،)2008-2006جزءان مف معسكر سني أقامتو السعكدية

كذلؾ لمكاجية طمكحات إيراف في الييمنة اإلقميمية ،ككرست السعكدية جيكدىا إلبعاد إيراف عف التدخؿ في
الشؤكف الداخمية لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي ،كظمت قضية الجزر اإلماراتية الثالث (طنب الكبرل كطنب
الصغرل كأبك مكسى) المحتمة مف قبؿ إيراف ،محؿ نزاع سياسي بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كايراف؛
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األمر الذم أدل إلى تكتر العالقات الخميجية -اإليرانية كخاصة مع السعكدية التي ظمت تدعـ حؽ اإلمارات
في استرجاع جزرىا المحتمة الثالث (مبيضيف.)64 ،2006 ،

كبالرغـ مف الزيارات العديدة التي قاـ بيا الرئيس اإليراني أحمدم نجاد إلى السعكدية في أثناء كليتو

الرئاسية األكلى كالثانية ،كالتي امتدت ثماني سنكات ،إل أف العالقات بيف البمديف ظمت في تكتر مستمر،
بسبب السياسات اإلقميمية إليراف كزيادة النفكذ اإليراني في منطقة الخميج .فكانت الزيارة األكلى لمرئيس نجاد

لمسعكدية بتاريخ  6كانكف األكؿ ،2005كذلؾ لممشاركة في اجتماعات القمة اإلسالمية الستثنائية بالرياض،
كالزيارة الثانية في  16كانكف األكؿ  ،2007ألداء فريضة الحج ،كذلؾ تمبية لدعكة العاىؿ السعكدم (الممؾ
عبد ا﵀) لمرئيس (نجاد) لزيارة المممكة ألداء فريضة الحج ،ككاف الرئيس نجاد ىك أكؿ رئيس إيراني يقكـ بيذه

الفريضة في أثناء رئاستو ،كجاءت الزيارة الثالثة في  17كانكف الثاني  ،2008لممشاركة في قمة (األكبؾ)
بالرياض ،أما الزيارة الرابعة كاألخيرة فكانت في عاـ  ،2012كذلؾ لممشاركة في منظمة المؤتمر

اإلسالمي(مجمة المجمة.)8 :2013 ،

مف ىنا يمكف القكؿ ،إف العالقات بيف إيراف كالسعكدية شيدت تكت انر كبي انر في ظؿ رئاسة أحمدم

نجاد ،كشيدت الكثير مف التشنجات كاألزمات بيف البمديف ،فقد أسيمت التطكرات اإلقميمية بداية مف تصاعد
مكجات العنؼ التي اكتسحت العراؽ عاـ 2005ـ ،كالعدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف عاـ 2006ـ ،كاليجكـ

اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ 2009/2008ـ ،كالحرب الداخمية في اليمف عاـ 2009ـ ،كالثكرة البحرينية
كالثكرة السكرية عاـ2011ـ ،في زيادة حدة التشنجات كتكترت العالقات عمى نحك كبير بيف الطرفيف ،ككصؿ

األمر إلى مكاجية صريحة ،باإلضافة إلى زيادة مخاكؼ الدكؿ الخميجية كخصكصان السعكدية ،مف الطمكحات

النككية اإليرانية كالمخاطر األمنية التي يشكميا البرنامج النككم اإليراني عمى الدكؿ الخميجية كالمنطقة
بأسرىا.
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اٌّبحذ اٌزأٍ
اٌمضاَا اٌخالفُت فٍ اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ()9052-9001
منذ قدكـ الرئيس اإليراني (أحمدم نجاد) إلى السمطة في إيراف ،بدأت مالمح التكتر في العالقات
اإليرانية -السعكدية في الظيكر ،كذلؾ بسبب العديد مف القضايا الخالفية بيف البمديف ،فعمى صعيد الممؼ
استياء إيرانيان تجاه ما أسمتو بعض التجاىات داخؿ األكساط السياسية كدكائر صنع
النككم اإليراني فإف ثمة
ن
القرار في إيراف بػ " التماىي " السعكدم مع الجيكد الغربية لفرض عقكبات كعزلة دكلية عمى إيراف ،باإلضافة
إلى قضية الكجكد العسكرم األمريكي في منطقة الخميج الذم ترفضو إيراف بشدة كترل بأنو ييدد أمنيا

كمصالحيا اإلقميمية ،كأما السعكدية فأنيا تقبؿ بالكجكد األمريكي عمى أساس أنو جاء استنادان إلى ق اررات

الشرعية الدكلية بعد الجتياح العراقي لمككيت ،كتأتي قضية الخالؼ المذىبي كالصراع بيف السنة كالشيعة

لتزيد مف الخالفات بيف البمديف ،كلما تشكمو ىذه القضية مف قالقؿ كبيرة بالنسبة لمدكؿ الخميجية ،كخصكصان

السعكدية ،التي يتكاجد في المنطقة الشرقية منيا أقميات شيعية سعكدية ،كىذه األقميات الشيعية ليا ارتباطات

مع الشيعة في البحريف كايراف ،األمر الذم ييدد النظاـ السعكدم كبقية األنظمة الخميجية.

كسنتناكؿ في ىذا المبحث ،أىـ القضايا الخالفية بيف إيراف كالسعكدية ،كىي الممؼ النككم اإليراني،

كقضية الكجكد العسكرم األمريكي في منطقة الخميج ،كقضية الخالؼ المذىبي كالطائفي بيف البمديف.

أوالا -اٌخحفع اٌغؼىدٌ ػًٍ اٌبشٔاِج إٌىوٌ اإلَشأٍ:
منذ عاـ  ،2003كفي ظؿ التكتر الشديد في العالقات اإليارنية  -األمريكية بشأف البرنامج النككم
اإليارني ،شعرت دكؿ الخميج العربية كخصكصان المممكة العربية السعكدية بالقمؽ الشديد مف إقداـ اإلدارة
األمريكية عمى تبني عمؿ عسكرم يستيدؼ المنشآت النككية اإليرانية ،كالخكؼ مف ردة الفعؿ اإليراني عمى

ىذا العمؿ فيما لك حصؿ ،كأف ىذه الدكؿ في كضع ل تيحسد عميو ،نظ انر لممكقؼ اإليراني المتشدد إزاء
تطكير البرنامج النككم بجميع الكسائؿ كميما كمؼ الثمف (العاني.)25 :2004 ،
بعد الحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003أصبحت إيراف تشكؿ خط انر نككيان لممنطقة كلسيما بعد

أف شددت إيراف مف تصعيد نشاطاتيا النككية ألىداؼ ل تكحي عمى أنيا مدنية ،كتعنتيا كتصمبيا مع لجاف
ىيئة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،كأيضان في المفاكضات مع مقترحات التركيكا األكركبية (بريطانيا ،فرنسا،

ألمانيا) ،بحيث أعطى ذلؾ لممممكة العربية السعكدية تأكيدان عمى قرب امتالؾ إيراف سالحان نككيان ،كبمكغ
مستكل عا وؿ مف التقنية ،بحيث يفسح المجاؿ ليا لصنع سالح ذرم مستقبالن (ككفيؿ.)422-421 :2008 ،
كقد ظؿ البرنامج النككم اإليراني يشكؿ متغي انر رئيسان في العالقات بيف البمديف .كقد جاء اإلعالف

اإليراني عمى لساف كؿ مف الرئيس اإليراني (أحمدم نجاد) كرئيس تشخيص مصمحة النظاـ (ارفسنجاني)،
كرنيكـ محميان ،كأنيا قد أصبحت ثامف دكلة في العالـ تمتمؾ
بأف إيارف قد نجحت في إتماـ دكرة تخصيب الي ا
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ىذه التقنية؛ إذ صرح الرئيس اليارني أحمدم نجاد في خطاب تمفازم في مدينة (مشيد) شماؿ شرؽ إيارف،
انضماـ بالده رسميان إلى مجمكعة البمداف التي تمتمؾ التكنكلكجيا النككية ،كىذا يعني أف تسمح إيراف نككيان
يخمؽ العديد مف التأثيرات السمبية عمى أمف كاستقرار منطقة الخميج العربي كالشرؽ األكسط عمكمان ،ألنو بذلؾ

السالح سيكسع مف قدرات إيراف العسكرية التي ل تضاىييا أم قدرة عسكرية مف دكؿ الخميج العربية ،كفي
مقدمتيـ المممكة العربية السعكدية (المجالي .)1 :2012 ،كفي كانكف الثاني عاـ  ،2006قامت السعكدية
بكضع برنامج إيراف النككم ،ضمف األكلكيات الخاصة بالتيديدات األمنية التي يمكف أف تكاجييا(شييد
كمحمد.)283 :2010 ،

لػػـ تخفػػؼ السػػعكدية مػػف مخاكفيػػا إزاء برنػػامج إيػراف النػػككم ،بػػالرغـ مػػف المحػػاكلت اإليراني ػة الرسػػمية

لطمأنتيػا ،فػػاألخيرة سػػبؽ ليػا ،أف أعممػػت إيػراف بأنيػا ل تمػػانع كدكلػػة خميجيػة فػػي امػػتالؾ إيػراف برنامجػان نككيػان

سمميان ،كفي الكقت نفسو ،أبمغتيا عف ىكاجسيا المعمنة مف أف يصبح ىذا البرنامج لمتسميح العسكرم ،كىػك مػا
يعني بركز قكة نككية جديدة (حمداف.)2007 ،

كقد كجو كزير الخارجية السعكدم (سعكد الفيصؿ) في عاـ  ،2006خطابو لمقيادة اإليرانية ،بقكلو" :

نحف نحث إيراف عمى قبكؿ المكقؼ الذم اتخذناه لجعؿ منطقة الخميج العربي خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ
كاألسمحة النككية ،كنحف نأمؿ أف تنضـ إلينا إيراف في ىذه السياسة ،إف المممكة تخشى مف قياـ الكليات

المتحدة بعمؿ عسكرم يمنع إيراف مف امتالؾ أسمحة نككية ،فإذا كاف ليذا أف يحدث يمكف أف تككف العكاقب
مدمرة ليس فقط عمى المممكة العربية السعكدية ،كانما لمنطقة الشرؽ األكسط كميا " (الككاز.)101 :2013 ،

يتضح مف ذلؾ ،أف السعكدية شعرت بقمؽ كبير مف سياسة إيراف الخارجية ،في ظؿ قيادتيا الممثمة

بالرئيس نجاد الذم يمثؿ التيار المحافظ ،كالذم ييدؼ إلى إعادة تصدير الفكر الثكرم اإلسالمي ،كالسعي

لمتالؾ برنامج نككم؛ ذلؾ ألف إليراف طمكحات إقميمية ،كيرل المسؤكلكف في الحككمة السعكدية أنو

باإلمكاف حؿ المشكمة النككية اإلي ارنية بالطرؽ السممية ،كلكنيـ يريدكف أيضان ضمانان بأف المصالح السعكدية،

يجب أف تؤخذ بالحسباف في أم صفقة مع إيراف.

كبالرغـ مف الزيارة المفاجئة التي قاـ بيا كزير الخارجية السعكدم(سعكد الفيصؿ) إلى طيراف في

آذار عاـ  ،2006مؤكدان أف بالده تقكـ بدكر الكسيط بيف إيراف كالكليات المتحدة لتسكية األزمة النككية
اإليرانية ،كالتأكد مف امتناعيا عف أم لجكء لمخيار العسكرم قد تستخدمو إدارة كاشنطف (الككاز:2013 ،
 .)101إل أف كزير الداخمية السعكدم (نايؼ بف عبد العزيز) ،حذر إيراف في تصريح صحفي لو مع

صحيفة الجزيرة السعكدية في أيار عاـ  ،2006مف تمادييا في بناء مفاعميا النككية ،كأف تتراجع عف مكقفيا
بشأف التعامؿ مع اإلرادة الدكلية ،كأف تستجيب لمنداءات الدكلية (صحيفة الجزيرة السعكدية.)2006 ،

إل أف كثائؽ الخارجية األمريكية التي نشرىا مكقع (كيكيميكس) ،تفيد أف الممؾ السعكدم عبد ا﵀ بف

عبد العزيز ،طمب مف اإلدارة األمريكية رسميان منذ عاـ  ،2007شف ىجكـ عسكرم ضد إيراف لتدمير
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منشآتيا النككية ،فقد ذكرت برقية دبمكماسية أمريكية تـ تسريبيا أف الممؾ السعكدم حث الكليات المتحدة م ار انر
بشف ىجمات عسكرية لتدمير البرنامج النككم اإليراني (الككاز.)102-101 :2013 ،

كىذا بحد ذاتو ،يكضح شعكر السعكدية بالتيديد المباشر التي يمثمو البرنامج النككم اإليراني ،في ظؿ

قيادة الرئيس اإليراني نجاد ،بحيث أنيا بدأت منذ منتصؼ العقد الثاني مف مطمع ىذا القرف ،العمؿ عمى
اتخاذ خطكات فاعمة في اتصالتيا باإلدارة األمريكية لتتكلى األخيرة مياـ مكاجية تمؾ التيديدات ،كىك ما
كاف ينسجـ مع تطمعات إدارة كاشنطف العدائية تجاه إيراف في ظؿ طمكحات األخيرة الستراتيجية في

تبيف ليا ذلؾ ،مف خالؿ الرسالة التي أرسميا الرئيس نجاد عف طريؽ نائب كزير الخارجية
المنطقة .كقد ٌ
اإليراني(سيد جميمي) إلى رئيس الكزراء اإليطالي (بركنك كيمي) في  18تشريف الثاني عاـ  ،2006لينقميا ىذا
األخير إلى القكل الدكلية الفاعمة كيقصد بيا الكليات المتحدة كبريطانيا ،كجاء في مفادىا " :أف إيراف مستعدة

اعترؼ بكصفيا قكة إقميمية كبيرة في المنطقة "(الركيمي-303 :2010 ،
لحؿ مشكمة الشرؽ األكسط؛ إذا ي
.)304
كفي الكقت الذم سعت فيو إيراف في عيد الرئيس نجاد ،بإص ارر عمى تجاكز الخطكط الحمراء فيما

يتعمؽ ببرنامجيا النككم ،كاستمرارىا بالتدخؿ في الع ارؽ؛ انشغمت إدارة الرئيس األمريكي بكش خالؿ الفترة
( ،)2008-2007بكيفية التصدم إليراف مف فرض عقكبات اقتصادية ،كفرض العزلة الدكلية عمييا ،كصكلن
إلى احتمالت تكجيو ضربة عسكرية ليا ،كدعـ القكل المعارضة ،كقد صادؼ ىذا الحكار الشامؿ حكؿ
البرنامج النككم اإليراني ،كقتان كانت تشيد فيو السياسة اإليرانية عاـ  2009في الداخؿ تغييرات ممحكظة كل

سيما ممف يعارضكف برامج الرئيس نجاد القتصادية ،كسياستو الخارجية مف اإلصالحييف اإليرانييف (تاكية،
.)69 :2007

فمنذ عاـ  ،2007دعا نائب كزير الدفاع السعكدم (عبد الرحمف بف عبد العزيز) دكؿ مجمس

التعاكف الخميجي ،إلى تطكير جيكشيا ،مكضحان خالؿ اجتماعو مع كزراء الدفاع في مجمس التعاكف
بالرياض ،بالعمؿ عمى تأميف مصادر الطاقة في ظؿ التيديدات التي يمثميا برنامج إيراف النككم ،مضيفان ،أف

ىذا اليدؼ يفرضو الجكار الستراتيجي ،كمشي انر عمى ما يبدك إلى إيراف ،كمؤكدان عمى التنسيؽ بيف دكؿ

المجمس في مجاؿ التسميح كالتدريب (صحيفة البينة العراقية.)4774 ،

كتأكيدان عمى ذلؾ ،أكد الممؾ السعكدم لمجنراؿ األمريكي (مايك جونز )Mike joins -مستشار

األمف القكمي األمريكي ،بأف المأزؽ الداخمي اإليراني عاـ  ،2009كيقصد بيا الضطرابات التي حدثت في

إيراف عشية النتخابات الرئاسية ،كالتنافس بيف مرشحي التياريف المحافظ كاإلصالحي ،قد قدـ فرصة
إلضعاؼ النظاـ اإليراني ،كىك ما يشجعو الممؾ السعكدم عمى أف يتـ بشكؿ سرم؛ ألف التصريحات العمنية

في دعـ اإلصالحييف كانت غير مثمرة ،كأشار الممؾ السعكدم عمى الجنراؿ األمريكي ،بأف العقكبات عمى
إيراف قد تساعد عمى إضعافيا شرط أف تككف قاسية كمستمرة ،أما خطط الدفاع فقد بحثيا الممؾ السعكدم مع

الجنراؿ (ديفيد بتريكس) معربان ،أنو مف حؽ األمراء السعكدييف أف يصابكا بالرتياب تجاه مساعي إيراف في
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إصرارىا عمى استحداث قكة غير تقميدية ،كأبمغو أنو في حاؿ نجحت إيراف في تطكير أسمحة نككية ،فإف كؿ
طرؼ في المنطقة سيعمؿ الشيء ذاتو ،بما في ذلؾ المممكة العربية السعكدية (الككاز.)103 :2013 ،

ككاف لممكقؼ السعكدم رد فعؿ إيراني؛ إذ اتيمت السمطات اإليرانية الحككمة السعكدية باختطاؼ

العالـ النككم اإليراني (شيراـ أميرم ،)Shahram Amiri -بالتعاكف مع ككالة المخابرات المركزية األمريكية
) ،(C.I.Aكذلؾ في عاـ  2009في أثناء تأديتو مناسؾ الحج في مكة المكرمة خالؿ عكدتو إلى الكليات

المتحدة ،كأضاؼ كزير الخارجية اإليراني (منكشير متكي) ،في تصريح لو في  7تشريف األكؿ عاـ ،2009
بقكلو " :عندنا دليؿ عمى اختفاء المكاطف اإليراني في المممكة العربية السعكدية ( (The Telegraph,

.2009

ككشفت مجمة ككؿ ستريت األمريكية في حزيراف عاـ  ،2011أف السفارة السعكدية في كاشنطف

اقترحت عمى اإلدارة األمريكية ،بأف قطاع إيراف النفطي بدأ بالتراجع ،كبأف ىذا يمكف أف يستغؿ لمضغط عمى
إيراف مف أجؿ إلزاميا بالتكقؼ عف متابعة تطكير برنامجيا النككم ،كأكدت المجمة أف السفارة السعكدية ترل،
بأف امتالؾ إيراف لمسالح النككم سيرغـ السعكدية؛ لتباع سياسات يمكف أف تؤدم إلى نتائج مثيرة كمحتممة

في المشاركة مع الغرب لتدمير منشآت إيراف النككية (الككاز.)104 :2013 ،

كالدراسة التي أعدتيا الباحثة األمريكية ) (Jessica Drumتحت عنكاف " :التنافس مف أجؿ النفكذ:

رد الفعؿ السعكدم عمى البرنامج النككم اإليراني المتقدـ " .أكضحت فييا مدل الخطر الذم يشكمو البرنامج
النككم اإليراني عمى المممكة العربية السعكدية بحيث جعؿ األخيرة تقكـ بإنفاؽ أمكاؿ كبيرة عمى شراء أحدث
األسمحة األمريكية كاألكركبية (الككاز.)105 :2013 ،

كىكذا تبيف أف المممكة العربية السعكدية تحكلت إلى مكقؼ حذر كمتشدد تجاه ما كصفتو بمخاطر

البرنامج النككم اإليراني ،كلعؿ افتتاح مؤتمر الخميج كالعالـ الذم بدأ أعمالو في  4كانكف األكؿ عاـ 2011

في الرياض ،يكضح مدل اىتماـ المممكة في العمؿ جديان في كضع صيغة أمنية لحماية منطقة الخميج
العربي ،لسيما بعد النسحاب األمريكي مف العراؽ في نياية عاـ  ،2011كاشتداد أزمة العالقات األمريكية
 اإليرانية ،عمى خمفية المناكرات العسكرية اإليرانية في مضيؽ ىرمز ،كتكعدىا بإغالؽ منافذه الحيكية؛نتيجة استشعار إيراف بكجكد مخططات أمريكية تسعى إلى تدمير منشآتيا النككية (الككاز.)106 ،2013 ،

يتضح مف ذلؾ ،أف القيادة اإليرانية برئاسة (أحمدم نجاد) ،كاف ليا األثر السمبي في تذبذب كتدىكر

العالقات بيف إيراف كالمممكة العربية السعكدية ،في ظؿ سعي إيراف الدائـ في عيد نجاد العمؿ عمى تسريع
برنامجيا النككم ،األمر الذم أدل إلى ازدياد مخاكؼ المممكة العربية السعكدية مف الخطر النككم اإليراني
كتداعياتو عمى المنطقة كميا.
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رأُا ا  /اٌخالف حىي اٌىجىد األِشَىٍ فٍ ِٕطمت اٌخٍُج اٌؼشبٍ:
تتمخص قضية أمف الخميج في كجكد نكع مف الختالؼ في كجيات النظػر بػيف السػعكدية كايػراف فيمػا

يتعمؽ بكجكد القكات األمريكية في منطقة الخميج .فبينما ترفض إيراف كجكد ىذه القكات ،كتؤكد أف أمف الخميج
يجػػب أف يكػػكف حك ػ انر عمػػى دكلػػو ،فػػإف السػػعكدية تقبػػؿ بكجكدىػػا عمػػى أسػػاس أنيػػا جػػاءت اسػػتنادان إلػػى ق ػ اررات
الشرعية الدكلية بعد الغزك العراقي لمككيت ( أبك عامكد .)154 :2000 ،كبالتالي ،فيي عمى عكػس إيػراف ل

تػػرل الكجػػكد األمريكػػي فػػي الخمػػيج خط ػ انر عمييػػا بػػؿ قػػد يكػػكف باعث ػان لطمأنينتيػػا؛ رغػػـ أنيػػا فػػي أكقػػات سػػابقة،

شعرت بضيؽ مف الكجكد األمريكي ،لحتماؿ إعػادة اسػتخدامو ضػد السػعكدية نفسػيا (الفػائز -34 :2003 ،

.)35

كرغػـ أف سياسػػة الكليػات المتحػػدة لعػػزؿ إيػراف ،لػػـ تفسػح إل مجػػالن ضػػيقان لتطػكير العالقػػات السػػعكدية

اإليرانية؛ ألف كاشنطف كانت ترل أف تطكير تمؾ العالقات ييش ٌكؿ عمالن عدائيان مكجيان ضدىا .كميما يكػف مػف
أمر ،فيبدك أف بعض السياسػييف اإليػرانييف كػانكا يريػدكف القفػز عمػى ىػذا المكقػؼ مػف خػالؿ حػث دكؿ الخمػيج
عمى إقامة ترتيبات أمنية كاقتصادية بينيا كبيف إيراف دكف النظر إلى العامؿ الخارجي .كىذه نظرة تفتػرض أف

اإلرادة السياسية لتمؾ الدكؿ حرة بالكامؿ ،كلكف الحقيقة قد تككف غير ذلؾ (الشريؼ.)28 :2009 ،

كقامت إيراف في عيد نجاد ،بدعكة دكؿ الخميج كعمى رأسيـ السعكدية لتبني أجندتيا مف أجؿ تقمػيص

النفكذ األمريكي العسكرم كالسياسي في منطقة الخميج عامة ،فدعت ألف يككف أمػف الخمػيج بيػد الػدكؿ المطمػة
عميو ،كما دعت إلػى تحالفػات اسػتراتيجية كأمنيػة كاقتصػادية كسياسػية كعسػكرية ،لكػف كػؿ ذلػؾ لػـ يػتـ كضػعو

مكضع التنفيذ (عنقاكم)10 :2009 ،؛ كذلؾ ألف السعكدية تعتبر نفسيا جزءان مف منظكمة اسػتراتيجية غربيػة
تقترب مف التحالؼ السياسي كاألمني ،كمػف ثػـ فػإف الترتيبػات األمنيػة التػي تطمبيػا إيػراف كتػدعك إلييػا تفتػرض

أف السعكدية تتمتع بيامش ل بأس بو مف الحرية في إعادة أمنيػا الخػاص كمػا رؤيتيػا لألمػف اإلقميمػي .كلكػف

الحقيقة التي ل تحتمؿ الجداؿ ىي أف السعكدية ل تمتمؾ ذلؾ اليامش الكبير الذم يمكنيا مف الذىاب منفػردة

فػػي ترتيبػػات أمنيػػة م ػػع إي ػراف كالع ػراؽ ،م ػػا لػػـ تحصػػؿ عم ػػى ضػػكء أخضػػر م ػػف الكليػػات المتحػػدة (منص ػػكر،
.)612 :2009

فإيراف ل تثؽ بال كليات المتحدة كتخشاىا كتريد منيا أف تخرج مف الخميج ،غير أف دكؿ الخميج

العربية ترغب في استمرار الكجكد األمني األميركي في المنطقة ألف ىذه الدكؿ تخشى مف الطمكحات

اإليرانية ،عمى كجو التحديد ،كل تثؽ بيا .كمنذ أف كضع الشاه محمد رضا بيمكم برنامج التحديث العسكرم
في سبعينيات القرف الماضي ،عمَّقت السعكدية آماليا عمى قكة خارجية داعمة – مثؿ كاشنطف -لمكازنة قكة
إيراف المتفكقة .كعندما تدعك طيراف إليجاد حؿ محمي كاقميمي ألمف الخميج أم رحيؿ القكات األميركية ،ترل

السعكدية في ذلؾٌ ،نية لمييمنة اإليرانية تعكد بالذاكرة إلى عيد الشاه ،عندما كانت الرياض محككمة بككنيا
شريؾ كاشنطف األصغر (كيرم كسجاد بكر.)2014 ،
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مع ذلؾ يمكف القكؿ ،إف معارضة السعكدية إلقامة بنية أمنية محمية ،كاقميمية ألمف الخميج ،يمكف أف
تضعؼ في نياية األمر ،لمكاجية الحقائؽ الحالية كالكشيكة ،مثؿ الفجكة المتزايدة مع الكليات المتحدة ،كحالة

التصدع التي تعترم اإلجماع بيف دكؿ الخميج .كعمى الرغـ مف ذلؾ ،ل تممؾ الرياض سكل القميؿ مف
ٌ
الخيارات األخرل إف كجدت ،كالتي يمكنيا التعكيؿ عمييا لضماف أمنيا الخارجي ،فركسيا ،كفرنسا ،كالصيف،
كاليند تعاني مف أكجو قصكر ،كقيكد تتعمؽ بقدرتيا كرغبتيا في إظيار القكة في الخميج ،أك لدييا خالفات

حادة مع الرياض بشأف القضايا الرئيسة مثؿ سكريا ،كايراف ،كالعالقة مع الكليات المتحدة.
سياسية ٌ
راٌزا ا  /اٌخالف اٌّزهبٍ بُٓ اٌبٍذَٓ:

برز النقساـ (السني -الشيعي) ،نتيجة الختالؼ القيادم بيف أغمبية الدكؿ الشرؽ أكسطية السنية

تحت زعامة القيادة السعكدية الركحية ،كالقيادة اإليرانية لمجمكع األقميات الشيعية المنتشرة عبر الشرؽ
األكسط .كتعكد جذكر النقساـ إلى حقبة نجاح الثكرة اإلسالمية عاـ  ،1979كالتي تبنت مبدأ نشرىا إلى دكؿ

الجكار اإلقميمي في الخميج العربي ،مما أدل إلى تحكيؿ مركز الثقؿ الركحي لمشرؽ األكسط ،مف السعكدية
التي تحكلت مف مكاجية الفكر القكمي العمماني إلى مكاجية الفكر الشيعي اإليراني (آمنة.)42 ،2010 :

كلقد قاـ نظاـ الرئيس نجاد خالؿ فترة حكمو ،باستغالؿ كرقة الخػتالؼ المػذىبي (السػني -الشػيعي)؛

لمضغط عمى ممكؾ كأمػراء الخمػيج ،كفػي بعػض األحيػاف تأليػب األقميػة الشػيعية كمسػاندتيا ماديػان كمعنكيػان ،كمػا

حدث في البحريف ،كاليمف ،كالسعكدية ،ككاف ذلؾ في إطػار صػراعو مػع القػكل الكبػرل التػي كانػت كمػا ازلػت،
تضػػغط عمػػى طي ػراف مػػف أجػػؿ إيقػػاؼ برنامجيػػا النػػككم ،كالالفػػت ىنػػا أف الممػػؼ المػػذىبي ،بػػات كاضػػحان فػػي

الظيير الخمفي ،كالمتداد الطبيعػي لمخمػيج العربػي ،سػكاء كػاف فػي العػراؽ ،أك لبنػاف ،بعػدما كنػا ل نسػمع عػف
مسألة الفتنة المذىبية في ىذه الدكؿ(العزباكم.)2013 :

كمف ثـ ،فإف المممكة العربية السعكدية تدرؾ جيدان خطكرة السياسة اإليرانية المستمرة ،كالتي تعتمد

عمى تكظيؼ مسألة الختالؼ المذىبي لتحقيؽ األطماع اإليرانية التكسعية في الخميج كالدكؿ العربية
كاإلسالمية ،كلعؿ كضع لبناف كاليمف كالعراؽ كسكريا اليكـ خير دليؿ عمى األثر السمبي لمتدخؿ اإليراني في

شؤكنيـ الداخمية ،فإيراف تعمؿ عمى استخداـ الشيعة العرب لتحقيؽ أىدافيا في التكسع كالسيطرة كبسط نفكذىا
كنشر مذىبيا الشيعي في محيطيا اإلقميمي.

كفي ىذا المجاؿ فقد أكضح بعض الباحثيف مف الدكؿ الخميجية ،عمى ىامش " منتدل التنمية

المستدامة " ،األثر السمبي لمثكرة اإليرانية التي عممت عمى تقسيـ المجتمع الخميجي إلى مذاىب كعممت عمى
تعزيز كتأكيد اليكية كالنتماء المذىبي كجعميا أساس النتماء .كفي مممكة البحريف لـ يكف مكضكع المذىبية
قبؿ الثكرة اإليرانية ذا شأف بالنسبة ليـ ،ككاف البحرينييف مجتمعان كاحدان بغض النظر عف المذىب ،كلـ يكف

ىناؾ اختالؼ كاضح بيف أىؿ البحريف ،كلكف بعد الثكرة اإليرانية بدأ ظيكر الختالؼ المذىبي كالدعاء
بالفكارؽ المذىبية كالحديث عف ظمـ أتباع المذىب الشيعي مف أىؿ البحريف (الخضيرم.)2014 :
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كيمكف القكؿ ىنا ،أنو كخالؿ السنكات الماضية أصبح مكضكع " النتماء المذىبي " ،ىك نقطة
الخالؼ األساسية بيف السعكدية كايراف ،كقد ساىـ ىذا الختالؼ المذىبي أك الطائفي بيف البمديف ،في تكتر
العالقات اإليرانية  -السعكدية بشكؿ كبير ،خالؿ فترة الدراسة.

نجحت إيراف في تكظيؼ العامؿ المذىبي ،عف طريؽ دعـ األقميات الشيعية في المنطقة العربية ،مما

أدم إلي تأزـ المكقؼ أكثر بيف الطرفيف ،خصكصان أف الدكؿ العربية اعتبرت دعـ إيراف لألحزاب المعارضة

فييا ،كنكع مف أنكاع التدخؿ في الشأف المحمي .ككاف تدخؿ إيراف كمحاكلتيا التفريؽ بيف الشعكب كالحككمات
كاضحيف ،أضؼ إلي ذلؾ ادعاءىا لممكية بعض الدكؿ مثؿ البحريف ،مما جعميا في قائمة الميدديف ألمف

المنطقة ،كزاد مف حدة تكتر عالقاتيا مع دكؿ الخميج عمي كجو الخصكص .عمي صعيد آخر ،ساعدت

ظركؼ المنطقة إيراف عمى تكسيع نفكذىا ،كالتأثير مف خالؿ الجماعات الشيعية ،المنتشرة في العديد مف

عد غزك العراؽ مف قبؿ القكات األمريكية ،بمثابة فرصة إليراف لدعـ الجماعات
الدكؿ العربية .لذلؾ ،يمكف ٌ
الشيعية في العراؽ ،مما عزز ذلؾ طمكح الشيعة السياسي في تحسيف أكضاعيـ السياسة في المنطقة
(الزكيرم.)2011 ،

مف ىنا يتضح ،كيؼ أف غزك العراؽ مف قبؿ الكليات المتحدة في عاـ  ،2003جاء ليؤسس لمرحمة

جديدة في تاريخ العراؽ ،كالمنطقة العربية؛ إذ أسيـ في تمكيف الشيعة مف حكـ العراؽ ،كبالتالي أدل ذلؾ إلى

زيادة النفكذ اإليراني في العراؽ ،عمى حساب النفكذ السعكدم ،كجعؿ العراؽ حميؼ إيراف الستراتيجي ،كمرك انز

لحماية المصالح اإليرانية ،بعدما كاف العراؽ في السابؽ مف أشد أعداء إيراف اإلقميمييف.

يمك ػػف الق ػػكؿ ،أف الق ػػكتيف اإلقميميت ػػيف :إيػ ػراف كالس ػػعكدية ،تكاجيػ ػاف بعض ػػيما بكاس ػػطة ككالئيمػ ػا ف ػػي
المنطقة .فحزب ا﵀ المبناني المكالي إليراف ،كجماعػة الحريػرم المكاليػة لمسػعكدية فػي لبنػاف يعتبػراف خيػر مث و
ػاؿ
عمى ذلؾ ،كفي العراؽ حككمة المالكي المكالية إليراف كالتي يييمف عمييا الشػيعة ،كاألحػزاب السػنيَّة المدعكمػة

مف السعكدية ،ككذلؾ النزاع السياسي العنيؼ في مممكػة البحػريف التػي يحكميػا الس َّػنة كتسػكنيا غالبيػة شػيعية،
كتحكل ػت إلػػى حػػرب دينيػػة بػػيف جماعػػات س ػنية مدعكم ػة مػػف
كفػػي سػػكريا حيػػث خرجػػت األمػػكر عػػف السػػيطرة،
َّ

السعكدية ،كقكات األسد المدعكمة مف قبؿ إيراف.

اٌخالصت:
شػػيدت العالقػػات بػػيف إي ػراف ،كالسػػعكدية ،تػػكت انر كبي ػ انر خػػالؿ الفت ػرة ( ،)2013-2005كشػػيدت أيض ػان

الكثير مف األزمات بيف البمديف ،فقد أسيمت التطكرات اإلقميميػة بدايػة مػف تصػاعد مكجػات العنػؼ فػي العػراؽ
عػ ػػاـ  ،2005كالعػ ػػدكاف اإلس ػ ػرائيمي عمػ ػػى لبنػ ػػاف عػ ػػاـ 2006ـ ،كاليجػ ػػكـ اإلس ػ ػرائيمي عمػ ػػى قطػ ػػاع غ ػ ػزة عػ ػػاـ
2009/2008ـ ،كالحرب الداخمية في الػيمف عػاـ  ،2009كالثػكرة البحرينيػة كالثػكرة السػكرية عػاـ2011ـ ،فػي

زيادة حدة التكتر في العالقات بشكؿ كبير بيف الطرفيف ،ككصؿ األمر إلى مكاجية صريحة ككاضحة ،كلكنيػا
غير معمنة بيف الطرفيف.
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باإلضافة إل أف السعكدية ،شعرت بقمؽ كبير مف سياسة إيراف في ظؿ قيادتيا الممثمة بالرئيس نجاد،
الذم يمثؿ التيار المحافظ ،كالذم ييدؼ إلى إعادة تصدير الفكر الثػكرم اإلسػالمي ،كالسػعي لمػتالؾ برنػامج
نككم؛ ذلؾ ألف إليراف طمكحات إقميمية .كيتضح مػف ذلػؾ ،أف القيػادة اإليرانيػة برئاسػة أحمػدم نجػاد كػاف ليػا

األثر السمبي في تذبذب كتدىكر العالقات بيف إيراف ،كالمممكة العربية السعكدية في ظؿ سعي إيراف الدائـ في

عي ػػد نج ػػاد ،العم ػػؿ عم ػػى تس ػػريع برنامجي ػػا الن ػػككم؛ األم ػػر ال ػػذم أدل إل ػػى ازدي ػػاد مخ ػػاكؼ المممك ػػة العربي ػػة

السعكدية ،مف الخطر النككم اإليراني ،كتداعياتو عمى المنطقة كميا.

مف ىنا ،فإف المممكة العربية السعكدية ،تدرؾ جيدان خطكرة السياسة اإليرانية المستمرة ،كالتي تعتمد

عمى تكظيؼ مسألة الختالؼ المذىبي؛ لتحقيؽ األطماع اإليرانية التكسعية في الخميج ،كالدكؿ العربية،
كاإلسالمية .كلعؿ كضع لبناف ،كاليمف ،كالعراؽ ،كسكريا اليكـ ،خير دليؿ عمى األثر السمبي لمتدخؿ اإليراني
في شؤكنيـ الداخمية ،فإيراف تعمؿ عمى استخداـ الشيعة العرب لتحقيؽ أىدافيا في التكسع كالسيطرة.
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اٌفصً اٌغادط
حطىس اٌؼاللاث االلخصادَت بُٓ إَشاْ واٌغؼىدَت وأؼىاعاحها ػًٍ ِٕطمت اٌخٍُج
اٌؼشبٍ ()9052-9001

اٌّبحذ األوي :ػىاًِ اٌىفاق االلخصادٌ بُٓ اٌذوٌخُٓ

اٌّبحذ اٌزأٍ :ػىاًِ اٌخذهىس االلخصادٌ بُٓ اٌذوٌخُٓ

95

ِمذِت:
احتؿ الممؼ القتصادم ،مكانة بارزة بيف الدكلتيف أثناء فترة الرئيس خاتمي؛ إذ مثؿ
جسر قكيان
ان

لتكطيد العالقات اإليرانية  -السعكدية بكتيرة سريعة ،كمف الجدير بالذكر ،أف زيارة " ىاشمي رافسنجاني "
رئيس مجمع تشخيص مصمحة النظاـ لممممكة ،في مطمع عاـ  ،1998قد دشنت العالقات القتصادية بيف

الطرفيف؛ إذ تـ خالؿ الزيارة ،إبراـ عدة اتفاقيات لمتعاكف التجارم ،كالستثمارم ،كقد تجسد ىذا بدايةن في

تكقيع اتفاقية عامة في مجالت التعاكف التجارم ،كالستثمارم ،كالفني ،كالعممي كالرياضي ،كالثقافي ،كذلؾ

في حزيراف عاـ  ،1998كتال ذلؾ ،تشكيؿ أكؿ لجنة تجارية مشتركة بيف البمديف في كانكف األكؿ عاـ
 .1998كقد ٌمثمت منظمة الدكؿ المصدرة لمبتركؿ(أكبؾ) ،ساحة مثمى لتجسيد التعاكف بيف البمديف ،في أكثر
القضايا الستراتيجية أىمية بالنسبة ليما ،أل كىي قضية أسعار النفط في األسكاؽ العالمية ،ككيفية العمؿ

دكف تدىكرىا.

كقد تـ في عيد الرئيس خاتمي ،إنشاء المجنة القتصادية السعكدية  -اإليرانية المشتركة؛ كذلؾ

بيدؼ تسيير الشؤكف القتصادية كالتجارية بيف البمديف سكاء في التجارة كالصناعة كالزراعة كالستثمار
كالمشاريع المشتركة .كقد تكاصمت في تمؾ الفترة ،الزيارات الرسمية عمى مستكيات عالية بيف البمديف ،كقد

انعكست أبعاد ىذا التقارب القتصادم كالتجارم بيف إيراف كالسعكدية عمى العالقات السياسية بينيما ،كالتي
كصمت إلى أفضؿ مراحميا .كلكف بعد مجيء الرئيس نجاد إلى الحكـ في عاـ  ،4773بدأت العالقات بيف

البمديف بالتكتر كالتباعد ،كذلؾ بسبب التنافس عمى النفكذ اإلقميمي ،مما ساىـ في تدىكر العالقات التجارية
كالقتصادية.

كسنقكـ في ىذا الفصؿ ،بالحديث عف تطكر العالقات القتصادية بيف إيراف كالسعكدية ،كتكضيح

انعكاساتيا عمى الكاقع اإلقميمي لدكؿ الخميج ،كذلؾ مف خالؿ مبحثيف:

تناكؿ المبحث األكؿ ،الحديث عف عكامؿ الكفاؽ القتصادم بيف البمديف ،أما المبحث الثاني ،فقد

تناكؿ الحديث عف عكامؿ التدىكر القتصادم بيف البمديف.
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اٌّبحذ األوي
ػىاًِ اٌىفاق االلخصادٌ بُٓ اٌذوٌخُٓ
تتمتع كؿ مف إيراف كالمممكة العربية السعكدية بإمكانيات كقدرات اقتصادية كبيرة ،كجاءت ىذه الميزة التي

تميزت بيا الدكلتاف مف مكقعيما الجغرافي الميـ في منطقة بيا مخزكف نفطي كبير عمى مستكل العالـ؛
األمر الذم أعطاىا أىمية (جيك -اقتصادية) ،كقد برزت أىمية الدكلتيف لككنيما مف بيف الدكؿ القميمة في

العالـ التي تممؾ أكبر احتياطي نفطي لدييا ،كنظ انر ليذه اإلمكانيات القتصادية الكبيرة لمدكلتيف ،ساىـ ذلؾ
في كجكد مجالت شراكة اقتصادية بينيما مف خالؿ إنشاء منظمة تيتـ بشؤكف الدكؿ النفطية ،كأخرل تيتـ
بمصالح دكؿ العالـ اإلسالمي ،كمف ىذه المنظمات ىي منظمة الدكؿ المصدرة لمبتركؿ أكبؾ ،كمنظمة

المؤتمر اإلسالمي ،كسنتناكؿ في ىذا المبحث ،أىـ عكامؿ الكفاؽ القتصادم بيف إي ارف ،كالسعكدية عمى
النحك اآلتي:

أوالا  /اٌششاوت فٍ ِٕظّت أوبه واٌّصاٌح إٌفطُت اٌّشخشوت:
العرقية (بغداد) في عاـ  ،1960كذلؾ بمبادرة مف خمس دكؿ أساسية
تأسست منظمة أكبؾ في العاصمة ا
العرؽ كالككيت كفنزكيال .كمف ثـ أصبحت المؤسسة األكلى لمدكؿ النفطيػة
منتجة لمنفط ىي السعكدية كايراف ك ا

النامية .كقد كاف السبب األساسي فػي إنشػائيا ىػك التكتػؿ فػي مكاجيػة شػركات الػنفط الكبػرل ،كالسػيطرة بشػكؿ
أكبر عمى أسعار النفط كترتيبات اإلنتاج ،باإلضافة إلى التعاكف البناء بيف األعضاء ،كتكحيد الجيػكد لتحقيػؽ

أفضؿ السبؿ الكفيمة بحمايػة ثركاتيػا النفطيػة؛ كذلػؾ لتطػكير الصػناعة البتركليػة فػي شػتى مجالتيػا كالسػتفادة

مف مكاردىا كامكانياتيا ،إلقامة المشاريع المشتركة كخمؽ صناعة بتركلية متكاممة (عبد الرحمف.)3 :2012 ،
كتعتبر ىذه الدكؿ الخمس التي قدمت تمؾ المبادرة ىي الدكؿ المؤسسة لممنظمة ،ثـ انضـ إلييػا ( )8دكؿ

في منتصؼ السبعينيات ،لتزداد أىمية ىذه المنظمة كليصبح عدد الدكؿ التي انضمت إلييا ( )13دكلة ،كىي
ػارت كاندكنيس ػػيا كالج ػػابكف كاإلكػ ػكادكر كنيجيري ػػا ،كتم ػػؾ
لجزئ ػػر كليبي ػػا كقط ػػر كاإلم ػ ا
ال ػػدكؿ الخم ػػس المؤسس ػػة كا ا
األقطار تنتج حكالي  %90مف كمية اإلنتاج العػالمي ،باسػتثناء الكليػات المتحػدة كركسػيا (الرميحػي:1982 ،

 .)108-107كتعم ػػؿ ى ػػذه المنظم ػػة عم ػػى أف تض ػػمف م ػػف خ ػػالؿ التنس ػػيؽ ب ػػيف أعض ػػائيا ،أف تحص ػػؿ عمػ ػى

نصػػيب عػػادؿ مػػف سػػكؽ صػػادرات الػػنفط العالميػػة ،كأف تضػػمف أيضػػا الحصػػكؿ عمػػى سػػعر عػػادؿ لصػػادراتيا

النفطية (نكار.)3 :2016 ،

كقػػد بػػرزت أىميػػة السػػعكدية كايػراف فػػي ىػػذه المنظمػػة باعتبارىمػػا دعػػامتيف أساسػػيتيف ل تسػػتقيـ أحكاليػػا كل

تستقر أسعار النفط فييا دكف دكر فاعؿ منيما .كقد بمغ البمداف ىذه المكانة فػي منظمػة أكبػؾ لككنيمػا يممكػاف

الغالبيػػة العظمػػى مػػف حصػػص الػػنفط فػػي المنظمػػة بترتيػػب األكؿ كالثػػاني ،حيػػث كانػػت السػػعكدية تنػػتج سػػنة
 ،2005حكالي ( )11,03مميكف برميؿ يكميان مف إنتاج أكبؾ ،أم ما يعادؿ  %33كتحؿ في المرتبة األكلػى،
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أمػػا إي ػراف فتحػػؿ فػػي المرتبػػة الثانيػػة بمعػػدؿ إنتػػاج ( )4,05مميػػكف برميػػؿ يكمي ػان كبنسػػبة %12مػػف إنتػػاج أكبػػؾ

(مكسى.)46 :2007 ،

كقد ٌمثمت(أكبؾ) ساحة مثمى لتجسيد التعاكف بيف البمديف ،في أكثر القضايا الستراتيجية أىمية بالنسبة

ليما ،أل كىي قضية أسعار النفط في األسكاؽ العالمية ،ككيفية العمؿ دكف تدىكرىا .كمف المعركؼ أف

أسعار النفط شيدت خالؿ عقد التسعينيات مف القرف الماضي ،تذبذبان كاسعان احتاج إلى إدارة محكمة ،كتنسيؽ

عاؿ بيف الدكؿ األطراؼ؛ لتالشي أزمات اقتصادية ضخمة في اقتصاد الدكؿ الخميجية ،المعتمدة اعتمادان كميان

عمى النفط .كقد جاء أكؿ اتفاؽ (سعكدم -إيراني) بيذا الشأف ،في أثناء زيارة ىاشمي رافسنجاني لممممكة عاـ

 ،1998حيث بحث الطرفاف مقترحات لرفع أسعار الخاـ ،تال ذلؾ تشكيؿ تحالؼ بيف سبع دكؿ مف بينيا
إيراف كالسعكدية كمعيـ اإلمارات كالككيت كفنزكيال كالمكسيؾ كليبيا ،مما أدل ذلؾ إلى تحسف أسعار النفط

نسبيان (صحيفة البياف اإلماراتية.)2001 ،

كما تبرز أىمية التعاكف المشترؾ في المجاؿ النفطي مف خالؿ العالقات الثنائية كالستثمارات

النفطية ،كتعمؿ المممكة العربية السعكدية كجميكرية إيراف اإلسالمية عمى التنسيؽ بينيما لضماف استقرار
السكؽ النفطية في العالـ ،ىذا إلى جانب الىتماـ كالرغبة السعكدية في الستفادة مف السكؽ اإليرانية التي
تتعدل حدكد ( )70مميكف مستيمؾ إيراني ،باإلضافة إلى أسكاؽ الدكؿ المجاكرة كالتي يبمغ عدد سكانيا أكثر

مف ( )300مميكف مستيمؾ (صحيفة اليكـ.)2003 ،

كفي  9آذار عاـ  ،1999كفي تطكر غير مسبكؽ ،اتفؽ الطرفاف السعكدم كاإليراني حكؿ سقؼ

ثابت لإلنتاج النفطي ،حيث كاف مستكل اإلنتاج اإليراني الفعمي أعمى مف المستكل الذم يحدد ليا في أكبؾ.
كفي 11آذار مف نفس العاـ ،كانت كؿ مف السعكدية كايراف طرفان في مباحثات رباعية ضمت أيضا فنزكيال
كالمكسيؾ بشأف إجراء تخفيضات جديدة في اإلنتاج ،كبالفعؿ قرر اجتماع المنظمة الدكرم في 23آذار

 ،1999خفض اإلنتاج بحجـ ( )1.7مميكف برميؿ أخرل .كنتيجة ليذه التحركات انتعشت األسعار التي بدأت

مسار الرتفاع منذ ذلؾ الحيف مدعكمة بالتزاـ مشيكد مف قبؿ سائر دكؿ المنظمة كضمنيـ إيراف برغـ

تاريخيا في انتياؾ حصص اإلنتاج المقررة (صحيفة البياف اإلماراتية.)2001 ،
رأُا ا  /اٌششاوت االلخصادَت ػبش ِٕظّت اٌّؤحّش اإلعالٍِ:

تأسسػػت منظمػػة " الم ػؤتمر اإلسػػالمي " فػػي العاصػػمة المغربيػػة (الربػػاط) فػػي  25أيمػػكؿ عػػاـ (1969عبػػد

العظيـ .)304 :1998 ،كىي تضػـ ( )57دكلػة كتمتػد رقعػة بمػدانيا األعضػاء عمػى مسػاحة شاسػعة فػي أربػع

قارت مف ألبانيػا فػي شػماؿ أكركبػا ،إلػى مكزمبيػؽ فػي جنػكب أفريقيػا ،كمػف غكيانػا فػي غػرب أمريكػا الالتينيػة،
ا

إلػػى إندكنيسػػيا فػػي شػػرؽ آسػػيا ،فيػػي تشػػمؿ مػػا يعػػادؿ سػػدس مسػػاحة العػػالـ ،كخمػػس سػػكانو (مجمػػة التعػػاكف
القتصادم.)7 ،2005 ،
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كى ػػي تعتب ػػر منظمػ ػة دكلي ػػة تي ػػدؼ إل ػػى حش ػػد مكاردى ػػا كتكح ػػد جيكدى ػػا ،كتس ػػعى لم ػػدفاع ع ػػف مص ػػالحيا
السياسية ،كالقتصادية ،كالى تطكير تمؾ المصالح ،كالعالقات الناظمة ليا ،لتأميف رقي كرفاىيػة شػعكبيا ككػؿ
لكزرء خارجية الدكؿ اإلسالمية في ىذه المنظمة ،في جدة بالمممكػة
المسمميف في العالـ .كقد عقد أكؿ مؤتمر ا

مقر ليا إلى أف يتـ تحرير القدس الشػريؼ المقػر الػدائـ لممنظمػة .كقػد تقػرر
العربية السعكدية التي تـ اختيارىا ان

فػي ىػػذا المػؤتمر إنشػػاء األمانػػة العامػة لممنظمػػة كػػي تقػكـ بميمػػة التنسػيؽ بػػيف الػػدكؿ األعضػاء ،كتعيػػيف أمػػيف
عػػاـ ليػػا ،ككػػاف مػػف بػػيف أىػػداؼ إنشػػاء ىػػذه المنظم ػة ،أف تعمػػؿ عمػػى تعزيػػز التضػػامف اإلسػػالمي بػػيف الػػدكؿ

األعضػػاء ،كالتعػػاكف بينيػػا فػػي المجػػالت القتصػػادية ،كالجتماعيػػة ،كالثقافيػػة ،كالعمميػػة ،كتعزيػػز كفػػاح جميػػع

الكرمة كالستقالؿ كالحقكؽ الكطنية (ميثاؽ منظمػة المػؤتمر اإلسػالمي:1970،
الشعكب اإلسالمية ،مف أجؿ ا
.)5-3

دكر
كقد بدأ الىتماـ بقضية التعاكف القتصػادم بػيف دكؿ منظمػة المػؤتمر اإلسػالمي ،كأدل ىػذا التعػاكف ان

كاضػػحان فػػي تطػػكير اإلطػػار المؤسسػػي كالقػػانكني متعػػدد األطػػراؼ ،كالػػذم يمكػػف لمػػدكؿ األعضػػاء التعػػاكف فػػي

إطػػاره مػػف خػػالؿ كضػػع خطػػة اقتصػػادية لتحقيػػؽ التعػػاكف القتصػػادم ،الػػذم سػػعى إلقامػػة السػػكؽ اإلسػػالمية

المشتركة (عبد العظيـ .)303 :1998 ،كتعتبر كؿ مف إيراف ،كالسعكدية عضكيف فاعميف في ىػذه المنظمػة،
نظر لمكانة البمديف في العالـ اإلسالمي .فالسعكدية تمثؿ كجية الدكؿ اإلسالمية السنية ،أما إيراف فيي كجيػة
ان

ػركة بػيف البمػديف فػي منظمػة المػؤتمر اإلسػالمي؛ لتزيػد مػف تعػاكف البمػديف
الدكؿ الشيعية .كمف ىنا جػاءت الش ا
في شتى المجالت كلتفتح آفاقان لمتقارب بينيما.
راٌزا ا  /االحفالُاث االلخصادَت اٌغابمت بُٓ اٌبٍذَٓ:
احتؿ الممؼ القتصادم مكانة بارزة بيف الدكلتيف قبؿ عيد نجاد؛ إذ مثؿ جس انر قكيان لتكطيد العالقات

اإليرانية  -السعكدية بكتيرة سريعة ،كمف الجدير بالذكر ،أف زيارة ىاشمي رافسنجاني رئيس مجمع تشخيص
مصمحة النظاـ لممممكة في مطمع عاـ  ،1998قد دشنت العالقات القتصادية بيف الطرفيف؛ إذ تـ خالؿ

الزيارة إبراـ عدة اتفاقيات لمتعاكف التجارم كالستثمارم ،كقد تجسد ىذا بدايةن في تكقيع اتفاقية عامة في

مجالت التعاكف التجارم كالستثمارم كالفني كالعممي كالتعميمي كالرياضي كالثقافي في حزيراف عاـ ،1998

كتال ذلؾ تشكيؿ أكؿ لجنة تجارية مشتركة بيف البمديف في كانكف األكؿ عاـ (1998صحيفة البياف اإلماراتية،

.)2001

كفي كانكف الثاني عاـ ،2000تـ تكقيع سمسمة مف التفاقيات كمذك ارت التعاكف التي شممت تطكير
العمؿ الثنائي بيف شركات الطيراف في البمديف ،كالسعي إلى زيادة حجـ التبادؿ التجارم ،كالتجارة المباشرة،
كتأسيس شركات تجارية ،كصناعية كغذائية ،كىندسية مشتركة ،كتشكيؿ لجاف لمغرؼ التجارية بيف البمديف،

كالسعي لتأميف التسييالت الضركرية لمحصكؿ عمى تأشيرات الدخكؿ إلى البمديف ،كتطكير التعاكف الجمركي

في المجالت الصناعية كالزراعية ،كتقديـ الخدمات الفنية كاليندسية ،كتنفيذ المشركعات المشتركة كالستفادة
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مف شبكات التصالت كشبكات المياه كالكيرباء ،إضافة لتطكير الخطكط البحرية بيف المكانئ في البمديف،
كتأسيس شركة مشتركة لمسفف ،كالمشاركة في مشاريع الستثمار المشتركة (قطب.)2005 ،

كقع البمداف في حزيراف عاـ  ،2001اتفاقان يقضي بإنشاء بنؾ استثمارم مشترؾ ،ييدؼ إلى تعزيز

التعاكف القتصادم ،كتطكير النشاط المصرفي بينيما ،عمى أف ينشط البنؾ في مجاؿ تأميف المصادر المالية

لممشاريع التنمكية كالتجارية ،كيككف مقره بالبحريف ،إضافة إلى عدة فركع أخرل في باقي الدكؿ كفي المناطؽ

اإليرانية الحرة ،مع دعكة أحد البنكؾ العالمية لممساىمة فيو ،بغية تطكير النشاط المصرفي في البمديف .كقد تـ

طرح ىذا المشركع الضخـ ،خالؿ زيارة قاـ بيا كفد سعكدم يمثؿ القطاع الخاص لطيراف ،ككقع خالليا مع
أكبر ثالثة بنكؾ إيرانية ،عمى مذكرة إلنشاء البنؾ المشترؾ ،كذلؾ بعد مباحثات مكثفة أجراىا الكفد مع ىذه

البنكؾ ،كىي :بنؾ (ممي إيراف) كبنؾ (صادرات إيراف) كبنؾ (تجارات) باإلضافة إلى (البنؾ المركزم
اإليراني) ،كأطراؼ إيرانية أخرل .كلف يقتصر نشاط البنؾ عمى البمديف ،بؿ سيشمؿ كؿ أنحاء العالـ كبشكؿ
خاص المنطقة المحيطة بالبمديف بما في ذلؾ الجزيرة العربية كالجميكريات اإلسالمية المحيطة ببحر قزكيف.

كسيتركز نشاطو عمى عمميات الستثمار كتمكيؿ المشاريع التجارية في المنطقة ،كباقي أنحاء العالـ (صحيفة

البياف اإلماراتية.)2001 ،

كأيضان كقعت السعكدية كايراف ،اتفاقية تعاكف في مجاؿ النقؿ البحرم ،كذلؾ عمى ىامش اجتماع

(المجنة القتصادية السعكدية  -اإليرانية المشتركة) عاـ  2005في الرياض ،كتيدؼ ىذه التفاقية ،إلى
تسييؿ كتنمية التبادؿ التجارم بيف البمديف (ك ازرة القتصاد كالتخطيط السعكدية.)2007 ،

سابؼا ا  /ػاللاث اٌششاوت واٌخؼاوْ بُٓ اٌمطاػاث االلخصادَت اٌخاصت:
تصدر تكثيؽ العالقات التجارية بيف السعكدية كايراف في عيد خاتمي ،أىداؼ التعاكف القتصادم

بينيما ،كقد تـ في ىذا اإلطار ،تبادؿ الكفكد التجارية بيف الطرفيف لتنمية التعاكف الثنائي كتنشيط التبادؿ
التجارم ،كالعمؿ عمى إزالة معكقات التبادؿ التجارم بينيما ،دكف استخداـ بمد ثالث ككسيط ،حيث كاف جزء

كبير مف الصادرات بينيما يتجو في السابؽ إلى المنطقة الحرة بجبؿ عمي بدبي ،أك عف طريؽ البحريف ،مما

أدل إلى عدـ رصدىا ضمف التبادؿ التجارم بيف البمديف .كركز المسؤكلكف مف الطرفيف عمى أىمية العمؿ

عمى المستكييف الرسمي كالخاص ،لزيادة حجـ التبادؿ التجارم بيف البمديف كمان كنكعان ،كتشكؿ السمع

الستيالكية نسبة  %59مف كاردات السعكدية مف إيراف كالبقية لمسمع الكسيطة ،في حيف تتكزع صادرات
السعكدية بنسبة تفكؽ  %90لمسمع الكسيطة ،كالبقية لمسمع الستيالكية (صحيفة البياف اإلماراتية.)2001 ،

احتؿ القطاع الخاص ،مكانة محكرية في تطكر العالقات القتصادية كالتجارية بيف البمديف في عيد

الرئيس(خاتمي) ،حيث رحب رئيس غرفة الصناعة كالتجارة في إيراف ،بتطكر العالقات القتصادية مع
السعكدية ،كجدد دعكتو إلى إقامة السكؽ اإلسالمية المشتركة ،كما نشطت المشاركة اإلي ارنية في فعاليات

المعرض التجارم بجدة في تشريف أكؿ  ،1997الذم شاركت فيو إيراف لممرة األكلي بعد غياب استمر ()17

100

عامان عف السكؽ السعكدية ،كقد أتاحت السعكدية فرصة تنظيـ معرض الصناعات اإليرانية في الرياض،
بمشاركة شركات إيرانية عديدة ،كشاركت ( )24شركة سعكدية في معرض طيراف الدكلي في الفترة ما بيف

 9 -1تشريف أكؿ  .1998كفي آيار  ،1999تـ التفاؽ عمى افتتاح أكؿ معرض تجارل دائـ لممنتجات
اإليرانية بجدة ،كتجسدت دعكة إيراف لرجاؿ أعماؿ سعكدييف لالستثمار في القطاعات الزراعية ،كتربية

الماشية في إيراف (قطب.)2005 ،

كقد سعى البمداف بالمثؿ إلى تنمية المشركعات المشتركة ،كتبادؿ الخبرات في المجالت العممية

المختمفة ،كبمغ عدد المشاريع المشتركة بينيما عاـ 1998نحك ( )12مشركعان استثماريان ،ككصؿ إجمالي رأس

الماؿ المستثمر فييا إلى مميار لاير (266مميكف دكلر) ،كبمغت حصة الشريؾ السعكدم فيو نحك ،%77.29
كالشريؾ اإليراني  ،%12.82كالنسبة المتبقية لشركاء آخريف .كقد تناكلت أعماؿ (المجنة السعكدية-اإليرانية

المشتركة) ،في دكرتيا الثالثة التي عقدت بالرياض في كانكف الثاني ،2001مسألة تسييؿ منح التأشيرات
لرجاؿ األعماؿ اإليرانييف ،ككذلؾ إزالة العقبات الجمركية أماـ المنتجات المتبادلة بيف البمديف ،لمكصكؿ إلى
حجـ مميار دكلر سنكيا لمتبادؿ التجارم بينيما .كتـ التفاؽ عمى إنشاء كياف مؤسسي يرعى نمك العالقات

التجارية بيف البمديف ىك" مجمس األعماؿ السعكدم -اإليراني" ،كالذم تتمثؿ ميمتو في دراسة كتحميؿ مستكل
التبادؿ التجارم بيف البمديف ،كبحث أسباب تراجع ىذا التبادؿ ،كحث مؤسسات القطاع الخاص في البمديف
لبذؿ جيكد أكبر لمنيكض بحجـ التبادؿ التجارم كتنكيع مككناتو ،بما يتناسب مع اإلمكانات كالفرص المتكافرة

فييما (صحيفة البياف اإلماراتية.) 2001 ،

كتستكرد السعكدية مف إيراف الفستؽ كالسجاد ،في حيف تستكرد إيراف مف السعكدية مشتقات بتركلية،

كمكاد بترككيماكية ،كزيت الطعاـ ،كبعض المعمبات الغذائية ،كتعتبر شركة (صافكل) السعكدية المنتجة لزيت

الطعاـ كالمنتجات الغذائية ،مف أكبر الشركات السعكدية المصدرة إلى إيراف ،كتحقؽ الشركة مف مبيعاتيا في
إيراف ما يصؿ إلى  %13مف إيراداتيا الكمية ،كفي السعكدية أيضا تقكـ شركة (إيكيا) السكيدية لألثاث

كمنتجات األخشاب ،ببيع السجاد اإليراني مف خالؿ فركعيا في المممكة العربية السعكدية (نوار:2016 ،

.)3

كاف قد تـ في عيد خاتمي ،إنشاء المجنة القتصادية السعكدية  -اإليرانية المشػتركة؛ كذلػؾ بيػدؼ تسػيير
الش ػ ػؤكف القتصػ ػػادية كالتجاريػ ػػة بػ ػػيف البمػ ػػديف س ػ ػكاء فػ ػػي التجػ ػػارة كالصػ ػػناعة كالز ارعػ ػػة كالسػ ػػتثمار كالمشػ ػػاريع
المشتركة .كقد تكاصمت في تمؾ الفترة ،الزيارات الرسمية عمى مستكيات عالية بيف البمديف ،كقد انعكست أبعاد
ىذا التقارب بيف إيراف كالسعكدية كتبمكرت قنكاتو مف خالؿ الشراكة في المنظمات المختمفة مثػؿ منظمػة الػدكؿ

المصدرة لمنفط (أكبؾ) ،كمنظمة (المؤتمر اإلسالمي) ،التي أفضت إلى تعاكف اقتصادم بيف البمديف في شتى
المج ػػالت سػ ػكاء كان ػػت تجاري ػػة أك ص ػػناعية أك زراعي ػػة أك اس ػػتثمارية (ك ازرة القتص ػػاد كالتخط ػػيط الس ػػعكدية،
.)2007
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كخالؿ أعماؿ المجنة المشتركة التي أقيمت بالرياض في كانكف الثاني  ،2001تـ بحث مسألة كضع
قكاعد لتسييؿ التعاكف المصرفي ،كاقامة المشاريع المشتركة بيف البمديف ،كما ناقشت المجنة التعاكف العممي
كالفني كالصحي كالبيئي ،كتبادؿ الخبرات في مجالت الصحة كالزراعة كمكافحة التصحر ،كتكفير التسييالت

في مجاؿ الشحف ،كنقؿ الركاب كل سيما النقؿ الجكم .كضمف أعماؿ المجنة بحث رجاؿ األعماؿ السعكديكف
مع نظرائيـ اإليرانييف ،إمكانية الحصكؿ عمى ( )300ككالة لمشركات اإليرانية في السعكدية تعمؿ في مختمؼ

المجالت ،بدءان مف المنتجات الستيالكية كالغذائية كمرك انر بالمنتجات البترككيماكية كالزراعية ،كبحثكا أيضان

( )13مشركعان مشتركان تتعمؽ بتصنيع السيارات بالسعكدية ،كنقؿ المياه مف إيراف إلى المممكة عبر أنابيب،
ككذلؾ إنتاج المكيفات ،كالمعادف كغيرىا مف المشركعات(صحيفة البياف اإلماراتية.)2001 ،

مما سبؽ يتضح ،أف حالة الستقرار كالتقارب التي شيدتيا العالقات اإليرانية – السعكدية ،في عيد
الرئيس خاتمي ،كباإلضافة إلى التفاىـ كالتعاكف بيف البمديف بخصكص السياسة النفطية ،قد أسيمت في

تعزيز المصالح القتصادية كالتجارية كالنفطية المشتركة بينيما ،ككذلؾ في استقرار المنطقة كتكفر األرضية
اآلمنة كالمناسبة ،لمتبادؿ القتصادم ،كالتجارم ،كالصناعي بيف إيراف كالسعكدية.

كلكف ،مع بداية التكتر في العالقات اإليرانية – السعكدية عمى المستكل السياسي ،خالؿ فترة الدراسة

( ،)4711-4773بسبب التنافس بيف البمديف حكؿ النفكذ اإلقميمي ،كالممفات الساخنة ،مما انعكس ذلؾ

بشكؿ سمبي عمى طبيعة العالقات القتصادية ،كالتي أخدت في التراجع كالتدىكر بيف البمديف .كىذا ما

سيتضح مف خالؿ المبحث التالي ،الذم يتناكؿ عكامؿ التدىكر القتصادم ،مف خالؿ استعراض مالمح
التكتر في العالقات القتصادية بيف البمديف ،كالتعرؼ عمى المعكقات التي حالت دكف تطكر ىذه العالقات

خالؿ فترة الدراسة (.)4711-4773
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اٌّبحذ اٌزأٍ
ػىاًِ اٌخذهىس االلخصادٌ بُٓ اٌبٍذَٓ ()9052-9001
عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف إمكان ػػات التع ػػاكف ب ػػيف ال ػػدكلتيف ف ػػي ظ ػػؿ الشػ ػراكات المش ػػار إليي ػػا آنفػ ػان ،كبم ػػكغ التع ػػاكف

القتصػػادم ب ػػيف البم ػػديف م ارح ػػؿ متقدم ػػة خ ػػالؿ فت ػرة الػ ػرئيس خ ػػاتمي ( ،)4773-1775كالت ػػي ج ػػاءت نتيج ػػة
التقػارب الكبيػر فػي العالقػات اإليرانيػة – السػعكدية ،التػي كصػمت إلػى أفضػؿ مراحميػا منػذ الثػكرة اإليرانيػة عػػاـ
 ،1979فإف العالقات اإليرانية  -السعكدية بدأت فػي التػكتر كالتػدىكر فػي عيػد الػرئيس (نجػاد) بسػبب التغيػر

فػػي التكجيػػات السياسػػية اإليرانيػػة نحػػك الػػدكؿ الخميجيػػة كخصكصػان السػػعكدية ،كسياسػػة التصػػعيد التػػي انتيجيػػا
ال ػرئيس اإلي ارن ػي (نجػػاد) ،كالتػػي تيػػدؼ إلػػى زيػػادة النفػػكذ اإلقميم ػي إلي ػراف ،كتحػػدم الػػدكؿ الغربيػػة مػػف خػػالؿ

السػػتمرار فػػي البرنػػامج النػػككم .ممػػا انعكػػس عمػػى العالقػػات السياسػػية بػػيف إيػراف كالسػػعكدية ،كعمػػى العالقػػات
القتصادية ،كالتجارية بينيما أيضان.

اٌّحىس األويِ /الِح حذهىس اٌؼاللاث االلخصادَت بُٓ اٌبٍذَٓ:
ب ػػرزت الرغب ػػة المش ػػتركة ل ػػدل إيػ ػراف كالس ػػعكدية لمعم ػػؿ م ػػف أج ػػؿ اس ػػتقرار المنطق ػػة ف ػػي ظ ػػؿ ع ػػالـ س ػػادتو
التكتالت القتصادية كبدأت تجتاحو ظاىرة العكلمة .كمف ىنا أيضان ،تبمكرت فكرة تحسيف العالقػات بػيف إيػراف

كالسعكدية ،كالتي بدأىا الرئيس اإليراني (محمد خاتمي) كقبمتيا السعكدية بصدر رحب ،كذلؾ في محاكلة منيا

لسػػتغالؿ المركنػػة النػػادرة فػػي السياسػػة الخارجيػػة اإليرانيػػة كالتػػي بمغػػت أعمػػى درجاتيػػا فػػي عيػػد خػػاتمي؛ الػػذم
كاف يدرؾ أف إيراف لف تستطيع الخركج مف كبكتيػا القتصػادية إل مػف خػالؿ اإلصػالح السياسػي الػذم يكمػف

إزلة التكتر مع دكؿ العالـ كخصكصا دكؿ الجكار كىذا ما دأب خاتمي عمى تنفيذه طكاؿ مدة حكمو (عبد
في ا
المػػؤمف )79 :2007 ،كقػػد جػػاءت تمػػؾ السياسػػة متناغمػػة مػػع الفتػرة التػػي ظمػػت فييػػا السػػعكدية ،كمعيػػا الػدكؿ
الجغرفػ ػػي كالمصػ ػػالح
ا
الخميجيػ ػػة مقتنعػ ػػة تمام ػ ػان ،بػ ػػأف التعامػ ػػؿ مػ ػػع إي ػ ػراف أمػ ػػر ل مفػ ػػر منػ ػػو ،بحك ػ ػـ الج ػ ػكار

المشتركة(الشريؼ.)28 :2009 ،

ػر قكيػان لتكطيػدىا .كمػع ذلػؾ
كمف ىنا احتؿ الجانب القتصادم ،مكانة بارزة في تمؾ العالقػات ،كمثػؿ جس ان

يرجػػع الفضػػؿ الحقيقػػي فػػي تدشػػيف العالقػػات القتصػػادية بػػيف إيػراف كالسػػعكدية ،إلػػى زيػػارة ىاشػػمي ارفسػػنجاني
ػرـ العديػػد
رئػيس مجمػع تشػخيص مصػمحة النظػاـ فػي إيػراف لمسػعكدية فػي عػاـ ،1998حيػث تػـ مػف خالليػا إب ا

مف التفاقيػات التعاكنيػة فػي شػتى المجػالت ،حيػث بػدأت تمػؾ العالقػات بالجانػب القتصػادم ،ثػـ امتػدت إلػى

الجكانب السياسية كاألمنية كالعسكرية (كاظمي.)67-65 :2001 ،

كلكف مع كصكؿ الرئيس (نجاد) إلى الرئاسة في عاـ  ،2005كالتغير الحاد في الخطاب السياسي

اإليراني إزاء الدكؿ الخميجية ،ككضكح الرغبة اإليرانية في تكسيع نفكذىا اإلقميمي عمى حساب النفكذ اإلقميمي
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لمسعكدية ،فقد أثر ذلؾ بشكؿ سمبي عمى طبيعة كمسار العالقات بيف البمديف ،كساىـ في عكدة التكتر
لمع القات السياسية بينيما ،كبالتالي أدل إلى انخفاض مستكل العالقات القتصادية كالتجارية كالصناعية بيف
إيراف كالسعكدية ،بسبب التدىكر في العالقات السياسية كالتنافس كالصراع عمى النفكذ اإلقميمي بيف البمديف،

مما أدل إلى انعكاسات سمبية عمى المحيط اإلقميمي كالكاقع السياسي كاألمني كالقتصادم لمنطقة الخميج

العربي.

كقد حاكؿ الرئيس نجاد ،ال قفز عف مظاىر التكتر السائدة بيف البمديف في عيده ،مف خالؿ المشاركة في

مؤتمر القمة لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي .ففي عاـ  ،2007كجيت قطر دعكة رسمية لمرئيس نجاد،

لحضكر الجمسة الفتتاحية ،لقمة دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ،كالتي أقيمت في الدكحة .كبالفعؿ لبى الرئيس
نجاد الدعكة ،كدخؿ قاعة اجتماعات القمة ،ممسكان بيد العاىؿ السعكدم الممؾ(عبد ا﵀ بف عبد العزيز) .كقد

دعا الرئيس اإليراني نجاد ،في الجمسة الفتتاحية لمقمة دكؿ مجمس التعاكف إلى إنشاء منظمة لمتعاكف
القتصادم كاألمني بيف إيراف كالدكؿ الخميجية ،كقد تحدث الرئيس اإليراني عف "فصؿ جديد" في العالقات
بيف إيراف كدكؿ الخميج العربية ،لدل مغادرتو طيراف .كقدـ الرئيس اإليراني لزعماء دكؿ مجمس التعاكف

الخميجي قائمة مف ( )12مقترحان مف بينيا إلغاء تأشيرات الدخكؿ المسبقة بيف إيراف ،كدكؿ مجمس التعاكف

الخميجي ،كانشاء منظمة لمتعاكف القتصادم بيف الجانبيف ،كانشاء اتفاقية مشتركة لمتجارة الحرة ،كانشاء ممر
يربط دكؿ الخميج بإيراف ،لكي يستخدـ في خدمة التجارة بيف الطرفيف ،كفي نقؿ الطاقة ،كما اقترح الرئيس

اإليراني إب ارـ اتفاقيات اقتصادية كتجارية كأخرل لالستثمار المشترؾ في مجالت الطاقة كالصناعة كالسياحة
كالتربية كالتعميـ .كأبدل نجاد استعداد إيراف لتكفير المياه الصالحة لمشرب ،كاستخدامات الغاز لدكؿ مجمس

التعاكف الخميجي (صحيفة القبس الككيتية.)2007 ،

كلكف عمى ما يبدك ،فإف الدكؿ الخميجية كعمى رأسيا المممكة العربية السعكدية ،لـ تتعامؿ بجدية كبيرة

مع مقترحات الرئيس نجاد بشأف التعاكف في المجالت القتصادية كالتجارية كالصناعية؛ ألف السعكدية كمعيا
دكؿ الخميج كانت لدييا مخاكؼ كبيرة مف التغير الذم حدث عمى السياسة اإليرانية ،كالطمكحات اإليرانية إزاء
المنطقة ،كسعييا لمحصكؿ عمى قدرات نككية في عيد نجاد ،ككانت األكلكية لدييا ىك عكدة الستقرار األمني

في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط أكلن ،كمف ثـ تسعى إلى تطكير العالقات القتصادية مع إيراف ،حينما
تككف إيراف مستعدة لمتخمي عف سياساتيا الستفزازية تجاه الدكؿ الخميجية كمف بينيا السعكدية.

حجُ اٌخبادي اٌخجاسٌ بُٓ اٌبٍذَٓ(:)9052-9001
شيد التعاكف القتصادم كالتجارم بيف إيراف كالسعكدية في عيد الرئيس نجاد ،تراجعان ممحكظان مقارنةن

بعيد الرئيس خاتمي ،كالذم كما أكضحنا سابقان ،كصؿ التعاكف القتصادم بيف البمديف في عيده إلى
مستكيات عالية كمتقدمة ،بسبب التحسف الكبير الذم ط أر عمى العالقات بينيما ،كقد انحصر التعاكف
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القتصادم بيف إيراف كالسعكدية في عيد نجاد ،خاصة في مجاؿ الستثمارات المتبادلة بيف البمديف ،ككاف
مف أبرز صكر التعاكف بينيما في مجاؿ الستثمارات النفطية ،عف طريؽ شركة (سابا) السعكدية.

ىذا كقد بمغ حجـ التبادؿ التجارم بيف إيراف كالسعكدية في عاـ  ،4773إلى ( )4,43مميار لاير ،بينما

كصؿ في عاـ  ،4774إلى ( )1,47مميار لاير .أما في عاـ  ،4775فكصؿ حجـ التبادؿ بيف إيراف
كالسعكدية إلى ( )1,54مميار لاير ،كفي  ،4776بمغ ( ،)4,52كمنذ عاـ  ،4777انخفض حجـ التبادؿ

التجارم بيف البمديف ،حيث كصؿ في ىذا العاـ إلى ( )1,44مميار لاير ،كفي عاـ  ،4717بمغ ( )1,31مميار
لاير ،كفي عاـ ،4711بمغ ( )1,21مميار لاير ،كذلؾ كفقنا لما أعمنو مجمس الغرؼ السعكدية (تقرير مجمس
الغرؼ التجارية السعكدية.)1 :4711 ،
نستنتج مف اإلحصائيات القتصادية السابقة خالؿ الفترة ( ،)4711-4773كالتي كردت بشكؿ دقيؽ

عف مجمس الغرؼ التجارية السعكدية ،أنو كبالرغـ مف أف العالقات السياسية بيف إيراف كالسعكدية ،بدأت تتسـ
بالتكتر الشديد ،مع كصكؿ الرئيس نجاد إلى سدة الحكـ ،بسبب التنافس اإلقميمي حكؿ الممفات اإلقميمية

الساخنة ،إل أف حجـ التبادؿ التجارم بيف إيراف كالسعكدية ،كخالؿ السنكات الثالث األكلى مف رئاسة نجاد،
قد أخد منحنى تصاعدم نسبيان .كيمكف القكؿ ىنا ،أف ذلؾ يدلؿ عمى ،أف البمديف كبرغـ كجكد تكتر عمى
مستكل العالقات السياسية بينيما ،إل أنيما بقصد أك بغير قصد ،قد أعطا فرصة لمعالقات التجارية

كالقتصادية بأف تتطكر كتسير نحك األفضؿ ،كنعتقد أف تفسير ذلؾ يرجع إلى " المغازلة السياسية " بيف

البمديف ..كظنان منيما بتنازؿ إحداىما لألخرل في إحدل الممفات اإلقميمية ..كلكف مع مركر الكقت ،كاتضاح
المكاقؼ السياسية لمبمديف كالتي غمب عمييا التصادـ في الممفات اإلقميمية الساخنة ،في العراؽ كلبناف كسكريا
كالبحريف كاليمف؛ األمر الذم أدل إلى تصاعد حدة التكتر بينيما ،كبالتالي انعكس ذلؾ عمى العالقات

القتصادية ،كأدم إلى ىبكط حجـ التبادؿ التجارم ،كخصكصان بعد عاـ  4775حتى عاـ .4711
اٌّحىس اٌزأٍِ /ؼىلاث اٌخؼاوْ االلخصادٌ بُٓ اٌبٍذَٓ:
كاجيت العالقات القتصادية كالتجارية بيف إيراف كالسعكدية ،خالؿ الفترة ( ،)4711-4773العديد مف
المعكقات التي كقفت في طريؽ التعاكف القتصادم كتطكر العالقات القتصادية نحك األفضؿ ،مقارنة

بالكضع في عيد الرئيس خاتمي(.)4773-1775

كمف ىذه المعكقات التي حالت دكف تطكر العالقات القتصادية بيف إيراف كالسعكدية :تكتر العالقات

السياسية بسبب التنافس اإلقميمي بيف البمديف ،كالحصار كالعقكبات القتصادية الدكلية إليراف بسبب تطكير
برنامجيا النككم ،كىيمنة الطمكحات المذىبية عمى أكلكيات السياسة اإليرانية ،باإلضافة إلى السياسات

القتصادية العشكائية التي اتبعيا الرئيس نجاد .كفيما يأتي ،سنتناكؿ ىذه المعكقات بإيجاز:
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أوالا /حىحش اٌؼاللاث اٌغُاعُت:
يمكف القكؿ ،أف تكتر العالقات السياسية اإليرانية  -السعكدية ،خالؿ فترة الدراسة ( ،)2013-2005قد

شكمت أبرز المعكقات التي حالت دكف تطكر العالقات القتصادية كالتجارية ،بيف البمديف ،كبالتالي فقد

انعكس ىذا التباعد كالتكتر بيف البمديف ،بشكؿ سمبي عمى مجمؿ األكضاع كاألحكاؿ كالعالقات القتصادية
كالتجارية ببف البمديف ،كذلؾ كاآلتي:

 -1حالة التنافس اإلقميمي بيف إيراف كالسعكدية ،مف خالؿ قياـ السعكدية بمكاجية إيراف لمحفاظ عمى
نفكذىا اإلقميمي ،كظيكر نزعة إيرانية في السيطرة كتكسيع نفكذىا اإلقميمي أيضان في منطقة الخميج ،مما أدل

ذلؾ إلى تدىكر العالقات السياسية بيف الدكلتيف ،كالذم انعكس بدكره عمى العالقات القتصادية كالتجارية،

كأدل إلى تراجعيا كانحسارىا.

 -2التحكؿ السمبي ،في الخطاب السياسي كالتكجيات السياسية لمبمديف تجاه بعضيما ،مف خالؿ قياـ إيراف
بالتدخؿ في الشأف العراقي ،عف طريؽ دعـ الشيعية ىناؾ ،كالسعكدية التي قامت بدعـ الجماعات السنية،

حتى ل تخسر نفكذىا في العراؽ.

 -3ازدياد مخاكؼ الدكؿ الخميجية كخصكصان السعكدية ،مف استمرار إيراف في تطكير برنامجيا النككم،
ألف السعكدية ترل ،بأف البرنامج النككم يشكؿ تيديدان أمنيان لدكؿ المنطقة ،باإلضافة إلى لغة التيديد

كالتصعيد التي كجييا الرئيس نجاد كمساعديو ،إلى الدكؿ الخميجية كخاصة السعكدية ،مف محاكلة قياميـ،
بتقديـ أم مساعدة أك تسييالت لمغرب كالكليات المتحدة تمكنيـ مف تكجيو ضربة عسكرية لمقضاء عمى

البرنامج النككم.

 -4الممفات اإلقميمية الساخنة ،في العراؽ كسكريا كلبناف كالبحريف كاليمف ،كالتي ساىمت بخمؽ شرخان
كبي انر ،في العالقات بيف البمديف ،كقد سعت السعكدية بكؿ ثقميا اإلقميمي كالدكلي إلى الكقكؼ في كجو التمدد
كالنفكذ اإليراني في ىذه الممفات اإلقميمية ،كالذم أدل إلى الصراع كالتنافس اإلقميمي بيف البمديف.

رأُا ا  /اٌحصاس االلخصادٌ اٌذوٌٍ إلَشاْ:
أدل الحصار القتصادم الدكلي إليراف بسبب برنامجيا النككم ،إلى تشديد الخناؽ عمى أغمب القطاعػات
النفطية كالقتصادية كالتجارية كالمالية كغيرىا ،مما أثر بشكؿ كبير عمى مصػالح إيػراف القتصػادية كعالقاتيػا

التجاري ػػة م ػػع دكؿ الخم ػػيج ،كم ػػف بيني ػػا الس ػػعكدية الت ػػي كص ػػمت العالق ػػات القتص ػػادية كالتجاري ػػة بينيمػ ػا إل ػػى
مستكيات جيدة في عيد خاتمي ،كجاء الحصار القتصادم إليراف في عيد نجاد ليمثؿ عائقػان كبيػ انر حػاؿ دكف
تطكر العالقات القتصادية كالتجارية كالستثمارية بيف إيراف كالسعكدية.

فمنذ منتصؼ العقد الماضػي كتحديػدان فػي عػاـ  ،2005كلػدل ظيػكر المعمكمػات األكلػى عػف شػركع إيػ ارف

فػػي برنامجيػػا النػػككم ،بػػدأت الػػدكؿ الغربيػػة تتخػػذ تػػدابير لثنييػػا عػػف المضػػي فػػي ىػػذا البرنػػامج بمحاكلػػة حرمػػاف

البرنػػامج مػػف مصػػادر التمكيػػؿ كالتكنكلكجيػػا .كقامػػت الػػدكؿ الغربيػػة كعمػػى أرسػػيا الكليػػات المتحػػدة باسػػتخداـ
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العقكبػػات التجاريػػة كالقتصػػادية كالماليػػة ككسػػيمة رئيس ػة ضػػد إيػراف ،كمػػا اسػػتخدمت مجمػػس األمػػف الػػدكلي فػػي
التضييؽ كالضغط عمى إيراف .كقد فرض مجمس األمف الػدكلي العديػد مػف العقكبػات ضػد إيػراف خػالؿ األعػكاـ

( ،)2010 ،2008 ،2007 ،2006كتشمؿ العقكبات المكاد النككية الحساسة ،كتجميد أصكؿ أفراد كشػركات
إيرانيػ ػػة ذات عالقػ ػػة بالبرنػ ػػامج النػ ػػككم ،كأسػ ػػمحة جديػ ػػدة كعقكبػ ػػات ماليػ ػػة ،كقامػ ػػت بتكسػ ػػيع تجميػ ػػد األصػ ػػكؿ

لتشمؿ( )28مف األفراد كالشركات الجديدة التي ليا صمة بالعمػؿ النػككم الحسػاس أك تطػكير الصػكاريخ العػابرة
لمقػػارات ،ككسػػعت دائػرة الحظػػر الجزئػػي عمػػى التجػػار فػػي مػكاد ليػػا اسػػتخدامات مدنيػػة كعسػػكرية معػان ،لتغطػػي

جميع المبيعات لمثؿ ىذه التقنيات إلى إيراف(مكقع الجزيرة.)2012 ،

بعػػد فػػرض العقكبػػات الدكليػػة عمػػى إي ػراف منػػذ عػػاـ  ،2006حيػػث ركػػزت فػػي البدايػػة عمػػى كارداتيػػا م ػػف

السالح ،ثـ بدأت تستيدؼ القطاعيف المصرفي كالنفطي اإليرانييف بالتدريج مف قبؿ الكليػات المتحػدة كالتحػاد

األكركبي ،كتـ تكقيع عقكبات عمى الشركات اإليرانية ،كمف يتعامػؿ معيػا مػف شػركات أك جيػات خػارج إيػراف،

كتصػػاعدت حػػدة العقكبػػات كالحصػػار تػػدريجيان ،حيػػث كصػػؿ ذركتػػو عػػاـ  2012بتشػػديد الخنػػاؽ عمػػى قطػػاع
الطاقة اإليراني كالمتعامميف معو ،كتيديد إيراف بغمؽ مضيؽ ىرمز كتعطيػؿ إمػدادات الػنفط مػف منطقػة الخمػيج

العربػػي بأسػػرىا .ككنتيجػػة ليػػذه العقكبػػات تراجعػػت الصػػادرات النفطيػػة ،كحقػػؽ القتصػػاد اإلي ارنػػي كفق ػان لبيانػػات

صندكؽ النقد الػدكلي ،تراجعػان فػي النػاتج المحمػي اإلجمػالي ب ػ  %6.6فػي ( 2012صػحيفة الجزيػرة السػعكدية،
.)2016

كيتضح مف ذلؾ ،أنو كبالرغـ مف اإلمكانات القتصادية كالمكارد النفطية اليائمة إليراف ،إل أف القتصاد

اإليراني كاجو صعكبات كبيرة ،نظ انر لقياـ الدكؿ الغربية كالكليات المتحدة ،بفرض الحصار القتصادم الدكلي

عمييا ،بسبب برنامجيا النككم؛ األمر الذم ساىـ في انحسار العالقات القتصادية كالتجارية بيف إيراف،
كالدكؿ التي ترتبط بمصالح اقتصادية كتجارية معيا ،كمف ضمنيا السعكدية التي التزمت بتطبيؽ العقكبات

الدكلية المفركضة عمى إيراف ،كمنعت شركات القطاع الخاص كالعاـ لدييا مف التعامؿ مع الشركات اإليرانية،

مما أثر بشكؿ سمبي ككبير عمى التعاكف القتصادم بيف إيراف كالسعكدية.
راٌزا ا /هُّٕت اٌطّىحاث اٌّزهبُت ػًٍ أوٌىَاث اٌغُاعت اإلَشأُت:
جاءت الطمكحات المذىبية اإليرانية ،لتحتؿ األكلكية القصكل ،ضمف أكلكيات السياسة اإليرانية ،مع دكؿ

الجكار اإلقميمي ،خالؿ عيد الرئيس نجاد ،كيتضح ىنا األسمكب الذم اتبعتو إيراف في سياساتيا اإلقميمية مع
دكؿ الجكار كخصكصان السعكدية ،فيي في الغالب سياسات تنـ عمى نزعة طائفية تطمح إيراف في أف تككف
أداتيا لتكسيع نفكذىا اإلقميمي؛ األمر الذم يؤدم إلى صراعات طائفية كمذىبية بيف إيراف ،كالدكؿ الخميجية

السنية المجاكرة ليا ،كمف ضمنيا السعكدية التي قامت أيضا ،بتكفير الدعـ المادم الكبير ،إلى حمفائيا
كككالئيا في لبناف كسكريا كدعـ الجماعات المسمحة ذات الطابع السني .يتضح مف ذلؾ أف سياسة كال

البمديف قد أسيمت في تغذية الصراع الطائفي.
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كلك تمت المقارنة ىنا ،بيف إيراف كتركيا ،فنجد أف األخيرة مثؿ إيراف ،دكلة إسالمية كبيرة ،كتقع في

الجكار العربي المباشر ،كتعمؿ عمى تكسيع نطاؽ دكرىا كمصالحيا ،بما يتناسب مع حجميا كمكقعيا
كطمكحاتيا .الفرؽ الجكىرم بيف الدكلتيف أف تركيا دكلة أغمب سكانيا مف السنة ،كىي دكلة كطنية نجحت

حتى اآلف ،في تبني نمكذج ديمقراطي يصالح اإلسالـ مع العممانية ،كبالتالي ل تتصرؼ عمى أساس أنيا

دكلة سنية ،في المقابؿ ،الدكلة اإليرانية دكلة دينية تقكـ عمى نظرية "كلية الفقيو" ،كىي كلية دينية شاممة
عمى أساس المذىب الشيعي .مف الناحية الثانية ،نجد أف تركيا بحكـ تركيبتيا كطبيعتيا العممانية ،تختمؼ عف

إيراف ،كتبعان لذلؾ يختمؼ دكرىا اإلقميمي ،بما يتسـ بو مف ىيمنة البعد السياسي كالمصمحة الكطنية التركية
عمى ىذا الدكر ،كعمى عالقات تركيا مع دكؿ المنطقة .فعالقات تركيا كتبادلتيا التجارية مع السعكدية كدكؿ

الخميج ،ليا األىمية نفسيا التي لعالقة تركيا مع إيراف ،كىذا عمى عكس السياسة اإليرانية ،التي تربط
مصمحتيا السياسة كدكلة إقميمية؛ بيكيتيا المذىبية كالدينية (الدخيؿ.)2011 ،

كيمكف القكؿ أف إيراف ،تضع نفسيا في مكقع مف يرسخ ،ليس فقط فكرة الدكلة الدينية ،بؿ النتماء

المذىبي أيضان ،كمف ثـ يتجاكر البعد الديني الطائفي مع المصمحة السياسية في الدكر اإلقميمي إليراف ،كىك
دكر يستند بشكؿ أساسي إلى التحالؼ مع القكل الشيعية خارج إيراف ،كلعؿ الدكر اإليراني في كؿ مف العراؽ

كلبناف كاليمف خير مثاؿ عمى ذلؾ ،كتحاكؿ إيراف تكرار ىذا النمكذج في البحريف ،التي تعد خطان أحمر ،نظ انر
ألىميتيا الستراتيجية كالجيكسياسية لمسعكدية.

سابؼا ا  /اٌغُاعت االلخصادَت اإلَشأُت فٍ ػهذ ٔجاد:
بعػد التحسػػف القتصػادم النسػػبي الػذم شػػيدتو إيػراف فػػي عيػد الػرئيس خػاتمي ،عػػادت المشػػكالت
القتصػػادية لتسػػكء أكثػػر مػػع كصػػكؿ ال ػرئيس نجػػاد إلػػى كرسػػي الرئاسػػة ،مػػف خػػالؿ ارتفػػاع نسػػب التضػػخـ،

أف عائدات النفط التي حققتيا إيراف في عيد الرئيس نجاد ،كانػت مرتفعػة
كالبطالة ،كالفساد ،كسكء اإلدارة ،مع ٌ
برغـ العقكبات الدكلية المفركضة عمى إيراف بسبب برنامجيا النككم.
كقد اتسمت فترة رئاسة نجاد بسياسة مالية تكسػعية ،مػف خػالؿ تضػاعؼ حجػـ السػيكلة النقديػة سػبع مػرات

بحمػكؿ عػاـ  2013مقارنػة بفتػرة رئاسػتو األكلػى ،ككانػت ىػذه السياسػة الماليػة التكسػعية مدفكعػة مػف خػالؿ
عائػدات الػنفط المتدفقػة إلػى خ ازنػة الدكلػة ،ففػي الفتػرة األكلػى مػف رئاسػتو ،اسػتطاعت طيػراف تحقيػؽ أكثػر

مف( )700مميار دكلر مف العائدات النفطية (بدكم.)162-160 ،2015 ،

بيػد أف سياسػات حككمػة نجػاد ،النقديػة كالماليػة ،قػد تخمميػا عػدـ انضػباط ،أدل إلػى اسػتقالة العديػد مػف

المسؤكليف اإليرانييف ،كذلؾ احتجاجان عمى السياسات المتبعة آنذاؾ ،فيما يخص اإلنفاؽ كأسعار الفائدة .كعمى
صعيد آخر ،شيدت عمميات الخصخصة خالؿ تمؾ الفترة ،صفقات غير نزيية في ظؿ غيػاب منػاخ تنافسػي،

انتيت باستحكاذ أطراؼ تابعة لػ (الحػرس الثػكرم اإلي ارنػي) كقػكل أخػرل ،عمػى العديػد مػف الشػركات الحككميػة.
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كيػأتي ذلػؾ ،فػي سػياؽ المسػاحات القتصػادية الكبيػرة ،التػي أتاحيػا لمحػرس الثػكرم اإلي ارنػي كجيػات إقميميػة
مرتبطػة بػو ،كذلػػؾ عمػى حسػػاب القطػاع الخػاص الحقيقػػي الػذم جػػرل تيميشػو ،باإلضػػافة إلػى المشػػاريع
الستثمارية ،التي بدأت في عيد الرئيس خاتمي بيف إيراف كالسعكدية ،كالتي تـ تجميد أغمبيا بسبب السياسات
القتصادية لمرئيس نجاد ،كالتكتر الكبير في العالقات اإليرانية  -السعكدية (بدكم.)162 :2015 ،

كرغـ تحسف العالقات السياسية كالقتصادية بيف إيراف كالسعكدية في عيد الرئيس (محمد خاتمي) ،كالذم

جاء بسياسة النفتاح كالتعاكف مع دكؿ العالـ ،إل أف العالقات بيف إيراف كالسعكدية بدأت في التدىكر بعد أف
كصػػؿ محمػػكد أحمػػدم نجػػاد إلػػى كرسػػي الرئاسػػة فػػي إيػراف ،كالتحػػكؿ الكبيػػر فػػي التكجيػػات السياسػية اإليرانيػػة

تجػػاه دكؿ الجػكار ،كظيػػكر نزعػػة إيرانيػػة فػػي السػػيطرة كتكسػػيع نفكذىػػا فػػي منطقػػة الخمػػيج العربػػي ،ممػػا انعكػػس
ذلؾ بالسمب عمى مجمؿ العالقات السياسية كالقتصادية كالتجارية إليراف مع السعكدية ،كدكؿ مجمس التعػاكف

الخميجػػي ،باإلضػػافة إلػػى األج ػكاء األمنيػػة كالسياسػػية غيػػر المسػػتقرة لمنطقػػة الخمػػيج العربػػي ،التػػي كاكبػػت فت ػرة
الرئيس نجاد.

اٌخالصت:
بالرغـ مف اإلمكانات القتصادية كالمكارد النفطية اليائمة إليراف ،إل أف القتصاد اإليراني كاجو صعكبات

كبيرة ،نظ انر لقياـ الدكؿ الغربية كالكليات المتحدة ،بفرض الحصار القتصادم الدكلي عمييا ،بسبب برنامجيا

النككم؛ األمر ا لذم ساىـ في انحسار العالقات القتصادية كالتجارية بيف إيراف ،كالدكؿ التي ترتبط بمصالح
اقتصادية كتجارية معيا ،كمف ضمنيا السعكدية التي التزمت بتطبيؽ العقكبات الدكلية المفركضة عمى إيراف،

كمنعت شركات القطاع الخاص كالعاـ لدييا مف التعامؿ مع الشركات اإليرانية ،مما أثر بشكؿ سمبي ككبير
عمى التعاكف القتصادم بيف إيراف كالسعكدية.

كبما أف القتصاد مرتبط بالسياسة بشكؿ كبير ،ككؿ منيما يؤثر في اآلخر كيتأثر بو ،مثمما حدث عمى

مستكل العالقات السياسية بيف إيراف كالسعكدية ،ففي الكقت الذم تحسنت فيو ىذه العالقات كتطكرت

ككصمت إلى مراحؿ متقدمة في عيد الرئيس (محمد خاتمي) ،فقد أدل ذلؾ إلى تطكر العالقات القتصادية
بيف البمديف كتكسيع مجالت التعاكف القتصادم كازدىاره.

كلكف بعد أف جاء خمفو الرئيس(نجاد) إلى سدة الحكـ في إيراف ،كبدأت العالقات السياسية بيف إيراف

كالسعكدية في التكتر بسبب التغير في السياسة اإليرانية

كالسعكدية ،مف التفاىـ كالتعاكف في عيد

الرئيس(خاتمي) ،إلى التصادـ كالتنافس في عيد الرئيس (نجاد) ،كظيكر نزعة إيرانية لمسيطرة ،كالتي كاجيت
الدكر السعكدم الرافض لذلؾ ،فقد أدل ذلؾ إلى تدىكر العالقات بيف إيراف كالسعكدية ،كالذم انعكس بدكره
عمى العالقات القتصادية كأدل إلى تراجعيا كانحسارىا.
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اٌفصً اٌغابغ
أؼىاعاث اٌؼاللاث اإلَشأُت  -اٌغؼىدَت ػًٍ اٌىالغ اإللٍٍُّ فٍ اٌخٍُج اٌؼشبٍ
()9052-9001
اٌّبحذ األوي :عاحاث اٌصشاع اإللٍٍُّ بُٓ إَشاْ واٌغؼىدَت
اٌّبحذ اٌزأٍ :اٌّىلفاْ اإلَشأٍ واٌغؼىدٌ ِٓ اٌحشان اٌشؼبٍ اٌؼشبٍ
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اٌّمذِت:
كاف التنافس اإلقميمي بيف السعكدية كايارف ،مف أجؿ المصالح كبسط النفكذ ،قد بدأ منذ ثمانينيات

تطكرت مممكسة ،في
ا
القرف الماضي ،كاستمر حتى منتصؼ عقد التسعينيات مف ذلؾ القرف؛ إذ حدثت
اإليرنية – السعكدية ،كالتي اتسمت بالتذبذب كعدـ الستقرار النسبي حتى عاـ  ،1996لكف
ا
خارطة العالقات

تطكرت جديدة ،كانت قد أخرجت مالمح التغيير في عالقاتيما إلى ما ىك أبعد
ا
بعد عاـ ،1997استيحدثت
مف دكؿ الجكار اإلقميمي ،كصكلن إلى الدائرة اإلقميمية األكسع ،كىي تغيارت إيجابية؛ إذ كانت العكامؿ

الداخمية ،ذات أثر أكبر مف العكامؿ الخارجية في ىذه التغيارت ،بحيث شيدت إيارف ،تحكلت سياسة ميمة
الديمقرطية ،كانعكس ذلؾ في عالقاتيا مع السعكدية،
ا
بعد التكجو إلى بناء نظاـ ،تختمط فيو القيـ الدينية ك
بحيث تمت صياغة تعاكف كتكافؽ بيف البمديف منذ عاـ .1998

ترجع ذلؾ التفاىـ كالتعاكف بيف الدكلتيف منذ عاـ  ،2003كل سيما بعد الحتالؿ
لكف سرعاف ما ا

الصرع اإلقميمي مف جديد ،كل سيما بعد
لمعرؽ؛ إذ عصفت في ذلؾ التقارب ركح المنافسة ك ا
ا
األمريكي
تزمف مع تتكيج كلي العيد السعكدم
اإليرني نجاد إلى السمطة في إيارف عاـ  ،2005كالذم ا
ا
كصكؿ الرئيس

العرؽ ككذلؾ في
األمير (عبد ا﵀ بف عبد العزيز) ممكان لممممكة العربية السعكدية؛ إذ برز ذلؾ التنافس تجاه ا
لبناف كبخاصة عقب الحرب بيف (حزب ا﵀) المبناني كاسرائيؿ عاـ  ،2006كفي اليمف أيضان عمى أثر الحرب

األرضي اليمنية بيف قكات الحككمة المركزية في صنعاء كالحكثييف عاـ  ،2009باإلضافة
التي دارت عمى ا
إلى المسألة البحرينية كقضية الجزر اإلماراتية المحتمة مف قبؿ إيراف .ىذا كما أدت مساعي إيارف النككية
لتطكير أسمحة غير تقميدية ،إلى إثارة مخاكؼ القيادة السعكدية مف احتماؿ استخداميا في منطقة الخميج

التزـ إيارف
اإليرنية األمريكية بشأف البرنامج النككم اإليراني ،عمى خمفية عدـ ا
ا
العربي ،في ظؿ تأزـ العالقات
بقررات مجمس األمف الدكلي التي صدرت بخصكص الممؼ النككم اإليراني.
ا

كبيدؼ اإلحاطة بالمكضكع ،بشكؿ مفصؿ ،تـ تقديـ دراسة مفصمة في ىذا الفصؿ ،حكؿ تطكر

العالقات السعكدية اإليرانية كانعكاساتيا عمى الكاقع اإلقميمي خالؿ فترة الدراسة ( ،)2013-2005كتأثير
ىذه العالقات عمى القضايا الخالفية كالممفات اإلقميمية الساخنة بيف الدكلتيف ،كتـ تناكؿ المكقفيف اإليراني،
كالسعكدم تجاه (الحراؾ الشعبي العربي) ،كذلؾ مف خالؿ مبحثيف:
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اٌّبحذ األوي
عاحاث اٌصشاع اإللٍٍُّ بُٓ إَشاْ واٌغؼىدَت ()9052-9001
أوالا :اٌغاحت اٌؼشالُت:
بدأت المنافسة كالصراع اإلقميمي بيف إيراف كالسعكدية عمى فرض النفكذ ،الذم ابتدأتو إيراف في
 ،4771فقد أدل تصاعد النفكذ اإليراني في منطقة الشرؽ

أعقاب الحتالؿ األمريكي لمعراؽ في ني 
ساف

األكسط ،كل سيما في العراؽ ،إلى إثارة الجدؿ الذم تحكؿ إلى مصدر قمؽ كريبة بالنسبة لمسعكدية ،كالتي
رأت في تنامي ذلؾ النفكذ اإليراني ،بأنو يمثؿ تيديدان حقيقيان عمى مصالحيا القكمية كاإلقميمية ،كليذا حاكلت

.)67
أداء دكر إقميمي فاعؿ ييدؼ إلى محاصرة النفكذ اإليراني كاحتكائو (الككاز -57 ،4711 ،

 ،4771بتعزيز حضكرىا السياسي

إذ دأبت إيراف إلى استغالؿ الكجكد األمريكي في العراؽ منذ عاـ 

فيو ،كبذلؾ فرضت األزمة العراقية عمى السعكدية اختيار أحد الخياريف ،إما أف تمعب دك انر فاعالن في تشكيؿ
.)154
العراؽ الجديد ،أك أف تقؼ مكتكفة األيدم تاركة إيراف تمعب الدكر المركزم فيو (مبيضيف  ،4776 ،
كمما زاد في تأزـ األكضاع ،تكجو السعكدية إلى تحريض الحككمات العربية كاألردف كمصر كبعض دكؿ

الخميج العربية ،لمحاصرة الحكـ الجديد في العراؽ ،كدعت إلى عدـ العتراؼ بو دكف أف يتكافر ليا البديؿ

.)22
(شكارة -21،4773 ،

كغالبان ما تمحكر التنافس بيف الدكلتيف ،عمى الختالفات كالتباينات األيديكلكجية كالجغرافية التي عمى

األغمب أثرت في التكجيات السياسية لكال البمديف في منطقة الشرؽ األكسط ،بصفتيما تمثالف المنافسة
اإلقميمية األكثر كضكحان في المشرؽ العربي النابع مف ت ازيد الصراع األيديكلكجي كالصراع عمى المصالح

.)42
التي كترت العالقات السياسية بيف البمديف بيف الفينة كاألخرل (كىيب ،4776 ،

كعمى ىذا األساس انتيجت الحككمة السعكدية سياسة ذات كجييف ،الكجو األكؿ ،ىك التكاصؿ مع

الحككمة العراقية بإظيار الدعـ ليا مف جية ،كمكاجية التأثير اإليراني في العراؽ مف جية أخرل (عنتر،
السعكدية  -اإليرانية ،ىك السعي مف أجؿ تشكيؿ مكازيف

 .) 14إذ كاف الدافع األساس لمعالقات
 ،4776
القكل اإلقميمية؛ إذ ترل كمتا الدكلتيف أف تكسع النفكذ اإلقميمي لصالح إحداىما خسارة لألخرل (الجابرم،

.)41-44 ،4776

كانت األزمة الع ارقية بمثابة المنعطؼ الرئيس الذم ساىـ بشكؿ سمبي في تكتر كتراجع العالقات

 اإليراني بخصكص العراؽ ،فالسعكديكف ،4772تصاعد الخالؼ السعكدم 

اإليرانية  -السعكدية ،فمنذ عاـ

الذيف فتحكا أراضييـ لمقكات األمريكية لشف حرب عمى العراؽ ،كتغيير نظامو باستخداـ المطارات السعكدية
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العراقية ،نظ انر لستمرار النظاـ العراقي السابؽ في شف حمالتوالكاقعة عمى مقربة مف الحدكد السعكدية 

العدائية كما يصفيا المسؤكليف السعكديكف ضد المممكة ،كاعتقدكا أف الكجكد األمريكي المكثؼ سيشكؿ ليس
حاجز يمنع إيراف مف التمدد السياسي ،بؿ سيجعميا منكمشة عمى ذاتيا ،كتخشى مف تمدد النفكذ
فقط
ان

 ،4773أصبحت إيراف لعبان أساسيان في الكضع العراقي ،فخسرت

األمريكي إلى أراضييا .كمع مطمع عاـ

الحككمة السعكدية مكقعيا كنفكذىا السياسي في العراؽ كما حصؿ عندما خسرتو في أفغانستاف(مبيضيف،
.)151 ،4776

أعمنت إيراف أف تدخميا بشؤكف العراؽ جاء مف منطمؽ رفضيا لمكجكد األمريكي ،بكصفو احتاللن

 .)74:4776ىذا

ييدد حدكدىا الممتدة معو ،كييسيؿ الطريؽ إلسرائيؿ لمعبكر إلى منطقة الخميج (نذير،
باإلضافة إلى أف إيراف بررت تدخميا بعد أف أدركت بمخططات السياسة األمريكية مف أف سيناريك إطالة أمد

احتالؿ العراؽ ،قد يزعزع استقرار النظاـ اإليراني أك يحدث ضغكطان داخمية عميو في ظؿ أزمة العالقات

األمريكية  –اإليرانية بشأف برنامج إيراف النككم ،ل سيما أف انييار النظاـ العراقي مف شأنو أف يسيـ في
.)4773

تسريع انييار أنظمة حكـ سياسية أخرل في المنطقة (صحيفة الرأم العاـ الككيتية،

كمف خالؿ ذلؾ ،ع ٍدت إيراف سياستيا الخارجية تجاه العراؽ لتسير في خطيف متكازييف ،أحدىما
ميداني كاآلخر سياسي ،كأف الخطيف يخدماف بعضيما ،كصكلن إلى تعزيز النفكذ اإليراني كتكجيو ضربات

 .) 74فمف الجدير بالذكر أف إيراف أعمنت رسميان معارضتيا
لمسياسة األمريكية في المنطقة(نذير ،4776 ،
لمحرب األمريكية عمى العراؽ ،كطالبت بإنيائيا عمى الفكر ،بؿ إف الشارع اإليراني استمر طكاؿ األسبكع

األكؿ لمحرب ،في الخركج بتظاىرات شممت طيراف كمدنان إيرانية أخرل ،كقاـ المتظاىريف بالتنديد بالحرب،
كطالبكا بكقفيا كىاجمكا السياسات األمريكية في المنطقة (الجابرم .)44-41 ،4776 ،كلكف تبيف بعد ذلؾ،
أف ىذه الحتجاجات كانت شكمية ،كفي حقيقة األمر الحرب األمريكية عمى العراؽ ،خدمت إيراف مثمما

خدمت السعكدية ،كتـ التنسيؽ مع إيراف بشأنيا بصكرة غير مباشرة ،ككاف اليدؼ كاضحان كىك التخمص مف

النظاـ العراقي ،الذم شكؿ تيديدان لمنظاميف اإليراني ،كالسعكدم.

أما السعكدية ،كاف فتحت أراضييا لمقكات األمريكية مف أجؿ الحرب ضد العراؽ ،ككما أشرنا إليو

آنفان ،إل أنو سبؽ ليا أف اقترحت عمى إدارة كاشنطف باستبعاد الحرب ،كأف يتـ اإلطاحة بالنظاـ العراقي عبر
أدكات محمية ،بدلن مف الحرب ،كتدبير انقالب عسكرم ،إل أف القيادة األمريكية رفضت اإلصغاء لالقتراح

السعكدم ،كربما أف المممكة قد تمتقي مع كاشنطف بضركرة تغيير النظاـ العراقي ،كلكنيا اختمفت معيا في
.)44
كيفية تحقيؽ ذلؾ(الجابرم ،4776 ،

السعكدية -اإليرانية ،ففي

أصبحت األزمة العراقية ،مكضع حكار سعكدم -إيراني في معظـ المقاءات

كانكف األكؿ عاـ  ،4773يعقد لقاء في مدينة مكة المكرمة بيف الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز كالرئيس
اإليراني نجاد ،تـ خاللو بحث القضايا الميمة التي تكاجو العالـ اإلسالمي ،كأىميا األزمة العراقية ،كقد كانت
كجيات نظرىما متقاربة إلى حد ما ،لكنيما اختمفا في األسمكب ،فالسعكدية ترل أف حؿ األزمة في العراؽ يتـ
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مف خالؿ المساكاة بيف مختمؼ الطكائؼ كالتيارات المكجكدة عمى الساحة السياسية ،أما إيراف فإنيا ترل حؿ
األزمة يكمف في مغادرة قكات الحتالؿ األمريكية ليقكـ الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسو (مبيضيف،

.)154،4776

كقد ٌعبرت السعكدية بشكؿ أكضح تجاه مكقفيا مف إيراف إزاء تعاظـ الحضكر اإليراني المتزايد في
العراؽ ،بتصريح أكده كزير الخارجية السعكدم األمير (سعكد الفيصؿ) في أعقاب المقاء الذم جمع الممؾ
السعكدم بالرئيس اإليراني نجاد في مدينة مكة المكرمة؛ إذ أشار الفيصؿ في تصريح صحفي لو في
كاشنطف " ،أف الكليات المتحدة مسؤكلة عف تدىكر األكضاع الداخمية في العراؽ ،كأنيا سممت العراؽ

لإليرانييف عمى طبؽ مف ذىب ،كأف أكبر الرابحيف مف الغزك األمريكي لمعراؽ ىي إيراف " (الككاز،4777 ،
.)574
 

كيتضح ىنا ،أف تصريح الكزير السعكدم نابع باألساس مف مكقفو القمؽ تجاه سياسات إيراف في عيد

رئيسيا الجديد نجاد ،ففي حقيقة األمر كاف فكز الرئيس (محمكد أحمدم نجاد) ذم الخمفية المحافظة في

 اإليرانية إلى أجكائيا ،4773قد أسيـ في إعادة العالقات السعكدية 

النتخابات الرئاسية في حزيراف

المشحكنة بالتكتر كما كانت في العقديف األخيريف مف القرف العشريف ،فالمحافظكف الجدد في طيراف ينطمقكف

مف مثمث تفكؽ إقميمي ،كيؤمنكف بأف دكلتيـ يجب أف يككف ليا نفكذ كبير في الشرؽ األكسط (تاكيو،

.)45
 -44،4775

كقد شيد عيد الرئيس اإليراني (نجاد) رغبة شديدة في تعزيز الحضكر اإليراني في العراؽ ،كىذا بحد

ذاتو مف كجية نظر السعكدية سيعطي إليراف زيادة في تطمعاتيا لمعب دكر مؤثر في المحيط اإلقميمي،

كبالتالي زيادة نفكذىا في المنطقة بشكؿ يثير قمؽ إقميمي ،ل سيما أف إيراف أرادت ذلؾ الدكر بما بتناسب

كحجميا في المنطقة ،كخاصة أف الرئيس نجاد ييعد مف المعتنقيف بشدة لرؤية اإلماـ (الخميني) الراديكالية
حكؿ دكر إيراف اإلقميمي باعتبارىا طميعة ثكرة إسالمية عالمية ،ليؤكد بذلؾ أف ىناؾ تناقضان حادان لسمفو

الرئيس (محمد خاتمي) ،كىذا ما يتناقض مع كالـ أميف مجمس األمف القكمي اإليراني(عمي لريجاني)
بقكلو ":إذا كانت الكليات المتحدة تريد إقامة ديمقراطية في العراؽ ،فالعراقيكف اختاركا مجمس نكابيـ

.)4776

كحككمتيـ ،كبالتالي فمتتركيـ يديركف شؤكنيـ "(صحيفة البينة العراقية،

أثار ذلؾ ارتياب المسؤكليف السعكدييف مف قياـ إيراف بزعزعة الستق ارر تجاه منطقة الخميج العربي

 ،)61:4711فاألخيرة كجدت عبر تصريحات كزير خارجيتيا

بصكرة عامة كالسعكدية بشكؿ خاص (الككاز،
بشأف طمكحات إيراف اإلقميمية التي سكؼ تؤدم إلى تمدد النفكذ اإليراني في منطقة الخميج العربي ،مف

خالؿ سعييا لفرض القكة عمى المنطقة ،بكصفيا قكة إقميمية كخاصة بعدما أصبحت إيراف تمتمؾ تكنكلكجيا

.)24
نككية متقدمة كأسمحة متطكرة غير تقميدية (كشؾ :4773 ،

في المقابؿ ،كاف الرد اإليراني قاسيان عمى التصريحات التي أطمقيا الكزير السعكدم ،كقد جاء الرد

مف ك ازرة الخارجية اإليرانية التي أعربت عف استغرابيا لتمؾ التصريحات كاعتبرتيا مفاجئة كغير حكيمة،
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مكضحة أف إيراف فكجئت بتمؾ التصريحات كنفتيا كتجد أنيا جاءت في األصؿ عمى خمفية الصراع
.)152
اإليراني-األمريكي بشأف البرنامج النككم اإليراني كتداعياتو اإلقميمية كالدكلية (مبيضيف ،4776 ،

 ،4773كالتي استجاب ليا  )35(عضكان في منظمة

كما أكدت إيراف ،أف قمة مكة المكرمة عاـ 

المؤتمر اإلسالمي ،قد ٌشكمت مناسبة لعقد لقاءات ىامشية ،كاف مف أبرزىا المقاء الذم تـ بيف الممؾ
السعكدم ،كالرئيس اإليراني في  7كانكف األكؿ ،4773 في تمؾ القمة؛ إذ تحدث الرئيس اإليراني (أحمدم

نجاد) في مؤتمر صحافي لو مؤكدان فيو بقكلو  " :ليس ىناؾ خالفات بيف األشقاء ،إيراف كالسعكدية بمداف

كمؤثرف في المنطقة ،كالعالـ اإلسالمي كالعالـ برمتو" ،كأضاؼ مكضحان " :أف التعاطؼ
ا
ميماف مصيرياف،
بيننا مكجكد ،ككجيات النظر متطابقة في اتخاذ الق اررات الدكلية المختمفة "(مبيضيف.)154-153،4776 ،

كعمى ما يبدك ،أف المسؤكليف السعكدييف أدرككا أف السير في التجاىيف ،نحك التقارب كالتنافس مع

إيراف ،يمثؿ ضركرة ممحة لعدـ ترؾ الساحة العراقية ،كالخميجية ،كالعربية عامة ،لتككف ميدانان إليراف ،فعمى
صعيد األزمة العراقية ،ل يخفى عمى أحد ،أف العالقات السعكدية  -اإليرانية كما أكضحنا ،قد تكترت عمى

خمفية تنامي النفكذ اإليراني في العراؽ ،الذم خمؽ مشكالت في عالقات إيراف مع دكؿ المنطقة ،كأدل إلى

تدكيؿ األزمة العراقية .كتتفؽ الحككمة السعكدية مع الكليات المتحدة في إلقاء المكـ عمى دعـ إيراف
لالضطرابات التي شيدىا العراؽ في أعقاب احتاللو ،فاستغؿ اإلعالـ الغربي ،كخاصة األمريكي؛ ذلؾ حينما

أجاز أف السمطات السعكدية اتجيت بالمقابؿ لتخاذ سياسة أكثر فاعمية مف خالؿ زيادة إنتاج النفط ،بيدؼ

إغراؽ السكؽ النفطية ،حتى تنخفض األسعار بالشكؿ الذم يضعؼ مصالح إيراف في العراؽ (الككاز،

.)63
 ،4711

كتشير دراسة أصدرتيا مؤسسة " راند " األمريكية ،حكؿ الكضع في العراؽ ،كالتنافس السعكدم

اإليراني ،أف العالقات السعكدية -اإليرانية ربما تسير في اتجاىات مختمفة ،كىذا يعتمد عمى مستقبؿ الكضع

السياسي كاألمني في العراؽ ،كأف التنافس كالصراع بيف التيارات كالكتؿ السياسية السنية كالشيعية العراقية؛
سيؤدم إلى نكع مف المكاجية ،كالتصادـ في المصالح ،بيف السعكدية كايراف (دسكام ككيرم-11 ،4777 ،

.)14


كذكرت ككالة فارس لألنباء أف إيراف انتقدت الدكر السعكدم في العراؽ ،كعمى كجو الخصكص

التعاكف مع الكليات المتحدة ،كأف مختمؼ األطياؼ في إيراف تنظر إلى السعكدية عمى أنيا أداة لتنفيذ

السياسة األمريكية في المنطقة ،كتعمؿ عمى تقكيض الحككمة العراقية ،في الكقت الذم تمقى فيو األخيرة دعمان

بناء عمى ما ذكره الجنراؿ األمريكي (ديفيد بتريكس David
مف اإلدارة األمريكية ،كقد أشارت تمؾ الككالة ن
 ،4775حينما طمب مف

 )Baterus -القائد العاـ لمقكات األمريكية في العراؽ أثناء زيارتو إلى الرياض عاـ
المسؤكليف السعكدييف زيادة حضكرىـ في العراؽ لكي تكاجو الكليات المتحدة تأثير إيراف عمى الكضع

السياسي في العراؽ (.)Tabnak News, 2008
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كأكرد تقرير ٌعدتو ككالة أنباء تابناؾ اإليرانية أنو عمى ىامش اجتماع الككيت الذم ضـ الدكؿ
 ،4774دارت محادثات بيف كزيرم الخارجية السعكدم كاإليراني كصمت إلى

اإلقميمية لحؿ األزمة العراقية عاـ
حد تبادؿ التيامات بينيـ بشأف تصاعد تدخؿ حككماتيما في العراؽ؛ إذ أكد (منكشير متكي) لنظيره

السعكدم أف المسؤكليف العراقييف ي ٌعكلكف عمى كجكد مؤام ارت مف قبؿ ككالت استخباراتية إقميمية تسعى إلى
إجياض الحككمة العراقية ،كاف لـ يذكركا مصادر تمؾ الككالت إل أف المقصكد بيا السعكدية تحديدان

.)Wehrey , 2
( 009: 60

 ،4775إلى

كمف جانب آخر ،جاءت الدعكة التي كجييا الرئيس اإليراني أحمدم نجاد في عاـ

الرياض لمتعاكف مع إيراف لمؿء الفراغ األمني الذم سيحدثو انسحاب القكات األمريكية مف العراؽ ،فكانت
ىناؾ بكادر إيجابية قد ظيرت بيف البمديف مف خالؿ المقاء المشترؾ الذم جمع العاىؿ السعكدم مع الرئيس

.)4776

(4775صحيفة البينة العراقية،

اإليراني ،لمدة ثالث ساعات في الرياض في مطمع آذار

كبحسب التقرير المذككر ،فإنو لاللتفاؼ عمى ذلؾ ،تسعى حككمة طيراف دكمان إلى اإلشارة لضركرة

)2؛ إذ أف زيارة
 :4775

عثماف،

إيجاد نظاـ أمني في الخميج ،بتكثيؽ عالقاتيا مع المممكة العربية السعكدية (

الرئيس اإليراني عمى رأس كفد سياسي كاقتصادم كأمني رفيع المستكل تمبية لدعكة الممؾ السعكدم كلقائو مع
كبار المسؤكليف في المممكة ،كانت ليا أىمية خاصة؛ ألنيا جاءت تتكيجان لمرحمة كثيفة مف التصالت بيف

الجانبيف ،لتسكية ممفات إقميمية صعبة ،كمؤش انر عمى تصميـ البمديف لمسعي إلى معالجة ىذه األزمات

اإلقميمية مف منظكر ككنيما يمثالف قكتيف إقميميتيف كبيرتيف في المنطقة ،كدكلتيف قياديتيف لمعالـ اإلسالمي،

مف شأنيما التكصؿ إلى تقارب كجيات النظر بينيما كالضطالع بدكر مؤثر حكؿ العديد مف القضايا

اإلقميمية كاإلسالمية ،مما يساعد عمى اقتراح الحمكؿ المحتممة كالممكنة في إنياء تمؾ األزمات أك عمى أقؿ

تقدير كقؼ التدىكر الحاصؿ فييا( .)Wehrey, 2009: 61كمف ذلؾ يتضح ،أف البمديف لما ليما مف ثقؿ

معنكم كمادم ميـ في ىذه المنطقة ،يمكف أف يؤديا دك انر إيجابيان في حاؿ تحسنت العالقات بينيما ،كفي حاؿ

تدىكر تمؾ العالقات ،سيؤدم إلى بركز نتائج كخيمة عمى العديد مف الممفات السياسية األخرل في المنطقة.

 اإليرانية ،عمىبدا جميان أف ممؼ األزمة العراقية قد تصدر القضايا اإلقميمية ،في القمة السعكدية 

تسكية قضايا المنطقة ،كذلؾ في سياؽ رغبة المممكة كسعييا لمكصكؿ إلى تخفيؼ حدة التكترات داخؿ العراؽ
لدرء اندلع حرب أىمية ،فأكد الزعيماف السعكدم كاإليراني عمى أف الخطر األكبر الذم ييدد األمة اإلسالمية
ىك محاكلة إذكاء لنار الفتنة بيف المسمميف ،كمكافحة امتدادىا مف العراؽ إلى دكؿ الجكار ،كاف الجيد يجب

أف يتكجو لصد ىذه المحاكلت ،كتكحيد الصؼ ،كضركرة تنفيذ خطة الحككمة العراقية ،في الحرص عمى

.)14
استقالؿ العراؽ ككحدتو الكطنية كالمساكاة بيف أبنائو (داسكام ككييرم :4777 ،

 اإليراني ،في ظؿ تطكرات األزمة العراقية ،كذلؾ مف خالؿ التحضيراتاستمر التنافس السعكدم 

 ،4717ما بيف رغبة الحككمة السعكدية في كصكؿ ائتالؼ سياسي

لالنتخابات الكطنية العراقية في آذار
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عراقي صديؽ لممصالح السعكدية ،كرغبة إيراف في تقكية مصالحيا ،كتعزيز حضكرىا في العراؽ ،بشكؿ
.)4717

أعمؽ مف المممكة العربية السعكدية (صحيفة الكطف السعكدية،

كفي ضكء التعاكف السعكدم -اإليراني ،الذم جمع (نزار عبيد مدني) كزير الدكلة لمشؤكف الخارجية

السعكدم مع كزير الخارجية اإليراني (منك شير متكي) عمى ىامش مؤتمر كزراء خارجية الدكؿ اإلسالمية،
بناء عمى طمب األخير ،كجرل

الذم عقد في نياية عاـ 
 4717في طاجيكستاف ،فقد جاء لقاء مدني كمتكي ن
في الجتماع بحث المكضكعات المدرجة عمى جدكؿ أعماؿ المؤتمر كالعالقات الثنائية بيف البمديف (صحيفة

.)4777

السياسة الككيتية،

كمف جانبيا فإف السعكدية تجنبت تصعيد خالفاتيا مع إيراف حفاظان عمى أمف المنطقة ،فأظيرت

الحاجة إلى عدـ التفريؽ بيف ما كصفتو باألخكة كاألصدقاء ،كىذا ما ٌعبر عنو الممؾ السعكدم (عبد ا﵀ بف
عبد العزيز) مكضحان أف إيراف صديؽ لمدكلة السعكدية كذلؾ في أثناء استقبالو لمسفير اإليراني(حسيف

صادقي) الذم أنيى ميامو كسفير ،مؤكدان لو أىمية تعزيز العالقات بيف البمديف في جميع النكاحي ،كأف

المممكة لدييا الثقة بإيراف في أىمية تعزيز الركابط مع دكؿ العالـ اإلسالمي (.)Wehrey, 2009: 66-67

مف ذلؾ يتضح ،أف السعكدية كايراف يدركاف جيدان أف العراؽ سيبقى ساحة ميمة عمى صعيد التنافس

اإلقميمي بينيما ،كأف كجكد عراؽ ضعيؼ أسيـ في زيادة ىذا التنافس؛ إذ أف كمتا الدكلتيف سعت لمتأثير عمى
الكضع في العراؽ ،ل سيما كأنيما ينظراف لمعراؽ ،بكصفو ساحة لممنافسة كبسط النفكذ ،كخاصة بعد قياـ

الكليات المتحدة ،بالنسحاب مف العراؽ ،فأصبح الكضع في العراؽ عامالن في إذكاء العداكة بيف المممكة

العربية السعكدية كايراف.
رأُا ا /اٌغاحت اٌٍبٕأُت:

اتخذ الكضع في لبناف شكؿ التنافس السياسي ،عف طريؽ المصالح التاريخية لكؿ مف السعكدية
كايراف ،فالجانب اإليراني يرل أف العالقات مع الشخصيات الدينية المبنانية ،تعكد إلى ما قبؿ قياـ الثكرة

اإليرانية ،كأف منطقة جنكب لبناف التي يسيطر عمييا حزب ا﵀ المبناني ،تمثؿ شيئان أقرب إلى نجاح مشركع

إيراف الطمكح في تصدير الثكرة اإليرانية .(Terrel, 2011: part.1) كفيما يخص السعكدية ،فإنيا ظمت
تنظر إلى لبناف كساحة لنفكذىا اإلقميمي ،كيدلؿ عمى ذلؾ ،الدعـ الذم قدمتو الحككمة السعكدية في

الخمسينيات كالستينيات مف القرف الماضي لشخصيات لبنانية مناكئة لمناصرية ،مثؿ (بيير الجميؿ ككميؿ
شمعكف) ،فضالن عف أف حككمة الرياض نجحت في استضافة عقد اتفاقية الطائؼ بيف الفصائؿ المبنانية
 ،1767مما أدل إلى إنياء الحرب األىمية في لبناف (.)Wehrey, 2009: 68

عاـ

 ،)4772ازداد النفكذ

كبعد أف أصبح (رفيؽ الحريرم) رئيسان لمكزراء المبناني لممدة مف -1774(

السعكدم داخؿ لبناف ،مما أدل إلى احتماؿ قكم في إعادة بناء كتطكير البنية القتصادية المبنانية ،فقد كاف

،)512
الحريرم شيئان يمكف كصفو برجؿ الصدارة كالكاجية لممصالح السعكدية في لبناف (ككفيؿ  ،4776 ،
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كفي الكقت نفسو ،لـ يتجاىؿ الحريرم مكقع إيراف في المنطقة ،كل سيما زيارتو إلى طيراف التي كصفت
1772؛ إذ مثٌمت تمؾ الزيارة بالنسبة لممسؤكليف اإليرانييف فرصة جيدة إلبراز

بالزيارة األكلى لو منذ عاـ

.)67
الىتماـ اإليراني السياسي كالقتصادم بعالقاتو مع لبناف (سرحاف :1777 ،

 ،4773أصبحت الساحة السياسية في لبناف تمثؿ فرصة لكؿ

كمنذ اغتياؿ الحريرم في  12شباط

مف إيراف كالسعكدية لختبار نكايا كأىداؼ الطرؼ اآلخر في ذلؾ البمد ،كأصبحت األزمة السياسية في لبناف
عامالن إجباريان لكؿ مف الحككمتيف السعكدية كاإليرانية عمى الختيار إما النزاع أك التعاكف ،فاختارت إيراف

 6آذار الذم يضـ حزب ا﵀ ،كالحركة الكطنية الحرة التي يتزعميا ميشيؿ عكف كىك عسكرم
دعـ تحالؼ  

كسياسي لبناني كرئيس التيار الكطني الحر الذم يشارؾ في عضكية مجمس النكاب المبناني ،في حيف أف

آذار (الككاز:4711 ،
 12
حككمة الرياض كجدت شريكان طبيعيان في التحالؼ المؤيد لمحريرم ،كىك تحالؼ 

.)14


 11يكمان باقتحاـ
 ،4774كالتي استمرت  

جاءت الحرب بيف حزب ا﵀ كاسرائيؿ في صيؼ عاـ

عناصر مف حزب ا﵀ الحدكد الدكلية بيف لبناف كاسرائيؿ ،كدخمت األراضي الفمسطينية ،كقتمت عددان مف

الجنكد اإلسرائيمييف ،كاختطفت اثنيف منيـ ،لتضع الحككمة السعكدية في مكقؼ صعب بسبب ما بدا أنو
تراجع تجاه الصراع العربي -اإلسرائيمي ،فقد ألقت حككمة الرياض المكـ عمى حزب ا﵀ إلدخالو لبناف في

حرب خاسرة مع إسرائيؿ ،كاتيمت إيراف في دعـ حزب ا﵀ ،لخكض تمؾ الحرب التي أدت إلى مقتؿ أكثر مف
 )1,3مميار دكلر ،كىذا ما عبر عنو
 )1177لبناني ،كخسائر كأضرار في اقتصاد لبناف تقدر بنحك( 

(

المسؤكلكف كرجاؿ الديف السعكديكف ،الذيف انتقدكا قياـ حزب ا﵀ بخطؼ جندييف إسرائيمييف ،كاشعاؿ الصراع

 .)4775مما أدل إلى التراجع في العالقات السعكدية  -اإليرانية ،ل سيما بعد أف

(ككالة فارس اإليرانية،
كصفت حككمة الرياض حزب ا﵀ ،بأنو يرفع مف طمكحات إيراف اإلقميمية بشكؿ كاضح في لبناف ،كيؤكد

عمى تصميميا لتأسيس مكطئ قدـ ليا بصكرة تدريجية في المنطقة العربية (.)Wehrey, 2009: 68

 اإليراني عبر ككالئيما المبنانييف ،في بيئة 4774استمر التنافس السعكدم 

كفي أعقاب حرب

سياسية منقسمة لمسيطرة عمى مقاليد األمكر في لبناف ،لتبني كدعـ كؿ طرؼ لمجمكعات ذات نفكذ في

الساحة السياسية المبنانية ،فعدد كبير مف المجتمع المبناني يرل أف إيراف حميؼ ىاـ قدـ دعمان بار از لمبنانييف
 6آذار) ،أما ممف يمثمكف حركة ( 12آذار) ،التي تسعى لمحصكؿ
في مقاكمة إسرائيؿ تحت قيادة حركة  (
عمى الدعـ السعكدم كقكة مكازنة لطيراف ،كصفكا إيراف بأنيا تتدخؿ في الحياة السياسية المبنانية .كقد مضى

(سعد الحريرم) نجؿ (رفيؽ الحريرم) كرئيس حزب المستقبؿ في تصريح لو قاؿ فيو  " :نحف ل نقبؿ أف
نككف محمية إيرانية .السعكدية ىي أكؿ كأكبر مستثمر في الستقرار المبناني كىذا الستثمار ل يقدر بثمف إنو
أساس تقدـ لبناف " .كأشار رئيس الكزراء المبناني األسبؽ (فؤاد السنيكرة) ،في تصريح لو " :أف حزب ا﵀
.)4776

(" 4774صحيفة الكسط البحرينية،

تجاىؿ دكر السعكدية في المساعدة إلعادة بناء لبناف بعد حرب
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جاء المكقؼ السعكدم مفاجئان بالنسبة لمحككمة اإليرانية حينما ألقت السمطات السعكدية المكـ عمى

حزب ا﵀ في سفؾ دماء المبنانييف كىدر ممتمكاتيـ ،كاعرابيا عف أسفيا في استخداـ الحزب السالح المبناني

 اإليرانية ستتأثر سمبيان؛لتحقيؽ أىداؼ سياسية خارج إطار الشرعية الدستكرية ،كأكدت أف العالقات العربية 
إذ دعمت طيراف انقالب حزب ا﵀ الذم يتحمؿ مسؤكلية الحرب في لبناف ،ثـ شددت المممكة دعميا

كمساندتيا لمحككمة المبنانية التي ٌعدتيا المؤسسة الدستكرية الباقية ،ثـ حذرت المممكة عمى لساف كزير
خارجيتيا (سعكد الفيصؿ) أف ما حصؿ في لبناف مف شأنو أف يدفع البالد إلى منزلؽ خطير ،كدعا الحزب
.)4777

بالكؼ عف مصادرة قرار لبناف السياسي كارادتو الحرة (صحيفة صكت األحرار الجزائرية،

كقد عزت إيراف المكقؼ السعكدم أنو جاء نتيجة فزع المممكة العربية السعكدية مف انتصار حزب

ا﵀ ،مما سيؤلب عمييا األقمية الشيعية المكجكدة في المنطقة الشرقية مف السعكدية ،ككذلؾ الخكؼ مف النفكذ

اإليراني المت ازيد في لبناف المتمثؿ بحزب ا﵀ ،كترل إيراف أف دعـ الحككمة السعكدية لمحككمة المبنانية ينصب
في ىدؼ كاحد كىك محاربة حزب ا﵀ ،كأف السعكدييف ل يمثمكف مصالح لبنانية؛ بؿ يمثمكف مصالح أمريكية

كمصالح النفط بالمنطقة (ككالة مير اإليرانية.)4774،

مثمما بقى العراؽ ساحة لمتنافس السعكدم -اإليراني ،فإف لبناف ،كفي ظؿ كجكد حزب ا﵀ بكصفو

حركة مييمنة ،بات يشكؿ كضعان مقمقان بالنسبة لمسعكدييف ،ففي لقاء الممؾ السعكدم مع الرئيس اإليراني نجاد

 4775في الرياض ،طمب الممؾ السعكدم مف الرئيس نجاد ،بتكقؼ بالده عف التدخؿ في

في مطمع آذار

.)74
الشؤكف العربية ،كالسعي مف أجؿ حؿ األزمة السياسية في لبناف (الككاز ،4711 ،
راٌزا ا  /اٌغاحت إٌُُّت:
 ،4777كالتي بدأت بتصاعد عمميات الحكثييف في

 11
آب
فيما يخص األزمة الداخمية اليمنية في  

 اإليراني ،في ظؿ النزاعمحافظة صعده اليمنية ،ضد حككمة صنعاء المركزية ،فقد تجمى التنافس السعكدم 
الداخمي الذم كاجيو اليمف ،بشكؿ يعيد رسـ مكاقع القرار اإلقميمي ،فبعد أف صرح الرئيس اليمني (عمي عبد

 ،4777كاصفان الحكثييف بأنيـ يتمقكف

ا﵀ صالح) ،في مقابمة لو مع إحدل الصحؼ الغربية في منتصؼ عاـ

دعمان مف إيراف ،قابمو الرئيس اإليراني أحمدم نجاد في الكقت نفسو بتصريح متيمان فيو الحككمة اليمنية في
تمقييا دعمان مف المممكة العربية السعكدية (الككاز.) 71 ،4711 ،

كىنا تصاعدت حدة اإلعالـ السعكدم ضد إيراف ،كاصفان األخيرة بأنيا تسعى في أكثر مف جبية إلى

إثارة الفتنة بيف الطكائؼ اليمنية ،كبأف الحكثييف" زيديكف " كىـ حمفاء لمسعكدييف منذ ستينيات القرف الماضي
كأف الكثير منيـ لزاؿ مع التناقض بسبب التعصب الجديد كالحاد ،بؿ كل تزاؿ قيادات زيدية تيقيـ داخؿ

( 1744صحيفة

األراضي السعكدية ،كمف بينيـ بقايا أفراد العائمة المتككمة الحاكمة في اليمف قبؿ ثكرة أي 
مكؿ

.)4717

المصريكف المصرية،
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كيفيـ مف ذلؾ ،أف إثارة العامؿ األيديكلكجي كاف العالمة الفارقة في التنافس كالصراع السعكدم 
اإليراني ،الذم ازداد أكثر فأكثر مع كصكؿ نجاد لمنصب رئاسة الجميكرية اإليرانية ،فإيراف حاكلت بعد عكدة

المتشدديف ممف يمثمكف التيار المحافظ ،بزعامة رئيسيا أحمدم نجاد ،تكجيو دعـ لمحكثييف في اليمف بغية جر
السعكدية إلى ىذا الصراع ،مف خالؿ دفع الحكثييف إلى اختراؽ أراضي المممكة ،كالقياـ بأعماؿ تخريبية،

4717؛ إذ دعت إيراف الحجاج اإليرانييف كعمى لساف المرشد

تزامنان مع استعدادات المممكة لمكسـ الحج عاـ

األعمى لمثكرة اإليرانية (عمي خامنئي) ،إلى القياـ بمسيرات البراءة مف المشركيف لخمؽ الضطرابات ،كلتسييؿ
ميمة دخكؿ الحكثييف إلى األراضي السعكدية ،إل أف القكات المسمحة كقكات األمف السعكدم أحبطت تمؾ
.)4776

المساعي كالمخططات باتخاذىا إجراءات حازمة كقكية (صحيفة البينة العراقية،

كذكرت مصادر دبمكماسية سعكدية ،أف دخكؿ السعكدية في مكاجية مباشرة ضد الحكثييف ،يأتي

لتقكيض مخطط إيراني يستيدؼ أمف المممكة في الصميـ ،مشددة عمى خطكرة التطكرات التي تشيدىا الحرب
في المنطقة ،التي تكمف في الدعـ اإليراني القكم لمحكثييف الذم ييدؼ إلى استخداميـ لتعزيز النفكذ اإليراني

في الخميج العربي ،كاستخدامو كرقة تفاكضية مع الغرب عمى غرار لبناف كالعراؽ ،كع ٍدت المصادر قياـ

الحكثييف بتصعيد حدة القتاؿ ،فحكاه تسميط ىجماتيـ تجاه األراضي السعكدية ،مما ينعكس كاقعان أف إيراف
التي كانت تتحاشى دائمان تبنييا لمحكثييف ،اضطرت إلى الظيكر في الصكرة مف خالؿ إيعازىا لمحكثييف بشف

عمميات تسمؿ باتجاه المممكة ،في سياؽ تكجيييا اتيامات مباشرة لممسؤكليف السعكدييف بيدؼ إرباؾ حككمة

الرياض لتقديـ تنازلت في الممؼ العراقي ،كما كجدت المصادر في قرار السمطات السعكدية بالتعامؿ القكم
في تحريؾ قكاتيا لمكاجية الحكثييف ،خطكة ذات أبعاد كبيرة ككنيا مؤش انر لتفكيت الفرصة عمى إيراف ،ككقؼ
.)73
تدخالتيا (الككاز ،4711 ،

لكف مف الالفت لمنظر ،أف إيراف تغاضت عف ذلؾ معمنة أنيا ل زالت حريصة في الحفاظ عمى

العالقات مع حككمة الرئيس (عمي عبد ا﵀ صالح) كأنيا مع الكحدة كضد النفصاؿ في اليمف ،كقد صرحت
القيادة اإليرانية بأف إيراف ليست مضطمعة في التدخؿ في الحرب الدائرة بيف حككمة اليمف كالحكثييف ،كىذا

أيضان ما أعمنتو المصادر الحكثية عف طريؽ زعيميا (عبد الممؾ الحكثي) " بأف إيراف لـ تقدـ أم دعـ

كصعدت مف تصريحاتيا اإلعالمية كفؽ تحميالتيـ
لمحكثييف ،كأف حككمة الرياض أقحمت نفسيا في التدخؿ
ٌ
.)4777

"(مكقع العربية،
كيمكننا القكؿ ،إف الحركب المتتالية لمحكثييف ضد حككمة اليمف تؤكد عمى اإلمكانيات التي تمتمكيا

الحركة كالدعـ المستمر الذم يقدـ ليا حتى في ظؿ المكاجيات الدائرة ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف طبيعة
األسمحة التي تقاتؿ بيا الحركة كالذخائر المتكافرة لدييا كمخابئ األسمحة ،كىناؾ مؤشرات تؤكد تكرط جيات

إقميمية في تسميح الحكثييف كامدادىـ باألسمحة الثقيمة التي ل تستخدميا إل الجيكش النظامية.

 ،4777كشفت مصادر يمنية لصحيفة الشرؽ األكسط عف تزكيد إيراف

 15تشريف األكؿ
ففي 

لمحكثييف بأسمحة متطكرة قبؿ نشكب الحرب السادسة كما كصفت في صعدة ،كنقمت مصادر الصحيفة أف
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إيراف زكدت الحكثييف بصكاريخ متطكرة مضادة لمدركع تـ نقميا عبر البحر األحمر مف ميناء إفريقي عمى
سفينة إيرانية رست قبالة سكاحؿ اليمف الكاقعة عمى المنطقة البحرية لمميناء في " ميدلي " ،إذ أفرغت حمكلتيا
كخزنت في مزارع كأماكف قريبة مف الميناء ،بعدىا قاـ الحكثيكف بنقميا إلى مناطؽ متعددة
عمى قكارب صغيرة ي
بصعدة ،كالمصادر تؤكد عمى تكرط مسؤكليف يمنييف رتبكا لدخكؿ السفينة اإليرانية (مكقع العربية.)4777 ،

،4777

لكف عمى الرغـ مف كؿ تمؾ التأكيدات ،نفى كزير الخارجية اإليراني في مطمع تشريف الثاني

تدخؿ بالده في اليمف ،كحذر في الكقت نفسو دكؿ المنطقة مف التدخؿ في الشؤكف الداخمية لميمف ،كقاؿ" :
نعتقد أنو عمى اليمف أف ترمـ عالقاتيا مع الشيعة اليمنييف ،كنحف أعمنا استعدادنا التدخؿ كالذىاب إلى اليمف،

أك أف نستضيؼ المسؤكليف اليمنييف ،كنحذر بشكؿ جدم دكؿ المنطقة خصكصان المجاكرة لميمف ،مف التدخؿ

في الشؤكف الداخمية لميمف ،كعمييـ أف يككنكا حذريف كأف يساعدكا في عكدة الستقرار كاليدكء " (صحيفة
.)4777

النيار المبنانية،

ىذا كقد كشفت صحيفة الكطف السعكدية عف دكر إيراني يحاكؿ الزج بالمممكة العربية السعكدية في

التدخؿ بالحرب القائمة في شماؿ اليمف بيف الحككمة اليمنية كالحكثييف ،كاعتبرت الصحيفة أف ما يحدث في

شماؿ اليمف إنما ىك تداعيات حرب باردة قائمة بيف السعكدية كايراف ،متيمة إيراف بأنيا تقكـ بإعالف دعميا
لمجماعات " اإلرىابية " ،مستغمة المشكالت الداخمية التي يعاني منيا اليمف عمى الصعيد القتصادم
.)74
كالجتماعي (الككاز ،4711 ،

كفي رد إيراني عمى ما كصؼ بالتيـ السعكدية ،اتيمت إيراف بالمقابؿ الحككمة السعكدية بالكقكؼ

 )1777عنصر

المباشر إلى جانب الحككمة اليمنية في حربيا ضد الحكثييف ،كأف السعكدية ٌجندت نحك (
لالنضماـ إلى القكات اليمنية بيدؼ تقديـ الدعـ المكجستي في حربيا ضد الحكثييف في صعدة ،فضالن عف

رصد مبمغ قدره ( )3مالييف دكلر لمحككمة اليمنية لدعميا في دفع ىذه الحرب إلى األماـ (مكقع الجزيرة،

.)4777

 ،4717ببياف أعمنو الطرفاف المتحارباف في اليمف ،فإف التنافس

بعد تكقؼ القتاؿ في شباط

 اإليراني في اليمف قد تطكر إلى مكاجيات بالنيابة ،ففي ضكء ما تـ عرضو ،أف إيراف أرادت كعفالسعكدم 

طريؽ مخططات عسكرية قادىا الحكثيكف استدراج السعكدية إلى حرب طكيمة ،كىذا ما كشفو مصدر عسكرم
يمني مف أف إيراف خططت لذلؾ بالفعؿ مستغمة الكضع مف خالؿ دفع الحكثييف مف أجؿ استيداؼ الستقرار

.)75
السعكدم (الككاز ،4711 ،

مما سبؽ يتضح ،أف طيراف ترل بأف مف صالحيا استدامة التكتر عمى حدكد السعكدية؛ ألنيا تنظر

خطر عمييا في المنطقة ،كأف التدخؿ العسكرم السعكدم كاف مفاده أف ما
إلى األخيرة كمنافس إقميمي يشكؿ
ان

يحصؿ عمى الحدكد ،ىك جزء مف جيكد إيراف لتعزيز نفكذىا في المنطقة ،كأف إيراف تيدؼ مف كراء تمكيؿ

 السعكدية ،القصد منيا إشاعة الفكضىالحكثييف لتشكيؿ فصائؿ مسمحة ،تدعميا عمى طكؿ الحدكد اليمنية 
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كتقكيض الستقرار الداخمي في السعكدية ،التي ليا ىي األخرل مصالح إقميمية في اليمف ،كىي أيضان تتدخؿ

في الشأف اليمني.

سابؼا ا  /اٌغاحت اٌغىسَت:
شيدت سكريا منذ أكاسط شير آذار  ،2011أكبر مكجة احتجاجات شعبية ،في تاريخيا المعاصر ،كالتي أتت
الحراؾ الشعبي العربي .كلـ تنج سكريا مف تداعيات ىذا ً
كتفاعؿ مف ًقبؿ بعض السكرييف ،مع ً
و
الحراؾ الذم
ٌ
ي
عـ المنطقة العربية مف محيطيا إلى خميجيا ،إذ انطمقت حركات احتجاجية ذات طابع سممي في العديد مف
َّ
تضررت مف خيار النفتاح القتصادم الذم انساقت فيو سكريا ،منذ نياية
المدف السكرية ،ل ٌ
سيما تمؾ التي ٌ
األلفية الجديدة (أبك نحؿ.)144 :2013 ،
عقد التسعينيات مف القرف الماضي كبداية
ٌ

كتحكليا إلى أزمة إنسانية ،كسقكط مئات اآللؼ مف الضحايا
كمع تدىكر األزمة السياسية في سكريا
ٌ
المشرديف داخميان أك خارجيان ،كأصبحت سكريا بالنسبة إلى إيراف
المدنييف ،كأصبح مالييف األشخاص في عداد
ٌ

كالسعكدية ،بؤرة لحماـ دـ يتراكح بيف ككنو (جيكسياسيان) ك(طائفيان) بامتياز .كقد كفٌرت سكريا لطيراف مم انر
يعد إحدل جكاىر تاج الثكرة اإليرانية .كمف ثـ ،فإف
جغرافيان لتسميح كتمكيؿ حزب ا﵀ المبناني الشيعي ،الذم ٌ

لدل طيراف دكافع قكية إلبقاء نظاـ األسد في السمطة .الحافز لمكقفيا ليس التضامف الطائفي بقدر مخاكفيا
السنة األغمبية الساحقة مف سكاف سكريا ،عمى
العميقة مف النظاـ الذم قد يأتي بعد األسد .إذ يش ٌكؿ العرب ٌ
الرغـ مف أف العمكييف ،الذيف يعتبركف إحدل الطكائؼ الشيعية ،ىـ الذيف يحكمكف البالد حاليان .كتخشى
و
كمعاد إليراف إلى
سني متحالؼ مع السعكدية،
طيراف ،في حاؿ سقط األسد ،احتماؿ أف يصؿ نظاـ طائفي ٌ
السمطة في دمشؽ (كيرم كسجاد بكر.)2014 ،

ميتمة بما إذا كاف ىؤلء القادة
ميتمة أساسان بالتككيف الطائفي لمقيادة السكرية ،لكنيا
إيراف ليست
ٌ
ٌ
كقدمت لو
يشارككف طيراف نظرتيا األيديكلكجية لممنطقة ،مف ىنا فقد منحت إيراف ذلؾ الدعـ لنظاـ األسدٌ ،

قدرتو؛ كما كفرت لو المساعدة
مميارات الدكلرات عمى شكؿ قركض كاعتمادات كنفط مدعكـ لإلبقاء عمى ا

العسكرية ،ككذلؾ التدريب الستخباراتي ،كالتعاكف لممساعدة في القضاء عمى المعارضة كالميميشيات

المسمحة .ككفقان لتقارير استخباراتية أمريكية ،فقد ساعدت طيراف أيضان القيادة السكرية في إنشاء مجمكعات
شبو عسكرية سكرية قكاميا ( )50ألؼ رجؿ معركفة باسـ (الجيش الشعبي) لمساعدة القكات النظامية السكرية

(كيرم كسجاد بكر.)2014 ،
كيمكف القكؿ ،أف الرياض تعد سكريا منطقة التأثير المباشر في صراعيا (الجيك -استراتيجي) مع
قص أجنحة طيراف في العالـ العربي ،كتغيير ميزاف القكل
إيراف ،كالفرصة المناسبة بالنجاح أك اإلخفاؽ في ٌ
في المنطقة .فالقيادة السعكدية ،تريد إسقاط نظاـ الرئيس السكرم(بشار األسد) بكؿ الطرؽ كالكسائؿ ،كتكظؼ
كؿ إمكانياتيا المادية كتحالفاتيا اإلقميمية ،كالدكلية لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ مف أجؿ ضرب التكاصؿ ما بيف إيراف
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كحزب ا﵀ المبناني .كفي المقابؿ تسعى القيادة اإليرانية إلفشاؿ ىذا الطمكح السعكدم ،كحققت نجاحان مممكسان

في ىذا الصدد حتى اآلف عمى األقؿ ،بدليؿ أف الرئيس األسد ما زاؿ في قمة السمطة في بالده ،بفضؿ الدعـ
اإليراني العسكرم ،كالمادم ،كالبشرم.

أتاحت األحداث في سكريا ،فرصة جديدة لممممكة العربية السعكدية ،كبمداف الخميج إلضعاؼ إيراف.

تدخؿ قكات حزب ا﵀
فقد تزايد الدعـ السعكدم كالخميجي لممعارضة السكرية ،في أكائؿ العاـ  ،2012مع ٌ
كالحرس الثكرم اإليراني لدعـ النظاـ السكرم .كالكاقع أف المخاطر المترتٌبة عمى الحرب المستمرة في سكريا،
تبدك خطيرة بالنسبة إلى طيراف كالرياض .إذ لـ تترتٌب عمى دعـ إيراف لألسد تكمفة مالية ىائمة كحسب ،بؿ
السنية .كما
كانت ىناؾ أيضان تكمفة ربما ل يمكف ترميميا لسمعتيا في الشرؽ األكسط العربي ذم األغمبية ٌ

المتمردة قد يرتٌد ضد المممكة في حاؿ كانت الغمبة مف نصيب الفصائؿ الجيادية
أف دعـ الرياض لمجماعات
ٌ
تعرضت الفصائؿ المدعكمة سعكديان إلى ىزيمة (كيرم كسجاد بكر.)2014 ،
في سكريا ،أك إذا ٌ
كيتضح مما سبؽ ،أف األزمة السكرية ،تعد مف أكثر الممفات الصعبة ،كالمختمؼ عمييا بيف إيراف

كالسعكدية ،كالتي كانت سببان ،في زيادة تكتر كتدىكر العالقات في أكاخر عيد الرئيس (نجاد) ،فالصراع

الدائر في سكريا ،مرتبط بالتنافس بيف البمديف عمى النفكذ اإلقميمي ،لذلؾ تعد األزمة السكرية أحد أىـ ساحات
الصراع السياسي كالطائفي ما بيف الستراتيجية السعكدية ،كالمشركع اإليراني في المنطقة ،فمنذ اليكـ األكؿ

لبداية األزمة ،حدث اصطفاؼ سياسي كعقدم في المنطقة ،حكؿ دعـ النظاـ السكرم ،أك تأييد المعارضة
السكرية انطالقان مف مصالح الدكؿ كاألنظمة في ىذا الصطفاؼ الكاضح ،كذلؾ نظ انر؛ ألف بقاء النظاـ

السكرم مف عدمو ،يؤثر بشكؿ مباشر في تحالفات كنفكذ كؿ مف إيراف كالسعكدية في المنطقة.

مع ذلؾ ،كعمى الرغـ مف فظاعة األحداث كالمجازر التي حدثت في سكريا ،كالعدد اليائؿ مف القتمى

المدنييف كاألبرياء ،فقد ظمت كؿ مف طيراف كالرياض متمسكة بمكاقفيما ،حيث لـ تظير أم منيما مؤشرات
مممكسة كجادة لحؿ األزمة السكرية .كلكف طالما ظؿ النظاـ السكرم يتمقى الدعـ الكامؿ مف إيراف كككالئيا

في المنطقة ،كقياـ السعكدية بدعـ الجماعات السنية المسمحة ،فمف المؤكد أف ذلؾ يساىـ في استمرار
الخالفات كالتكتر في العالقات بشكؿ خطير بيف السعكدية كايراف ،مع ما يترتٌب عمى ذلؾ مف اختالؿ في
التكازف اإلقميمي.

خاِغا ا  /اٌغاحت اٌبحشَُٕت:
مركز ىامان لمصراع السياسي السعكدم– اإليراني ،ىذه الدكلة الصغيرة تحكميا عائمة
تعد البحريف،
ان

ممكية سنية ،كيشكؿ المسممكف السنة النخبة السياسية لمبمد ،برغـ أنيـ يشكمكف 35بالمئة مف السكاف تقريبان.
إف قرب البحريف الشديد مف السعكدية غالبان ما كاف يجعؿ الرياض تكلي اىتمامان خاصان بيا ،فالسعكديكف
يشكككف باستمرار بالنكايا اإليرانية بخصكص البحريف ،بسبب أكثريتيا السكانية الشيعية ،كما أف البحريف
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متصمة بالسعكدية بكاسطة جسر الممؾ فيد الذم يبمغ طكلو  16ميالن ،كما يمكف لمنشاط السياسي ىناؾ ،أف
يجد صداه في كؿ المممكة .كقد رحبت مممكة البحريف باستمرار بالدعـ السعكدم ،بما في ذلؾ المساعدات

المالية (تيريؿ.)2011 ،

صمدت البحريف أماـ سمسمة مف المكاجيات الصعبة مع إيراف ،في ظؿ حكـ شاه إيراف كالجميكرية

اإلسالمية ،كالتي تعكد بتاريخيا الى الستقالؿ الرسمي لدكلة البحريف عف حككمة الكصاية النتدابية
البريطانية في عاـ  .1971في ذلؾ الحيف ،أحيا الشاه مزاعـ إيرانية تاريخية بالبحريف كأعمف أنو ستتـ إعادة
تكحيد الدكلة مع الكطف اإليراني بعد النسحاب البريطاني ،كما إنو سيتـ إنجاز التحاد بالقكة إذا ما دعت

الضركرة .مع ذلؾ ،كانت المزاعـ اإليرانية كاىية كمبنية عمى أساس الحتالؿ الفارسي لمبحريف في القرف
الثامف عشر .كقد عارض معظـ أعضاء المجتمع الدكلي الكبار ىذا النكع مف الضـ .كتـ تفادم األزمة عندما

ركز الشاه بدلن مف ذلؾ عمى الستيالء عمى ثالث جزر صغيرة تتبع لدكلة اإلمارات ،كلكنيا ىامة استراتيجيان
كتقع قرب مصب الخميج .كتراجعت إيراف عف مزاعميا بالبحريف ،لكف مشكالت المنامة مع إيراف لـ تنتو
باإلطاحة بالشاه اإليراني .ففي غمرة الكىج الثكرم ،كنجاح الثكرة اإلسالمية اإليرانية عاـ 1979ـ ،أعاد (آية

ا﵀ ركحاني) ،كىك ناطؽ رسمي كبير باسـ الثكرة اإلسالمية ،التأكيد عمى المزاعـ اإليرانية بالبحريف بعد إزاحة
الشاه عف السمطة في إيراف (تيريؿ.)2011 ،

كيرجع الىتماـ السعكدم في البحريف إلى المخاكؼ السياسية لدييا حكؿ زيادة القكة اإليرانية في

المتزيد في البحريف
ا
الخميج كالشرؽ األكسط ،كالكاقع ىنا أف آؿ سعكد حريصكف عمى منع التدخؿ اإليراني
تزيد النفكذ اإليراني،
نظر لقرب البحريف مف السعكدية ،لذلؾ فيي ترل أف استقرار آؿ خميفة شرط لزـ لمنع ا
ان
باإلضافة إلى مخاكؼ السعكدية مف العالقات الثنائية المشتركة بيف الشيعة في البحريف كالشيعة في المنطقة

تزيد القكة الشيعية في البحريف ،يؤدم إلى تمكيف الطائفة الشيعية في
الشرقية مف السعكدية ،كمف ثـ فإف ا

المنطقة الشرقية مف السعكدية (مابكف.)21 :2012،

كقد تبيف ،أنو مع بدء التظاىرات البحرينية في عاـ  ،2011قامت القيادة السعكدية عمى الفكر بدعـ

ممؾ البحريف (حمد بف آؿ خميفة) ،ككاف المتظاىركف البحرينيكف يركزكف اىتماميـ عمى الحاجة إلى

اإلصالح السياسي كالقتصادم ،كىذه التظاىرات كانت بمعظميا شيعية ،برغـ أف بعض المتعاطفيف السنة
كانكا مشتركيف أيضان في التحرؾ الشعبي في بداياتو األكلى ،كلكف عندما بدأ المتظاىريف الشيعة بالدعكة الى

إنياء حكـ آؿ خميفة ،تبخر كؿ الدعـ السني ليذه التظاىرات.

ما إف تصاعدت األزمة ،حتى أعمنت السمطات البحرينية عف فرض األحكاـ العرفية ،كسعت

لمحصكؿ عمى مساعدة مف حككمات ممكية أخرل لقمع الضطرابات .كفي  14آذار  ،2011أرسمت

السعكدية حكالي ( )1000جندم لدعـ الحككمة البحرينية في جيكدىا لقمع المتظاىريف كغالبيتيـ الساحقة
مف الشيعة .كما تـ إرساؿ حكالي ( )500مف ضباط األمف مف اإلمارات العربية المتحدة .كساىـ عدد مف

الدكؿ العربية الخميجية بإسيامات رمزية بيذا المجيكد ،كقدـ أعضاء مجمس التعاكف الخميجي دعمان سياسيان
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لمعممية ،التي كانت بإدارة " قكات درع الجزيرة " كبرعاية (مجمس التعاكف الخميجي) بعد طمب مف الحككمة
البحرينية .كفي سياؽ تبرير التدخؿ ،صرح المسؤكلكف السعكديكف كالبحرينييف بالقكؿ " :إف قكات مجمس

التعاكف الخميجي (درع الجزيرة) تدخمت لممساعدة في حماية البمد مف تيديد إيراني كشيؾ " .كردت طيراف
بغضب عمى التدخؿ السعكدم في البحريف كعمى جيكد مجمس التعاكف الخميجي إللقاء المكـ عمييا بشأف

الضطرابات البحرينية ،مسمية التدخؿ احتاللن .كما طالب القادة اإليرانيكف كعمى رأسيـ (الرئيس نجاد) "
بتدخؿ دكلي عاجؿ ،لكقؼ قتؿ شعب البحريف " حسب تصريحاتيـ (مابكف.)22 :2012 ،

كفي  21آذار ،2011صرح ممؾ البحريف (الشيخ حمد) قائالن " :كانت ىناؾ مؤامرة خارجية يتـ

التحريض عمييا منذ 20إلى 30عامان ،إلى أف أصبحت األرضية مناسبة لمتصاميـ التخريبية .إني أعمف اليكـ

فشؿ المؤامرة التحريضية " .ككانت ىذه التيـ مكجية بشكؿ مباشر كرئيس إلى إيراف ،لكف المنامة اتيمت
حزب ا﵀ المبناني أيضان ،بمعب دكر في التحريض عمى الضطرابات األىمية .كعمقت حككمة المنامة رحالتيا
مف البحريف إلى لبناف ،كاتيمت حزب ا﵀ لحقان بتدريب معارضيف بحرينييف في مخيمات عسكرية في لبناف
كايراف .كما أدت التيـ المضادة حكؿ البحريف إلى تصعيد حقيقي في الخطاب العدائي ما بيف إيراف كدكؿ

مجمس التعاكف الخميجي كخصكصان السعكدية .ففي نيساف  ،2011أنصدر كزراء خارجية دكؿ مجمس التعاكف
الخميجي ،بيانان قالكا فيو " إف الدكؿ األعضاء في المنظمة ،قمقة بعمؽ بشأف التدخؿ اإليراني" ،كقالكا إف

طيراف " تنتيؾ سيادة دكؿ مجمس التعاكف الخميجي" .كقد ردت السعكدية عمى النتقادات اإليرانية لمتدخؿ
السعكدم في البحريف ،بالتصريح بأف التيامات اإليرانية غير مسؤكلة ،كتحتكم عمى " مزاعـ باطمة
كتيجمات صارخة ضد السعكدية " (تيريؿ.)2011 ،

عرضػػت إي ػراف تقػػديـ دعػػـ معنػػكم قػػكم ،كدعػػـ مػػادم محػػدكد إلػػى الشػػيعة فػػي البح ػريف ،حيػػث يعتبػػر

تدخؿ طيراف في البحريف ل يشبو بػأم حػاؿ
بعضيـ (آية ا﵀ خامنئي) مرشدىـ الركحي أك مرجعيـ .غير أف ٌ
قدمو فيمؽ القدس اإليراني -كحدة العمميات الخاصة الخارجيػة فػي الحػرس
الدعـ العسكرم كالدعـ المالي الذم ٌ
كيقدمػو اآلف لمقػكات الحككميػة فػي سػكريا .كمػا
الثكرم بقيادة (قاسػـ سػميماني) -لممسػمحيف الشػيعة فػي العػراؽٌ ،

تعتبر طيراف البحريف ،مكقعان أماميان لإلمبريالية األميركية في الشػرؽ األكسػط ،ألنيػا تستضػيؼ مق ٌػر األسػطكؿ
الخػامس فػي البحريػة األميركيػػة ،كمركػ انز لقػدرات القيػػادة كالسػيطرة كالخػدمات المكجسػتية البحريػػة ،كىػك مػا تفسػ ٌػره

طيراف باعتباره كسيمة بالنسبة إلى كاشنطف لتقييد النفكذ اإليراني في الخميج .كتأمؿ طيراف ،أف تساعدىا زيادة
يفضػػؿ جػػزء
النفػكذ السياسػػي الشػػيعي فػي البحػريف ،عمػػى إغػالؽ حاميػػة حيكيػػة معاديػة فػػي جكارىػػا .كمػع ذلػػؾٌ ،
كبير مف المعارضة في البحريف حتى اآلف ،استمرار الكجكد األميركي في البالد ،مف أجؿ تحقيؽ التكازف ،في
حد سكاء (كيرم كسجاد بكر.)2014 ،
مكاجية النفكذ السعكدم ،كاإليراني عمى ٌ
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اٌّبحذ اٌزأٍ
اٌّىلفاْ :اإلَشأٍ واٌغؼىدٌ ِٓ اٌحشان اٌشؼبٍ اٌؼشبٍ ()90052-9055
كصؼ عاـ  ،2011بالعاـ الستثنائي كالتحكلي ،نظ انر لما شيده مف تحكلت جذرية مفاجئة فاقت كؿ

التكقعات ،كاتسمت بالعفكية في تدفقيا كسرعتيا التي أربكت األنظمة العربية ،كتبقى السمة البارزة ليذه

التحكلت ،ككنيا شبابية فاقت جراءتيا السياسية كؿ التصكرات كتجاكزت التكقعات ،بحيث أحدثت شرخان
عميقان في جدار الخكؼ الذم سيطر عمى عقكؿ األجياؿ السابقة.

لقد جاءت حركات التغيير التي انتفضت فييا الشعكب العربية ،لتضيؼ تطك انر آخر اختمفت قراءتيا

في كؿ مف السعكدية كايراف ،فبالنسبة لمنظاـ السعكدم ،تميزت السياسة السعكدية تجاه " الحراؾ الشعبي

العربي " ،بأنيا سياسة متغيرة ،كغير متماثمة في الكقت نفسو ،فبينما لـ تظير السعكدية في أكؿ األمر مكقفان
كاضحان تجاه ما حدث في كؿ مف تكنس كمصر كاليمف لسقكط أنظمة الحكـ في تمؾ الدكؿ ،كانت قد تدخمت
بشكؿ مباشر في األزمة البحرينية لحماية النظاـ ىناؾ ،ثـ آثرت عدـ الظيكر بشكؿ مباشر في األزمة

السكرية ،كتقكـ السعكدية اليكـ بقيادة تيار عربي تمثمو األنظمة الممكية ،كىي األنظمة الكحيدة في المنطقة
التي ل تزاؿ تحافظ عمى استقرارىا نسبيان ،كذلؾ بيدؼ جعؿ تكتؿ كيذا عنصر أماف لكؿ نظاـ ،كىك ما يعبر
عف خكؼ حقيقي يتممؾ األنظمة العربية التقميدية مف النييار ،كالنييار الذم أطاح باألنظمة الجميكرية.

أما بالنسبة إليراف ،بالرغـ مف أنيا كانت مف أكائؿ الدكؿ اإلقميمية ،التي رحبت بالمكجات األكلى مف

الثكرات العربية ،فإف ىذا المكقؼ قد تغير تدريجيان ،كذلؾ عندما امتدت ىذه الثكرات إلى حمفائيا في المنطقة،
كالمقصكد ىنا " سكريا " ،تحركت لدعـ النظاـ ىناؾ ،لمدرجة التي ل يمكف الحديث معيا عف مكقؼ إيراني
كاحد ككاضح مف ىذه الثكرات ،بؿ مكاقؼ متعددة كمتناقضة في رؤيتيا ،ككفقان لمصالحيا اإلقميمية.

كالسعكدية بقيادتيا لتحالؼ األنظمة الممكية في الخميج ،تحاكؿ جاىدة أف تفشؿ أم مشركع دكلي قد

يستيدؼ ىذه األنظمة ،ل سيما أف السياسة الدكلية إزاء المنطقة قد أخذت طابعان يتسـ بالكثير مف التردد
كالتخبط في بعض األحياف .إذ اتسمت السياسة السعكدية منذ تأسيس المممكة بأنيا سياسة محافظة ،كقد

استفادت السعكدية مف ىذا التحفظ في أزمات دكلية كثيرة عصفت بالعالـ ،ككاف لممممكة نصيب منيا ،كنذكر
عمى سبيؿ المثاؿ أحداث  11أيمكؿ ،2001كالتحدم األمني الذم استمر في المممكة ألعكاـ كلـ ينتو بشكؿ

كامؿ حتى يكمنا ىذا.

كفي السياؽ اآلتي سنتناكؿ المكقفيف السعكدم كاإليراني مف الحراؾ الشعبي العربي.
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أوالا  /اٌّىلف اٌغؼىدٌ ِٓ اٌحشان اٌشؼبٍ اٌؼشبٍ (:)9052-9055
مما ل شؾ فيو ،أف الحراؾ الشعبي المصرم الذم بدأ في 25كانكف الثاني ،2011قد مثؿ أكبر

المخاطر مف كجية النظر السعكدية ،لما لدكلة بحجـ مصر تاريخيان كاستراتيجيان مف دكر محكرم كرئيس في

المحيط العربي ،كلما تمثمو التيارات الفكرية فييا مف عنصر جذب كتأثير جدم عمى الحراؾ الجتماعي
كالثقافي السعكدم ،كالذم يقكده منذ أعكاـ فئة مف الميبرالييف في السعكدية ،كتدرؾ األخيرة أيضان أف الدكر

المصرم القادـ لف يككف شبييان بدكر مصر في عيد الرئيس(مبارؾ) ،كىكذا فإف األنظمة الجديدة التي برزت

في كؿ مف مصر كتكنس كسكريا كاليمف قد تمثؿ بالنسبة لممممكة ما يشبو الكماشة السياسية التي تقمقيا،
كتمثؿ تيديدان لمركزىا في العالـ العربي كاإلسالمي ،كعمى المستكل الدكلي ،كلعؿ اإلعالف المصرم في أثناء
كلية الرئيس (محمد مرسي) عف نية التقارب مع إيراف بعد نجاح الحراؾ المصرم في إسقاط نظاـ الحكـ،

كاف عامالن ميمان في تنامي رغبة السعكدية في كقؼ المد الثكرم العربي ،كقد جاء بعد ذلؾ التقارب

السعكدم -المصرم؛ ليحجـ مف فرص تطكر العالقات المصرية -اإليرانية (العكمكؾ.)2011 ،

كمف الجدير بالذكر ،أف القيادة المصرية الجديدة  -التي رأت في المكقؼ السعكدم غير المؤيد

لمحراؾ المصرم في حينو عامالن سمبيان عمى مصر كاستقرارىا -قد استطاعت أف تمعب بالكرقة اإليرانية مف

أجؿ إيقاؼ أك احتكاء حدة الرفض السعكدم بخاصة كالخميجي بعامة لمحراؾ المصرم ،كىذا الرفض الذم بمغ

ذركتو بتقارير نفتيا الدكؿ الخميجية لحقان ،كتحدثت عف أزمة تتعمؽ باستغناء دكؿ الخميج عف العمالة
المصرية في دكليا ،مما كاف سيزيد مف تفاقـ المشكالت التي تعصؼ بمصر حينيا ،كسيزيد مف اإلرث الثقيؿ

الذم تركو الرئيس مبارؾ ،كالذم كاف سيؤدم بدكره إلى سقكط مدك كسريع لحككمة الرئيس (محمد مرسي)،
عمى أثر ما يمكف أف يصنعو ظيكر مشكالت اقتصادية جديدة ،في خمؽ حالة أكبر مف الفكضى في مصر.

لذا رأت حككمة مرسي أف عمييا أف تستخدـ أكراقيا الخارجية إليقاؼ الرفض السعكدم ،كمف تمؾ األكراؽ
كانت كرقة التقارب مع إيراف (العكمكؾ.)2011 ،

كربما ينظر الكثيركف إلى الدكر السعكدم في مكقفو مف الحراكات العربية ،بكثير مف الغضب كعدـ

الرضا ،كلكف الرفض السعكدم لمحراؾ المصرم مثؿ عامؿ تحفيز لدل الشارع المصرم لالستمرار في الحراؾ
كاإلصرار عميو مف جية ،كمف جية أخرل فإف قادة الحراؾ كانكا عمى درجة مف الكعي بأف ل يحكلكا

قضيتيـ مف اإلطاحة بالنظاـ ،إلى الدخكؿ في صراع كتراشؽ إعالمي كسياسي مع دكؿ الخميج .كقد عكس
تكجو القيادة كالنخب السياسية المصرية ،كمف بينيا النخب الشبابية الثكرية رغبة مصرية متكازنة في إخراج

خطاب إعالمي غاية في التزاف تجاه السعكدية كدكؿ الخميج العربية ،كذلؾ رغبة في عدـ تفاقـ الكضع بيف
الطرفيف (الككاز.)146 :2013 ،

كتمثؿ اليمف -التي تشترؾ في حدكد طكيمة مع السعكدية -بالنسبة لمقيادة السعكدية ،بؤرة صراع ىي

األشد خطكرة في منطقة شبو الجزيرة العربية ،حيث تنامي قكة تنظيـ القاعدة ،الذم استغؿ الكضع القتصادم
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اليمني المتردم باستمرار في المجتمع اليمني ،ك أرت السعكدية أف انييار نظاـ الحكـ في اليمف ،قد يسبب ليا
الكثير مف المخاطر عمى أمنيا الداخمي كالقكمي ،ككاف كاضحان غضب السعكدية كاستيائيا مف الدكر السمبي
الذم قاـ بو الرئيس اليمني (عمي عبدا ﵀ صالح) ،فيما يتعمؽ بالمبادرات التي قدميا مجمس التعاكف

الخميجي ،كعندما شعرت بأف الرئيس اليمني غير قادر عمى اتخاد قرار حاسـ يعيد األمف في اليمف ،فقد
أعمنت السعكدية مف خالؿ مجمس التعاكف الخميجي ،إنياء المبادرة الخميجية ،ثـ جاء بعدىا اليجكـ الذم

تعرض لو الرئيس اليمني صالح .كمف ثـ كجدت السعكدية في استضافة الرئيس اليمني ،فرصة لمضغط عميو
إلنياء األزمة في اليمف ،كاعتقدت المممكة أف إنياء األزمة بتنحي الرئيس صالح عف الحكـ ،سيعيد ليا

الكثير مف الرصيد الشعبي داخميان كاقميميان ،ل سيما أف الركابط الجتماعية بيف الشعبيف السعكدم كاليمني،
ىي ركابط تاريخية كضاربة في جذكرىا (العكمكؾ.)2011 ،

أما فيما يخص الحتجاجات في مممكة البحريف ،فأىـ ما في األمر بالنسبة لمسعكدية أنيا تمكنت مف

تحقيؽ نصر سياسي في المعركة مف أجؿ مممكة البحريف ،التي كاف في جكىرىا معركة مف أجؿ السعكدية،

كىي معركة مصيرية ،كاستراتيجية بالنسبة ليا عمى أكثر مف مستكل ،بما في ذلؾ حماية األسرة البحرينية

الحاكمة ،كمنع تحكليا إلى ممكية دستكرية ،كالمكاجية مع إيراف التي تطالب بحقكؽ سيادية ،كتاريخية في
البحريف ،كحاكلت أف تقحـ نفسيا في الشأف الداخمي لمبحريف ،مف خالؿ دعـ الشيعة البحرينييف ،إلسقاط
نظاـ الحكـ الممكي السني ،لذلؾ كاف مكقؼ السعكدية قكيان كسريعان ،لما تمثمو مممكة البحريف ،مف أىمية
تتعمؽ باألمف القكمي لممممكة العربية السعكدية ،فأرسمت (قكات درع الجزيرة) لمبحريف لكقؼ زحؼ الحراؾ

الشعبي العربي إلى مممكة البحريف (عبد ا﵀.)14 :2012 ،

كفيما يتعمؽ بالحراؾ السكرم ،فقد نظرت إلييا السعكدية في أكؿ األمر ،بنكع مف التحفظ المعيكد في

سياسة تعاطي القيادة السعكدية مع األحداث ،سكاء كانت ىذه السياسة نافعة أك غير مجدية في زمف الحراؾ

الشعبي العربي .إل أف السعكدية آثرت إطالؽ العناف لإلعالـ السعكدم الخاص ليتكلى مسؤكلية القياـ بحممة
إعالمية مساندة لمحراؾ السكرم ،كبالفعؿ فقد لعبت كسائؿ اإلعالـ الخاصة المدعكمة مف السعكدية ،دك انر

ميمان عمى المستكل اإلعالمي كالذم كاف مكجيان إلى الشعب السكرم ،باإلضافة إلى مخاطبتو الرأم العاـ

الداخمي السعكدم كاف كاف بصكرة غير مباشرة (العكمكؾ .)2011 ،كقد قررت السعكدية سحب سفيرىا مف
دمشؽ احتجاجان عمى قياـ النظاـ السكرم باإلفراط في استخداـ القكة ،كالتي أدت لمقتؿ عدد كبير مف

المتظاىريف السكرييف ،كذلؾ خالؿ شير رمضاف عاـ  ،2011كىذا المكقؼ السعكدم ،بقدر ما ىك دعـ
لممعارضة السكرية ،فإنو يرتبط بمكازيف القكل في المنطقة؛ إذ أف أم خسارة إلي ارف في سكريا تعني ربحان

استراتيجيان لممممكة العربية السعكدية (عبد ا﵀.)13 :2012 ،

فكاف ثمة حرص مف السعكدية ،بعدـ الدخكؿ عمى خط األزمة السكرية في بدايتيا ،كقيادة الضغكط

اإلقميمية كالدكلية عمى نظاـ الرئيس السكرم بشار األسد مف أجؿ التنحي ،كاقتصر تدخميا عمى المكقؼ

البارز الذم اتخذه العاىؿ السعكدم الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز في كممتو التي كجييا إلى الشعب السكرم
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في  7آب  ،2011مطالبان فييا بكقؼ أعماؿ العنؼ كالقمع التي تشيدىا البالد ،معمنان استدعاء السفير
السعكدم مف دمشؽ لمتشاكر .كىذا المكقؼ السعكدم األكلي مف أزمة سكريا يعكد إلى اعتباريف( :ناجي،
 :2012صحيفة األىراـ).

 -األكؿ :المكقؼ اإليجابي الذم اتخذتو سكريا تجاه التدخؿ الخميجي في األزمة البحرينية ،حيث عدت

إرساؿ قكات درع الجزيرة إلى البحريف خطكة شرعية ،بالرغـ مف المكقؼ الرافض الذم تبنتو حميفتيا الرئيسة
إيراف تجاه األزمة البحرينية ،كالذم أدل إلى تكتر العالقات مع دكؿ مجمس التعاكف الخميجي.

 -الثاني :رغبة المممكة العربية السعكدية في عدـ تصدر المشيد اإلقميمي ريثما تضع المكجات الثكرية

أكزارىا ،كتتضح بعدىا معالـ التكازنات اإلقميمية كمكقع السعكدية منيا.

اٌخحىي فٍ اٌّىلف اٌغؼىدٌ ِٓ اٌحشان اٌشؼبٍ:
كمف بيف التحميالت التي جاءت حكؿ تغير مكقؼ السعكدية ،مف الحراكات العربية كخصكصان الحراؾ

بتداء مف منتصؼ عاـ  ،2011مف مالحقة تداعيات كردكد الفعؿ حكؿ
السكرم ،فقد تجاكزت السعكدية ا ن
الحراكات العربية ،إلى امتالؾ زماـ األمكر كالبدء في تأسيس "حمؼ سني" في مكاجية إيراف عبر إسقاط نظاـ
بشار األسد في سكريا؛ األمر الذم سكؼ يضعؼ الييمنة اإليرانية بإفقادىا ألىـ حمفائيا ،كذلؾ عبر دعـ

الجماعات السنية السكرية حتى تتمكف مف السيطرة عمى األكضاع الداخمية كانياؾ النظاـ السكرم .كلكف

استراتيجية المممكة كاجيت صعكبات كبيرة في فرض أجندتيا كرؤيتيا في ظؿ تفاقـ األكضاع ،كاشتعاؿ
األزمة السكرية ،باإلضافة إلى الدعـ اإليراني الكبير لمنظاـ السكرم عبر (حزب ا﵀ المبناني) كتشكيالت
عسكرية مف (قكات الحرس الثكرم اإليراني) ،كعمى الرغـ مف ذلؾ ،فإف رؤية السعكدية لألزمة السكرية

اتجيت نحك مكاجية إيراف في سكريا ،كتكصمت إلى نتيجة مفادىا ،أف الكسائؿ التقميدية مثؿ الدعـ المادم
كالمعنكم في مكاجية إيراف ،لـ تعد كافية لمحفاظ عمى مصالحيا اإلقميمية كالستراتيجية في سكريا ،كمف ثـ
باتت عمى قناعة بأف تحقيؽ ىذه األىداؼ يحتـ عمييا مكاجية المخططات اإليرانية في سكريا (إدريس،

.)2012

مف ذلؾ يتضح ،أنو كبالرغـ مف سياسة السعكدية التقميدية التي كانت تقكـ عمي الحذر في التعامؿ مع

األنظمة الميبرالية ،إل أنيا تفاجأت بسقكط ىذه األنظمة ،كخصكصان نظاـ الرئيس المصرم مبارؾ الذم كاف

حميفان ليا ،كادراكيا بأف ىذه الحراكات العربية ،كما نتج عنيا مف تحكلت سياسية ،كاجتماعية في الدكؿ

العربية ،سيمنح إيراف ،فرصة ذىبية ،لتأكيد كجكدىا في تمؾ البالد مف خالؿ األقميات الشيعية ىناؾ ،كالعمؿ
عمى تعزيز نفكذىا اإلقميمي في المنطقة ،مما أجبر ذلؾ السعكدية لتغيير سياستيا مف القياـ بردكد األفعاؿ
عمى سياسة إيراف ،إلى اإلمساؾ بزماـ المبادرة ،كالفعؿ كاتباع سياسة قكية في مكاجيتيا.
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رأُا ا  /اٌّىلف اإلَشأٍ ِٓ اٌحشان اٌشؼبٍ اٌؼشبٍ (:)9052-9055
فكجئت إيراف بالحراكات العربية ،كما فكجئت بيا أنظمة الدكؿ اإلقميمية كالعالـ ككؿ ،إل أف المفاجأة

اإليرانية كانت حكؿ العتقاد السائد لدل النخبة السياسية اإليرانية التي كانت تربط أم تحرؾ ثكرم في
المجتمعات العربية بفئة معينة مف المسمميف كىـ (الشيعة) ،عمى اعتبار أف الدكؿ العربية السنية سيطرت
عمييا نخب عسكرية شمكلية مرتبطة بالكليات المتحدة ،كعاشت شعكبيا في ظؿ ىذا الكاقع لفترات طكيمة مما

أفقدىا أم حس ثكرم ضد األنظمة العربية ،لذلؾ كاف إدراؾ النخبة السياسية اإليرانية بفئاتيا الدينية
كالعممانية ،تعتبر أف الدكؿ العربية خالية مف أم بنية سياسية كنخب قادرة عمى التغيير ،كقد تعزز لدييا ىذا

اإلدراؾ بعد اتفاقية (كامب ديفيد) بيف مصر كاسرائيؿ عاـ  ،1978كالعالقة الناتجة منيا مع إسرائيؿ؛ إذ
أضحت المجتمعات العربية ،أكثر بعدان عف إمكانية التغيير ،ألف الكليات المتحدة كاسرائيؿ لف تسمحا ليا
بذلؾ (الزكيرم.)2012 ،

كلذلؾ فإف إيراف أكدت عمى أف الحراكات العربية ،كالتي مبعثيا الثكرة في تكنس ،ىي بكادر يقظة

إسالمية ،مستكحاة مف الثكرة اإلسالمية اإليرانية عاـ  ،1979كحاكلت التركيج لفكرة مفادىا أف الحراكات

العربية ،ىي امتداد لمثكرة اإلسالمية(الككاز ،)150 :2013 ،كبالنظر إلى ىذا الحراؾ العربي بكصفو جزءان

مف التغييرات التي تكاصمت بصمكد الشعب اإليراني كنجاح الثكرة اإليرانية عاـ  ،1979بحسب ما عبر عنو

المرشد األعمى لمثكرة اإليرانية (عمي خامنئي) ،كذلؾ في أثناء خطبة الجمعة التي ألقاىا في جامعة طيراف

في الرابع مف شباط  ،2011بمناسبة ذكرل انتصار الثكرة اإليرانية (أبكىالؿ.)2 :2011 ،

يتضح مف ذلؾ ،أنو تـ التركيز عمى اعطاء (الحراؾ الشعبي العربي) صفة (الصحكة اإلسالمية)،

المستمدة مف الثكرة اإلسالمية اإليرانية ،في كثير مف األحاديث الرسمية ،كتصريحات رمكز التيار المحافظ
في إيراف ،كطيراف التي رحبت بالتغيير في مصر رأت أف الرياض كانت غير متحمسة لمتغيير ىناؾ ،كأنيا
حاكلت تأخير ىذا التغيير ما أمكف ،لكف ىذا التقييـ اإليراني لـ يمؽ الىتماـ الكافي مف الشعكب العربية،

ربما بسبب زخـ الحراؾ الشعبي الثكرم في مصر ،كربما بسبب تكاصؿ الحراؾ الشعبي الثكرم في المنطقة
العربية ،ليشمؿ مممكة البحريف كسكريا.

ككاف المكقؼ اإليراني مساندان لمتغيير في مصر ،كاإلطاحة بالنظاـ المصرم ىناؾ كاقامة نظاـ إسالمي

عمى غرار النظاـ اإلسالمي في إيراف ،كلعؿ تصريحات كزير الخارجية اإليراني عمي أكبر صالحي ،بأف

الحراؾ الشعبي في مصر سيساعد في إقامة شرؽ أكسط إسالمي ،تؤكد عمى تطمع إيراف لقيادة ىذا النظاـ

الشرؽ أكسطي الجديد بمفردىا ،طبقان لعقيدتيا كتكجياتيا .كمما يكشؼ ضمكع إيراف في استغالؿ مجريات

الحراؾ المصرم ،كمساىمتيا في تحكيؿ مسار ىذا الحراؾ ،تأكيدات صالحي حينيا ،بأف إيراف ستعرض عمى

المتظاىريف المساعدة ،كأف طيراف ستظؿ إلى جانبيـ ،حتى تحقيؽ الحرية (الككاز.)151 :2013 ،
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لقد كاف كاضحان بالنسبة إليراف ،أف لدييا قراءة مختمفة حكؿ ما يحدث في كؿ مف سكريا كمممكة البحريف،

فما يجرم في سكريا -مف كجية نظر إيراف -مف حراؾ سياسي في جزء كبير منو ما ىك إل مؤامرة مرتبطة
بمكقع سكريا كدكلة "مقاكمة" ،كعمى ىذا األساس فإف مف ل يدعـ النظاـ السكرم كسياستو في اإلصالح

التدريجي -بالنسبة إلى إيراف -إنما يسير مع تمؾ المؤامرة التي تفضي لإلطاحة بالنظاـ السكرم نفسو؛ إذ أف
طيراف مف جيتيا ترل بأف الحراؾ السياسي في سكريا ليس مبر انر كمو ،ل سيما أنيا تعتقد أف النظاـ السكرم
كاف جادان عندما دعا إلى القياـ بإجراء إصالحات(صالحي.)2012 ،

قكل سكرية تتصارع عمى السمطة ،بقدر ما ىك
إف الصراع الدائر حاليان في سكريا ليس صراعان داخميان بيف ن
برمتو ،فال تعكد الكليات المتحدة القطب
صراع دكلي بيف الدكؿ العظمى ،ىدفو إعادة ىيكمة النظاـ الدكلي ٌ

األكحد في المعادلة الدكلية مف ناحية ،كلكي تستعيد ركسيا بالذات ىيبتيا التي فقدتيا منذ تف ٌكؾ التحاد
و
تنضـ إلى نادم الكبار
كقكة عظمى جديدة،
السكفيتي مف ناحية ثانية ،كلكي ٌ
ٌ
قكتيا في المنطقة ٌ
ترسخ إيراف ٌ
و
ناحية ثالثة (أبك نحؿ.)170 :2013 ،
مف

يمكف القكؿ ،إف المكقؼ اإليراني مف األحداث السكرية لـ يكف مفاجئان ،بسبب طبيعة العالقات

الستراتيجية بيف سكريا كايراف منذ قياـ الثكرة اإلسالمية في العاـ 1979ـ ،كألف سقكط أك إضعاؼ النظاـ
السكرم ،سيشكؿ تداعيات سمبية عمى النفكذ اإليراني في لبناف كالمنطقة ،باعتبار سكريا البكابة (الجيكسياسية)
ليذا النفكذ اإليراني .كبمعنى آخر ،ترل طيراف أف الرياض تريد التغيير في سكريا كليس في مصر ،كذلؾ
لبناء تحالؼ قكم ضد إيراف ،بيدؼ إضعاؼ نفكذىا في العراؽ.

كبيذا المعني رأت طيراف في بداية (الحراؾ الشعبي العربي) فرصة لتقكيض الكضع القائـ كما في تكنس

كمصر كمممكة البحريف ،كالالفت أف اإليرانييف يعدكف التحكؿ الديمقراطي العربي أنو يصب في مصمحتيما؛
ألف الدكؿ المتحكلة ديمقراطيان ستككف أقرب إلى طيراف منيا إلى كاشنطف ،باعتبار أف الصحكة اإلسالمية

استمرار لمثكرة اإليرانية ،كما تصؼ ذلؾ طيراف ،غير أف األمر اختمؼ في سكريا ،الذم أثار قمقان كبي انر لدل
صناع القرار في طيراف ،فالتغيير في سكريا إف حدث ربما يغير مف البيئة الستراتيجية ،مما يدفع النظاـ

الجديد في سكريا إلى تغيير شبكة تحالفاتو ،كىنا ستخسر إيراف حميفان قكيان ساعدىا كثي انر في سعييا لتقكيض
الستراتيجية األمريكية فيما عرؼ بمحكر الممانعة (البرارم.)2011 ،

كىذه القراءة ل تطبقيا إيراف عمى مممكة البحريف ،فحراؾ الخيرة بالنسبة إلى إيراف مشركع ،كمكاجيتو مف

قبؿ النظاـ البحريني ىك تجاكز عمى حقكؽ الشعب البحريني-حسب كجية نظر إيراف-كىذه الرؤية اإليرانية،
تتنافى تمامان مع الرؤية السعكدية ،التي ترل بأف النظاـ السكرم أسرؼ في قتؿ المتظاىريف ،كأنو ل بد مف

حماية المدنييف في سكريا ،كلـ تتردد السعكدية في الدعكة إلى تسميح قكل الجيش الحر في سكريا ،كىي بذلؾ
تختمؼ بشكؿ قكم مع الكليات المتحدة ،كما أف السعكدية ترل أف ما يجرم في مممكة البحريف مدفكع مذىبيان،

كأف ىناؾ أطرافان داخؿ مممكة البحريف كخارجيا ،مثؿ إيراف ،تريد تكظيؼ األحداث الداخمية لتحقيؽ أجندة

خارجية ،كىذه الرؤية كانت مكضع إجماع في (مجمس التعاكف الخميجي) ،الذم أقر إرساؿ (قكات درع
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الجزيرة) إلى مممكة البحريف ،لمساعدة النظاـ في ضبط األمف؛ األمر الذم أثار حفيظة إيراف كفتح باب
التيامات بيف إيراف كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي كخصكصان مع السعكدية (الزكيرم.)2012 ،
كىذا األمر انعكس بشكؿ كاضح عمى المكقؼ القكم الذم اتخذه مجمس التعاكف الخميجي مف زيارة

الرئيس اإليراني (أحمدم نجاد) إلى جزيرة أبك مكسى ،تمؾ الزيارة التي يمكف النظر ليا بأنيا فصؿ ميـ في

المكاجية المتطكرة بيف إيراف كالسعكدية ،فيي نكع مف الرد عمى المكقؼ السعكدم كالخميجي مف األزمة
السكرية ،كالذم ترل فيو إيراف تيديدان لكجكد حميفيا الميـ في سكريا .كلعؿ كصؼ الزيارة مف قبؿ السعكدية
بأنيا "عدكانية" ،يعكس مستكل الغضب السعكدم مف التصرؼ اإليراني ،ل سيما في سياؽ اإلصرار اإليراني

في دعـ النظاـ السكرم حتى ل يتـ اإلطاحة بو (الزكيرم.)2012 ،
ويمكن إعطا تقييم لمرؤية اإليرانية من خالل النقاط اآلتية (ناجي :2012 ،صحيفة األىراـ):
 -1بالرغـ مف أف إيراف كانت مف أكائؿ القكل اإلقميمية التي رحبت بالمكجات األكلى مف الحراؾ العربي،
فإف ىذا المكقؼ قد تغير تدريجيان عندما امتد الحراؾ إلى حمفائيا في اإلقميـ ،لمدرجة التي ل يمكف الحديث

معيا عف مكقؼ إيراني كاحد ككاضح بؿ مكاقؼ متعددة كمتناقضة في رؤيتيا في أحياف كثيرة.

 -2رأت إيراف أف التداعيات األكلية ليذه التطكرات اإلقميمية تصب في مصمحتيا ،عمى أساس أنيا تقدـ
مؤش انر عمى فشؿ الجيكد األمريكية في المنطقة ،كالتي تمقى دعمان مف بعض القكل اإلقميمية ،كتقصد بيا
السعكدية ،لكبح طمكحاتيا النككية كاإلقميمية ،كباإلضافة إلى أف النظاميف التكنسي كالمصرم المذيف سقطا
بفعؿ ىذه المكجات الثكرية كانا مف أىـ حمفاء كاشنطف في المنطقة العربية .كقد سعت إيراف إلى استثمار
تزامف نجاح الحراؾ المصرم في اإلطاحة بنظاـ الرئيس مبارؾ ،مع حمكؿ الذكرل الثانية كالثالثيف لنجاح

الثكرة اإليرانية في  11شباط  ،2011لمدللة عمى قكة تأثير الثكرة اإليرانية في محيطيا اإلقميمي.

 -3رأت إيراف أف ىذه التطكرات اإلقميمية قد كضعت خصكميا اإلقميمييف أماـ "بدائؿ ضيقة" عمى غرار

إسرائيؿ التي فقدت أحد أىـ حمفائيا اإلقميمييف كىك نظاـ الرئيس المصرم مبارؾ الذم اعتبرتو كن انز
استراتيجيان ،بسبب حرصو عمى التكافؽ مع سياساتيا إزاء التعامؿ مع القضية الفمسطينية كبخاصة فيما يتعمؽ
بحصار قطاع غزة .كىك ما يمكف (مف كجية نظر إيراف) أف يكسبيا مساحات إقميمية جديدة عمى حساب

خصكميا ،كمف ثـ تقميص قدرتيـ عمى السعي مف أجؿ منع قدرتيا أف تصبح لعبان إقميميان ميمان في معظـ

الممفات اإلقميمية.

 -4عندما كصمت مكجة الحتجاجات إلى مممكة البحريف ،تصكرت إيراف أنو بتدخميا يمكف أف تمتمؾ كرقة
إقميمية قكية تستطيع التمكيح بيا أماـ قكل إقميمية رافضة لطمكحاتيا النككية كاإلقميمية كعمى رأسيا السعكدية.
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أما في اليمف ،فقد ظيرت بقكة مالمح التغمغؿ اإليراني بتمكيؿ طيراف لعدد مف األحزاب كحزب األمة
كالحزب الديمقراطي اليمني ،فضالن عف دعـ كسائؿ إعالـ كصحؼ يمنية مكالية إليراف ،كلـ يقتصر دعـ

إيراف لحمفائيا فقط عمى الجانب اإلعالمي ،بؿ تعدل األمر إلى تمكيميـ ماليان كتزكيدىـ بالسالح كالتدريب؛ إذ
تشير بعض المعمكمات أنو تـ تدريب أعداد كبيرة مف األفراد التابعيف " لجماعة الحكثي" ،كيأتي في ىذا

اإلطار حادثة إيقاؼ السفينة اإليرانية " جيياف " 1في مياه خميج عدف يكـ  6شباط  ،2013كىي قادمة مف
إيراف كمحممة بكميات كبيرة مف األسمحة الثقيمة كالمتطكرة ،كقد صرح (رياض القرشي) كىك مسؤكؿ بك ازرة

الداخمية اليمنية ،بأف تمؾ األسمحة كانت في طريقيا لمحكثييف ،كىذا دليؿ قاطع عمى مدل تكرط إيراف في

اليمف .كمثمما كجدت إيراف فرصة ثمينة في اليمف لتحقيؽ مصالحيا الستراتيجية ،فقد كجدىا الحكثيكف أيضان

فرصة لتحقيؽ حمميـ بالكصكؿ إلى السمطة ،كمما ساعد عمى خدمة مشركع الحكثييف أنيـ استفادكا مف حالة
الصراع اإلقميمي المحتدـ بيف السعكدية كايراف ،فكاف رفضيـ لممبادرة التي رعتيا السعكدية كذلؾ بإيعاز مف
إيراف ،تظير بشكؿ كبير ازدياد نشاط إيراف عمى الساحة اليمنية ،كخاصة مع إقالة الرئيس اليمني (عمى
عبدا﵀ صالح) ،كصعكد (عبد ربو منصكر ىادم)؛ إذ سعت إيراف إلعداد عدد كبير مف القيادات الحكثية

لخدمة مشركعيا كأىدافيا في اليمف ،كليؤكد ذلؾ أف العالقة بيف إيراف كالحكثييف ،عالقة سياسية براغماتية،
ترتكز عمى تحقيؽ مصالح الطرفيف في اليمف (البكيرم.)2013 ،

حرؾ الشعبي العربي " كالذم انتفضت فيو الشعكب العربية ،جاء ليضيؼ
يتضح مما سبؽ ،أف " ال ا

تطك انر آخر في المكاقؼ السياسية لكؿ مف السعكدية كايراف ،فبالنسبة لمنظاـ السعكدم ،تميزت السياسة

السعكدية تجاه " الحراؾ الشعبي العربي " بأنيا سياسة متغيرة كغير متماثمة في الكقت نفسو ،فبينما كانت

السياسة السعكدية لـ تبد في أكؿ األمر مكقفان كاضحان تجاه ما حدث في كؿ مف تكنس كمصر كاليمف لسقكط
أنظمة الحكـ في تمؾ الدكؿ ،كانت قد تدخمت بشكؿ مباشر في األزمة البحرينية ،لمنع الشيعة مف القياـ بقمب

نظاـ الحكـ في البحريف المقرب مف النظاـ السعكدم ،ثـ آثرت عدـ الظيكر بشكؿ مباشر في األزمة السكرية

منذ بدايتيا ،كلكف بعد تطكر األحداث في سكريا كتدخؿ أطراؼ إقميمية كدكلية فييا ،قامت بدعـ الحراؾ في

سكريا ضد النظاـ السكرم المكالي إليراف.

أما بالنسبة إليراف ،فقد باركت " الحراؾ الشعبي " في كؿ مف تكنس كمصر كليبيا ،كدعمت بشكؿ

غير مباشر الحراؾ في البحريف ،كلكنيا كقفت إلى جانب النظاـ السكرم في الحالة السكرية ،مف ذلؾ يتضح،
أف المكاقؼ السياسية لكؿ مف إيراف كالمممكة العربية السعكدية مف " الحراؾ الشعبي العربي " تتسـ بالتناقض

كالتغير كىي في مجمميا تعتمد أساسان عمى المصالح اإلقميمية كالتنافس عمى النفكذ بيف البمديف ،كعمى زعامة

العالـ اإلسالمي...
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الخالصة:

نستنتج مف كؿ ذلؾ ،أف ىناؾ حركبان بالككالة تجرم بيف السعكدية كايراف ،كما في العراؽ كلبناف

كاليمف كالبحريف كسكريا ،كعندما ترل السعكدية أف إيراف في عيد الرئيس (أحمدم نجاد) ،تتدخؿ في الدكؿ

العربية إلضعاؼ النفكذ السعكدم اإلقميمي ،فإنيا تدرؾ حجـ المخاطر مف تمؾ المخططات اإليرانية عمى

أمنيا القكمي كنفكذىا في محيطيا العربي كاإلسالمي ،كمنطقة الشرؽ األكسط ،كخصكصان أف في مممكة
البحريف نسبة عالية مف الطائفة الشيعية ،كىك مال تسمح بو السعكدية بترجمة نفسو لمكتسبات سياسية
بالنسبة إليراف ،قد تطيح بالنظاـ الحاكـ في مممكة البحريف المكالي لمسعكدية ،كىذا بالنسبة لمسعكدية خط

أحمر ،كذلؾ ألسباب استراتيجية.

كالتحدم األكبر أف التنافس بيف السعكدية كايراف بدأ يأخذ شكالن صفريان؛ بمعنى أف ما تكسبو الرياض

تخسره طيراف كالعكس صحيح ،كىناؾ انطباع في السعكدية ،بأف إيراف ل تسعى فقط إلى أف يككف ليا دكر
إقميمي في المنطقة ،بؿ تريد أف تتحكـ في المنطقة ،مف خالؿ زيادة نفكذىا اإلقميمي في منطقة الخميج؛
األمر الذم ترفضو السعكدية بشدة ،كتقؼ في كجو تمؾ المخططات اإليرانية بكؿ قكة.

ىذه السياسة اإلقميمية التي اتبعيا الرئيس اإليراني (نجاد) خالؿ مدة رئاستو مف  ،2013-2005قد

أضرت بشكؿ كبير في مسار كطبيعة العالقات اإليرانية  -السعكدية ،كالتي كصمت في عيده إلى درجة كبيرة

مف التكتر الشديد بيف السعكدية كايراف؛ األمر الذم أدل إلى تداعيات كانعكاسات خطيرة عمى الكاقع السياسي
كاألمني كالقتصادم في منطقة الخميج العربي.
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خاحّت اٌذساعت
مف الكاضح أف تصاعد النفكذ اإليراني في عيد الرئيس اإليراني (أحمدم نجاد) ،خالؿ فترة كليتو،
العرؽ ،كلبناف ،كاليمف،
كالتي استمرت مف عاـ ( ،)4711-4773ككضكح طبيعة التدخالت اإليرانية في ا
تزيد المخاكؼ السعكدية ،مف زعزعة نفكذىا اإلقميمي في منطقة الخميج
كالبحريف ،كسكريا ،مما أدل ذلؾ إلى ا

كالشرؽ األكسط ،بحيث تحكؿ إلى تكتر شديد في العالقات السعكدية-اإليرانية نتيجة التدخؿ اإليراني في

الشؤكف الداخمية في تمؾ الدكؿ بشكؿ مباشر كغير مباشر عبر حمفائيا المحمييف كالذم خمؽ جداؿ كعدـ
استقرار.

كالسعكدية كجدت نفسيا قد تككف عرضة لمشكالت ،منيا إثارة الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية

لبتزز القيادة السعكدية كما حدث عاـ ،1757كما أف حككمة الرياض رأت أف حككمة
ا
مف المممكة ،كذلؾ
العرؽ لتكسيع نفكذىا
طيرف كخاصة في ظؿ رئيسيا أحمدم نجاد ،قد استغمت فشؿ السياسات األمريكية في ا
ا
ازت أثارت فزع المسؤكليف
في العالـ العربي ،كما في لبناف كاليمف ،فكمتا الدكلتيف تعرضا لزمات كاىتز ا
السعكدييف ،باعتبار أف حزب ا﵀ المبناني كالحكثييف -كبحسب كجية نظر القيادة السعكدية  -ىما (جناحاف
الضطربات في المنطقة تمييدان لخكض حركب أىمية.
ا
عسكرياف إيارنياف) ،تدفع بيما إيارف إلثارة

باإلضافة إل أف القمؽ السعكدم قد ازداد عبر طمكحات إيارف النككية المثيرة لمجدؿ ،كالذم بصدده

القرر رقـ
ارت مجمس األمف الدكلي كخاصة ا
تعرضت إيارف لضغكط غربية قكية ،في ظؿ تصعيد قر ا

يرف ،4717كبالرغـ مف حرص القيادة السعكدية بدفع اإلدارة األمريكية لثني
( ،)1747الذم صدر في حز ا
إيارف في عدـ تطكير برنامجيا التسميحي كالنككم ،إل أنيا سعت إلى تجنب أم مكاجية عسكرية بيف إيارف
كالكليات المتحدة ،باعتبار أف ذلؾ سيؤدم إلى مخاطر سمبية كبيرة عمى أمف كاستقرار منطقة الخميج العربي

عمى كجو الخصكص.

كقد سعت ك هؿ مف إيراف كالسعكدية ،لمنع انتشار " الحراؾ الشعبي العربي " في حدكدىما مف

اتجاىيف متعاكسيف ،فطيراف كانت تسعى إلى نجاح الحراؾ في البحريف كاسقاط الحراؾ في سكريا مف أجؿ
تثبيت محكر " الممانعة كالمقاكمة " بدكر " شيعي" بارز .في حيف عممت السعكدية عمى منع انتصار الحراؾ

في البحريف ،ككقؼ انتشاره في المناطؽ الشرقية مف المممكة بشتى السبؿ ،كفي الكقت نفسو سعت لنجاح
الحراؾ في سكريا ،انطالقان مف أف ىذا النتصار سيؤدم إلى انحسار الدكر اإليراني في المنطقة.

كأخي انر ،فإف الخالؼ كالتنافس كالتبايف ظؿ قائمان بيف إيراف كالسعكدية ،عمى شكؿ حرب باردة حكؿ

األدكار كمكاقع النفكذ اإلقميمي ،كحكؿ ممفات المنطقة الساخنة ،كل يخفى الطابع المذىبي ليذا الخالؼ
كالصراع ،كذلؾ طمكحات كال البمديف لبسط نفكذىما في منطقة الخميج العربي كالتنافس عمى زعامة العالـ

اإلسالمي.
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أوالا  /إٌخائج:


إٌخائج واٌخىصُاث

تفاكتت مسيرة العالقات السياسية بيف السعكدية كايراف منذ نشأتيا عاـ 1925ـ ،بمداىا التاريخي ما بيف

التقارب كالتباعد ،كقد كانت مراحؿ التقارب التي شيدتيا العالقات اإليرانية-السعكدية في عيد الشاه

(رضا بيمكم) ،ذات فائدة كبيرة لمبمديف ،مف خالؿ مكاقفيما في مكاجية المد الشيكعي في المنطقة.


شيدت العالقات السعكدية  -اإليرانية منذ انتصار الثكرة اإليرانية عاـ  ،1979كقياـ الجميكرية

اإلسالمية في إيراف ،العديد مف حالت التصادـ كالتفاىـ ،عاكسة مجمكعة مف التطكرات كالتفاعالت التي

شكمت محددان لطبيعة العالقات كبشكؿ لـ يكف بعيدان عف المذىبية الدينية ،أك المصمحة السياسية .فقد مثؿ
نجاح الثكرة اإلسالمية عاـ  ،1979انقالبان في مفيكـ العالقات السعكدية  -اإليرانية التي تحكلت مف التحالؼ

مع شاه إيراف (محمد رضا بيمكم) إلى الصداـ مع مرشد الثكرة (اإلماـ آية ا﵀ الخميني).

ٌ شكمت مرحمة الرئيس اإليراني (ىاشمي ارفسنجاني) ،كمف بعده الرئيس (محمد خاتمي) ،المذيف كرسا
نيجييما في تأسيس عالقات حسف جكار ،كبالذات في عيد الرئيس خاتمي الذم طرح فكرة حكار الحضارات،
كالنفتاح عمى العالـ .ككاف نتيجة ذلؾ أف شيدت العالقات السعكدية  -اإليرانية في عيده درجة عالية مف

التطكر كالتنسيؽ كالتعاكف ،ترجـ في تعدد كتبادؿ زيارات المسؤكليف مف البمديف كعمى مستكل عاؿ ،كتكجت
تمؾ العالقة بتكقيع اتفاقية أمنية عاـ ،2001شكمت محطة ميمة ليس فقط في العالقة بيف البمديف بؿ مع

الخميج العربي بأكممو.


اتبع الرئيس اإليراني نجاد طكاؿ فترتو الرئاسية ( ،)2013-2005في عالقاتو مع السعكدية ،سياسة

مزدكجة كمتناقضة في الكقت نفسو ،فقد كاف يظف ،بأف الزيارات األحادية الجانب التي كاف يقكـ بيا إلى
المممكة تكفي لمحفاظ عمى العالقات في أعمى مستكياتيا ،بغض النظر عف السياسة اإليرانية التي سار عمييا
نجاد ،بيدؼ تحقيؽ النفكذ اإلقميمي إليراف عمى حساب النفكذ اإلقميمي لمسعكدية.



مف خالؿ استعراض المحددات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية في فترة الرئيس نجاد ،نستنتج أنيا لعبت دك انر

سمبيان كمؤث انر في صياغة التكجيات الخارجية لكال البمديف تجاه بعضيما البعض ،كأثرت عمى العالقات

اإليرانية – السعكدية في عيد الرئيس نجاد ،ككانت السمة الغالبة ليذه المحددات بأنيا ساىمت بشكؿ مباشر
أك غير مباشر في تكتر كتأزـ العالقات بيف إيراف كالسعكدية ،كلعبت دك انر سمبيان في إثارة الخالؼ كالتكتر في

العالقات بيف الدكلتيف.


اتسمت فترة الرئيس اإليراني أحمدم نجاد ( ،)2013-2005بعكدة المػيكؿ كالتكجيات السياسية اإليرانية

القائمة عمى الييمنة كالسيطرة كتكسيع مجاؿ النفكذ اإليراني في منطقة الخميج ،باإلضافة إلى زيادة مخاكؼ

دكؿ الخميج كخصكصان السعكدية مف تداعيات البرنامج النككم اإليراني عمى أمف الخميج؛ األمر الذم انعكس
بدكره عمى العالقات اإليرانية  -السعكدية بالسمب كساىـ في عكدة التكتر الشديد كتأزـ العالقات بيف البمديف

في عيد الرئيس (أحمدم نجاد).
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إف سعي إيراف في عيد الرئيس نجاد إلى تطكير برنامجيا النككم كالكصكؿ إلى قدرات نككية ،أدل إلى

زيادة مخاكؼ السعكدية كالدكؿ الخميجية بخصكص النكايا اإليرانية مف كراء ذلؾ ،كبالتالي ساىـ ىذا األمر

في تكتر العالقات الخميجية  -اإليرانية عمكمان ،كالعالقات السعكدية  -اإليرانية عمى كجو الخصكص.


سعت السعكدية إلى تجنب أم مكاجية عسكرية بيف إيراف كالكليات المتحدة ،بالرغـ مف حرص القيادة

السعكدية بدفع اإلدارة األمريكية لثني إيراف عف الستمرار في تطكير برنامجيا النككم ،باعتبار أف ذلؾ
سيؤدم إلى مخاطر سمبية كبيرة عمى أمف كاستقرار منطقة الخميج العربي عمى كجو الخصكص.



سياسة إيراف الخارجية تجاه المممكة العربية السعكدية كالدكؿ الخميجية ،تأثرت بطبيعة التكجيات السياسية

لدل الرئيس اإليراني (أحمدم نجاد) ،كالذم ينتمي إلى تيار المحافظيف ،كالتي كانت تيدؼ نحك السعي
لتحقيؽ مركز نفكذ إقميمي إليراف ،يتماشى مع أىداؼ الثكرة اإلسالمية التي كضعيا (اإلماـ الخميني).


إف تبني إيراف في عيد الرئيس نجاد أليديكلكجية تصدير الثكرة اإليرانية ،أدل إلى تكتر دائـ في العالقات

بيف إيراف كالسعكدية ،كمف ثـ زاد مف مخاكؼ المممكة مف استغالؿ إيراف لمشيعة المكجكديف في المنطقة

الشرقية مف السعكدية ،بيدؼ زعزعة الستقرار الداخمي فييا.


كصكؿ الرئيس (نجاد) إلى سدة الحكـ في إيراف ،أدل بالعالقات بيف إيراف كالسعكدية نحك التكتر كالتأزـ

بسبب التغير في السياسة اإليرانية مف التفاىـ كالتعاكف في عيد الرئيس خاتمي إلى التصادـ كالتنافس في

عيد الرئيس نجاد ،كظيكر نزعة إيرانية في السيطرة كتكسيع نفكذىا في المنطقة ،فقد أدل ذلؾ إلى تدىكر
العالقات بيف إيراف كالسعكدية ،كالذم انعكس بدكره عمى العالقات القتصادية كالتجارية كأدل إلى تراجعيا
كانحسارىا في مجالت ضيقة كمحددة.



شكمت الممفات السياسية اإلقميمية الساخنة في العراؽ كسكريا كلبناف كالبحريف كاليمف صدعان كشرخان

كبي انر في العالقات بيف البمديف في عيد نجاد ،كقد سعت السعكدية بكؿ ثقميا اإلقميمي كالدكلي إلى الكقكؼ في
كجو التمدد كالنفكذ السياسي اإليراني في ىذه الممفات اإلقميمية ،كالذم أدل إلى الصراع كالتنافس اإلقميمي
بيف البمديف.


إف منظكمة األمف في الخميج كفؽ الرؤية الستراتيجية األميركية ،التي تستبعد إيراف منيا ،يبدك أنيا لـ

تحقؽ أىدافيا ،كأف السعكدية كمعيا الدكؿ الخميجية ،غير قادرة عمى حماية نفسيا بدكف المساعدة األمريكية
ليا ،كفي ظؿ التيديدات اإليرانية التي تزايدت في أثناء كلية الرئيس نجاد ،كألف تكفير مظمة أمنية بعيدان عف
مشاركة إيراف كما في سياسة " الحتكاء المزدكج " أثبت عدـ فاعميتو كأنو غير عممي.


سعت ك هؿ مف إيراف كالسعكدية لمنع انتشار (الحراؾ الشعبي العربي) في نطاؽ حدكدىما مف اتجاىيف

متعاكسيف ،فطيراف كانت تسعى إلى نجاح الحراؾ في البحريف ،كاسقاط الحراؾ في سكريا ،مف أجؿ تثبيت

محكر " الممانعة كالمقاكمة " بدكر " شيعي " بارز .فيما عممت السعكدية عمى منع انتصار الحراؾ في
البحريف ،ككقؼ انتشاره في المناطؽ الشرقية مف المممكة بشتى السبؿ ،كفي الكقت نفسو ،سعت لنجاح الحراؾ

في سكريا انطالقان مف أف ىذا النتصار سيؤدم إلى انحسار الدكر اإليراني في المنطقة.
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استمرار الخالفات كالتنافس بيف الدكلتيف ،خالؿ الفترة ( ،)2013-2005مف خالؿ حرب باردة حكؿ

العرؽ،
األدكار كمكاقع النفكذ اإلقميمي ،كحكؿ ممفات المنطقة الساخنة مف لبناف ،إلى فمسطيف ،كسكريا ،ك ا
كصكلن إلى البحريف كاليمف ،كل يخفى الطابع المذىبي ليذا الخالؼ ،كذلؾ طمكحات كال البمديف لزعامة

العالـ اإلسالمي.

رأُا ا  /اٌخىصُاث:


بمكرة رؤية استراتيجية لدل صانعي القرار في البمديف ،بشأف تقاسـ النفكذ في المحيط الخميجي ،كما في

المحيطيف العربي كاإلسالمي ،كالتي يمكف التغمب مف خالليا عمى مكاطف عدـ الثقة ،كالتضارب
األيديكلكجي ،كالتدخؿ األميركي ،كىي عكامؿ ل تزاؿ تمعب دك انر أساسيان في استمرار التكتر في العالقات بيف
البمديف ،كفي الحيمكلة دكف استرخائيا كتطكرىا.


السعكدية بحاجة إلى تقييـ عالقاتيا مع الكليات المتحدة مف الزاكية األمنية ،كمف زاكية الدكر المكككؿ

إلييا في المستقبؿ ،ألنو يمكف أف تصبح ضحية ىي األخرل ليس في مجاؿ استبعاد مصالحيا في محيط
الجزيرة العربية فحسب ،بؿ قد يتطكر األمر إلى محاكلة إسقاط النظاـ فييا ،أك حتى تقزيـ الدكلة بتقسيميا
بحجة رعاية اإلرىاب السمفي مثالن.


الكليات المتحدة ل تريد دك انر ل إليراف كل لمسعكدية في تقرير أمف الخميج ،كىذا ىك األساس

الستراتيجي الذم يفترض أف تبنى عميو الستراتيجية األمنية المستقبمية ألمف الخميج .إف ىذا يدفع باتجاه
تنشيط العالقات اإليرانية السعكدية ،ككذلؾ تطكير العالقات السعكدية مع كؿ مف الصيف كاليند كالياباف،

عمى األقؿ لممساكمة بيا ككرقة مع األميركييف.


السعكدية كايراف جاراف قكياف في المنطقة ،كفي الكقت نفسو يتمتع كؿ منيما بإمكانات قكية كمؤثرة في

مكاجية بعضيما ،فإذا ما تـ تكظيؼ ىذه اإلمكانات في مجاؿ التعاكف المشترؾ كمف أجؿ مصالح مشتركة،

فال بد أف حككمات كشعكب المنطقة سكؼ تحظى بكضع أفضؿ.


يمكف لمسعكدية كايراف بكصفيما قطبي المذىب (السني كالشيعي) ،أداء دكر ميـ كمؤثر في إيقاؼ

الصراع الطائفي المميت ،كبال شؾ يظؿ التعاكف كالتقارب بيف السعكدية كايراف ،ضركرة ممحة لما فيو
مصمحة البمديف كدكؿ المنطقة جميعان.


ضركرة قياـ الباحثيف كالدارسيف كالميتميف بدراسة مجاؿ العالقات الدكلية كالدراسات الخميجية ،بإجراء

العديد مف الدراسات كاألبحاث األكاديمية المتخصصة في دراسة العالقات اإليرانية-الخميجية عمكمان،
كالعالقات اإليرانية  -السعكدية خصكصان؛ ألف ىذه الدراسات ترتبط إلى حد كبير بمعادلت التكازف اإلقميمي
كالستراتيجي كاألمني في منطقة الخميج كالشرؽ األكسط.
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ىذه الدراسة تعطي مجالن كاسعان لمباحثيف كالميتميف بدراسة كفيـ كتحميؿ طبيعة السياسة اإليرانية المعقدة

كالتي تقكـ عمى الكثير مف التناقضات في تكجياتيا الخارجية كاإلقميمية نحك دكؿ الجكار الخميجي خاصة.

ليذا مف الضركرم قياـ مراكز األبحاث كالدراسات المتخصصة في مجاؿ الدراسات الخميجية كاإليرانية بتغطية
الجكانب المتعمقة بطبيعة كتركيبة األنظمة السياسية الحاكمة في منطقة الخميج مف خالؿ عقد العديد مف
الندكات كالمؤتمرات العممية المتخصصة في ىذا الشأف.
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أوالً  /القرآن الكريم:

المراجع

 سورة التوبة ،اآلية (.)105 سورة إبراىيم ،من اآلية (.)7رأُا ا  /اٌىرائك:
 دستور المممكة العربية السعودية ( :)1774الباب الثاني ،المادة الخامسة. ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي ( :)1970منظمة المؤتمر اإلسالمي.راٌزا ا  /اٌّؼاجُ واٌّىعىػاث:
 ربيع ،محمد كاسماعيؿ صبرم مقمد ( :)1993موسوعة العموم السياسية ،الككيت ،جامعة الككيت. -قاموس المصطمحات السياسية ( : )2011معيد البحريف لمتنمية السياسية ،البحريف.

 الكيالي ،عبد الكىاب ككامؿ زىيرم ( :)1974الموسوعة السياسية ،مطبعة المتكسط ،بيركت. موسوعة المممكة العربية السعودية ( :)2011أىمية المممكة كمكانتيا ،الرياض.سابؼا ا  /اٌّشاجغ اٌؼشبُت واٌّؼشبت:
 -إدارة األبحاث كالنشر ( :)1995لمحات من ثوابت السياسة السعودية ،دار األفؽ لمنشر كالتكزيع،

الرياض.

 -إدريس ،محمد السعيد ( :)2000النظام اإلقميمي لمخميج العربي ،سمسمة أطركحات الدكتك اره ،عدد ،34

مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.

 األشعؿ ،عبد ا﵀ ( :)1978قضية الحدود في الخميج العربي ،مركز الدراسات السياسية كالستراتيجيةباألىراـ ،القاىرة.

 -األعظمي ،كليد ( :)1992العالقات السعودية األمريكية وأمن الخميج في وثائق غير منشورة -1965

 ،1991دار الحكمة ،لندف .

 باديب ،سعيد ( :)1994العالقات السعودية -اإليرانية ( ،)1983-1932دار الساقي لمنشر كالتكزيع،بيركت.

 -البحارنة ،حسيف محمد ( :)1973دول الخميج العربي الحديثة عالقاتيا الدولية وتطور األوضاع

السياسية والقانونية والدستورية فييا ،إصدار شركة التنمية كالتطكير ،بيركت.

 -البراكم ،راشد ( :)1996من حمف بغداد إلى الحمف اإلسالمي ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
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 بف جدك ،غساف ( :)2000إيران إلى أين ؟ مجموعة بحوث تحت عنوان :العرب وجوارىم ..إلى أين،منشكرات مركز دراسات الكحدة العربية ،الجزء األكؿ ،بيركت.

 تاكيو ،رام ( :)2007إيران الخفية " الشطرنج السياسي السري لجميورية والية الفقيو " ،عرضكتعميؽ :مجدم كامؿ ،دار الكتاب العربي ،دمشؽ.

 تشكبيف ،شاىراـ ( :)2007طموحات إيران النووية ،ترجمة :بساـ شيحا ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف،بيركت.

 تكفيؽ ،سعد حقي ( :)2003عالقات العرب الدولية في مطمع القرن الحادي والعشرين ،دار كائؿلمنشر ،عماف.

 -تيريؿ ،ك .أندرك ( :)2011أوراق استراتيجية :التنافس السعودي -اإليراني ومستقبل أمن الشرق

األوسط ،الكمية الحربية لمجيش األمريكي ،ترجمة :ىادم قبيسي ،مجمكعة الخدمات البحثية ،كاشنطف.

 -الجازم ،ممدكح بريؾ الجازم ( :)2014النفوذ اإليراني في المنطقة العربية عمى ضو التحوالت في

عماف.
السياسة األمريكية تجاه المنطقة  ،2011-2003األكاديميكف لمنشر كالتكزيعٌ ،

 -جريسكف ،بنسكف لي ( :)1991العالقات السعودية األمريكية في البد كان النفط ،ترجمة سعد ىجرس،

دار سينا لمنشر ،القاىرة.

 -جكدت ،جكدت حسنيف ( :)2000جغرافية أوراسيا اإلقميمية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.

 -حماد ،مدحت أحمد ( :)2000إيران 2000- 1999 ،في :التقرير االستراتيجي الخميجي-1999 ،

 ، 2000دار الخميج ،الشارقة.

 -داسكام ،داليا ،ككيرم ،فريدريؾ ( :)2009احتوا إيران؟ تفادي استراتيجية ثنائية األبعاد في منطقة

رباعية األبعاد ،ترجمة :سميرة عبد الرحمف ،مركز الدراسات الدكلية ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)40بغداد.

 -الديب ،محمد محمكد ( :)1978الجغرافيا السياسية :أسس وتطبيقات ،مكتبة سعيد رأفت ،القاىرة.

 رمضاني ،ركح ا﵀ ( :)1984سياسة إيران الخارجية  ،1941-1973ترجمة :عمي حسيف فياضكعبد المجيد جكدم ،مركز دراسات الخميج العربي -جامعة البصرة ،العراؽ.

 الرميحي ،محمد ( :)1982النفط والعالقات الدولية :وجية نظر عربية ،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت. الركيمي ،عمي بف ىميكؿ ( :)2010األمن السعودي آفاق استراتيجية برؤية مستقبمية ،دار بيسافلمنشر ،بيركت.

 -الريس ،رياض نجيب ( :)2000الصراع السياسي والعسكري في الخميج العربي ،1976-1970

لندف.

 -رينكفاف ،بيار ،كدكركز ،جكف باتيت ( :)1989مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية ،ترجمة :فايز نقاش،

منشكرات عكيدات ،بيركت.
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 الزياني ،أمؿ إبراىيـ ( :)1989عالقة المممكة العربية السعودية في النطاق اإلقميمي ،دار التأليؼ،القاىرة.

 -سرحاف ،محمد عمي ( :)1999إيران في عيد الرئيس محمد خاتمي "حوار حضارات أم صراع

حضارات" ،دمشؽ.

 -سالمة ،غساف ( :)1980السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945دراسة في العالقات الدولية،

معيد اإلنماء العربي ،بيركت.

 -السيد ،رضكاف كآخركف ( :)2012إلى أين يذىب العرب؟ رؤية  30مفك ارً في مستقبل الثورات العربية،

مؤسسة الفكر العربي ،بيركت.

 -الشيخ ،رأفت ( :)1992التاريخ المعاصر لألمة العربية واإلسالمية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 -صبحي ،أحمد محمكد ( :)1963البحرين ودعوى إيران ،تقديـ كمراجعة محمكد عمي الداكد ،كفر

الدكار :مطبعة عكؼ ،اإلسكندرية.

 الصكيغ ،عبد العزيز حسيف ( :)1992اإلسالم في السياسة الخارجية السعودية ،أكراؽ لمنشركاألبحاث ،الرياض.

 -الطحاكم ،عبد الحكيـ عامر ( :)2004العالقات السعودية اإليرانية وأثرىا في دول الخميج العربي

1981-1951م ،الرياض ،مكتبة العبيكاف.

 -الطنيجي ،خميفة سيؼ حامد ( :)2011قضية جزر دولة اإلمارات العربية الثالث المحتمة طنب الكبرى

وطنب الصغرى وأبو موسى في وثائق األمم المتحدة ،دار كنعاف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ.

 عبد الحي ،كليد ( :)2010إيران مستقبل المكانة اإلقميمية عام  ،2020مركز الدراسات التطبيقية،الجزئر.
 2010ا
 -عبد الرحمف ،فؤاد عمي ( :)2012منظمة األقطار العربية المصدرة لمنفط أوبك ،مؤسسة بيت األمـ

المتحدة ،بيركت.
 -عتريس ،طالؿ ،كآخركف ( :)20004احتالل العراق وتداعياتو عربياً واقميمياً ودولياً ،بيركت.

 عالم ،ستار جبار ( :)2009البرنامج النووي اإليراني وتداعياتو اإلقميمية والدولية ،منشكرات بيتالحكمة ،بغداد.

 -عمي ،محمد جكاد ( :)1986الصراع األمريكي السوفيتي في المحيط اليندي ،منشكرات شركة مطبعة

األديب البغدادية المحدكدة ،بغداد.
 العيدروس ،محمد ( :)1996حاسَخ اٌخٍُج اٌؼشبٍ اٌحذَذ واٌّؼاصش ،عين للدراساث والبحوثاإلنسانيت ،القاهرة.
 الغرابمي ،عبد الكريـ ( :)1999الثقة بين الخميج العربي أساس األمن فيو ،سجؿ األحداث الجارية فيمنطقة الخميج العربي كجكارىا الجغرافي ،الككيت.
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 فاسيمييؼ ( :)1986تاريخ العربية السعودية ،ترجمة :خيرم الضامف كجالؿ الماشطة ،دار التقديـلمطبع ،مكسكك.

 -فنصة ،نذير ( :)1981عاصفة عمى الشرق األوسط ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت.

 فيمي ،أحمد ( :)2011البحرين بركان عمى جزيرة " دراسة تحميمية لمحركات الدينية الشيعية في البحريفكعالقاتيا الخارجية " ،مركز البحكث كالدراسات ،الرياض.

 -فكدة ،محمد رضا ( :)1994العالقات اإليرانية-الخميجية ،مركز الدراسات العربي – األكركبي ،القاىرة.

 قاسـ ،جماؿ زكريا ( :)1996تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر ،جػ  ،5دكؿ ما بعد الستقالؿكحتى األزمة الككيتية  ،1991- 1971دار الفكر العربي ،القاىرة.

 -قاسـ ،جماؿ زكريا ( :)1993العالقات اإليرانية بالسعودية والخميج العربي عمى عيد األسرة البيموية

( ، )1979-1925معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.

 -الككاز ،محمد سالـ أحمد ( :)2013العالقات السعودية-اإليرانية ( )2011-1979دراسة تاريخية

سياسية ،دار غيداء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 -ككفيؿ ،تييرم ( :)2008إيران الثورة الخفية ،تعريب :خميؿ أحمد خميؿ ،دار الفارابي لمنشر ،بيركت.

 كيشيشياف ،جكزيؼ ( :)2002الخالفة في العربية السعودية ،ترجمة :غادة حيدر ،دار الساقي لمنشركالتكزيع ،بيركت.

 -المكزم ،سميـ ( :)1971رصاصتان في الخميج ،منشكرات الحكادث ،بيركت.

 مابكف ،سيمكف ( :)2012الصراع من أجل البحرين " التنافس السعودي -اإليراني " ،ترجمة :شادمعبد الكىاب ،مجمة سياسة الشرؽ األكسط ،العدد ( ،)2المجمد ( ،)21مركز بغداد لمدراسات كالستشارات

كاإلعالـ ،بغداد.

 المجالي ،عصاـ نايؿ ( :)2012تأثير التسمح اإليراني عمى األمن الخميجي ،دار الحامد لمنشركالتكزيع ،عماف.

 مجذكب ،طالؿ ( :)1980إيران من الثورة الدستورية حتى الثورة اإلسالمية ( ،)1979-1906دارابف رشد لمطباعة كالنشر ،بيركت.

 -المديني ،تكفيؽ ( :)1999أمل وحزب اهلل في حمبة الصراعات اإلقميمية ،دار األىالي ،دمشؽ.

 -مراد ،جميؿ ( " :)1998أثر البعد الديني في صنع القرار السياسي الخارجي السعودي" :السياسة

الخارجية لممممكة العربية السعكدية في مئة عاـ ( ،)1998-1898معيد الدراسات الدبمكماسية ،الرياض.
 مصطفى ،أميف ( :)1996إيران وفمسطين بين عيدين ،المركز العربي لألبحاث كالتكثيؽ ،بيركت. -مظير ،كماؿ ( :)1985دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر ،د .ف ،.بغداد.

 -منشكرات الككالة الدكلية ( :)1990حكام الجزيرة العربية دمى الشيطان األكبر ،مجمكعة كثائؽ السفارة

األمريكية في طيراف ،منشكرات الككالة الدكلية لمنشر كالتكزيع ،بيركت.
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 -نراغي ،إحساف ( :)1993من بالط الشاه إلى سجون الثورة ،ترجمة دار الساقي ،بيركت.

 نكفؿ ،سيد ( :)1972األوضاع السياسية إلمارات الخميج العربي وجنوب الجزيرة العربية ،معيدالبحكث كالدراسات العربية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة.

 -ىاكرد ،ركجر ( :)2007نفط إيران ودوره في تحدي نفود الواليات المتحدة ،ترجمة :مركاف سعد الديف،

مكتبة مدبكلي ،بيركت.

 -ىكيدم ،فيمي ( :)1988إيران من الداخل ،ط  ،2مركز األىراـ لمترجمة كالنشر ،القاىرة.

 -ىيكؿ ،محمد حسنيف ( :)1988مدافع آية اهلل ،قصة إيران والثورة ،دار الشركؽ ،القاىرة.

خاِغا ا  /اٌذساعاث واألبحاد اٌّحىّت:
 -إدريس ،محمد السعيد ( :)2012مجمس التعاون الخميجي والثورات العربية دراسة في أنماط

التفاعالت ،كراسات استراتيجية ،الىراـ السياسي ،القاىرة.

 -براؾ ،كاثؽ محمد ( :)2009الدعوة العراقية إل نشا تجمع إقميمي خيار استراتيجي أم مبادرة سياسية،

الراصد اإلقميمي نشرة يصدرىا مركز الدراسات اإلقميمية -جامعة المكصؿ ،العدد ( ،( 24المكصؿ (العراؽ).

 -جاسـ ،جاسـ محمد ( :)1981واقع العالقات العربية -اإليرانية في منطقة الخميج العربي ،مجمة الخميج

العربي -جامعة البصرة ،المجمد ( ،( 13العدد ( ،)4البصرة (العراؽ).

 -الخزار ،فيد مزباف خزار ( :)2003اال تفاقية األمنية اإليرانية-السعودية وانعكاساتيا عمى األمن

القومي العربي ،منشكرات مركز الدراسات اإليرانية -جامعة البصرة ،البصرة (العراؽ (.

 -الخزار ،فيد مزباف خزار ( :)2003العالقات اإليرانية-السعودية :التطورات الراىنة وآفاق المستقبل،

منشكرات مركز الدراسات اإليرانية -جامعة البصرة ،البصرة (العراؽ (.

 -خمؼ ،فخرم ىاشـ ( :)1994موانئ إيران الجنوبية ،دراسة في جغرافيا العالم ،منشكرات مركز

الدراسات اإليرانية-جامعة البصرة ،البصرة (العراؽ).

 -شاتي ،عبد ا﵀ ( :)1996تزايد النفوذ األمريكي في إيران إبان حكم الجن ارل زاىدي ()1955-1953

في الوثائق العراقية ،مجمة كمية المعمميف ،العدد ( ،)5الجامعة المستنصرية (العراؽ).

 -شكارة ،أحمد ( :)2005تداعيات حربي أفغانستان والعراق عمى منطقة الخميج العربي ،سمسمة

محاضرات اإلمارات ( ،)89مركز اإلمارات لمبحكث كالدراسات الستراتيجية ،أبك ظبي-اإلمارات.

 أبك طو ،أنكر ( :)2011الجميورية اإلسالمية اإليرانية وقضية فمسطين ،المركز العربي لألبحاثكدراسة السياسات.

 -العامرم ،عمي محمد حسيف ( :)2010العالقات اإليرانية-السعودية لمفترة ما بين (،)2008-1997

مركز الدراسات الدكلية-جامعة بغداد.
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 -العاني ،مصطفى ( :)20004الموقف المحتمل لدول مجمس التعاون الخميجي تجاه سيناريو العمل

العسكري ضد المنشآت النووية اإليرانية ،مركز الخميج لألبحاث ،دبي.

 -عبد العظيـ ،زينب ( :( 1998سياسات التعاون االقتصادي بين دول منظمة المؤتمر اإلسالمي وىدف

السوق اإلسالمية المشتركة ،مركز الحضارة لمدراسات السياسية.

 -عبد ا﵀ ،عبد الخالؽ ( :)2012انعكاسات الربيع العربي عمى دول مجمس التعاون الخميجي ،سمسمة

دراسات يصدرىا المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة.

 -العبيدم ،محمد يكنس ( :)2008تركيبة النظام السياسي في الجميورية اإلسالمية اإليرانية ،مركز

الدراسات اإلقميمية ،جامعة المكصؿ -العراؽ.

 -عتريسي ،طالؿ ( :)2011عالقات إيران مع دول الشرق العربي ودول الخميج ،المركز العربي

لألبحاث كدراسة السياسات.

 عيدركس ،محمد حسف ( :)2002جميورية إيران اإلسالمية والجزر العربية ،مركز اإلمارات لمدراساتكالبحكث الستراتيجية ،الجزء الخامس ،دبي -اإلمارات.

 -قرقاش ،أنكر ( :)1996إيران ودول مجمس التعاون لدول الخميج العربية االحتماالت والتحديات في

العقد المقبل ،مجمكعة بحكث تحت عنكاف " إيراف كالخميج :البحث عف الستقرار" ،منشكرات مركز اإلمارات
لمدراسات كالبحكث الستراتيجية ،أبك ظبي -اإلمارات.

 -كشؾ ،أشرؼ محمد ( :)2005شيعة العراق ما بين النفوذ اإليراني والتأثير الخميجي ،مركز الدراسات

السياسية كالستراتيجية ،القاىرة -مصر.

 -الككاز ،محمد سالـ أحمد ( :)2007العالقات اإليرانية السعودية ( ،)2001-1979مجمة دراسات

إقميمية ،العدد ( ،)7مركز الدراسات اإلقميمية ،جامعة المكصؿ -بغداد.

 -الككاز ،محمد سالـ أحمد ( :)2013العالقات السعودية اإليرانية ( )2010 -2005دراسة تاريخية

سياسية ،مجمة التربية كالعمـ ،المجمد ( ،)20العدد ( ،)3مركز الدراسات اإلقميمية-جامعة المكصؿ -بغداد.

 -المانع ( :)1996البعد اإليديولوجي في العالقات السعودية اإليرانية ،في :السكيدم ،جماؿ سند

( :)1996إيراف كالخميج :البحث عف الستقرار ،مركز اإلمارات لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية ،أبك ظبي.

 -المبارؾ ،معصكمة ( :)1999أمن الخميج العربي بين الواقع والتوقعات ،مركز دراسات الخميج كالجزيرة

العربية ،جامعة الككيت -الككيت.

 -مبيضيف ،مخمد ( :)2008العالقات الخميجية -اإليرانية  ،2006-1997مجمة المنارة ،المجمد (،)14

العدد ( ،)2جامعة مؤتو.

 -مخمص ،أحمد عبد القادر ( :)1986مجمس التعاون لدول الخميج العربية ،منشكرات مركز دراسات

الخميج العربي ،جامعة البصرة-العراؽ.
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 مركز الدراسات السياسية كالستراتيجية ( :)1979االزمة اإليرانية وانعكاساتيا الدولية ،مجمة السياسةالدكلية ،العدد ( ،)55القاىرة -مصر.

 -أبك مغمي ،محمد كصفي ( :)1983دليل الشخصيات اإليرانية المعاصرة ،مركز دراسات الخميج العربي،

جامعة البصرة -العراؽ.

 -مكي ،يكسؼ ( :)2012استقالل البحرين الموقف الشعبي ومواقف القوى اإلقميمية والدولية ،مركز

البحريف لمدراسات ،لندف.

 -منصكر ،عبد العزيز شحادة ( :)2009أمن الخميج العربي بعد االحتالل األمريكي لمعراق دراسة في

صراع الرؤى والمشروعات ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ القتصادية كالقانكنية ،المجمد ( ،)25العدد األكؿ،
جامعة دمشؽ -سكريا.

 مكسى ،عبد الستار ( :)2007حصة أوبك من إنتاج النفط الخام أداة لمقيادة السعرية ،مجمة اإلدارةكالقتصاد ،العدد( ،)65الجامعة المستنصرية -العراؽ.
 أبك نحؿ ،أسامو محمد ( :)2013الحراك العربي المعاصر " دراسة سياسية سوسيولوجية " ،مركزباحث لمدراسات الفمسطينية كالستراتيجية ،بيركت – لبناف.

 النداكم ،محمد جاسـ ( :)1990السياسة اإليرانية إ از الخميج العربي حتى الثمانينيات ،مركز دراساتالخميج العربي ،جامعة البصرة -العراؽ.

 -أبك ىالؿ ،فراس ( :)2011إيران والثورات العربية :المواقف والتداعيات ،سمسمة تقييـ حالة ،المركز

العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة -قطر.
عادعا ا  /اٌذوسَاث واٌّجالث اٌغُاعُت:
 -أحمدم ،ىكشنؾ أمير ( :)1996أمريكا وايران والخميج ،مجمة شئكف األكسط ،العدد (.)49

 األحكازم ،صباح المكسكم ( :)2013مرتكزات المشروع اإليراني في المنطقة العربية ،مجمة البياف،العد (.)307

 بدكم ،تامر ( :)2015االقتصاد السياسي إليران بعد الثورة ،مجمة سياسات عربية ،العدد (.)17 -البطنيجي ،عياد ( " :)2009التحالف السوري اإليراني تاريخو-حاضره -مستقبمو" ،المجمة العربية

لمعمكـ اإلنسانية ،العدد ( ،)21بيركت.

 -الجابرم ،ستار جبار ( :)2008عالقات العراق مع دول الجوار العربية ،مجمة دراسات سياسية ،العدد

( ،)13السنة ( ،)6بيت الحكمة-بغداد.

 -حسف ،كجداف فالح ( :)2011مالمح التحول في السياسة النووية اإليرانية ،مجمة دراسات سياسية،

العدد ( ،)9بغداد.
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 -الخيرم ،نكار محمد ربيع ( :)2010مجمس التعاون الخميجي واال تحاد األوروبي مسار العالقات وحدود

مجاالت التعاون ،مجمة دراسات دكلية ،العدد (.)40

 -الراكم ،صباح محمكد محمد ( :)2001مممكة البحرين التسمية واألىمية االستراتيجية لمموقع

الجغرافي ،مجمة البحكث الجغرافية ،العدد (.)2

 الشايجي ،عبد ا﵀ خميفة ( :)2008العراق وأمن منطقة الخميج ..تداعيات الوضع األمني في العراقعمى دول مجمس التعاون الخميجي ،المجمة العربية لمعمكـ السياسية ،العدد( ،)18بيركت -لبناف.
 أبك عامكد ،محمد سعد ( :)2000واقع العالقات السعودية-اإليرانية " رؤية مستقبمية " ،مجمة السياسةالدكلية ،السنة ( ،)36العدد ( ،)141القاىرة.
 عبد المؤمف ،محمد سعيد ( :)2007معوقات االقتصاد السياسي في إيران ،مجمة مختارات إيرانية،مركز الدراسات السياسية كالستراتيجية باألىراـ ،العدد ( ،)79القاىرة.
 الشريؼ ،سعد ( :)2009العالقات السعودية اإليرانية :التنافس-الصراع – وامكانية الشراكةاالستراتيجية ،مجمة الحجاز ،العدد ( ،)79الرياض.
 طاىر ،أحمد محمكد ( :)2001العالقات الخميجية -اإليرانية :نظرة مستقبمية ،مجمة السياسة الدكلية،السنة السابعة كالثالثكف ،العدد ( ،)146القاىرة.

 -أبك عامكد ،محمد سعد ( :)4777واقع العالقات السعودية اإليرانية :رؤية مستقبمية ،مجمة السياسة

الدكلية ،العدد  ، 121تمكز/يكليك .

 -عتريسي ،طالؿ ( :)1999جيوبوليتك إيران ،مجمة شئكف األكسط ،العدد (.)84

 عثماف ،السيد عكض ( :)2007القمة السعودية-اإليرانية وتحديات الممفات اإلقميمية الصعبة ،مجمةمختارات إيرانية ،مركز الدراسات السياسية كالستراتيجية باألىراـ ،العدد ( ،)81القاىرة.
 عز العرب ،محمد ( :)2005انتخاب أحمدي نجاد والقضايا العالقة في العالقات العربية -اإليرانية،مجمة مختارات إيرانية ،مركز الدراسات السياسية كالستراتيجية باألىراـ ،العدد ( ،)61القاىرة.
 العقاد ،صالح ( :)1996السياسة اإليرانية واالستعمار الجديد ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد (،)4القاىرة.

 -العمكيـ ،حسف حمداف ( :)1992إيران وأمن الخميج :سيناريوىات األمن وصراع االستراتيجيات ،شؤكف

دكلية ،العدد .1

 -العمكيـ ،حسف حمداف ( :)1999العالقات العربية الخميجية مع إيران ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد

( ،)138القاىرة.
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 العمكيـ ،حسف حمداف ( :)1767مسألة األمن في الخميج رؤية قومية ،مجمة الكحدة ،العدد (،)31فبراير ،المجمس القكمي لمثقافة العربية ،الرباط.

 -عنتر ،أحمد سامي ( :)2008رؤى عربية :المنافسة اإلقميمية بين إيران والسعودية وموازين القوى في

الشرق األوسط ،مجمة مختارات إيرانية ،مركز الدراسات السياسية كالستراتيجية باألىراـ ،العدد ( ،)3القاىرة.

 عنقاكم ،ناصر ( :)2009قبل أن تسبق أمريكا السعودية إلى إيران ،مجمة الحجاز ،العدد (،)79الرياض.
 الفائز ،محمد عمي ( :)2003العالقات السعودية األمريكية تدخل مرحمة كسر العظم من بسط الحمايةإلى التيديد بالتقسيم ،مجمة شئكف سعكدية ،العدد ( ،)1الرياض.
 كاظمي ،بيراف إخكاف ( :)2001العالقات السعودية-اإليرانية ،مجمة شئكف الشرؽ األكسط ،العدد( ،)102جامعة عيف شمس -مصر.
 المباد ،مصطفى ( :)2013إيران والقضية الفمسطينية مشاعر التضامن وحسابات المصالح ،مجمةالدراسات الفمسطينية ،العدد ( ،)94بيركت.

درسة حالة ،مجمة
 -مبيضيف ،مخمد ( :)4776العالقات الخميجية اإليرانية ( )5002-0227السعودية ا

المنارة ،المجمد  ،12العدد .4
 مجمة التعاكف القتصادم بيف الدكؿ اإلسالمية ( " :)2005السوق اإلسالمية المشتركة " التكامؿالتدريجي كالنتائج المتكقعة ،الرياض .
 -مجمة " المجمة السياسية "( :)2013العدد( ،)1587سبتمبر/أيمكؿ.

 -مجمة مختارات إيرانية ،دكرية شيرية مصرية ،العدد ( ،)13آب .2001

 محمد ،عبد ا﵀ يكسؼ ( " :)1999السياسة الخارجية اإليرانية :تحميل لصناعة القرار" ،مجمة السياسةالدكلية ،العدد ( ،)138القاىرة.

 -محمكد ،أحمد إبراىيـ ( :)2005األزمة النووية اإليرانية تحميل الستراتيجية الصراع ،كراسات

استراتيجية ،مركز الدراسات السياسية الستراتيجية باألىراـ ،العدد ( ،)149القاىرة.

 -النجدم ،صالح عبد العزيز ( :)1999التقارب السعودي -اإليراني :دوافعو وأبعاده ،مجمة السنة ،العدد

( ،)87الرياض.

 -نذير ،نغـ ( :)2008التوجيات الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية :موقف إيران من الحرب عمى

العراق دراسة تطبيقية ،مجمة دراسات سياسية ،العدد ( ،)13السنة ( ،)6بيت الحكمة ،بغداد.

 -نكفؿ ،ميشاؿ ( " :)1996إيران القيمة االستراتيجية " ،مجمة شئكف الشرؽ األكسط ،العدد (،( 49

جامعة عيف شمس -مصر.
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 ىشاـ ،سامح ( :)2006الممف النووي اإليراني متغير جديد في معادلة الخميج ،مختارات إيرانية ،مركزالدراسات السياسية كالستراتيجية باألىراـ ،العدد( ،)72القاىرة.

 -كىيب ،حسيف حافظ ( :)2008العالقات العراقية -السعودية ،مجمة دراسات سياسية ،العدد (،)13

السنة ( ،)6بيت الحكمة ،بغداد.
عابؼا ا  /اٌشعائً اٌؼٍُّت:
 -البشابشة ،محمد عبد القادر فالح ( :)2006النزاع اإلماراتي اإليراني حول الجزر الثالث أبو موسى

طنب الكبرى طنب الصغرى ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ العمكـ السياسية ،جامعة اليرمكؾ ،األردف،
.2006

 -أبك جزر ،فداء ( :)2014العالقات اإليرانية-السعودية وانعكاساتيا عمى دول الجوار العربي (-1997

 ،)2005رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية-جامعة األزىر ،غزة.

 -الجسمي ،خميؿ إبراىيـ ( :)2012السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة حيال الجزر

العربية الثالث المحتمة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ،رسالة ماجستير ،قسـ العمكـ السياسية،
جامعة الشرؽ األكسط.

 -حسنيف ،رائد حسيف عبد اليادم ( :)2011البرنامج النووي اإليراني وانعكاساتو عمى األمن القومي

اإلسرائيمي ( ،)2010-1979رسالة ماجستير ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة األزىر -غزة.

 -أبك سعده ،محمد أحمد ( :)2012السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاومة اإلسالمية في فمسطين،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة الزىر -غزة.

 الشرقاكم ،باكيناـ رشاد ( :)1990الظاىرة الثورية والثورة اإليرانية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كميةالقتصاد كالعمكـ السياسية ،جامعة القاىرة ،القاىرة.

 العبيدم ،محمد عبد الرحمف ( :)2005إيران وقضايا المشرق العربي ( ،)1979-1941أطركحةدكتكراه غير منشكرة ،مقدمة إلى مجمس كمية التربية ،جامعة المكصؿ ،العراؽ.

 -العضايمة ،عبد ا﵀ فالح ( :)2011التنافس الدولي في آسيا الوسطى ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

كمية اآلداب كالعمكـ السياسية ،جامعة الشرؽ األكسط.

 عيساكم ،آمنة ( :)2010الدور اإلقميمي اإليراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردة ،رسالةماجستير غير منشكرة ،كمية الحقكؽ -قسـ العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة-

الجزائر.

 -الككاز ،محمد سالـ أحمد ( :)2003النفط والعالقات اإليرانية – البريطانية ( ،)1954-1948رسالة

ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة المكصؿ ،العراؽ.
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 -المدني ،أحمد محمد عمر ( :)2010العالقات األمريكية اإليرانية وتأثيرىا عمى الوضع الفمسطيني

الداخمي ( ،)2009-2006رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ السياسية ،جامعة األزىر -غزة.

 -المطيرم ،عبد ا﵀ فالح ( :)2011أمن الخميج العربي والتحدي النووي اإليراني ،رسالة ماجستير غير

منشكرة ،كمية اآلداب كالعمكـ-قسـ العمكـ السياسية ،جامعة الشرؽ األكسط.

 -ىتيت ،خالد ( :)2010موقف إيران من القضية الفمسطينية بعد اتفاق أوسمو ،رسالة ماجستير غير

منشكرة ،كمية العمكـ السياسية ،معيد الدراسات العربية ،القاىرة.
رإِا ا  /اٌخماسَش واٌّؤحّشاث اٌؼٍُّت:

 تقرير عف " ،ندوة العالقات العربية-اإليرانية " ،بتاريخ  22آيار  ،1999لندف. -تقرير مجمس الغرؼ التجارية السعكدية4711 ،

 العيسى ،شمالف ( :( 1995ندكة بعنكاف " العالقات العربية اإليرانية :االتجاىات الراىنة وآفاقالمستقبل" ،مف 24- 11سبتمبر  ،1995مركز دراسات الكحدة العربية ،الدكحة -قطر.
 شييد ،عبد الرسكؿ كمحمد ،سممى عدناف ( :)2010الموقف الخميجي من البرنامج النووي اإليراني،كقائع المؤتمر العممي السابع ،مركز دراسات الخميج العربي ،لممدة مف ( )14-13نيساف .2010

 الككاز ،محمد سالـ أحمد ( :) 2009التوجيات السياسية لممممكة العربية السعودية تجاه إيران ،بحثمنشكر ضمف كقائع المؤتمر العممي السادس ،لممدة مف ( )28-27آيار ،2009مركز الدراسات اإلقميمية-
جامعة المكصؿ ،العراؽ.

 -نكار ،إبراىيـ ( :)2016خيارات متعددة :العالقات السعودية اإليرانية بين آفاق التعاون واحتماالت

الصراع ،تقرير صادر عف المركز العربي لمبحكث كالدراسات ،بيركت.
 ك ازرة القتصاد كالتخطيط السعكدية ( :)4775التبادل التجاري بين المممكة وشركائيا التجاريينالرئيسيين ،تقرير صادر عف مصمحة اإلحصاءات العامة كالمعمكمات ،الرياض.
حاعؼا ا  /اٌصحف:
 الدخيؿ ،خالد ،إيراف :طائفية الدور تخذل طموحات السياسة ،صحيفة الحياة السعودية ،العدد( ، )17532تاريخ النشر .2011-3-4
 صحيفة أخبار الخميج ،البحرين ،عدد  28كانكف األكؿ .2002 -صحيفة األىرام ،القاىرة ،عدد  12آيار .1999

 صحيفة البيان ،اإلمارات العربية المتحدة ،عدد  2تشريف األكؿ .2002 -صحيفة البيان ،اإلمارات العربية المتحدة ،عدد  21شباط .2001
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 صحيفة الجزيرة السعودية ،عدد  2آيار .2006 صحيفة الجزيرة السعكدية ( :)2016طيران الخاسر األكبر من وقف العالقات التجارية مع الرياض،كحدة األبحاث كالتقارير القتصادية ،العدد ( ،)2016-108 ،15807الرياض.
 -صحيفة الحياة المندنية ،عدد.2007-6-18

 صحيفة الرأي العام الكويتية ،عدد  13تشريف ثاني .2005 -صحيفة السياسة الكويتية ،عدد  3آب .2009

 صحيفة القبس الكويتية ،عدد  19كانكف الثاني.2010 -صحيفة المصريون المصرية ،عدد  4آب .2010

 صحيفة النيار المبنانية ،عدد  26تشريف الثاني .2009 -صحيفة الوسط البحرينية ،عدد  14آيار .2008

 صحيفة الوطن السعودية ،عدد  4تشريف الثاني .2010 صحيفة صوت األحرار الجزائرية ،عدد  13آيار.2009 صحيفة صوت العدالة ،طيراف ،عدد  26آب .2002 وكالة أنبا طيران اإليرانية.2005 -6-27 ،ػاششااِ /صادس اإلٔخشٔج:
 أحمد محمد عبد الباسط ،عاـ  4775العاـ األبرز في تاريخ التبادؿ التجارم بيف السعكدية كايراف،صحيفة الكطف اللكتركنية ،2016-1-4 ،متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/IXge7:
-

األحكازم ،صباح المكسكم ،أذرع ك ازرة الخارجية اإليرانية في تنفيذ المشركع اإليراني في المنطقة العربية،

 4713مكقع الراصد عمى النترنتhttp://cutt.us/zv1Wk :
-

أميرة قطب ،العالقات اإليرانية الخميجية ،صحيفة صكت الشعب المصرية ،يناير  ،4773متاح عمى

الرابط التاليhttp://cutt.us/mMmL :
-

إيراف تتيـ السعكدية بدعـ الحككمة اليمنية ضد الحكثييف ،مقاؿ عمى مكقع مأرب برس ،متاح عمى

الرابط اآلتيhttp://cutt.us/ytlU :
-

باكير ،عمي حسيف" ،اكتشاؼ القكة الناعمة اإليرانية القدرات كحدكد التأثير" ،مركز الجزيرة لمدراسات،

http://cutt.us/MUfao :4714/4/17
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 البرارم ،حسف ،الحضكر السعكدم كالنفكذ اإليراني في أعقاب الربيع العربي ،10-2011- 7 ،مقاؿمتاح في صحيفة القتصادية اإللكتركنية ،عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/x7S1J :
-

البزاز ،محمد ،السياسة الخارجية لمبحريف المحددات كاإلنجازات كالتحديات ،كمية الحقكؽ ،مكناس ،عمى

الرابط التاليhttp://cutt.us/6Fld :
 البطنيجي ،عياد أحمد ،قراءة في السياسة الخارجية اإليرانية :المحدد القتصادم ،القتصاد كالطاقةالنككية ،مقاؿ عمى مكقع منبر الحرية اإللكتركني ،8-7-4711 ،متاح عمى الرابط التالي:
http://cutt.us/yI5DK
-

البكيرم ،نبيؿ ،حقيقة التدخؿ اإليراني في اليمف ،مقاؿ متاح عمى مكقع الجزيرة نت اإللكتركني25-4- ،

-

تقرير حكؿ" سجؿ العقكبات الدكلية ضد إيراف " ،مكقع الجزيرة اإللكتركني ،4714 -1-41 ،متاح عمى

 ،2013عمى ال اربط التاليhttp://cutt.us/oOI1 :

الرابط التاليhttp://cutt.us/Wjjd :

 -تقرير عمى الجزيرة نت ،نجاد يدعك الرياض لمخركج مف البحريف ، 4711-2-2 ،مكقع الجزيرة نت

اإللكتركني  ،عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/biZj :
-

تيريؿ ،أندرك ،التنافس السعكدم اإليراني كمستقبؿ أمف الشرؽ األكسط ،مجمكعة الخدمات البحثية29 ،

ديسمبر  ،4711عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/HNeCY :
-

الجبمي ،ىاني عبد المكجكد ،الحرب السادسة ضد الحكثييف بيف التدخؿ اإليراني كالصراع الداخمي ،مقاؿ

متاح عمى الرابط اآلتيhttp://www.aljazeera_online.net/index.php :

 -جكجنسكي ،يكئيؿ ،عالقات العربية السعكدية -إيراف خصكمة أيديكلكجية كمنافسة عمى النفكذ اإلقميمي،

مذكرة رقـ ( ،)114معيد بحكث األمف القكمي ،جامعة تؿ أبيب31 ،مارس  ،4711عمى الرابط التالي:
http://cutt.us/Jawd
 جكرج ،مجدم ،المكقؼ السعكدم كالمكقؼ العربي مف أزمة لبناف ،مقاؿ متاح عمى الرابط اآلتي:http://cutt.us/Er0fY
 -حمداف ،حساـ ،العالقات السعكدية اإليرانية تقيقر بعد تقدـ ،مقاؿ متاح عمى مكقع الجزيرة -نت،

14شباط  ،4775عمى الرابط اآلتيhttp://cutt.us/8sl1 :
-

الخضيرم ،عبد العزيز ،السعكدية كالمد اإليراني ،مقاؿ منشكر في مجمة السكينة اإللكتركنية 9،يكنيك

 ،4712متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/iwe7 :
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 خميؿ ،حسيف ،التنافس اإلقميمي بيف السعكدية كايراف :مناطؽ الشتباؾ غير المعمنة ،تاريخ 30-8- ،2015عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/DRm5P :

 الخياط ،ىيثـ ،الصراع اإلقميمي بيف إيراف كالسعكدية ،مقاؿ متاح عمى مكقع الحجاز عمى الرابط اآلتي:http://www.alhejaz.org/seyasah/018607.htm
 ك ازرة الخارجية اإليرانية ،دستكر الجميكرية اإلسالمية اإليرانية( ،المادة الرابعة ( ،1767 ،متاح عمىالرابط التاليhttp://cutt.us/VC6im :
 دياب ،أحمد ،إيراف كركسيا حجر عثرة في كجو دكؿ الخميج ،صحيفة المجمة اإللكتركنية .4713،عمىالرابط التاليhttp://cutt.us/mofo :

 زكي ،سمير ،كيؼ سيتعامؿ العرب مع إيراف ،مقاؿ في صحيفة البينة العراقية ،متاح عمى الرابط اآلتي:http://cutt.us/E14S
 -زماف ،أحمد ،األطماع اإليرانية في البحريف مسمسؿ ل ينتيي ،صحيفة البالد 27 ،مارس ،4711عمى

الرابط التاليhttp://cutt.us/Zp3dr :
 الزكيرم ،محجكب ( :)4711العالقات اإليرانية – السعكدية في ظؿ الممفات الساخنة بالمنطقة،،2013/12/05
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/05/20125983013255262.htm
 الزكيرم ،محجكب ،العبء المذىبي :العكامؿ الحاكمة لمسياسة اإليرانية تجاه العالـ العربي ،مقاؿ منشكرعمى المكقع اإللكتركني لمجمة السياسة الدكلية ،4711،عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/tsC0I :
 الزكيرم ،محجكب ،العالقات اإليرانية السعكدية في ضكء الممفات الساخنة بالمنطقة ،مقاؿ متاح عمىمكقع مركز الجزيرة لمدراسات ،4714 ،عمى الرابط التالي:
http://cutt.us/Pbnv8
 الزكيرم ،محجكب ،إيراف خسرت الرأم العاـ العربي بسبب مكاقفيا مف الثكرات ،مقاؿ منشكر عمى مكقعالمركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات 6 ،فبراير  ،4714عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/NNJg :
 السعكدية تتكعد الحكثييف .كايراف تدعك اليمف لميادنة الشيعة ،مقاؿ متاح عمى مكقع العربية نت ،عمىالرابط اآلتيhttp://cutt.us/c7Mn :

 السعكدية تفسد مخطط إيراني يستيدؼ أمف الخميج ،مقاؿ متاح عمى مكقع البينة عمى الرابط اآلتي:http://cutt.us/bcVG5
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 السممي ،محمد ،إيراف كاستغالؿ الكرقة الفمسطينية ،صحيفة الشرؽ األكسط 4 ،سبتمبر ،4713العدد( ،)1121عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/pmt6 :

 -سميماف ،عبد المالؾ ،دكؿ الخميج كأزمة البحريف ،مقاؿ في صحيفة أخبار الخميج ،15-8-2015 ،عمى

الرابط التاليhttp://cutt.us/CLMW :

 -الشمكشي ،حسيف ،الكىابية كالديمقراطية "استئناؼ مرحمة" ،4711 -14-41 ،متاح عمى الرابط التالي:

http://cutt.us/5o23
-

صالحي ،عمي أكبر ،سكريا تمثؿ أقكل حمقة في سمسمة محكر المقاكمة ،مقاؿ منشكر عمى صحيفة

الكطف اإللكتركنية ، 4714-4-4 ،عمى الرابط التالي:
http://cutt.us/TTzMx
 صحيفة أخبار العرب ،الحرب الباردة اإليرانية السعكدية تسخف كاليمف بيت القصيد ،مقاؿ متاح عمىالرابط التاليhttp://cutt.us/IpnPr :

 -صحيفة البياف اإلماراتية ،التعاكف السعكدم اإليراني يتجاكز التفاؽ األمني ،4771 -1-17 ،مكقع

البينة اإللكتركني ،متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/TVh3 :
-

صحيفة البينة العراقية ،السعكدية تدعك الجيكش الخميجية لمكاجية التيديدات اإليرانية ،مقاؿ متاح عمى

الرابط اآلتيhttp://cutt.us/uj0cX :
 صحيفة البينة العراقية ،الصراع السعكدم -اإليراني ..تاريخ مف التعاكف كالعداء ،متاح عمى الرابطاآلتيhttp://cutt.us/Pf34 :
 صحيفة الخميج الجديد ،تاريخ  ،5-6-2015عمى الرابطhttp://cutt.us/CRRH0 : صحيفة الرأم الككيتية ،السعكدية كايراف مف الكد الممغكـ إلى الصداـ المكشكؼ ،مكقع صحيفة الرأم، 26نكفمبر  ،4711عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/EFyy :

 صحيفة القبس الككيتية " ،نجاد :فصؿ جديد مف التعاكف فتح في الخميج الفارسي" ،تقرير منشكر عمىمكقع صحيفة القبس الككيتية اإللكتركني ، 4775-14-2 ،عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/HrLS :
 -صحيفة القدس العربي" ،الحرب في سكرية تكسع الخالؼ بيف المرجعيات الدينية الشيعة في العراؽ

كايراف" ،4711 -5-41 ،متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/kYOBq :
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-

صحيفة اليكـ ،لقاء "إسالـ آباد" حكؿ مسار العالقات السعكدية اإليرانية ،بتاريخ ،-4771 -4-11

متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/j8gX2 :
 -صحيفة بياف اليكـ ،البحريف .صراع بيف السعكدية كايراف 4711 ،مكقع صحيفة بياف اليكـ اإللكتركنية،

عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/UqJ24 :

 الصياد السياسية( ،مجمة) ،تشنجات عيد نجاد ،4713 ،مقاؿ متاح عمى الرابط التالي:http://cutt.us/UiPb
 الطائي ،عبد الرازؽ خمؼ محمد ،السياسة السعكدية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي-مبادرات السالـالكطف

نمكذجان ،مكقع دنيا
http://cutt.us/FllI
 عبد الحي ،كليد" ،بنية القكة اإليرانية كآفاقيا" ،مركز الجزيرة لمدراسات:4711 -2-14 ،-

اللكتركني،

تاريخ

النشر

،4717-4-1

عمى

الرابط

التالي:

http://cutt.us/6iXgV
العزباكم ،يسرم ،مف الجفاء إلى التيدئة " سيناريكىات متقمبة لمعالقات الخميجية اإليرانية" ،مقاؿ منشكر

عمى المكقع اللكتركني لممركز العربي لمبحكث كالدراسات 29 ،ديسمبر  ،4711عمى الرابط التالي:
http://cutt.us/3DgFn
 العكمكؾ ،فرج ،السياسة السعكدية تجاه ثكرات الربيع العربي 24 ،أغسطس  ،4711مقاؿ متاح عمىمكقع الجزيرة نت اإللكتركني ،عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/bu91w :

 العمي ،محمد ،دللت زيارة نجاد لجزيرة أبك مكسى ،شبكة الجزيرة -نت ،تاريخ المقاؿ ،4714 -2-11عمى الرابطhttp://cutt.us/StzR :
-

عمي ،ىند مصطفى ،إيراف كالسعي الحثيث لتطكير القدرات العسكرية دكرية مختارات إيرانية ،مكقع البينة

اإللكتركني ،عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/9KRk :
-

العمرم ،حسف أحمد "،القرار السياسي في إيراف بيف الثكرة كالدكلة " ،مركز الجزيرة لمدراسات:-2-14 ،

http://cutt.us/hw7I6
-

كريمة ،عدناف ،مخاكؼ خميجية مف تقارب أمريكي إيراني ،...صحيفة رأم اليكـ اإللكتركنية،

11أكتكبر ،4711عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/CvnD :

 ماتيسف ،تكبي ،الخميج الطائفي مقابؿ الربيع العربي ،أكتكبر ،4711متاح عمى الرابط:http://cutt.us/jaziB
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 المانع ،صالح ،البعد اإليديكلكجي في العالقات السعكدية اإليرانية ،مكقع مجمة الراصد اإللكتركني47 ،يكليك  ،4777متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/EZuJv :
 مجمة الحجاز ،الممؼ النككم اإليراني كتطكرات المكقؼ السعكدم ،مقاؿ متاح عمى الرابط اآلتي:http://cutt.us/xpqN
 مف تاريخ العالقات السعكدية-اإليرانية ،تقرير يعني بشؤكف الخميج العربي كالجزيرة العربية ،العدد (،)41 ، 47772متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/L8Fav :
 منير ،شيماء أحمد ،تقرير غير سرم عف القكة العسكرية إليراف ،مختارات إيرانية ،4717 ،مكقع األىراـالرقمي اإللكتركنيhttp://cutt.us/kyVDX :
 مكسكعة المممكة العربية السعكدية ،أىمية المممكة كمكانتيا ،4711،عمى الرابط التالي:http://cutt.us/wE4WO
 مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء ،العالقات اإليرانية السعكدية 4712 ،متاح عمى الرابط التالي:http://cutt.us/YDkrJ
 مكقع العربية نت ،في  44تشريف األكؿ/أكتكبر ،4777عمى الرابط اآلتي:http://www.alarabia.net
 مكقع مأرب برس ،مقاؿ متاح عمى الرابط اآلتيhttp://cutt.us/vIUK : مكقع مجمة (المجمة) متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/430jf :-

مكقع ك ازرة البتركؿ كالثركة المعدنية في المممكة العربية السعكدية ،السياسة البتركلية السعكدية1776 ،

عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/9avOD :
 مكقع ك ازرة التربية كالتعميـ السعكدية ،جغرافية المممكة العربية السعكدية ،1777،الرابط التالي:http://cutt.us/rghrv
-

ميجا ،بكل ،محاكلة لغسيؿ سمعة إيراف في البيت الحراـ ،مقاؿ متاح عمى مكقع مجمة (المجمة

(اللكتركني بتاريخ 11نكفمبر  ،4777متاح عمى الرابط التي:
http://cutt.us/FcHKC
 -ناجي ،محمد عباس ،إيراف كالربيع العربي :اعتبارات متداخمة كاستحقاقات مؤجمة ،مقاؿ متاح عمى الرابط

التاليhttp://cutt.us/sRKE :
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-

نعناع ،عبد القادر ،دكر العامؿ الديني في سمكؾ السياسة الخارجية اإليرانية ،مركز المزماة لمدراسات

كالبحكث ،7-10-2013 ،متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/9hVIg :
 أبا نمي ،راشد " ،السعكدية تشير سالح النفط في كجو إيراف " ،مكقع إيرـ نيكز ،14-4-2014 ،متاحعمى الرابط التاليhttp://cutt.us/412Ne :
 -نكر الشامسي ،الحرس الثكرم اإليراني يستفز اإلمارات ،صحيفة الخميج الجديد ،26-4-2015 ،متاح

عمى الرابطhttp://cutt.us/FUVvV :

 ك ازرة الخارجية اإليرانية ،دستكر الجميكرية اإلسالمية اإليرانية( ،المادة الرابعة) ،1767 ،متاح عمىالرابط التاليhttp://cutt.us/VC6im :
 -ككالة فارس اإليرانية لألنباء ،متاحة عمى المكقعhttp://www.Farisnews.com :

 كيرم ،فريدريؾ كسجاد بكر ،كريـ ،تكازف بعيد المناؿ :أميركا كايراف كالسعكدية في الشرؽ الكسطلمشرؽ

المتغير ،مركز كارنيغي
http://cutt.us/rxwfg
 ككيميس كسياسة السعكدية تجاه إيراف ،تقرير متاح عمى الرابط اآلتي:-

األكسط،

46

آيار/مايك

،4712

عمى

الرابط

التالي:

http://cutt.us/rHdo
يماني ،مي ،الشيعة في السعكدية "انتفاضة الميمشيف عمى قبضة الكىابييف ،ترجمة :صفية مسعكد،

 ،4777عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/S9ctm :
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