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مقدمة 

ــرين  ــي 3 أكتوبر/تش ــان، ف ــن فرح ــل ب ــعودي فيص ــة الس ــر الخارجي ــات وزي ــاءت تصريح ج

ــد  ــة لتؤك ــعودية اإليراني ــات الس ــن المباحث ــة م ــة رابع ــن جول ــاء م ــول االنته األول 2021، ح

وجــود مفاوضــات قائمــة، كمــا أنهــا جــاءت مؤكــدة للتصريحــات الســابقة للرئيــس العراقــي 

برهــم صالــح، الــذي أعلــن فــي وقــت ســابق اســتضافة بلــده ألكثــر مــن جولــة جمعــت بيــن 

الطرفيــن، مــن أجــل مناقشــة مجموعــة مــن القضايــا التــي ينبغــي االتفــاق حولهــا لمواكبة 

ــة.  ــي المنطق ــة ف ــة األمريكي ــر السياس ــا تغي ــي فرضه ــة الت ــرات اإلقليمي التغي

اشــتملت المفاوضــات علــى مناقشــة ملفــات عــدة، أبرزهــا تهدئة وتيــرة الحــروب بالوكالة 

مــن أجــل تخفيــض التوتــر فــي المنطقــة، وإعــادة افتتــاح القنصليــات والتمثيــل الدبلوماســي 

بيــن البلديــن، إضافــة إلــى مناقشــة مقتــرح بإنشــاء طريــق دولــي يربــط بيــن مشــهد اإليرانيــة 

وكربــاء العراقيــة ومكــة الســعودية.

إلــى أي مــدى يمكــن لهــذه الجــوالت أن تفضــي إلــى اتفــاق دائــم بيــن البلديــن؟ وكيــف 

أمــن  وعلــى  الطرفيــن  بيــن  المشــتركة  الملفــات  علــى  االتفاقيــات  هــذه  ســتنعكس 

المنطقــة؟

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/09/23/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/a-56367051
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إمكانات التقارب السعودي اإليراني

نظــرًا للظــروف والتغيــرات اإلقليميــة التــي تشــهدها المنطقــة أصبــح مــن الممكــن 

يواجههــا  التــي  فالســياقات  الطرفيــن،  بيــن  تقــارب  حــدوث  إمكانيــة  عــن  الحديــث 

الطرفــان تحتــم عليهمــا ضــرورة االنطــاق مــن قاعــدة مشــتركة. وعلــى الرغــم مــن 

ــفارة  ــام الس ــب اقتح ــذ 2016 عق ــنوات؛ من ــس س ــة خم ــتمرت قراب ــي اس ــداء الت ــة الع حال

الســعودية فــي طهــران مــن قبــل محتجيــن إيرانييــن اعتراضــً علــى إعــدام المعــارض 

الشــيعي نمــر النمــر، جــاءت التصريحــات األخيــرة لوزيــر الخارجيــة الســعودي فيصل بــن 

ــبقً  ــرح مس ــذي ص ــح ال ــم صال ــي بره ــس العراق ــابقة للرئي ــات الس ــد التصريح ــان لتؤك فرح

باســتضافة بــاده ألكثــر مــن جولــة جــرت بيــن البلديــن. وترتبــط إمكانــات حــدوث التقــارب 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــح ف ــي تتض ــة، الت ــة والدولي ــياقات اإلقليمي ــن بالس ــن البلدي بي

تغيير السياسة األمريكية في المنطقة

منــذ قــدوم الرئيــس األمريكــي الجديــد جــو بايــدن والمنطقــة تشــهد جملــة مــن 

التغيــرات، فمقابــل لهجــة االنتقــادات الشــديدة للســعودية رفعــت أمريــكا العقوبــات عــن 

ــي، إذ  ــووي اإليران ــروع الن ــات المش ــى مفاوض ــودة إل ــات الع ــن سياس ــي ضم ــة الحوث جماع

ــات،  ــية والمفاوض ــول الدبلوماس ــا بالحل ــكاليات وربطه ــد اإلش ــة تحيي ــدن سياس ــى باي يتبن

وذلــك مــن أجــل التفــرغ للتهديــد الجديــد الــذي يواجــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

المتمثــل بالتهديــد الصينــي والنفــوذ الروســي العســكري. ونتيجــة لتراجــع أهميــة مخاطــر 

الجماعــات اإلرهابيــة والتهديــدات اإليرانيــة جــاء إعــان االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان 

ــدة. ــة الجدي ــذه السياس ــع ه ــً م ــراق متوافق ــي الع ــكري ف ــا العس ــم وجوده وتحجي

فــي  المتحــدة  الواليــات  سياســة  مــع  متوافقــً  التقــارب الســعودي اإليرانــي  ويأتــي 

ــن  ــزء م ــذا الج ــي ه ــرب ف ــر الح ــر وخط ــدة التوت ــض ح ــن؛ األول تخفي ــن جانبي ــة م المنطق

العالــم يقلــل أيضــً مــن مســتوى التطــّرف الــذي قــد يضــر بمصالــح واشــنطن، ويقلــل هــذا 

التطــور أيضــً مــن الحاجــة إلــى االنتشــار العســكري األمريكــي أو االلتزامــات المكلفــة 

ــا  ــة، كم ــي المنطق ــدة ف ــات المتح ــاء الوالي ــن أصدق ــة وأم ــرات المائي ــة المم ــرى لحماي األخ

أن إدارة بايــدن تــدرك أن اتفــاق ســام حــذرًا مســيطرًا عليــه يفتــح اآلفــاق أمــام حركــة 

إعمــار فــي جميــع القطاعــات المدنيــة والعســكرية، ال منــاص فيــه مــن االعتمــاد علــى 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-170-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.bbc.com/arabic/world-58389881
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2391596
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الواليــات  تحــاول  آخــر  جانــب  مــن  متطــورة.  وغربيــة  أمريكيــة  واســتثمارات  صناعــات 

المتحــدة األمريكيــة مــن خــال دفــع الســعودية للتقــارب مــع إيــران احتــواء التهديــد 

ــي 27  ــان، ف ــع الطرف ــً، إذ وق ــدة 25 عام ــران لم ــع إي ــة م ــت اتفاقي ــد أن وقع ــي بع الصين

مــارس/آذار 2021 معاهــدة تعــاون اقتصــادي واســتراتيجي، وهــو تهديــد اقتصــادي وأمنــي 

تحــاول أمريــكا- بطريقــة غيــر مباشــرة- احتــواءه مــن خــال توفيــر بدائــل ال تلغــي عقوباتهــا 

علــى إيــران، وال تتركهــا بالكامــل فــي المجــال الصينــي.

فشل سياسة القطيعة والحرب بالوكالة

تزايــدت االحتقانــات السياســية فــي المنطقــة بعــد أن نشــط دور الحــروب بالوكالــة 

بيــن الفواعــل اإلقليميــة والدوليــة علــى حــد ســواء، وعلــى الرغــم مــن وجــود إمكانيــة 

االقتصاديــة  الفواتيــر  تأتــي  المنطقــة،  فــي  الصراعــات  هــذه  مثــل  الســتمرار  عســكرية 

والتبعــات األمنيــة والسياســية لتحجــم مــن فاعليــة وســيلة الحــروب بالوكالــة فــي إضعــاف 

الخصــوم. إذ لــم تتمكــن ال الســعودية وال اإلمــارات وال إيــران مــن حســم المعــارك بطريقــة 

جذريــة، ونظــرًا للتكاليــف االقتصاديــة التــي فرضتهــا الجائحــة علــى الســعودية واإلمــارات 

مــن جهــة، إضافــة إلــى الضغــط الــذي تمثلــه العقوبــات االقتصاديــة علــى إيــران، مــن جهــة 

ثانيــة، فقــد أصبــح مــن الضــروري علــى هــذه األطــراف البحــث عــن بدائــل غيــر مكلفــة، 

لكــن هــذه البدائــل لــم تكــن لتصــل إلــى اســتبدال سياســة المواجهــة بالمفاوضــات لــوال 

التغيــرات اإلقليميــة؛ إذ إن الســعي لتهدئــة إقليميــة ال ينفصــل عــن التغييــرات التــي تحصــل 

ــة  ــة األمريكي ــن األحادي ــرج م ــي خ ــام العالم ــي، فالنظ ــي واإلقليم ــتويين العالم ــى المس عل

ــً فعــودة الواليــات  األوروبيــة، مــع وجــود دور متنــاٍم لــكل مــن روســيا والصيــن، أمــا إقليمي

المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي مــع طهــران ســتعني نوعــً مــن التهدئــة مــع حلفــاء 

واشــنطن فــي المنطقــة.

ضرورة الحد من دور المشاريع المنافسة في المنطقة

خــال فتــرة القطيعــة فــي الســنوات الخمــس بيــن الطرفيــن تنامــى دور مشــاريع 

منافســة فــي المنطقــة علــى حســاب كلٍّ مــن الســعودية وإيــران، فالــدور التركــي تنامــى 

التــي  السياســية  واالتفاقــات  التكنولوجيــة  اإلمكانيــات  عقــب  العســكري  الجانــب  فــي 

فضــًا  المنطقــة،  ملفــات  مختلــف  فــي  أوســع  حضــور  تحقيــق  مــن  تركيــا  مكنــت 

https://www.bbc.com/arabic/world-55181117
https://www.bbc.com/arabic/world-55181117
https://www.bbc.com/arabic/world-55181117
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/6441/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2096026
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2096026


تقدير موقف

6

مستقبل المباحثات السعودية اإليرانية | هل من اتفاق يلوح في األفق بينهما؟

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

عــن أن مشــروع التطبيــع اإلســرائيلي يأتــي فــي ســياق إضعــاف المشــاريع المتنافســة فــي 

المنطقــة، ومــن هنــا يأتــي ســعي الطرفيــن الســتعادة النشــاط الدبلوماســي بينهمــا مــن 

أجــل مواجهــة هــذه المشــاريع، فمــن جهــة تســعى إيــران إلــى تحســين عاقتهــا بالريــاض 

لتســهم فــي تقليــص آثــار التطبيــع بيــن اإلمــارات والبحريــن مــع الكيــان اإلســرائيلي، من أجل 

تقليــص أجــواء المواجهــة فــي الخليــج وتحســين مكانتهــا اإلقليميــة، ومــن أجــل تحســين 

ظــروف مفاوضــات المشــروع النــووي. ومــن جهــة الســعودية يأتــي تقاربهــا مــع إيــران 

ــن  ــول الديمقراطيي ــد وص ــً بع ــي، خصوص ــب األمريك ــا بالجان ــدم ثقته ــى ع ــل عل ردة فع

ــة  ــب المنطق ــي تجني ــا ف ــع رغبته ــً م ــي متوافق ــران يأت ــع إي ــا م ــا أن تقاربه ــلطة، كم للس

ــدًا  ــا تبنــت أســلوبً جدي ــزاز سياســي، خصوصــً بعــد االنســحاب األمريكــي، ومــن هن ألي اهت

فــي إدارة ملفــات المنطقــة يقتضــي ضــرورة تقســيم األدوار بينهــا وبيــن إيــران.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/13/%D8%A7%D8%A7-597
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/13/%D8%A7%D8%A7-597
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دوافع التقارب السعودي-اإليراني

ينطلــق الطرفــان مــن عــدد مــن الدوافــع الذاتيــة، التــي مهــدت لحــدوث أكثــر مــن جولــة 

مفاوضــات جمعــت بينهمــا ســرًا ثــم أعلــن عنهــا فــي وقــت الحــق، ومــن هــذه الدوافــع اآلتــي:

الدوافع السعودية

ــات  ــد أن الملف ــران نج ــع إي ــه م ــي تقارب ــعودي ف ــف الس ــي الموق ــق ف ــال التدقي ــن خ  م

النقــاط  فــي  الدوافــع  هــذه  وتتمثــل  مفاوضاتــه،  فــي  الرئيســي  المحــرك  هــي  األمنيــة 

ــة: ــية التالي الرئيس

وقف التهديد الحوثي وإنهاء الحرب في اليمن:	 

لألمــن  حقيقــي  تهديــد  مصــدر  الحوثيــة  الهجمــات  شــكلت  األخيــرة  الســنوات  فــي 

الســعودي، خصوصــً بعــد أن اســتهدفت عصــب االقتصــاد الســعودي المتمثــل بالنفــط، 

التحتيــة  للبنــى  اســتهدافها  خــال  مــن  الســعودي  للداخــل  اســتهدافها  إلــى  إضافــة 

يمكــن  ال  حقيقيــً  تهديــدًا  بمجملــه  شــكل  مــا  وهــو  الحيويــة،  واألماكــن  والمطــارات 

مواجهتــه مــن خــال خارطــة التحالفــات القديمــة وعاقتهــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

ــران  ــة إي ــال مخاطب ــن خ ــل م ــن، ب ــي اليم ــدودة ف ــكرية المح ــات العس ــال العملي ــن خ أو م

ــن. ــي اليم ــي ف ــة الحوث ــي لجماع ــول الرئيس المم

والحــرب فــي اليمــن لهــا تكلفتهــا االقتصاديــة العاليــة؛ بســبب حــرب االســتنزاف التــي آل 

ــل  ــذي يثق ــادي ال ــط االقتص ــدة الضغ ــن ح ــد زادت م ــن. وق ــي اليم ــراع ف ــهد الص ــا مش إليه

كاهــل الســعودية التأثيــرات االقتصاديــة الســلبية التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، إضافــة 

ــت  ــد أن أصبح ــة بع ــا اإلدارة األمريكي ــي تبنته ــة الت ــية والصريح ــادات القاس ــة االنتق ــى لهج إل

فــي يــد الديمقراطييــن، كمــا أن واشــنطن أعلنــت ســابقً أنهــا ســتوقف دعمهــا للريــاض فــي 

حــرب اليمــن. هــذه التغيــرات دفعــت الجانــب الســعودي إلــى البحــث فــي البدائــل التــي يمكــن 

ــوالت  ــت ج ــا تضمن ــن هن ــكرية، وم ــائل العس ــن الوس ــدًا ع ــن بعي ــي اليم ــرب ف ــي الح أن تنه

ــً. ــف أيض ــذا المل ــات ه المفاوض

الخوف على مكانتها اإلقليمية:	 

تنامــي الــدور اإليرانــي وفاعليتــه العســكرية فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة وفــي المقابــل تأخر 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/2192260
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210916-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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المملكــة فــي حســم المعركــة فــي اليمــن قــد يكــون لــه انعكاســات ســلبية علــى تــوازن 

القــوى فــي المنطقــة، كمــا أن التقــارب األمريكــي مــع إيــران بشــكل قــد يفضــي إلــى مضيها 

فــي المشــروع النــووي ســيكون لــه تبعاتــه األمنيــة والسياســية علــى الســعودية، وهــو أمــر 

تحــاول وقفــه أو تأجيلــه علــى األقــل مــن خــال اســتعادة حضورهــا ودورهــا فــي دول 

ــر القائــم مــن  المنطقــة مــن خــال التوصــل إلــى تفاهمــات تســهم فــي تبريــد حالــة التوت

ــروري  ــم وض ــن مه ــتتباب األم ــة. إذ إن اس ــي المنطق ــية ف ــات السياس ــة االحتقان ــل حلحل أج

مــن أجــل المضــي فــي مشــاريع التنميــة، فمــن خــال إيجــاد حــل لحــرب اليمــن يمكــن 

للمملكــة المضــي فــي مشــروع رؤيــة 2030، وهــو المشــروع الــذي يتوقــع منــه تعزيــز مكانــة 

الســعودية إقليميــً ودوليــً.

الدوافع اإليرانية

ــات  ــد أن الملف ــعودية نج ــع الس ــا م ــي تقاربه ــران ف ــف إي ــي موق ــق ف ــال التدقي ــن خ م

االقتصاديــة هــي المحــرك الرئيســي فــي مفاوضاتهــا، وتتمثــل هــذه الدوافــع فــي النقــاط 

الرئيســية التاليــة:

إيجــاد فــرص اقتصاديــة مــع المملكــة تخفــف مــن ضغــط العقوبــات 	 

المفروضــة عليهــا: االقتصاديــة 

ــا  ــي فرضته ــوط الت ــدة الضغ ــف ح ــران تخفي ــاول إي ــة تح ــع المملك ــا م ــال تقاربه ــن خ م

أمــر  العقوبــات االقتصاديــة ومنعتهــا مــن االســتفادة مــن إمكاناتهــا االقتصاديــة، وهــو 

ينعكــس ســلبً علــى مشــاريعها التوســعية فــي المنطقــة، وعلــى قدرتهــا فــي المضــي فــي 

مشــروعها النــووي، وعلــى قدرتهــا فــي الحفــاظ علــى اســتقرارها الداخلــي فــي ظــل تنامــي 

االحتجاجــات الداخليــة.

وقف الدعم السعودي لجبهات المعارضة اإليرانية	 

فــي الفتــرة األخيــرة ازدادت معانــاة إيــران بســبب اســتمرار العقوبــات االقتصاديــة، وتغيــر 

األوضــاع اإلقليميــة، وعــدم قدرتهــا علــى الحســم العســكري، كمــا أن وجــود معارضــة 

داخليــة، إضافــة إلــى وجــود احتجاجــات شــعبية علــى تــردي األوضــاع االقتصاديــة، يزيــد 

مــن حجــم الضغــوط التــي تعتــرض مشــاريعها فــي المنطقــة. وتــدرك إيــران أن تنامــي 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210922-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.bbc.com/arabic/topics/c7zp578ny5jt
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هــذه الضغــوط مرتبــط بالتغيــرات اإلقليميــة إضافــة إلــى وجــود عامــل الدعــم الخارجــي أيــً 

كان مصــدره. ومــن هنــا ضمنــت بنــد التوقــف عــن دعــم المعارضــة وتقديــم أي دعــم 

سياســي أو إعامــي أو مالــي لهــا مــن قبــل الســعودية ضمــن الشــروط األساســية فــي 

جــوالت مفاوضاتهــا، إذ كان علــى رأس هــذه الشــروط وقــف دعــم الســعودية لـ«جيــش 

العــدل«، ومقــره فــي بلوشســتان، جنــوب شــرق إيــران، ويمثــل المعارضــة الســنية بالمنطقــة، 

ومنظمــة مجاهــدي خلــق اإليرانيــة، وفصائــل المعارضــة األحوازيــة؛ إذ تتهــم طهــران الريــاض 

ــذ علــى جهــاٍت أمنيــة  بتقديــم دعــم وتمويــل لهجمــات الجماعــة المســلحة التــي كانــت تنفَّ

وعســكرية تابعــة للنظــام اإليرانــي.

تنسيق جهود الدعم السعودي واستثماراته في العراق وسورية	 

فــي ظــل اســتمرار أمــد الصــراع وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة أصبــح مــن الصعــب 

ــا  ــرت بنيته ــد أن دم ــة بع ــروب بالوكال ــهدت الح ــي ش ــق الت ــي المناط ــاة ف ــتمرار الحي اس

التحتيــة، وفــي حيــن أعلنــت الســعودية إمكانيــة تبنيهــا مشــاريع إعــادة اإلعمــار، ظهــرت 

ــي  ــار ف ــادة األعم ــط إع ــف خط ــة توظي ــن إمكاني ــي م ــب اإليران ــل الجان ــن قب ــات م تخوف

تقليــص المكتســبات اإليرانيــة وتقليــص نفوذهــا فــي الداخــل الســوري والعراقــي، أو 

اســتخدام تلــك المســاعدات والخطــط فــي الضغــط علــى التيــارات الشــيعية التي ُشــكلت 

خــال الفتــرة الســابقة، ومــن هنــا ركــزت علــى ضــرورة وضــوح أهــداف واســتراتيجيات تلــك 

الخطــط بشــكل ال يتعــارض مــع مصالحهــا فــي أماكــن وجودهــا فــي تلــك المناطــق.

احتواء التغيرات اإلقليمية التي ليست في مصلحتها	 

ــت  ــد عان ــوريا فق ــراق وس ــن الع ــي كل م ــر ف ــي كبي ــوذ إيران ــود نف ــن وج ــم م ــى الرغ عل

ــمها  ــة حس ــل صعوب ــي ظ ــورية ف ــة الس ــرب األهلي ــي الح ــة ف ــارات متتالي ــن خس ــرًا م مؤخ

عســكريً، باإلضافــة إلــى خســارتها لبعــض نفوذهــا فــي األوســاط االجتماعيــة العراقيــة 

بعــد االحتجاجــات الرافضــة للتدخــات اإليرانيــة التــي انطلقــت عــام 2019، وأرغمــت حليفهــا 

رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد المهــدي علــى االســتقالة. كمــا أن انســحاب الواليــات 

ــً  ــً إضافي ــكل تحدي ــلطة ش ــى الس ــنية إل ــان الس ــة طالب ــول حرك ــة ووص ــدة األمريكي المتح

للنفــوذ اإليرانــي فــي المنطقــة، وصــار مــن المحتــم عليهــا أن تتبنــى أســاليب سياســية 

جديــدة تميــل إلــى الجانــب الدبلوماســي أكثــر مــن الحســم العســكري حتــى تتواكــب 

ــابقة. ــبها الس ــد مكاس ــرات وال تفق ــذه التغي ــع ه م

https://www.bbc.com/arabic/world-58256179
https://www.bbc.com/arabic/world-58256179


تقدير موقف

10

مستقبل المباحثات السعودية اإليرانية | هل من اتفاق يلوح في األفق بينهما؟

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

انعكاسات التقارب السعودي اإليراني على ملفات المنطقة

كا الطرفيــن يملــكان ثقــًا فــي المشــهد السياســي واألمنــي فــي المنطقــة، لــذا 

انعكســت حالــة التوتــر القصــوى التــي شــابت العاقــة بينهمــا علــى مختلــف الملفــات 

األمنيــة والسياســية فــي المنطقــة علــى مــدار الســنوات الخمــس المنصرمــة، وفــي حــال 

المضــي فــي تحديــد مامــح جــوالت المفاوضــات القائمــة وتمكــن الطرفيــن مــن تحقيــق 

ــا: ــدة، أبرزه ــات ع ــة انعكاس ــهد المنطق ــا فستش ــي بينهم ــارب حقيق تق

إمكانية حل إشكاليات المنطقة بجهود إقليمية

ــر  ــات النظ ــب وجه ــي تقري ــم ف ــي القائ ــدور العراق ــى ال ــر إل ــكان النظ ــة بم ــن األهمي م

بيــن الطرفيــن، فعلــى الرغــم مــن أنــه قائــم بفعــل تأثيــر أمريكــي نتيجــة تقــارب الســلطة 

السياســية الجديــدة مــع المحــور الغربــي، فإنــه وعلــى عكــس المتوقــع كان لــه دور فــي 

نجــاح التقريــب بيــن الســعودية وإيــران مــن خــال تبنيــه جــوالت المفاوضــات علــى أراضيــه، 

ويأتــي الــدور العراقــي ليعيــد النظــر إلــى إمكانيــة حــل الملفــات الســاخنة مــن قبــل الفواعل 

اإلقليميــة دون الحاجــة إلــى تدخــل األطــراف الخارجيــة، ولــم يكــن لهــذا الــدور العراقــي أن 

ــي  ــهد ف ــن المش ــحابها م ــى انس ــدة عل ــات المتح ــزم الوالي ــوال ع ــطح ل ــى الس ــر عل يظه

الدوليــة  التهديــدات  تنامــي  أمــام  االســتراتيجية  أهميتهــا  تراجعــت  أن  بعــد  المنطقــة 

الجديــدة المتمثلــة بالتهديــد الصينــي والــدور الروســي.

تخفيض حدة التوترات في مختلف الجبهات 

التقــارب الســعودي اإليرانــي قــد يكــون لــه انعكاســاته اإليجابيــة علــى ملفــات الصــراع 

ــه  ــى أن ــر إل ــن التقري ــر م ــير كثي ــة، إذ يش ــدول العربي ــي ال ــم ف ــي القائ ــكري والسياس العس

فــي حــال حصــل تفاهــم بيــن إيــران والســعودية فســيؤدي ذلــك إلــى إنهــاء الحــرب بالوكالة 

فــي المنطقــة، والحكومــة اللبنانيــة ســوف تتشــّكل، ألن المشــكلة األساســية فــي تشــكيل 

ــران أن  ــعودية وإي ــن للس ــث يمك ــية، بحي ــات السياس ــاد التحالف ــي عن ــن ف ــة تكم الحكوم

تســاعدا اللبنانييــن علــى تشــكيل الحكومــة وترتيــب الوضــع االقتصــادي، والصــراع فــي 

اليمــن مــن الــوارد جــدًا أن ينتهــي، كمــا يمكــن أن يســتتب الوضــع فــي العــراق، إضافــة إلــى 

ذلــك قــد يــؤدي هــذا التقــارب إلــى زيــادة الزيــارات بيــن الريــاض ودمشــق، التــي مــن الممكــن 

https://www.bbc.com/arabic/world-57469097
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/a-57499457
https://www.noonpost.com/content/20412
https://www.noonpost.com/content/20412
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أن تفشــل قانــون قيصــر فــي حــال التفاهــم، وموضــوع إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا ســيكون 

ــي  ــر اإلقليم ــدة التوت ــف ح ــي تخفي ــهم ف ــد يس ــدوره ق ــذا ب ــه، وه ــر في ــة دور كبي للمملك

اســتقرار  علــى  ينعكــس  قــد  بشــكل  للطرفيــن،  الداخليــة  المشــاكل  إلــى  وااللتفــات 

الــدول المتضــررة مــن الصــراع بينهمــا.

 إمكانية تشكل دبلوماسية جديدة تعيد رسم خارطة التحالفات

علــى عكــس التوقعــات المســبقة، لــم يــؤد االنســحاب األمريكــي؛ مــن أفغانســتان 

ــدت  ــحابات مّه ــذه االنس ــدو أن ه ــل يب ــى، ب ــن الفوض ــة م ــار حال ــى انفج ــراق، إل ــً الع وحالي

لتشــكيل دبلوماســية إقليميــة قائمــة علــى أســاس المفاوضــات التــي قــد تعــود بالفائــدة 

علــى اإلقليــم، حيــث يســعى جميــع الفاعليــن إلــى إصــاح العاقــات المتوتــرة للبــدء 

ــا  ــاح تركي ــال انفت ــن خ ــً م ــك جلي ــح ذل ــادم. ويتض ــوى الق ــوازن الق ــوء ت ــي ض ــد ف ــن جدي م

ــى  ــة إل ــر، إضاف ــو قط ــة نح ــي المنطق ــا ف ــعودية وحلفائه ــه الس ــا، وتوج ــى خصومه عل

التصريحــات األخيــرة التــي تفيــد بإمكانيــة حلحلــة الملفــات العالقــة بيــن الريــاض وطهــران.

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/20210929-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
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خاتمة 

ــاء  ــران ج ــعودية وإي ــن الس ــت بي ــي جمع ــاث الت ــوالت الث ــابت الج ــي ش ــرية الت ــد الس بع

ــن،  ــن الطرفي ــم بي ــوار قائ ــات وح ــود مفاوض ــزم بوج ــاب الج ــح ب ــرًا ليفت ــا مؤخ ــان عنه اإلع

ــر  ــض النظ ــوده. وبغ ــن كل بن ــف ع ــم ُيكَش ــن ل ــاوره لك ــض مح ــح بع ــددت مام ــوار تح ح

عــن الكشــف عــن هــذه البنــود مــن عدمهــا يبــدو أن الطرفيــن عازمــان علــى المضــي فــي 

ــحاب  ــا االنس ــي فرضه ــات الت ــة التحدي ــم وطبيع ــع حج ــب م ــدة تتناس ــة جدي ــي سياس تبن

ــن  ــا رك ــتوجب منهم ــة تس ــرات إقليمي ــود تغي ــى وج ــة إل ــة، إضاف ــن المنطق ــي م األمريك

حالــة الجمــود السياســي وتبنــي خطــوات تكتيكيــة مشــتركة تجنبهمــا دفــع الثمــن 

ــة. ــتمرت القطيع ــال اس ــي ح ــيدفعانه ف ــذي س ــي ال الغال

لكــن هــل لمثــل هــذه التقاربــات أن تنهــي حالــة العــداء الجــذري الــذي يغلــف العاقــة؟ 

ــة؟  ــروب بالوكال ــن الح ــدة م ــوالت جدي ــا ج ــتراحة تليه ــة اس ــبه بجول ــتكون أش ــا س أم أنه

إجابــة هــذا الســؤال مرتبطــة بشــكل أساســي بمــدى قــدرة الطرفيــن علــى تجــاوز ملفــات 

العــداء والتوصــل إلــى بنــود اتفــاق ملزمــة بينهمــا، كمــا أنــه مرهــون بالتغيــرات المتســارعة 

والطارئــة التــي تشــهدها المنطقــة.



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسامي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




