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ما مدى فعالية سياسة السعودية ف ي� مجابهة إيران؟
الملخ��ص :يهــدف هــذا المقــال إىل دراســة السياســة الجديــدة للمملكــة العربيــة الســعودية تجــاه إيـران ف� الـ شـرق أ
الوســط .ففــي حـ ي ن
ـ� بــدأ صعــود
ي
ف
منحــى مــن التصعيــد المتواصــل بـ يـ�ن
المل�كـ س��لمان إىل العـ�رش صفح��ةً جديــدة ي� العالقــات إ
اليرانية-الس��عودية ،أدى نه��ج محمــد بــن ســلمان إىل ً
ف
ف
ـوالت إىل
ـوالت ي� تــوازن القــوى إ
القليميــة ،وهــي تحـ ٍ
البلديــن .ومــع ذلــك ،فهــذه ليســت القصــة كاملــة .فتغـ يـر القيــادة ي� الســعودية تزامــن مــع تحـ ٍ
أ
ف
القليمــي
ـام عــى الــدور إ
جانــب رئاســة ترمــب خلقــت زخمـاً لوجــود ريــاض نشــطة -وانتهازيــة -ي� الـ شـرق الوســط .وعــى ذلــك ،كان هنــاك تركـ ي ز ٌ
ـر متنـ ٍ
ين
الحكومتــ� الســورية
الس�لامية (داع��ش) وكذلــك المعارضــة الســورية ،واســتعادة
إليــران م��ن جه��ة الســعودية .وكان��ت هزيم��ة تنظيــم الدول��ة إ
أن موقــف خصمهــا أصبــح أقــوى،
والعراقي��ة الس�يـطرة ع�لى أراضيهم��ا ،واستــمرار الح��رب اليمنيـ�ة دون أي بارقــة أمــل ،كله��ا أم��ور جعل��ت الري��اض ت��رى َّ
أ
ف
ـال.
و� أفضــل الحــوال عكــس التيــار إ
فيمــا َض ُّعــف موقفهــا هــي .لذلــك جــاءت الريــاض بسياسـ ٍـة لمجابهــة إيـران تهــدف إىل الســيطرة ،ي
القليمــي الحـ ي
القليمــي ف ي� المنطقــة .فهــي لــم تكــن مســبقاً بهــذا النشــاط الكبـ يـر ف ي� تحــدي
حاليـاً عاداتهــا المتعلقــة باالنخـراط إ
تُغـ يـر المملكــة العربيــة الســعودية ّ
أ
ف
ف
أن المـ ي ز
مـ ي ز
ـران كان يتحــول لصالــح إي ـران ،فــا يمكــن أن تســوء المــور أكـ ثـر ممــا
ـران القــوى ي� المنطقــة .ويَرجــع الســبب ي� ذلــك إىل أنَّهــا تــدرك َّ
تكشــفت عنــه مــن وجهــة نظــر الريــاض .ففــي حـ ي ن
أن الحــرب الســورية إىل جانــب تنظيــم داعــش انتهيــا تقريب ـاً ،ال ت ـزال الســعودية تُصــارع ف ي�
ـ� َّ
ال�اكــة بـ ي ن
القليميــة .وبينمــا كانــت ش
ـ� إيـران وتركيــا وروســيا فعالــة للغايــة ،فقــد
الحــرب اليمينــة ،وتحــاول اســتمالة قطــر ومــر لمســايرة أولوياتهــا إ
ف
ف
ن
أم�كيــة مناهضــة إليـران اليمـ يـ� الدســتورية .ويُن َظــر
ـذرت تحالفــات الريــاض ي� اليمــن وتحالفــات «مكافحــة إ
و� أثنــاء ذلــك ،أدت إدارة ي
تشـ َّ
الرهــاب» .ي
ـعودي� عــى التصعيــد أم ـا ً �ف
إىل ترمــب باعتبــاره فرصــةً لمجابهــة إي ـران ،وباعتبــاره محف ـزاً لحملــة الريــاض ضدهــا ،إذ تُشــجع رئاســة ترامــب السـ ي ن
ي
ـر�» .وتتســبب هــذه السياســة،
حــدوث مواجهــة إير
ي
انية-أم�كيــة .ومــن ثــم حدثــت أزمــة قطــر ،واســتقالة الحريــري ،واتهــام إيـران بارتــكاب «عمـ ٍـل حـ ب ي
ف
القليميــة.
بغــض النظــر عــن مــدى فعاليتهــا ،ي� هــز المنطقــة بأكملهــا .ويتنــاول هــذا المقــال هــذا التحــول ،وردود فعــل إيـران إزاءه وكذلــك تبعاتــه إ

القليمــي .إذ كانــت الريــاض عــاد ًة تســعى إىل بقــاء الوضــع الراهــن كمــا هــو
حو َّلــت عقــو ٌد مــن الحــذر الســعودية إىل دولـ ٍـة ســلبية عــى المســتوى إ
ـ
تتم��اـ م��ع هذــا التقليـ�د .فالمســار الجديــد
أن سياســتها الجديدــة ال
عليهــ ،ف ي�
القليمي��ة ضمــن التـ�وازن إ
محاول��ة لدم�جـ طموحاته��ا إ
القليم��ي .ي
غ�ير َّ
ٍ
للملــك ســلمان الهــادف إىل كبــح النفــوذ القليمــي الي ـر نا� يغــر الموقــف القليمــي للريــاض .ومــع غيــاب التســويات المطلوبــة بشــدة ف� أ
الزمــات
إ
إ
إ ي ُ ي َّ
ي
ف
ن
ـإن السياســة الســعودية الجديــدة تزيــد عــدم اليقـ يـ� بشــأن مســتقبل المنطقــة ،وتســتغل الفــرص وفقـاً لمصلحــة الريــاض،
الرئيســية ي� المنطقــة ،فـ َّ
وتشـ َّـجع المنافسـ ي ن
ـ� وفق ـاً ل ُنقادهــا.
ف
ض
اليرانيــة-
ـا� ،مــرت العالقــات إ
انبثــق عــن التحــول ي� سياســة الريــاض تغـ يـر مســار العالقــات إ
اليرانية-الســعودية .فمنــذ ســبعينيات القــرن المـ ي
ف
ف
الســعودية بمراحــل مختلفــة تمـ ي ز
ـات أخــرى .وكان تــوازن القــوى محـركاً أساســياً
ـات والتنافــس والعــداء الرصيــح ي� أوقـ ٍ
ـرت بالتعــاون المحــدود ي� أوقـ ٍ
ـ� .وبنــا ًء عليــه ،عندمــا رجحــت كفــة إي ـران ف� المـ ي ز
والقليميــة للدولتـ ي ن
ـاد
للحســابات والســلوكيات المتبادلــة إ
ـف معـ ٍ
ـران ،نزعــت الســعودية إىل موقـ ٍ
ي
أ
ف
ت
ز
وســعت االضطرابــات الم�ايــدة داخــل طهـران نطــاق الخالفــات .وعليــه ،كانــت سياســة
و� أوقـ ٍ
ـات تشــهد تعزيـزاً للتعــاون الســعودي-ال يم� يكَّ ،
إليـران .ي
أ
ـوراً
القليميــة تؤثــر عــى العالقــات إ
الواليــات المتحــدة إ
اليرانية-الســعودية ،وهكــذا ،كلمــا أصبحــت السياســة ال يم�كيــة أقــل اتزانـاً -ســوا ٌء كان ذلــك ُمتصـ َّ
ـ� الطرفـ يـ�.ن
ـوية بـ ي ن
أم حقيقيـاً -تقــل فرصــة التوصــل لتسـ ٍ

ض

اليرانية-السعودية وبمــا أن كبــح نفــوذ إيـران هــو حجــر أســاس ذلك النهــج الجديــد ،أ
فمنذ سبعينيات القرن
الما� ،مرت العالقات إ
ول َّن
َّ
ي
ف
بمراحل مختلفة ي ز
تم�ت بالتعاون المحدود ي�
ٍ
اليرانية-الســعودية كان لهــا أثـ ٌـر إقليمــي ،فمــن المتوقــع
أوقات والتنافس والعداء المعامــات إ
الرصيح ي ف�
ٍ
أوقات أخرى .وكان توازن القوى محركاً أساسياً للحسابات أن تضيــف السياســة الجديــدة للســعودية وردود فعــل طهـران أبعــاداً
ي ن
للدولت� .وبنا ًء عليه ،عندما رجحت
والقليمية
والسلوكيات المتبادلة إ
القليمــي .وكانــت ســوريا ،وقطــر ،ولبنــان،
جديــدة إىل التنافــس إ
كفة إيران ف� ي ز
معاد إليران
الم�ان ،نزعت السعودية إىل
موقف ٍ
ٍ
ي
واليمــن هــي المراحــل الرئيســية للتحــول الســعودي ومســارها الجديــد
مــع طهــران .وســيتناول الجــزء أ
الول مــن هــذا المقــال مناقشــة
ف
ن
ـا� أســباب هــذا التحــول وردود فعــل إي ـران .فيمــا ســيحاول الجــزء الثالــث تو ُّقــع
التح��ول ي� السياس��ة إ
القليمي�ةـ الس��عودية .وســيتناول الجــزء الثـ ي
القليميــة المحتملــة.
التداعيــات إ
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التحول السعودي
ف
ف
ض
ـا� التخلــف عــن التطــورات بــدال ً مــن إثارتهــا.
لــم تكــن الريــاض مطلق ـاً نشــطةً للغايــة هكــذا ي� مــا يتعلــق بالشــؤون إ
القليميــة .اعتــادت الســعودية ي� المـ ي
أ
وعكســت الســلوكيات الســابقة ضعــف موقــف الريــاض نســبياً ف ي� الـ شـرق الوســط أثنــاء فـ تـرات الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات .وجعــل هــذا الوضــع
والقليميــة الحق ـاً مــع واشــنطن .كانــت ش
الريــاض تُرحــب ش
ال�اكــة قائمــةً عــى ثــروة المملكــة النفطيــة مــن جانــب ،وعــى القــدرات الدفاعيــة
بال�اكــة الثنائيــة إ
أ
ـعودية-أم�كية طويلــة المــد تغلبــت عــى ٍكل مــن الحظــر النفطــي ف ي� عــام  1973وعــى أزمــة الحــادي عـ شـر
ـب آخــر .وكانــت النتيجــة ش�اكــة سـ
ي
لواشــنطن مــن جانـ ٍ
ـبتم�/أيلول.
مــن سـ ب
أ
ف
وكانــت ش
اليرانيــة عــام  1979عامـا ً جوهريـاً ف ي� الســلوك
ال�اكــة الســعودية-ال يم�كية ي� فـ تـرة مــا بعــد الثــورة إ
أ
ت
ـ� يوليهــا
تغ� موقف الواليات المتحدة تجاه حكومة الســعودي إ
القليمــي .فكلمــا زاد انشــغال الريــاض باســتقرار النظــام الحاكــم ،زادت الولويــة الـ ي
ومع ي ُّ
ف
ش
وســراً عــى خطــى واشــنطن نفســها ،دعمــت الريــاض جهــود الحــرب
وهكــذا،
واشــنطن.
مــع
اكتــه
ل�
ي
الصالحية ي� إيران ،خففت الرياض
محمد خاتمي إ
ف
ق
ئ
ت
ن
ـ� قادهــا الرئيــس الع ـر يا� صــدام حسـ يـ� ي� الثمانينيــات ،ووافقــت عــى سياســة «االحتــواء
بدورها حدة موقفها
العدا� تجاه طهران .لذلك ،ضــد إي ـران الـ ي
ي
عجــزة
وبالتعامل مع سياسات الواليات المتحدة عىل المــزدوج» خــال التســعينيات ،ودعمــت تهديــدات الواليــات المتحــدة بتغيـ يـر النظــام والعقوبــات ُ
الم ِ
الير ي ن
أ
ن
مدار أربعة عقود ،يُمكن لصناع القرار إ
ـال .ومــع تغـ ي ُّـر موقــف الواليــات المتحــدة تجــاه
اني� أثنــاء العقــد الول وبدايــة العقــد الثـ ي
ـا� مــن القــرن الحـ ي
ن
ف
ئ
رسم ٍ
ـدا� تجــاه طهـران.
خط يربط يب� سياسات الواليات المتحدة حكومــة محمــد خاتمــي إ
الصالحيــة ي� إيـران ،خففــت الريــاض بدورهــا حــدة موقفهــا العـ ي
وتلك الخاصة بالسعودية تجاه إيران
اليرانيـ ي ن
ـ�
لذلــك ،وبالتعامــل مــع سياســات الواليــات المتحــدة عــى مــدار أربعــة عقــود ،يُمكــن لصنــاع القـرار إ
رســم خـ ٍـط يربــط بـ ي ن
ـ� سياســات الواليــات المتحــدة وتلــك الخاصــة بالســعودية تجــاه إي ـران].[1
أ
ف
ف
ت
البقــاء عــى
ـال .أوالً ،بــدت الريــاض أقــل ســعياً ي� إ
لكـ َّ
ـ� كان عليهــا ي� العقــد الول مــن القــرن الحـ ي
ـن موقــف الســعودية الجديــد تجنــب الصــورة الســابقة الـ ي
أ
ف
ش
ـن دعمهــا للتغيـ يـر ف ي� الخــارج رافقتــه حملــة
ـرس .لكـ َّ
الوضــع الراهــن ،و�عــت ي� حملــة إلطاحــة الرئيــس الســوري بشــار الســد والرئيــس المــري الســابق محمــد مـ ي
مناهضــة للتغيـ يـر ف ي� شــبه الجزيــرة العربيــة .وأظهــرت الحملــة العســكرية للريــاض ف ي� البحريــن ،فض ـا ً عــن حربهــا ف ي� اليمــن -وهــي مـ ش
ـؤ� آخــر عــى تحركاتهــا
أ
ف
القليمــي كانــت الريــاض تكافــح لتغيـ يـر التــوازن.
غـ يـر المســبوقة -تصديهــا لي شــكل مــن أشــكال التغيـ يـر المطلــق ي� شــبه الجزيــرة العربيــة .لكــن عــى المســتوى إ
ن
ـا� ســعد الحريــري عــى االســتقالة ،وعودتهــا إىل الع ـراق ،وموقفهــا
ويُعــد ٌكل مــن الحصــار الــذي فرضتــه الريــاض عــى قطــر ،وإجبارهــا رئيــس الــوزراء اللبنـ ي
أ
تز
الم�ايــد ف ي� حدتــه ضــد إيـران ف ي� اليمــن ،كلهــا مـ ش
اليـر ن يا�
إن الحملــة تهــدف إىل مجابهــة «التدخــل» إ
ات عــى مجموعـ ٍـة جديــدة مــن النشــطة الســعودية .وقيــل َّ
ـؤ� ٌ
ف� الشــؤون العربيــة .وبتحركهــا ضــد إيـران إقليميـاً ،تعــرب الريــاض عــن إنزعاجهــا مــن تــوازن القــوى الناجــم عــن التطــورات ف� الســنوات أ
الخـ يـرة ،بمــا ف ي� ذلــك
ي
ي
ُ
اتفــاق مشــاركة الســلطة ف
القليميــة لقطــر ،وبخاصــةً هزيمــة تنظيــم داعــش ف ي� ســوريا والعـراق .ويُنظــر إليهــا جميعهــا عــى أنَّهــا تحـركات ف ي�
ـاطات
ـ
والنش
ـان،
ـ
لبن
�
إ
ي
صالــح إيـران ،وهــي ف ي� حــد ذاتهــا نتائــج تكافــح الســعودية لتجنبهــا.
ت
ـ� الموقفـ ي ن
ـأ� التحــول الســعودي تماشــياً مــع السياســة الجديــدة لواشــنطن إزاء طهـران .وكانــت الفـ تـرة الوحيــدة الـ تـ� شــهدت اختالفـاً صارخـاً بـ ي ن
ـ� الســعودي
ويـ ي
ي
أ
والمـ يـر يك تجــاه طه ـران أثنــاء الفـ تـرة الرئاســية الثانيــة لبــاراك أوبامــا .أجهضــت سياســة أوبامــا تجــاه إي ـران سياســةً دامــت عقــوداً طويلــة تعتمــد عــى التنســيق
ف
بـ ي ن
ـول
ـ� الواليــات المتحــدة والســعودية ي� مــا يتعلــق بطه ـران .لذلــك ،صنــع ترمــب فرصــةً لدحــر هــذا االتجــاه وتجنبــه [2].وبــدا َّ
أن وجهــة النظــر العامــة لـ ي
ف
ن
ـيب� الســعوديون
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان هــي أنَّــه «بدعـ ٍـم مــن إدارة ترامــب -الــذي امتدحــه باعتبــاره «الشــخص المناســب ي� الوقــت المناســب» -سـ ي
القليميــة الجديــدة
وحلفاؤهــم العــرب ببــطء تحالفــاً للتصــدي إليــران[3].
بعبــارة أخــرى ،كان صعــود ترامــب وســلوكه المعــادي لطهــران محفــزاً للسياســة إ
ٍ
ت
أن الريــاض تصعــد سياســاتها ضــد إي ـران لتشــجع واشــنطن عــى التحــرك ضدهــا.
ـ� تتســم بالمجازفــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،يبــدو َّ
للســعودية الـ ي
تعمق الخالفات
ُّ
أ
ف
ف
ن
ش
اليرانيــان ي� الــرق الوســط ُ-متصوريــن كانــا أم حقيقيـ يـ� -ردود فعــل
تجــد إيـران نفســها عالقــةً ي� قلــب الخطــط الجديــدة للريــاض .إذ أثــارت السياســة والنفــوذ إ
الريــاض .وهــذه مشــكلة جوهريــة .فطه ـران أيض ـاً تفــر سياســات الريــاض عــى أنَّهــا أعمـ ٌ
وأن سياســاتها الخاصــة هــي رد فعــل تجــاه الســعودية.
ـال عدائيــةَّ ،
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ونتيجــةً لذلــك ،ظهــرت معضلــةٌ أمنيــة ،مــع تهديــد التحــركات الســعودية إليــران وتهديــد
كان صعود ترامب وسلوكه المعادي لطهران محفزاً
القليمــي إ ن
ـر تلــك الدائــرة المفرغــة ف ي� مرحلـ ٍـة مــا ،فقــد
الســلوك إ
اليـر يا� للســعودية .وإذا لــم تُكـ َ
القليمية الجديدة للسعودية ت
ال� تتسم
للسياسة إ
يــؤدي هــذا الوضــع إىل نشــوب رصاع .وهــذا هــو الســبب ف
ي
أن سياســات الريــاض الـ ت
ـ� تحــاول
�
َّ
ي
ي
أن الرياض تصعد
بالمجازفة .وعالو ًة عىل ذلك ،يبدو َّ
ـداف أمنيــة يمكنهــا أن تــؤدي إىل نتائــج عكســية .ويمكنهــا
تغيـ يـر الوضــع الراهــن والمدفوعــة بأهـ ٍ
سياساتها ضد إيران لتشجع واشنطن عىل التحرك ضدها
فاقــم
ـ
وبالت
ـة
ـ
قليمي
ال
ـات
ـ
اب
ر
االضط
إىل
ـف
ـ
وتضي
ـوازن،
ـ
الت
ـال
ـ
اخت
ـن
ـ
م
ـد
ـ
مزي
إىل
ـؤدي
ـ
ت
أن
إ
َّ
ـال تُ ِ
ٍ
ي
عــدم االســتقرار.
ف
ف
ف
ـار جيــدة يمكــن أن تــؤدي
بعــد أكـ ثـر مــن عقـ ٍـد مــن الزمــان ،بــدأت الريــاض أخـ يـراً ي� فهــم الحقائــق الجديــدة ي� العـراق والتســليم بهــا .وهــذه ي� حــد ذاتهــا أخبـ ٌ
ف
ف
ـف�ها
إىل مزيـ ٍـد مــن االســتقرار ي� البلــد الــذي مزقتــه الحــرب .لكــن ي� مــا يتعلــق بعالقاتهــا بطهـران ،فنوايــا الســعودية تحمــل خطــور ًة أكـ بـر .وكمــا يقـ تـرح خطــاب سـ ي
أ
فالخطــة الجديــدة للريــاض ف� الع ـراق ُص ِّم َمــت لمجابهــة إي ـران .يمكــن أن يبـ نـ� هــذا تنافس ـاً صحي ـاً مثــل ذلــك الذيــن بـ ي ن
ـ�
الول لــدى الع ـراق ثامــر الســبهانُ ،
ي
ي
أ
ف
أن مكاســب إيـران تمثــل بالتأكيــد خســائر للســعودية والعكس.
ـ� تمامـاً عــن فكــرة َّ
إيـران وتركيــا ي� العـراق .لكــن لـ ي
ـ� يسـ يـر هــذا المــر عــى هــذا النحــو ،يجــب التخـ ي
وحـ تـى آ
ف
الن ،أبــدى النهــج الســعودي ف ي� العـراق مـ ش
الخطــة الجديــدة،
ـف� الســعودي [4].وقــد تــؤدي ُ
ـؤ� ٍات معاكســة ،مشــعال ً غضــب العـراق ،ومتســبباً ي� طــرد السـ ي
ف
ت
أن العقليــة القديمــة ال تـزال باقيــة .إضافــةَّ إىل ذلــك ،فــا
ـ� قيــل إنَّهــا تُركــز عــى عمليــة إ
ـاس جديــد .غـ يـر َّ
العمــار ي� مرحلــة مــا بعــد الحــرب ،إىل مسـ ٍ
ـار دبلومـ ي
الـ ي
القليميــة للريــاض أبعــد مــا تكــون عــن التجديــد.
عمــا يحــدث ،والسياســة إ
يمكــن تقويــم العـراق بمعــزل َّ
أ
ف
ـود كانــت قطــر تقــاوم ســلوك الريــاض الســاعي
َّأمــأ معضلــة الســعودية وقطــر فكانــت واحــد ًة مــن العالقــات الكـ ثـر إشــكالية ي� مجلــس التعــاون الخليجــي .لعقـ ٍ
ف
الخــوان المسـ ي ن
ـلم� ف ي�
القليميــة للدوحــة ،بمــا ي� ذلــك عالقتهــا المقربــة مــع جماعــة إ
للهيمنــة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي وخارجــه .واختلفــت السياســة إ
ف
ـ� الدولتـ ي ن
الم�نــة والمســتمرة مــع طهـران ،جذريـاً عــن تلــك الخاصــة بالريــاض .وأصبــح االتفــاق � المواقــف بـ ي ن
و�اكتهــا مــع تركيــا ،وعالقتهــا شــبه ت ز
المنطقــة ،ش
ـ�
ي
ف
ف
ـن السياســة المســتقلة لقطــر ف ي� مواجهــة ميــول الريــاض للهيمنــة ال يمكــن أن تضمــن اســتمرار التعــاون.
ممكنـاً بصـ ٍ
ـورة مؤقتــة ي� ســوريا ،والحقـاً ي� اليمــن .لكـ َّ
أ
ـازالت ف ي� مــا يتعلــق بعالقاتهــا بــكل مــن
أظهــرت الزمــة القطريــة إخفــاق التعــاون القائــم عــى قضايــا بعينهــا .وطالبــت الريــاض وحلفاؤهــا قطــر بتقديــم تنـ ٍ
ت
الخــوان المسـ ي ن
ـيلة لمواجهــة الضغــط
جماعــة إ
ـأ� بنتائــج عكســية .فــأوالً ،تقاربــت قطــر مــع إي ـران وتركيــا كوسـ ٍ
ـلم� وإي ـران] .[5وأثبت�تـ ه��ذه المطالـ�ب أنَّهـ�ا تـ ي
ف
الخــوان المسـ ي ن
ـلم� .وثالث ـاً ،عم َّقــت المطالــب االختــاف
الممــارس عليهــا .وثاني ـاً ،وجــدت إي ـران أرضيــةً مشـ تـركة إضافيــة مــع تركيــا ،متمثلــةً ي� قطــر وجماعــة إ
الشــكالية القطريــة بالنســبة للريــاض مــن افتقارهــا
داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي .لذلــك اســتفادت إي ـران مــن السياســة الســعودية دون أي جهــد .وتنشــأ إ
بالضافــة إىل ذلــك ،لــم تكــن قطــر هــي الحالــة
ـى للبدائــل .وعــى هــذا النحــو ،لــن تســتطيع الســعودية وال قطــر بســهولة التغلــب عــى تداعيــات المواجهــة .إ
الجـ َّ ي
أ
الوحيــدة لهــذا المــر.
وأجـ بـرت السياســة الســعودية تجــاه لبنــان -رغــم عــدم االتســاق الغالــب عليهــا -ســعد الحريــري عــى االســتقالة
ف
ٌ
ً
معضلة أمنية ،مع
ونتيجة لذلك ،ظهرت
ـول الحريــري رئاســة الحكومــة نتيجــةً
مــن منصبــه ،ي� إطــار آخــر مســاعيها المناهضــة لجماعــة حــزب هللا .كان تـ ي
تهديد التحركات السعودية إليران وتهديد
ـاق عــام لمعالجــة مشــكلة ف ـراغ الســلطة ف ي� لبنــان .وبعــد تعليــق الريــاض لمســاعداتها الماليــة للجيــش
التفـ ٍ
القليمي إ ن
السلوك إ
الير يا� للسعودية .وإذا اللبنـ ن
ـا� ف� بف�اير/شــباط عــام  ،2016بــات الحريــري -وهــو القائــد السـ ن
ـ� ف ي� لبنــان -دون خيــارات .وأبــرم
ـ
ئي
ر
ال
ـ�
ي ي
ي
ي
ف
مرحلة ما،
ُكس تلك الدائرة المفرغة ي�
ٍ
لم ت َ
اتفاقـاً جعــل ميشــيل عــون رئيــس لبنــان ،ومنــح حــزب هللا حصــةً ف ي� تشــكيل الحكومــة ،بينمــا يتــوىل هــو رئاســة
فقد يؤدي هذا الوضع إىل نشوب رصاع الــوزراء .لــم يحــظ االتفــاق بقبــول الريــاض .لكــن مــع انشــغال السـ ي ن
ـعودي� بمشــاكل أخــرى كثـ يـرة ،اســتمر
رسيــان االتفــاق كمــا هــو متوقــع.
ت
ـ� أذاعهــا مــن الريــاض إشــار ًة عــى التحــول ف ي� سياســة الريــاض تجــاه لبنــان [6].هاجــم الحريــري حــزب هللا وإيران بســبب «أنشــطتهما
ُ
وم َّثلــت اســتقالة الحريــري الـ ي
ف
ـياس ،أو
المزعزعــة لالســتقرار» ،ســوا ٌء داخــل لبنــان أو خارجــه .لكــن مــا الــذي أرادت الريــاض تحقيقــه؟ هــل كانــت ترغــب ي� انســحاب حــزب هللا مــن المشــهد السـ ي
ـ� ف ي� لبنــان أمـراً يســتحق المحاولــة
أي مــن هــذه النتائــج مرجحـاً .لكــن بــدا َّ
مــن ســوريا ،أم نــزع ســاحه؟ لــم يكــن ٌ
أن التصعيــد ضــد طهـران عـ بـر حليفهــا الرئيـ ي
بمــا يكفــي .ت
وأ� ذلــك ت ز
ـن النتائــج جــاءت مختلفــة.
بال�امــن مــع تصعيــد إدارة ترمــب ضــد طهـران ،وكان يهــدف إىل زيــادة الضغــط عــى طهـران .لكـ َّ
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ف
و� نهايــة المطــاف ،لــم تجــد الســعودية خيــاراً آخــر ســوى
تحتــم عــى الريــاض إيضــاح وضــع الحريــري بعدمــا أُثـ يـرت تكهنــات بأنَّــه تحــت إ
القامــة ب
الج�يــة .ي
ـث اســتأنف رئاســته للحكومــة .وأدى التحــول الســعودي تجــاه لبنــان إىل نتائــج عكســية .أوالً ،تســببت اســتقالة
تركــه يرحــل متوجهـاً إىل باريــس ،ومنهــا إىل بـ يـروت حيـ ُ
ف
ف
ف
ن
ـا� المنقســم .وثانيـاً ،وجهــت �ض بــةً أخــرى لحلفــاء الســعودية ي� لبنــان الذيــن يعلقــون آمالهــم
الحريــري ي� التفـ ٍ
ـع� غـ يـر مســبوق ي� صفــوف المجتمــع اللبنـ ي
ـاف شـ ب ي
المســتقبلية عــى الريــاض ،وتالشــت أوىل آمالهــم عندمــا ســحبت الريــاض دعمهــا .ثالثـاً ،بــدال ً مــن ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى أدوار حــزب هللا ف ي� لبنــان وســوريا ،كان المجتمــع
ـدول يتابــع وضــع الحريــري .وكانــت التبعــات الثالثــة غـ يـر مقصــودة.
الـ ي
ـتهدف مــن تلــك التح ـركات ،حملــةً سياســية ضــد تحــرك الريــاض ،إذ انتقــد رئيســها الريــاض بشــدة ألنَّهــا صنعــت ســابقةً ف ي�
وشــنت إي ـران ،وهــي الطــرف المسـ َ
أ
ف
ف
ش
ـر ي� نهجهــا.
ـكل عــام ،مــع فشــل الحملــة الســعودية ي� لبنــان ،اســتفادت إيـران دون أي تغيـ ي ٍ
سياســة الــرق الوســط بإجبارهــا الحريــري عــى االســتقالة[8] .وبشـ ٍ
أ
ف
ف
و� واقــع المــر ،ففــي حـ ي ن
ال�ض ار بســمعة المملكــة ي� لبنــان،
ـ� تَراجــع الحريــري عــن االســتقالة ،لــم تفعــل الحملــة الســعودية المعاديــة لحــزب هللا شــيئاً ســوى إ
ي
ـ� اللبنانيـ ي ن
ومصداقيتهــا بـ ي ن
ـ� الســنة.
ت
ـ� بــدأت ف ي� مــارس/آذار عــام 2015
وتظــل الحــرب اليمنيــة ،المســتنقع العميــق الــذي علقــت بــه الريــاض ،تدخـا ً باهــظ الثمــن بالنســبة لهــا .أوقفــت الحــرب الـ ي
أ ض
اتيجية للخــروج أبقــت الريــاض بـ ي ن
الحوثيـ ي ن
ـ�
ـ� عــن التقــدم صــوب عــدن ،ب
ا� اليمنيــة .غـ يـر َّ
أن غيــاب إسـ تـر ٍ
وأج�تهــم عــى االنســحاب مــن أجـزاء كبـ يـرة مــن الر ي
المطرقــة والســندان .وعــى مــدار  30شــهراً حـ تـى آ
ـرع ســاح الحوثيـ ي ن
الن ،كانــت الريــاض تكافــح لـ ن ز
أن المهمــة بــدت مســتحيلة منــذ عــام ،2015
ـ� .وعــى الرغــم مــن َّ
ـرة عــى خيارهــا العســكري .وليســت مشــكلة الريــاض مــع اليمــن بالفريــدة مــن نوعهــا؛ فهــي تمامـاً مثــل أزمــة قطــر واســتقالة الحريــري،
فقــد ظ َّلــت الريــاض ُمـ َّ
ت
تنبــع مــن غيــاب مخــرج أو اســراتيجية بديلــة .لــذا فــإن الريــاض مــا زالــت تُنفــق المــال ،والحــرب مســتمرة ،واليمنيــون يعانــون.
ن
مــا يُعــد جديــداً هــو تركـ ي ز
ـياس
ـر الريــاض ُ
المتكـ ِّـرر عــى دعــم إي ـران للحوثيـ يـ� .كان الدعــم السـ ي
والعالمــي الــذي قدمتــه طهـران للحوثيـ ي ن
ـن دعمهــا العســكري للجماعــة مــا زال مبهمـاً.
إ
ـ� جليـاً .لكـ َّ
فالخُ طة الجديدة للرياض ي ف� العراق ُص ِّم َمت لمجابهة
ن
ـيلة
ومــع ذلــك فـ ًّ
ـأن الســعودية كانــت تضخــم بوضــوح حجــم هــذا الدعــم العســكري [9].وكوسـ ٍ
يب� هذا تنافساً صحياً مثل ذلك
إيران .يمكن أن ي
ف
ن
يس� هذا لردعهــا ،كانــت صواريــخ الحوثيـ ي ن
ـ� تســتهدف الســعودية منــذ عــام  .2015وبمــرور الوقــت أصبحــت
لك ي
الذين يب� إيران وتركيا ي� العراق .لكن ي
أ ض
ت ث
الأمر عىل هذا النحو ،يجب
ا�
التخل تماماً عن فكرة َّ
ي
أن الهجمــات الصاروخيــة حــى أكــر تطــوراً ودقــة .ورغم ذلــك ،فعندمــا اســتهدف الحوثيــون الر ي
ن
ض
نوفم� ش
ـا� ،اتهمــت الريــاض إي ـران بارتــكاب «عمـ ٍـل
مكاسب إيران تمثل بالتأكيد خسائر للسعودية والعكس الســعودية ف ي�
ب
/ت�يــن الثـ ي
ـا� مــن العــام المـ ي
ـر�»[10].
حـ ب ي
وبمراقبــة نمــط الهجمــات الصاروخيــة ،ال يمكــن للريــاض إغفــال الحقيقــة التاليــة :بــدال ً مــن االستســام ،سيســتهدف الحوثيــون وحلفاؤهــم اليمنيــون حـ تـى أهدافـاً
ف
ث
ن
ـ� مــن المــدى البعيــد الــذي قــد تصــل إليــه الصواريــخ اليمنيــة [11] .ومــع
أكـ بـر ي� الســعودية .إذ حــذر عبــد الملــك الحـ ي
ـو� زعيــم الحوثيـ يـ� الريــاض وأبــو ظـ ب ي
المــم المتحــدة ،ودعــت جامعــة الــدول العربيــة لمناقشــة أ
ذلــك ،فقــد اتهمــت الريــاض إي ـران بارتــكاب «عمــل حــر�»؛ وجلبــت القضيــة إىل قاعــات أ
العمــال
ٍ بي
أ
أ
ث
ت
أن الحوثيـ ي ن
أن
العدوانيــة إ
ـ� وكيــل إلي ـران .ويفــرض كذلــك أنَّهــم يطيعــون سلســلةً مــن الوامــر .لكــن الكــر أهميــة ،أنَّــه يعتـ بـر َّ
اليرانيــة .ويَفـ تـرض رد الريــاض َّ
المط َل َقــة مــن اليمــن إيرانيــة الصنــع .كانــت الريــاض قــادر ًة عــى حشــد الجامعــة العربيــة للتنديــد بـ»تدخــات» و»عدائيــة» إي ـران [12] .لكــن جهــود
الصواريــخ ُ
ف
ف
ـدول عــن حــرب الريــاض عــى اليمــن.
الســعودية لــم تنجــح ي� وضــع إيـران تحــت ضغــط الواليــات المتحــدة وانتقامهــا ،وكذلــك ي� تحويــل الضغــط الـ ي
إجمــاال ،تحركــت الســعودية ،بتشــجيع مــن سياســة ترمــب تجــاه الـ شـرق أ
الوســط ،بمــا
ً
ٍ
ن
ف
اللبنا� ي ف� ف
وبعد تعليق الرياض لمساعداتها المالية للجيش
ي
القليميــة إىل
ي� ذلــك ســلوكه المعــادي إليــران ،لتنتقــل مــن المشــاركة ي� المواجهــات إ
ن
الس�
بف�
ت
ـأ� التحــرك ت ز
اير/شباط عام  ،2016بات الحريري -وهو القائد ي
ـث
بال�امــن مــع حديـ ٍ
إش�عـالها .واله��دف هوــ ع��دم تفويــت فرص��ة ترم��ب .ويـ ي
ف
الرئيس ي� لبنان -دون خيارات .وأبرم اتفاقاً جعل ميشيل
ي
القليميــة
مســ س��ل ــ ي واشنــطن ع��ن “توجي��ه
صفعةــ إلي��ران” .ويمكــن للمواجهــات إ
ٍ
حصة ف
ً
الحكومة،
تشكيل
�
هللا
حزب
ومنح
لبنان،
رئيس
عون
ف
ي
ن
ت
عــدوا� ،المســاعدة ي� بلــورة هــذه
كطــرف
الــ� قــد تظهــر فيهــا إيــران
ٍ
ي
بينما يتوىل هو رئاسة الوزراء .لم يحظ االتفاق بقبول الرياض المتصاعــدة ،ي
«الصفعــة» ،أو هكــذا تعتقــد الريــاض .إضافــةً إىل ذلــك ،تبــدو الســعودية متلهفــةً لقيــادة
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جبهــة متحالفــة مــع الواليــات المتحــدة ضــد طه ـران .ويفــر هــذا تحركاتهــا المؤسســية داخــل الجامعــة العربيــة أ
والمــم المتحــدة[13] .
ٍ
وعىل الجانب آ
الخر ،تحتفل إيران بهالك تنظيم داعش ،وردت عىل التصعيد السعودي بثالث وسائل:
ف
ن
ت
ـا� ،ووزيــر الخارجيــة
• إ
ـ� وجهتهــا لطهـران ي� لبنــان واليمــن .وأنكــر الرئيــس حســن روحـ ي
النــكار :شــنت إيـران رســمياً حملــةً ضــد تصعيــد الريــاض واتهاماتهــا الـ ي
محمــد جــواد ظريــف ،والمتحدثــون باســمهما كل ادعــاءات الريــاض.
ف
ن
ن
ـال
•الثــأر :عــى طريقــة الدبلوماســية القائمــة عــى مبــدأ العـ يـ� بالعـ يـ� ،صعـ َّـدت طهـران دعواتهــا لوقــف التدخــل الســعودي ي� ٍكل مــن لبنــان واليمــن ،وبالتـ ي
جعلــت التصعيــد الســعودي يرتــد عــى الريــاض نفســها.
•التحييــد :وهــي الوســيلة أ
الهــم ،عــن طريــق الفصــل بـ ي ن
ـ� عالقاتهــا بالســعودية ومشــاركتها الدوليــة ،إذ حاولــت طه ـران جاهــد ًة تحييــد تأثـ يـر التصعيــد
أ
ف
ت
ـ� أدت إىل خطــة العمــل الشــاملة المشـ تـركة
ـدول .وكان ذلــك ي� واقــع المــر جــزءاً مــن الدبلوماســية إ
الســعودي عــى تواصلهــا الـ ي
اليرانيــة منــذ المفاوضــات الـ ي
الي ـر ن يا�).
(االتفــاق النــووي إ
ف
ـزء كبـ يـر مــن طاقتها
أن طهـران لديهــا أمــور أكـ ثـر أهميــة ومنفعــة ،أال وهــي عــداوة ترمــب لهــا واالتفــاق النــووي إ
إجمــاالً ،بمــا َّ
اليـر ن يا� ،فهــي ال ترغــب ي� تخصيــص جـ ٍ
الدبلوماســية لتصعيــدات الريــاض .لك َّنهــا تســتجيب وستســتجيب للتصعيــدات الســعودية أوال ً عــن طريــق محاولــة تحييدهــا ،ثــم بتقديــم الريــاض باعتبارهــا
ـا�ة ،فــردود فعــل إيـران عليهــا عــى أ
الفاعــل الرئيــ� الــذي يزعــزع االســتقرار ف ي� المنطقــة .وطالمــا ظ َّلــت التصعيــدات الســعودية غـ يـر مبـ ش
الرجــح ســتبقى ضمــن
ي
الطــار المذكــور أعــاه .وإىل جانــب آثارهــا المتبادلــة ،فتصعيــدات الريــاض عــى أ
الرجــح ســتجلب تغيـ يـر ٍات إقليميــة .لكــن هــل يمكنهــا ذلــك بالفعــل؟
إ
القليمية
النتائج إ
أ
ف
الم�ايــد نتيجــةً عامــة لمخاطــر الـراع إ ن
ت
يُعــد التوتــر ت ز
القليميــة هــي العوامــل الرئيســية
ـت قصـ يـر .ومــع كــون الزمــات إ
ـ� زادت بشــدة ي� وقـ ٍ
الير يا�-الســعودي الـ ي
الشــهر أ
المؤثــرة ،فــإن تطوراتهــا عــى مــدار أ
الخـ يـرة ،وخاصــةً بعدمــا تكشــفت التصعيــدات الســعودية ،أضحــت هامــةً ف ي� فهــم التداعيــات المحتملــة .وهنــاك
َّ
أ
ن
أربــع حــاالت لخذهــا بعـ يـ� االعتبــار:

ش
والمـ َـو ِازن :عــن طريــق تمســكها بوضعهــا المســتقل عــى المســتوى
وطالما ظ َّلت التصعيدات السعودية ي
غ� مبا�ة ،فردود فعل نهــج قطــر المســتقل ُ
أ
الطار المذكور أعاله .القليمــي ،وحقوقهــا الســيادية ف� مجلــس التعــاون الخليجــي ،بنــت قطــر قضيــةً �ف
إيران عليها عىل الرجح ستبقى ضمن إ
إ
ي
ي
أ
وإىل جانب آثارها المتبادلة ،فتصعيدات الرياض عىل الرجح مواجهــة التدخــل الســعودي .وعــى هــذا النحــو ،ورغــم االختالفــات الهائلــة بينهــا وبـ ي ن
ـ�
تغي� ٍات إقليمية
ستجلب ي
ـر� ،فقــد واصلــت إبعــاد نهجهــا عــن ذلــك الخــاص بالريــاض.
طهـران أثنــاء الربيــع العـ ب ي
ت
ـ� تُ ِبعــد الدوحــة عــن طهـران والريــاض لــم تكــن ف ي� صالــح ٍأي
وبالتـ ي
ـال ،فاالختالفــات الـ ي
أ
ف
خ�تـ ي ن
ـ�؛ بــل إنَّهــا بــدال ً مــن ذلــك رفعــت قيمــة قطــر كقــوة موازنــة ي� المنطقــة.
مــن ال ي
آ
ـإن مواجتهــا لضغـ ٍـط أكـ بـر مــن جانــب قــد يدفعهــا للجانــب الخــر ،ومــن
أن الدوحــة ليســت مســتعدة لالستســام؛ لذلــك فـ َّ
والعـ بـرة الرئيســية مــن أزمــة قطــر هــي َّ
ت
ت
ـ� يُمكنهــا أن تُســبب للريــاض أعبــا ًء سياســية وأخــرى
ـأ� قيمــة قطــر كقـ ٍ
موازنــة .وعليــه فليــس أمــام الســعودية خيـ ٌ
هنــا تـ ي
ـوة ِ
ـار آخــر ســوى قبــول حقيقــة قطــر ،الـ ي
تمــس بســمعتها .إذ تـ ضـررت ســمعة الســعودية بســبب ميولهــا للهيمنــة حـ تـى عــى حســاب حلفائهــا .ومــن الناحيــة السياســية ،يُمكــن أن تتحــول سياســة قطــر ف ي�
مواجهــة القــدرات الســعودية المنهكــة للتصــدي لهــا إىل نمـ ٍـط داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي.
ف
ـياس ف ي� لبنــان ضــد إيـران وحــزب هللا .وكان الهــدف مــن جعــل
القيمــة ُ
ـياس ي� لبنــان :علَّقــت الريــاض آمــاال ً كثـ يـرة عــى اســتغالل الفـراغ السـ ي
المضللــة للفـراغ السـ ي
الحريــري يتقــدم باســتقالته أثنــاء وجــوده ف ي� الريــاض ومهاجمتــه لحــزب هللا وإيـران باعتبارهمــا أطرافـاً «مزعزعــة لالســتقرار» هــو تحــدي قــدرة لبنــان عــى «العمــل
كالمعتــاد» ،عــن طريــق خلــق فـراغ مــن شــأنه حــل نظــام تقاســم الســلطة الــذي يحظــي بقبــول جماعــة حــزب هللا ،ومــن ثــم دفــع الجماعــة للــرد ،أ
المــر الــذي
الم َزعـ ِـزع لالســتقرار .وتهــدف اســتقالة الحريــري أيض ـاً إىل تســليط الضــوء عــى أنشــطة حــزب هللا -وإي ـران -لزيــادة ضغــط الواليــات المتحــدة
سـ ُـيظهرها بمظهــر ُ
ف
ـن التكهنــات المحيطــة بوضــع الحريــري عملــت ي� االتجــاه المعاكــس .فقــد وضعــت تحـركات الســعودية تحــت دائــرة الضــوء ،مجـ بـر ًة إياهــا عــى تفسـ يـر
عليهمــا .لكـ َّ
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ـكل عــام ،عــاش لبنــان فراغـاً ف ي� الســلطة لســنوات.
ترصفاتهــا ،وأخـ يـراً تــرك الحريــري يغــادر متوجهـاً إىل باريــس ثــم إىل بـ يـروت ،حيـ ُ
ـث اســتأنف رئاســته للحكومــة .وبشـ ٍ
أ
ف
ف
ت ت
ـ� أعقبــت الحــرب الهليــة ،ولــم يُقــدم أيضـاً توضيحـاً َّبينـاً بشــأن حقيقــة الشــخصيات
ومــع ذلــك ،فـ َّ
ـإن هــذا لــم يتســبب مطلقـاً ي� انهيــار حالــة التعايــش ي� الفــرة الـ ي
البــارزة عــى الســاحة ،وهــو وضــع أبعــد مــا يكــون عــن التغيـ يـر.

ش
تدخــل الســعودية ف ي� العـراق إىل موازنــة
لكن بالنظر إىل طبيعة ال�اكة (الثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية) حــدود قيمــة العـراق كقــوة موازنــة :يهــدف ُّ
ت
ي ن
فإن محاوالت السعودية إلقصاء إيران س�تد النفــوذ اليـر نا� .لكــن إذا كان خطــاب ســف�ها أ
ب� إيران والعراقَّ ،
الول لــدى العـراق يحمــل أي داللــة،
ي
إ ي
أ
ف
ف
ف
عىل الرجح ي� وجه الرياض ،وتقلل فرصها ي� النجاح ي� العراق .فإنهــا تفعــل ذلــك بطريقــة خاطئــة .يتحــدث قــادة الســعودية آ
الن عــن االســتثمار
َّ
ٍ
ف
و� واقع الأمر ،يمكن أن يتحول الوضع ي ف� العراق إىل لبنان أخرى،
ف
ف
ف
ي
ت
العمــار ي� فــرة مــا بعــد الحــرب .وهــذا ي� حــد ذاتــه ال ينبغــي أن
ي� عمليــة إعــادة إ
عكسية
بنتائج
ان
ر
إي
عىل
للضغط
الرياض
جهود
أتت
حيث
أن مراجعــة نوايــا الســعودية ف ي� العــراق ،بمــا ف ي� ذلــك
يكــون محــل إشــكال؛ ي
غــر َّ
أن الريــاض لهــا مــآرب أخــرى .تســعى الســعودية
سياســتها بعــد عــام  ،2015تُظهــر َّ
إىل تقليــل نفــوذ إيـران ف ي� العـراق .هــذا هــو الدافــع الرئيــ� النتهاجهــا هــذا المســار الجديــد .لكــن بالنظــر إىل طبيعــة ش
ال�اكــة (الثقافيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة)
ي
أ
أ
ف
ف
ف
ف
ت
بـ ي ن
و� واقــع المــر ،يمكــن أن
ـ� إيـران والعـراق ،فـ َّ
ـإن محــاوالت الســعودية إلقصــاء إيـران ســرتد عــى الرجــح ي� وجــه الريــاض ،وتقلــل فرصهــا ي� النجــاح ي� العـراق .ي
يتحـ�ول الوضـ�ع ف ي� العـ�راق إىل لبنـ�ان أخـ�رى ،حيـ�ث أتـ�ت جهـ�ود الريـ�اض للضغـ�ط عـلى إيـ�ران بنتائـ�ج عكسـ�ية.
ف
ت
ـ� تواجههــا الســعودية ف ي� اليمــن ف ي� تحليــل السياســات الداخليــة للبلــد فقــط مــن منظــور تنافســها
مســار الحــرب ي� اليمــن :تتمثــل إحــدى المشــكالت الرئيســية الـ ي
القليمــي مــع إيـران .وعــى الرغــم مــن االرتبــاط المحتمــل بـ ي ن
القليميــة ،فتلــك التطــورات لهــا أبعــا ٌد داخليــة أيضـاً .مــن
ـ� التطــورات عــى الســاحة اليمنيــة والسياســات إ
إ
ف
أن الســعودية اســتخدمت صــات الحوثيـ ي ن
ـن الريــاض تــدرك جيــداً حــدود قــدرات إيـران ي� اليمــن .إضافــةً إىل ذلــك،
ـ� مــع إيـران كوســيلة ب
المفهــوم َّ
لت�يــر الحــرب .لكـ ّ
والقليمــي .ويســعى الحوثيــون لهــذا ،لــذا فهــم عــدو ف� أعـ ي ن
فالحــرب المطولــة أوضحــت قلــق الريــاض مــن وجــود سياسـ ٍـة يمنيــة مســتقلة عــى المسـ ي ن
ـ�
ـدول إ
ي
ـتوي� الـ ي
أ ض
ت
ا� الســعودية -أكـ ثـر وســائل
الســعودية .وطالمــا َّ
ـ� تُط َلــق مــن اليمــن صــوب الر ي
أن هــذا التوصيــف موجــود ،يمكــن للمــرء تخيــل المقاومــة اليمنيــة .فالصواريــخ الـ ي
الــردع فاعليــة -هــي عواقــب الحــرب نفســها .ويمكــن للسـ ي ن
ـر�» ال يُغـ يـر الســؤال
ـعودي� اســتخدامها لزيــادة الضغــوط عــى إيـران .غـ يـر َّ
أن اتهــام إيـران بارتــكاب «عمـ ٍـل حـ ب ي
الحقيقــي للحــرب نفســها .لذلــك ،مادامــت الســعودية ستســتمر ف ي� رؤيــة مشــاكل اليمــن وشــؤونه الداخليــة مــن خــال منظــور تنافســها مــع إيـران ،دون تقديـ ٍـر لتطلعــات
اليمــن نفســه ،ســتظل سياســة الريــاض ف ي� اليمــن محكومـاً عليهــا بالفشــل.
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نبذة عن الكاتب:

حســن أحمديــان :هــو أســتاذ مســاعد ف� مجموعــة دراســات الـ شـرق أ
وأيضــا زميــل ف ي�
الوســط وشــمال إفريقيــا بجامعــة طه ـرانً ،
ي
الوســط ف� مركــز أ
أبحــاث أمــن وسياســات الـ شـرق أ
البحــاث االسـ تـراتيجية ف ي� طهـران .وهــو حال ًيــا زميــل أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه
ي
ف ي� مـ شـروع إي ـران ،بمركــز جامعــة هارفــارد كينيــدي بلفــر للعلــوم والشــؤون الدوليــة .حصــل عــى درجــة الدكتــوراه ف ي� دراســات
أ
اليرانيــة والعالقات السياســية
المناطــق مــن جامعــة طهـران .ير ِّكــز عملــه البحـث ي والكاديمــي بشــكل رئيــس عــى السياســة الخارجيــة إ
والتغيــر الســياس والعالقــات المدنيــة  -العســكرية والحــركات الســامية ف� الـ شـرق أ
الوســط .وقــد ظهــرت أبحاثــه وتحليالتــه ف ي�
إ
ي
ي
ي
يز
وإنكل�يــة وعربيــة مرموقــة.
دوريــات علميــة ،فضـ ًـا عــن مطبوعــات فارســية
نبذة عن منتدى ش
ال�ق:
أ
ف
ت
منتدى ش
االجتماعية،
السياس ،والعدالة
اتيجيات طويلة المد لضمان التطور
ّ
دولية مستقلّة تتم ّثل مهمتها ي� تطوير اس� ّ
ال�ق هو شبكة ّ
يّ
أ
أ
ف
العام ،وبتعزيز ُم ُثل
واالزدهار
االقتصادي لشعوب منطقة ش ّ
ال�ق الوسط .وسيقوم بتنفيذ ذلك من خالل البحاث المتفانية ي� العمل ّ
ّ
اطية ،والحوار ي ن
االجتماعية.
ب� أصحاب المصالح المتعددة والعدالة
ّ
المشاركة الديمقر ّ
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ما مدى فعالية سياسة السعودية ف ي� مجابهة إيران؟
يهــدف هــذا المقــال إىل دراســة السياســة الجديــدة للمملكــة العربيــة الســعودية تجــاه إيـران ف� الـ شـرق أ
الوســط .ففــي حـ ي ن
ـ� بــدأ
ي
ف
منحــى مــن
صعـ�ود المل��ك س��لمان إىل الع��رش صفح��ةً جدي��دة ي� العالق��ات إ
اليرانية-الس��عودية ،أدى نهــج محمــد بــن ســلمان إىل ً
ف
التصعيــد المتواصــل بـ ي ن
ـوالت
ـ� البلديــن .ومــع ذلــك ،فهــذه ليســت القصــة كاملــة .فتغـ يـر القيــادة ي� الســعودية تزامــن مــع تحـ ٍ
ف
ـوالت إىل جانــب رئاســة ترمــب خلقــت زخم ـاً لوجــود ريــاض نشــطة -وانتهازيــة -ف ي� الـ شـرق
ي� تــوازن القــوى إ
القليميــة ،وهــي تحـ ٍ
أ
القليمــي إليـران مــن جهــة الســعودية .وكانــت هزيمــة تنظيــم الدولــة
ـام عــى الــدور إ
الوســط .وعــى ذلــك ،كان هنــاك تركـ ي ز ٌ
ـر متنـ ٍ
الس�لامية (داع��ش) وكذلــك المعارضــة الســورية ،واســتعادة الحكومتـ ي ن
ـ� الســورية والعراقيــة الســيطرة عــى أراضيهمــا ،واســتمرار
إ
أن موقــف خصمهــا أصبــح أقــوى ،فيمــا َض ُّعــف موقفهــا
الح�رـب اليمني��ة دون أي بارق�ةـ أم��ل ،كلهاــ أم��ور جعل��ت الري��اض تـ�رى َّ
أ
ف
ـال.
و� أفضــل الحــوال عكــس التيــار إ
هــي .لذلــك جــاءت الريــاض بسياسـ ٍـة لمجابهــة إيـران تهــدف إىل الســيطرة ،ي
القليمــي الحـ ي
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