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المحادثــات اإلیرانیــة الســعودیة :الدوافع
والتعقيــدات والســيناريوهات المحتملــة
علــي نجــا ت
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الملخــص :انقطعــت العالقــات الدبلوماســية بيــن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة والمملكــة العربيــة
الســعودية منــذ يناير/كانــون الثانــي  ،2016بعــد أن هاجــم محتجــون إيرانيــون ســفارة الريــاض فــي طهــران
ـنوات
وقنصليتهــا فــي مشــهد إثــر إعــدام رجــل الديــن الســعودي الشــيعي نمــر باقــر النمــر .لکــن بعــد ســت سـ
ٍ
مــن الخالفــات السياســية وقطــع العالقــات الدبلوماســية بيــن الجان َب ْيــن ،شــهدت الشــهور األخيــرة تهدئــةً
كبيـ ً
ـرة بيــن طهــران والریــاض ،وكان خطــاب المســؤولين الســعوديين واإليرانييــن ونبرتهــم خــال األشــهر
ســهم عوامــل عديــدة علــى المســتويات المحليــة
الماضيــة
َّ
إيجابي ْيــن بشــأن العالقــات بيــن البلديــن .و ُت ِ
ُّ
والتغلــب علــى
واإلقليميــة والدوليــة فــي تغييــر ســلوك القو َت ْيــن اإلقليميتَ ْيــن لتخفيــف التو ُّتــر فــي العالقــات
األزمــات .ونظـ ً
ـرا إلــى المصالــح المتبادلــة وحاجــة البلدیــن إلــى اســتتباب األمــن ،عقــدت إيــران والســعودية
ـوالت مــن المحادثــات اســتضافها العــراق لتحســين
مــن أبريل/نيســان إلــی ســبتمبر/أيلول الماضــي أربــع جـ
ٍ
العالقــات بيــن البلديــن ومناقشــة القضايــا الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة .لکــن رغــم أن طهــران والريــاض
ـوالت مــن المحادثــات فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد ،فــإن بعــض العوامــل کأزمــة انعــدام
أجرتــا أربــع جـ
ٍ
َ
الطرف ْیــن ومعارضــة
تنــازالت بيــن
الثقــة بيــن البلديــن واإلصــرار علــی اللعبــة الصفريــة وعــدم وجــود
ٍ
بعــض الفاعليــن اإلقليمييــن لهــا تأثيــر ســلبي فــي عمليــة التفــاوض بیــن أهــم دولتَ ْيــن إقليميتَ ْيــن فــي
منطقــة الشــرق األوســط .لذلــك ،تحــاول هــذه الدراســة مــن خــال تحليــل القــوى الدافعــة ،استكشــاف
الســيناريوهات المســتقبلية للمحادثــات بيــن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة والمملكــة العربيــة الســعودية.
المقدمة
ُّ
شــهدت العالقــات اإليرانيــة الســعودية العديــد مــن التقلبــات منذ انتصــار الثــورة عــام  1979وقيــام الجمهوريــة
ـرات مــن التعــاون والتنافــس والصــراع ً
وفقــا
اإلســامية فــي إيــران ،ومــن َثـ َّ
ـم يمكــن تقســيمها إلــى ثــاث فتـ ٍ
لألحــداث الداخليــة واإلقليميــة والدولیــة التــي تحـ ِّ
ـدد نــوع العالقــة بيــن هاتيــن الدولتيــن.
انقطعــت العالقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن منــذ يناير/كانــون الثانــي  ،2016بعدمــا هاجــم محتجــون إيرانيون
ســفارة الريــاض فــي طهــران ،والقنصليــة الســعودية فــي مشــهد ،إثــر إعــدام رجــل الديــن الســعودي الشــيعي
البــارز نمــر النمــر .وقــد أدت التوتــرات والخالفــات بيــن إيــران والســعودية فــي الســنوات الماضيــة إلــى اشــتداد
ـنوات مــن الخالفــات السياســية
حــدَّ ة الصــراع ،ودفعــت البلديــن نحــو حالــة الحــرب البــاردة .ولکــن بعــد ســت سـ ٍ
وقطــع العالقــات الدبلوماســية بيــن الجان َب ْيــن ،عقــدت إيــران والســعودية مــن أبريل/نيســان إلــی ســبتمبر/
ـوالت مــن المحادثــات اســتضافها العــراق لمناقشــة القضايــا الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة.
أيلــول  2021أربــع جـ ٍ
ً
تهدئــة كبيــر ًة بيــن طهــران والریــاض ،وكان خطــاب المســؤولين الســعوديين
وقــد شــهدت الشــهور األخيــرة
إيجابي ْيــن بشــأن العالقــات بيــن البلديــن .وفــي أحــدث
واإليرانييــن ونبرتهــم خــال األشــهر الســبعة الماضيــة
َّ
التصريحــات وأهمهــا قــال العاهــل الســعودي ،الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،أمام الــدورة الـــ  76للجمعيــة العامة
األو َّليــة معهــا إلــى نتائــج ملموســة لبنــاء
لألمــم المتحــدة ،إن «إيــران دولــة جــارة ،ونأمــل أن تــؤدي محادثاتنــا َّ
الثقــة ،والتمهيــد لتحقيــق ُّ
مبنيــة علــى االلتــزام بالمبــادئ والقــرارات
تطلعــات شــعوبنا فــي إقامــة عالقــات تعــاون َّ
الشــرعية والدوليــة ،واحتــرام الســيادة ،وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة» .وفــي هــذا الصــدد ،قــال
حســين أميــر عبــد اللهيــان ،وزيــر الخارجيــة اإليرانــي ،خــال لقــاء صحفــي علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة
ً
مضيفــا أن طهــران
العامــة لألمــم المتحــدة ،إن المحادثــات بيــن المســؤولين اإليرانييــن والســعوديين بنَّــاءة،
قدَّ مــت مقترحــات ديناميكيــة لتحقيــق الســام فــي اليمــن.
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ـوء علــى مســتقبل المفاوضــات والعالقــات اإلیرانیــة الســعودیة ،وهــو مــا فــرض
لذلــك ،تسـ ِّـلط هــذه الورقــة الضـ َ
مجموعـ ً
ـة مــن األســئلة التــي ســوف تســعى هــذه الورقــة التحليليــة إلــى اإلجابــة عنهــا :مــا األســباب التــي دفعــت
ســنوات مــن قطــع العالقــات الدبلوماســية؟
طهــران والريــاض ومــدى اســتعدادهما للتفــاوض بعــد ســت
ٍ
ومــا هــي معوقــات تقــدُّ م محادثــات طهــران والريــاض؟ وأخيـ ًـرا ،مــا هــي الســيناريوهات التــي يمكــن تصورهــا
الســتمرار المفاوضــات ومســتقبل العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن؟
أسباب انعقاد المحادثات اإليرانية السعودیة ودوافعها
ُتظهــر الجــوالت األربــع مــن المحادثــات بيــن إيــران والســعودية رغبــة وحاجــة هذيــن البلديــن لتهدئــة التو ُّتــر
ُّ
ســهم عوامــل عديــدة علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة
فــي العالقــات
والتغلــب علــى األزمــات .و ُت ِ
والدوليــة فــي تغييــر ســلوك المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران والميــل إلــى تخفيــف التو ُّتــر فــي العالقــات
ُّ
والتغلــب علــى األزمــات.
أحــد الدوافــع الداخليــة واألســباب الرئيســة لرغبــة طهــران فــي إجــراء المحادثــات مــع الريــاض واســتمرارها ،هــو
الخــروج مــن الضغــوط االقتصاديــة َّ
ـنوات
الهشــة .حیــث يعانــي االقتصــاد اإليرانــي مــن التراجــع منــذ ثــاث سـ ٍ
علــى األقــل ،فيمــا انخفــض معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى مــدى الســنوات األخيــرة .وفــي أحــدث
البيانــات ،قــال غــام حســين شــافعي ،رئيــس غرفــة التجــارة اإليرانيــة ،فــي ســبتمبر/أيلول « :2021إن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي اإليرانــي الــذي كان  445مليــار دوالر فــي عــام  2017بالســعر الحالــي ،انخفــض بنســبة  57فــي
المائــة إلــى  191مليــار دوالر فــي عــام  .2020وأدى انخفــاض الناتــج المحلــي اإلجمالــي بيــن عامــي  2017و2020
إلــى خفــض ترتيــب إيــران مــن المرتبــة  26فــي االقتصــاد العالمــي فــي عــام  2017إلــى المرتبــة .)1(»51
إلــى جانــب ذلــك ،ارتفــع التضخــم فــي إيــران بشــكل مطــرد منــذ انســحاب الرئيــس األمریکــي الســابق دونالــد
ً
فوفقــا لتقريــر مركــز اإلحصــاء اإليرانــي ،كان متوســط معــدل التضخــم فــي
ترامــب مــن االتفــاق النــووي.
إيــران خــال أغســطس/آب  2021بمقارنــة ســنوية  45.2بالمائــة( .)2وهــو أعلــى معــدل تضخــم ســنوي فــي
إيــران منــذ عــام  ،1994فــي حيــن بلــغ معــدل التضخــم ذروتــه  49.4فــي المائــة.
وقــد تدهــور اقتصــاد إيــران بعــد انســحاب الواليــات المتحــدة مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي عــام
ـر فــي الصــادرات النفطيــة ،واالنخفــاض
 ،2018وفــرض العقوبــات األمريكيــة التــي تس ـ َّببت فــي انخفـ ٍ
ـاض كبيـ ٍ
الشــديد فــي قيمــة الريــال اإليرانــي الــذي بلــغ أضعــف مســتوى لــه أمــام الــدوالر .حيــث يبلــغ الريــال اإليرانــي
اآلن نحــو  275ألــف ريــال للــدوالر مقارنــة بـــ  32ألــف ريــال مقابــل دوالر واحــد وقــت إبــرام اتفــاق طهــران
أن إيــران خســرت
النــووي لعــام  2015مــع القــوى العالميــة .وقــد ذكــر الرئيــس اإلیرانــي الســابق حســن روحانــي َّ
بمــا ال يقــل عــن  150مليــار دوالر علــى مــدى ثــاث ســنوات بســبب هــذه العقوبــات(.)3
واشــتدَّ ت الضغوطــات االقتصاديــة علــى إيــران بعــد جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد .حیــث تســ َّببت
ُّ
التضخــم المرتفــع
أزمــة فيــروس كورونــا فــي تدهــور االقتصــاد اإليرانــي الــذي يعانــي أصـ ًـا مــن التعثُّ ــر .وأدى
ـات فــي مــدن مختلفــة .وهــو
الناجــم عــن األزمــة االقتصاديــة فــي الســنوات الماضيــة فــي إيــران إلــى احتجاجـ ٍ
مــا كان لــه تداعيــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية علــى إيــران.
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ــم فــإن طهــران فــي حاجــة إلــى حوافــز اقتصاديــة؛ ألن الوضــع فــي البــاد يتدهــور بســرعة .لذلــك،
ومــن َث َّ
تحــاول طهــران تقليــص حجــم العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا مــن خــال مفاوضــات فيينــا ،وعقــد
محادثــات موازیــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية ،لتخفيــف التوتــرات واســتئناف العالقــات مــع الريــاض.
ً
ســلبيا مــن مفاوضــات إحيــاء االتفــاق النــووي.
موقفــا
وتأمــل طهــران فــي أن تقنــع الریــاض بــألَّ تتخــذ
ًّ
أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــي ،فــإن ســبب رغبــة طهــران فــي التفــاوض والحــوار مــع الريــاض هــو وقــف مســار
ً
وخاصــة دول الجــوار .ألن المملكــة العربيــة
التطبيــع مــع تــل أبيــب وتقلیــص دور إســرائیل فــي المنطقــة،
الســعودية ليســت الع ًبــا منعـ ً
ـزل فــي الشــرق األوســط ،بــل لدیهــا عالقــات جيــدة ووثيقــة مــع الــدول العربيــة
واإلســامية .وهــذا يعنــي أن التطبیــع وتحســين العالقــات اإلســرائيلية الســعودية لــن يقتصــر علــى العالقــات
الثنائيــة ،وســتتجه ٌ
تدريجيــا نحــو توقيــع اتفاقيــة ســام وتطبيــع العالقــات
دول عربيــة أخــرى فــي المنطقــة
ًّ
ـم فــإن تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل ووجودهــا بالقــرب مــن حــدود
وتوســيع التعــاون مــع إســرائيل .ومــن َثـ َّ
ـدات أمنيــة لطهــران،
إيــران وقيــام تحالــف دفاعــي إقليمــي تشــارك فيــه إســرائيل ،باإلضافــة إلــى خلــق تهديـ ٍ
ويغيــر
كل ذلــك ســيؤدي إلــى عزلــة نســبية إليــران فــي المنطقــة ،ويُ ضعــف عالقــات إيــران مــع دول الجــوار
ّ
َّ
حــذر المســؤولون السياســيون
ميــزان القــوى فــي المنطقــة .وهــذا ال يتماشــى مــع سياســات طهــران .کمــا
والعســكريون فــي طهــران مــرا ًرا وتكــرا ًرا مــن دخــول إســرائيل إلــى المنطقــة ،وانتقــدوا عــدَّ ة مــرات اإلمــارات
رســميا .ولهــذا الســبب ،فــإن
العربيــة المتحــدة والبحريــن لتطبيــع العالقــات مــع إســرائيل وفتــح الســفارات
ًّ
أحــد أســباب رغبــة إيــران فــي الحــوار مــع الریــاض هــو وقــف مســار التطبيــع ،وهــو األمــر الــذي تناولــه علــى
األرجــح ممثلــو طهــران فــي الجــوالت األربــع الســابقة مــن المحادثــات فــي بغــداد.
أمــا علــى الصعيــد الدولــي ،فــإن أهــم دوافــع إيــران لمواصلــة المحادثــات هــو کســب دعــم الســعودية والتأثيــر
ِّ
لحــل القضايــا
فــي األوروبييــن والواليــات المتحــدة فــي مفاوضــات فيينــا مــن خــال إظهــار حســن نيتهــا
اإلقليميــة .فــإن أحــد متطلبــات طهــران لتهدئــة التوتــرات مــع الســعودية هــو إنهــاء الخالفــات حــول برنامجهــا
النــووي بهــدف تخفيــف العقوبــات الدوليــة .لذلــك ،فــإن أحــد التحديــات التــي تواجــه برنامــج إيــران النــووي هــو
قلــق بعــض الجهــات اإلقليميــة الفاعلــة ،کالمملكــة العربيــة الســعودية التــي طلبــت عــدَّ ة مــرات خــال الشــهور
األخيــرة االنضمــام إلــى مفاوضــات فيينــا النوويــة غيــر المباشــرة بيــن طهــران وواشــنطن بواســطة أطــراف
االتفــاق النــووي ،لكــن إيــران رفضــت الطلــب ،مؤكــد ًة أن ال عالقــة للريــاض بهــذه المفاوضــات.
وتــرى طهــران أن وجــود دول جديــدة فــي مفاوضــات فيينــا بشــأن اســتعادة االتفــاق النــووي ســيؤدي إلــى
التوصــل إلــى اتفــاق نــووي عبــر المحادثــات مــع الريــاض.
تعقيدهــا؛ لــذا تحــاول طهــران تســريع عمليــة
ُّ
کمــا تــری إيــران فــي الحــوار مــع الســعودية فرصـ ً
ـة لتعزیــز موقفهــا فــي المفاوضــات بشــأن الملــف النــووي.
فاالنخــراط فــي الحــوار مــع الریــاض ،وإبــداء مســتوى مــن اإليجابيــة والمرونــة مــن المحتمــل أن يدفــع المملكــة
التوصــل إلــى اتفــاق،
إلــى التخلــي عــن مطلبهــا ،أي المشــاركة فــي المحادثــات النوويــة؛ ألن مشــاركتها ســتعيق
ُّ
وســتزيد مــن الشــروط والقيــود علــى البرنامــج .ومــن الممكــن أن يــؤدي الحــوار بيــن طهــران والريــاض إلــى حــلِّ
قضيــة البرنامــج النــووي اإليرانــي بســرعة أكبــر .ففــي الجولــة األولــى مــن المحادثــات فــي بغــداد ،ســعت إيــران
ـم
التوصــل إليــه فــي محادثــات فيينــا بشــأن عــودة الواليــات
ُّ
ألي اتفــاق يتـ ُّ
إلــى الحصــول علــى دعــم الســعودية ِّ
المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي.
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باإلضافــة إلــى إيــران ،هنــاك الكثيــر مــن األســباب والدوافــع المصنَّفــة علــى ثالثــة مسـ
ـتويات جعلــت الريــاض تعيــد
ٍ
َّ
يتعلــق بالحــوار مــع طهــران وتخفيــف حــدَّ ة التو ُّتــر .فعلــى المســتوى المحلــي ،هــدف الســعوديون مــن
حســاباتها فيمــا
الدخــول فــي المحادثــات مــع اإليرانييــن واســتئناف العالقــات إلــى تخفيــف األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة
فيــروس كورونــا المســتجد ،وهبــوط أســعار النفــط ،وتكلفــة حــرب اليمــن .فالضربــات المتالحقــة مــن جائحــة فيــروس
كورونــا وتهــاوي إيــرادات النفــط وارتفــاع تكلفــة الحــرب فــي اليمــن قــد أرهقــت اقتصــاد الســعودية ،أكبــر مصـ ِّ
ـدر للنفــط
تحولــت الســعودية مــن دولــة توفــر أمـ ً
ـوال طائلــة مــن عائــدات النفــط
فــي العالــم .وعلــى إثــر تصاعــد األزمــات الماليــةَّ ،
()4
والعمــرة والحــج إلــى أحــد أكبــر المقترضيــن فــي المنطقــة العربية .ويبــدو أن تهــاوي اإليــرادات الماليــة ال يرجــع إلــى
مهمــة ،ومنهــا الســياحة .وقــد أدى تفاقــم أزمــة اإليــرادات إلــى
النفــط فقــط ،بــل امتــدَّ إلــى انهيــار إيــرادات أخــرى َّ
ً
نزيفــا حــادًّ ا فــي الفتــرة األخيــرة .وفــي ظــل تراجــع
اندفــاع الحكومــة نحــو اللجــوء إلــى االحتياطــي الــذي شــهد
اإليــرادات بســبب أزمــة كورونــا ،اضطـ َّـرت المملكــة إلــى اتخــاذ إجــراءات تقشــفية وصفتهــا بـــ «المؤلمــة».
َّ
حــذر صنــدوق النقــد الدولــي مــن اندثــار ثــروات الســعودية فــي عــام  ،2035إذا لــم تتخــذ إصالحــات جذريــة
وقــد
أساســا علــى عائــدات النفــط .األمــر الــذي جعــل خيــارات الســعودية محــدود ًة مــن
فــي سياســاتها الماليــة التــي ترتكــز
ً
أجــل مســاندة اقتصادهــا المنهــك ،وخاصـ ً
روج لهــا ولــي العهــد محمــد
ـة فــي ظــل فشــل خطــط تنويــع االقتصــاد ،التــي َّ
بــن ســلمان طيلــة الســنوات الماضيــة .حيــث يســعى ولــي العهــد الســعودي إلــى حشــد كل المــوارد والطاقــات لينفــذ
والمهمــة سياسـ ًّـيا بالنســبة إليــه .ولــدى المملكــة خطــط مختلفــة للتطويــر
برامجــه االقتصاديــة واالجتماعيــة الطموحــة
َّ
ً
مركــزا اقتصاديًّ ــا فــي المنطقــة ،ويتطلــب
واالنتقــال مــن اقتصــاد نفطــي إلــى اقتصــاد غيــر نفطــي ،وأن تصبــح
تحقيــق ذلــك الكثيــر مــن االســتثمار األجنبــي .ومــع ذلــك ،ال يمكــن تحقيــق رؤيــة  2030ومشــروع نيــوم االقتصــادي
والخطــط االقتصاديــة األخــرى فــي ظــل هــذه الظــروف االقتصاديــة والحــرب فــي اليمــن ،خاصـ ً
ـة أن التكاليــف الباهظــة
للحــرب اليمنيــة قــد أدَّ ت إلــى تــآكل احتياطيــات المملكــة مــن النقــد األجنبي.فانخفضــت األصــول االحتياطيــة األجنبيــة
لمؤسســة النقــد الســعودية بنســبة  1.8بالمئــة علــى أســاس شــهري ،حتــى أبريل/نيســان  ،2021إلــى  440.75مليــار
دوالر ،منخفضــة  8.2مليــارات دوالر .وكانــت األصــول االحتياطيــة األجنبيــة للمملكــة ،بلغــت  448.95مليــار دوالر
حتــى مــارس/آذار الماضــي الســابق لــه .وحســب تقريــر صــدر عــن البنــك المركــزي الســعودي ،فــإن تراجــع االحتياطيــات
األجنبيــة فــي أبريل/نيســان ،هــي األدنــى فــي أكثــر مــن عشــر ســنوات ،منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي  2010حينمــا
ً
فوفقــا لبعــض التقاريــر الغربيــة ،تكلــف الحــرب اليمنيــة الســعودية أكثــر مــن  150مليــون
بلغــت  438.4مليــار دوالر(.)5
أن الســعودية تك َّبــدت مــا يزيــد علــى 100مليــار دوالر بســبب حــرب اليمــن(.)7
دوالر
يوميــا( .)6وتذهــب تقديــرات إلــى َّ
ً
وبمــا أن تحقيــق رؤيــة  2030يتطلــب اســتقرا ًرا سياسـ ًّـيا واقتصاديًّ ــا ،فــإن الريــاض تحــاول تحقيــق ذلــك مــن خــال
سياســة تخفيــف التوتــرات وإنهــاء األزمــات األمنيــة واالقتصاديــة ،بمــا فــي ذلــك تخفيــض حــدَّ ة التو ُّتــر مــع طهــران.
ـات مــع إيــران وضــرورة تطبيــع العالقــات
أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــي ،فــإن الدافــع الرئيــس للســعوديين إلجــراء محادثـ ٍ
مــع طهــران هــو إنهــاء الحــرب فــي اليمــن .فلــم تحقــق الحــرب فــي اليمــن األهـ َ
ـداف التــي حدَّ دتهــا الســعودية فحســب،
بــل واجهــت المملكــة ً
أيضــا مشــاكل أمنيــة وسياســية وعســكرية واقتصاديــة مختلفــة بالطبــع .ويُ عَ ــدُّ الصــراع فــي
مفتــاح رغبــة الريــاض فــي اســتئناف العالقــات مــع طهــران
اليمــن -الــذي تريــد الســعودية بشــدَّ ة أن تخــرج منــه-
َ
ُّ
والتغلــب علــى التوتــرات فــي الســنوات الماضيــة.
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ً
مزدوجــا للســعودية ،فباإلضافــة إلــى التكلفــة الماديــة واإلحــراج الداخلــي
مأزقــا
لقــد أصبحــت حــرب اليمــن تشــكل
ً
الــذي تس ـ ِّببه هجمــات الحوثييــن بالطائــرات المســيرة والصواريــخ البالســتية علــی األراضــي الســعودية ،كالمنشــآت
النفطيــة والمطــارات والقواعــد العســكرية فــي جــدة وجــازان ونجــران وخميــس مشــيط والعاصمــة الريــاض ،فــإن
أسياســيا
خارجيــا ،وهــو ضــرر تجاهلتــه إدارة ترامــب ،ولكنــه بــات محــركًا
بســمعة المملكــة
الحــرب باتــت
ُّ
تضــر ُ
ًّ
ًّ
إلدارة بايــدن ،التــي كان واحــدً ا مــن أوائــل القــرارات التــي اتخذتهــا رفــع الحوثييــن مــن قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة،
واإلعــان عــن وقــف دعــم العمليــات العســكرية الســعودية فــي اليمــن .فعلــى عكــس دونالــد ترامــب ،الــذي کان
داعمــا للســلوك الســعودي ،وخاصـ ً
ـة ملــف الصــراع فــي الیمــن ،أظهــر جــو بايــدن أنــه يعــارض تصرفــات الريــاض
ـول وأفعـ ً
فــي اليمــن قـ ً
ـال مــن خــال تعليــق صفقــة الســاح مــع الســعودية ،وإزالــة جماعــة أنصــار اهلل اليمنيــة مــن
قائمــة الجماعــات اإلرهابيــة ،وإیقــاف دعــم التحالــف العربــي علــى المســتويين العســكري واللوجســتي.
وقــد عطلــت الحــرب فــي اليمــن العديــد مــن خطــط ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان؛ ألن هــذه الحــرب التــي
دخلــت عامهــا الســابع فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا ،إضافــة إلــى التكاليــف العســكرية الباهظــة علــى الســعوديين.
كبيــرا فــي إنهــاء الحــرب
إســهاما
ســهم
ومــن َث َّ
ً
ً
ــم فــإن اســتئناف العالقــات الســعودية مــع إيــران يمكــن لــه أن يُ ِ
فــي اليمــن؛ ألن الريــاض تــدرك أن مفتــاح وقــف الحــرب ليــس فــي أيــدي الحوثييــن فحســب ،بــل فــي أيــدي طهــران
أيضــا .ولــدی الســعوديين أمـ ٌ
ً
ـل فــي أن يــؤدي تخفيــف التوتــرات مــع إيــران إلــى قيــام طهــران بتســهيل إنهــاء الحــرب
فــي اليمــن .لذلــك ،مــن المحتمــل أن يوفــر بــدء الحــوار مــع إيــران فرصـ ً
ـة لحــل الحــرب اليمنيــة ،ولهــذا الســبب
ـر علــى طاولــة المفاوضــات بيــن طهــران
حظيــت كيفيــة إنهــاء الحــرب وتقاســم الســلطة فــي اليمــن باهتمـ ٍ
ـام كبيـ ٍ
والريــاض ،وكان ملــف الحــرب اليمنــي المحــو َر الرئيــس للمحادثــات بيــن الممثليــن اإليرانييــن والســعوديين خــال
الجــوالت األربــع مــن الحــوار فــي بغــداد.
أمــا علــى الصعيــد الدولــي ،فــإن أحــد المتغيــرات الرئيســة التــي دفعــت الریــاض إلــى اســتئناف الحــوار مــع طهــران
تغيــر نهــج واشــنطن بســبب وصــول اإلدارة األمريكيــة الجديــدة وسياســات الرئيــس
واالســتعداد للتفــاوض هــو ُّ
األمريكــي الجديــد جــو بايــدن نحــو المملكــة العربيــة الســعودية .فبعــد رحيــل دونالــد ترامــبَ ،ف َقــد الســعوديون
ً
خصوصــا أن اإلدارة األمريكيــة الجديــدة قــد تســعى إلــى فتــح قضايــا حرجــة للمملكــة ،منهــا
مهمــا،
حليفــا
ً
دوليــا ًّ
ًّ
اغتيــال جمــال خاشــقجي ،وقضيــة حقــوق اإلنســان ،وحــرب اليمــن لمعاقبــة الســعودية ،وخاصـ ً
ـة ولــي العهــد ،محمــد
بــن ســلمان.
خطــوات لتهدئــة عالقاتهــا مــع قطــر وبدرجــة أقــل مــع تركيــا
لهــذا الســبب اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية
ٍ
بعــد فــوز جــو بايــدن فــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة .كمــا تنــدرج الرغبــة فــي اســتئناف العالقــات مــع إيــران
نفســه .وعلــى وجــه الخصــوص ،فــإن الريــاض
وإجــراء أربــع
جــوالت مــن المحادثــات مــع طهــران فــي اإلطــار ِ
ٍ
ٌ
أي شــيء لإلطاحــة بالنظــام الحاكــم فــي إيــران ،وســتحتاج فــي
واثقــة مــن أن الواليــات المتحــدة لــن تفعــل َّ
النهايــة إلــى التعــاون االقتصــادي واســتئناف العالقــات الدبلوماســية مــع طهــران لتحقيــق االســتقرار.
وتوجههــا للعــودة إلــى
كمــا أدى فشــل سياســة الضغــط القصــوى تجــاه إيــران ،وسياســة اإلدارة األمريكيــة الجديــدة
ُّ
االتفــاق النــووي مــع إيــران ،وســعي الواليــات المتحــدة لتقليــل انخراطهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط والتركيــز
علــى التهديــدات االســتراتيجية التــي تواجههــا ،والتــي حدَّ دتهــا وثيقــة األمــن القومــي إلدارة بايــدن بأنهــا تتمثَّ ــل
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فــي الصيــن وروســيا ،وســحب بطاريــات صواريــخ «باتريــوت» مــن الســعودية ،واإلفــراج عــن الوثائــق الســرية
ِّ
المتعلقــة بهجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  ،2001واالنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان ،أدى كل ذلــك إلــى
اســتنتاج المملكــة أنــه لــم يعُ ــد مــن الممكــن الوثــوق بالواليــات المتحــدة األمريكيــة .ولهــذا الســبب حاولــت
الســعودية تغييــر سياســتها اإلقليميــة.
تحديات وعقبات أمام المحادثات اإلیرانیة السعودیة
ـوالت مــن المحادثــات فــي بغــداد ،فــإن بعــض العوامــل لهــا تأثيــر ســلبي
رغــم أن الســعودية وإيــران أجرتــا أربــع جـ ٍ
فــي عمليــة التفــاوض .فإحــدى العقبــات أمــام المفاوضــات هــي تأكيــد البلديــن علــی الشــروط المســبقة .فقــد
أكَّــدت الريــاض مــرا ًرا علــى شــروط مســبقة ،کتغييــر ســلوك إيــران فــي المنطقــة لبــدء المحادثــات .وقــال ولــي
تحســن فــي العالقــات بيــن
العهــد الســعودي ،محمــد بــن ســلمان ،لقنــاة العربيــة فــي  28أبريل/نيســان الماضــي« :أي
ُّ
ـروطا بتغييــر فــي ســلوك إيــران» .كمــا قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي ،فيصــل
طهــران والريــاض ســيكون مشـ ً
غيــرت إيــران ســلوكها» .والشــرط
بــن فرحــان« :إن المملكــة العربيــة الســعودية مســتعدَّ ة للتفــاوض مباشــرة إذا َّ
األساســي الثانــي لــدى الســعودية ،هــو عــودة إيــران إلــى التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق النــووي .أمــا
الشــرط الثالــث والمهــم ،فهــو وقــف إطــاق النــار فــي الیمــن أو علــى األقــل وقــف الهجمات التــي تســتهدف األراضي
الســعودية .کمــا اشــترطت إيــران علــى الســعودية قبــل إعــادة فتــح الســفارات والعالقــات الدبلوماســية التوقـ َـف
عــن دعــم المعارضــة وتقديــم أي دعــم سياســي أو إعالمــي أو مالــي لهــا .وعلــى رأس هــذه الشــروط وقــف دعــم
الســعودية لـــ «جيــش العــدل» ،ومقــره فــي بلوشســتان ،جنــوب شــرقي إيــران ،ومنظمــة مجاهــدي خلــق اإليرانيــة،
وفصائــل المعارضــة األحوازيــة .إذ تتهــم طهــران الريــاض بتقديــم دعــم وتمويــل لهجمــات الجماعــة المســلحة
التــي كانــت ُتنفــذ بحــق جهــات أمنيــة وعســكرية تابعــة للنظــام اإليرانــي .کمــا طلبــت إيــران مــن الســعودية وقــف
عمــل القنــوات والمواقــع اإلخباريــة الناطقــة بالفارســية ،التــي تمولهــا الســعودية مباشــرة(.)8
والعقبــة الثانيــة أمــام المحادثــات اإليرانيــة الســعودية ،هــي أزمــة انعــدام الثقــة .فــي الحقيقــة ،إن أزمــة عــدم
الثقــة بيــن البلديــن عميقــة جــدًّ ا ،والمســؤولون فــي البلديــن متشــائمون مــن نوايــا بعضهــم البعــض .فعلــى ســبيل
المثــال ،قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي ،فيصــل بــن فرحــان ،فــي أكتوبر/تشــرين األول الجــاري« :نحــن قلقــون
بشــكل بالــغ مــن التجــاوزات اإليرانيــة التــي تتناقــض مــع مــا تعلنــه إيــران مــن ســلمية برنامجهــا النــووي» .وبعــد
ـات بيــن إيــران والســعودية فــي العــراق ،ال يــزال انعــدام الثقــة فــي العالقــات بيــن البلديــن ســائدً ا،
أربــع محادثـ ٍ
ـتمرا حــول عــدَّ ة قضايــا .فمــن جهــة ،تتهــم طهــران الســعودية بدعــم
والتراشــق اإلعالمــي بيــن الدولتَ ْیــن مــا زال مسـ ًّ
الجماعــات اإلرهابيــة واالنفصاليــة ،ومــن جهــة أخــرى تتهــم الريــاض إيــران بالتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة
لــدول المنطقــة وتســليح الحوثييــن وتهديــد المالحــة البحريــة وتعريــض الشــحن البحــري للخطــر .بعبــارة أخــرى:
ِّ
والمؤججــة للحــروب
التوســعية
إن الخارجيــة اإليرانيــة تدعــو الســعودية للتخلــي عــن مــا وصفتــه بسياســتها
ُّ
فــي المنطقــة ،بينمــا تــرى الريــاض أن االســتقرار لــن يأتــي َّإل بمعالجــة ســلوك طهــران وتصرفاتهــا.
أمــا العقبــة الثالثــة أمــام المحادثــات اإليرانيــة الســعودية ،فهــي عــدم وجــود التنــازل ومنــح االمتيــازات بيــن
َ
ِّ
مترددتــان
الطرف ْیــن .فإيــران والســعودية ليــس لديهمــا رغبــة حقيقيــة فــي تجــاوز لعبــة المجمــوع الصفــري ،وهمــا
فــي تقدیــم امتيــازات لبعضهمــا البعــض .ولذلــك ،بعــد مضــي أربــع جــوالت مــن المفاوضــات ،لــم تتنــازل طهــران
َّ
تتهيــأ أجــواء مواتيــة بعــد االجتماعــات ،وأن
والريــاض عــن بعضهمــا البعــض .وفــي حيــن كان مــن
المتوقــع أن َّ
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تنخفــض هجمــات الحوثييــن بالصواريــخ والطائــرات المســيرة علــى األراضــي الســعودية ،أو أن يدعــم المســؤولون
الســعوديون محادثــات فيينــا بشــأن عــودة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــوويَّ ،إل أن العكــس هــو مــا حــدث
تمامــا .فقــد اســتمرت انتقــادات المســؤولين الســعوديين واتهاماتهــم لبرنامــج إيــران النــووي وبرنامجهــا الصاروخــي،
ً
واشــتدَّ ت هجمــات الحوثييــن بعــد المحادثــات .ويُ عَ ــدُّ شــهر ســبتمبر/أيلول  2021واحــدً ا مــن أكثــر الشــهور األخيــرة
المهمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
التــي صعَّ ــدت فيهــا جماعــة أنصــار اهلل مــن هجماتهــا ضــد المنشــآت
َّ
وأمــا العقبــة الرابعــة أمــام تقــدُّ م المفاوضــات اإليرانيــة الســعودية ،فهــي وجــود العدیــد مــن الملفــات الشــائكة
َّ
المعقــدة والمثيــرة للجــدل بیــن الدولتَ ْيــن .فقــد ُقطعــت العالقــات السياســية بيــن إيــران والســعودية
والقضايــا
مر َت ْيــن منــذ قیــام الثــورة اإلســامية .وال تــزال الخالفــات بيــن هاتيــن الدولتيــن فــي مختلــف المجــاالت مفتوحـ ً
ـة.
ـخة فــي نظــر ٍّ
وأســباب العــداء العميقــة علــى خلفيــة التبايــن المذهبــي والتنافــس الجيوسياســي راسـ ٌ
كل مــن طهــران
والریــاض .ويدعــم البلــدان حلفــاء متنافســين فــي حــروب بالوكالــة فــي اليمــن وســوريا ومناطــق أخــرى .وتريــد ٌّ
كل
مــن الســعودية وإيــران أن تكونــا القــوة المهيمنــة فــي المنطقــة .واجتيــاز هــذا الموقــف يتطلــب تقليــص الخالفــات
الطائفيــة والجيوسياســية والتخلــي عــن اللعبــة الصفريــة(.)9
أمــا العقبــة الخامســة واألخیــرة أمــام المفاوضــات بيــن طهــران والريــاض ،فهــي معارضــة بعــض الفاعليــن اإلقليميين.
فعلــى الرغــم مــن ترحيــب الواليــات المتحــدة والــدول األوروبيــة ،فــإن بعــض الجهــات الفاعلــة فــي المنطقــة لــن
تكــون راضيـ ً
ـة عــن
تحســن العالقــات بيــن طهــران والريــاض ،وســتحاول عرقلــة عمليــة التفــاوض وإفشــالها .و ُتعَ ــدُّ
ُّ
أي
إســرائيل أحــد الالعبيــن الرئيســين فــي المنطقــة ،وتخشــى مــن اســتئناف العالقــات بيــن طهــران والريــاض؛ ألن َّ
تغييــر فــي العالقــات الســعودية اإليرانيــة ســيكون لــه تأثيــر مباشــر فــي مصالــح إســرائيل وموقفهــا ووضعهــا األمنـي
 ،وســيجبر إســرائيل علــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجيتها اإلقليميــة .ألن هــذه االســتراتيجية قامــت حتــى اآلن
ـول فــي العالقــات الســعودية
علــى أســاس تعريــف إيــران بـــ «العــدو المشــترك» للســعودية وإســرائيل( .)10وإن التحـ ُّ
تحمــل عــبء مواجهــة إيــران.
اإليرانيــة مــن مرحلــة الصــراع إلــى التنافــس أو التعــاون يضــع تــل أبيــب وحدهــا فــي ُّ
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن تحســين العالقــات بيــن طهــران والريــاض یعـ ِّـزز العالقــات بيــن الــدول العربيــة األخــرى
وإيــران ،ممــا يضـ ُّـر بمســار التطبيــع.
السيناريوهات المحتملة
السیناریو األول :نجاح المحادثات
نجــاح المحادثــات هــو أحــد الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل المفاوضــات اإليرانيــة الســعودية .فالقــوى الدافعــة،
کالمصالــح المتبادلــة ،وحاجــة البلدیــن إلــى اســتتباب األمــن ،واألســباب االقتصادیــة لــکال البلدیــن ،وتجــاوز اللعبــة
َ
الطرف ْیــن ،ونجــاح محادثــات فيينــا وعــودة
الصفريــة والتركيــز علــى اللعبــة غيــر الصفريــة ،ومنــح تنــازالت بيــن
ِّ
يعــزز مــن تحقيــق هــذا
الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي ،وتقليــص دعــم واشــنطن للســعودية ،كل ذلــك
الســيناريو.
وقــد شــهدت الشــهور األخيــرة تهدئـ ً
ـة كبيــر ًة بين طهــران والریــاض ،وكان خطــاب المســؤولين الســعوديين واإليرانيين
إيجابي ْيــن بشــأن العالقــات بيــن البلديــن .وســبق أن أكَّــد ولــي العهــد الســعودي،
ونبرتهــم خــال األشــهر الماضيــة
َّ
محمــد بــن ســلمان ،أن «المملكــة تطمــح إلــى إقامــة عالقــة طيبــة مــع إيــران باعتبارهــا دولــة جــارة وتريــد أن
ً
تعليقــا
تكــون مزدهــرة» .وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة ،ســعيد خطيــب زاده ،فــي بيــان أصــدره
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علــى تصريحــات محمــد بــن ســلمان ،إن إيران ِّ
ترحــب بتغييــر نبــرة المملكــة .وقــال العاهــل الســعودي ،الملــك ســلمان
األو َّليــة معهــا إلــى نتائــج ملموســة لبنــاء الثقــة".
بــن عبــد العزيــز ،إن «إيــران دولــة جــارة ،ونأمــل أن تــؤدي محادثاتنــا َّ
ورحــب ً
إن «إيــران والســعودية
َّ
أیضــا المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة بتصريحــات العاهــل الســعودي ،قائـ ًـا َّ
ً
واصفــا إياهــا بأنهــا «جيــدة» .وقــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي،
عقدتــا خــال الشــهور الماضيــة مباحثــات منتظمــة»،
َّــاء
حســين أميــر عبــد اللهيــان ،فــي مؤتمــر صحفــي بالعاصمــة اللبنانيــة ،إن «الحــوار بيــن إيــران والســعودية بن ٌ
عمومــا".
ـب فــي مصلحــة البلديــن والمنطقــة
ً
ويســير فــي االتجــاه الصحيــح ،ويصـ ُّ
َ
الطرف ْيــن فــي اتجــاه
فــي الحقیقــة ،إن ظــروف المنطقــة واألوضــاع المتوتــرة فــي الشــرق األوســط قــد تدفــع
یجســد مقولــة ونســتون تشرشــل« :ال عــداء دائــم ،وال
والتوصــل إلــى تســوية تخــدم مصالحهمــا .وهــذا
الحــوار
ِّ
ُّ
صداقــة دائمــة ،بــل مصالــح دائمــة» .فكانــت الجولــة الرابعــة مــن المحادثــات اإليرانيــة الســعودية تحمــل أجــواء
تفــاؤل بتهدئــة التو ُّتــر بيــن أبــرز قو َت ْيــن إقليميتَ ْيــن فــي الشــرق األوســط .حيــث تشــير المحادثــات األخيــرة إلــى
ســربة مــن المحادثــات
تحــول دبلوماســي بيــن أكبــر دولتَ ْيــن عاشــتا صراعً ــا فــي الشــرق األوســط .فاألخبــار ُ
ُّ
الم َّ
ِّ
األخيــرة توحــي بــأن اإليرانييــن والســعوديين اتفقــوا علــى الخطــوط العريضــة لخارطــة الطريــق لحــل مســألة
اليمــن ،وإنشــاء طريــق دولــي ســريع يربــط بيــن مدينــة مشــهد اإليرانيــة ومكــة المكرمــة مــرو ًرا بمدينــة كربــاء
العراقيــة ،والســماح للمملکــة باالســتثمار فــي العــراق وســوريا فــي المســتقبل دون التعــرض لمضايقــات مــن ِق َبــل
الفصائــل المقربــة مــن إيــران.
أن إيــران والســعودية تریــدان اســتمرار المحادثــات واســتئناف العالقــات الدبلوماســية ،وذلــك
ومــن الواضــح َّ
لمجموعــة متنوِّ عــة مــن األســباب المحليــة واإلقليميــة والدوليــة .فــإذا كانــت الرغبــة فــي الخــروج مــن المســتنقع
تغيــر خطابهــا نحــو إيــران
اليمنــي ووصــول إدارة بايــدن إلــى الســلطة الســب َب ْين
الرئيسـ ْـين اللذيــن جعــا الســعودية ِّ
َ
ـإن محادثــات فيينــا بشــأن عــودة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي
وتفتــح البــاب أمــام مباحثــات معهــا ،فـ َّ
الرئيسـ ْـين اللذيــن يدفعــان إيــران إلــى الحــوار مــع المملکــة
ووقــف مســار التطبیــع مــع إســرائیل یمثــان الســب َب ْین
َ
العربیــة الســعودية.
ویمکــن القــول إنــه إذا وضعــت إيــران والســعودية االعتمــاد علــى المصالــح المشــتركة علــى جــدول األعمــال ،فإنــه
يمكــن للمــرء أن يأمــل فــي تحســين العالقــات .و ُتظهــر تجربــة العالقــات الثنائيــة فــي العقــود الماضيــة أن هذيــن
البلديــن لديهمــا القــدرة ليــس فقــط علــى إقامــة عالقــة جيــدة ،بــل التحــرك نحــو التعــاون .فعلــى ســبيل المثــال،
قــررت طهــران والريــاض خــال رئاســة علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني ومحمــد خاتمــي بــدء التعــاون فــي المنطقــة،
فكانــت خطــوة ناجحــة.
السیناریو الثاني :توقف المحادثات
تصــوره بخصــوص مســتقبل المحادثــات اإليرانيــة الســعودية ،فهــو تعليــق
أمــا الســيناريو التالــي الــذي يمكــن
ُّ
المحادثــات .فقــد عقــدت طهــران والريــاض حتــى نهایــة ســبتمبر/أيلول أربــع جــوالت ،ثــاث منهــا فــي عهــد
حكومــة حســن روحانــي ،والجولــة الرابعــة هــي األولــى فــي عهــد حكومــة الرئيــس اإليرانــي المحافــظ إبراهيــم
َ
الطرف ْيــن أکثــر مــن ثالثــة أشــهر بســبب انتقــال الســلطة التنفيذيــة فــي
رئيســي .وقــد توقفــت المحادثــات بيــن
إيــران .لذلــك يمكــن القــول إنــه بســبب حــدث غيــر متوقــع ،مثــل تصاعــد التوتــرات بيــن إيــران والواليــات المتحــدة
مــن جهــة وإيــران وإســرائيل مــن جهــة أخــرى وتعييــن رئيــس وزراء جديــد فــي العــراق ،فــإن ســيناريو توقــف
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مرجــح .خاصـ ً
ـة أن رئیــس الــوزراء العراقــي مصطفــی الكاظمــي هــو
المحادثــات بيــن إيــران والســعودية ســيناريو َّ
ـارات إلــی
الوحیــد الــذي نجــح فــي کســب ثقــة الســلطات فــي طهــران والريــاض .فقــد قــام منــذ تولیــه الحکــم بزیـ ٍ
طهــران والریــاض وناقــش مــع مســؤولي هاتیــن الدولتَ ْیــن قضیــة الوســاطة وحــل النــزاع .وقــد اســتفاد مصطفــی
الکاظمــي مــن عالقاتــه مــع ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان والقــادة اإلیرانییــن لــرأب الصــدع وخلــق
حــراك محفــز للحــوار بيــن الســعودية وإيــران ،ال ســیما أن الكاظمــي حضــر بعــض اللقــاءات مــن بينهــا الجولــة
الرابعــة للحــوار(.)11
ومــع انتهــاء واليــة حكومــة مصطفــى الكاظمــيُ ،تطــرح تســاؤالت بشــأن مصيــر الوســاطة العراقيــة بيــن إيــران
والســعودية ومــدى اقتنــاع الحكومــة المقبلــة باســتكمال جهــود الكاظمــي .ويعتقــد بعــض الخبــراء أن الحكومــة
المقبلــة فــي بغــداد ســتكمل مــا بــدأ بــه الكاظمــي فــي مســاعي التهدئــة؛ ألن حكومــة الكاظمــي حصلــت علــى تأييــد
كل القــوى السياســية الفاعلــة للوســاطة بیــن ایــران والســعودیة ،علــى اعتبــار أن لهــذه الوســاطة صلـ ً
ـة مباشــر ًة
َّ
المتوقــع أن تتوقــف الجهــود؛
ـم فــي هــذا اإلطــار .لذلــك فمــن غيــر
بأمــن العــراق واســتقراره ،وأن نجاحهــا أمـ ٌـر مهـ ٌّ
َ
ِّ
حــث
الطرف ْيــن علــى تحديــد مواعيــد للقــاء وتهيئــة األجــواء،
ألن حكومــة الكاظمــي كانــت تــؤدي دو ًرا فــي
ـرات كثيــرة .لکــن يعتقــد
واحترمــت رغبتهمــا فــي عــدم التحــدُّ ث لوســائل اإلعــام عــن فحــوى تلــك اللقــاءات مـ ٍ
بعــض الخبــراء أن الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة اعتــادت إلغــاء جميــع الخطــوات والتفاهمــات واإلجــراءات
التــي اتخذتهــا الحكومــات الســابقة ،وهــو مــا عرقــل تحقيــق تقــدُّ م يُ ذكَــر فــي بنــاء الدولــة خــال الســنوات
الماضيــة( .)12ومــع ذلــك ،حتــى إذا كانــت الحكومــة العراقيــة الجديــدة متـ ِّ
ـرددة فــي اســتضافة محادثــات طهــران
والريــاض ،فــإن العديــد مــن الــدول -کعمــان وقطــر -مســتعدَّ ة لمواصلــة المحادثــات ،وستســتأنف المفاوضــات بعــد
التعليــق.
السیناریو الثالث :فشل المحادثات
َّ
أمــا الســيناريو الثالــث الــذي يبــرز فيمــا يتعلــق بمســتقبل المفاوضــات ،فهــو فشــل المحادثــات لعــدَّ ة أســباب ،منهــا
فشــل مفاوضــات فيينــا ،وحــدوث تغييــر إيجابــي فــي سياســة الواليــات المتحــدة تجــاه الســعودية ،واســتمرار
اتهامــات طهــران والريــاض ضــد بعضهمــا البعــض ،واإلصــرار علــی اللعبــة الصفريــة وعــدم وجــود تنـ
ـازالت بيــن
ٍ
َ
الطرف ْیــن.
وتشــمل القضايــا التــي تؤثــر فــي مســتقبل المحادثــات والعالقــات اإليرانيــة الســعودية :الملــف النــووي اإليرانــي
ومفاوضــات فيينــا .فــإذا وصلــت محادثــات فيينــا إلــى طريــق مســدود ،ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي للغايــة فــي
الحــوار اإليرانــي الســعودي .وفــي حــال فشــل المفاوضــات النوويــة اإليرانيــة ،فــإن ســيناريو فشــل الحــوار
ناجحــا.
الســعودي اإليرانــي ســيكون
ً
رحبــت بقــرار ترامــب بشــأن االنســحاب مــن االتفــاق النــووي
فــي الحقیقــة ،إن المملكــة العربيــة الســعودية التــي َّ
واســتئناف العقوبــات ضــد إيــران ،ليــس لديهــا مصلحــة فــي عــودة الواليــات المتحــدة إلــى الملــف النــووي .ألن
متماشــيا مــع مصالحهــم ،فمــع اســتمرار العقوبــات
الســعوديين يعتبــرون اســتمرار العقوبــات علــى طهــران
ً
َّ
أقــل قــدر ًة علــى متابعــة أهدافهــا اإلقليميــة .لكــن المســؤولين الســعوديين يــرون أن
الدوليــة ســتكون طهــران
عــودة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات وتخفيــف الضغــط علــى طهــران يعـ ِّـزز مــن وضــع
إيــران السياســي واالقتصــادي ،ويزيــد مــن قــوة محــور المقاومــة فــي المنطقــة.
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إلــى جانــب ذلــك ،فــإن إصــرار طهــران والريــاض علــی اللعبــة الصفريــة ،وعــدم منــح امتيــازات وتنــازالت بيــن
َ
الطرف ْیــن ســيؤدي إلــى فشــل المفاوضــات فــي المســتقبل .فــا تريــد إيــران والســعودية تقديــم تنــازالت لبعضهمــا
َ
البعــض ،خاصـ ً
الطرف ْيــن يرغبــان فــي نتائــج مختلفــة للحــوار ،فإيــران تأمــل أن يقــود إلــى اســتئناف العالقــات مــع
ـة أن
الســعودية ونجــاح محادثــات فيينــا ،فــي الوقــت الــذي ترغــب فيــه الريــاض فــي حـ ِّـل المشــاكل األمنيــة ،وبخاصــة
نهايــة الحــرب فــي اليمــن ووقــف الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات المســيرة علــی أراضيهــا.
مبنيــا علــى رغبــة حقيقيــة فــي حـ ِّـل الخالفــات بيــن الجان َب ْيــن
فــي الواقــع ،لــم يكــن الحــوار بيــن الريــاض وطهــران
ًّ
واألزمــات فــي المنطقــة ،لكــن الظــروف غيــر المواتيــة للجان َب ْيــن دفعــت البلديــن إلــى طاولــة المفاوضــات؛ ألن كليهمــا
بحاجــة إلــى هــذه المفاوضــات وإلــى نتائجهــا .خاصـ ً
أي وســاطات مــع إيــران،
ـة أن الحكومــة الســعودية كانــت ترفــض َّ
ـروطا تعجيزيــة وتشــترط قبــل
فــي عهــد الرئيــس األمریکــي الســابق دونالــد ترامــب ،حيــث كانــت الريــاض تضــع شـ ً
أي مفاوضــات مــع طهــران تقليــص النفــوذ اإليرانــي فــي المنطقــة .لذلــك يمكــن تســمية الحــوار الحالــي بيــن
إجــراء ِّ
طهــران والريــاض فــي هــذه الظــروف بـــ «مفاوضــات طارئــة».
وعلــى الرغــم مــن التصريحــات اإليجابيــة لمســؤولي طهــران والريــاض وعقــد أربــع جـ
ـوالت مــن المحادثــات ،فــإن
ٍ
األجــواء ال تــزال ملتهبـ ً
ـة بیــن البلدیــن واتهامــات المســؤولين مســتمرة .فعلــى ســبيل المثــال ،بعــد أيــام قليلــة مــن
الحــوار الرابــع ،أكَّــدت المملكــة علــى لســان مندوبهــا الدائــم باألمــم المتحــدة ،عبــد اهلل المعلمــي« ،أن اســتمرار
إيــران فــي تخصيــب اليورانيــوم بكميــات تتجــاوز الحــدَّ المســموح بــه يمثــل تهديــدً ا ألمــن دول المنطقــة»َّ .
وعلــق
مستشــار الممثليــة اإليرانيــة الدائمــة فــي منظمــة األمــم المتحــدة ،حيــدر علــي بلوجــي ،خــال كلمتــه التــي جــاءت
فــي اجتمــاع اللجنــة األولــى للجمعيــة العامــة لمنظمــة األمــم المتحــدة ،ادعــى خاللهــا «أن الســعودية وإســرائيل
اســتخدمتا كل طاقتيهمــا لتقويــض عمليــة االتفــاق النــووي طــوال فتــرة المفاوضــات النوويــة».
َ
مختلف ْيــن مــن الخطــاب والــرؤی ،ويمكــن أن
فــي الحقيقــة ،إن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية تمثــان نوعَ ْيــن
ـرات واســعة
تكونــا قادر َت ْيــن علــى تقليــل التو ُّتــر مــع بعضهمــا البعــض ،لكــن القضــاء علــى التوتــرات يخضــع لتغييـ ٍ
النطــاق فــي أسســهما الفكريــة والهويــة ،وهــو أمــر غيــر محتمــل فــي الوضــع الحالــي .وبالنظــر إلــى عمــق الخالفــات
بيــن البلديــن وتعــدُّ د أســبابها ،يصعــب ُّ
توقــع حصــول تقــدُّ م ســريع فــي المفاوضــات بيــن إیــران والســعودیة ،خاصـ ً
ـة
ـوالت مــن المحادثــات ،فقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي ،فيصــل بــن فرحــان ،أن المفاوضــات
بعــد إجــراء أربــع جـ ٍ
المرجــح أن تبقــى جلســات المحادثــات
ال تــزال فــي مرحلتهــا «االستكشــافية» .لذلــك ،يعتقــد بعــض الخبــراء أنــه مــن
َّ
مجــرد محادثــات ال طائــل منهــا.
َّ
الخاتمة
علــى الرغــم مــن ترحيــب طهــران والريــاض مــرا ًرا بإنهــاء الخالفــات واســتئناف العالقــات ،فــإن هنــاك عــددً ا
َّ
المعقــدة والمتوتــرة بیــن أهــم دولتَ ْيــن وقو َت ْيــن إقليميتَ ْيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط .فتضــارب
مــن القضايــا
اآلراء وتعارض المصالــح وتصــورات النُّخــب عــن التهديــدات والرؤيــة المتشــائمة الســائدة حــول العالقــات بيــن
طهــران وریــاض فــي الســنوات األخيــرة ،جعلــت الحــوار الثنائــي صع ًبــا ومعقــدً ا بشــكل خــاص .ومــع هــذا ،تشــير
الدالئــل والتصريحــات اإليجابيــة لمســؤولي طهــران والريــاض إلــى إمكانيــة ســيناريو نجــاح المفاوضــات واســتئناف
العالقــات وفتــح الســفارات بيــن البلديــن فــي المســتقبل القریــب .لکــن نجــاح المحادثــات اإلیرانیــة الســعودیة ال يعنــي
التعــاون بيــن الجان َب ْيــن ،بــل انتقــال نــوع العالقــات مــن مرحلــة الصــراع والعــداء الحــاد إلــى المنافســة فــي المنطقــة.
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تحديــات للبلديــن فحســب ،بــل ســتؤثر
وبطبيعــة الحــال ،لــن تــؤدي التوتــرات بيــن طهــران والريــاض إلــى خلــق
ٍ
ً
أيضــا فــي دول أخــرى فــي المنطقــة .لذلــك ،كان الصــراع اإليرانــي الســعودي أحــد أهــم التوتــرات الجيوسياســية
فــي الشــرق األوســط علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،إن تصعيــد ســباق التسـ ُّـلح وإبــرام
صفقــات أســلحة بمليــارات الــدوالرات مــن ِق َبــل دول المنطقــة ،وانتشــار اإلرهــاب والتطــرف ،واســتمرار الحــرب فــي
العرقيــة والدينيــة فــي العالــم اإلســامي ،وتكثيــف التنافــس اإلقليمــي ،كل ذلــك مــن
اليمــن ،وتنامــي االنقســامات ِ
أهــم نتائــج الصــراع بيــن طهــران والريــاض.
ـول في
وختامــا ،إن تهدئــة التوتــرات وتقليــص الخالفــات ،ووقــف التصعيــد فــي العالقــات الســعودية اإليرانيــة ،والتحـ ُّ
ً
ُّ
العالقــات مــن مرحلــة الصــراع إلــى المنافســة التعاونيــة ،كل ذلــك يمكــن أن يخفــف التوتــر ،ويزيــد مــن االســتقرار،
ـش محـ َّـل الصــراع الحــاد فــي المنطقــةَّ ،
ويُ حــل الســام الهـ َّ
وإل فــإن الشــرق األوســط سيســتمر فــي زيــادة التوتــرات
وعــدم االســتقرار فــي المســتقبل ،وســيكون ذلــك فــي مصلحــة إســرائيل فقــط فــي المنطقــة.
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