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السياســة الســعودية تجــاه تركيا
وإيــران :ســيناريوهات محتملــة
أ مجــد أ حمــد جبر يــل
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مقدمــة :دخلــت السياسـ ُ
ـة الســعودية اإلقليميــة ،بعــد قمَّ ــة العُ ــا للمصالحــة الخليجيــة  5يناير/كانــون الثانــي
 ،2021مرحلـ ً
ُّ
ـة جديـ ً
ـدةَّ ،
تغيــر
تتســم
بالترقــب وتنشــيط األداة الدبلوماســية ،فــي محاولـ ٍـة الستكشــاف اتجــاه ُّ
موازيــن القــوى اإلقليميــة؛ إذ تنتظــر الريــاض مــا ستســفر عنــه متغيــرات السياســات األمريكيــة تجــاه إقليــم
ـام علــى وصــول الرئيــس جــو بايــدن إلــى البيــت األبيــض ،ال ســيما
الشــرق األوســط والعالــم ،بعــد مــرور قرابــة عـ ٍ
تداعيــات سياســاته فــي :الملــف النــووي اإليرانــي ،ومســألة اليمــن ،واالنســحاب مــن أفغانســتان ،وأولوياتــه
المنافسـ ْـين الصينــي والروســي.
فــي التصــدي لتحــدي
َ
وفــي ظــل حاجــة الســعودية إلــى تخفيــف التو ُّتــر فــي عالقاتهــا اإلقليميــة ،وفــي إطــار محــاوالت الريــاض
خصوصــا البحــث فــي ُســبل الخــروج مــن حــرب
لتوســيع خياراتهــا وهامــش حركتهــا ومبادراتهــا الدبلوماســية،
ً
إقليميــا
اليمــن ،وإعــادة تقديــم رؤيــة  2030ومشــروع مدينــة نيــوم ،بوصفهمــا «نقلــة اســتثمارية اقتصاديــة
ًّ
وعالميــا» ،توالــت مؤشــرات سياســة «التهدئــة اإلقليميــة» ،بدايـ ً
ـة مــن تهدئــة الخــاف مــع قطــر ،والتقــارب مــع
ًّ
ً
ســلطنة عُ مــان ،مــرورً ا بإعــادة رســم العالقــات الســعودية مــع مصــر واإلمــارات وباكســتان ،فضــا عــن تحريــك
ـوالت مــن الحــوار مــع إيــران.
ـاء بإجــراء أربــع جـ
ٍ
ملــف العالقــات مــع تركيــا ،وانتهـ ً
ســيتناول الجــزء األول مــن هــذا التقريــر دوافــع التهدئــة فــي السياســة اإلقليميــة الســعودية .ثــم يتنــاول
الجــزء الثانــي سياســة الريــاض تجــاه تركيــا وإيــران .أمــا الجــزء الثالــث فيناقــش الســيناريوهات المحتملــة
للعالقــات الســعودية مــع ٍّ
كل مــن أنقــرة وطهــران.
ً
أول :الدوافع السعودية لسياسة التهدئة اإلقليمية
قمــة العُ ــا مطلــع عــام  2021بثالثــة
«التغيــر
يمكــن تفســير
النســبي» فــي سياســات الســعودية اإلقليميــة بعــد َّ
ُّ
ّ
دوافــع :أولهــا الرغبــة فــي تخفيــف الضائقــة الســعودية ،الناجمــة عــن :تداعيــات جائحــة كورونــا ،وتذبــذب أســعار
ً
أصــا
النفــط ،وتكلفــة حــرب اليمــن؛ إذ أدَّ ت هــذه المتغيــرات الثالثــة إلــى إرهــاق االقتصــاد الســعودي ،المثقــل
بأعبــاء مشــكالت مزمنــة مثــل :ريعيــة االقتصــاد ،واعتمــاده علــى اإليــرادات النفطيــة؛ أي علــى القطــاع الحكومــي،
ومحدوديــة منجــزات الخطــط االقتصاديــة الخمســية للدولــة (مــن عــام  1970إلــى عــام  ،)2010والفســاد اإلداري
خصوصــا بيــن فئــات الشــباب والمــرأة والمتعلميــن ،واالعتمــاد علــى
والبيروقراطيــة ،وارتفــاع معــدالت البطالــة،
ً
اليــد العاملــة الوافــدة.1
وعلــى الرغــم مــن وجــود  440.75مليــار دوالر مــن األصــول االحتياطيــة األجنبيــة لــدى البنــك المركــزي الســعودي،
ـجلت الســعودية عجـ ًـزا مقــداره  79.5مليــار دوالر فــي عــام  ،2020بعــد تحقيقهــا
فــي أبريل/نيســان  ،2021فقــد سـ َّ
إيــرادات بـــ  205.5مليــارات دوالر ،مقابــل إنفــاق بـــ  285مليــار دوالر .وأعلنــت الحكومــة الســعودية موازنــة عــام
ً
ً
عجــزا قيمتــه  38مليــار دوالر.2
 2021بإنفــاق  264مليــار دوالر ،مقابــل إيــرادات بـــ  226مليــار دوالر،
متوقعــة
تفســر اســتمرار الســعودية فــي اإلعــان عــن مبـ
ـادرات اقتصاديــة
وبعيــدً ا عــن األبعــاد اإلعالميــة والدعائيــة ،التــي ِّ
ٍ
وإقليميــا (مثــل :أن تكــون الريــاض مــن أكبــر  10اقتصاديــات بيــن مــدن العالــم،
عالميــا
اهتمامــا
وبيئيــة تســتقطب
ً
ًّ
ًّ
ومبــادرة «الســعودية الخضــراء» ،و»الشــرق األوســط األخضــر» ،وتأســيس مدينــة نيــوم الصناعيــة «أوكســاغون»،
ً
إجمــال -قــدرة الســعودية علــىومشــروع «وســط جــدة») ،3فقــد أضعفــت التداعيــات االقتصاديــة لكورونــا
ـراءات ربمــا تهـ ِّ
اإلنفــاق علــى المشــروعات الطموحــة لولــي العهــد ،محمــد بــن ســلمان ،وأدَّ ت إلــى إجـ
ـدد االســتقرار
ٍ
االجتماعــي الســعودي (مثــل رفــع ضريبــة القيمــة المضافــة مــن  %5إلــى  ،%15وتعليــق بــدل المعيشــة) ،4التــي ربمــا
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ً
وصــول إلــى فــرض ضرائــب علــى الدَّ ْخــل،
تكشــف عــن تغييــر حقيقــي فــي السياســات الماليــة للســعودية،
تجاوبًــا مــع توصيــات عــدَّ ة جهــات دوليــة ،بهــدف تنويــع دخــل الدولــة وتخفيــف النفقــات العامــة وتجفيــف
الدعــم الحكومــي رويــدً ا رويــدً ا.
وإضافـ ً
(المصممــة بــروح وأفــكار
ـة إلــى التحديــات االقتصاديــة الســعودية ،والعقبــات أمــام تنفيــذ رؤيــة 2030
َّ
«نيوليبراليــة» تعكــس الرغبــة فــي االندمــاج أكثــر فــي النظــام االقتصــادي العالمــي ،فــي إطــار عمليــة إعــادة
تشــكيل النظــام اإلقليمــي فــي الشــرق األوســط) ،5فــإن تــآكل القــدرة الماليــة الســعودية يمكــن أن يــؤدي إلــى
تدريجيــا ،وعودتهــا إلــى دائر َتــي اليمــن والخليــج فقــط ،مــا يعنــي
«انكفــاء» السياســة الخارجيــة الســعودية
ًّ
تــآكل االهتمــام الســعودي بملفــات فلســطين ولبنــان وســوريا ،وربمــا إقــرار الريــاض -آخــر المطــاف -بنفــوذ
فاعليــن دولييــن وإقليمييــن آخريــن فــي هــذه الملفــات ،ال ســيما إيــران ،المنافــس اإلقليمــي األبــرز للســعودية
فــي الشــرق األوســط.
َّ
يتعلــق الدافــع الثانــي بفشــل خيــار السياســات الصفريــة الســعودية فــي المواجهــات مــع المنافســين اإلقليمييــن،
ومحدوديــة نتائــج اســتخدامها األدوات اإلكراهيــة والتصعيــد الخطابــي فــي سياســاتها ،ســواء العربيــة أم
اإلقليميــة.
ً
تغيــر منــذ
نهجــا تقليديًّ ــا
ولئــن كانــت الســعودية قــد اتبعــت
تاريخيــاً -محافظــا وهاد ًئــا ،فــإن هــذا النهــج قــد َّ
ًّ
خصوصــا بعــد تولــي محمــد بــن ســلمان واليــة العهــد
وصــول الملــك ســلمان إلــى الحكــم مطلــع عــام ،2015
ً
ـات مــع
(ومــن َثـ َّ
ـم إدارة الشــؤون اليوميــة للحكــم) منــذ يونيو/حزيــران 2017؛ إذ دخلــت الريــاض فــي مواجهـ ٍ
نفســه ،بينمــا كانــت
القو َت ْيــن الرئيســتَ ْين فــي الشــرق األوســط (تركيــا وحلفائهــا ،وإيــران وحلفائهــا) فــي اآلن ِ
متورطـ ً
ـة فــي «حــرب اســتنزاف» فــي اليمــن .ولــم تكتـ ِـف الســعودية بوضــع نفســها فــي موقــف جيوسياســي
ً
صعــب ،بــل ارتكبــت ً
ملحوظــا بمصالحهــا االســتراتيجية وعالقاتها
أيضــا سلســلة مــن األخطــاء التي ألحقت ضــر ًرا
السياســية واالقتصاديــة الدوليــة ،كان أبرزهــا مقتــل الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي ( 2أكتوبر/تشــرين
األول  )2018فــي قنصليــة بــاده فــي إســطنبول.6
ـوة ،مــا يضطرهــا إلــى
وبعبــارة أخــرى ،فــإن سياســة الريــاض فــي التصعيــد اإلقليمــي لــم تـ ِ
ـؤت ثمارهــا المرجـ َّ
العــودة إلــى سياســات التهدئــة والحــوار مــع طهــران وأنقــرةَّ ،
لعلهــا ِّ
تخفــف مــن تداعيــات السياســات التــي
خصوصــا اســتخدام األداة العســكرية فــي حــرب اليمــن ،مــن دون حســابات
انتهجهــا محمــد بــن ســلمان،
ً
والبــري والجــوي ،إلظهــار القــدرة والحــزم
اســتراتيجية عقالنيــة ،واللجــوء إلــى فــرض الحصــار البحــري
ّ
الســعوديَّ ْين.
أمــا الدافــع الثالــث لسياســة التهدئــة اإلقليميــة ،فيتمثَّ ــل فــي وقــف التراجــع النســبي فــي مكانــة الســعودية
لــدى واشــنطن ،مــع تزايــد انكشــاف الريــاض أمــام الضغــوط األمريكيــة واإليرانيــة ،ال ســيما بســبب تداعيــات
ـول المقاربــة األمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن نحــو احتــواء جماعــة أنصــار اهلل «الحوثييــن»،
حــرب اليمــن ،وتحـ ُّ
7
ورفعهــم عــن «قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة»  ،وكذلــك بعــد قــرار إدارة بايــدن بســحب  8بطاريــات مــن األنظمــة
المضــادة للصواريــخ «باتريــوت» مــن العــراق والكويــت واألردن والســعودية ،8مــا أســهم فــي اســتمرار طهــران
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فــي اســتنزاف الســعودية واســتهدافها ،عبــر هجمــات الحوثييــن المتكــررة علــى األراضــي والمنشــآت الســعودية،
بمــا فــي ذلــك اســتهداف العاصمــة الريــاض.
وثمــة َمــن يــرى أن االنغمــاس الســعودي «غيــر المحســوب» فــي أزمــات الشــرق األوســط ،ال ســيما فــي حــرب
اليمــن ،قــد زاد مــن المخاطــر والتهديــدات التــي تحــدق بمصالــح الريــاض؛ فقــد أفضــت سياســات التصعيــد
متصالحــا معهــا ،وإلــى اإلضــرار بشــبكة
إقليميــا لطالمــا كان
محيطــا
تجــاه ملفــات المنطقــة إلــى خســارتها
ً
ً
ًّ
ـو قــد يحمــل ارتــدادت خطيــرة علــى أمنهــا القومــي .وفــي
عالقاتهــا العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ،علــى نحـ ٍ
هــذا الســياق ،يمكــن مالحظــة خالفــات الســعودية فــي الدائــرة العربيــة (مــع ٍّ
كل مــن :قطــر ،وحــزب اهلل
اللبنانــي ،والحوثييــن فــي اليمــن ،وجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر ،وحركــة «حمــاس» فــي غــزة).
ً
فضــا عــن تفاقــم صراعــات الســعودية فــي محيطهــا اإلقليمــي مــع إيــران وتركيــا ،كمــا أشــير ً
آنفــا.9
فــي هــذا الســياق ،يبــدو أن الحــرب اإلســرائيلية الرابعــة علــى قطــاع غــزة (مايو/أيــار  )2021قــد أدَّ ت إلــى إحيــاء
ِّ
المتعلــق بدمــج إســرائيل والتطبيــع معهــا ،مقابــل
«صفقــة القــرن» ،ال ســيما فــي بُعْ ديهــا العربــي والخليجــي،
التضييــق علــى تركيــا وإيــران؛ إذ تركِّــز إدارة جــو بايــدن علــى إعــادة إدمــاج إســرائيل ومصــر واألردن وســلطة
رام اهلل معً ــا ،بغــرض احتــواء حركــة حمــاس والتضييــق عليهــا .ويبــدو أن دور اإلمــارات فــي تســريع وتعميــق
10
ـاالت كثيــرة بــات يزعــج الســعودية (وربمــا مصــر بدرجــة أقــل) .
عمليــة التطبيــع مــع إســرائيل فــي مجـ ٍ
ثانيا :السياسة السعودية تجاه تركيا وإيران
ً
اإلقليمي ْيــن لتركيــا وإيــران؛ كونهمــا دولتَ ْيــن محوريتَ ْيــن فــي الشــرق
لــدى الســعودية مشــكلة مــع المشــروعَ ْين
َّ
خصوصــا بعد التحوالت
األوســط ،وال يمكــن تهميــش أدوارهمــا ،كما أن الرياض ال تســتطيع مجابهة المشــروعَ ْين،
ً
البنيويــة التــي حدثــت فــي المملكــة ،بعــد تولــي محمــد بــن ســلمان واليــة العهــد ،وبعــد اإلخفاقــات علــى
المســتوى العســكري فــي اليمــن ،وعلــى المســتوى السياســي مــع قطــر والعــراق ولبنــان وفلســطين ،11والتــي
تفاقمــت بســبب رهانــات بــن ســلمان علــى الرئيــس األمريكــي الســابق ،دونالــد ترامــب.
ً
مقارنــة بالقــدرات التركيــة
وإلــى ذلــك هنــاك العوامــل الجيوبوليتيكــة ،التــي تحــدُّ مــن القــدرات الســعودية،
واإليرانيــة فــي التأثيــر والحركــة؛ إذ تمكَّنــت أنقــرة وطهــران «مــن اختــراق المنطقــة المركزيــة للمجــال
الجيوسياســي العربــي ،الــذي بــات يشــهد صعــودً ا ّ
مطــردً ا للدوريْ ــن اإليرانــي والتركــي ،فــي مقابــل تقهقــر الــدور
العربــي ،مــا يســتوجب إعــادة النظــر فــي مفهــوم «النظــام العربــي»» ،12أخـ ً
ـذا فــي الحســبان حــدود قــدرة الرياض
علــى بنــاء «تفاهــم اســتراتيجي عربــي» ،بعــد دخــول ٍّ
ـات داخليــة كفيلــة
كل مــن العــراق وســوريا ومصــر فــي أزمـ ٍ
بانكفائهــا علــى نفســها ،ربمــا لعقــد قــادم أو أكثــر؛ فالقــدرات الماليــة الخليجيــة ال تســتطيع تعويــض غيــاب تأثيــر
القاهــرة وبغــداد ودمشــق .13هــذا علــى الرغــم مــن منــاورات السياســة المصريــة فــي عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي ،وتكتيكاتهــا لخلــق دور إقليمــي جديــد لهــا ،يمكِّنهــا مــن امتــاك بعــض األوراق الضاغطــة.
وعلــى الرغــم مــن الثــروة الماليــة الســعودية ونشــاطها الدبلوماســي ،وإدراك النظــام الســعودي بأنــه ُمهــدَّ د مــن
ـة فاعلـ ً
ـة خارجيـ ً
مجموعــة مــن القــوى الخارجيــة والداخليــة ،التــي تتطلــب سياسـ ً
ـة لكبــح التأثيــر اإليرانــي فــي
المنطقــة ،فــإن نقــاط الضعــف الســعودية المتأصلــة ،والتناقضــات البنيويــة فــي سياســتها الخارجيــة ،يمكــن أن
ِّ
وتقلــص مــن مســاعيها الدبلوماســية.14
تحــدَّ مــن تأثيرهــا اإلقليمــي،
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بهــذا المعنــى ،تعانــي الســعودية مــن عــدم تــوازن فــي المكانــة ،مــا يعيــق إمكانيــة قيادتهــا «اإلطــار العربــي» ،15الــذي
يفتقــد إلــى تحالفــات صلبــة ،علــى الرغــم مــن عالقــات الريــاض الجيــدة مــع مصــر واإلمــارات ،التــي توصــف أحيا ًنــا بـــ
«محــور االســتقرار العربــي» .كمــا تعانــي الريــاض مــن تذبــذب عالقاتهــا اإلقليميــة ،فضـ ًـا عــن محدوديــة خياراتهــا
ً
تؤسســان لعالقــات أقــوى مــع القط َب ْيــن الصينــي والروســي ،علــى عكــس
الدوليــة
مقارنــة بتركيــا وإيــران ،اللتيــن ِّ
أساســا علــى الدعــم األمريكــي ،ثــم الدعــم األوروبــي (ال ســيما
التوجــه الغربــي؛ إذ تراهــن
السياســة الســعودية ذات
ُّ
ً
البريطانــي والفرنســي) ،ثــم تأتــي -فــي درجــة ثالثــة مــن األهميــة -العالقــات الســعودية الثنائيــة مــع بعــض القــوى
اآلســيوية ،مثــل :الصيــن واليابــان والهنــد وباكســتان.16
 -1السياسة السعودية تجاه تركيا
علــى خــاف عالقــات الســعودية بإيــران ،ال تبــدو العالقــات بيــن الريــاض وأنقــرة «عدائيــة» فــي طابعهــا العــام ،علــى
ِّ
وم َ
ثقلــة بأعبــاء تاريخيــة ،فضـ ًـا عــن وجــود مســتوى مــن التنافــس اإلقليمــي علــى زعامــة
الرغــم مــن كونهــا
متقلبــة ُ
العالــم اإلســامي.
َ
بغيــة محاصــرة النفــوذ
تغيــرا فــي األولويــات الســعودية،
وبعــد وصــول الملــك ســلمان إلــى العــرش ،بــدا أن ثمــة
ً
اإليرانــي فــي اليمــن وســوريا والعــراق ،عبــر تعزيــز العالقــات الســعودية الخليجيــة ،والعالقــات مــع تركيــا وباكســتان،
وفتــح بــاب التعــاون مــع قــوى مثــل :حركــة حمــاس فــي فلســطين ،والمعارضــة الســورية ،وحــزب اإلصــاح فــي
اليمــن ،ال ســيما مــع إدراك الريــاض تراجــع الــدور األمريكــي فــي الشــرق األوســط ،وأهميــة تقليــص االعتمــاد علــى
تحالــف
ونشــط.17
والتوجــه نحــو بنــاء
واشــنطن،
إقليمــي فعَّ ــال ِ
ٍ
ُّ
ٍّ
بيــد أن تولــي األميــر محمــد بــن ســلمان منتصــف عــام  2017منصــب ولــي العهــد ،أنهــى سياســات «التهدئــة اإلقليميــة»،
َ
خالف ْيــن أساسـ َّـي ْين بيــن الريــاض وأنقــرة:
التــي جــاء بهــا الملــك ســلمان فــي بدايــة عهــده ،مــا أدَّ ى إلــى اســتفحال
أحدهمــا أزمــة حصــار قطــر ،التــي بــدأت فــي  5يونيــو  ،2017واصطفــاف أنقــرة إلــى جــوار الدوحــة ،ونجــاح تركيــا
فــي منــع رباعــي الحصــار مــن تطويــر األزمــة إلــى تهديــد عســكري ضــد قطــر .واآلخــر رفــض تركيــا المســاومة علــى
َّ
تتعلــق بعــزل
وسياســيا وعســكريًّ ا ،مــن أجــل أهــداف ســعودية خالصــة،
وأمنيــا
عالقاتهــا مــع إيــران ،اقتصاديًّ ــا
ًّ
ًّ
طهــران وتكثيــف الضغــوط عليهــا .باإلضافــة إلــى َ
ملف ْيــن مورو َث ْيــن مــن عهــد الملــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز :أحدهمــا
دعــم الســعودية واإلمــارات سياســات نظــام  3يوليــو  2013فــي مصــر ،ســواء بالتمويــل ،أم االنخــراط السياســي ،أم
توفيــر الغطــاء الدبلوماســي الدولــي .18واآلخــر الخــاف الســعودي التركــي فــي ســوريا حــول الهويــة األيديولوجيــة
ً
وأيضــا بالتنافــس علــى هويــة مــن ســتواليه المعارضــة الســورية.
لمســتحقي الدعــم الدولــي واإلقليمــي بدرجــة أولــى،
ـدة
أمــا اغتيــال الصحفــي جمــال خاشــقجي ،فــي إســطنبول  2أكتوبر/تشــرين األول  ،2018فقــد تحـ َّ
ـول إلــى عقبـ ٍـة جديـ ٍ
فــي العالقــات الســعودية التركيــة .وعلــى الرغــم مــن مبــادرة أنقــرة إلــى التصعيــد اإلعالمــي ضــد الريــاض ،بســبب
فداحــة الجريمــة ،فقــد ا َّتســم الســلوك الســعودي فــي هــذه القضيــة بالمراوغــة وعــدم التعــاون مــع تركيــا ،بالتــوازي
مــع الســعي إلنهائهــا ،عبــر العالقــة الخاصــة بيــن ولــي العهــد الســعودي ،محمــد بــن ســلمان ،والرئيــس األمريكــي
الســابق ،دونالــد ترامــب.
وبعــد تصاعــد التو ُّتــر فــي شــرق المتوســط بيــن تركيــا واليونــان صيــف عــام  ،2020بــرزت قضيــة خالفيــة جديــدة بيــن
الريــاض وأنقــرة؛ إذ ســارعت مصــر واإلمــارات والســعودية إلــى توطيــد تعاونهــا السياســي والعســكري مــع اليونــان.19
ـي لمنتجــي الغــاز ومســاراته المســتقبلية ،وخشــية
وعلــى الرغــم مــن وجــود دوافــع اقتصاديــة لتشــكيل تحالـ ٍـف إقليمـ ٍّ
ـة مصريـ ً
القاهــرة مــن تعاظــم الــدور التركــي فــي ليبيــا ،فــإن ثمــة رغبـ ً
ـة فــي مناكفــة أنقــرة.
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وإزاء تو ُّتــر العالقــات الســعودية التركيــة ،ومحدوديــة بدائــل الريــاض ،ســواء علــى الصعيــد اإلقليمــي أم الدولــي،
كأن الريــاض تحــاول االســتعاضة عــن تراجــع الــدور األمريكــي فــي الخليــج والشــرق األوســط عبــر ثالثــة
بــدا َّ
20
خصوصــا اليونــان وإيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا وإســبانيا ،
مســارات :أولهــا توطيــد عالقاتهــا مــع بعــض دول الناتــو،
ً
ً
رغبــة منهــا فــي تجــاوز الحظــر األلمانــي علــى تصديــر الســاح إلــى الســعودية ،بعــد اغتيــال جمــال خاشــقجي،
وكذلــك بســبب اســتمرار مشــاركة الســعودية فــي الحــرب باليمــن.21
ـول ملحــوظ
ثانيهــا توطيــد العالقــات الســعودية مــع اإلمــارات ومصــر وإســرائيل .وعلــى الرغــم مــن حــدوث تحـ ُّ
فــي «الخطــاب الســعودي» تجــاه قضيــة التطبيــع مــع إســرائيل ،وحــدوث تقــارب فــي الرؤيــة االســتراتيجية
تجــاه خطــر إيــران وحلفائهــا فــي العالــم العربــي ،22فــإن الريــاض ال تميــل إلــى تدشــين «عالقــات دبلوماســية علنيــة»
مــع إســرائيل ،خشـ َ
ـية انعكاســاتها الســلبية الداخليــة علــى شــرعية النظــام الســعودي ومكانتــه العربيــة واإلســامية،
َ
دينية/ق َبليــة ،وليــس بوســعها التخلــي علنًــا عــن القضيــة الفلســطينية.
وهــي شــرعية
َّ
فيتعلــق بتحســين العالقــات الســعودية االقتصاديــة والسياســية مــع باكســتان وإندونيســيا
أمــا المســار الثالــث
23
وماليزيــا ،وتجــاوز التوتــرات الســابقة فــي العالقــات السياســية .
وعلــى الرغــم مــن الرغبــة التركيــة فــي تنشــيط االتصــاالت مــع الريــاض ،وزيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي ،مولــود
جاويــش أوغلــو ،المملكــة ،بعــد إبــداء أنقــرة رغبتهــا فــي تحســين العالقــات مــع الريــاض ،عبــر تصريــح المتحــدث
باســم الرئاســة التركيــة ،إبراهيــم كاليــن ،بشــأن احتــرام بــاده قــرارات المحكمــة الســعودية فــي قضيــة اغتيــال
خاشــقجي ،فضـ ًـا عــن اتصــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بالعاهــل الســعودي فــي  4مايو/أيــار ،2021
ـة بالتقــارب بيــن تركيــا ٍّ
فقــد بقــي مســار المصالحــة بيــن البلديــن بطي ًئــا ،مقارنـ ً
وكل مــن مصــر واإلمــارات.24
عقبــات أمــام التقــارب الســعودي مــع تركيــا :أوالهــا االســتياء مــن الطريقــة التــي تعاملــت بهــا
ويبــدو أن ثمــة
ٍ
تركيــا مــع قضيــة اغتيــال خاشــقجي؛ إذ تعتقــد النخبــة الســعودية -ال ســيما ولــي العهــد -أن أنقــرة أوقعــت ضــر ًرا
ً
ومســتمرا بصــورة الســعودية وعالقاتهــا الدوليــة .25وثانيتهــا غمــوض السياســة الســعودية تجــاه أنقــرة،
بالغــا
ًّ

وتذبذبهــا بيــن إرســال إشــارات دبلوماســية إيجابيــة ،مثــل تقديــم الملــك ســلمان واجــب العــزاء للرئيــس التركــي فــي
ـات أفضــل مــع أثينــا ،وإرســال
ضحايــا زلــزال أزميــر نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2020وبيــن ســعي ولــي العهــد إلــى عالقـ ٍ
26
الســعودية طائــرات «إف  »15إلجــراء تدريبــات مشــتركة مــع اليونــان فــي جزيــرة كريــت .
َّ
وتتعلــق العقبــة الثالثــة بحقيقــة الحملــة الســعودية غيــر المعلنــة لمقاطعــة البضائــع التركيــة ،التــي يصعــب االقتنــاع
بأنهــا شــعبية ،وغيــر مرتبطــة بصانــع القــرار الســعودي .وعلــى الرغــم مــن الحــرص التركــي علــى تطويــر العالقــات
ً
ملحوظــا؛ إذ تكشــف المقارنــة بيــن الربــع األخيــر مــن عــام 2020
االقتصاديــة والتجاريــة ،فإنهــا تشــهد تراجعً ــا
بمثيلــه مــن عــام  2019تراجــعَ حجــم الــواردات الســعودية مــن تركيــا مــن  583مليــون دوالر إلــى  145مليو ًنــا ،مقابــل
ارتفــاع الــواردات التركيــة مــن الســعودية مــن  441مليــون دوالر إلــى  722مليو ًنــا.27
 -2السياسة السعودية تجاه إيران
أججــت صراعهمــا اإلقليمــي (فــي
مـ َّـرت العالقــات الســعودية اإليرانيــة بمراحــل مختلفــة ،بيــد أن أربعــة أحــداث قــد َّ
منطقتَ ــي الخليــج العربــي والمشــرق العربــي ،باإلضافــة إلــى اليمــن) :أولهــا الثــورة اإليرانيــة عــام  ،1979وثانيهــا
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االحتــال األمريكي/البريطانــي للعــراق عــام  ،2003وثالثهــا الثــورات العربيــة عــام  ،2011وأخيــرً ا حــرب «التحالــف
العربــي» بقيــادة الســعودية علــى اليمــن ،منــذ أواخــر مــارس/آذار .2015
وثمــة َمــن يــرى أن الســعودية اختــارت -منــذ الثــورة اإليرانيــة ،وبشــكل أوضــح بعــد احتــال العــراق -أن تلجــأ إلــى
عمليــة تصنيــع ّ
مكثفــة لهويــة ُســنّية فــي مواجهــة «الخطــر الشــيعي» ،أو تمــدُّ د المشــروع اإلقليمــي اإليرانــي
أيديولوجــي يعيــد تشــكيل الهويــة ،بوصفهــا أدا ًة للتجييــش
فــي العالــم العربــي؛ فسياســات الهويــة هــي فعــل
ٌّ
السياســي ،مــا يفــرض إنتــاج وإعــادة إنتــاج عــدو خارجــي ،هــو إيــران ،بغيـ َ
عصبيــة تركِّــز علــى حمايــة
ـة صناعــة
َّ
الدولــة والمجتمــع الســعوديَّ ْين مــن «االختــراق الشــيعي» .28و»ال يمكــن اســتيعاب سياســات الهويــة الســعودية
المعاصــرة دون األخــذ فــي الحســبان تصاعــد الحــرب البــاردة اإلقليميــة وبــروز الصــراع ضــد إيــران ،بوصفهمــا
أولويـ ً
ـة للنظــام الســعودي يحشــد فــي ســبيلها مــا يســتطيع حشــده لمنازعــة اآلخــر اإليرانــي».29
فــي هــذا الســياق ،يمكــن فهــم دوافــع ولــي العهــد الســعودي فــي سياســة التصعيــد (مــن منتصــف عــام  2017إلــى
عمومــا ،بمــا فــي ذلــك التيــار الصحــوي
نهايــة عــام  )2020ضــد إيــران وتركيــا وقطــر وقــوى اإلســام السياســي
ً
خصوصــا فــي لقاءاتــهالتوجــه .فقــد بــدا أن بــن ســلمان
الســعودي ،مســتفيدً ا مــن دعــم إدارة دونالــد ترامــب لهــذا
ً
ُّ
مــع وســائل اإلعــام الغربيــة ،وفــي جولتــه الخارجيــة األولــى ربيــع عــام ( 2018التــي شــملت مصــر ،وبريطانيــا،
ً
معتــدل قبــل الثــورة اإليرانيــة»؛ إذ طــرح
ثــم أمريــكا ،وأســبانيا) -يحــاول ترويــج أن «اإلســام الســعودي كان
ً
«أميــرا
فضــا عــن تعزيــز صورتــه بوصفــه
مــا يشــبه «قــراءة جديــدة لتاريــخ الســعودية واألفــكار الوهابيــة»،
ً
إصالحيــا» ،يريــد تدشــين «الســعودية الجديــدة» ،بمــا يتجــاوز إرث الدولــة «الســلفي الوهابــي» فــي العقــود
ًّ
30
الماضيــة .
وبعيــدً ا عــن اقتــراب سياســات الهويــة والصــراع المذهبي/األيديولوجــي ،ثمــة َمــن يــرى أن الصــراع علــى الهيمنــة
ـاحة أساسـ ً
اإلقليميــة كان سـ ً
ـية للتنافــس بيــن الســعودية وإيــران .فقــد رأت األولــى أنهــا محاطــة بأعــداء حقيقييــن
أو محتمليــن ،أغلبهــم أكبــر وأقــوى منهــا؛ ولذلــك بحثــت عــن ضمانــات أمنيــة خارجيــة ،لموازنــة التهديــدات فــي
الخليــج العربــي بمســاعدة قــوى دوليــة غربيــة .وعلــى العكــس ،عارضــت طهــران وجــود القــوى الخارجيــة فــي
ـط هيمنتهــا ،اســتنادً ا
البيئــة األمنيــة اإلقليميــة ،اســتنادً ا إلــى رؤيــة إيــران لنفســها وقدراتهــا علــى توفيــر األمــن وبسـ ِ
إلــى إمكانياتهــا الذاتيــة ومميزاتهــا الجغرافيــة وتاريخهــا ،التــي تكشــف جميعً ــا أنهــا «دولــة طبيعيــة» ،لكنهــا محاطــة
بــدول َ
«خلَ َقهــا» الغــرب فــي القــرن العشــرين ،أو أســهم فــي إنشــائها علــى أقــل تقديــر.31
نموذجــي الحكــم فيهمــا،
وباإلضافــة إلــى عوامــل الخــاف العقــدي والمذهبــي بيــن الســعودية وإيــران ،واختــاف
َ
ورغبتيهمــا فــي الهيمنــة وقيــادة النظــام اإلقليمــي ،ثمــة َمــن يضيــف عامــل التحــوالت فــي النظــام اإلقليمــي فــي
الشــرق األوســط ،الــذي انتقــل منــذ احتــال العــراق فــي ربيــع عــام  2003مــن نظــام تــوازن قــوى إلــى نظــام
دول فاشــلة ،لفهــم جوهــر التنافــس الســعودي اإليرانــي؛ إذ تتنافــس ٌّ
كل مــن إســرائيل وتركيــا وإيــران والســعودية
فــي إطــار «صــراع بيــن الــدول»ً ،
ـتوى آخــر مــن
وفقــا للتنظيــر الواقعــي لعمليــة تــوازن القــوى ،بيــد أن ثمــة مسـ ً
«الصــراع داخــل الــدول» عبــر الــوكالء فــي مناطــق الحــروب األهليــة فــي ســوريا واليمــن وليبيــا ،وفــي الــدول
الضعيفــة مثــل العــراق ولبنــان.32
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وعلــى الرغــم مــن أن إيــران ال تتمتَّ ــع بميــزة ضخامــة اإلنفــاق العســكري التقليــدي ،مقارنـ ً
ـة بالســعودية ،فإنهــا تملــك
قــدرات خــوض «حــرب هجينــة» (التــي تناســب الصــراع داخــل الــدول)؛ ولــذا تخشــى الريــاض مــن هــذا المســتوى،
الــذي يمنــح إيــران نفـ ً
نفســها عبــر زعزعــة مجلــس التعــاون
إقليميــا أكبــر،
ـوذا
ً
خصوصــا بعــد مــا أضعفــت الســعودية َ
ًّ
الخليجــي ،مــا دفــع قطــر تحــت ضغــوط الحصــار إلــى االلتحــاق بقــوى إقليميــة منافســة؛ أي تركيــا وإيــران.33
ويمكــن القــول إجمـ ً
ـال إن الســعودية أرســلت إشــارات «تهدئــة» تجــاه إيــران ،فــي مناســبتَ ْين علــى األقــل عــام :2021
إحداهمــا مقابلــة ولــي العهــد الســعودي ،محمــد بــن ســلمان (التــي بثَّ هــا التلفزيــون الرســمي فــي  27أبريل/نيســان
ومميــزة معهــا،
طيبــة
ّ
 ،)2021التــي ورد فيهــا أن «إيــران دولــة جــارة ،وكل مــا نطمــح لــه أن يكــون لدينــا عالقــة ّ
فالريــاض ال تريــد أن يكــون وضــع إيــران صع ًبــا ،بالعكــس نريــد إيــران مزدهــرة» .34واألخــرى فــي كلمــة العاهــل
الســعودي أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة (فــي ســبتمبر/أيلول  .)2021وعلــى الرغــم مــن وصــف الملــك ســلمان
إيــران بـــ «دولــة جــارة» ،فإنــه اختــار التصعيــد ضــد «ميليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة ،التــي ال تــزال ترفــض الحلــول
ـي
الســلمية ،وتراهــن علــى الخيــار العســكري للســيطرة علــى المزيــد مــن األراضــي فــي اليمــن ،وتعتــدي بشــكل ٍ يومـ ٍّ
ِّ
وتهــدد المالحــة الدوليــة وإمــدادات الطاقــة الدوليــة».35
علــى األعيــان المدنيــة داخــل الســعودية،
وإضافـ ً
ـة إلــى تهدئــة الخطــاب الســعودي تجــاه طهــران ،انعقــدت أربــع جـ
ـوالت حواريــة بينهمــا (بوســاطة العــراق)،
ٍ
لكنهــا لــم تؤثــر علــى أرض الواقــع بشــكل ملمــوس ،ســواء علــى صعيــد اســتئناف العالقــات الثنائيــة ،التــي ربمــا تبقــى
ضمــن «الحــرب البــاردة» ،36أم علــى صعيــد ســاحات الصــراع المحتدمــة فــي اليمــن ولبنــان ،مــا يطــرح مالحظتَ ْيــن:
إحداهمــا أنهــا جـ ٌ
ـوالت حواريــة ذات طبيعــة استكشــافية ،كمــا صــرح وزيــر الخارجيــة الســعودية ،فيصــل بــن فرحــان،
مــا يعنــي أنهــا قــد تنــدرج فــي إطــار «تكتيــكات تقطيــع الوقــت» .واألخــرى صعوبــة توقــع حلــول ســريعة لمشــكالت
العالقــات الســعودية اإليرانيــة ،التــي تنتظــر محصلــة سياســة إدارة بايــدن فــي مفاوضــات فيينــا ،بشــأن العــودة
ً
فضــا عــن التــزام
إلــى االتفــاق النــووي مــع إيــران ،ال ســيما تحقيــق مطالــب إيــران برفــع كافــة العقوبــات عنهــا،
واشــنطن بعــدم الخــروج مــن االتفــاق مــر ًة أخــرى.
ـات كثيــرة ،مــن أهمهــا :37تجــاوز أزمــة
والمؤكَّــد أن تحســين العالقــات بيــن الريــاض وطهــران يســتلزم تذليــل عقبـ ٍ
ـازالت
ـروط تمنــع تقديــم تنـ
ٍ
انعــدام الثقــة بيــن البلديــن ،وعــدم اإلصــرار علــی المواجهــة الصفريــة ،والتمتــرس خلــف شـ ٍ
أي تقــارب ســعودي إيرانــي.39
متبادلــة ،38وأخيـ ًـرا تحييــد تأثيــر الفاعــل اإلســرائيلي فــي ِّ
ً
ثالثا :مستقبل العالقات السعودية مع تركيا وإيران
علــى الرغــم مــن تراجــع مكانــة الســعودية لــدى الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وزيــادة مشــكالت العالقــات بينهمــا،
فــإن الريــاض ســتبقى فــي المــدى المنظــور فــي فلــك التحالفــات األمريكيــة اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط ،مــا قــد
يفســر أســباب تريُّ ــث الســعودية فــي تنويــع شــراكاتها األمنيــة علــى الصعيدَ يْ ــن الدولــي واإلقليمــي؛ إذ ترغــب فــي
ِّ
40
اتقــاء غضــب واشــنطن فــي حــال تطويــر عالقــات اســتراتيجية مــع القط َب ْيــن الصينــي والروســي  ،كمــا تتوافــق
الســعودية -إلــى حــد كبيــر -مــع سياســات واشــنطن تجــاه القــوى اإلقليميــة (تركيــا وإيــران وإســرائيل وباكســتان).
وفــي هــذا اإلطــار ،قــد يصعــب علــى الريــاض القيــام بتغيــرات جذريــة فــي سياســاتها اإلقليميــة ،ال ســيما مــع تواصــل
مؤشــرات االنســحاب األمريكــي مــن المنطقــة ،بالتــوازي مــع ضعــف اإلطارَيْ ــن الخليجــي والعربــي ،وعجزهمــا عــن
َّ
يتعلــق بالحــرب
خصوصــا مــا
توفيــر إســناد حقيقــي ،بشــكل يســاعد الريــاض علــى الخــروج مــن أزماتهــا الخارجيــة،
ً
فــي اليمــن ،التــي تشــكِّل أكبــر التحديــات أمــام السياســة الخارجيــة الســعودية فــي المــدى المنظــور.
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تخيــم علــى مســتقبل العالقــات الســعودية مــع
وعلــى ضــوء مــا تقــدَّ م ،يمكــن اإلشــارة إلــى ثالثــة ســيناريوهات ّ
تركيــا وإيــران.
 -1السيناريو األول :تقارب سعودي بطيء مع تركيا ،وتخفيف َّ
حدة التوترات مع إيران
ومــن شــروطه نجــاح الســعودية فــي تهدئــة الخالفــات الخليجيــة ،والســعي إلــى «إعــادة تكتيــل» مجلــس التعــاون
الخليجــي ،عبــر الجولــة الخليجيــة لولــي العهــد الســعودي فــي ديســمبر/كانون األول ( 2021التــي شــملت عُ مــان،
فاإلمــارات ،ثــم قطــر ،والبحريــن ،والكويــت) ،تمهيــدً ا للقمــة الخليجيــة الثانيــة واألربعيــن فــي الريــاض ،التــي أكَّــد
أقرتهــا
بيانهــا الختامــي علــى االســتمرار فــي تنفيــذ رؤيــة الملــك ســلمان لتعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك ،التــي َّ
القمــة الخليجيــة السادســة والثالثــون قبــل ســت ســنوات.
ٍّ
ومــن شــروطه ً
حــل خليجي/مصــري ألزمــة اليمــن ،ربمــا عبــر وســاطات مصريــة مــع الحوثييــن
أيضــا إيجــاد
وإيــران ،41أو تشــجيع مســقط أو الكويــت أو الدوحــة علــى بــذل جهــود الوســاطة ،بمــا يتيــح للســعودية فــي المحصلة
أن تخــرج مــن «المســتنقع اليمنــي» ،توطئـ ً
ـة لعــودة الريــاض إلــى سياســة «احتــواء» اليمــن ،وربمــا إدماجــه علــى
المــدى الطويــل فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،42بـ ً
ـدل مــن سياســة التصعيــد العســكري ضــد الحوثييــن ،التــي ثبــت
محدوديــة جدواهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة.
وقــد دفعــت الريــاض مؤخـ ًـرا إلــى إنشــاء «آليــة التشــاور بيــن مصــر والخليــج» ،43بســبب قلــق الســعودية مــن انفتــاح
اإلمــارات علــى أنقــرة وطهــران .وهــذا ربمــا يعنــي تشــجيع الســعودية عــودة القاهــرة إلــى لعــب دور قائــد «اإلطــار
قــدر مــن التــوازن فــي العالقــات العربيــة مــع تركيــا وإيــران ،ال ســيما أن بدائــل الريــاض
العربــي» ،إلحــداث
ٍ
دوليــا.
إقليميــا أم
عربيــا أم
وخياراتهــا ليســت كثيــرة ،ســواء
ًّ
ًّ
ًّ
َّ
يتوقــع أن اســتمرار انخفــاض إيــرادات النفــط قــد يــؤدي إلــى تخفيــض حــدَّ ة الصــراع علــى المســتوى
وثمــة َمــن
اإلقليمــي ،خاصـ ً
ـة الصــراع الســعودي-اإليراني ،وكذلــك قــد يحــدُّ مــن فــرص اســتمرار روســيا فــي التدخــل الواســع
فــي الشــرق األوســط ،بالتقييــد مــن المــوارد المتاحــة لــكل األطــراف لالســتمرار فــي تمويــل صراعاتهــا اإلقليميــة
داخليــا؛
ـلبيا علــى اســتقرار الــدول
ًّ
ذات األبعــاد والتداعيــات الدوليــة .بيــد أن هــذا االنخفــاض قــد يحمــل أثـ ًـرا سـ ًّ
ـول االضطــراب وعــدم االســتقرار مــن المســتوى اإلقليمــي
أي إن اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط ســيؤدي إلــى تحـ ُّ
ً 44
إلــى المســتوى المحلــي ،أي إلــى داخــل الــدول ذاتهــا ،وليــس بيــن الــدول وبعضهــا بعضــا .
أمــا بشــأن العالقــات بيــن الريــاض وأنقــرة ،فــإن ثمــة عوامـ َ
ـل تدفــع بهــا نحــو «التقــارب الحــذر» ،ومنهــا :انتهــاء
إقليميــا،
حصــار قطــر ،والتهدئــة اإلعالميــة بيــن دول الخليــج ،وتضــاؤل أهميــة ملــف جماعــة اإلخــوان المســلمين
ًّ
َّ
تتعلــق بليبيــا ،و»التقــارب النســبي»
وتعزيــز التفاهمــات المصريــة التركيــة علــى الرغــم مــن بقــاء خالفــات حقيقيــة
ونيــة الرئيــس التركــي،
الراهــن بيــن اإلمــارات وتركيــا بعــد زيــارة ولــي عهــد أبــو ظبــي ،محمــد بــن زايــد ،إلــى تركيــاَّ ،
رجــب طيــب أردوغــان ،زيــارة اإلمــارات وربمــا دول خليجيــة أخــرى فــي عــام .2022
بيــد أن مــن عوائــق هــذا الســيناريو صعوبــة حــدوث «تغييــر جــذري» فــي السياســة اإلقليميــة للســعودية (مقارنـ ً
ـة
توجهــات األميــر محمــد بــن ســلمان ،التــي تجعلــه
بــدول أصغــر مثــل اإلمــارات أو قطــر) ،ناهيــك عــن طبيعــة ُّ
أقــرب إلــى مصــر وإســرائيل واليونــان ،منــه إلــى تركيــا أو إيــران.
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أضــف إلــى ذلــك تأثيــر السياســتَ ْين األمريكيــة واإلســرائيلية تجــاه إيــران ،وضغوطهمــا المتصاعــدة ،التــي تحــدُّ
بصــورة فعَّ الــة مــن إمكانيــة التقــارب الحقيقــي بيــن الريــاض وطهــران ،وتجعــل عالقتهمــا الثنائيــة تــدور فــي إطــار
تنافــس جيوبوليتيكــي يعكــس «حر ًبــا بــاردة».
 -2الســيناريو الثانــي :تدهــور العالقــات الســعودية اإليرانيــة فــي ضــوء احتــدام الصــراع اإلقليمــي ،وانــدالع
مواجهــة عســكرية مباشــرة بيــن إيــران وحلفائهــا مــن جهــة ،وإســرائيل مــن جهــة أخــرى
التوصــل إلــى «تفاهمــات
ومــن العوامــل التــي تدفــع نحــو هــذا الســيناريو احتمــال فشــل مفاوضــات فيينــا فــي
ُّ
ً
الضــرورة» ،أو «تفاهمــات الحــد األدنــى» ،بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإيــران ،مــا يعطــي مســاحة أكبــر
لتحــركات إســرائيلية ضــد إيــران ،وربمــا يــؤدي إلــى جــرِّ واشــنطن (وإقليــم الشــرق األوســط بكاملــه) إلــى مواجهــة
عســكرية.
وعلــى الرغــم مــن خطــورة هــذا الســيناريو علــى المصالــح الســعودية واإليرانيــة واإلقليميــة إجمـ ً
ـال ،فإنــه يبقــى
محتمـ ًـا لعــدَّ ة أســباب :أولهــا إصــرار إســرائيل علــى فــرض مصالحهــا وتقييــد العــودة األمريكيــة والدوليــة إلــى
االتفــاق مــع إيــران ،وتهديدهــا المتكــرِّ ر بــأن تعمــل منفــرد ًة فــي حــال إحجــام واشــنطن عــن التصــدي لخطــر
امتــاك إيــران الســاح النــووي.45
ثانيهــا اعتمــاد إيــران فــي مواجهتهــا مــع واشــنطن علــى تــردُّ د إدارة بايــدن فــي حــرف اتجاههــا عــن الصيــن
والتوجــه نحــو مواجهــة عســكرية مــع إيــران ،لكــن هــذه قــد تكــون مجازفـ ً
ـة غيــر مضمونــة العواقــب،
وروســيا،
ُّ
46
خصوصــا إذا تدخلــت إســرائيل لتجـ ّـر واشــنطن إلــى صــراع أوســع ال تريــده ال هــي وال طهــران .
ً
وثالثهــا شــعور طهــران بمتانــة وضعهــا التفاوضــي ،وربمــا توجههــا نحــو التصعيــد والضغــط فــي مســار مفاوضــات
فيينــا ،ال ســيما بعــد تولــي الرئيــس إبراهيــم رئيســي ،ومســاعيه لتحســين عالقــات بــاده مــع الســعودية ودول
يفســر ميــل إيــران إلــى التصعيــد ضــد إســرائيل ،عبــر الهجــوم علــى الســفينة اإلســرائيلية
الخليــج األخــرى ،مــا قــد ِّ
مهمــا في معادلة «حــرب الظل اإليرانية-اإلســرائيلية»،
«ميرســر ســتريت»  29يوليو/تمــوز  ،2021الــذي عكــس تغيـ ًـرا ًّ
مــع محاولــة طهــران إيجــاد معادلــة ردعٍ جديــدة ،اســتنادً ا إلــى انســحاب الواليــات المتحــدة مــن المنطقــة ،وبحــث
هيمــن ،يكــون أكثــر فاعليـ ً
ـة وتأثيـ ًـرا.47
إيــران عــن دور إقليمــي ُم ِ
 -3السيناريو الثالث :مصالحة سعودية مع تركيا وإيران
إقليمــي
مســتدام،
ٍ
ٍّ
ومــن شــروطه قــدرة الســعودية وإيــران وتركيــا ومصــر علــى االتفــاق علــى أ�ســس تعــاون ٍ
وصياغــة «نظــام إقليمــي جديــد» يكفــل تحقيــق مصالحهــا ،مــع تحييــد أو تقليــص تأثيــر العوامــل الدوليــة فــي
النظــام اإلقليمــي فــي الشــرق األوســط ،ال ســيما سياســات المحــور األمريكــي اإلســرائيلي ،وضغوطــه المســتمرة
علــى الــدول العربيــة وإيــران وتركيــا.
والمؤكَّــد أن ُّ
(خصوصــا مــن الريــاض والقاهــرة) لتوســيع
عربيــا دؤوبًــا
ســعيا
تحقــق هــذا الســيناريو يقتضــي
ً
ًّ
ً
يوســع هامــش المنــاورة أمــام الــدول العربيــة ،ويتيــح
العالقــات مــع القط َب ْيــن الصينــي والروســي ،علــى
نحــو ِّ
ٍ
إمكانيــة تغييــر وضعيــة التبعيــة العربيــة لسياســات واشــنطن فــي المنطقــة.
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ـة مركزيـ ً
كمــا يقتضــي الســيناريو إعــادة االعتبــار للقضيــة الفلســطينية بوصفهــا قضيـ ً
ـة ،ووقــف أو إنهــاء سياســات
التطبيــع العربــي مــع إســرائيل ،التــي تعطيهــا ميــزات اســتراتيجية إقليميــة أكبــر ،مــا يزيــد فــي ســلوكها العدوانــي
اإلقليمــي.
ٍّ
ومــن عوائــق هــذا الســيناريو اســتمرار ملفــات الخالفــات الســعودية مــع كل مــن تركيــا وإيــران دون حلــول ٍ
جذريــة ،واســتمرار االنخــراط الســعودي فــي حــرب اليمــن ،واالعتمــاد علــى السياســة األمريكيــة فــي البحــث عــن
ٍّ
حــل ألزمــة اليمــن ،واســتنكاف الريــاض عــن التجــاوب مــع الرغبــة التركيــة فــي تعزيــز التعــاون االقتصــادي،
والتلكــؤ فــي إيجــاد مقاربــة ترضــي أنقــرة ،وتســمح بتجــاوز تداعيــات ملــف اغتيــال جمــال خاشــقجي علــى
العالقــات الســعودية التركيــة ،واســتمرار تــآكل الــدور اإلقليمــي المصــري ،وغيــاب قــدرة القاهــرة علــى أداء أدوار
توازنيــة ِّ
تخفــف مــن حــدَّ ة االســتقطابات اإلقليميــة ،واســتمرار التطبيــع العربــي مــع إســرائيل ،ال ســيما بعــد
ـوره إلــى مســتويات اســتراتيجية ،بمــا يدخلهــا الع ًبــا مؤثـ ًـرا فــي إقليــم المغــرب العربــي ،ويرفــع مــن مســتويات
تطـ ُّ
48
الخــاف الجزائــري المغربــي  ،ناهيــك عــن تعزيــز وضــع إســرائيل فــي القــارة األفريقيــة ،مــع احتمــال حصولهــا
علــى صفــة مراقــب فــي االتحــاد األفريقــي.49
خالصة
قمــة العُ ــا للمصالحــة الخليجيــة
«التغيــر
علــى الرغــم مــن
النســبي» فــي سياســات الســعودية اإلقليميــة ،بعــد َّ
ُّ
ّ
البينيــة ،وتعزيــز
التغيــر ال تــزال تنحصــر فــي تعزيــز العالقــات الخليجيــة
مطلــع عــام  ،2021فــإن أغلــب نتائــج هــذا
َّ
ُّ
العالقــات الســعودية والخليجيــة مــع مصــر ،دون أن ُتحــدث تحـ
ـوالت فــي مســار العالقــات الســعودية مــع تركيــا
ٍ
وإيــران .مــا يعنــي -إجمـ ً
ـال -أن ســلوك الريــاض فــي «التهدئــة اإلقليميــة» ال يــزال فــي إطــار تكتيكــي ،وال يعكــس
بالضــرورة اســتراتيجية طويلــة األمــد.
ـاء عليــه ،ربمــا ِّ
تفضــل الســعودية سياســة «االنتظــار والترقــب» ،فــي ظــل هــذه «المرحلــة االنتقاليــة» التــي
وبنـ ً
يمــر بهــا النظامــان اإلقليمــي والعالمــي ،مــع التركيــز علــى ثالثــة أهــداف :أولهــا اســتعادة الدعــم الخليجــي
ُّ
والعربــي لمواقــف الســعودية وسياســاتها الخارجيــة .والثانــي إعــادة توظيــف قــدرات الســعودية الماليــة وخططهــا
(خصوصــا مشــروعات رؤيــة  ،)2030بمــا يكفــل تعزيــز الشــراكات االقتصاديــة مــع القــوى الدوليــة
االســتثمارية
ً
َ
ــم وقــف تراجــع مكانــة الســعودية علــى الصعيدَ يْ ــن العربــي واإلقليمــي.
الغربيــة واآلســيوية ،ومــن ث َّ
وأخيــرً ا التريُّ ــث فــي تســريع خطــوات التقــارب الســعودي مــع تركيــا ،واالكتفــاء بتخفيــض التو ُّتــر مــع إيــران،
انتظــا ًرا لمتغيــرات إقليميــة ودوليــة ُتسـ ِـهم فــي تحقيــق اعتــراف الجميــع بمكانــة الســعودية القياديــة فــي العالــم
ٍّ
حــد ســواء.
اإلســامي ،مــع وقــف أي انتقــادات لسياســات الســعودية ،الداخليــة والخارجيــة علــى
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 ناصــر التميمــي« ،الســعودية – رؤيــة  :2030طموحــات وتحديــات» ،مجموعــة مؤلفيــن ،التنويــع االقتصــادي فــي دول الخليــج العربيــة،بيــروت :المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،يونيو/حزيــران  ،2019ص.150-117
 أمجــد أحمــد جبريــل« ،صنــع السياســات العامــة فــي الســعودية ( :)2019-2015دراســة فــي البيئــة وأدوار الفاعليــن والتحديــات» ،المعهــدالمصــري للدراســات  1أبريل/نيســان  .2020علــى الرابــط:
https://bit.ly/2VEPVvt
 -6راجــع :مــروان قبــان ،سياســة قطــر الخارجيــة :االســتراتيجيا فــي مواجهــة الجغرافيــا ،بيــروت والدوحــة :المركــز العربــي لألبحــاث
ودراســة السياســات ،مــارس/آذار  ،2021ص.79
 -7انظــر :وحــدة الدراســات السياســية« ،قــرار بايــدن وقــف الدعــم األميركــي «للعمليــات الهجوميــة» الســعودية فــي اليمــن :الحيثيــات»،
تقديــر موقــف ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات  11فبراير/شــباط  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3pbmEVH
 -8محمد شيخ يوسف« ،بعد سحب «باتريوت» ..أي خيارات أمام السعودية؟» ،األناضول  22سبتمبر/أيلول  .2021على الرابط:
https://bit.ly/3EsSCFC
 -9راجــع :يوســف نصــر اهلل ،دومينــو الصراعــات ..تحــوالت البيئــة االســتراتيجية فــي الشــرق األوســط ،بيــروت :مركــز باحــث للدراســات
الفلســطينية واالســتراتيجية ،2019 ،ص.156
« -10هــل أغضــب اتفــاق «المــاء مقابــل الكهربــاء» مصــر والســعودية؟» ،تقاريــر عربيــة ،العربــي الجديــد  27نوفمبر/تشــرين الثانــي  .2021علــى
الرابط:
https://bit.ly/3leFxb1
ّ
الحافات ،بيروت :دار المودة للترجمة والتحقيق والنشر ،2020 ،ص.181-180
 -11فؤاد إبراهيم ،السعودية الجديدة :لعبة
 -12ميشــال نوفــل« ،ديناميــات االســتقطاب اإلقليمــي الجديــد» ،الدراســات الفلســطينية ،العــدد  ،94ربيــع  ،2013ص .8ولمزيــد مــن التفاصيــل
خصوصــا بعــد الثــورات العربيــة عــام  ،2011ســواء بالقبــول أم الرفــض ،راجــع:
حــول الصالحيــة التحليليــة لمفهــوم «النظــام العربــي»،
ً
 فتــوح أبــو دهــب هيــكل ،تأثيــر الثــورات العربيــة فــي النظــام اإلقليمــي العربــي ( ،)2019-2011بيــروت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،أبريل/نيســان .2021
 أمجــد أحمــد جبريــل« ،حصــار قطــر :اآلثــار والمــآالت» ،فــي :قضايــا ونظــرات ،العــدد  7 ،10يوليو/تمــوز  ،2018مركــز الحضــارة للدراســاتوالبحــوث ،ص .89-88متــاح علــى الرابــط:
https://bit.ly/3smTkyV
 عبد المنعم المشاط« ،نهاية النظام اإلقليمي العربي» ،الشروق (مصر)  24أغسطس/آب  .2016على الرابط:https://bit.ly/3odD5Uq
 -13ميشال نوفل« ،ديناميات االستقطاب اإلقليمي الجديد» ،الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،94ربيع  ،2013ص.16
Mohammed Ayoob, “Turkey and Iran in the Era of the Arab Uprisings”, in: Fawaz A. Gerges (editor) The New Middle -14
E. ast: protest and Revolution in the Arab World, New York: Cambridge University Press, 2014, p. 403- 404
 -15انظــر :أمجــد أحمــد جبريــل ،السياســة الســعودية تجــاه فلســطين والعــراق ( ،)2010-2001الدوحــة :مركــز الجزيــرة للدراســات،2014 ،
ص7. 9-69
See: Bahgat Korany and Moataz A. Fattah, “Irreconcilable Role-Partners? Saudi Foreign Policy between the Ulama -16
and the US”, in: Bahgat Korany and Ali E. Hilal Dessouki (Edit), The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of
.391 -Globalization, Cairo: The American University in Cairo Press, 2008, p. 387
 -17مركــز الجزيــرة للدراســات« ،أولويــات ســلمان :ترميــم األحــاف لوقــف التمــدد اإليرانــي» ،تقديــر موقــف 24 ،مــارس/آذار  .2015علــى
الرابــط:
https://bit.ly/3oZb7cS
ّ
الحافات ،مصدر سابق ،ص.182
 -18انظر :فؤاد إبراهيم ،السعودية الجديدة :لعبة
 -19راجــع« :الشــرق األوســط :مــن عشــرية الصــراع إلــى زمــن المصالحــات» ،تقديــر موقــف ،مركــز الجزيــرة للدراســات  17أكتوبر/تشــرين
األول  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3Gu2wrC
 -20راجع:
 ســايمون هندرســون« ،التــودد إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي :مــن الريــاض إلــى باريــس إلــى كامــب ديفيــد» ،معهــد واشــنطن لسياســةالشــرق األدنــى  7مايو/أيــار  .2015علــى الرابــط:
https://bit.ly/3dko4Kb
 راغدة درغام« ،شراكة استراتيجية بين بريطانيا ودول الخليج» ،عربي  9 ،21ديسمبر/كانون األول  ،2016على الرابط:https://bit.ly/3rAwvcD
 «زيــارة محمــد بــن ســلمان إلــى إســبانيا تتــوج بتوقيــع  6اتفاقيــات عســكرية واقتصاديــة وثقافيــة» ،الشــرق األوســط  13أبريل/نيســان .2018علــى الرابــطhttps://bit.ly/2ZYYMOE :
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ّ
الحافات ،مصدر سابق ،ص.213-175
 فؤاد إبراهيم ،السعودية الجديدة :لعبة «وزيــرا خارجيــة الســعودية وإيطاليــا يســتعرضان ســبل تعزيــز العالقــات» ،الشــرق األوســط أوناليــن  27يونيو/حزيــران  .2021علــىالرابــط:
https://bit.ly/3xUhaou
 «الســعودية واليونــان لزيــادة التعــاون الدفاعــي واألمنــي ،اتفقتــا علــى بحــث إمكانيــة إنشــاء صنــدوق اســتثماري مشــترك» ،الشــرق األوســط 27أكتوبر/تشــرين األول  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3nxGsDR
ـجع خصــوم حــزب اهلل القــوى الخارجيــة علــى االنخــراط فــي لبنــان ،قــد يفســحون المجــال أمــام احتــواء إيــران»،
 مايــكل يونــغ« ،إذا شـ ّديــوان ،مركــز مالكــوم كيــر -كارنيغــي للشــرق األوســط  19نوفمبر/تشــرين الثانــي  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3cHvRRJ
 زهير الحارثي« ،ماكرون في السعودية :حلحلة قضايا المنطقة!» ،الشرق األوسط  4ديسمبر/كانون األول  .2021على الرابط:https://bit.ly/3Gj7G9j
 -21راجع« :ألمانيا تمدد وقف تصدير السالح إلى السعودية حتى نهاية  ،»2020دويتشه فيله  23مارس/آذار  .2020على الرابط:
https://bit.ly/3jnuV6e
 -22راجع:
 صالــح النعامــي« ،العقــل االســتراتيجي اإلســرائيلي :قــراءة فــي الثــورات العربيــة واستشــراف لمآالتهــا» ،الدوحــة :مركــز الجزيــرةللدراســات ،وبيــروت :الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ،أوراق الجزيــرة ( ،2013 ،)30ص.30-29
 ســايمون هندرســون« ،الزاويــة اإلســرائيلية لصفقــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر بيــن مصــر والســعودية» ،معهــد واشــنطن لسياســة الشــرقاألدنــى  13أبريل/نيســان  .2016علــى الرابــط:
https://bit.ly/3GhPAnQ
 كريســتيان كوتــس أولريكســن« ،تهميــش الفلســطينيين فــي التقــارب الســعودي-اإلماراتي مــع إســرائيل» ،الدراســات الفلســطينية ،العــدد ،120خريــف  ،2019ص .79-66متــاح علــى الرابــط:
https://bit.ly/3e8Ww8L
»تأكيــد إســرائيلي ونفــي ســعودي ..نتنياهــو ورئيــس الموســاد يــزوران الســعودية سـ ًّـرا ويلتقيــان بــن ســلمان» ،الجزيــرة نــت  23نوفمبــر/تشــرين الثانــي  .2020علــى الرابــط:
https://bit.ly/3xT0E88
 «السعودية وإسرائيل :هل يخرج التقارب السري للعلن؟» ،تقارير عربية ،العربي الجديد  23نوفمبر/تشرين الثاني  .2020على الرابط:https://bit.ly/2US6Tq9
 علي دوغان« ،دبلوماسية «نيوم» السعودية» ،صدى ،وقفية كارنيغي للسالم الدولي 26 ،أبريل/نيسان  .2021على الرابط:https://bit.ly/3vOw90R
 Madawi al-Rasheed, “How Mohammed bin Salman is quietly enabling an Israeli axis in the Arab world”, Middle EastEye, 28 October 2020. https://bit.ly/3o8YZp7
 -23راجع:
 أرحمــه صديقــه« ،أزمــة العالقــات الباكستانية-الســعودية :مــن االعتمــاد الكلــي إلــى التوافــق التعاقــدي» ،تقاريــر ،مركــز الجزيــرة للدراســات 28ســبتمبر/أيلول  .2020علــى الرابــط:
https://bit.ly/3cGTvNu
 Raza Shahani, “Pakistan-Saudi Arabia Relations: End Of An Era – OpEd”, Eurasia Review, Nov. 20, 2020. https://bit.ly/3t6Va61
 -24إســماعيل جمــال« ،المصالحــات العربيــة التركيــة :تقــدم ســريع مــع اإلمــارات ،وبطــيء مــع مصــر ،وصعــب مــع الســعودية» ،القــدس
العربــي  12ســبتمبر/أيلول  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/2YQ8wd9
 -25راجع« :الشرق األوسط :من عشرية الصراع إلى زمن المصالحات» ،مصدر سابق.
 -26وســام فــؤاد« ،تركيــا والســعودية :تضــارب المســارات وتعــارض االســتراتيجيات» ،المعهــد المصــري للدراســات  19أبريل/نيســان .2021
علــى الرابــط:
https://bit.ly/3vauceE
 -27راجع :سعيد الحاج« ،ما الذي يمنع التقارب التركي السعودي؟» ،الجزيرة نت  11مايو/أيار  .2021على الرابط:
3uF4bV4/https://bit.ly
 -28أشــرف عثمــان« ،الصعــود اإليرانــي وعمليــات إنتــاج اآلخــر فــي دول الخليــج العربــي :بحــث فــي سياســات الهويــة الســعودية» ،فــي:
مجموعــة مؤلفيــن ،بلــدان مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي :التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،بيــروت والدوحــة :المركــز
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العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،2016 ،ص2. 43-242
 -29المصدر نفسه ،ص.258
تماما» ،القدس العربي  2نوفمبر/تشرين الثاني  .2017على الرابط:
 -30راجع :بشير موسى نافع« ،رواية األمير لتاريخ ليس بعيدً ا ً
https://bit.ly/3djBTIG
 Jamal Khashoggi, “By blaming 1979 for Saudi Arabia’s problems, the crown prince is peddling revisionist history”, TheWashington Post, April 3, 2018. https://wapo.st/31rT7RR
See: Simon Mabon, Saudi Arabia and Iran: Soft Power and Rivalry in the Middle East, London and New York, -31
I.. B. Tauris, 2013, P. 58- 60
 -32راجــع :روس هاريســون« ،قصــور سياســة الواليــات المتحــدة الخارجيــة تجــاه منطقــة الشــرق األوســط» ،فــي :مجموعــة مؤلفيــن،
العالقــات الخليجيــة – األميركيــة :هواجــس السياســة واالقتصــاد واألمــن ،بيــروت :المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،يوليــو
 ،2020ص.67
 - -33المصدر نفسه ،ص.69-66
ً
تعليقــا علــى تصريحــات بــن ســلمان :نرحــب بتغييــر الســعودية لهجتهــا» ،تقاريــر عربيــة ،العربــي
 -34انظــر :صابــر غــل عنبــري« ،إيــران
الجديــد  30أبريل/نيســان  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3aRKv8G
« -35خــادم الحرميــن يدعــو لشــرق أوســط خــال ٍ مــن أســلحة الدمــار ..ودولــة فلســطينية علــى حــدود  ،»1967الشــرق األوســط  23ســبتمبر/
أيلــول  .2021علــى الرابط:
https://bit.ly/3o2zTuU
 -36انظــر :فاطمــة الصمــادي« ،المعقــد واألكثــر تعقيــدً ا فــي المحادثــات الســعودية-اإليرانية» ،تعليقــات الباحثيــن ،مركــز الجزيــرة للدراســات
 13أكتوبر/تشــرين األول  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3pqib5k
Details in: Ibrahim Fraihat, Iran and Saudi Arabia: Taming a Chaotic Conflict, U.K.: Edinburgh University Press, -37
2. 020, p. 197- 205
 -38علــي نجــات« ،المحادثــات اإلیرانیــة الســعودیة :الدوافــع والتعقيــدات والســيناريوهات المحتملــة» ،ملخصــات الخبــراء ،الشــرق لألبحــاث
االســتراتيجية  3نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2021ص .8-7علــى الرابــط:
https://bit.ly/3k5evSS
 -39راجــع :ســعيد حــارب« ،مؤثــرات فــي العالقــات الخليجيــة اإليرانيــة» ،فــي :العالقــات العربيــة اإليرانيــة فــي منطقــة الخليــج ،تقديــم:
محمــد األحمــري ،الدوحــة :منتــدى العالقــات العربيــة والدوليــة ،2015 ،ص3. 3-29
 -40راجع لمزيد من التفاصيل:
 منوشــهر دراج« ،عالقــات الصيــن بإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية :سياســة التــوازن الحســاس» ،فــي :مجموعــة مؤلفيــن ،العــربوالصيــن :مســتقبل العالقــة مــع قــوة صاعــدة ،بيــروت :المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،أكتوبر/تشــرين األول  ،2019ص–475
.495
ً
 صالــح بــن محمــد الخثــان« ،العالقــات السعودية-الروســية :عالقــات نوعيــة بــدل مــن شــراكة اســتراتيجية» ،المجلــة العربيــة للعلــومالسياســية ،العــدد  ،34ربيــع  ،2012ص.101-91
 أمجــد أحمــد جبريــل« ،حــدود التغيــر فــي العالقــات الروسية-الســعودية :شــراكة اســتراتيجية أم عالقــات عاديــة» ،رؤيــة تركيــة ،العــدد ،2ربيــع  ،2018ص .61-41متــاح علــى الرابــط:
https://bit.ly/32zE1oO
 -41تخشــى مصــر مــن تهديــد الحوثييــن حركــة المالحــة فــي بــاب المنــدب ،فضـ ًـا عــن إمكانيــة قيامهــم بإمــداد الجماعــات المسـ َّـلحة فــي
ســيرة .راجــع:
ســيناء بطائــرات مُ َّ
 «اجتماعــات مصريــة بقيــادات حوثيــة :وســاطة وتحذيــر مــن ضــرب المالحــة» ،تقاريــر عربيــة ،العربــي الجديــد  7نوفمبر/تشــرين الثانــي .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3dJkQQo
 «وساطة مصرية بين السعودية والحوثيين وإيران» ،تقارير عربية ،العربي الجديد  16ديسمبر/كانون األول  .2021على الرابط:https://bit.ly/3GP4WAt
 -42لمزيد من التفاصيل راجع:
 ســعود التمامــي« ،توســعة عضويــة مجلــس التعــاون الخليجــي :الخيــارات والمحــددات» ،فــي :جمــال عبــد اهلل (محــرر) ،مســيرة التعــاونالخليجــي :التحديــات الراهنــة والمخاطــر المســتقبلية ،الدوحــة :مركــز الجزيــرة للدراســات ،2015 ،ص.115-105
 عبــد اهلل خليفــة الشــايجي« ،تحديــات ومســتقبل االتحــاد الخليجــي» ،سلســلة محاضــرات اإلمــارات ( ،)158أبــو ظبــي :مركــز اإلمــاراتللدراســات والبحــوث االســتراتيجية.2013 ،
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 محمد الرميحي وفارس السقاف (محرران) ،مستقبل العالقات اليمنية الخليجية ،القاهرة :دار الشروق.2002 ، -43راجــع« :آليــة التشــاور بيــن مصــر والخليــج :تنســيق المواقــف تمهيــدً ا لترتيبــات إقليميــة أوســع» ،تقاريــر عربيــة ،العربــي الجديــد 15
ديســمبر/كانون األول  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3dULR3u
 -44عمــرو عادلــي« ،االرتــداد إلــى المحليــة :أســعار النفــط واالســتقرار السياســي فــي الشــرق األوســط» ،السياســة الدوليــة ،العــدد ،204
نيســان/أبريل ( ،2016ملحــق تحــوالت اســتراتيجية) ،ص.30
 -45لمزيد من التفاصيل راجع:
 مهــاب عــادل حســن« ،كيــف تفكــر حكومــة بينيــت فــي التعامــل مــع إيــران؟» ،دراســات ،مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســتراتيجية 29أغســطس/آب  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3qaYyNg
 وحــدة الدراســات السياســية« ،قمــة بايدن-بينيــت :هــل تنجــح فــي إعــادة ضبــط العالقــة األميركية-اإلســرائيلية؟» ،تقديــر موقــف ،المركــزالعربــي لألبحــاث ودراســة السياســات  31أغســطس/آب  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3gOUUV
 -46وحــدة الدراســات السياســية « ،مفاوضــات فيينــا النوويــة :حســابات واشــنطن وطهــران المتعارضــة» ،تقديــر موقــف ،المركــز العربــي
لألبحــاث ودراســة السياســات  6ديســمبر/كانون األول  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3su6dcD
 -47انظــر :محمــود البــازي« ،هــل تتحــول حــرب الظــل بيــن إيــران وإســرائيل إلــى حــرب تقليديــة؟ ســيناريوهات االشــتباك :المقومــات
والنتائــج» ،ورقــات تحليليــة ،مركــز الجزيــرة للدراســات  24أغســطس/آب  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3yktKfl
 -48راجــع :وحــدة الدراســات السياســية« ،خلفيــات قــرار الجزائــر قطــع العالقــات الدبلوماســية مــع المغــرب وتداعياتــه» ،تقديــر موقــف،
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات  2ســبتمبر/أيلول  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3yNFiaQ
 -49انظــر :وحــدة الدراســات السياســية« ،قبــول طلــب إســرائيل الحصــول علــى صفــة مراقــب فــي االتحــاد األفريقــي :كيــف حصــل
االختــراق؟» ،تقديــر موقــف ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات  5أغســطس/آب  .2021علــى الرابــط:
https://bit.ly/3rVPah4

عن المؤلفين:
باحث متخصص في الشؤون العربية واإلقليمية -إسطنبول
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم
المشاركة الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار
المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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