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 العالقات في الترحرح هو والسبب األوسط، الشرق في األمور من الكثير تغّير قد السنة هذه

 حسن انتخاب كان أولها النتيجة، لهذه أّدت التي العوامل من الكثير هنالك. السعودية – اإليرانية

 حّدة تخفيف روحاني حاول انتخابه، فمنذ. 3102 أغسطس/  آب في إليران رئيسا   روحاني

 الى ذهب اإليراني الخارجية وزير أنّ  لدرجة الخليج، دول في وجيرانها طهران بين التوترات

  .هللا عبد الملك بوفاة العزاء واجب تقديم أجل من السعودية المملكة

 كانت أن بعد المنطقة، في المملكة مكانة أضعفت التي المؤقتة النووي اتفاقية كانت ذلك وبعد

 العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم يأتي بعدها.  ايران قوة من وزادت فيها فاعلية القوى أكثر

 السعودية والمملكة ايران من لكل تهديدا   شّكل ما والعراق، سوريا أرجاء في المنتشر والشام

 دعم أي دون الخليج دول المتحدة الواليات تركت الذي الوقت في المحافظ، الوهابي ونظامها

 تحسين سوى السعودية المملكة أمام يعد لم وهكذا،. ومشاكله األوسط الشرق من تعبت أنّ  بعد

   .السعودي الملكي للعرش الجديد الوريث كان وأخيرا ،. ايران مع عالقاتها

 ال الدولتين، بين مشتركة عّدة مصالح وظهور وقرائن، أسباب من ذكره سبق ما كل أنّ  إاّل 

 للعداء" نظرا   االيرانية، – السعودية العالقات في حلحلة الى سيترجم أّنه بالضرورة يعني

 تقود التي االستراتيجية واالعتبارات 0191 عام اإلسالمية الثورة منذ الطرفين بين" المتراكم

  .الدولتين

 :سّيء تاريخ

 للحكم فبالنسبة. سنة بعد سنة سوءا   تزداد اإليرانية – السعودية العالقات كانت طويل، لوقت

 مثيرا   أمرا   اإليراني الحكم مقاليد نجاد أحمدي محمود الماستس شّكل السني، العربي الملكي

.  الساّمة خطاباته باستخدامه اإليرانية، الهيمنة بأهداف جيرانه تذكير على عمل لقد. لالنزعاج

 والطائفية، السياسية التوازنات تقويضه بسبب التوترات حّدة بارتفاع العربي الربيع أسهم كما

 األسبق العراقي والرئيس األسد بشار السوري الرئيس جانب الى طهران وقوف الى باإلضافة

 البلدين، كال على سيطرتها بسطت قد ايران أنّ  بدا الماضي، العام نهاية وفي. المالكي نوري

  .واليمن لبنان الى باإلضافة

 وراء من تعمل كانت ذاته الوقت في إيران؛ مع الودية عالقاتها على السعودية حافظت رسميا ،

 الناعمة القّوة الرياض استخدمت. المنطقة في اإليراني النفوذ من الحدّ  على المغلقة األبواب

. واليمن البحرين في محتمل إيراني تدخل أليّ  تأهبا   قواتها نشر على وعملت الصعبة، والعملة
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 الذي الوقت في أيضا ، الرياض مع الودّية العالقات على الحفاظ طهران فّضلت جهتها، من

 اغتيال محاولة ذلك في بما السرية، الهجمات طريق عن منافسها تقويض فيه تحاول كانت

 هجمات إطالق الى باإلضافة ،3100 عام المتحدة الواليات في المزعومة السعودي السفير

 استغلتا الدولتين أنّ  كما. الحكومية السعودية والمواقع األميريكية المنشآت على سايبر

  .الطائفية األقليات بين االضطراب إثارة عبر العربي الربيع تلت التي الضعيفة الحكومات

 إيران عزلة إلنهاء حملة الجديد القائد بدأ فقد روحاني؛ انتخاب بعد فورا   بالتغير األمور بدأت 

 عن ذلك في النجاح استطاع وقد. البالد على االقتصادية العقوبات خاصة والدولية، اإلقليمية

  .الخليج دول وبعض إيران بين التوترات من والتقليل أعدائه مع التقارب طريق

 تشكيل دون لحيلولة السعودية والمملكة الخليج دول بين االختالفات بعض تواجد استغلّ  أوال ،

 حيازة األفضل ومن تغّير الوقت بأن إقناعهم طريق عن إيران وجه في جبهة الدول تلك

 أبرز تشّكل التي السعودية، المملكة عزل هو الرئيسي الهدف كان. إيران مع جيدة عالقات

 الدولة فهي وأخيرا  . العالم في إيران ألعداء األساسي والراعي وأيديولوجي ديني منافس

  .وعسكريا   اقتصاديا   إيران مجابهة على القادرة الخليج دول بين الوحيدة

 حاولت ذلك وألجل السلبية؛ صورتها تغيير إليران بالنسبة المهم من كان عينه، الوقت في

 اإليرانيّ  الغزل تضمن لقد. محدودة بطريقة ذلك كان وإن الخليجية، العربية الدول من التقرب

 مع مقابالت وإجراء خارجيته، ووزير اإليراني الرئيس قبل من خارجال الى عّدة زيارات

 الى أضف اإلسالمي؛ العالم في الوحدة ضرورة عن تصريحات وإلقاء خليجية، إعالم وسائل

  .المنطقة في دول عدة مع وسياحية تجارية عقود سلسلة إبرام ذلك

 دولة إيران تصبح أن من خوفا   القائمة، النووية المفاوضات أضعفتها المحاوالت هذه ولكن

 في المؤقت النووي االتفاق( واحد+  الخمسة) ودول إيران توقع أن وقبل. المنطقة في نووية

 حّدة من التخفيف طهران أرادت ،3102 عام لنهاية تمديده تمّ  والذي ،3102 العام أواخر

 نظام لبناء جيرانه اإليراني، الخارجية وزير ظريف، جواد محمد دعا. المتصاعدة التوترات

 الى تاريخيا   أدى المنطقة في األجنبي الوجود إنّ :" قائال   األجنبي، التدخل من خال   جديد إقليمي

 في التوترات حّدة من وفاقم األجنبية، القوات أرضها على اسقبلت التي الدول استقرار زعزعة

 األساسي العائق شّكلت الخليج في األميركية القواعد أنّ  وبما."  المنطقة ودول الدول تلك بين ما

 التجاوب الخارجية وزير كلمات تلق لم المنطقة، على سيطرتها فرض في إيران نجاح أمام

 استراتيجياتها عن أنملة قيد تحد لم الملكية العربية األنظمة فإن وبالطبع،. إليه يطمح كان الذي

 .المعتدل الموقف ذات
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  صفقة عقد

 في األحداث وتصاعد تطور بسبب ،ثانية مّرة التوحد على السنية - العربية الدول اضطرت

 هزيمة يستطيعوا لن الثوار أنّ  العتقادهم بالقلق الخليج دول من الكثير وتشعر. والعراق سوريا

 حول روسيا، لسوريا، الثاني الداعم ومع إيران، مع اتفاق عقد الى الرياض سيضطر ما األسد،

 مستقبل على أيضا   يؤّثر قد والشيعية السنية الجبهتين بين التقارب إنّ . السياسي سوريا مستقبل

 العربية السعودية المملكة بين الهادئ التنسيق فيه أّدى الذي الوقت في العراق، في األوضاع

  .داعش محاربة احتمالية من وزاد العراق، في جديد وزراء رئيس انتخاب الى وإيران

 بعيدا   يتمدد كان التنظيم أنّ  وطالما.  األراضي على داعش تنظيم استيالء بقلق تتابع الخليج دول

 بتهديد بالشعور الخليج دول بدأت اآلن ولكن. بالسعادة تشعر كانت الخليج دول فإن عنها،

 أجل من المتحدة الواليات مع فيه تنسق إيران كانت الذي الوقت في الخاصة، لمصالحها التنظيم

 باتت السعودية، المملكة وباألخص الخليج، دول.  الصورة تغيير الى أّدى ما التنظيم، مواجهة

 أنهما الدولتان أثبتت وأن سبق فقد. داعش لتنظيم حدّ  لوضع إيران مع للتعاون النية اآلن لديها

  .ذلك األمر يتطلب عندما مواقعهما لتعديل النية ولديهما براغماتيتان

 شهر في الفيصل سعود السعودي الخارجية بوزير ظريف اجتماع لدى أنه بالذكر، الجدير

 فيصل أنّ  إاّل ." البلدين بين العالقات من جديدة صفحة بدء" ظريف أعلن ،3102 عام من أيلول

 علينا أنه" موضحا   داعش محاربة أجل من بالقوات االلتحاق ضرورة على رّكز إذ حذرا ، كان

 ".التنظيم مواجهة أجل من الماضي أخطاء تجّنب

 مع تداخلت المنصرم، العام نهاية في ُعمان في جرت داعش حول المستوى رفيعة محادثات في

 السعودي الوفدين بين حاّدة نقاشات الى تطورت أن لبثت ما النفط، أسعار حول مناقشات

 على المسيطرة القوة السعودية، هو النفط أسعار لهبوط الرئيسي السبب أنّ  إذ. بسببها واإليراني

 المندلعة الصخري الغاز لثورة استجابة ذلك فعلت الرياض أنّ  من الرغم وعلى. أوبك منظمة

 هذه التخاذ األكبر الدافع شّكل المنطقة في اإليرانية الطموحات كبح أنّ  إاّل  الشمالية، أميركا في

 يخدم النفط أسعار هبوط أنّ  السعوديين القرار متخذي من الكثير يرى هذا، وعلى. الخطوة

  .واقتصادها اإليرانية المصالح ضرب طريق عن ومصالحها المملكة
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  مؤقت سالم

 التعاون عناصر تتضمن مختلطة خارجية سياسات السعودية والمملكة إيران من كل تبّنت لقد

 دول في وتحسينها العالقات تطوير للدولتين يمكن المقاربة هذه على وباالعتماد. والنزاع

 - القديمين الشريكين أمام جدا   طويل الطريق. معا   آن   في هيبتيهما على والحفاظ الخليج

 الخليج دول تخشى الحالي، الوقت في ولكن.  تاريخية مصالحة الى الوصول قبل الجديدين

 إذا عليه هو ما على الحال يستمر وقد بحذر، السير على يجبرها ما المنطقة على إيران هيمنة

 نصف أنّ  إاّل  الحاضر، الوقت في عالية تبدو ال الفرص أنّ  ومع.  باللمعان ايران نجم استمرّ  ما

  .المنطقة في المتشابكة المشاكل بعض حلّ  الى يؤدي قد الخوف هذا يولده قد الذي التعاون

 

 

 


