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 مقدمة  

تتخذ مسارات أكثر جدية، فقد أرسلت اإلسالمية باتت الجمهورية في الحوار مع  المملكة العربية السعوديةيبدو أن رغبة 

بة في سلسلة تصريحات صادرة عن مسؤولين بارزين. ومع  الرياض رسائل واضحة بهذا الخصوص، وردَّت إيران ُمَرح ِّ

ويؤكد مسؤولون إيرانيون قابلتهم الباحثة  .هذه الدعوات تنشط وساطات ذات بعد إقليمي إسالمي، تتمثَّل في العراق وباكستان

أن االتصاالت لم تنقطع طوال الفترة الماضية بين إيران والسعودية، التي أرسلت أكثر  الرغم من قطع العالقات إالأنه على 

 . (1)من مرة رسائل تقول برغبتها في الحوار وحل المشكالت بين البلدين

  

 المحادثات ومحكها األساسي.وبالعودة إلى تصريحات الطرفين فمن الواضح أن اليمن وكذلك أمن الخليج سيكونان محور 

يعتقد أن من شأنها أن ، علي الريجانيواألبواب المفتوحة من قبل إيران للحوار، والتي تحدث عنها رئيس مجلس الشورى 

ل  طهران توصي الحوثيين  هنا فإن ومنالكثير من مشاكل المنطقة األمنية والسياسية،  ا يمكنه حلَّ ا إيراني  ا سعودي  حوار  تُسه ِّ

تشكيل نظام أمني جماعي خاص وكان الموضوع فرصة للحديث عن ضرورة بقبول أي وقف إلطالق النار مع السعودية. 

لكن السؤال الملح اليوم: هل يضمن اللجوء إلى الحوار من باب االضطرار إمكانية  بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية.

الت أم أنه سيقود إلى خفض محدود للتوتر مع بقاء المشكالت الجوهرية وتأجيل مواجهتها؟ تقدم هذه نجاحه في حل المشك

، ل من أفق للتعاون مع السعودية؟في قراءة النخب اإليرانية: هالورقة، والتي هي تحديث لورقة سابقة للمركز حملت عنوان: 

 قراءة في أبعاد العالقات وتحدياتها، وتناقش نظام األمن اإلقليمي الذي تقترحه إيران.  

 

 الخليج بين طرفي التوتر 

ال يمكن لمنطقة الخليج وكذلك الحال في الوطن العربي أن يبقى بمنأى عن تعقيدات العالقة بين إيران والسعودية، كما ال 

للعالم اإلسالمي أن ينجو من التبعات والتأثيرات العميقة للتوتر الحاصل في عالقة البلدْين المسلمْين. وتعتبر إيران يمكن 

والسعودية العبْين رئيسيين في منطقة غرب آسيا؛ حيث يلعب العامل الجيوسياسي دوره المحوري في تشكيل العالقة بالنظر 

-ن إسقاط العامل المذهبي في تنافس الدولتين. تاريخي ا شهدت العالقات اإليرانيةإلى سياسات ومواقف كل دولة، كما ال يمك

 الرئيس اإليراني، حسن روحاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان )الجزيرة(

 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/07/180712090147474.html
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 السعودية فترات تراجع وازدهار، وقبل الثورة االسالمية، وخالل العهد البهلوي، كان البلدان، وحسب نظرية نيكسون

الن محوري النفوذ والسيطرة للواليات المتحدة، حيث مثَّلت إيران المحور العسكري فيما مثلت  "الركيزتين التوأمين"، يشك ِّ

 .السعودية المحور االقتصادي. وقد أطاح انتصار الثورة االسالمية بأحد محوري تلك النظرية

 

فقد أوجدت تحوالت جادة في موازين القوى  في الموازنات اإلقليمية،وباإلضافة إلى التحوالت التي أحدثتها الثورة اإلسالمية 

بين البلدين. وكانت التوجهات والمقاربات المختلفة للبلدين تجاه القضايا اإلقليمية والعالمية، وتحولهما إلى قطبين مذهبيين، 

يا، سبب ا في أال تسود عالقات جيدة سني وشيعي، والمواقف حيال الواليات المتحدة والكيان الصهيوني وغير ذلك من القضا

على ذلك كثيرة، لعل أبرزها: أزمة الحجاج اإليرانيين  األمثلةبين البلدين. رافق ذلك تصاعد حدة التوتر في حاالت متعددة، و

، وإعدام الشيخ النمر في السعودية، ومهاجمة السفارة السعودية في طهران، والذي أدى 2015، وفاجعة منى عام 1987عام 

ا وتطوراتها األخيرة التي شكلت  في النهاية إلى قطع العالقات الدبلوماسية بين البلدين، والحرب في اليمن تهديد ا أمني ا مباشر 

 وتعقيدات االتفاق النووي اإليراني. ،الهجوم الذي استهدف آرامكوللعربية السعودية وآخرها 

 

، تتصاعد حدَّة المنافسة ممثَّلة بصراع محوري "المقاومة" و"االعتدال"، وهما المحوران اللذان لم يسلما 2005ومنذ العام 

، وازداد 2011من مجريات الثورات العربية. أخذ هذا الصراع أبعاد ا جديدة مع هذه الثورات التي انطلقت شرارتها في تونس 

 . 2015عن القلق الذي رافق توقيع إيران التفاق نووي مع الغرب في  حدَّة  مع الثورة السورية، فضال  

 

تعاظمت حدَّة التنافس والصراع مع األزمة اليمنية وتحالُف "عاصمة الحزم" ضد الحوثيين بهدف "مواجهة المد ِّ اإليراني في 

ي ا لتقليد عدم المواجهة المباشرة بين الدول ، عقب قناعة بدأت تتشكَّل وسط (2)تين"اليمن". واعتُبرت "عاصفة الحزم" "تخط ِّ

 صفوف صانعي القرار في السعودية بأن سياسة المواجهة غير المباشرة مع طهران باتت غير مجدية.

 

 ومع تلك األزمات وكذلك األزمة مع قطر، بدأ الصراع القائم بين البلدين يأخذ أشكاال  وأبعاد ا أكثر تعقيد ا، في الظاهر والباطن. 

في إيران قيد الدراسة من خالل استطالع استهدف  مؤسسة الدراسات المستقبلية للعالم اإلسالميهذه اإلشكاليات وضعتها 

 النخبة العلمية والسياسية اإليرانية وناقش أرضيات وأسباب التوتر، وسأل حول أفق العالقات بين البلدين، وقد تكون هذه

أهم نتائج هذا االستطالع مع تاليا  نناقش والدراسات هي األولى من نوعها التي بحثت هذه القضية بصورة أكاديمية كمية. 

 السعودية.-اإليرانية والعالقات اإليرانية-مقارنات بنتائج دراسات أجراها مركز الجزيرة للدراسات وتناولت العالقات العربية

 

 لفهم العالقة

( القيام K. Holstiالرجوع إلى نظرية الدور. إن ما يسميه هولستي ) السعودية -العالقات اإليرانيةيساعد في فهم وتفسير 

ا في كل بلد من تصورات للدور الوطني، ويأتي ذلك محكوم  تحمله النخبة السياسة  بالدور؛ ينطلق بصورة أساسية من طبيعة ما

 .(3)بعدد من الخصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة

 

(، ونظريات العالقات الدولية Theories of state behaviorا اللجوء إلى نظريات سلوك الدولة )وقد يسهم في الفهم أيض  

التي تسعى لفهم سلوك الدولة وشرح دوافع ومحركات هذا السلوك الخارجي، الذي يرتبط بصورة كبيرة بالمحيط الذي يحيط 

بتلك الدولة وتتحرك داخله ومن خالله. ويمكن المزج بين أكثر من نظرية لتأطير السلوك السياسي لدى الدولتين خاصة فيما 

، مفيدة على هذا الصعيد خاصة فيما يتعلق Classical Realismرف اإليراني، وتبدو نظرية الواقعية الكالسيكية يتعلق بالط

ولتحقيق هذا  .، وهو المحرك األساسي لسلوك الدولة(4)بالهدف، فهي تجادل بأن البحث عن القوة واألمن هو هدف كل الدول

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/43510
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/43510
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/43510
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171114103341308.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171114103341308.html
https://www.youtube.com/watch?v=fZckd1ftn50
https://www.youtube.com/watch?v=fZckd1ftn50
http://www.iiwfs.com/
http://www.iiwfs.com/
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171114103341308.html
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الهدف تسعى الدول إلى زيادة في قوتها بالتزامن مع إيجاد وسائل تساعدها في إضعاف الخصوم واألعداء، وعليه فإن مجمل 

  .أداء الدولة يأتي في إطار جمع ومضاعفة عناصر القوة

 

ال . الدولة ذاتها فهي خطر عليهايجري النظر إلى كل دولة من الدول األخرى كمنافسين باعتبار أن القوة إذا لم تكن في يد 

يعني ذلك بالضرورة الوقوع في الحرب، فحالة السلم ممكنة، لكن حالة السلم المستقر ترتكز على نظام مستقر لتوازن 

وهذا يعني أن الالعبين الكبار يملكون مصادر متقاربة للقوة بحيث ال يفكر واحد  ؛(stable balance of power) القوى

 . (5)لحرب إذا اندلعت وهذا ما يؤدي إلى عدم اللجوء إليها كطريقة لحل الصراعاتمنهم في ربح ا

ا مما ورد في "الواقعية الكالسيكية"، تساعد  (6)ا لنموذج تفسير مركب، فإن نظرية الواقعية الجديدةوسعي   التي تحوي كثير 

في فهم السلوك السياسي اإليراني والسعودي خاصة خالل األعوام األخيرة، ونجد تجليات ذلك في الساحتين السورية 

الفوضى،  يهف رجع سبب كل الصراعات إلى القوة، فالنظام الدولي الذي تغيب عنه حكومة عالمية تظهرواليمنية، فهي تُ 

نها من الحصول على زيادة في القوة، وهو ما وفوضى النظام الدولي هذه تسمح للدول باللجوء إلى كافة السلوكيات التي تمك ِّ 

يخلق حالة من المنافسة بين الدول تؤدي إلى حالة من التهديد بحيث تحاول كل دولة ضمان أمنها سواء بالدفاع أو بالمبادرة 

 .(7)بالهجوم

 

"القانون اإللهي" ـتعلق بعضها بيطلق عليه: المصلحة الذاتية للدولة التي تصاغ بعبارات دينية مألوفة يُ  ا مع ماذلك أيض   ويلتقي

وهي  ،(9ا، النظريات اإلدراكية)ويدخل في نموذجنا التفسيري المركب أيض   .(8)"القانون الطبيعي"ـويتعلق بعضها اآلخر ب

ونظم االعتقاد أو األنظمة  ،(12)وسوء اإلدراك (11)اإلدراك :مثل ،(10)النظريات التي تشرح دور العمليات النفسية

، ومن ذلك سلوك السياسة الخارجية للدولة، الذي قد يأتي على مستوى الدولة أو المنظمة (14)في رسم السلوك (13)القيمية

 .(15)ارأو الفرد، ومن بين ذلك سلوك صانع القر

 
  :درالمص

Pajares (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. 12-8-04. 

http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html   

 

http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html
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يساعد هذا النموذج في تفسير أبعاد السياسة الخارجية  :(16)( Harold & Margaret Sprout) نموذج هارلد وسبـراوت

اع اإليرانية من خالل بحث مجموعة من العوامل التي تؤثر في الدولة موضوع البحث. ويفترض هذا النموذج أن استجابة صنَّ 

سبراوت في تفسير السياسة مارغريت السياسة الخارجية للبيئة تتوقف على مدى إدراكهم إياها. كما يُفيدنا ما قدمه هارلد و

الخارجية اإليرانية، وكيف تؤثر البيئة النفسية والعملية لصناع القرار في بناء السياسة اإليرانية تجاه منطقة الخليج والنتائج 

. ويمكن توسيع نموذج الدور، بحيث يشمل المستويين الداخلي والخارجي، حيث يتم في األول (17)التي تتركها هذه السياسة 

ساق نث األدوار السياسية في إطار األنساق السياسية من الداخل وبحث هيكل األدوار وتوزيعاتها وتفاعالتها فيما يتعلق باألبح

الفرعية أو بالنسق الكلي. وربط ذلك بالمستوى الثاني، بحيث يجري بحث األدوار السياسية في إطار النسق السياسي 

بصورة  جراء ذلك بالنظرإويمكن  .(18)لتي يشغلها السياسيون/الدول/الجماعاتالدولي/الخارجي، والتركيز على األدوار ا

 إلى بنية السلطة وصناعة القرار في إيران، وصراعها وتنافسها وأثر ذلك كله على السياسة الخارجية اإليرانية.مماثلة 

 

 
 : المصدر

David Criekemans Manuel Duran, Mental maps, geopolitics and foreign policy analysis: 

 644.pdf-http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011 

 

 تحديات األمن والطاقة

إليران ونواياها في منطقة الخليج، واستخدمت ا بأن واشنطن بقيت تسعى إليجاد جو نفسي وسياسي معاد حاججت إيران دائم  

ذلك بفعالية لمنح المشروعية لحضورها العسكري المكثف، وكان عنوان "التهديد اإليراني" وسيلة الواليات المتحدة لتعزيز 

كانت  ،ولذلك .(19)ر ذلك عن نفسه بعدد من االتفاقيات الدفاعية الثنائية..روابطها األمنية والعسكرية مع الدول العربية وعبَّ 

زت على ضرورة الوصول إلى حل أمني لمواجهة تهديد القواعد العسكرية الدعوة إلى خارطة طريق إيرانية في آسيا، وركَّ 

 الغربية في منطقة الخليج.

 

ية زالت تتصدر قائمة أولويات السياسة الخارج وعند النظر إلى قضية األمن المستقبلي لمنطقة الخليج، نجد أن المنطقة ما

، وبعد احتالل العراق 2001أيلول سبتمبر/األميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعاظمت هذه األمنية عقب هجمات 

http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-644.pdf
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ات يإن احتواء المنطقة على احتياط .(20)فيكي، على الرغم من الحديث عن انسحاب أميركي من المنطقة نحو الباس2003 عام

 . دة التواجد العسكري الغربيا في زياكبيرة من الطاقة كان سبب  

 

وفي الوقت الذي سعت فيه واشنطن إلى توظيف المنطقة لخدمة أهدافها العسكرية واألمنية، فإن الجمهورية اإلسالمية بوصفها 

، وأولت أهمية كبرى لبحث الخيارات األمنية الموجودة النتخاب أنسب ا مماثال  ا مارست سعي  من أكثر دول المنطقة تأثير  

الطرق المتاحة لتعزيز أمن المنطقة والحفاظ على مصالحها، وحاولت السعودية محاصرة التفوق اإليراني في المنطقة والذي 

 جاء على حساب نفوذها ومصالحها. 

 

لتركيز على موضوع الطاقة واألمن كمفاتيح أساسية واستراتيجية لهذا ، با(21)تدعو إيران إلى ترتيبات أمنية لمنطقة الخليج

وفي بحث  .من أهميتها تخاصة أن التحوالت الكبرى التي شهدتها في السنوات األخيرة وخاصة في العراق ضاعف التحرك

وكذلك الحال فيما يتعلق بالعربية السعودية مع مالحظة  .اا أساسي  ترتيبات أمن الخليج، ال يمكن إغفال دور إيران بوصفها العب  

لت تحوالت العراق أن الجمهورية اإلسالمية والمملكة العربية السعودية كانتا في العقود األخيرة عامودي أمن المنطقة وشكَّ 

على حساب العربية  بدأت الكفة تميل إلى صالح إيران 2003إذ بعد  ؛الخليج ومستقبله العامل األساسي المؤثر على حاضر

 .السعودية

 

ا للتقديرات فمنطقة الخليج تحوي ، ووفق  وال يمكن على هذا الصعيد إغفال دور الطاقة وأثرها على أمن منطقة الخليج مستقبال  

، والطلب على الطاقة في نمو متسارع وخاصة من قبل الدول (22)احتياطي النفط وثلث احتياطي الغاز في العالم يثلث

ا  مؤثر  وبشكل كبير من قبل الصين والهند، وستكون الطاقة وفق ما تتحدث عنه التقارير االستراتيجية اإليرانية عامال   اآلسيوية

. وسيكون لعامل االستقرار في الخليج (23)على التحوالت الجيوسياسية واالقتصادية لمنطقة آسيا ومنطقة الخليج بشكل خاص

% من اإلنتاج 27مليون برميل من النفط مما يعادل  23ا ، فدول الخليج تنتج يومي  ةأثره الكبير على سوق االقتصاد العالمي

، وستعتمد (24)االنفط يومي   مليون برميل من 36 الخليج ر منطقةصد ِّ ستُ  2025العالمي، وتتوقع األرقام العالمية حتى العام 

ستؤثر أية توترات سياسية صغيرة كانت أم كبيرة سيا على طاقة الخليج بشكل حيوي وآاقتصادات الدول وخاصة النامية في 

 . (25)صورة واضحةبعلى هذا الجانب 

 

 مجتمع الدراسة 

جاء مجتمع الدراسة ليضم النخب المؤسساتية والعلمية ذات العالقة في مجال السياسة الخارجية، وجرى استطالع المعنيين 

العلوم السياسية والعالقات الدولية والجغرافيا في جامعات طهران ساتذة أبمجال السياسة الخارجية في وزارة الخارجية و

ا، جاء توزيعهم شخص   75والشهيد بهشتي وتربية مدرس، وعدد من الباحثين المختصين. وفي المجمل جرى استطالع 

 كالتالي: 

 .نون تنفيذيوبالمئة مسؤول 23

 .ساتذة الجامعاتأبالمئة من الباحثين و 77

 يل العلمي، فإن:وفيما يتعلق بالتحص

 .ن في مجال العلوم السياسية والعالقات الدوليةوبالمئة من المشاركين متخصص 85

 بالمئة متخصصون في سائر العلوم )الجغرافيا السياسية، والحقوق، وغيرها من التخصصات(.  15

 لمئة يحملون البكالوريوس.با 9بالمئة يحملون الماجستير، و 37وبالمئة من المشاركين يحملون شهادة الدكتوراه،  54
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 تحليل النتائج

( وكبيرة 62%ا ): نجد أن النخبة اإليرانية تولي أهمية كبيرة جد  السعودية لدى النخب اإليرانية-أهمية العالقات اإليرانية

القليلة أو القليلة همية متوسطة، فيما لم يقل أحد من المستطلعين بأهميتها أ( 13%ما نسبته ) بينما أولى%( لهذه العالقات، 24)

 ا.جد  

 النسبة التكرار السعودية-رأي النخبة بأهمية العالقات اإليرانية

 0 0 اأهمية قليلة جد  

 0 0 أهمية قليلة

 13.3 10 أهمية متوسطة

 24 18 أهمية كبيرة

 62.7 47 اأهمية كبيرة جد  

 عداد الباحثالمصدر: إ

 

 للتحول إلى القوة األولى في المنطقةهم أسباب الخالف بين البلدين: السعي أ

 ساسية:أربعة تباينات أشارة إلى وفيما يتعلق بالخالفات الجوهرية بين إيران والسعودية في مجاالت عديدة، يمكن اإل

 .سالم السياسي ونوع الحكمقراءات مختلفة عن اإل -1

 .التباينات المذهبية، الشيعية والسنية -2

 .العرب والعجمالتباينات القومية،  -3

  .ولى في المنطقةالسعي للتحول إلى القوة األ -4

 

 هم وفق التالي:ؤوقد رتبها المستطلعة آرا

ولى كسبب للخالفات في المرتبة األ ولى في المنطقة()سعي الطرفين للتحول إلى القوة األبالمئة من المشاركين  75وضع 

ن أولى، كما بالمئة فقط الخالفات المذهبية والطائفية في المرتبة األ 11فيما وضع  ،الجوهرية في عالقات إيران والسعودية

بالمئة أرجعوا ذلك إلى  5للخالف، و ا أوال  سالم السياسي سبب  بالمئة اعتبروا التباين في شكل الحكم واختالف القراءة عن اإل 9

حصل من بين الخيارات ولى( )السعي للتحول إلى القوة اإلقليمية األ ن خيارإف ،التباين القومي )العرب والعجم(. وبذلك

بالمئة في  5بالمئة في الثالثة، و 12بالمئة في المرتبة الثانية، و 8%، فيما وضعه 75ولى بواقع ولوية األربعة على األاأل

 .ةالرابعة، ليكون على رأس الخالفات بين إيران والسعودية من وجهة نظر النخب اإليراني

 

بالمئة من المشاركين  11اصطفت في المرتبة الثانية بالنسبة للمجموع، مقسمة على:  ة(:ن  الخالفات الطائفية )الشيعة والس  

بالمئة  11بالمئة في المرتبة الثالثة، و 33بالمئة في المرتبة الثانية، و 45ولى، وفي االستطالع يرون أنها تأتي في المرتبة األ

 .في المرتبة الرابعة

 

خر إلى الخالفات الطائفية آو أوالتي تعود بشكل  )نوع الحكم والقراءة المختلفة لإلسالم السياسي(وجاء في المرتبة الثالثة 

ت صوَّ  حيثولوية الثانية من حيث النوع، حيث جاءت بفارق ضئيل عنها في المرتبة الثالثة الشيعية السنية، وتقترب من األ

بالمئة في المرتبة الثالثة،  11لمرتبة الثانية، وفي ابالمئة  37ولى، وفي المرتبة األلوضعها ع % من المشاركين في االستطال9

 بالمئة في المرتبة الرابعة. 43و
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سباب الخالفات الجوهرية بين إيران والسعودية، حيث أالمرتبة الرابعة في قائمة على حصل  الخالف القومي )عرب وعجم(

بالمئة  41بالمئة في المرتبة الثالثة، و 44بالمئة في المرتبة الثانية، و 10ولى، والمشاركين في المرتبة األبالمئة من  5اعتبره 

 بة كالتالي:فإن قائمة أسباب الخالفات الجوهرية جاءت مرتَّ  ،في المرتبة الرابعة. وبناء على ذلك

 .ولى في المنطقةمحاولة البلدين للتحول إلى القوة األ -1

 .المذهبي )السني الشيعي(الخالف  -2

 .القراءات المتباينة لإلسالم السياسي ونوع الحكم -3

 .الخالفات القومية )العرب والعجم( -4

 

أن هذه النتائج تلتقي في بعض جوانبها فيما تتباين في جوانب أخرى مع النتائج التي خرجت عن استطالع إلى وتجدر اإلشارة 

 وكان من بينها النخبة في السعودية.  ،إيران في ميزان النخبة العربيةالرأي الذي أجراه مركز الجزيرة للدراسات بعنوان: 

 

الصراع على الدور  يرون% من المستجيبين 39اإليرانية أن -ونجد فيما يتعلق بأهم المشكالت التي تواجه العالقات العربية

مشكلة (، ثم ال29%ها التدخل اإليراني في شؤون الدول العربية بنسبة )وتليأهم مشكلة تواجه العالقات،  والسياسي والنفوذ ه

 %.2%. وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأي ا أو رفضوا اإلجابة 7( فالتدخل الخارجي الغربي بنسبة 25%الطائفية بنسبة )

 

 عداد الباحثإالمصدر: 

 

 هم ساحة للصراع بين البلدينأ :سوريا

 :إقليمي بين إيران والسعوديةهم ساحة منافسة وصراع أل نها تشك ِّ أرح على المشاركين، سؤال عن الدولة التي يرون طُ 

 .و سائر دول الخليجألبنان، أو البحرين، أو اليمن، أو العراق، أو سوريا، 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/2016/01/20161188447532819.html
http://studies.aljazeera.net/ar/files/2016/01/20161188447532819.html
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بالمئة من  51ن إإذ  ؛ولى من وجهة نظر النخب اإليرانيةظهر أن سوريا تحتل المكانة األوجاءت نتائج االستطالع لتُ 

بالمئة العراق في المرتبة  15بالمئة اليمن، كما وضع  28اختار  هم ساحة صراع، فيماأن سوريا تمثل أالمشاركين اعتبروا 

 ربعة بالمئة لبنان، وواحد بالمئة البحرين، وواحد بالمئة اختار سائر بلدان الخليج. أولى، واأل

 

رة للدراسات ا مقارنة بنتائج دراسة تحليل المضمون التي أجرتها الباحثة ونشرها مركز الجزيا متفاوت  وتعطي هذه النتائج مؤشر  

لت مضمون ما يزيد عن والتي حلَّ  ،األولويات واألدوار توجهات السياسة الخارجية اإليرانية عقب االتفاق النووي.. :بعنوان

تصريح صادر عن مختلف مؤسسات صنع قرار السياسة الخارجية في إيران، وذلك في الفترة التي أعقبت سريان  1400

الموضوعات إلى أن . وتشير النتائج 2017والربع األول من العام  2016تطبيق االتفاق النووي، وجاءت لتغطية طوال عام 

يحات اإليرانية مؤشر على اإلشكاليات التي تقوم عليها العالقة بين إيران والسعودية، وبالنظر الرئيسية التي تناولتها التصر

%، تاله موضوع 23، نجد أن موضوع اليمن تقدَّم هذه الموضوعات بنسبة وصلت إلى 2016التي النتائج المتعلقة بالعام 

%، وجاء 10%، ثم سوريا بنسبة وصلت إلى 19إلى %، ثم موضوع الحج والعمرة بنسبة وصلت 21العالقات الثنائية بنسبة 

%، وجاء الموضوع 6%، ثم الملف النووي اإليراني بنسبة 7%، وجاء موضوع اإلرهاب بنسبة 8الصراع بالمنطقة بنسبة 

إلى % لكل منها. ويشير ذلك 1% تقريب ا، واالستقالل وعدم التبعية والقدرات العسكرية اإلسرائيلية بنسبة 2البحريني بنسبة 

  .يستهان بها، وتتأثر بشكل كبير بالمشكلة في اليمن، وموضوع الحج أن عالقات البلدين تواجه بطبيعتها مشكلة ال

 

 2017للدراسات بعض التغير حيث تشير نتائج الربع األول من العام  دراسة مركز الجزيرةوشهدت هذه الموضوعات وفق 

%، لكن بقيت العالقة محكومة بالتوتر الحاصل في 3إلى حلحلة بعض القضايا كالحج والعمرة وتراجع الحديث بشأنها إلى 

 :عدد من الموضوعات، والتي تم تناولها بالنسب التالية

 .%35العالقات الثنائية  -

 %. 35المنطقة الصراع في -

 .%15اليمن  -

 .%9سوريا  -

     .%6اإلرهاب  -

 

 اللوبي السعودي يقلق طهران

قدرة السعودية على تشكيل جماعات  يف ،وفق دراسة مؤسسة الدراسات المستقبلية للعالم اإلسالمي ،ورأت النخبة اإليرانية

 الضغط "اللوبيات" في الواليات المتحدة األميركية أكبر تهديد إليران.

 هم تهديد سعودي إليران، وفق الخيارات التالية: أتم طرح سؤال على المشاركين في االستطالع حول 

 القوة العسكرية الكبيرة وصفقات التسلح. 

  ميركاأالقدرة على تشكيل مجموعات الضغط في. 

 العالقة مع الكيان الصهيوني. 

 القوة االقتصادية والتدخل في سوق النفط. 

 تحريض ودعم المعارضة في الخارج. 

 .تحريض ودعم االضطرابات في الداخل 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170514035911998.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170514035911998.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170514035911998.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170514035911998.html
http://www.iiwfs.com/iiwfs-reports
http://www.iiwfs.com/iiwfs-reports
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مثل أهم تهديد تحدة ضد إيران ن قدرة السعودية على تشكيل اللوبيات في الواليات المتأ% بالمئة من المشاركين 47 رأىو 

ِّ  84ن أنها تمثل التهديد الثاني، ما يعني أبالمئة  37سعودي إليران، فيما اعتبر  تين وضعوا قدرة السعودية بالمئة من المصو 

 هم تهديدات السعودية إليران.أعلى تشكيل جماعات الضغط في المرتبة كأولوية أولى وثانية في 

 

 

بالمئة من  27بالنسبة للتهديدات السعودية إليران، حيث اعتبر  ةا وصفقات التسلح، فقد جاءت ثانيما موازنة القوة عسكري  أ

بالمئة في المرتبة  13بالمئة في المرتبة الثالثة، و 20بالمئة في المرتبة الثانية، و 17ولى، ونها تأتي في المرتبة األأالمشاركين 

 بالمئة في المرتبة السادسة. 10وحوالي بالمئة في المرتبة الخامسة،  13الرابعة، و

 

وحصلت العالقة مع الكيان الصهيوني على المرتبة الثالثة، والقوة االقتصادية والقدرة على التأثير على سوق النفط ضد إيران 

والقدرة على المرتبة الرابعة، وجاءت القدرة على تحريض ودعم المعارضة في الخارج لتغيير النظام في المرتبة الخامسة، 

 وفق الجدول التالي:  ،على تحريض ودعم االضطرابات في الداخل في المرتبة السادسة

 

 نفوذ إيران اإلقليمي، أهم تهديد للسعودية

 وُطرحت عليهم الخياراُت التالية:  ؟،هم تهديد تمثله إيران للسعوديةأما  :ُسئل المشاركون في االستطالع

 القدرات النووية اإليرانية. 

 القدرات الصاروخية اإليرانية. 

 النفوذ والسيطرة اإليرانية في المنطقة. 

 ميركيةاأل-التحسن في العالقات اإليرانية.  

واعتبر ما يزيد عن نصف النخب اإليرانية المشاركة في االستطالع، أن السيطرة والنفوذ اإلقليمي إليران يشكل أهم تهديد 

 20بالمئة في المرتبة الثانية، و 23ولى، وين وضعوا هذا الخيار في المرتبة األبالمئة من المشارك 56ن إللسعودية، حيث 

 بالمئة في المرتبة الثالثة، وواحد بالمئة في المرتب الرابعة كأهم تهديد إيراني للسعودية.

ركية في المرتبة االمي-وحصلت القدرات الصاروخية اإليرانية على المرتبة الثانية فيما حل خيار تحسن العالقات اإليرانية

 ولويات التهديد اإليراني للسعودية.أفي جدول  ةت القدرات النووية اإليرانية رابعوحلَّ ، الثالثة

 

 السعودية واالتفاق النووي 

كة في االستطالع سؤال حول مدى تأثير دور السعودية في انسحاب الواليات المتحدة من وُطرح على النخبة اإليرانية المشارِّ 

 جاباتهم من بين الخيارات:إجابة عن ذلك عبر معيار "ليكرت"، ليختاروا لب اإلالنووي، وطُ االتفاق 

 .ا /ال دور لهاضعيف جد   .1

 .ضعيف  .2

 .متوسط  .3

 .كبير .4

 .اكبير جد   .5

 وجاءت النتائج كالتالي: 

 40  ن دور السعودية كان متوسط التأثير على القرار األميركيأبالمئة اعتبروا. 

 24  ا في انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق ن السعودية كان لها دور كبير جد  أبالمئة من المشاركين اعتبروا

 .النووي



 11 

  21.3  ا في خروج الواليات المتحدة من االتفاق ن دور السعودية كان كبير  أبالمئة من المشاركين اعتبروا

 النووي. 

 8 دارة االميركية من االتفاقاإل بالمئة وصفوا دورها بالضعيف في انسحاب.  

 6.7  و لم يكن لها دور في ذلك.أا ا جد  ن دور السعودية كان ضعيف  رأوا أبالمئة 

 التعداد النسبة الترتيب

 5 %6.7 ا/ ال دور لهاضعيف جد  

 6 %8 ضعيف التأثير

 30 %40 متوسط التأثير

 16 %21.3 كبير التأثير

 18 %24 امؤثر جد  

 75 %100 الجمع

 المصدر: إعداد الباحث

 

فإن النتيجة تشير إلى أن النخبة اإليرانية تقول بقدرة السعودية على التأثير في القرار األميركي فيما يتعلق  ،وفي المجموع

 باالنسحاب من االتفاق النووي.

 

 السعودية ال ترغب في التفاوض 

 علىجابتهم إأن السعودية ال ترغب في الحوار مع الجمهورية اإلسالمية، وجاءت  ،وفق هذه الدراسة ،تعتقد النخبة اإليرانية

 السؤال المتعلق بالرغبة السعودية في الحوار موزعة كالتالي:

 26.7   ا"/ ال رغبة لديهابالمئة من المشاركين "ضعيفة جد. 

  39   إنها "ضعيفة" :ا قالوابالمئة تقريب. 

  33 رغبة متوسطة": "بالمئة. 

 1 إنها "رغبة كبيرة" :بالمئة قالوا. 

 ،ذكر لديها للتفاوض مع إيرانبالمئة من النخب اإليرانية ترى أن السعودية ال رغبة تُ  65فإن نسبة كبيرة تصل إلى  ،وبذلك

 :كما يوضح المنحنى المرفق

 
 المصدر:إعداد الباحث
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 إيران لديها رغبة أكبر للتفاوض

 االستطالع عن مدى الرغبة اإليرانية في التفاوض مع السعودية، وكشفت النتائج أن:وفي المقابل، ُسئل المشاركون في 

 .ا/ال رغبةجد   ةضعيف :بالمئة من المشاركين اختاروا 6.7 -

 .و ضعيفةأبالمئة صوتوا لخيار رغبة قليلة  17.3  -

 متوسطة.رغبة  :بالمئة 33.3  -

 .رغبة كبيرة :بالمئة 34.7  -

 . "ارغبة كبيرة جد  "توا لخيار بالمئة صوَّ  8 -

ن رغبة إيران في التفاوض مع السعودية أبالمئة من النخب اإليرانية المشاركة في االستطالع اعتبروا  76ن إف ،خرىأبعبارة 

 ا في ذلك. وفق ما يوضحه الرسم البياني المرفق:اعتبروا رغبة إيران كبيرة وكبيرة جد   42.7تزيد عن المتوسط، و

 
 الباحثالمصدر:إعداد 

 

مكانية عقد مفاوضات ثنائية مباشرة بين البلدين )من دون وسيط( في ظل الظروف الراهنة، إوفيما يتعلق بالسؤال عن مدى 

بالمئة رأوا  27، وقليال   بالمئة احتماال   43ا، فيما اعتبره بالمئة من المشاركين أن احتمال التفاوض المباشر قليل جد   25 ىرأ

بالمئة  67فإن  ،ا. وبناء عليهة قالوا بوجود احتمال كبير، وواحد بالمئة فقط قالوا بوجود احتمال كبير جد  بالمئ 4أنه متوسط، و

 ظهره الرسم البياني المرفق:ن احتمال التفاوض المباشر بين البلدين قليل، وفق ما يُ أمن المشاركين في هذا االستطالع اعتبروا 
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 المصدر: إعداد الباحث

 مرشح مقترح للوساطة :مانع  

فضل ما هو البلد األ :مكانية لحل الخالف بين البلدين عبر وسيط ثالثإنه لو توفرت أُسئل المشاركون في االستطالع عن 

ورأى  ؟و سائر الدول(أمان، باكستان، للقيام بدور الوسيط من بين البلدان التالية: )روسيا، الصين، فرنسا، تركيا، الكويت، عُ 

بالمئة اختاروا  13نسب لذلك، وبالمئة روسيا األ 20فضل للقيام بدور الوسيط، فيما اعتبر مان الخيار األا أن عُ بالمئة تقريب   33

 فرنسا، وفق الرسم البياني التالي:

 
 المصدر:إعداد الباحث
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 اإلسرائيلية-العالقات السعودية

طراف، على العالقات بين البلدين، السعودية، تأثير العالقات مع سائر األ-اإليرانيةمن المتغيرات المهمة في دراسة العالقات 

وُطرح السؤال  ،ي الواليات المتحدة والكيان الصهيونيأ ،هم الالعبين المعادين إليرانأفي هذا االستطالع جرى بحث دور 

ا بخصوص العالقات يض  أوتم تكرار نفس السؤال ميركية، األ-عن مدى تأثر المواقف المعادية للسعودية بالعالقات السعودية

 بين السعودية والكيان الصهيوني.

 

إسرائيل من  مع نت النتائج أن تأثير العالقات السعودية مع الواليات المتحدة األميركية أكبر من تأثير العالقات السعوديةوبيَّ 

ا يعتقدون أن تأثير عالقات السعودية مع بالمئة تقريب   27ن إ :وجهة نظر النخبة المشاركة في االستطالع. وقالت النتائج

 37.3ن هذا التأثير كبير، فيما اعتبره أبالمئة  24ا، ورأى الواليات المتحدة في اتخاذ مواقف عدائية حيال إيران كبير جد  

بالمئة فقط ال يرون  12فإن  ،هوبناء علي .ابالمئة أنه ضعيف جد   4بالمئة رأوا أنه تأثير ضعيف، و 8ا، وا متوسط  بالمئة تأثير  

ا، لكن من و يصنفونه بأنه تأثير قليل جد  أا للعالقات السعودية مع الواليات المتحدة على المواقف المعادية حيال إيران تأثير  

% 51ر )بصورة متوسطة وأكثر( في المواقف السعودية تجاه إيران، ون دور هذه العالقات مؤث ِّ إف ،بالمئة 88وجهة نظر 

 ا.ا يرون أن تأثيرها كبير وكبير جد  لمئة تقريب  با

 

بالمئة  12ما فيما يتعلق بمدى تأثير العالقات السعودية مع الكيان الصهيوني على المواقف السعودية المعادية إليران، اعتبر أ

بالمئة ضعيف،  21.3لدرجة، وإنه تأثير متوسط ا :بالمئة قالوا 30.7فوه ضمن فئة كبير، وبالمئة صنَّ  24ا، وا جد  تأثيره كبير  

بالمئة تلك العالقات مؤثرة )بدرجة متوسطة وأكثر(، لكن على خالف  66.7اعتبر  ،ا. في المحصلةبالمئة ضعيف جد   12و

ن أيرون  ،بالمئة 36ي حوالي أ ،ن أقل من نصف المشاركين في االستطالعإالعالقات مع الواليات المتحدة األميركية، ف

ا( في اتخاذ السعودية مواقف معادية إليران، وقد جد   اوكبير   اا )كبير  ا حقيقي  السعودية والكيان الصهيوني تأثير  للعالقة بين 

 تساعد المقارنة بين النتائج في فهم أفضل للموضوع.

 
 المصدر:إعداد الباحث



 15 

 
 المصدر:إعداد الباحث

 

  السياسات السعودية وخلق التوتر

االستطالع نظرة النخبة اإليرانية إلى دور السياسات السعودية وما إذا كانت تسهم في زيادة التوتر بين البلدين، وجاء  ثَ حَ وبَ 

بالمئة من المشاركين ألقوا  64فإن  ،ا. وبالنظر إلى النتائجا/ال تأثير لها، وكبير جد  بين ضعيف جد   السؤال وفق الخيارات ما

 40ا، وبالمئة دور السياسات السعودية بالكبير جد   24م جواء التوتر والشحن بين البلدين، وقيَّ أ باللوم على السعودية في خلق

 2.6ا، وبالمئة اعتبروه ضعيف   10.7بالمئة تأثير السياسات السعودية ضمن المتوسط، و 22.7بالمئة وصفوه بـالكبير، ووضع 

 ا.ا جد  بالمئة اعتبروه ضعيف  

 
 المصدر : إعداد الباحث

 

نه في مرحلة الحكام أالسعودية لم تخل من التوتر، على فترات من تاريخها لكن يبدو -وبالرغم من أن العالقات اإليرانية

صبحت أكثر حدة من الماضي، وهو ما جرى أن مواقف السعودية إف ؛محمد بن سلمان( ،الحاليين )الملك سلمان، وولي عهده
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ن دور الحكام الحاليين في السعودية )متوسط إ :بالمئة من المشاركين في االستطالع% 93سؤال النخبة اإليرانية عنه، وقال 

ا، % من المشاركين في االستطالع أنه دور كبير جد  33رأى  ،ومن مجموع كل اآلراء .وكبير( في تصعيد العداء ضد إيران

 بالمئة متوسط. 27بالمئة كبير، و 33و

 
 المصدر: إعداد الباحث

 

حيث أفادت  ؛السعودية على عالقات إيران مع سائر الدول العربية-ا تأثير تحسن العالقات اإليرانيةوبحث االستطالع أيض   

و الشقيق أبوية ن لها موقع األأالنتائج بأن النخبة اإليرانية ترى أن العربية السعودية العب مهم في العالم العربي، خاصة 

  .الصغيرةكبر حيال بعض الدول العربية األ

 

بالمئة( قالوا بتأثير تحسن العالقات بين  98.7ا )ظهرها الرسم البياني التالي، فكل المشاركين تقريب  وبالعودة إلى النتائج كما يُ 

ا ا جدي  بالمئة رأوا لذلك تأثير   88إيران والسعودية على تحسين العالقات مع سائر الدول العربية بدرجة )متوسطة وأكثر(، و

ضرورة السعي لتحسين العالقات مع السعودية  -وفق ما يشير إليه تقرير االستطالع-ا(، وهو ما يؤكد كبير وكبير جد  )تأثير 

 ا. جل تحسين العالقات مع العالم العربي عموم  أمن 
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 المصدر:إعداد الباحث

 

 منافس قابل للتعاون :السعودية

النظر عن التحديات الراهنة بين إيران والسعودية، مجموعة من الخيارات المتعلقة بإمكانيات العالقة  بغض ِّ  ،بحث االستطالع

 هل السعودية هي: :وفق الخيارات التالية

 ؟دولة مسلمة وشقيقة ويجب االتجاه إلى الوحدة معها 

 ؟ساسي إليرانالسعودية العدو اإلقليمي األ  

  ِّ ؟جاه إيران، ويجب التعامل معها بحذرت نوايا طيبة تالسعودية بلد ال يبي 

 ؟السعودية منافس إقليمي ورغم الخالفات يمكن التعاون معها 

ا، ورغم بالمئة من النخبة اإليرانية المشاركة في االستطالع، يصنفون السعودية دولة منافسة إقليمي   73.3ظهر النتائج أن تُ 

نها دولة أيجابية حيال السعودية واعتبروا إمشاركين كانت لهم نظرة بالمئة من ال 6.7وجود الخالفات يمكن التعاون معها. و

ت نوايا ن السعودية ال تبي ِّ أبالمئة من المشاركين في االستطالع  16مسلمة وشقيقة ويجب االتجاه نحو الوحدة معها، فيما رأى 

 الرئيس إليران في المنطقة. ن السعودية العدوأبالمئة  4رة تجاه إيران، ويجب التعامل معها بحذر، كما رأى خي ِّ 
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 عن أي نظام أمن إقليمي تتحدث إيران؟   

أمام األمم المتحدة، جديدة. فقد سبق طرحها  خطابهلم تكن مبادرة األمل التي طرحها الرئيس اإليراني، حسن روحاني، في 

في فترات سابقة، واليوم تجد طهران الظروف األمنية التي تشهدها منطقة الخليج مالئمة إلحياء المقترح اإليراني. إن ما 

عضاء تقترحه إيران للتوصل إلى اتفاق أمني في منطقة الخليج مرهون بطبيعة وتركيبة النظام المقترح وطريقة تعامل األ

فيما بينهم، وإن كانت التوصيات تميل لترجيح نموذج اإلدارة المشترك من قبل إيران ودول الخليج. وترى أنه قادر على رفع 

حالة عدم االستقرار من داخل دول المنطقة وتمكينها من الوقوف في وجه التهديدات الخارجية، وللوصول إلى ذلك البد من 

. وهذه الحوارات تُعَدُّ خطوة أولى في صياغة اإلطار العام (26)متوسطة وعالية المستوى فتح حوارات أمنية منظمة ودورية،

بناء الثقة والتعبير عن حسن النوايا،  والبد أن ترافق المحادثات إجراءات. (27)الذي سيؤدي لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة

المعلومات األمنية وإجراء المناورات العسكرية وتبادل  وهذا لن يكون ما لم يتم الوصول إلى المستوى الذي يتم فيه تبادل

المراقبين، والوصول في النهاية إلى توافق بشأن الحد من التسلح وإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأن ال 

وتأمين حركة ينحصر تلك المحادثات في الجوانب األمنية بل أن تصل إلى محادثات على الصعد البيئة والمائية والطقس 

، لكن غياب الوحدة عن الصف الخليجي جعل  (28)السفن بين مضيق هرمز وعمان وبين عمان واإلمارات العربية المتحدة

إيران تنتهج سياسة االتفاقيات الثنائية، وتتعامل مع كل دولة على حدة وفق ا لموقفها وعالقاتها مع طهران، فتُوقع اتفاقيات أمنية 

 دثات سرية مع اإلمارات، وترسل رسائل بمضامين سياسية واقتصادية إلى الكويت وقطر.مع عمان، وتفتح محا

 

وتبرز ثالثة أهداف محورية في سبيل الوصول إلى نموذج مناسب للبدء بمشاورات للوصول إلى اتفاق أمني لمنطقة الخليج 

 وهي: 

 بناء الثقة واعتماد المشورة. -

 انتهاج الدبلوماسية الوقائية. -

 طرق مناسبة لحل الخالفات.  تكاراب -

https://www.youtube.com/watch?v=fxicnyRBcz8
https://www.youtube.com/watch?v=fxicnyRBcz8
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والبد أن تنص الترتيبات األمنية المقترحة على دور حيوي للمنظمات غير الحكومية، وخاصة في مجال االستماع آلراء 

الخبراء وذوي االختصاص ودور مراقب لعدد من الدول. وبصورة كلية فإن الترتيبات المقترحة تسعى لتحقيق األهداف 

 :التالية

 استقرارها. تهددتعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة األخطار التي  -

 تهيئة آليات العمل المناسبة إليجاد حلول سلمية في مسائل الخليج الخاصة. -

 تشخيص المنافع والمصالح المشتركة لدول المنطقة. -

 إزالة حواجز انعدام الثقة. -

ال  عن العامل األميركي الذي تحاول إيران كفَّ يده عن التدخل في ولعل موضوع الثقة هو األصعب على هذا الصعيد. فض

 النظام اإلقليمي الذي تقترحه، أو أن يبارك هذا النظام. 

 

 خالصة 

وقد يكون هذا نظام أمن إقليمي مشترك يدفع نحو استقرار منطقة الخليج، وضمان استمرار تدفق النفط، تبدو الحاجة ملحة ل -

ا قد ا أمني  تحدي  والذي صار  تصاعد التهديد الحوثي للسعوديةا لتخفيف حدة التوتر بين إيران والسعودية، كما أن دافع  الهدف 

 من النفوذ الجيوسياسي ، ضمن تسوية تضمن للطرفين مستوى مقبوال  لمحاورة إيران بحث ا عن مخرج جدي ةسعودياليدفع 

لكن  .ا آخر للتقارب بعد أن وظف هذا العامل في الصراعأسعار النفط سبب  والجيواستراتيجي، وقد يكون العامل االقتصادي و

نجاح ذلك واستمراريته مرهون بظروف جيوسياسية لعل أهمها ضرورة التوازن في ميزان القوى اإلقليمي، مما يؤشر إلى 

سياسة ذات أبعاد  الدولتنتهج ، قد المنطقةيرى أنه ومع استمرار التهديد، والتنافس الشديد على شكل ومستقبل  احتمال آخر

ولعل هذه المعطيات تحذر من اإلسراف  صراعية أعمق، وستواصل دعمها للجماعات المسلحة والالعبين غير الحكوميين.

  في التفاؤل بإمكانية سلم مستقر بين الطرفين.

 

في حين ترى أن النفوذ اإلقليمي يبدو أن النخبة اإليرانية قلقة من قدرة السعودية على بناء جماعات الضغط في الغرب،  -

د األكبر للسعودية، ولذلك فنقطة القوة السعودية تأتي من خارج اإلقليم في حين تقوم نقاط قوة إيران اإليراني هو المهد ِّ 

من داخله. وهناك إقرار إيراني بدور وتأثير للسعودية على القرار األميركي فيما يتعلق باالتفاق النووي. فيما تحمل 

 سعودية للحوار مع إيران.  حقيقية ة اإليرانية قناعة بعدم وجود رغبةالنخب

، لكن دوال  أخرى دخلت على خط زالت ُعمان هي الدولة المرشحة للوساطة بين البلدين، في حال فتح الباب لذلك ما -

 الوساطة مثل العراق وباكستان.

ا إقليمي  بإمكانية التعاون بين البلدين، عهناك تيار سياسي إيراني يقول  - ا إليران، لكن لى الرغم من اعتبار السعودية منافس 

 ،هذا التعاون رهن بمواقف صانعي القرار في البلدين وتوجهاتهم تجاه العالقة. ولعل ذلك يستدعي الحديث عن الدور

الذي أجراه مركز الجزيرة للدراسات حيث نجد أن هاجس الدور حكم مواقف  تحليل المضمونوهنا نعود إلى نتائج 

وكذلك الربع األول من العام  2016المسؤولين اإليرانيين في التصريحات التي طالت العربية السعودية خالل العام 

% في 85%، وارتفعت إلى 79إلى  2016عام ؛ حيث وصلت نسبة الحديث أو اإلشارة إلى الدور اإليراني في ال2017

 .2017الربع األول من العام 

إذا كانت طبيعة الدور وشروط التنافس هي محددات أساسية في العالقة، فال يبدو أن العالقة في طريقها إلى االنفراج  -

م المسؤول على الرغم من إمكانية تهدئة بعض الملفات، في المدى القريب، ون اإليرانيون نظرة مستقبلية وفي الواقع ال يقد ِّ

، إلى مستقبل يقوم 2016النتائج المتعلقة بالعام متفائلة بالنسبة للعالقة مع السعودية بالنظر إلى هذه القضايا؛ إذ تشير 

ا بشأن بعض % تقو10%، مقابل 68على التوتر والصراع بنسبة تصل إلى  ا وتطوير  ل بأن العالقات ستشهد تعزيز 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170514035911998.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170514035911998.html
file:///C:/Users/alsmadif/Desktop/ايران%20والسعودية/لا%20يقدِّم%20المسؤولون%20الإيرانيون%20نظرة%20مستقبلية%20متفائلة%20بالنسبة%20للعلاقة%20مع%20السعودية%20بالنظر%20إلى%20هذه%20القضايا؛%20إذ%20تشير%20النتائج%20المتعلقة%20بالعام%202016،%20إلى%20مستقبل%20يقوم%20على%20التوتر%20والصراع%20بنسبة%20تصل%20إلى%2068%25،%20مقابل%2010%25%20تقول%20بأن%20العلاقات%20ستشهد%20تعزيزًا%20وتطويرًا%20بشأن%20بعض%20القضايا،%20و9%25%20ترى%20بمستقبل%20يقوم%20على%20حل%20سياسي%20وتسويات،%20وتحدث%20ما%20نسبته%207%25%20من%20التصريحات%20عن%20مستقبل%20يقوم%20على%20مواجهة%20مسلحة.
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% من التصريحات عن مستقبل يقوم 7ما نسبته  تيقوم على حل سياسي وتسويات، وتحدث % ترى مستقبال  9القضايا، و

 على مواجهة مسلحة.

 .باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات متخصصة في الشؤون اإليرانية، فاطمة الصمادي*
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