
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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تطبيُع السعودية وإيران ال ُينهي 
الصراع ولكن ُيغّير استراتيجيته

أعلنت جمهورية الصين الشلعبية والمملكة العربية السلعودية والجمهورية اإلسلامية اإليرانية، أعلنت جمهورية الصين الشلعبية والمملكة العربية السلعودية والجمهورية اإلسلامية اإليرانية، 
يوم يوم 1010 مارس/آذار، في  مارس/آذار، في بيان ثاثيبيان ثاثي، التوصل التفاق بين السلعودية وإيران السلتئناف العاقات ، التوصل التفاق بين السلعودية وإيران السلتئناف العاقات 
الدبلوماسلية وإعلادة فتلح سلفارتي البلديلن خلال شلهرين عللى أن يعقلد وزيلرا خارجيلة البلديلن الدبلوماسلية وإعلادة فتلح سلفارتي البلديلن خلال شلهرين عللى أن يعقلد وزيلرا خارجيلة البلديلن 
اجتماعلا لتفعيلل ذللك، كملا أكلد االتفلاق عللى احتلرام سليادة اللدول، وتضملن تفعيلل اتفاقيلة اجتماعلا لتفعيلل ذللك، كملا أكلد االتفلاق عللى احتلرام سليادة اللدول، وتضملن تفعيلل اتفاقيلة 
التعلاون األمنلي بيلن السلعودية وإيلران الموقعلة علام التعلاون األمنلي بيلن السلعودية وإيلران الموقعلة علام 20012001، واالتفاقيلة العاملة للتعلاون فلي ، واالتفاقيلة العاملة للتعلاون فلي 
مجلال االقتصلاد والتجلارة واالسلتثمار والتقنيلة والعللوم والثقافلة والرياضلة والشلباب الموقعلة مجلال االقتصلاد والتجلارة واالسلتثمار والتقنيلة والعللوم والثقافلة والرياضلة والشلباب الموقعلة 

علام علام 19981998..

تمثـل خطـوة تبـادل السـفراء تقدمـا حقيقيـا ولكّنـه مـع هـذا يظـل محـدودا؛ حيـث يعكـس تمثـل خطـوة تبـادل السـفراء تقدمـا حقيقيـا ولكّنـه مـع هـذا يظـل محـدودا؛ حيـث يعكـس 
اإلعـان عـدم التوصـل لتفاهمـات شـاملة حـول القضايـا اإلقليميـة بيـن البلديـن،اإلعـان عـدم التوصـل لتفاهمـات شـاملة حـول القضايـا اإلقليميـة بيـن البلديـن، وإنملا وفقلط  وإنملا وفقلط 
وضلع أسلس العاقلة الثنائيلة، األملر الذي يمكن ماحظته منوضلع أسلس العاقلة الثنائيلة، األملر الذي يمكن ماحظته من بيلان الخارجية المصرية المقتضب بيلان الخارجية المصرية المقتضب  
اللذي قلال إنهلا “تتابلع باهتملام” االتفلاق، متطلعلة إللى أن يعلزز الحفلاظ على “مقلدرات األمن اللذي قلال إنهلا “تتابلع باهتملام” االتفلاق، متطلعلة إللى أن يعلزز الحفلاظ على “مقلدرات األمن 
القوملي العربلي”، كملا تطلعلت الرئاسلة المصرية إلى أن ينعكس االتفاق إيجابيا على سياسلات القوملي العربلي”، كملا تطلعلت الرئاسلة المصرية إلى أن ينعكس االتفاق إيجابيا على سياسلات 
إيلران اإلقليميلة بحيلث “تراعلي الشلواغل المشلروعة للدول المنطقلة”، إيلران اإلقليميلة بحيلث “تراعلي الشلواغل المشلروعة للدول المنطقلة”، وهـي إشـارة لطبيعـة وهـي إشـارة لطبيعـة 

االتفـاق المحـدودة التـي لـم ترتـب علـى إيـران التزامـات إقليمية.االتفـاق المحـدودة التـي لـم ترتـب علـى إيـران التزامـات إقليمية.
مـن الافـت أن يأتـي االتفـاق مباشـرة عقـب اسـتضافة الريـاض فـي فبراير/شـباط الماضـي مـن الافـت أن يأتـي االتفـاق مباشـرة عقـب اسـتضافة الريـاض فـي فبراير/شـباط الماضـي 
اجتملاع  هلي  اجتملاع   هلي  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  ودول  المتحـدة  الواليـات  بيـن  رفيعـة  الخليجـي،اجتماعـات  التعـاون  مجلـس  ودول  المتحـدة  الواليـات  بيـن  رفيعـة  اجتماعـات 
“مجموعلة العملل الخاصلة بالدفلاع الجلوي والصاروخلي المتكاملل واألملن البحلري““مجموعلة العملل الخاصلة بالدفلاع الجلوي والصاروخلي المتكاملل واألملن البحلري“، واجتملاع ، واجتملاع 
“مجموعلة العملل الخاصلة بإيلران“،“مجموعلة العملل الخاصلة بإيلران“، واجتملاع  واجتملاع “مجموعلة العملل الخاصلة بمكافحلة اإلرهلاب“، “مجموعلة العملل الخاصلة بمكافحلة اإلرهلاب“، 
والتنسـيق.  للنقـاش  محـورا  اإليرانـي”  “التهديـد  مواجهـة  كان  االجتماعـات  هـذه  كل  والتنسـيق. وفـي  للنقـاش  محـورا  اإليرانـي”  “التهديـد  مواجهـة  كان  االجتماعـات  هـذه  كل  وفـي 
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سللليلللاقلللات

وبحسـب معلومـات “أسـباب”، فقـد أبلغـت واشـنطن دول الخليـج خـال االجتماعـات أن الخيـارات وبحسـب معلومـات “أسـباب”، فقـد أبلغـت واشـنطن دول الخليـج خـال االجتماعـات أن الخيـارات 
المتاحـة للتعامـل مـع إيـران مازالـت ال تشـمل الحـرب، وإنمـا تقتصـر على ثاثيـة “الـردع والعقوبات المتاحـة للتعامـل مـع إيـران مازالـت ال تشـمل الحـرب، وإنمـا تقتصـر على ثاثيـة “الـردع والعقوبات 

والتفـاوض”.والتفـاوض”.
لذلـك؛ مـن المبكـر تصويـر االتفـاق وكأنه نهاية للصراع طويل األمد بين السـعودية وإيران، كما لذلـك؛ مـن المبكـر تصويـر االتفـاق وكأنه نهاية للصراع طويل األمد بين السـعودية وإيران، كما 
إنـه ال يمثـل تغيـرا فـي نظـرة الريـاض لطبيعـة “التهديـد اإليرانـي”، ولكـن تغيـرا فـي اسـتراتيجية إنـه ال يمثـل تغيـرا فـي نظـرة الريـاض لطبيعـة “التهديـد اإليرانـي”، ولكـن تغيـرا فـي اسـتراتيجية 
التعامـل مـع هـذا التهديـد، فالسـعودية تسـعى لتعزيـز قدراتهـا علـى ردع تهديـدات إيـران التعامـل مـع هـذا التهديـد، فالسـعودية تسـعى لتعزيـز قدراتهـا علـى ردع تهديـدات إيـران عبلر عبلر 
تطويلر التنسليق ملع الواليلات المتحلدة؛ وفلي نفلس الوقلت تطويلر التنسليق ملع الواليلات المتحلدة؛ وفلي نفلس الوقلت تسـعى للحـد مـن التصعيـد المباشـر تسـعى للحـد مـن التصعيـد المباشـر 
والتوصـل لتفاهمـات أمنيـة مـع إيـران لتجنـب تهديـد أراضـي المملكـة،والتوصـل لتفاهمـات أمنيـة مـع إيـران لتجنـب تهديـد أراضـي المملكـة، وتجنيلب الريلاض التبعلات  وتجنيلب الريلاض التبعلات 
األمنيلة واالقتصاديلة للمواجهلة المفتوحلة بيلن إيلران و”إسلرائيل” والتلي تدور بعض أنشلطتها في األمنيلة واالقتصاديلة للمواجهلة المفتوحلة بيلن إيلران و”إسلرائيل” والتلي تدور بعض أنشلطتها في 

ميلاه الخليلج، وهلو نفلس النهلج اللذي تبنتله اإلملارات منلذ أواخلر علام ميلاه الخليلج، وهلو نفلس النهلج اللذي تبنتله اإلملارات منلذ أواخلر علام 20192019..
أي إن االتفـاق ال يضـع نهايـة لانقسـام الجيوسياسـي بيـن الريـاض وطهـران، ولكنـه بدايـة أي إن االتفـاق ال يضـع نهايـة لانقسـام الجيوسياسـي بيـن الريـاض وطهـران، ولكنـه بدايـة 
لمرحلـة جديـدة أولويـة السـعودية فيهـا إدارة هذا التنافس عبر أدوات غير عسـكرية، ويتناغم هذا لمرحلـة جديـدة أولويـة السـعودية فيهـا إدارة هذا التنافس عبر أدوات غير عسـكرية، ويتناغم هذا 
مـع مسـاعي ولـي العهـد السـعودي لوضـع نهايـة لحـرب اليمـن والتركيز علـى تعزيز االسـتثمارات مـع مسـاعي ولـي العهـد السـعودي لوضـع نهايـة لحـرب اليمـن والتركيز علـى تعزيز االسـتثمارات 

والتنميـة االقتصادية.والتنميـة االقتصادية.
المفاجـأة األهـم هـي رعايـة الصيـن للجولـة األخيـرة مـن الحـوار وتوقيـع االتفـاق فـي بكيـن، المفاجـأة األهـم هـي رعايـة الصيـن للجولـة األخيـرة مـن الحـوار وتوقيـع االتفـاق فـي بكيـن، 
ويشـير هـذا إلـى قـدرة بكيـن المتزايـدة علـى االسـتفادة مـن نفوذهـا الدولـي للمسـاعدة فـي حل ويشـير هـذا إلـى قـدرة بكيـن المتزايـدة علـى االسـتفادة مـن نفوذهـا الدولـي للمسـاعدة فـي حل 
نزاعـات خارجيـةنزاعـات خارجيـة ليسلت الصيلن طرفلا فيهلا. من الملفت أن تأتي الخطلوة غير بعيدة عن طرح الصين  ليسلت الصيلن طرفلا فيهلا. من الملفت أن تأتي الخطلوة غير بعيدة عن طرح الصين 
رؤيتهلا إلنهلاء الحلرب فلي أوكرانيلا،رؤيتهلا إلنهلاء الحلرب فلي أوكرانيلا، خاصلة وأنها قد تكون أكثر األطراف المرشلحة للوسلاطة من قبل  خاصلة وأنها قد تكون أكثر األطراف المرشلحة للوسلاطة من قبل 
روسليا،روسليا، وهـو مـا يضـع الصيـن حتـى  وهـو مـا يضـع الصيـن حتـى مـن ِقبـل دبلوماسـيين أمريكييـن مخضرميـنمـن ِقبـل دبلوماسـيين أمريكييـن مخضرميـن “كصانعة سـام  “كصانعة سـام 

محتملـة فـي أوكرانيا“.محتملـة فـي أوكرانيا“.
وعلـى الرغـم مـن إطـاع الريـاض واشـنطن علـى المحادثـات، وعلـى الرغـم مـن إطـاع الريـاض واشـنطن علـى المحادثـات، ودعـم البيـت األبيـض لاتفـاق ودعـم البيـت األبيـض لاتفـاق 
باعتبـاره يبشـر بنهايـة لحـرب اليمـن، فـإن هـذا ال يقلـل مـن الداللـة الجيوسياسـية للحـدث؛باعتبـاره يبشـر بنهايـة لحـرب اليمـن، فـإن هـذا ال يقلـل مـن الداللـة الجيوسياسـية للحـدث؛ فملع  فملع 
التسلليم بتفلوق النفلوذ األمريكلي سياسليا وأمنيلا فلي المنطقلة، للم يعلد هناك شلك حلول حقيقة التسلليم بتفلوق النفلوذ األمريكلي سياسليا وأمنيلا فلي المنطقلة، للم يعلد هناك شلك حلول حقيقة 
نفلوذ الصيلن فلي الشلرق األوسلط وقدرتهلا عللى تمثيلل بديلٍل عللى األقلل فلي بعلض القضايلا، نفلوذ الصيلن فلي الشلرق األوسلط وقدرتهلا عللى تمثيلل بديلٍل عللى األقلل فلي بعلض القضايلا، 
وهلو ملا عبلر عنله “شلمخاني”، فلي تصريلح تلفزيونلي، قائلًا إن طهلران تأمل أن يخلق هلذا االتفاق وهلو ملا عبلر عنله “شلمخاني”، فلي تصريلح تلفزيونلي، قائلًا إن طهلران تأمل أن يخلق هلذا االتفاق 

“توازنلا فلي سللوك القلوى األجنبيلة بالمنطقلة”.“توازنلا فلي سللوك القلوى األجنبيلة بالمنطقلة”.
وترسـل الوسـاطة الصينيـة أيضـا رسـالة ضغـط سـعودية واضحـة علـى واشـنطن، ُتظهـر أن وترسـل الوسـاطة الصينيـة أيضـا رسـالة ضغـط سـعودية واضحـة علـى واشـنطن، ُتظهـر أن 
المملكـة جـادة فـي تنويـع تحالفاتها،المملكـة جـادة فـي تنويـع تحالفاتها، وهي رسلالة في توقيت حاسلم قدملت الرياض فيه  وهي رسلالة في توقيت حاسلم قدملت الرياض فيه مطالب مطالب 
محلددة محلددة ملن واشلنطن تتمثلل فلي الحصلول عللى ضمانلات أمنيلة يقرهلا الكونغلرس، والمسلاعدة ملن واشلنطن تتمثلل فلي الحصلول عللى ضمانلات أمنيلة يقرهلا الكونغلرس، والمسلاعدة 
فلي تطويلر برناملج نلووي مدنلي، والحلد ملن القيلود عللى مبيعلات األسللحة األمريكيلة،فلي تطويلر برناملج نلووي مدنلي، والحلد ملن القيلود عللى مبيعلات األسللحة األمريكيلة، صحيـح أن  صحيـح أن 
السـعودية وضعـت هـذه المطالـب كشـروط مقابـل التطبيـع مـع “إسـرائيل”، لكّنهـا ترتبـط فـي السـعودية وضعـت هـذه المطالـب كشـروط مقابـل التطبيـع مـع “إسـرائيل”، لكّنهـا ترتبـط فـي 
األصـلاألصـل بمـا تريـده الريـاض مـن واشـنطن بمـا تريـده الريـاض مـن واشـنطن أكثر من كونهـا مرتبطـة باالنضمام “التفاقيـات أبراهام”؛  أكثر من كونهـا مرتبطـة باالنضمام “التفاقيـات أبراهام”؛ 
ألن البديـل سـيكون اعتمـاد الريـاض علـى حلفـاء دولييـن آخريـن، بمـن فيهـم الصيـن، لتلبيـة هـذه ألن البديـل سـيكون اعتمـاد الريـاض علـى حلفـاء دولييـن آخريـن، بمـن فيهـم الصيـن، لتلبيـة هـذه 

المتطلبـات الحيويـة.المتطلبـات الحيويـة.
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