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

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة

2 
- 1

ة  
فح

ص

العدد 104   •  17 مارس  2023

asbab.gp@asbab_gp@سياقات

شمخاني يلتقي طحنون والبحرين 
تفاوض إيران: الخليج نحو تفاهات أمنية 

أوسع

أجـرى مستشـار األمـن القومـي اإليرانـي “علـي شـمخاني” زيـارة إلـى دولـة اإلمـارات العربيـة أجـرى مستشـار األمـن القومـي اإليرانـي “علـي شـمخاني” زيـارة إلـى دولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحـدة فـي المتحـدة فـي 1616 آذار/مـارس، حيـث  آذار/مـارس، حيـث اسـتقبلهاسـتقبله الرئيـس اإلماراتـي الشـيخ “محمـد بـن زايـد”، كمـا  الرئيـس اإلماراتـي الشـيخ “محمـد بـن زايـد”، كمـا 
اسـتقبلهاسـتقبله ورئيـس الـوزراء الشـيخ “محمـد بن راشـد”، فضال عـن  ورئيـس الـوزراء الشـيخ “محمـد بن راشـد”، فضال عـن اجتماعهاجتماعه بنظيره اإلماراتي الشـيخ  بنظيره اإلماراتي الشـيخ 
إنـه يسـتهدف الدفـع بالتعـاون  إنـه يسـتهدف الدفـع بالتعـاون “طحنـون بـن زايـد” فـي أبـو ظبـي، فـي لقـاء قالـت مصـادر  “طحنـون بـن زايـد” فـي أبـو ظبـي، فـي لقـاء قالـت مصـادر 
المركـزي  البنـك  إن “شـمخاني” اصطحـب معـه حاكـم  اإليرانيـة  إرنـا  المركـزي اإلقليمـي، وقالـت وكالـة  البنـك  إن “شـمخاني” اصطحـب معـه حاكـم  اإليرانيـة  إرنـا  اإلقليمـي، وقالـت وكالـة 

اإليرانـي، ومسـؤول كبيـر بـوزارة األمـن، ومسـاعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون منطقـة الخليـج.اإليرانـي، ومسـؤول كبيـر بـوزارة األمـن، ومسـاعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون منطقـة الخليـج.
فـي السـياق نفسـه؛ جـرت محادثـات سـرية فـي األشـهر الماضيـة بيـن إيـران والبحريـن، حيـث أكـد فـي السـياق نفسـه؛ جـرت محادثـات سـرية فـي األشـهر الماضيـة بيـن إيـران والبحريـن، حيـث أكـد 
مصـدر إقليمـيمصـدر إقليمـي رفيـع، أنـه “بعـد إعـادة فتـح السـفارتين فـي طهـران والريـاض، مـن المحتمـل  رفيـع، أنـه “بعـد إعـادة فتـح السـفارتين فـي طهـران والريـاض، مـن المحتمـل 
أيًضـا أن يحصـل تطبيـع بيـن إيـران والبحريـن”، كمـا قالـت أيًضـا أن يحصـل تطبيـع بيـن إيـران والبحريـن”، كمـا قالـت مصـادر أخـرى:مصـادر أخـرى: إن المشـاورات بيـن إيران  إن المشـاورات بيـن إيران 
والبحريـن تجـري دون وسـاطة، ومـن المرتقـب اإلعـالن عـن النتائـج فـي وقت قريب حـال التوافق والبحريـن تجـري دون وسـاطة، ومـن المرتقـب اإلعـالن عـن النتائـج فـي وقت قريب حـال التوافق 
علـى القضايـا الخالفيـة، فيمـا علـق المتحـدث باسـم الخارجيـة اإليرانيـة “ناصـر كنعانـي” علـى علـى القضايـا الخالفيـة، فيمـا علـق المتحـدث باسـم الخارجيـة اإليرانيـة “ناصـر كنعانـي” علـى 

هـذه التقاريـر قائـال إن: “هنـاك تحـركات دبلوماسـية جيـدة بشـأن البحريـن”.هـذه التقاريـر قائـال إن: “هنـاك تحـركات دبلوماسـية جيـدة بشـأن البحريـن”.

إصلاح  البلديلن بمسلار  إللى تمسلك  المسلتوى لشلمخاني  رفيلع  اإلماراتلي  االسلتقبال  إصلاح يشلير  البلديلن بمسلار  إللى تمسلك  المسلتوى لشلمخاني  رفيلع  اإلماراتلي  االسلتقبال  يشلير 
العاقلات،العاقلات، والـذي بـدأ مـع  والـذي بـدأ مـع مراجعـةمراجعـة اإلمـارات لسياسـتها اإلقليميـة وقرارهـا المضـي قدمـا فـي  اإلمـارات لسياسـتها اإلقليميـة وقرارهـا المضـي قدمـا فـي 
سياسـة احتـواء التوتـرات، بمـا فـي ذلـك إصـالح العالقـات مـع إيـران. كمـا يشـير لقـاء المسـؤول سياسـة احتـواء التوتـرات، بمـا فـي ذلـك إصـالح العالقـات مـع إيـران. كمـا يشـير لقـاء المسـؤول 
اإليرانـي خصوصـا مـع الرئيـس اإلماراتـي، إلـى أن التباينـات داخـل أبوظبـي حـول وتيـرة التطبيـع اإليرانـي خصوصـا مـع الرئيـس اإلماراتـي، إلـى أن التباينـات داخـل أبوظبـي حـول وتيـرة التطبيـع 
مـع إيـران لـم تؤثـر علـى اتجـاه السياسـة الرئيسـي، والـذي سـيتعزز علـى األرجـح بعـدمـع إيـران لـم تؤثـر علـى اتجـاه السياسـة الرئيسـي، والـذي سـيتعزز علـى األرجـح بعـد االتفـاق  االتفـاق 

اإلماراتـي.  اإلماراتـي. السـعودي  السـعودي 

الحدث

يارة شمخاني لإلمارات أكثر أهمية بعد التطبيع السعودي اإليراني التحليل: ز
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ســـيـــاقـــات

ملن جهلة أخلرى؛ تمثلل محادثلات البحريلن ملع إيلران وقلرب التوصلل لقلرار تطبيلع العاقلات ملن جهلة أخلرى؛ تمثلل محادثلات البحريلن ملع إيلران وقلرب التوصلل لقلرار تطبيلع العاقلات 
نتيجلة متوقعلة لقلرار السلعودية تجلاه العاقلة ملع إيلراننتيجلة متوقعلة لقلرار السلعودية تجلاه العاقلة ملع إيلران؛ حيـث إن البحريـن لديهـا مخاوف واسـعة ؛ حيـث إن البحريـن لديهـا مخاوف واسـعة 
تجـاه إيـران، تشـمل مـن وجهـة نظـر المنامـة، التدخـالت اإليرانيـة فـي شـؤونها الداخليـة، ودعـم تجـاه إيـران، تشـمل مـن وجهـة نظـر المنامـة، التدخـالت اإليرانيـة فـي شـؤونها الداخليـة، ودعـم 
أطـراف محليـة معارضـة بعضهـا مسـلح، باإلضافـة إلـى التهديـدات الواسـعة التـي أظهرتهـا إيـران أطـراف محليـة معارضـة بعضهـا مسـلح، باإلضافـة إلـى التهديـدات الواسـعة التـي أظهرتهـا إيـران 
فـي عمـوم منطقـة الخليـج. لكـن إذا كانـت الريـاض قـادرة علـى التوصـل لتفاهمـات أمنيـة مـع إيران فـي عمـوم منطقـة الخليـج. لكـن إذا كانـت الريـاض قـادرة علـى التوصـل لتفاهمـات أمنيـة مـع إيران 

فـإن البحريـن أيضـا سـيكون عليهـا ذلـك.فـإن البحريـن أيضـا سـيكون عليهـا ذلـك.
هلذه التطلورات فلي عاقلات إيران مع دول الخليج يمكنها إعادة آليات التعامل مع التهديدات هلذه التطلورات فلي عاقلات إيران مع دول الخليج يمكنها إعادة آليات التعامل مع التهديدات 
األمنية اإلقليمية؛ حيث سليظل ضمن تعريف هذه التهديدات من وجهة نظر دول الخليج مسلائل األمنية اإلقليمية؛ حيث سليظل ضمن تعريف هذه التهديدات من وجهة نظر دول الخليج مسلائل 
مثلل البرناملج النلووي اإليرانلي، ودعلم إيلران لكيانلات مسللحة يمكنهلا تهديد أملن دول الخليج؛مثلل البرناملج النلووي اإليرانلي، ودعلم إيلران لكيانلات مسللحة يمكنهلا تهديد أملن دول الخليج؛ إال  إال 
أن هـذه التطـورات فـي المقابـل سـتعمل على إرسـاء آليـات جديدة للتعامل مـع “التهديد اإليراني”، أن هـذه التطـورات فـي المقابـل سـتعمل على إرسـاء آليـات جديدة للتعامل مـع “التهديد اإليراني”، 
والتـي بـات مـنوالتـي بـات مـن المرجلح أن ترتكلز أكثلر عللى انتهلاج الدبلوماسلية وتطويلر المصاللح االقتصاديلة  المرجلح أن ترتكلز أكثلر عللى انتهلاج الدبلوماسلية وتطويلر المصاللح االقتصاديلة 
المشلتركة، بالتلوازي ملع تعزيلز قلدرات هلذه اللدول كل عللى حدة، وبصلورة مشلتركة أيضا، على المشلتركة، بالتلوازي ملع تعزيلز قلدرات هلذه اللدول كل عللى حدة، وبصلورة مشلتركة أيضا، على 
ردع هلذه التهديلدات؛ وهلو ملا يجعلنلا نرجلح أن التطبيلع ملع إيلران للن يكون لله تداعيلات جوهرية ردع هلذه التهديلدات؛ وهلو ملا يجعلنلا نرجلح أن التطبيلع ملع إيلران للن يكون لله تداعيلات جوهرية 

عللى التعلاون  األمنلي والعسلكري بيلن هذه الدول و”إسلرائيل”.عللى التعلاون  األمنلي والعسلكري بيلن هذه الدول و”إسلرائيل”.
سلتكون اليملن عللى األرجلح هلي سلاحة اختبلار هلذا النهلج الجديد؛ فلربملا تكون هناك تسلوية سلتكون اليملن عللى األرجلح هلي سلاحة اختبلار هلذا النهلج الجديد؛ فلربملا تكون هناك تسلوية 
تختملر ملن شلأنها إنهلاء الحلرب فلي البلاد، تختملر ملن شلأنها إنهلاء الحلرب فلي البلاد، حيـث يمثـل هـذا ضـرورة تمكـن إيـران واإلمـارات، وإيـران حيـث يمثـل هـذا ضـرورة تمكـن إيـران واإلمـارات، وإيـران 
والسـعودية، مـن إصـالح العالقـات بشـكل أكبـر، ألن هـذا سـيعني أن الحوثيين في اليمن سيشـكلون والسـعودية، مـن إصـالح العالقـات بشـكل أكبـر، ألن هـذا سـيعني أن الحوثيين في اليمن سيشـكلون 

تهديـًدا أقـل للسـعودية واإلمـارات، اللتـان تدعمـان الحكومـة اليمنيـة المعتـرف بهـا دوليا.تهديـًدا أقـل للسـعودية واإلمـارات، اللتـان تدعمـان الحكومـة اليمنيـة المعتـرف بهـا دوليا.
فلي المقابلل؛ سليكون عللى هلذه اللدول الثلاث أن تقلدم ضمانلات واضحلة إليلران بأنهلا للن فلي المقابلل؛ سليكون عللى هلذه اللدول الثلاث أن تقلدم ضمانلات واضحلة إليلران بأنهلا للن 
تسلمح باسلتخدام أراضيهلا كمنطللق ألي أعملال عسلكرية أو أمنيلة تسلتهدف إيلران،تسلمح باسلتخدام أراضيهلا كمنطللق ألي أعملال عسلكرية أو أمنيلة تسلتهدف إيلران، وهـو مطلب  وهـو مطلب 
حيـوي لطهـران، ليـس فقـط في ظل تصاعد عمليات االسـتهداف اإلسـرائيلي مؤخرا، ولكن لضمان حيـوي لطهـران، ليـس فقـط في ظل تصاعد عمليات االسـتهداف اإلسـرائيلي مؤخرا، ولكن لضمان 
تحييـد دول الخليـج عـن أي عمليـات محتملـة تسـتهدف إيـران إذا فشـلت المفاوضـات النوويـة مـع تحييـد دول الخليـج عـن أي عمليـات محتملـة تسـتهدف إيـران إذا فشـلت المفاوضـات النوويـة مـع 

الغرب.الغرب.
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