
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
اند ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

نتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 
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 تمهيد

يمثل التدخل اإليراني املباشر  في السياسة الداخلية السعودية إثر إعدامها رجل الدين الشيعي نمر النمر، وما قابله من  

 من أشكال 
ً
 جديدا

ً
 الحتمالية تصاعد الخالف بين القوتين، وشكال

ً
 خطيرا

ً
تصعيد دبلوماس ي في الجانب السعودي؛ مؤشرا

تيجة طبيعية ومتوقعة لثوابت السياستين اإليرانية والسعودية وتطورهما في إطار  املواجهة؛ إال أنه وبالوقت ذاته يعد ن

املتغيرات الدولية واإلقليمية وعلى رأسها االنسحاب األمريكي من ملفات املنطقة، و ما ولده من فراغ يبدو أنه دفع بطهران 

 للصراع القديم بين القوتين على النفإلى محاوالت ملئه وفرض على اململكة استراتيجية جديدة للمواجهة. استكما
ً
وذ في ال

املنطقة، والذي بدأ قبل نهاية حكم الشاه في إيران، ليتبلور عقب اإلطاحة به ووصول النظام السياس ي الحالي إلى الحكم 

 بعدة مراحل غير مباشرة، منها ما يسمى بحرب الخليج1979عبر ما تسميه طهران "الثورة اإلسالمية" عام 
ً
األولى  ، مرورا

، وما تاله من سباق التسليح في املنطقة، ومن ثم الصراع الذي نقلته إيران عبر 1988-1980)الحرب بين إيران والعراق(

عدة ملفات )سياس ي، اقتصادي  من خاللالجغرافية إلى املنطقة العربية)اليمن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين( 

  لترجمة عسكري(، وما استدعاه هذا الصراع من ساحا
ً
ت ومجاالت متعددة سيشكل بعضها أو مجملها فضاًء محتمال

 الخالف األخير وتصعيده.

بناء عليه؛ تحاول هذه الورقة بعد توصيف الخالف السعودي اإليراني وتحليل دوافعه واملناخات الدولية واإلقليمية 

 املعززة له؛ استشراف أبعاد هذا الخالف وارتداداته املحتملة على املنطق
ً
 امللف السوري، محاولة

ً
ة العربية وتحديدا

 لخصوصية امللفات العالقة في 
ً
إبراز التحديات اإلقليمية أمام اململكة العربية السعودية إثر هذا الخالف، وفقا

 املنطقة وما تستتبعه من أدوات وفاعلية مختلفة لكل منها.   

 السلوك اإليراين واسرتاتيجية استثمار املناخ
 بعد عاصفة الحزم عن تخبط طهران الواضح أمام استراتيجية املواجهة 

ً
يعَبر السلوك اإليراني تجاه السعودية، وتحديدا

، تكاد تخرج ردود أفعاله عن سلوكيات 
ً
التي اتخذتها الرياض في التدخل املباشر باليمن، والتي أظهرت الجانب اإليراني مرتبكا

مار إعالمي لحوادث بهدف التحريض، مثل حادثة مقتل الحجاج واالستثمار اإليراني دولة ضمن مواجهة مباشرة، إلى استث

لها، ليأتي احتجاجها على إعدام نمر النمر بذات السياق املرتبك غير املتوِقع لرد الفعل السعودي، إال أنه وبنفس الوقت 

 على بداية ولوج النفوذ اإليراني إلى البيت الداخلي الس
ً
 خطيرا

ً
 عدة يعد مؤشرا

ً
ودولية،  إقليمية معطياتعودي، مستثمرا

 ولعل أبرزها:  

  انحياز واشنطن التام لطهران والدفع نحو تمكينها وضمان تواجدها كفاعل أساس ي في جل ملفات املنطقة وذلك

 يران بموجبه إلى الحظيرة الدولية.ق تفاعالت االتفاق النووي وعودة إضمن سيا

  ب السياسات داخل مجلس التعاون، والوضع العربي املتأزم الغارق بملفاته االنقسام الخليجي الخليجي وتضار

 الداخلية.
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  هامش التحرك الذي قد يؤمنه االتفاق النووي اإليراني وما يستتبعه من رفع عقوبات ستساهم في كسر العزلة

.
ً
 واقتصاديا

ً
 الدولية سياسيا

 شكل مباشر مستغلة "حادثة النمر" على عدة أصعدة وهي:تلك املعطيات دفعت إيران لتوجيه فاعليتها تجاه اململكة ب

آخرين  46محاولة إثارة الوضع الداخلي في السعودية عبر استغالل حادثة إعدام لرجل دين شيعي من بين  -أ

 )شيرازي، يحمل الجنسية السعودية( ومحاولة إثارة املنطقة الشرقية من اململكة في إطار الفوض ى الداخلية.

االستراتيجية السعودية الجديدة تجاه إيران والقائمة على املواجهة املباشرة، التي اختبرتها طهران اختبار جدية  -ب

 في عاصفة الحزم.

االستمرار بمحاوالت االستئثار باملكون الشيعي العربي عبر اإليحاء بأن إيران دولة تهتم بالشيعة أينما كانوا حتى  -ت

 ما
ً
 في العراق واليمن. لو خارج حدودها، وهذا ما نجحت به نوعا

 السلوك السعودي واسرتاتيجية املواجهة
 بقدر ما هو رد 

ً
باملقابل فإن الرد السعودي الحازم على طهران واملتمثل بقطع العالقات الدبلوماسية، لم يكن مستغربا

ا اختارت املواجهة أنهفعل متوقع الستراتيجية بدأت مالمحها مع صعود امللك سلمان لعرش اململكة، االستراتيجية التي يبدو 

 املباشرة مع إيران، مدفوعة بعدة متغيرات، لعل أبرزها:

 السعودية لطبيعة وحدود الدور األمريكي في املنطقة وتحوله من الدخول في الصراعات والتورط بها  إدراك

  التي ستراتيجيةال اتلك  ،اواحتوائهتها إدار  كطرف، إلى
ً
اعتمدتها إدارة الرئيس أوباما في الشرق األوسط، خصوصا

 تلك االستراتيجية بشكل أوضح االستجابة السعودية إزاء ويمكن قراءة، 2003 العراقيبعد الخوض في املستنقع 

 علىبد في عاصفة الحزم، املوقف الذي
ً
تلك السياسة وأخذ زمام املبادة في اليمن بعد  ا في جزء منه احتجاجا

 .انحسار الدور األمريكي وضوح

   عدم أهلية بعض الدول العربية في املواجهة املباشرة مع إيران، وانهيار منظومات حكم أخرى نتيجة ظروف ذاتية

وموضوعية، ما دفع اململكة للمسارعة إلى مصر ملنع أي سقوط مماثل، وهنا ما يفسر دعم السعودية للدولة 

 مع بعض دول  بغض النظر عن الحاكم، والذي مثل نقطة
ً
خالف في السياسة الخارجية السعودية، وتحديدا

 إنشاء مجلس أعلى استراتيجي بين 
ً
مجلس التعاون، وتغريد بعض منها خارج السرب الخليجي، ما يفسر أيضا

 على الشراكات االقتصادية والبحث عن عمق إسالمي)اقتصادي( في ظل االنحسار 
ً
اململكة وتركيا، معتمدا

 العربي.

  النفوذ اإليراني في املنطقة بعد موجة الربيع العربي )سوريا، العراق، اليمن( عبر مليشيات عسكرية مباشرة توسع

ا شكل م ومحاوالت لتشكيل خاليا نائمة لنسخة حزب هللا في السعودية والكويت والبحرين،مرتبطة بإيران، 

 لألمن القومي العربي والخليجي.
ً
 مباشرا

ً
 تهديدا
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 نووي اإليراني وعودة إيران بموجبه إلى الساحة السياسية الدولية، وما قد يستتبعه من رفع توقيع االتفاق ال

.
ً
 وسياسيا

ً
 عقوبات ستساهم في إعادة تأهيل الدور اإليراني اقتصاديا

كل تلك املتغيرات دفعت بالسعودية إلى انتهاج استراتيجية قائمة على ضرورات املواجهة املباشرة مع إيران خارج حدود 

 وسط تعدد امللفات وساحات الصراع التي قد يترجم التصعيد املحتمل عبرها، 
ً
 الدولة، خصوصا

 ثالثية التصعيد واحتماالهتا املفتوحة 
 لساحات الصراع املتعددة التي تجمع القوتين، ومحاولة استشراف 

ً
إن قراءة طبيعة الخالف واحتمالية تصاعده وفقا

العالقة في املنطقة، إنما يتم عبر تحديد ودراسة أدوات كل من الدولتين وما تستتبعه من حدوده وارتداداته على امللفات 

فاعلية وتفرضه من أولويات، مقابل قراءة املناخات الدولية اإلقليمية وما قد تسمح به من هوامش لتعزيز هذا الصراع أو 

 لتلك
ً
 املناخات. لجمه. ومدى استيعاب كل من الدولتين لحدود سياسة األخرى، وفقا

     والتنافس احلديّة زايدة عسكرايً:
 لتصعيد الخالف السعودي اإليراني، وذلك بحكم تعدد ساحات الصراع التي تجمع 

ً
يعد املجال العسكري فضاًء محتمال

 النفوذين بشكل مباشر، ومناخ الفوض ى القائم على مزاحمة القوة العسكرية الدولية واإلقليمية في املنطقة، وما فرضه

 هذا املناخ من متغيرات على االستراتيجية العسكرية للقوتين

 إيران )دولة ضمن الدولة(

بعد وصول نظام املاللي إلى الحكم إثر ما تسميه طهران "الثورة اإلسالمية" تم قولبة تصدير أهداف هذه "الثورة"  

، وبناء عليه بدأت إيران باتباع استراتيجية املواجهة خارج حدود ا
ً
 لتشكيل أذر دستوريا

ً
 حثيثا

ً
ع لدولة، ما استتبع سعيا

عسكرية في املنطقة العربية، مستندة بذلك إلى عدة أبعاد )طائفي، سياس ي، عسكري(، فكان أن ُوجد حزب هللا في لبنان 

 ةوتم دعم الحوثيين في اليمن وفيلق بدر  وغيره في العراق، ومحاوالت لتشكيل خاليا نائمة لنسخة حزب هللا في السعودي

 الستراتيجيتها، تلك املليشيات والتحالفات 
ً
 مهما

ً
والكويت والبحرين، مقابل تحالفها مع نظام بشار األسد الذي اعتبرته عمقا

 لتأمينها عدة نقاط، أهمها:
ً
 أوسع المتداد نفوذها في املنطقة، استنادا

ً
 أتاحت لطهران مجاال

  املليشيات العسكرية وارتباطها العضوي ببلدانها لدرجة النفس الطويل في الصراعات. نتيجة لتركيبة هذه

 لالستراتيجية اإليرانية.
ً
 ممارستها السياسة كجزء من تركيبة الحكم، وانتهاجها العسكرة وفقا

 .للفاعلية العسكرية واألمنية التي تمتلكها تلك املليشيات في بلدانها 
ً
 القدرة على التعطيل السياس ي وفقا

 على السعودية نتيجة تعدد ساحات الصراع وامتداد األذرع من خاللها. الرد بشكل غير مباشر 

  .استثمار هامش النقاط السابقة للعب دور إقليمي في أغلب ملفات املنطقة 
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وإثر اندالع الربيع العربي ووصول موجة األحداث إلى سورية، كان أن اتبعت إيران سياسة التدخل املباشر )الحرس الثوري 

يع كل أذرعها وميلشياتها في الجغرافية السورية )حزب هللا، املليشيات العراقية، مليشيات أفغانية( مقابل اإليراني( وتجم

 خلق مجموعة جديدة من املليشيات )حزب هللا السوري(، وتوسيع الدعم في العراق واليمن بشكل أكبر.

تع بمجال عسكري وفاعلية سياسية واسعة خارج تلك األدوات واألذرع املمتدة في أغلب الدول العربية أتاحت إليران التم

واليوم وبعد تنامي الخالف حدودها، واستثمار هذا املجال لفرض نفسها كالعب إقليمي دولي من الصعب تجاوزه. 

السعودي اإليراني تعتبر كل تلك املجاالت العسكرية هي ساحات محتملة لتصعيد الخالف والرد، إال أن الجغرافية 

احتمالية للتصعيد العسكري اإليراني، هي تلك املحاذية للحدود السعودية عبر امللف اليمني، خاصة مع  التي تبدو أكثر 

احتمالية تعثر املسار التفاوض ي، وذلك من خالل توسيع الدعم العسكري للحوثيين واالستمرار بالقصف املتقطع على 

 أوسع مما هي عليه للتصعيد  املناطق الحدودية )جازان(. باملقابل قد ال تمثل سورية بالنسبة
ً
لإليرانيين مجاال

العسكري، وذلك نتيجة ملحدودية الدور اإليراني في ظل النفوذ الروس ي، الذي فرض نفسه كقوة على األرض، مقابل 

 استنزاف طهران لطاقتها العسكرية على مدار الخمسة أعوام الفائتة. 

 اململكة واستراتيجية االستجابات

ال تقوم استراتيجيتها العسكرية على املبادرة بالفعل  بقدر ما تمثله من استجابات على األفعال ف ةأما من جهة اململك

اإليرانية في املنطقة، وهذا ما تمثل في وصول الحوثيين إلى صنعاء واالستجابة املباشرة عبر عاصفة الحزم، إضافة إلى دعم 

على األرض؛ لذا ففي الوقت الذي قد ال تشكل فيه الجغرافية  املعارضة السورية املسلحة نتيجة توسع النفوذ اإليراني

  لتصعيد سعودي واسع
ً
 للرد اإليراني، فإنها قد تشكل تحديا

ً
 واسعا

ً
و مؤجل إلى أن تحسم نتائج املفاوضات  السورية مجاال

سعودية د فيها الاملزمع عقدها في جنيف واختبار جدية الحل السياس ي فيها؛ وذلك كون سوريا الساحة التي لم تستنف

خيارات الدعم العسكري، إضافة لسعي اململكة إلعادة التوازن العسكري على األرض بمسار داعم للمفاوضات املرتقبة، 

 بعد التقدم األخير الذي أحرزه النظام بدعم الروس. في حين تتمثل املواجهة األكثر استراتيجية بالنسبة للملكة
ً
 خصوصا

بدخولها في امللف العراقي بأدوات جديدة وفاعلية أكبر، وذلك بعد تدارس أهم األخطاء املاضية التي وقعت فيها، 

 كاستحقاق لرئاسة الحكومة العراقية، باإلضافة 
ً
 من اياد عالوي الذي كان تكتله هو األكبر برملانيا

ً
كقبولها املالكي بدال

ملنخرطة في العمل السياس ي واملواجهة العسكرية لتنظيمات إرهابية إلى تجاهل املعارضة العراقية "السنية" ا

 كامليلشيات الشيعية وتنظيم الدولة.
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 احملاور سياسة تعزيز سياسياً:
 لتصعيد الخالف السعودي اإليراني، خاصة ضمن التشكيل املنتظر  قد يشكل الفضاء السياس ي الدولي واإلقليمي 

ً
مجاال

 وفق مسار النبثاق نظام إقليمي جديد 
ً
يتأثر بالضرورة بالنظام السياس ي الدولي، ما ينذر بتصاعد هذا الخالف سياسيا

الحشد اإلقليمي والدولي وإعادة رسم خارطة التحالفات، لتأمين غطاء سياس ي واسع ألي تحرك مرتقب من قبل القوتين، 

 أّن أهمها اثنان:
ّ

 ما قد ينتج عنه عدة أمور إال

 لعدة مداخل أبرزها طائفي )سني، شيعي(، والذي ستحاول إيران الدفع األمر األول: تعزيز سياس
ً
ة املحاور في املنطقة، وفقا

باتجاهه، ضمن فلك وتحوالت القطبية العاملية، ما سيترتب عليه تعقيد أكبر للملفات العالقة في املنطقة وزيادة حدة 

 أكبر من إيران، ك
ً
 ون األخيرة تحالفاتها جاهزة وقديمة، أما السعودية فيترتبالتجاذبات، األمر الذي يشكل للسعودية تحديا

عليها أعباء سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبرى في كسب )بازار(املواقف السياسية لبعض الدول "السنية"، التي تستغل 

 مصر، السودان، باكستان(.  )هذا املناخ املتوتر وال تعتبر نفسها دولة مواجهة مباشرة مع إيران 

 األ 
ً
مر الثاني: كما قد يترجم هذا الخالف في عرقلة املفاوضات في اليمن، في حين ال تبدو املفاوضات املرتقبة في سورية مجاال

 للفرض الدولي وما رشح من اجتماعات فيينا، بل وعلى العكس ستسعى السعودية إلى دعم املسار 
ً
 للتعطيل وفقا

ً
واسعا

اوضية في سبيل إحراج الجانب اإليراني ووفد النظام، باملقابل فإن اإليرانيين السياس ي للحل ومحاولة ضبط العملية التف

لن يسعوا إلى إفشال ما أحرزه النظام بالتعاون مع الروس من تقدم عسكري، سيسعى الطرفان لتحويله إلى مكاسب 

 
ً
 حيويا

ً
 تثماره.لسعي القوتين الس سياسية خالل العملية التفاوضية.  في حين سيمثل مسعود البرزاني في العراق مجاال

 األصابع( )عض اقتصادايً:
 مع قرار وكالة الطاقة الذرية بأن إيران  

ً
يعد املجال االقتصادي إحدى السياقات املحتمة لتصاعد هذا الخالف، خصوصا

تصادية عن طهران. قالتزمت بالبنود الواقعة عليها في االتفاق النووي. ما يستدعي رفع الواليات املتحدة وأوروبا للعقوبات اال

 من كسر العزلة الدولية في الحد الذي كانت تطمح إليه، خاصة وسط الخالف 
ً
األخيرة التي يبدو أنها لن تستفيد اقتصاديا

 
ً
مع السعودية وانخفاض أسعار النفط العاملية؛ ما سيجعل هامش التحرك االقتصادي إليران ضمن هذا الصراع محدودا

 لعدة معطيات، أبرزها
ً
؛ انخفاض أسعار النفط، والذي سيمثل تحدي "عض األصابع" بالنسبة للقوتين ضمن هذا وفقا

الصراع، فدول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية تلقت خسارة هائلة جراء انخفاض أسعار النفط، الخسارة ذاتها 

 لكها إيران، أبرزها؛التي طالت إيران، ولكن دول مجلس التعاون تعول في هذا املجال على عدة ميزات ال تمت

 .ما تمتلكه دول املجلس من "صناديق سيادية" كفيلة بسد عجز امليزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط 

 دول الخليج في هذا املجال أقل كلفة إنتاجية لبرميل النفط في العالم. امتالك 

  الحالي من إنتاج النفط، وعدم استمرار دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية باملحافظة على املستوى

 تخفيضه، األمر الذي يبقي أسعار النفط في مستوى منخفض.
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، ال 
ً
 قبل عسكريا

ً
 واملستنزفة في سورية واليمن اقتصاديا

ً
لذلك فإن طهران املنهكة بفعل العقوبات االقتصادية أساسا

ر النفط، ما يضع إيران في مواجهة تمتلك قدرة دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية على امتصاص صدمة أسعا

 عدة أزمات محتملة على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي، ولعل أبرزها:

 :
ً
سيجعل انخفاض أسعار النفط على املدى القصير واملتوسط من رفع العقوبات االقتصادية غير ذي جدوى بالنسبة أوال

الطلب، حيث سيساهم دخول النفط اإليراني إلى األسواق في لإليرانيين، وذلك كون سوق النفط مشبع والعرض أكبر من 

 .
ً
 زيادة املعروض، وبالتالي انخفاض أكبر ألسعار النفط.  أي أن إيران ستبيع من إنتاجها ولكن بشكل محدود جدا

:
ً
 أن طهران  ثانيا

ً
دت ميزانيتها أعاحتمالية وقوع امليزانية اإليرانية في عجز مفتوح يزداد مع انخفاض أسعار النفط، خصوصا

للبرميل  $28لبرميل النفط، والذي انخفض في فترة إعداد هذه الدراسة إلى أقل من $40على أساس سعر  2016لعام 

الواحد، وذلك قبل ضخ النفط اإليراني إلى األسواق، مع العلم أن صادرات النفط والغاز تشكل ثالثة أرباع ما تصدره 

من اإليرادات الحكومية. األمر الذي قد يدفع طهران التباع  %75و% 70ما بين إيران، والتي تتراوح نسبة مساهمتها 

 سياسات تقشفية، ستحمل ارتدادات حتمية على اقتصادها. 

:
ً
إن انخفاض أسعار النفط سينسحب على الغاز الذي يقوم سعره على أساس النفط، األمر الذي قد يخفف هواجس  ثالثا

لرفع العقوبات، والتي سبقتها طهران بمشروعي تطوير حقل)بارس( الحدودي مع قطر  دولة قطر من التحضيرات اإليرانية

في قطر، يساهم في ذلك إيقاف السعودية وروسيا  %60منه في إيران و %40لزيادة إنتاجه واالستعداد للتصدير، حيث يقع 

تيجي ن، إضافة إلنشاء املجلس االستراوأمريكا للطموحات اإليرانية في مد أنابيب غاز تنطلق من عمان إلى الهند وباكستا

األعلى مع تركيا، والذي قد يشكل فرصة لدول الخليج في قطع الطريق على الطموحات اإليرانية بمد أنابيب لتصدير غازها 

 إلى أوربا عبر تركيا. 

مليار  150-100باملقابل فإن رفع العقوبات عن إيران سيتيح لها استعادة األرصدة املجمدة في البنوك الدولية، والتي تقدر 

دوالر أمريكي، إضافة الحتمالية تحركها في هامش القروض الدولية، مما يساهم في دعم اقتصادها الداخلي، وقد يعزز من 

في حين قد تزيد تلك الضغوطات من شراسة إيران في الدفاع عن نظام بشار األسد   قدرتها على دعم ميليشياتها العسكرية.

كممر وحيد لتصدير غازها عبر أنبوب الغاز اإلسالمي املار عبر العراق إلى سورية ومنها عبر املتوسط إلى قبرص. والذي 

 الم. ي، واملتربع على عرش الغاز في العُيخضع الغاز اإليراني لشروط الدب الروس ي صاحب النفوذ الجديد في الساحل السور 

 دول الطوق اجلديدة
ضمن سياسات إيران الثابتة في املنطقة العربية وتمدد نفوذها وما يرافقه من متغيرات دولية وإقليمية؛ تبدو مؤشرات 

 في كل ساحات الصراع التي تجمع القوتين، وقد تصل إلى مناوشات في 
ً
واحتماالت تصاعد املواجهة مع السعودية كبيرةجدا

 عودية أن املواجهة املباشرة لهذا النفوذ، وإن كانت مؤجلة فالبد منها.  مياه الخليج، الذي أيقن بعضه وعلى رأسه الس

باملقابل فإن تحسين التموضع بالنسبة للملكة العربية السعودية ضمن هذا الصراع، يتوقف على حسن إدارتها له على 

بمعزل  ر الذي ال يمكن أن يتماملدى البعيد، وسط إدراكها للتهديد الحقيقي  لألمن القومي الخليجي وضرورة حمايته، األم
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 في ظل إنتاج نظام أمن إقليمي جديد، فخسارة  السعودية املحتملة ضمن هذا 
ً
عن قضايا املنطقة وملفاتها، وخصوصا

الصراع لن تكون ناتجة عن قوى إيرانية، بقدر ماهي حصيلة غياب مشروع عربي نهضوي استراتيجي، يتطلب من دول 

كل ما ب دول الطوق الجديدةملرة مع بعض الدول اإلسالمية )باكستان، تركيا( لعب دور مجلس التعاون الخليجي هذه ا

يحمله  االصطالح من معنى. وهو الذي أطلق في ستينيات القرن املاض ي على بعض الدول العربية التي تطوق إسرائيل 

تها لخليج اليوم من إحكام استراتيجي)سوريا، لبنان، مصر، األردن( واستدعى استراتيجية واضحة للمواجهة، فالبد لدول ا

 لتحالفات دول الطوق الجديدة، حيث يترتب العبء األكبر خالل هذا الدور على دول مجلس التعاون وعلى رأسها 
ً
وفقا

السعودية في مواجهة النفوذ اإليراني، وإدارة هذا الصراع وفق معطيات وأدوات املواجهة املباشرة على مستوى كل امللفات 

 ، والتي تستدعي استراتيجية محكمة على عدة مستويات، لعل أهمها:العالقة

  السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون إزاء امللف السوري وامللف املصري في 
ً
توحيد الرؤية الخليجية وتحديدا

يتها مسؤول املواجهة مع إيران، كون الخطر اإليراني اليوم يهدد كامل دول مجلس التعاون، وهذه الرؤية املوحدة تقع

 بالدرجة األولى على عاتق اململكة العربية السعودية.

  ،"توزيع األدوار ضمن هذا الصراع بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل واضح، واتباع استراتيجية "دول الطوق

ذه ه اإلبقاء ضمن، تجريم التعامل مع إيران(، تتضمن قطع العالقات بشكل كامل )الدبلوماسية، التجاريةوالتي 

السعي إلدراج كافة أذرع إيران العسكرية على قوائم اإلرهاب ، االستراتيجية على عمان كدولة حيادية لهامش التفاوض

 .العربية والعاملية

  العمل على إعادة امللفات اإليرانية إلى مجلس األمن والتصعيد الدولي مع إيران في كل امللفات العالقة، كملف الجزر

لف حقوق اإلنسان داخل إيران )قضايا األحواز(، ورفع ملف انتهاكات املليشيات اإليرانية وعلى اإلماراتية، ودعم م

 رأسها الحرس الثوري في الدول العربية إلى املحكمة الجنائية الدولية.

  قطع الطريق على إيران إلشعال الوضع الداخلي في دول مجلس التعاون )ملعب إيران( وذلك عبر؛ دعم الشيعة العرب

 للنفوذ اإليراني.و 
ً
 املناهضين لوالية الفقيه، كضرورة استراتيجية لتصفية أي مظلومية تشكل مدخال

  استخدام خطاب قومي وطني عربي مشابه لخطاب العراق أثناء الحرب مع إيران يفصل بين إيران والشيعة، حيث كان

 بل عدم استخدام الخطاب الطائفي. حينها غالبية من يقاتل في الجيش العراقي هم من الشيعة العراقيين، مقا

  بحري في مياه الخليج عبر إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين دول 
ً
االستعداد ألي تصعيد عسكري محتمل وتحديدا

 مجلس التعاون ودول التحالف اإلسالمي، الذي أعلنت السعودية عن تشكيله، إضافة لتدعيم درع الجزيرة.

 ملوقف التركي للوصول إلى رؤية واضحة قادرة على مجابهة التطورات التي أحدثها توحيد إمكانيات دول الخليج مع ا

، ما يستوجب تغيير نهج اململكة وأدواتها في التعاطي مع امللف 
ً
 ودبلوماسيا

ً
التدخل الروس ي في سوريا، عسكريا

 السوري.
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 وطندعم اململكة للمعارضة العراقية "السنية املعتدلة" وللتيارات الشيعية "العلما 
ً
 نية"، الذين يمتلكون مشروعا

ً
يا

 وقدرة كامنة ملواجهة التطرف واإلرهاب، وإسنادهما بكافة أدوات الفاعلية املمكنة للدخول وبقوة في املشهد 
ً
خالصا

 السياس ي والعسكري العراقي. 

 ن نقلها مربط الدعم السعودي لجمهورية مصر العربية بمواقف سياسية تتخذها األخيرة تجاه سورية والعراق ت

 التموضعات الرمادية إلى الفاعلية واالتساق مع السياسات الداعمة للتغيير والتمكين املجتمعي.

 

 كامنة إلعادة 
ً
 كبيرة

ً
بقدر ما يشكله هذا الصراع من مخاطر على السعودية ودول الخليج؛ إال أنه يحمل معه فرصا

مر عقود، حيث أن ما يحدث اليوم ما هو إال مواجهة تحسين تموضع على مستوى املنطقة، وتالفي أخطاء ارتكبت على 

مؤجلة، ناتجة عن إهمال امللف اإليراني، وامتداد نفوذ األخير ليسقط أربع عواصم عربية ويصل إلى الحدود 

 السعودية، فنجاحات إيران ماهي إال إخفاقات سياسية عربية خليجية وغياب استراتيجية حقيقية.
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