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  .ة، جامعة مؤتالعلوم السياسية، قسم مشاركأستاذ  *

 ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح عناصر التقارب والتباعد في العالقات الخليجية       
- 3992دراسية منذ حكم الرئيس خاتمي ) ة عامة، والعالقات السعودية اإليرانية حالة  اإليراني
(، وحتى رئاسة الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، وتوضيح العناصر المفصلية في 2226

عمليتي التقارب والتباعد التي شكلت تلك العالقات، والتطورات اإلقليمية والدولية التي أثرت 
يران. وقد أوضحت الدراسة أن على عمليتي ا لتقارب والتنافر بين قطبي الخليج، السعودية وا 

يران؛ مثل النهج الجديد في  هناك عوامل أدت إلى عملية التقارب بين الدول الخليجية وا 
السياسة اإليرانية الداعي إلى االنفتاح والحوار، والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، 

قتصادية بين الطرفين. وكانت طبيعة التقارب تتم بمبادر  إيرانية على وجه وعقد االتفاقيات اال
العموم، وبمشاريع اقتصادية بحيث كان للنفط تأثير واضح على عملية التقارب إضافة إلى 
التطورات الدولية. أما بالنسبة لعناصر االختالف، فكان على رأسها النزاع اإلماراتي اإليراني 

ية المحتلة، واالختالف الطائفي. كذلك بينت الدراسة أن تطور األوضاع حول الجزر اإلمارات
اإلقليمية والدولية، وبخاصة الوضع في العراق، وتطورات البرنامج النووي اإليراني، قد أدى 
إلى تذبذب في العالقات الخليجية اإليرانية، مع أن السمة البارز  كانت وما زالت السير نحو 

 التقارب.

Abstract 

      This study aims at explaining the elements of approachment and conflict 

in the Iranian-Gulf states relations, especially with Saudi-Arabia (as a case 

study), during Khatami’s presidency 1997-2005. Also, the study is seeking to 

clarify the important factors which shaped these relations between Iran and 

Arab-Gulf States; the internal, regional, and international developments 

which influenced the close and diversity of relations between the Gulf poles: 

Saudi Arabia and Iran. 
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 ة: ـمقدم
لقددد شددهدت العالقددات الخليجيددة اإليرانيددة فددي عهددد الددرئيس خدداتمي تقاربددا باتجدداه تطبيددع       

وقددد انعكددس هددذا التطددور فددي العالقددات فددي . هددذه العالقددات فددي أشددكال وصددور  يددر مسددبوقة
مجموعدددة مدددن التفددداعالت الخليجيدددة التدددي بددددأت تأخدددذ شدددكل العالقدددات الطبيعيدددة بدددين ضدددفتي 

فكثافدددة تفددداعالت العالقدددات السددددعودية . مدددر الدددذي لدددم يكدددن معهدددودا فدددي السددداب األ، الخلددديج
. م3992اإليرانيددة ازدادت بصددور  واضددحة منددذ انتخدداب الددرئيس اإليرانددي محمددد خدداتمي عددام 
 ؛ 2223وقددددددددد توجددددددددت هددددددددذه العالقددددددددات باالتفاقيددددددددة األمنيددددددددة بددددددددين قطبددددددددي الخلدددددددديج عددددددددام 

يران لتمثل بداية لمرحلة  -  فدي العالقدات العربيدة الخليجيدة جديدد  ومتميدز العربية السعودية وا 
فدددايران كاندددت تسدددعى للتقدددارب مدددع . اإليرانيدددة بخاصدددة -اإليرانيدددة بعامدددة والعالقدددات السدددعودية

ولكسدددر حالدددة الجمدددود التدددي اتسدددمت بهدددا ، السدددعودية لتددددعيم مكانتهدددا ونفوذهدددا فدددي المنطقدددة
فددي إيدددران شدددريكا أساسددديا فدددي  أمددا السدددعودية فقدددد كاندددت تدددرى . سياسددتها الخارجيدددة بعدددد الثدددور 

المنطقددة الخليجيددة للمحافلددة علددى أمندده فددي حالددة تسددوية الخالفددات بددين إيددران ودول مجلددس 
 . التعاون الخليجي

فقددد كددان للعوامددل الخارجيددة دور كبيددر فددي عمليتددي التقددارب والتنددافر بددين دول ، كددذلك      
يران خالل فتر  الدراسة؛ فكان تدأثير الواليدات  المتحدد  األمريكيدة أكثدر وضدوحا بهدذا الخليج وا 

      The study shows that there were many factors that shaped the close 

relations between Iran and Arab-Gulf States, such as the new approach of the 

Iranian leaders which called to dialogue and openness, the mutual visits on a 

high level, and the signing of economic treaties between the two parties. The 

nature of the close relations was started by Iranian initiative in general, 

beginning with economic proposals whereby oil occupied an important 

influence, as well as the international developments. As for the diversity 

(tension) factors, the United Arab Emirates-Iranian conflict was at the top of 

all, added to it the religion diversity. Also, the study shows that regional and 

international developments, particularly the Iraqi situation and the Iranian 

nuclear program developments, have led to changeable relations between Iran 

and Arab-Gulf States. However the main phenomenon was (and still is) that 

they are making approaches forwards each other by slow steps. 
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 الصدددددددد الددددددذي اختلددددددا بدددددداختالف التطددددددورات اإلقليميددددددة الدوليددددددة التددددددي كانددددددت إمددددددا داعمددددددة 
وذلددددك وفقددددا للمصددددالح األمريكيددددة المتنددددافر  مددددع ، لعمليددددة التنددددافر أو داعمددددة لعمليددددة التقددددارب

 . المصالح اإليرانية

 هدف الدراسة وأهميتها: 
راسدددة إلدددى توضدديح عناصدددر التقدددارب والتباعدددد فدددي العالقدددات تهددددف الد هـــدف الدراســـة:  -أ

، والعالقات السعودية اإليرانية حالدة دراسدية مندذ رئاسدة خداتمي، الخليجية اإليرانية عامة
-3992 وحتدددى البددددايات األولدددى لرئاسدددة الدددرئيس اإليراندددي محمدددود أحمددددي نجددداد )بدددين

تباعددد التددي شددكلت تلددك وتوضدديح العناصددر المفصددلية فددي عمليتددي التقددارب وال، (2226
والتطددورات اإلقليميددة والدوليددة التددي أثددرت علددى عمليتددي التقددارب والتنددافر بددين ، العالقددات

يران، قطبي الخليج  . السعودية وا 
تنبددع أهميددة الدراسددة مددن متابعتهددا لعمليتددي التقددارب والتباعددد فددي  أهميــة الدراســة العمليــة: -ب

العالقدات السدعودية اإليرانيدة بشدكل خدا ، فدي العالقات الخليجيدة اإليرانيدة بشدكل عدام، و 
لل المتغيرات اإلقليمية والدولية المتسدارعة والتدي تحمدل فدي طياتهدا كثيدرا مدن التدأويالت. 
وكدذلك، فددان أهميددة الدراسدة تتددأتى مددن الجواندب المختلفددة التددي تعالجهدا، والتددي تقددع ضددمن 

 مية. السياسة الخارجية لألطراف ذات العالقة بنلر  شمولية وعل
ـــة:  -ج ـــة الدراســـة العلمي تنبدددع أهميدددة الدراسدددة العلميدددة مدددن كونهدددا مدددن الموضدددوعات  أهمي

والتي تتابع التطورات الداخليدة اإلقليميدة والدوليدة ، الحيوية ذات العالقة بالمنطقة العربية
التي أثرت على العالقات الخليجية اإليرانية خالل ما يقارب عقد من الدزمن فدي منطقدة 

 . لتشكل نقلة نوعية في الدراسات العربية األكاديمية في هذا المجال، العالم ملتهبة من

  منهج الدراسة:
سددديتم االعتمددداد علددددى المدددنهج التددداريخي التحليلددددي الدددذي يسددداعد علددددى معرفدددة وتطددددور       

ومددن ثددم تحليلهددا ضددمن سددياقها التدداريخي لتعزيددز دراسددة حددالتي ، العالقددات الخليجيددة اإليرانيددة
مددن خددالل بيددان عوامددل التقددارب والتباعددد ، التباعددد فددي العالقددات الخليجيددة اإليرانيددةالتقددارب و 
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فقدد تدم اختيدار مدنهج دراسدة الحالدة الدذي ، وأيضدا. وتحليلها لمعرفة أثرهدا علدى تلدك العالقدات
يقدددوم علدددى تحليدددل مضدددمون التصدددريحات الرسدددمية واإلعالميدددة الخاصدددة بدددبع  المسدددؤولين 

بالحالددة مثددل وكددذلك تحليددل الوثددائ  المتعلقددة ، موضددوع الدراسددةالرسددميين أصددحاب العالقددة ب
السددجالت، والمددذكرات الشخصددية والرسددائل. هددذا إضددافة إلددى دراسددة الجماعددة المرجعيددة للحالددة. 
وكذلك، سيستخدم منهج المصلحة القومية الدذي يركدز علدى أهميدة المصدلحة الوطنيدة باعتبارهدا 

ت الدوليدددة، والقائمددة علدددى مفهدددوم القددو  بكدددل أشدددكالها المدددخل األكثدددر أهميددة فدددي تحليدددل العالقددا
باعتبارهدا نزعددة إنسدانية ميالددة للسدديطر ، وأن المصدلحة الوطنيددة هددي المحدرك األساسددي للسياسددة 
الدولة. وهو المنهج المالئم "لباحثي سياسدات دول العدالم الثالدث، . . . )ألن( مفهدوم المصدلحة 

. علما بأن هدذه الدراسدة واجهدت بعد  الصدعوبات (1)"القومية يكون أكثر تحديدا في هذه الدول
بشأن المنهج، تمثلت في ترابط وتشابك الكثير من المتغيرات الداخليدة واإلقليميدة والعالميدة؛ ممدا 
يجعل من المداخل المختلفدة مدداخل مترابطدة ومكملدة لبعضدها بعضدا، ومدن الصدعوبة االعتمداد 

  في هذه الدراسة على منهج واحد.

  راسة:مشكلة الد
تدددور مشددكلة الدراسددة حددول إشددكالية التقددارب والتباعددد فددي العالقددات الخليجيددة اإليرانيددة       
والعوامددل التددي أدت إلددى إي منهمددا منددذ ، دراسددية والعالقددات السددعودية اإليرانيددة حالددة  ، بعامددة

 ،2226( وحتددى عددام 3992رئاسددة خدداتمي )بدايددة االنفددرا  فددي العالقددات الخليجيددة اإليرانيددة 
 . والتطورات المختلفة التي أثرت سلبا أو إيجابا على هذه العالقات

 أسئلة الدراسة: 
: مدددا عوامدددل التقدددارب والتباعدددد فدددي العالقدددات تددديسددديتم اإلجابدددة عدددن السدددؤال الدددرئيس اآ      

 الخليجية اإليرانية بعامة، والعالقات السعودية اإليرانية بخاصة؟ وعدد من األسئلة الفرعية: 
لتطورات الداخلية واإلقليمية والدولية التي أثرت في العالقات الخليجيدة اإليرانيدة ما هي ا -3

 بعامة والعالقات السعودية اإليرانية بخاصة؟ 
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كيا أثرت التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية في العالقدات الخليجيدة اإليرانيدة بعامدة  -2
 والعالقات السعودية اإليرانية بخاصة؟ 

األمريكدي فدي التدأثير فدي العالقدات الخليجيدة اإليرانيدة بعامدة والعالقدات  ما أهمية الددور -1
 السعودية اإليرانية بخاصة؟ 

ما تأثير تطورات الوضع العراقي بعد االحدتالل علدى عمليدة التقدارب السدعودي اإليراندي  -4
 بخاصة والعالقات الخليجية اإليرانية بعامة؟

 تقسيم الدراسة: 
وعلددى ، فسدديتم تقسدديمها إلددى عددد  فصددول، ة ومشددكلتها وأسددئلتهابندداع علددى هدددف الدراسدد      

 : النحو التالي
 . تطور العالقات الخليجية اإليرانية؛ لمحة موجز  : الفصل األول
 . طبيعة التقارب الخليجي اإليراني ومسبباته : الفصل الثاني

قددارب السدددعودي عوامدددل التباعددد فدددي العالقددات الخليجيدددة اإليرانيددة وتدددأثير الت الفصــل الثالـــ :
 . اإليراني على دول الخليج

 تطورات الوضع العراقي بعد االحتالل وعملية التقارب السعودي اإليراني.  الفصل الرابع:

 ة: ـة الدراسـفرضي
 الدراسات السابقة: 

يوجددد الكثيددر مددن الدراسددات التددي تناولددت موضددوع العالقددات الخليجيددة اإليرانيددة بطريقددة       
أو تركددز علددى دولددة خليجيددة أو عربيددة واحددد  )دراسددة ، إمددا دراسددات جزئيددة ولكنهددا، أو أخددرى 

يددران؛ مصددر أنموذجددا"، رأفددت صددالح ،  ددالم حسددين إسددالمي ودراسددة، "العالقددة بددين العددرب وا 
أو دراسددات تخددت  بمشددكلة . السددعودية وسددعي مسددتمر مددن أجددل تعزيددز األواصددر"( - "إيددران

"الخالفدددات بدددين اإلمدددارات العربيدددة ، راسدددة العيسدددىواحدددد  فدددي العالقدددات الخليجيدددة اإليرانيدددة )د
يران حول الجزر الثالث" أو أنها دراسدات تتحددث بشدكل عدام عدن التقدارب مدا بدين إيدران (، وا 

اإليراندددي  - "التقدددارب السدددعودي، النجددددي زودولدددة خليجيدددة واحدددد  )دراسدددة صدددالح عبدددد العزيددد
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 اإليرانددي الخليجددي دون تعمدد أو دراسددات تتحدددث عددن عموميددات التقددارب ، دوافعدده وأبعدداده"(
أمددا . سددالح ذو حدددين"(. . "التقددارب اإليرانددي الخليجددي، ن)دراسددة محمددد السددعيد عبددد المددؤم

وبعمد  عناصدر التقدارب والتباعدد فدي العالقدات الخليجيدة  فانهدا توضدح، بالنسبة لهذه الدراسة
وحتدى البددايات ، خاتمي دراسية منذ رئاسة والعالقات السعودية اإليرانية حالة  ، اإليرانية عامة

بحيدددث تبدددين ، (2226-3992 األولدددى لرئاسدددة الدددرئيس اإليراندددي محمدددود أحمددددي نجددداد )بدددين
والتطدددورات ، العناصدددر المفصدددلية فدددي عمليتدددي التقدددارب والتباعدددد التدددي شدددكلت تلدددك العالقدددات
 السددعودية، اإلقليميددة والدوليددة التددي أثددرت علددى عمليتددي التقددارب والتنددافر بددين قطبددي الخلدديج

يران  . وا 

  :الفصل األول: تطور العالقات الخليجية اإليرانية؛ لمحة موجزة
والعالقدددات السدددعودية اإليرانيدددة علدددى وجددده ، شدددهدت العالقدددات الخليجيدددة اإليرانيدددة عامدددة      

؛ 3992انفراجدددا واضدددحا فدددي أعقددداب تدددولي الدددرئيس محمدددد خددداتمي الحكدددم عدددام ، الخصدددو 
السدعودية فان إيران كانت تسعى إلدى كسدب العربيدة ، ديةوبالنسبة لقطبي الخليج إيران والسعو 

لتدعيم مكانتها ونفوذها في المنطقة بكسر حالة الجمود لسياستها الخارجيدة بعدد انتصدار الثدور . 
وأما السعودية فقد كانت تدرى فدي إيدران شدريكا أساسديا فدي منطقدة الخلديج وخاصدة فدي موضدوع 

حددل وتسددوية المسددائل العالقددة بددين إيدددران ودول  تحقيدد  أمددن واسددتقرار هددذه المنطقددة مددن خددالل
الثالثددة )طمددب الكبددرى، طمددب  ةمجلدس التعدداون الخليجددي، وعلددى رأسددها مسددألة الجددزر اإلماراتيدد

. وكاندت بدايدة التطدور فدي العالقدات 3923الصغرى، وأبو موسى( التي تحتلها إيدران مندذ عدام 
لتجداري مدن خدالل مدنح تسدهيالت لرجدال السعودية اإليرانية في جوانب متعددد ، ومنهدا التبدادل ا

  .(2)األعمال من الجانبين دون وسيط لصادراتهما

 : 7999البدايات األولى للتقارب الخليجي اإليراني  -أ
فلمدا ، كانت العالقدات السدعودية اإليرانيدة ال تدزال فدي حالدة مدن التدوتر 3996قبل عام       

لمصلحة السدعودية عددم تعكيدر جدو التقدارب تحسنت العالقات السعودية اإليرانية أصبح من ا
. (3)لمصددلحة دول المنطقددة تألنهددا كانددت تعتقددد أن مكاسددب التقددارب واالسددتقرار كاندد، الجديددد

وقددد لعبددت الكثيددر مددن العوامددل دورا فددي كسددر حالددة الشددك المتبددادل التددي كانددت موجددود  بددين 
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صدة؛ ومنهدا خدرو  العدراق مدن إيران والدول الخليجية العربية عامة وبين إيران والسدعودية بخا
وحالدددة ، قضدددايا منلمدددة األوبدددكو ، التحدددالا التركدددي اإلسدددرائيليو ، منلومدددة التدددأثير الخليجدددي

يدران إلدى تأسديس ثقدة . العداو  األمريكية المسدتمر  إليدران فقدد دفعدت هدذه العوامدل السدعودية وا 
ت الحددد  الثوريددة وذلددك بعددد أن تخلددت إيددران عددن شددعاراتها الثوريددة؛ وقددد خفدد، متبادلددة بينهمددا

وانحسددرت بوصددول الددرئيس محمددد م، 3989بوصددول تيددار المعتدددلين برئاسددة رفسددنجاني عددام 
فدان السدعودية قدد ، وفدي المقابدل. خاتمي بعمله على إزالة التوتر في عالقات إيدران الخارجيدة

وأخددذت ، وصددلت إلددى حددد االقتندداع بددأن أمنهددا وأمددن منطقددة الخلدديج يعتمددد أساسددا علددى دولهددا
إلى إيران بواقعية أكثر لما لها من قو  عسكرية ونفطية وسكانية وجغرافية كبيدر  )طدول  تنلر

، مكنها من لعب دور مهم فدي المنطقدةتكم( 1222الساحل اإليراني المطل على الخليج يبلغ 
فان السعودية قد قددرت المواقدا ، كذلك. ومن ثم تبعتها الدول الخليجية بنلرتها الواقعية تلك

وقدددددرت ، التددددي كانددددت تندددددد بالتهديدددددات العراقيددددة المسددددتمر  ضددددد الكويددددت والريددددا  اإليرانيددددة
وصدوال إلدى إدراك البلددين لضدرور  ، الوقوف اإليراني إلى جانب القضدية الفلسدطينية واللبنانيدة
فانتقددال إيددران مددن شددرعية الثددور  . (4)التعدداون علددى الددر م مددن االخددتالف الجيوسياسددي بينهمددا

تها مندذ انتصدار الثدور  إلدى شدرعية الدولدة؛ وجددت صدداها فدي انفتداح التي طغت على سياسدا
وكذلك انفتاحها على القوتين اإلقليميتدين فدي المنطقدة ، السياسة الخارجية اإليرانية على العالم

الشددرق األوسدددطية مصدددر والسدددعودية؛ ممددا حمدددل فدددي طياتددده انفتاحددا علدددى التحالفدددات الدوليدددة 
 . (5)أساسيا للسياسة الخارجية اإليرانية آنذاك وكان ذلك هدفا، لهاتين القوتين

فقدد عرفدت العالقدات اإليرانيدة الخليجيدة عدد  تطدورات مندذ قيدام الثدور  ، وبناع على ذلدك      
. مدددع اخدددتالف نمدددط العالقدددات بدددين إيدددران ودول مجلدددس التعددداون الخليجددديم، 3929اإليرانيدددة 

والعالقدات السدعودية ، العالقدات عامدةفكانت هناك معالم جوهرية شكلت نقاطا بارز  في هذه 
 : وأهم هذه التطورات، اإليرانية خاصة

 حددرب م، التددي أعلنددت مبدددأ تصدددير الثددور  ومددا تالهددا مددن قيددام1979الثددور  اإلسددالمية عددام  -3
يران  جانب(، واصطفاف دول الخليج إلى 1999-1991) الخليج األولى بين العراق وا 

 . وتأزم العالقات مع إيران، العراق
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وبهددا بدددأ تحسددن العالقددات واالبتعدداد عددن الخالفددات م، 3993حددرب الخلدديج الثانيددة عددام  -2
وبدايدة كسدر الجمدود فدي العالقدات السدعودية ، بين إيران ودول مجلس التعداون الخليجدي

 . (6)اإليرانية
ثددم سياسددات الددرئيس محمددد خدداتمي منددذ ، سياسددات الددرئيس السدداب  هاشددمي رافسددنجاني -1

، والتددي حرصددت علددى التصددالح مددع دول مجلددس التعدداون م، 3992توليدده السددلطة عددام 
 . وبالذات العربية السعودية

 . الحصار األمريكي للعراق بكل أبعاده وتأثيراته المختلفة -4

جددداع تهديدددد الواليدددات المتحدددد  بتوجيددده ضدددربة عسدددكرية للعدددراق فقدددد ، وعلدددى أيدددة حدددال      
ا للتقدارب السدعوديلي تسدريع وتيدر  هدذا التقدارب سدهل ر الدذي األمد، اإليراندي ضيا سبب ا جديد 

هددذه وتحقيدد  نقلددة نوعيددة فددي ، فددي اتجدداه مزيددد مددن التعدداون االقتصددادي والسياسددي واألمنددي
كاندت أولدى هدذه الملداهر المحادثدات السدرية التدي عقددت . من خالل عدد  ملداهر العالقات

لمة المدؤتمر ثم حضور إيران اجتماع من، م3989بين الطرفين في جنيا خالل فبراير عام 
نهددداع إيدددران ، مدددن العدددام نفسددده آذاراإلسدددالمي الدددذي ع قدددد فدددي مديندددة جدددد  بالسدددعودية فدددي  وا 

مقاليدددد الحكدددم عملدددت  م3992 ومدددع تدددولي الدددرئيس محمدددد خددداتمي. مقاطعتهدددا لموسدددم الحدددج
األمددر الددذي تمثددل فددي إعدداد  تشددغيل ، الحكومددة اإليرانيددة علددى توثيدد  عالقاتهددا مددع السددعودية

هللا بن عبد العزيز ولدي العهدد السدعودي  مباشر بين البلدين وترأس األمير عبدخط الطيران ال
 يدر . (7)3992 وفد بالده لحضور مؤتمر القمة اإلسالمي في طهدران فدي أواخدر عدامآنذاك 

فددي مسددير  العالقددات السددعودية اإليرانيددة كددان توقيددع االتفاقيددة األمنيددة بددين  األهددمأن التطددور 
ا لمكافحددددة اإلرهدددداب والتحددددري وراع ، م2223إبريددددل  32الجددددانبين فددددي  والتددددي تضددددمنت بنددددود 

تلدك  قدتوقدد ال. عمليات  سيل األموال ومراقبة الحدود البحريدة والميداه اإلقليميدة بدين البلددين
حيدددث رحبدددت بهدددا مختلدددا األوسدددا  الخليجيدددة ، االتفاقيدددة ردود فعدددل إيجابيدددة واسدددعة النطددداق
 بعددد، مهمددة فددي دعددم العالقددات الخليجيددة اإليرانيددة الرسددمية والشددعبية علددى اعتبددار أنهددا خطددو 

يراني بأن االلتقاع مع الريدا  هدو الطريد  المدؤدي إلدى التفداهم اإليراندي الخليجدي اإلدراك اإل
فقد كرست التطورات التي شهدتها الساحة اإليرانيدة خدالل تلدك ، فضال  عن ذلك. (8)الجماعي
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طددرح فكددر  بوهددو مشددروع تميددز باالعتدددال و الفتددر  المشددروع اإلصددالحي الددذي جدداع بدده خدداتمي 
. الثددور  والتدددخل فددي الشددئون الداخليددة للدددول المجدداور فكددر  تصدددير  واسددتبعادحددوار الحضددارات 

القطيعدة والمواجهدة إلدى األمر الذي أندتج سياسدة خارجيدة إيرانيدة جديدد  تسدعى إلدى التواصدل ال 
دددا  تعدددالمبعدددد  وبصدددفة خاصدددة، دول مجلدددس التعددداون الخليجدددي مدددع مدددع دول الجدددوار وخصوص 
  .الوجود األميركي في المنطقة

حيدددث يدددرى ، كاندددت مسددداعي التقدددارب اإليرانيدددة تجددداه السدددعودية، وضدددمن ذلدددك السدددياق      
أن اإليدرانيين رأوا فدي إقامدة عالقدات جيدد  بدين طهدران والريدا  عددامال   كثيدر مدن المدراقبينال

وقددد تأكدددت ، ود األميركددي فددي المنطقددةأساسدديا  للشددعور باالطمئنددان تجدداه مخدداوفهم مددن الوجدد
بددر عددام  هددذه الرؤيددة فددي لددل اتهامددات واشددنطن المتكددرر  لطهددران بددالوقوف وراع انفجددار الخ 

فدددي الوقدددت الدددذي امتنعدددت فيددده ، جندددديا أمريكيدددا وجدددرح آخدددرون( 39)الدددذي قتدددل فيددده  م3996
معهددا أفضددل ن خيددار التقددارب مددع إيددران والتعدداو فكددان . (9)الريددا  عددن تأييددد هددذه االتهامددات
مواجهدة تحدديات ومتغيدرات مرحلدة  ؤيدة الريدا  ضدرور ر بعد الخيارات المتاحة أمام السعودية، 

مدن ذي  بناع عالقدات مدع إيدران علدى أسدس أكثدر متاندة من خاللما بعد حرب تحرير الكويت 
وقد عبر عن هذا التوجه آنذاك سفير السدعودية فدي طهدران )عاصدم بدن أحمدد السموسدي( . قبل

نهمدددا حيدددث  قدددال: "إن العالقدددات بدددين إيدددران والسدددعودية هدددي لخدمدددة المصدددالح اإلسدددالمية. . . وا 
ركنان أساسيان في منلمة المؤتمر اإلسالمي. . . يتحمالن مسؤولية كبيدر  لمواجهدة التحدديات 
التددي تعصددا بالعددالم اإلسددالمي فددي الوقددت الحاضددر. . ."، وأكددد السددفير أندده: "سدديبذل أقصددى 

  .(10)قات بين إيران والسعودية"جهده لتطوير العال

اصدطدم ، فدان اسدتفاد  إيدران مدن تفكدك االتحداد السدوفيتي وهزيمدة العدراق، وفي المقابدل      
، كدددان مدددن أوضدددحها التواجدددد العسدددكري الغربدددي فدددي المنطقدددة، بسلسدددلة مدددن التحدددديات الكبيدددر 
ة والسددعودية فددي وقددد لهددر التبدداين بددين المصددلحتين األمريكيدد. ولروفهددا االقتصددادية الصددعبة

سياسدددتهما تجددداه إيدددران؛ فواشدددنطن تريدددد مدددن السدددعودية أن تبقدددى علدددى سياسدددة العدددداع القديمدددة 
فددي حددين تددرى السددعودية أن مددن مصددلحتها الوطنيددة الراهنددة أن يسددتمر التقددارب مددع ، إليددران

إيدددران؛ فالسدددعودية تريدددد أن تحدددتفي بالورقدددة اإليرانيدددة فدددي يددددها مدددن أجدددل توليفهدددا لمدددا يخددددم 
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ولكن الواليات المتحد  تريد االستغالل األمثل لهذه الورقدة لتحقيد  أهدداف . صلحة الوطنيةالم
مددددع قلقهددددا مددددن التقددددارب ، سياسددددتها الخارجيددددة  يددددر مكترثددددة بالمصددددلحة الوطنيددددة السددددعودية

وكانددددت التغيددددرات المتالحقددددة فددددي . اإليرانددددي ألندددده عقبددددة فددددي تحقيدددد  مصددددالحها - السدددعودي
م عندددددما اتخدددذت السياسدددة السددددعودية 2222فاضددددة األقصدددى عدددام التدددي بددددأت بانت، المنطقدددة

وبالدددذات فيمدددا يتعلددد  بالقضدددية ، مواقدددا نقديدددة حددداد  ضدددد السياسدددة األمريكيدددة فدددي المنطقدددة
فكاندددت سدددببا فدددي ، (11)الفلسدددطينية وسياسدددة الحصدددار ضدددد العدددراق وانحيازهدددا لصدددالح إسدددرائيل

ودية الخاصددة بتحقيدد  قدددر مددن إضددافة إلددى الرؤيددة السددع. التقددارب مددا بددين الريددا  وطهددران
اإليرانددي فددي مواجهددة التقددارب اإلسددرائيلي -التددوازن فددي المنطقددة ممددا يتطلددب التقددارب العربددي

بعدما ثبت بأن الدعم اإليراني للحد  العربدي فدي الصدراع مدع الكيدان اإلسدرائيلي دعدم ، التركي
يجي والتفكدك واضح ومستمر في لل نلام عربي يعيش حالدة شدديد  مدن االنكشداف اإلسدترات

حددددداث الحددددادي عشددددر مددددن سددددبتمبر قددددد أثددددرت علددددى العالقددددات وكانددددت أ. (12)واالضددددطراب
السعودية األمريكية بعد أن أعلندت واشدنطن عدن مشداركة عددد مدن المدواطنين السدعوديين فدي 
تفجيددددرات نيويددددورك واسددددتمرارها فددددي المطالبدددددة بدددداجراع إصددددالحات سياسددددية واجتماعيددددة فدددددي 

فدي الوقدت الدذي واجهدت فيده الريدا  موجدة متصداعد  . األحدداثالسعودية علدى خلفيدة تلدك 
تشدددددارك مشددددداركة فعالدددددة فددددي الحملدددددة الدوليدددددة علدددددى هددددي و ، مددددن الهجمدددددات داخدددددل أراضددددديها

 . (13)اإلرهاب

 : 2224من أيلول 44التقارب الخليجي اإليراني عقب أحدا   -ب
األميركيددة بحالددة مددن وكددذلك العالقددات اإليرانيددة ، مددرت العالقددات السددعودية األميركيددة      

دفددع  ممددا، اإلرهدداب علددىاألميركيددة نتيجددة للحددرب سددبتمبر  33عدددم االسددتقرار بعددد أحددداث 
 السديماو ، )إيدران والسدعودية( أكبر دولتين فدي منطقدة الخلديج العربدي إلدى التقدارب فيمدا بينهمدا
ي حيدث كدان الموقدا الرسدم، بخصو  الحمالت اإلعالمية الغربية ضد اإلسالم والمسدلمين

وهدذا مدا عبدر عنده آندذاك البرلمدان اإليراندي ومجلدس الشدورى السدعودي . متطابقدا لكال البلدين
"يددددين البلددددان الحملدددة اإلعالميدددة اآثمدددة ضدددد القددديم والمبددداد  : ببيدددان لهمدددا أصددددراه جددداع فيددده
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السددددددامية ليسددددددالم ويعتبراهددددددا مددددددؤامر  لتشددددددويه صددددددور  اإلسددددددالم وإلضددددددعاف الدددددددول العربيددددددة 
 . وذلك بعد زيار  مهدي خروبي رئيس البرلمان اإليراني آنذاك للسعودية. واإلسالمية"

يران خالل تلك الحقبة مصالح وأهداف مدن هدذا التقدارب؛        فقد كان لكل من السعودية وا 
فالسدددعودية كاندددت تعدددد الحليدددا األقدددوى لواشدددنطن التدددي كاندددت تفدددر  حصدددارا علدددى النلدددام 

ريدددا  وطهدددران يعدددد بمثابدددة رسدددالة واضدددحة إلدددى فكدددان أي تقدددارب يحددددث بدددين ال. اإليراندددي
يدران قدد فشدلت فشدال    واشنطن تفيد بأن سياسدة االحتدواع المدزدو  التدي تمارسدها ضدد العدراق وا 

يدران شدريك مهدم فدي الخلديج فدي المحافلدة علدى أمدن . في شقها الموجة ضدد طهدران ذريعا   وا 
سدعودي اإليراندي يصدب فدي وقد أوضحت السعودية عد  مرات أن عملية التقدارب ال. المنطقة

ومسددألة الجددزر . مصددلحة بدداقي الدددول الخليجيددة بمددا فيهددا دولددة اإلمددارات المتنازعددة مددع إيددران
الدددثالث أضدددحت إحددددى النقدددا  التدددي تددددعم التقدددارب السدددعودي اإليراندددي ولدددم تعدددد نقطدددة حدددر  

 . كما كانت في الساب ، (14)بالنسبة للسعودية

أن إدار  ، م2222يوليدددو  21يفة واشدددنطن بوسدددت كشدددفت صدددح فقدددد، وبالنسدددبة إليدددران      
ضدعيا »بوش قررت وقدا الرهدان علدى الدرئيس خداتمي فدي مجدال اإلصدالحات معتبدر  أنده 

ا و يددر فاعددل ويفتقدر إلددى الجديددة فدي وعددوده وقددد تدزامن ذلددك مددع مطالبدة مجموعددة مددن . «جدد 
نلددام »إلددى تغييدر  رسددمي ا الددعو  الحكومدة األمريكيدة أعضداع الكدونغرس األميركددي بدأن تتبنددى

ا إرهابي دا« الحكم اضدطراب العالقدات ف. (15)في إيدران التدي وصدفها بعضدهم بأنهدا تشدكل تهديدد 
مدددن نوعدددا العالقدددات اإليرانيدددة األميركيدددة  شدددهدت فيدددهالسدددعودية األميركيدددة فدددي الوقدددت الدددذي 

يدران كان، التوتر ا للتقارب فيما بين السدعودية وا  ت التدي وأمدام هدذه الضدغو  والمعضدال. دافع 
اإليراندددي. ويقدددع ذلدددك ضدددمن واجهدددت المنطقدددة بددددت الحاجدددة أكثدددر إلحاحدددا للتقدددارب الخليجدددي 

إسددددتراتيجية التعدددداون والتقددددارب الخليجددددي اإليرانددددي؛ فمنددددذ أحددددداث الحددددادي عشددددر مددددن سددددبتمبر 
م، والبياندددات المشدددتركة تعبدددر عدددن أهميدددة التعددداون بدددين إيدددران والسدددعودية وقددددرتهما علدددى 2223

البلدين. فقدد أعلندت كدل مدن إيدران والسدعودية  بينسالم في كل اجتماع مشترك المدافعة عن اإل
عددن معارضددتهما ألي هجددوم أمريكددي ضددد العددراق، وذلددك فددي لقدداع جمددع بددين وزيددري الخارجيددة 
السعودي واإليراندي سدعود الفيصدل وكمدال خدرازي، علدى التدوالي. وكدان الدرئيس خداتمي قدد دعدا 
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يمددي بددين الدددول المجدداور  للعددراق لتشددجيعه علددى تنفيددذ قددرارات الددوزير السددعودي إلددى "تعدداون إقل
  .(16)األمم المتحد  واالتفاقيات الدولية"

ا فقددد كانددت، فمنددذ بدايددة األلفيددة الجديددد ، لمسددألة العراقيددةوبالنسددبة ل       ددا جديددد   للتقددارب دافع 
يدران  ها ضدد العدراقأن الواليدات المتحدد  فدي حشدد ألن إيدران كاندت تدرى ، ما بين السدعودية وا 

ضددعاف و تغييددر الجغرافيددا السياسددية فددي منطقددة الخلدديج ل ةحاولددم هددي إنمددا، ثددم احتاللدده لقددوى اا 
الخليجيدة العربيدة  توجده إلدى أكبدر قيدادات المنطقدةال بضدرور طهدران  ممدا دفدع، اإلقليمية فيهدا

  ممدا وقدد شدعرت كدذلك السدعودية بأنهدا مسدتهدفة مدن قبدل الواليدات المتحدد. ممثال بالسعودية
الضدغط : منهدا صدوركدان لده عدد   للسدعودية األميركديفاالسدتهداف . جعلها تقترب من إيدران

حتدددى إن قضدددية احدددتالل العدددراق كاندددت . السياسدددي واإلعالمدددي والتددددخل فدددي شدددئونها الداخليدددة
مدعا  للتقارب اإليراني المصري؛ ففي اللقاع الذي تم ما بين الرئيسين محمد خداتمي وحسدني 

علددى هددامش القمددة العالميددة لمجتمددع المعلومددات تددم  م2221ا أواخددر عددام مبددارك فددي جنيدد
الحددديث عددن عمليددة توزيددع األدوار فددي المنطقددة مددن جددراع احددتالل العددراق الددذي يهدددد مددوازين 

مؤكددددين أهميدددة أمدددن الخلددديج كأسددداس لقاسدددم ، القدددوى الشدددرق أوسدددطية لغيدددر صدددالح الددددولتين
باسدددتهداف مباشدددر وأنهدددا  رتيدددران فانهدددا شدددعأمدددا بالنسدددبة إل. (17)مشدددترك بدددين دول المنطقدددة

بعدد  وفددي هددذا السددياق أشددار . أهدددافها فددي العددراق ريكدداسددتكون الهدددف التددالي إذا حققددت أم
مهمدة  لواشدنطنإلى أن مجيع نلام عراقي موال للواليات المتحدد  يمكدن أن يسدهل  المحللين

 . (18)العمل من أجل إسقا  النلام اإليراني

قدال إن إيدران ستواصدل سياسدة ، صحفي للرئيس محمود أحمدي نجدادوفي أول مؤتمر       
وخصوصدا مدع العربيدة السدعودية والعدراق بعدد اسدتئناف العالقدات ، االنفرا  مع الدول العربيدة

معلندددا اسدددتمرار سياسدددة التقدددارب مدددع الددددول العربيدددة م، 2224اإليرانيدددة العراقيدددة الكاملدددة عدددام 
 ل فهدددددددددددد فدددددددددددي برقيدددددددددددة تهنئدددددددددددة بعدددددددددددث وكدددددددددددان قدددددددددددد أعدددددددددددرب الملدددددددددددك الراحددددددددددد. الخليجيدددددددددددة

يددران متمنيددا لددهبهددا إلددى الددرئيس اإليرانددي نجدداد   عددن أملدده فددي زيدداد  تعزيددز الددروابط بددين بددالده وا 
 . (19)التوفي  والنجاح في مسؤولياته الجديد  " لخدمة بلدكم الشقي "
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ورئدديس مجمددع تشددخي  مصددلحة ، وكددان قددد أعلددن الددرئيس السدداب  هاشددمي رفسددنجاني      
أن توسديع العالقدات بدين ، (32/2/2223لدى استقباله السفير السعودي في طهران ) ،النلام

وطالدددب بضدددرور  إقامدددة تعددداون وثيددد  بدددين ، إيدددران والسدددعودية يخددددم مصدددالح المنطقدددة والعدددالم
يجدددب علدددى الددددولتين أن يضدددطلعا بددددور مهدددم فدددي حفدددي األمدددن " :وقدددال رفسدددنجاني. البلددددين

ورد السددفير السددعودي عليدده )ناصددر بددن أحمددد ". جميعهدداواسددتمرار التعدداون علددى المسددتويات 
وهددم ، "إن المسددؤولين السددعوديين حريصددون علددى تعزيددز العالقددات بددين البلدددين: البريددك( قددائال  

 . (20)يرون أن العالقات اإليجابية بين البلدين تخدم العالم اإلسالمي"

ضافة إلى ما سب        يدات المتحدد  علدى ضدرب تتخوف مدن إقددام الوالفقد كانت إيران ، وا 
مريكيدة للحيلولدة السديما فدي ضدوع النوايدا األو ، بوشدهر وخاصدة مفاعلهدا فدي، برنامجها النووي 

مدددن وجدددود القدددوات العسدددكرية  اإليرانيدددة وتنبدددع تلدددك المخددداوف. سدددالح ندددووي إيدددران حيددداز   دون 
عندددي أن األمدددر الدددذي ي. للعدددراق بعدددد احتاللهددداكيدددة علدددى مقربدددة مدددن األراضدددي اإليرانيدددة مرياأل

النجدداح فددي السدديطر  علددى األراضددي العراقيددة يسددهل علددى الواليددات المتحددد  ضددرب المفاعددل 
 . النووي اإليراني

يتعلدد   فيمدداالسدديما و ن وجددود هددذه المخدداوف المشددتركة إيمكددن القددول ، وعلددى أيددة حددال      
، همدداا بيندفددع المسددئولين اإليددرانيين والسددعوديين إلددى تدددعيم العالقددات فيمدد، بمسددتقبل المنطقددة

، الخليجيددة تنسددي  المواقددا اإليرانيددة أهميددة التددي تؤكدددوهددو مددا تمثددل فددي الزيددارات المتبادلددة 
والتدددي مدددا زالدددت ، السددديما قضدددية العدددراقو السدددعودية مدددن القضدددايا اإلقليميدددة  وبالدددذات اإليرانيدددة

 . أبعادها تتسع لتشمل تحوالت عميقة سنتحدث عنها الحقا  

 ب الخليجي اإليراني ومسبباته: الفصل الثاني: طبيعة التقار 
هنددداك عدددد  عوامدددل دفعدددت باتجددداه التقدددارب وتطبيدددع العالقدددات بدددين إيدددران ودول الخلددديج       

وتبقددى قضددية الجددزر اإلماراتيددة العقبددة الرئيسددة فددي إعاقددة ، والسددعودية خاصددة، العربيددة عامددة
 تددعو جدد مسدبباتمسدببات تددعو إلدى االخدتالف والتباعدد فدي حدين تو  التقدارب؛ حيدث توجدد هذا

 إلى التقارب واالئتالف، مع أن عملية التقارب على وجه العموم كانت تتم بمبادر  إيرانية. 
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 المبادأة اإليرانية وطبيعة التقارب الخليجي اإليراني: -أ
وهدددو ، لقدددد اعتمددددت إيدددران فدددي تقاربهدددا مدددع دول الخلددديج العربيدددة علدددى أسدددلوب المبدددادأ       

وبخاصددة ، ومددا جدداع بدده الددرئيس خدداتمي مددن مبددادرات، ت بددل يقدددمهاأسددلوب ال ينتلددر مبددادرا
لهدو خيدر ، حوار الحضارات واالنفتاح على دول العالم عامة ودول الجوار الجغرافدي بخاصدة

وذلك نتيجة للحر  اإليراني على هدذا التقدارب بعدد أن خططدت لده معتمدد  . دليل على ذلك
نلرية أمن الخليج اإليرانيدة تقدوم علدى نفدس ، على خبرتها في عالقاتها مع هذه الدول؛ فمثال  

فكر  المبادأ  على اعتبار أن مدن حد  إيدران بمدا لدديها مدن مبدررات تاريخيدة وجغرافيدة وبشدرية 
وسياسدددية وعقائديددددة أن تضددددع نلريددددة ألمددددن الخلدددديج تحقدددد  مصددددالحها بمددددا ال يتعددددار  مددددع 

ون بدددين دول المنطقدددة وهدددذه النلريدددة مبنيدددة علدددى التضدددامن والتعدددا. مصدددالح الددددول األخدددرى 
، وحدددها مددن خددالل القضدداع علددى الخالفددات بددين هددذه الدددول أو خفضددها إلددى أدنددى مسددتوى 

، الخددددالف العرقددددي، الخددددالف المددددذهبي، خاصددددة فددددي المسددددائل المهمددددة؛ الخددددالف الحدددددودي
تدددوفر عدددد  فدددان النلريدددة األمنيدددة اإليرانيدددة تتطلدددب ضدددرور  ، وكدددذلك. والخدددالف األيدددديولوجي
األمنددددي، مددددن أهمهددددا اإلدراك المشددددترك لمعنددددى األمددددن بعيددددد المدددددى، عدددددم عناصددددر للمشددددروع 

واالجتماعيدة  التعار  مع األمن العالمي، والتطرق إلدى كافدة المجداالت السياسدية واالقتصدادية
 . (21)والثقافية

يددران فددي ملدداهر عددد  كددان أهمهددا        لقددد تبدددى االهتمددام المشددترك بددين الدددول الخليجيددة وا 
توقيدع اتفاقدات مشدتركة فدي مختلدا المجداالت ، ية و ير الرسمية بين الجانبينالزيارات الرسم

التجاريدة البينيدة وتفعيدل  توبمدا يهددف إلدى تنشديط المتبدادال، السياسية واالقتصادية والتجاريدة
إلددى جانددب ، هددذا إضددافة إلددى تبددادل الخبددرات الفنيددة وتوليددا العمالددة. االسددتثمارات المشددتركة
تعددد دول مجلددس التعدداون ، فعلددى سددبيل المثددال. إطددار منلمددة األوبددك التنسددي  المسددتمر فددي

الخليجدددي أحدددد أكبدددر الشدددركاع التجددداريين إليدددران فدددي العدددالم نتيجدددة لعوامدددل التقدددارب الجغرافدددي 
م مددع ثددالث 2222حيددث بلغددت التجددار  اإليرانيددة خددالل عددام ، والحضدداري بددين ضددفتي الخلدديج

وقددد كددان . مليددون دوالر 33، 3833( أكثددر مددن دول خليجيددة )اإلمددارات والبحددرين والسددعودية
يدران منخفضدا خدالل الحقبدة  قبدل أن يرتفدع م، 3999-3996التبادل التجاري بين السعودية وا 
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بحيث وصل حجم التبادل التجداري بدين إيدران والسدعودية إلدى ، (22)م2222عام  %19بنسبة 
وقابدل للزيداد  ، ية( صدادر  عدن الجهدات الرسدم2223مليون دوالر فدي آخدر إحصدائية ) 232

 . (23)إلى ملياري دوالر في السنوات المقبلة
 : هو آتعلى طبيعة التقارب اإليراني السعودي ما  يلحظوفي ضوء ما سبق، 

، لقددد اتخددذت إيددران قرارهددا باقامددة عالقددات طبيعيددة مددع السددعودية مددن أعلددى المسددتويات -أ
لدذلك فدان االتجداه . انوأنه  ير مرتبط على األ لب بصعود تيار معدين للسدلطة فدي إيدر 

نحو إقامة عالقات مع السعودية يسير نحو الحالة اإلسدتراتيجية ولديس التكتيكيدة وبعيددا 
 . عن النزعة المزاجية ألي تيار أو حزب

الزيددارات المتعدددد  والنوعيددة مددن قبددل الطددرفين تعكددس جديددة وتحركددا دبلوماسدديا مددن نددوع  -ب
 . جديد ساهمت في عملية التقارب بين البلدين

لقدددد بددددأ التقدددارب السدددعودي اإليراندددي بمشددداريع اقتصدددادية مهمدددة دون وسددديط كمدددا كدددان  - 
حيدددث وصدددل التبدددادل التجددداري بدددين م، 3999الوضددع فدددي السددداب ؛ فالبدايدددة كاندددت عدددام 

، اسددتثماريا   مشددروعا   32مليددون دوالر وبلددغ عدددد المشدداريع المشددتركة  332البلدددين إلددى 
، للجاندددددب السدددددعودي %22، ليدددددون دوالرم 282وبلدددددغ إجمدددددالي رأس المدددددال المسدددددتثمر 

 . والباقي لشركاع آخرين، للجانب اإليراني %32و
شددكل موضددوع الددنفط تددأثيرا واضددحا علددى عمليددة التقددارب لمددا لدده مددن أهميددة كبددرى فددي  -د

-3992بحيددث عانددت مددن تدددهور فددي أسددعاره بدددعا مددن عددام ، اقتصدداديات دول الخلدديج
ونتيجدددة التفددداق البلددددين ، للبرميدددل دوالرات 32حدددين ندددزل سدددعره إلدددى أقدددل مدددن  م3998

يددران( والتعدداون مددع بعدد  الدددول النفطيددة فقددد اسددتقر سددعره ضددمن منلمددة  )السددعودية وا 
لقدددد كدددان الصددددام هدددو السدددمة المميدددز  فدددي الماضدددي بدددين الطدددرفين السدددعودي . األوبدددك

ولكددن . واإليرانددي فددي إطددار منلمددة األوبددك بسددبب تددوتر العالقددات السياسددية بددين البلدددين
التقددارب فقددد شدداركت إيددران بفاعليددة مددع السددعودية وبعدد  الدددول الخليجيددة بالحفددا  بعددد 

علدددى اسدددتقرار السدددوق النفطيدددة بمدددا يحدددول دون انهيدددار األسدددعار إلدددى مسدددتويات تضدددر 
بداألداع االقتصدادي لتلدك الددول؛ فعلدى سدبيل المثدال فقدد اسدتطاعت منلمدة األوبدك مدن 



 مخلد مبيضين............................................................... 6002-7991العالقات الخليجية اإليرانية 
 

 136 . 2228 ،2 العدد ،41 المجلد ،المنارة

يدددران م( فددي توحيدددد 2222وفنددزويال )منددذ عدددام  خددالل التنسددي  الفاعدددل بددين السددعودية وا 
صددفوفها وا عدداد  االسددتقرار إلددى األسددعار عنددد المسددتوى الددذي يحقدد  المصددالح المشددتركة 

 . (24)دوالرا للبرميل في المتوسط 28-22للمنتجين والمستهلكين ما بين 
دية االهتمدددام بالتعددداون الثقدددافي فدددي إطدددار اتفاقيدددة التعددداون الثقدددافي المعقدددود  بدددين السدددعو   -ه

يران مدن أجدل تعزيدر التبدادل الثقدافي بدين البلددين وقدد أكدد الدرئيس محمدد خداتمي فدي . وا 
هدددددذا السدددددياق فدددددي افتتاحيدددددة أسدددددبوع الثقافدددددة اإليراندددددي فدددددي مركدددددز الملدددددك فهدددددد الثقدددددافي 

( أن العالقددة السددعودية بددايران عالقددة متميددز  "وذات خصوصددية فريددد  وال 2/3/2223)
وأن الجاندددب الثقدددافي يدددأتي فدددي المرتبدددة األولدددى ، جمدددعتسددداويها أي عالقدددة فدددي العدددالم أ

لوجدددود عامدددل الحضدددار  واإلسدددالم الدددذي يزيدددد مدددن أواصدددر هدددذه العالقدددات ويعمدددل علدددى 
 . (25)تنميتها فكريا وعلميا وثقافيا"

نجددداح الثدددور  اإلسدددالمية واسدددتمرار مندددذ : اإلسدددالمية عامدددةاختفدداع حدددد  الصدددراع حدددول الز  -ز
سدعودي حدول  صدراع إيراندي حددث، فدا  اإلمدام الخمينديحتى و  "التأسيس الثوري "مرحلة 

ن كانتددددا تريددددان فددددي نفسدددديهما الممثددددل الحقيقددددي يفكلتددددا الدددددولت ؛زعامددددة العددددالم اإلسددددالمي
وبالتدددالي كددان البدددد مدددن حدددوث ندددوع مددن اصدددطدام الشدددرعيات . ليسددالم النقدددي ومبادئدده

ات وحددوث بعد  ولكن مع خفوت وهج الثور  اإلسالمية فدي أواخدر الثمانينيد. والتنافس
والتأكدد مدن عددم القددر  علدى تحقيد  أهدداف الثدور  ولهدور ، المتغيرات الدولية واإلقليمية

يددران لدددىكددل ذلددك أدى إلددى تبلددور قناعددة ، قيددادات إيرانيددة برا ماتيددة جديددد   السددعودية وا 
واألهدم أن هدذا الصدراع لدن يدؤدي إال . لن يدؤدي إلدى نتيجدة هماأن صراع الشرعيات بينب

وبالوصددول إلددى مثددل هددذه القناعددة تبلددورت . يددد مددن عدددم االسددتقرار فددي المنطقددةإلددى مز 
 . نحو التقارب بين البلدين ةأرضية تفاهم مشترك

 العوامل التي أدت إلى التقارب الخليجي اإليراني: -ب
اإليراندي فدي عهدد الدرئيس  -لقد ساهمت عوامل متعدد  فدي دفدع عمليدات التقدارب العربدي      

باتجددداه  باعتبارهدددا امتددددادا فدددي جدددزع منهدددا لسياسدددات الدددرئيس السددداب  رافسدددنجاني محمدددد خددداتمي،
 داخلية أو إقليميةتطبيع العالقات مع دول الخليج. وكانت هذه العوامل نتيجة للروف 



 مخلد مبيضين............................................................... 6002-7991العالقات الخليجية اإليرانية 
 

 132 . 2228 ،2 العدد ،41 المجلد ،المنارة

 .ويمكن تقسيمها لعوامل عامة وأخرى خاصة. أو دولية

 العوامل العامة للتقارب: : أولا 
 : (26)على النحو اآتي، العامة يمكن الحديث عن عوامل التقارب

ما جاع به الرئيس خاتمي من أطروحات خاصة بحوار الحضارات واالنفتداح علدى دول  -3
وذلدددك مدددن خدددالل الددددعو  لبلدددور  فكدددر . ودول الجدددوار الجغرافدددي خاصدددة، العدددالم بعامدددة

مدع التأكيدد ، حضداري إسدالمي جديدد لديس مناهضدا للغدرب وحضدارته فحسدب بدل ندد  لده
واالعتدددراف ، تدددرام المتبدددادل فدددي العالقدددات الدوليدددة وتدددوفير األمدددن للجميدددععلدددى قددديم االح

وقدددد عددددت هدددذه األطروحدددات بمثابدددة رسدددائل . بالمبددداد  والمدددوازين الخاصدددة بكدددل دولدددة
مباشر  لدول الخلديج ولغدة جديدد  لدم تعهددها هدذه الددول مدن قبدل فدي سياسدة إيدران التدي 

فقدددد وصدددا ، ونتيجدددة لدددذلك. ثدددور "كاندددت تعتمدددد لفتدددر  ليسدددت قصدددير  نمدددوذ  "تصددددير ال
"رسدل  :الرئيس خاتمي خدالل زيارتده لدولدة قطدر العمالدة اإليرانيدة فدي دول الخلديج بأنهدا

فدددي إشدددار  منددده إلدددى دور هدددذه العمالدددة فدددي إذابدددة الخالفدددات العربيدددة ، المحبدددة والسدددالم"
 . اإليرانية -الخليجية 

تحدددول إيدددران مدددن الثدددور  إلدددى  التحدددوالت األيديولوجيدددة الداخليدددة فدددي إيدددران؛ ونقصدددد هندددا -2
حيددث انتهددت تقريبددا فتددر  االلتددزام الصددارم بمفدداهيم وقدديم الثددور  اإليرانيددة ومحاولددة ، الدولددة

فاختفددداع الدددوهج . الدددذي أدى إلدددى قلددد  دول الخلددديج لفتدددر  ليسدددت قصدددير  عنشدددرها الشدددي
قيدددادات إيرانيددة جديددد  تنددتهج المددنهج اإلصدددالحي  عالثددوري بعددد رحيددل الخمينددي ومجددي

سدداهم إلددى حددد كبيددر فددي تقريددب ، البرجمدداتي فددي إدار  عالقددات إيددران الدوليددة واإلقليميددةو 
فوجددد شددبه إجمدداع داخددل السياسددة اإليرانيددة بشددأن التقددارب . المواقددا الخليجيددة واإليرانيددة

وذلدك ، مع دول الخليج بغ  النلر عن وجود اإلصالحيين أو المحافلين في السدلطة
االقتصددادية التددي تددربط الطددرفين مددن األهميددة بمكددان ممددا ألن المصددالح اإلسددتراتيجية و 

 . يدعو للحفا  على حد أدنى من تطبيع العالقات
الدوليدة فدر  مزيدد مدن العزلدة راق، ومحاولدة واشدنطن داألمريكيدة تجداه إيدران والعد السياسة -1

والتددي وصددلت إلددى احتاللدده ، السياسددة األمريكيددة إزاع العددراق وأخيددرا  . واإلقليميددة عليهمددا
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ممدددا دفدددع بالسياسدددة اإليرانيدددة إلدددى العمدددل علدددى ، وفدددر  سياسدددات األمدددر الواقدددع عليددده
تحسددين العالقددات مددع الدددول المجدداور  لتحقيدد  االسددتقرار فددي المنطقددة ولضددمان جددذب 

وتنسدددددي  ، االسدددددتثمارات األجنبيدددددة وفدددددتح أسدددددواق الخلددددديج للبضدددددائع والعمالدددددة اإليرانيدددددة
سددتقرار أسددعار الددنفط باعتبدداره المحددور الددرئيس السياسددات النفطيددة الخليجيددة اإليرانيددة ال

يران  . لالقتصاد في الخليج وا 
وذلددك انطالقددا مددن فرضددية ، محاولددة التخفيددا مددن حددد  اإلنفدداق العسددكري فددي المنطقددة -4

جوهريددددة تددددرى فددددي عمليددددة تطبيددددع العالقددددات مددددع دول الخلدددديج وتخفيددددا حددددد  التددددوترات 
ومددن ثددم تخفيددا الضددغط علددى ، السياسددية سيسددهمان فددي تقليددل حددد  اإلنفدداق العسددكري 

فدددان اإلنفددداق العسدددكري لددددول الخلددديج ، وفدددي هدددذا المجدددال. الميزانيدددة اإليرانيدددة والخليجيدددة
كمدا ، بليدون دوالر 16مدا يقدارب  3999الست باإلضافة إلى إيران والعراق قد بلدغ عدام 

كددذلك . مددن النداتج المحلددي لهدذه الدددول %33إلددى  %6تدراوح اإلنفدداق العسدكري مددا بدين 
مددددن اإلنفدددداق  %4مددددن حجددددم سددددوق السددددالح العالميددددة و %33ان دول الخلدددديج تمثددددل فدددد

بلدددغ حجددم اإلنفددداق العسددكري لددددول  3999-3992 وخدددالل عقددد. العددالمي علدددى الدددفاع
يدددران(  ووصدددلت ، مليدددار دوالر 293الخلددديج مجتمعدددة )دول مجلدددس التعددداون والعدددراق وا 
فدددي بعددد   %32إلدددى  3999نسدددبة اإلنفددداق علدددى التسدددلح مدددن العائددددات النفطيدددة عدددام 

ولكددددن تطددددور العالقددددات السددددعودية اإليرانيددددة خددددالل السددددنوات الددددثالث . الدددددول الخليجيددددة
قدددد أسدددهم كثيدددرا فدددي تخفدددي  مؤشدددرات التسدددلح لددددى الددددولتين ممدددا (، 3999-2223)

 . (27)انعكس إيجابيا على الدول الخليجية األخرى 
وذلدددك مندددذ القمدددة ، إليرانيدددةالتغييدددر فدددي وجهدددة نلدددر دول الخلددديج العربيدددة إزاع السياسدددة ا -3

التدي كانددت عالمددة واضدحة فددي مسددير  م، 3982الثامندة لمجلددس التعداون الخليجددي عددام 
ألنهددددا وضددددعت المبدددداد  العامددددة لجددددوار إيرانددددي خليجددددي ، العالقددددات الخليجيددددة اإليرانيددددة

، وعدددددم التدددددخل فددددي الشددددؤون الداخليددددة، يضددددمن حسددددن الجددددوار واحتددددرام سددددياد  الدددددول
 لسدعوديةلكاندت زيدار  الدرئيس اإليراندي محمدد خداتمي و . لح المشدتركةواالعتراف بالمصدا

السدديما أن و ، بمنزلددة مؤشددر جديددد علددى مزيددد مددن التقددارب الحاصددل بددين البلدددين م3999
قليمية معقد  بفعل تط   وراتدهذه الزيار  قد جاعت وسط لروف دولية وا 
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 . (28)ةالمسألة العراقي
، اإلسدددرائيلي - وأهمهدددا تطدددورات الصدددراع العربدددي، تطدددورات المنطقدددة اإلقليميدددة والدوليدددة -6

والتخددوف مدن انفددراد إسدرائيل بالمنطقددة اقتصداديا وسياسدديا ، وتندامي الغطرسددة اإلسدرائيلية
وزيداد  اليقدين بددور ، والددور األمريكدي المتعدالم، (29)بعد تدمير القو  العراقيدة، وعسكريا

كل هذه العوامل دفعت نحدو مزيدد . النفط في توجيه مقدرات السياسة اإليرانية والخليجية
االنتصددار الددذي تحقدد  فددي جنددوب لبنددان فددي كددذلك فددان . مددن التعدداون الخليجددي اإليرانددي

م، وانسحاب جديش االحدتالل اإلسدرائيلي دون قيدد أو شدر  أو مفاوضدات 5111مايو  52
زاد من أهمية الدور اإليراني الذي وقدا إلدى جاندب سدوريا فدي هدذا االنتصدار، مدن خدالل 

يمه للدعم المباشر طيلة السنوات الماضدية إلدى حدزب هللا ومقاومتده التدي كدان لهدا دور تقد
فددي هددذا االنتصددار، باإلضددافة لدددعم إيددران لالنتفاضددة الفلسددطينية التددي اندددلعت فددي العددام 

  م.5111الماضي 
لددذلك ، احددتالل مسددألة أمددن الخلدديج موقعددا مهمددا فددي أجنددد  العالقددات اإليرانيددة الخليجيددة -2

الضدددرور  العمدددل علدددى بلدددور  رؤيدددة وطنيدددة حضدددارية لهدددذه المشدددكلة لضدددمان  كدددان مدددن
ألن مفهدددوم ، مصدددالح الثقدددافتين الفارسدددية والعربيدددة تحدددت مللدددة إسدددالمية راسدددخة واسدددعة
 . األمن أضحى يضم العناصر االقتصادية واإلستراتيجية واألمنية المختلفة

يددران؛ فددايران  -8 بحكددم انتمائهددا إلددى المحدديط وجددود قواسددم مشددتركة بددين الدددول الخليجيددة وا 
الكثيدددر مدددن المواقدددا ، اإلسدددالمي وبحكدددم نلامهدددا السياسدددي المسدددتند إلدددى شدددرعية دينيدددة
ممددا أوجددد أكثددر مددن ، ووجهددات النلددر التددي تلتقددي بشددكل عددام مددع نليراتهددا الخليجيددات

أرضدددية مشددددتركة للحددددوار بددددين الطددددرفين مثدددل التنسددددي  المشددددترك بددددين طهددددران والعربيددددة 
وقدد أعدرب الدرئيس اإليراندي . يتعلد  بموضدوع منلمدة المدؤتمر اإلسدالميالسعودية فيما 
م( عدددددن أملددددده بدددددأن تشدددددهد العالقدددددات اإليرانيدددددة 23/2/2223) خددددداتمي، السددددداب  مدددددؤخرا

 . (30)السعودية مزيدا من التطور بهذا الخصو 
كانت حالدة عددم االسدتقرار فدي سدوق الدنفط العدالمي وتددني أسدعاره ألدندى : مسألة النفط -9

ددا ورئيسددي ا حددتم علددى كددل مددن إيددران مسددتويا تها فددي بعدد  فتددرات التسددعينيات عددامال  مهم 
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والسدددعودية إعددداد  النلدددر فدددي عالقاتهمدددا بهددددف تنسدددي  مواقفهمدددا وسياسددداتهما النفطيدددة 
فقد كان التعار  في وجهات النلدر لسدنوات طويلدة سدبب ا فدي . لتحسين أوضاع السوق 

تعمدل وفد  نلريددة زيداد  اإلنتدا  فددي  ديةلسددعو حيدث كاندت ا، عددم اسدتقرار أسدعار الددنفط
في حين أن النلرية اإليرانية كانت ترى فدي خفد  اإلنتدا  ورفدع ، مقابل خف  السعر

اإليرانددي فددي إطددار منلمددة أوبددك  وقددد أدى التعدداون السددعودي. األسددعار السياسددة المثلددى
تدم  حيدث، طويلدة حقبدةألول مر  منذ  "سقا السعر"أو  "حدود السعر"إلى تحقي  هدف 

دوالرات 1 دوالرا  مدددع نسدددبة تذبدددذب ال تزيدددد علدددى24تحديدددد متوسدددط سدددعر البرميدددل عندددد 
ثدم ارتفدع ، (31)دوالرا  28وأعلدى سدعر ، دوالرا   22على أن يكون أقل سعر للبرميل الواحدد 

دوالر نتيجددة ألزمددة  22حتددى وصددل ألكثددر مددن ، دوالرا 62 دسددعر البرميددل فيمددا بعددد الدد
  .(32)الملا النووي اإليراني

 العوامل والمسببات الخاصة للتقارب: : ثانياا 
، منددذ نهايددة القددرن الماضددي بدددت واضددحةفقددد ، أمددا بالنسددبة لمسددببات التقددارب الخاصددة      

بتطدددورات ملحولدددة فدددي عالقدددات دول مجلدددس التعددداون وذلدددك ، ومندددذ عقدددد مدددن الدددزمن تقريبدددا
وقدد رأت السدعودية أن تبددأ  ،التباعد لم تكرس القطيعدة بدين الجدانبين ذلك أن عناصر. بايران

وكاندت عدد  مسدببات قدد . وكانت األخير  تسعى باالتجاه نفسده، صفحة من التقارب مع إيران
 : (33)منها، عززت هذا التقارب

بددين مسددؤولين فددي قمددة الهددرم السياسددي مددن إيددران  م3992الزيددارات المتبادلددة منددذ عددام  -3
الدفاع اإليراني علدي شدامخاني  ومنها زيار  وزير. وبع  دول مجلس التعاون الخليجي

والتدي تزامندت مدع إعدداد قداد  دول مجلدس التعداون الخليجدي ، (21/4/2222للسعودية )
 . وسنتحدث عن هذا البند الحقا. للقمة التشاورية في عمان

اتفاقيدددات التعددداون العسدددكري بدددين إيدددران وبعددد  دول الخلددديج مثدددل سدددلطنة عمدددان فدددي  -2
 . التسعينات

مندددي بدددين إيدددران والسدددعودية وتتضدددمن أوجددده التعددداون فدددي مجددداالت اتفاقيدددة التعددداون األ -1
 . وسنتحدث عنها فيما بعد، مكافحة الجريمة واإلرهاب و سيل األموال و يرها
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لجدددان( مدددن أهمهدددا اللجدددان العليدددا بدددين  8اللجدددان المشدددتركة بدددين إيدددران ودول المجلدددس ) -4
 . الطرفين

، 4والدذي بلدغ مدا يقدارب ، واإليرانديزيداد  حجدم التبدادل التجداري بدين الجدانبين الخليجدي  -3
 م. 2223مليارات دوالر عام  2

 . (34)إعفاع مواطني دول مجلس التعاون من الحصول على تأشيرات دخول إلى إيران -6
يددران فددي اجتماعددات منلمددة دول األوبددك لمناقشددة زيدداد   -2 التنسددي  التددام بددين السددعودية وا 

بعدددما ، حتددى اآن 2222مددن أوائددل إنتددا  دول األوبددك مددن الددنفط خددالل الفتددر  الممتددد  
 12أدت سياسددات المنلمددة إلددى رفددع سددعر برميددل البتددرول حتددى وصددل إلددى مددا يقددارب 

 . دوالرا فيما بعد 62ثم إلى أكثر من ، (35)دوالرا للبرميل الواحد

فقددد كددان لتبددادل الزيددارات بددين الطددرفين الدددور الكبيددر فددي ، وكمددا يددرى بعدد  الدارسددين      
 كددأهم عامددل بهددذا الخصددو ؛ فقددد تولددد عندده الكثيددر مددن العوامددل التددي عددززت عمليددة التقددارب،
 . من أوجه التقارب

يران: : ثالثاا   تبادل الزيارات بين السعودية وا 
م( 3992مدددايو  ،ه3438مندددذ انتخددداب الدددرئيس اإليراندددي محمدددد خددداتمي )شدددهر محدددرم       

األميدر عبددهللا ولدي العهدد آندذاك أضحت طهران مزارا لكبار المسؤولين السعوديين؛ فقد زارها 
وتعددد أول زيدددار  م، 3992أثندداع مددؤتمر قمدددة المددؤتمر اإلسدددالمي بطهددران فدددي شددهر ديسدددمبر 

وزار وزيدددر الدولدددة وعضدددو م. 3929رفيعدددة المسدددتوى بدددين البلددددين مندددذ قيدددام الثدددور  اإليرانيدددة 
تمي حددامال العزيددز الخددويطر طهددران ب عيددد انتخدداب الددرئيس خددا مجلددس الددوزراع الدددكتور عبددد

رسددددائل مددددن كبددددار المسددددؤولين السددددعوديين إلدددددى الددددرئيس الجديددددد والددددرئيس السدددداب  هاشدددددمي 
كدددل مدددن سدددعود الفيصدددل وزيدددر الخارجيدددة ووفدددد مدددن  م3998وزار طهدددران عدددام . رفسدددنجاني

وفي شهر مدايو عدام . مجلس الشورى السعودي برئاسة رئيس المجلس الشيخ محمد بن جبير
ر الدفاع والنائدب الثداني لدرئيس مجلدس الدوزراع آندذاك طهدران زار األمير سلطان وزي م3999

 حيدددددددددددددددث التقدددددددددددددددى خاللهدددددددددددددددا كبدددددددددددددددار المسدددددددددددددددؤولين علدددددددددددددددى رأسدددددددددددددددهم مرشدددددددددددددددد الثددددددددددددددددور  
  . ويالحي على هذه الزيارات تأكيدها عم  الصداقة واإلصرار على توثي (36)خامنئي علي
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 . العالقات بين البلدين
ات مماثلدددة إلدددى الريدددا ؛ فقدددد قدددام الدددرئيس قدددام الجاندددب اإليراندددي بزيدددار ، وفدددي المقابدددل      

األسدددب  رفسدددنجاني رئددديس مجمدددع تشدددخي  مصدددلحة النلدددام بزيدددار  فدددي شدددهر مدددارس عدددام 
هللا ندوري  على رأس وفد كبير ضم كال من كمال خرازي وزير الخارجية آنذاك وعبد م3998

ام الدرئيس قد م3999وفي مايو عام . وزير الداخلية و يرهم من كبار المسؤولين ورجال الدين
 . محمد خاتمي بجولة عربية شملت كال من سورية والسعودية وقطر

فقد استأنفت الخطو  الجوية فدي كدال البلددين رحالتهدا إلدى البلدد ، ونتيجة لهذه الزيارات      
معر  للصناعات اإليرانية ضم منتجدات  م3998وأقيم في جد  خالل شهر نوفمبر ، اآخر

م بزيددار  3999وقامدت سدفن حربيدة إيرانيدة فدي شدهر مدارس  .أكثدر مدن مدائتي شدركة ومصدنع
 . بروتوكولية إلى الموانئ السعودية كرمز للصداقة بين البلدين

ووصددل األمددر إلددى أن طرحددت إيددران فكددر  التعدداون العسددكري بددين الدددولتين خددالل زيددار        
نددذاك مفضددال إال أن األميددر سددلطان اسددتبعد هددذه الفكددر  آم، 3999األميددر سددلطان لهددا عددام 

وقد توجت السدعودية هدذه العالقدات بدين . التركيز على جوانب التعاون في المجاالت األخرى 
البلدين بتعيين سفير لها في طهدران مدن أبنداع الطائفدة الشديعية الدذي كدان عضدوا فدي مجلدس 

 . (37)الشورى السعودي
تنبدع مدن دوافدع عقائديدة نالحي من الزيدارات التدي يقدوم بهدا المسدؤولون اإليرانيدون أنهدا       

كمدا . بحرصهم خالل زياراتهم تفقد أبناع طائفتهم وتدارس أوضاعهم مع قيداد  البلدد المضديا
كان يحصدل فدي زيداراتهم للسدعودية مدن التوجده إلدى األحسداع والقطيدا و يرهدا مدن تجمعدات 

 . شيعية في المنطقة الشرقية من السعودية
 - أن التقدددارب السدددعودي م2221لددده للسدددعودية  وقدددد أعلدددن الدددرئيس خددداتمي فدددي زيدددار       

كددان ذلددك فددي . بعددد اسددتبعاده حصددول إيددران علددى األسددلحة النوويددة، اإليرانددي ضددمان للمنطقددة
وقددد أوضددح فددي رد عددن تقيدديم العالقددات مددع . (2221/يوليددو/ 36حددديث للددوطن السددعودية )

اليدوم ، ل هدذه السدنةيجب المقارنة بين الوضع قبل سبع سنوات وقبد. فأجاب "جيد ، السعودية
وحققندددا الثقدددة بعددددم تددددخل أي مندددا بشدددأن اآخدددر واحتدددرام الطدددرف ، نحدددن أقدددرب إلدددى بعضدددنا
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وبالتددالي يتمتعددان . . . كمددا حققنددا االطمئنددان بضددرور  توسدديع التعدداون بددين البلدددين، المقابددل
اال جددا وتقاربهمدا وحدل خالفاتهمدا مدن شدأنه أن يكدون فعد، )إيران والمملكة( باألهمية والتدأثير

كمددا وقعنددا بعدددها مددع ، حتددى إننددا توصددلنا فددي هددذا اإلطددار إلددى عقددد االتفاقيددة األمنيددة المهمددة
البحدددرين والددديمن والحدددديث اليدددوم هدددو توقيدددع اتفاقدددات مدددع الكويدددت وعمدددان وسدددائر الددددول فدددي 

 . (38)الخليج"
، (5002ديسدددمبر  8-7)بدددين وبعدددد زيدددار  الدددرئيس محمدددود أحمددددي نجددداد السدددعودية       

مشدداركة فددي اجتمدداع القمددة الطارئددة للدددول األعضدداع فددي منلمددة المددؤتمر اإلسددالمي والددذي لل
فقدد وصدا نجداد القمدة اإلسدالمية االسدتثنائية فدي مكدة المكرمدة بأنهدا ، عقد في مكة المكرمة

مهمددة وجدداعت فددي وقتهددا المناسددب بدددعو  مددن خددادم الحددرمين الشددريفين لمناقشددة المسددتجدات 
وكددان قددد أكددد فددي مددؤتمر صددحفي عقددده فددي قصددر . األمددة اإلسددالمية والتحددديات التددي تواجدده

أن العالقددات اإليرانيددة السددعودية ، الصددفا فددي مكددة المكرمددة بحضددور وزيددر الثقافددة السددعودي
متنامية قدائال إن إيدران والسدعودية دولتدان مؤثرتدان فدي المنطقدة والعدالم اإلسدالمي وأن بينهمدا 

علما بأن الدرئيس نجداد كدان قدد أعلدن فدي . (39)نقا  مشتركة كثير  وأن وجهات النلر متقاربة
 . أول مؤتمر صحفي له عن تعهده بانفرا  العالقات مع العرب

وقددد تواصددلت الزيددارات فددي حقبددة الددرئيس محمددود أحمدددي نجدداد لدددول الخلدديج؛ فقددد قددام       
( هددي األولددى مددن نوعهدا لددرئيس إيرانددي منددذ قيددام 2226/فبرايدر/22نجداد بزيددار  إلددى الكويددت )

وبالنسددبة للخددالف . وصددرح بددالقول أن قددو  بددالده تعددد قددو  لدددول المنطقددةم، 3929الثددور  عددام 
وهددو الخددالف الموجددود بددين البلدددين ، بخصددو  الجددرف القدداري وحقددل الدددر  الكددويتي اإليرانددي

"إنددده ال يوجدددد أي  :قدددائال  ، فقدددد قلدددل الدددرئيس مدددن أهميدددة الخدددالف، مندددذ أكثدددر مدددن ثالثدددة عقدددود
 . (40)خالف  ير قابل للحوار والحل بين الدولتين"

يران وتوجيه العالقات ا: رابعاا   لخليجية اإليرانية: عقد التفاقية األمنية بين السعودية وا 
إن العالقددات السددعودية اإليرانيددة تكتسددب أهميددة خاصددة فددي تشددكيل منلومددة العالقددات       

وذلددك بحكددم الثقددل السياسددي والتدداريخي والددديني واالقتصددادي الددذي تمثلدده ، الخليجيددة اإليرانيددة
علددى فلدديس مددن بدداب الصدددفة أن سياسددة واشددنطن تجدداه منطقددة الخلدديج قددد اعتمدددت . الدددولتان
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لدذلك فقدد . الدورين السعودي واإليراني فدي توجيده سياسداتها بخصدو  المنطقدة لحقبدة طويلدة
أدركددت السياسددة اإليرانيددة منددذ عهددد رفسددنجاني أهميددة العالقددة المتوازنددة مددع العربيددة السددعودية 

وباعتبارهددددا مفتاحددددا لعالقددددات عربيددددة ، لكونهددددا الدولددددة الكبددددرى فددددي مجلددددس التعدددداون الخليجددددي
ونتيجة لذلك فقد شدهدت العالقدات اإليرانيدة السدعودية فدي العقدد األخيدر درجدة عاليدة . متوازنة

تددم ترجمتهددا إلددى زيددارات مددن قبددل المسددؤولين فددي كددال ، مددن التنسددي  االقتصددادي والسياسددي
توجدت بتوقيدع االتفاقيدة األمنيدة بدين البلددين فدي ، كمدا ذكدر سدابقا، البلدين وعلى مستوى رفيع
بحيدث يمكددن القددول إن هددذه االتفاقيدة تمثددل مرحلددة مفصددلية ، م2223 طهدران فددي شددهر أبريددل

بدددل فدددي تددداريخ اإلقلددديم الخليجدددي كلددده نتيجدددة لالعتبدددارات ، لددديس فدددي تددداريخ الددددولتين فحسدددب
 : (41)التالية

إلدددى ، دور وأهميددة الددددولتين فددي تشدددكيل وترسدديخ السياسدددات األمنيددة فدددي منطقددة الخلددديج -3
ا قددد وصددلت مرحلددة مددن العقالنيددة والنضددج  يددر جانددب اقتناعهمددا بددأن العالقددات بينهمدد

 . وحسب ما قيل عن االتفاقية من قبل الطرفين رسميا وا عالميا، مسبوقين
، والجريمدة المنلمدة، على الر م من الطابع األمني لالتفاقية )مواجهة عمليدات التهريدب -2

إذ كاندت  ،فان دالالتها السياسة أكبر بكثير من تلدك القضدايا، الخ(. . . و سل األموال
بدايدددة مرحلدددة تنسدددي  سياسدددي بدددين الددددولتين فدددي عدددد  مجددداالت لضدددمان االسدددتقرار فدددي 

 . المنطقة
يدران -1 ليكدون مفتاحدا فدي المسدتقبل ، تساعد االتفاقيدة علدى تعزيدز الثقدة بدين دول الخلديج وا 

لحدددل الكثيدددر مدددن المسدددائل العالقدددة بدددين ضدددفتي الخلددديج؛ مثدددل قضدددية الجدددزر اإلماراتيدددة 
 . الجرف القاري مع الكويت والسعودية وقضية، المحتلة

ة داالت االقتصددددادية واإلعالميددددداالتفاقيددددة تنسددددي  الخطددددوات بددددين البلدددددين فددددي المجدددد ززدتعدددد -4
 . والثقافية ضمن مباد  التعاون الجماعي واحترام خصوصية اآخر
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الفصل الثال : عوامل التباعد في العالقـات الخليجيـة اإليرانيـة وتـ ثير التقـارب 
 اإليراني على دول الخليج: السعودي 

، لقددد خلدد  التقددارب السددعودي اإليرانددي بعدد  الحساسدديات لدددى بعدد  الدددول الخليجيددة      
وكانت اإلمارات قد كشفت بوضدوح عدن موقفهدا . خاصة الدول التي لديها مشكالت مع إيران

، إيددران مددن هددذا التقددارب باعتبدداره ذو تددأثير سددلبي علددى قضددية الجددزر اإلماراتيددة التددي تحتلهددا
، إلدى وصدا هدذا التقدارب بأنده "تحدده لدبالده" م3999مما دعا وزيدر الخارجيدة اإلمداراتي عدام 

ووصدددا وزيدددر ، "طفوليدددة" :وقدددد رد عليددده وزيدددر الددددفاع السدددعودي بوصدددا تصدددريحاته بأنهدددا
وقدددددد شددددداع آندددددذاك بدددددأن اإلمدددددارات تهددددددد . (42)"بالجاهدددددل عددددددو نفسددددده"، الخارجيدددددة اإلمددددداراتي

ممددا دفددع السددعودية عقددب توقيددع االتفاقيددة األمنيددة ، التعدداون الخليجدديباالنسددحاب مددن مجلددس 
فدان بقيددة دول ، وبصدفة عامددة. مدع إيدران إلددى نفدي الدربط بينهددا وبدين قضدية الجددزر اإلماراتيدة

الخلددديج تدددنهج نفدددس الدددنهج بخصدددو  عالقاتهدددا مدددع إيدددران فدددي دعمهدددا حدددل مسدددألة الجدددزر 
وال مددددن خددددالل مجلددددس التعدددداون ، مجتمعددددة فددددايران ال تتعامددددل مددددع دول الخلدددديج. اإلماراتيددددة
نما يأتي تقاربها مع كل دولة على حد  دون أن تتدخل في طبيعة هدذه العالقدات ، الخليجي وا 

ودون أن تعطددددي الفرصددددة ألي تددددداخل بددددين هددددذه ، وتعتبرهددددا شددددأنا داخليددددا، بددددين دول الخلدددديج
فهمدددت اإلشدددارات وعلدددى مددا يبددددو فددان دول الخلددديج قددد . العالقددات وبدددين عالقاتهددا بكدددل منهددا

 . اإليرانية بهذا الشأن محترمة هذه الر بة

 عوامل التباعد في العالقات الخليجية اإليرانية: 
اإليرانيددة نحددو مزيددد مددن التنددافر؛ تمثددل  - لقددد دفعددت عددد  عوامددل بالعالقددات الخليجيددة      

تبهدت السدعي  أو عوامل، عقبات أمام نمو العالقات الخليجية اإليرانية نحو مزيد من التقارب
ومنهدددا مدددا هدددو خدددا  بلدددروف ، منهدددا مدددا هدددو ديندددي/ ثقدددافي وسياسدددي وأمندددي، نحدددو التقدددارب

 : (43)ومن أهمها، خارجية
يدران الف بدين اإلمدارات دتعدد مسدألة الخد حدول الجدزر الدثالث: اإليراندي اإلمداراتي زاعدالن أولا: وا 

تر فددي منطقددة حدول جددزر أبددو موسددى وطمددب الكبددرى وطمددب الصددغرى سددببا مددن أسددباب التددو 
ويعدددود سدددبب التدددوتر بدددين إيدددران ودول الخلددديج العربيدددة إلدددى حقيقدددة أن إيدددران . الخلددديج العربدددي
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حيددددث عقدددددت ، (44)3923تددددرف  حتددددى اآن مناقشددددة موضددددوع الجددددزر التددددي احتلتهددددا عددددام 
إال أن جميدع هدذه المحداوالت بداعت ، جلسات عدد  لمحاولدة حدل المشدكلة سدلميا بدين الطدرفين

، هددذا النددزاع عقبددة فددي تطبيددع العالقددات بددين إيددران والدددول العربيددة الخليجيددةويعددد . (45)بالفشددل
فبدأت اإلمارات تشعر فدي بدايدة التقدارب السدعودي اإليراندي أنده . وخاصة في المجال األمني

حدل القضدية مدع رفضدها سيكون على حسدابها باعتقادهدا أن إيدران هدي مدن يصدعد األمدر فدي 
لدوليدة. أو حتدى رفد  إيدران ألن تكدون مدن أجندد  مباحثاتهدا إحالة القضية إلى محكمة العددل ا

مددع الجانددب السددعودي مناقشددة موضددوع الخددالف علددى الجددزر. لقددد أعلددن وزيددر الدددفاع اإليرانددي 
( بدأن إيددران تر ددب فدي حددل الخددالف الحددودي مددع اإلمددارات 2222/أبريددل/23علدي شددامخاني )

ي علددى ضددرور  تعدداون البلدددين لتحقيدد  عددن طريدد  الحددوار. وذلددك بعددد االتفدداق السددعودي اإليراندد
. ونتيجدددة للتقدددارب السدددعودي اإليراندددي (46)أمدددن المنطقدددة نتيجدددة للزيدددارات المتبادلدددة بدددين الطدددرفين

سددريع الخطدددى فقددد انزعجدددت اإلمددارات ممدددا أدى إلددى مقاطعدددة الشدديخ زايدددد آل نهيددان ألول مدددر  
م، حيدث انتهدت أعمدال 3999القمة التشاورية لدول الخليج التي عقدت في جد  فدي شدهر مدايو 

 . (47)القمة دون بيان وزاري 

، وعلدددى الدددر م مدددن انفتددداح إيدددران مدددؤخرا علدددى مختلدددا دول مجلدددس التعددداون الخليجدددي      
فما تزال السياسة الرسمية العامدة لددول مجلدس التعداون تعكدس ضديقا ، خاصة تجاه السعودية

ويعددود . ية اإليرانيددة فددي المنطقددةسددائدا أو شددكا فيمددا يتعلدد  بالطموحددات اإلسددتراتيجية والسياسدد
هددذا الشددعور باألسدداس إلددى المشددكلة األساسددية التددي مددا تددزال تنتلددر الحددل بددين إيددران ودولددة 

لدذا فدان إمكانيدة اسدتمرار الموقدا اإليراندي . (48)اإلمارات العربية المتحد  حول الجزر الدثالث
، لدددة مدددن االسدددتمراريةمدددن مسدددألة الجدددزر تجعدددل التندددافر بدددين إيدددران والددددول الخليجيدددة فدددي حا

وخاصة بعد محاوالت إيدران المتكدرر  انتقداد البياندات الختاميدة الصدادر  عدن قمدم دول مجلدس 
 . التعاون ألنها تدين إصرار إيران على احتالل الجزر اإلماراتية

 عدفدددي تسدددوية عالقاتهدددا مددد السدددعوديةدول الخلددديج فدددي اسدددتمرار  اإلمدددارات وبعددد  وتدددرى       
علمددا بددأن العالقددات اإلماراتيددة . واجس اإلماراتيددة ال يخدددم عالقدداتهم األخويددةإيددران وا  فددال الهدد

، اإليرانيددة فددي وضددع جيددد وأفضددل مددن بعدد  الدددول الخليجيددة األخددرى؛ فعلددى سددبيل المثددال
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والتمثيدل الدبلوماسدي ، مليدار دوالر فدي العدام 33212فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلدى 
بدل ، والتخوف اإلماراتي ال ينبع من أساس تجاري أو  يره. رفيعبينهما ال يزال على مستوى 

مددن خشدديتها أن يكددون موضددوع الجددزر المتنددازع عليهددا قددد يتراجددع فددي سددلم األولويددات الملحددة 
ومدن ثدم يكدون موضدوع التقدارب السدعودي اإليراندي ، لبرامج مجلس التعاون الخليجي التنفيذية

أن السددددعودية باسددددتمرار كانددددت تؤكددددد بددددأن مددددع العلددددم بدددد. علددددى حسدددداب دول مجلددددس التعدددداون 
بدل تدأتي ضدمن متطلبدات المرحلدة ، عالقاتها مع إيران ليست ضدد أحدد وال علدى حسداب أحدد

هدذا إضدافة إلدى أن السدعودية . وحاجة المنطقة والعالم العربي واإلسالمي لمثل تلك العالقات
( التدي تمخضدت عدن كانت قد شاركت بوزير خارجيتها في اللجنة الثالثيدة )مدع عمدان وقطدر

ور ددم مددا تددردده إيددران مددن . قمدة مجلددس التعدداون لمتابعددة موضددوع الخددالف اإليراندي اإلمدداراتي
ويسداند . (49)نوايا حسنة بين الحين واآخر للدت الجدزر اإلماراتيدة دون حدل يرضدي الطدرفين

ة التدي جدار الريبة لدى الدول الخليجية الرف  اإليراني  ير المسوغ لكافدة المبدادرات السدلمي
 . تدعو لحل المشكلة عن طري  الحوار أو التحكيم الدولي

، الخالف الطائفي بين المذهب السني الدذي تعتنقده  البيدة شدعوب دول الخلديج العربيدة ثانياا:
ولكدن . وهذه قضية كثر فيهدا اللغدط حتدى يومندا الحاضدر. والمذهب الشيعي الذي تتبناه إيران
هدو الدوعي لنقطدة ، العربدي واإليراندي نتيجدة لمدا يحددث، نالتوجه الحالي المالحي مدن الطدرفي

فدددي ، مهمدددة وهدددي وجدددوب االسدددتفاد  مدددن إمكاندددات الشددديعة خاصدددة أن لهدددم دولدددة قويدددة نسدددبيا
مواجهة مخططات أعداع اإلسالم اللاهرين كداليهود والصدليبيين لمواجهدة الهجمدة علدى ديدار 

أمددددا بالنسددددبة للشدددديعة فددددي . ةأفضددددل مددددن التندددداحر الددددداخلي بددددين الفددددرق اإلسددددالمي، اإلسددددالم
فانددده مندددذ التسدددعينيات فقدددد أعطدددت الحكومدددة السدددعودية للطائفدددة الشددديعية الفرصدددة ، السدددعودية

وذلدك بعددما سداد الهددوع فدي العالقدة ، للتعبير عن رأيهدا باعتبدارهم جدزعا ال يتجدزأ مدن الدوطن
يددران دون تفرقددة مددن فالشدديعة فددي السددعودية لهددم حقددوق كبقيددة الشددعب وال يجدد. بددين السددعودية وا 

وينددالون مثددل ، قبددل الدولددة وال يعيشددون عيشددة أقليددة كمددا هددو الحددال فددي بقيددة الدددول األخددرى 
ذا حاولنددا أن نجددري مقارنددة .  يددرهم مناصددب قياديددة ويمارسددون حقهددم فددي العبدداد  والتجددار  وا 
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بين السدنة فدي إيدران والشديعة فدي  يرهدا )وبخاصدة فدي السدعودية( لتفحصدنا بيدان رابطدة أهدل 
 : (50)على النحو اآتي، على الر م من التحرز من األخذ به على إطالقه، سنة في إيرانال
ال يوجد في الحكم اإليراني واحدد مدن مسدلمي السدنة؛ ال وزيدر وال سدفير وال رئديس بلديدة  -أ

وهددم مددن األكددراد ، علمددا بددأن ثلددث السددكان مددن أهددل السددنة. الددخ. . . وال مولددا كبيددر
 . "فالحكم في إيران هو حكم طائفي". فرس وبع  العربوالبلوش والتركمان وبع  ال

قيام إيران بقتل علماع السدنة وهددم عشدرات المسداجد وال يوجدد مسدجد واحدد ألهدل السدنة  -ب
مع وجدود عددد مدن الكندائس والمعابدد للنصدارى و يدر ، في طهران وجميع المدن الكبرى 

األقليدددات  يدددر  المسدددلمين علمدددا بدددأن عددددد أهدددل السدددنة فدددي طهدددران وحددددها يفدددوق جميدددع
 . (51)المسلمة

محاولة إجراع منداورات بحريدة كبيدر  فدي بعد  األحيدان فدي الخلديج عندد مضدي  هرمدز  - 
لهارا لقوتها، وبحر عمان  . في محاولة إلثار  الدول الخليجية وا 

تأييددد إيددران لددبع  السياسددات النفطيددة المناوئددة للسددعودية؛ ومنهددا التأييددد اإليرانددي عددام  ثالثــاا:
هددذا . رشددح الفنزويلددي ألمانددة منلمددة األوبددك ضددد المرشددح السددعودي األوفددر حلددام للم2223

إضدافة لدبع  السياسدات النفطيدة اإليرانيدة التدي كاندت تخدر  عدن الحصد  المقدرر  لهدا مددن 
عندددما قامددت إيددران ، خيددر دليددل علددى ذلددك م2223قبددل المنلمددة؛ ومددا حدددث فددي أواخددر عددام 

علدى الدر م ، ألا برميل عدن حصدتها المقدرر  لهدا 348بزياد  إنتاجها في شهر تموز بمقدار 
 . (52)من نفي مندوبها آنذاك كالمبور أردبيلي في مجلس أمناع أوبك

وازديداده م، 3993الوجود األمريكي العسكري في منطقة الخليج منذ حرب الخلديج عدام  رابعاا:
عدراق إلدى دويدالت فكدل القدوى اإلقليميدة تدرف  فكدر  تقسديم ال. بعد االحتالل األمريكي للعراق

وذلددك نتيجددة لخددوفهم مددن وجددود عددراق ضددعيا أو مقسددم يددؤدي إلددى تنددافس بعدد  ، صددغير 
علدددددى كسدددددب األفضدددددلية السياسدددددية واالقتصدددددادية ، خاصدددددة إيدددددران أو تركيدددددا، القدددددوى األخدددددرى 

وكددذلك فددان . ممددا قددد يددؤدي إلددى التنددافر بددين الدددول الخليجيددة، (53)اإلسددتراتيجية فددي المنطقددة
الدذي يعدد فدي  يدر مصدلحة الواليدات ، نطن من التقارب الخليجي اإليرانيمعارضة وقل  واش

وضدددد العدددراق بعدددد خاصدددة بعدددد فشدددل الواليدددات المتحدددد  فدددي سياسدددتها ضدددد إيدددران ، المتحدددد 
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لعددراق، فددان السياسددة ل األمريكددي بعددد االحددتاللفاحتاللدده، قددد يددؤثر سددلبا علددى عمليددة التقددارب. 
النلددام الدددولي القددائم، الممثددل فددي ميثدداق األمددم المتحددد ، األمريكيددة فددي المنطقددة بدددأت تدددرك أن 

ال يالئددددم مقتضددددديات توجهاتهدددددا الجديددددد  فدددددي هدددددذه المنطقدددددة الحساسددددة سدددددعيا للهيمندددددة الكونيدددددة 
م لتكددون لدديها الكلمددة األولدى فددي شددؤون 2223باسدتغاللها هجمددات الحدادي عشددر مدن سددبتمبر 

ارب والتعدداون همدا خيددر وسديلة للحمايددة مددن المنطقدة. وبالتددالي فقدد أدركددت دول المنطقدة أن التقدد
المخططدددات األمريكيدددة. وقدددد لهدددر الخدددالف العميددد  بدددين الواليدددات المتحدددد  والسدددعودية حدددول 

م، وذلدك عنددما 2222/كدانون الثداني/ ينداير 29الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى اإلعالن في 
فاع" عددن السياسددة األمريكيددة أعلددن ولددي العهددد السددعودي األميددر عبددد هللا أندده: "مددن الصددعب الددد

في الشرق األوسط، وذلك بسبب انحياز واشدنطن المطلد  إلدى المواقدا المتطرفدة التدي ينتهجهدا 
. وهددذه كلهددا أدت إلددى حصددول تقددارب (54)رئدديس الددوزراع اإلسددرائيلي شددارون ضددد الفلسددطينيين
  سعودي إيراني في المنطقة، بدال من التنافر بينهما.

لقد أعربدت الكثيدر مدن دول المنطقدة . جي من البرنامج النووي اإليرانيالتخوف الخلي خامساا:
عن قلقها العمي  تجاه البرنامج النووي اإليراندي ألن انعكاسداته لدن تقتصدر علدى أمدن منطقدة 

ومدع هدذا القلد  الواضدح . ولكن على أمن الشدرق األوسدط والعدالم بشدكل عدام، الخليج فحسب
، األميدددر سدددعود الفيصدددل، ال أن وزيدددر الخارجيدددة السدددعوديبشدددأن البرندددامج الندددووي اإليراندددي إ

حداول أن يلطدا ويهدد  الوضدع مدع إيدران وذلددك بعدد أزمدة األخيدر  فدي برنامجهدا الندووي مددع 
ن . . . "إن عالقة المملكة مع إيران عالقدة صدريحة ومنفتحدة: عندما قال، المجتمع الدولي وا 

مكاندات عليمد ة ألن تكدون قدو  مدن أجدل االسدتقرار فدي إيران دولة عريقة ولها تاريخ طويدل وا 
إن السياسة التي اتفقنا عليهدا هدي أن تكدون منطقدة الخلديج ومنطقدة الشدرق األوسدط . المنطقة

وسنواصل الحدوار مدع اإليدرانيين ونتحددث إلديهم عمدا نشدعر ، خالية من أسلحة الدمار الشامل
جميدع  االعتبدار مصدالح به مدن قلد  ونحدن واثقدون بأنده يمكنندا الوصدول إلدى تفداهم يأخدذ فدي

دول المنطقة بصور  جماعية لنتأكد من أننا نستطيع أن نجعل منطقتندا منطقدة آمندة ومسدتقر  
وفدي رده علدى سدؤال عدن موقدا المملكدة مدن . خاصة وأنها مدن المنداط  المهمدة فدي العدالم"
، ر"قددال األميددر "إن المملكددة تفضددل نهددج الحددوا. إحالددة ملددا إيددران النددووي إلددى مجلددس األمددن

معربدا عدن أملده بدأن ال . واصفا إيران "بأنها تقبل االستماع واألخذ والرد بدديال عدن المواجهدة"
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العزيدز مدؤخرا  هللا بدن عبدد وقد أقدر الملدك عبدد. (55)"تكون إيران را بة في حياز  سالح نووي"
األمريكيدة بوجدود الخالفدات مدع الواليدات المتحدد  ، سدي. بدي. لمحطة أ، في حديث مطول له

. اصددة فيمددا يتعلدد  األمددر بمسددائل مثددل القضددية الفلسددطينية والحددرب فددي أفغانسددتان والعددراقخ
إنها دولة صدديقة وبلدد مسدلم نأمدل بدأال يصدبح عقبدة فدي وجده ، وبالنسبة إليران فقد قال عنها

"إن العدالم يحدرم هدذه األسدلحة : أمدا بالنسدبة لألسدلحة النوويدة فقدال. األمن والسالم في العراق
 . (56)ن إيران أن تعمل على ذلك"راجيا م

الفصل الرابع: تطورات الوضع العراقي بعد الحتالل وعملية التقارب السـعودي 
 اإليراني: 

بددعا شهدت منطقة الخليج خدالل العقددين والنصدا الماضديين عدد  حدروب وصدراعات       
م، 0880م م(، ومرورا بحرب تحريدر الكويدت عدا0899-0891من الحرب العراقية اإليرانية )

وانتهدداع بددالحرب األمريكيددة البريطانيددة علددى العددراق، والتددي نددتج عنهددا سددقو  النلددام العراقددي فددي 
م. ومدا يهمندا هندا هدو الحدديث عدن تطدورات الوضدع العراقدي بعدد 3112التاسع من أبريدل عدام 

االحددتالل األمريكدددي وتقدداطع المصدددالح المشددتركة لألطدددراف ذات العالقددة وتأثيرهدددا علددى عمليدددة 
فلقدد تذبدذبت العالقدات الخليجيدة اإليرانيدة نتيجدة للوضدع العراقدي مدع لتقارب الخليجي اإليراندي. ا

أن السددمة الغالبددة كانددت السددير نحددو التقددارب علددى الددر م مددن بعدد  التصددريحات الرسددمية التددي 
كانددت تصدددر بددين الفينددة واألخددرى مددن الطددرفين، وبخاصددة مددن السددعودية، والتددي كانددت تعكددر 

ت بينهمددا بسددبب دقددة وحساسددية الموضددوع العراقددي لكددال الجددانبين، وكددذلك بسددبب صددفو العالقددا
 التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. 

 تطورات الوضع في العراق: : أولا 
 أيدةيران ضد إلخط الدفاع األول  دالعراق يعف إستراتيجيا إليران؛ العراق عمقا يمثل      
وكدان العدراق علدى مددار التدأريخ هدو . محاولدة تغييدر نلامهداو  احتوائهدا أو الجتياحهدامحاولة 

فددددايران والعددددراق علددددى مسددددتوى . إيددددرانالعسددددكرية التددددي اجتاحددددت  للحمددددالتة الرئيسدددد وابددددةالب
العالقددات المتبادلددة لددم يتخلصددا تمامددا مددن حالددة العددداع التددي تولدددت طددوال المواجهددة الطويلددة 
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بقداع إيدران علدى الحيداد أثنداع حدرب الخلديج وعلدى الدر م مدن . بينهما في حرب الخليج األولى
فقد بقيت العالقات العراقية اإليرانية تعاني نوعا مدن الشدك قدادت أحياندا إلدى م، 3993الثانية 

وقدد تفداقم هدذا التدوتر بتسدلل المليشديات المسدلحة عبدر الحددود مدن أراضدي ، شيع مدن التدوتر
 . (57)كلتا الدولتين إلى داخل أراضي الدولة األخرى 

فددان إيددران التددي سدداهمت فددي إسددقا  حركددة طالبددان عبددر دعمهددا ، وعلددى مسددتوى آخددر      
، وتأييدددها لتشددكيل حكومددة مؤقتددة فددي مددؤتمر بددون ، للتحددالا الشددمالي األفغدداني فددي الحددرب

والتقارب الدذي حددث أثنداع الحدرب والدذي تجلدى فدي المصدافحة األولدى مدن نوعهدا مندذ الثدور  
ر الخارجيددة األمريكددي السدداب  كددولن بدداول ونليددره اإليرانددي بددين وزيدد م3929اإلسددالمية عددام 

( فددددي نيويددددورك للبحددددث فددددي مسددددتقبل 2+6كمددددال خددددرازي( خددددالل اجتمدددداع لجنددددة ))السدددداب  
ولكددن سددرعان مددا تالشددى هددذا التقددارب بسددبب كثددر  الخالفددات األمريكيددة اإليرانيددة . أفغانسددتان

فات اإلقليمية نتيجة وجود القدوات والخال، ومنها استمرار الحلر االقتصادي األمريكي ضدها
هددذا باإلضددافة إلددى عددداع . األمريكيددة فددي الخلدديج وفددي أفغانسددتان وبعدد  دول آسدديا الوسددطى

ومسدددداند  إيددددران لحركددددات المقاومددددة اللبنانيددددة والفلسددددطينية ضددددد االحددددتالل ، إيددددران إلسددددرائيل
ن باتجدددداه العددددداع ودفددددع إسددددرائيل بواشددددنط، وانحيدددداز الواليددددات المتحددددد  إلسددددرائيل، اإلسددددرائيلي

"إن إيددران : بقولدده، م2221مددايو  12مددن أمثددال تصددريح وزيددر الدددفاع اإلسددرائيلي فددي ، إليددران
تعكدددا علدددى تطدددوير صدددواريخ  يدددر تقليديدددة بعيدددد  المددددى باسدددتطاعتها إصدددابة أهدددداف فدددي 

فقددددد فدددداقم الوضددددع العراقددددي وتطوراتدددده وتددددداخل السياسددددات األمريكيددددة . (58)الواليددددات المتحددددد "
 بخاصة بعدد قيدام. مع السياسات اإليرانية من تعقيد عملية التقارب الخليجي اإليراني للمنطقة
ن اجدل تعزيدز وجودهدا وهيمنتهدا مد فعالدة بخطدوات، الغزو األمريكي للعدراق في أعقاب، إيران
هددذه  بحيددث تمكنددت، بهدداالطائفيددة المرتبطددة  السياسددية مددن خددالل التنليمددات واألحددزاب يددهعل

والحرس الحكدومي وعلدى وزارت الدولدة مسدتغلة  األمن هيمنتها على قواتتحقي   منالهيئات 
خددددط المواجهددددة بددددين الواليددددات  العددددراق إذ أصددددبح. األمريكددددي المعددددادي ألهددددل السددددنة الموقددددا
كبدر أ بايقداعالمعركدة إلدى السداحة العراقيدة  نقدلإيدران  ةحاولدم ن بعددمدع إيدرا وحلفائهداالمتحدد  
 . (59)إيران وجودها في العراقعززت أن بعد  األمريكية بالقواتالخسائر 
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فددان إيددران قامددت بعددد  أمددور لضددمان حسددم الوضددع فددي العددراق لصددالحها ، ومددع ذلددك      
لتحقدد  نوعددا مددن التقددارب مددع الدددول الخليجيددة وعلددى رأسددها السددعودية؛ ومددن أهمهددا محاولتهددا 

االعتدراف ، عدراقيينواسدتيعابها لعشدرات اآالف مدن المهجدرين ال، االعتراف بالحكومة المؤقتدة
وتقدددديم المسددداعدات العينيدددة والماديدددة للعدددراق كالتسدددهيالت البنكيدددة ، بمجلدددس الحكدددم االنتقدددالي

 . (60)واالئتمانية

إيرانددي فددي معلددم اللقدداعات السددعودية  - وكددان الوضددع العراقددي موضددع حددوار سددعودي      
 م( بدين الملدك عبدد5002ديسدمبر  8-7اإليرانية؛ فنتيجة للقاع عقد في مكة المكرمة )بين 

تددم بحددث القضددايا المهمددة التددي تواجدده العددالم اإلسددالمي وأهمهددا ، هللا والددرئيس اإليرانددي نجدداد
وقد كانت وجهتدا النلدر اإليرانيدة والسدعودية تجداه أزمدة الحكومدة . األزمة العراقية والفلسطينية

ن حددددل األزمددددة العراقيددددة متقاربددددة لكنهمددددا تختلددددا فددددي األسدددداليب؛ فالعربيددددة السددددعودية تددددرى أ
الحكومية فدي العدراق يدتم مدن خدالل المسداوا  بدين مختلدا الطوائدا والتيدارات الموجدود  علدى 

أما إيدران فانهدا تدرى . مع أن "المساوا " تعطي لجميع األقليات والطوائا الوزن نفسه. الساحة
 حدددل األزمدددة يكمدددن فدددي مغدددادر  قدددوات االحدددتالل األمريكيدددة ليقدددوم الشدددعب العراقدددي فدددي تقريدددر

وتعتقددد إيددران أن أي حكومددة عراقيددة لددن تددنجح إال إذا شددملت كافددة الطوائددا . مصدديره بنفسدده
ونتيجة لذلك فقد تعدزز التقدارب السدعودي اإليراندي بعدد أن . واألقليات كل حسب وزنه ونسبته
 . ولو مبدئيا حول العراق، (61)ترك البلدان جانبا من خالفاتهما

في الشؤون العراقية فقد اختلا الموقدا السدعودي تجداه وبسبب تعالم التدخل اإليراني       
أن الواليدات  م2223قد أكد وزيدر الخارجيدة السدعودي سدعود الفيصدل فدي أواخدر عدام إيران؛ ف

وأن واشدنطن تسدلم العدراق لييدرانيين علدى ، المتحد  مسؤولة عن التناحر الطدائفي فدي العدراق
ر اإليرانددددي المتعددددالم فددددي العددددراق وذلددددك نتيجددددة لشددددعور السددددعوديين بالدددددو ، طبدددد  مددددن ذهددددب

مددن الغددزو حتددى يقددال إن أكبددر الددرابحين . وبالمضددار التددي ستصدديبهم لمددا يحصددل فددي العددراق
األمريكددي للعددراق كانددت إيددران، بشددهاد  وزيددر الخارجيددة السددعودي. بحيددث أصددبحت إيددران أهددم 

نمدا  باعتبارهدا العبدا وأقوى من الدول الخليجية معا لديس مدن ناحيدة نفوذهدا فدي داخدل العدراق، وا 
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إقليميا مهما. وقدد  داب عدن السدعوديين أن سدقو  النلدام البعثدي فدي العدراق سديقود إلدى تعدالم 
  .(62)الدور اإليراني في العراق ومن ثم في الخليج بأكمله

فتفدداقم الوضدددع فدددي العدددراق مدددؤخرا زاد مدددن التدددخل اإليراندددي فدددي شدددؤونه الداخليدددة حتدددى       
 والواليددات المتحدددد ، قددة إيرانيددة رابحددة تجدداه دول المنطقددة بعامددةأصددبح الموضددوع العراقددي ور 

وهددذا مددا يمكددن مالحلتدده مددن خددالل دعددو  زعدديم المجلددس األعلددى للثددور  اإلسددالمية . خاصددة
والددذي وصددفتها جبهددة التوافدد  ، العزيددز الحكدديم إيددران إلددى فددتح حددوار مددع واشددنطن مددؤخرا عبددد

. "تددخال صدارما فدي الشدأن العراقدي ال مسدوغ لده" مقعدا في البرلمان( بأنهدا تعدد 44العراقية )
"محاولدددة لشدددرعنة التددددخل  :وكدددذلك وصدددفتها هيئدددة علمددداع المسدددلمين السدددنة فدددي العدددراق بأنهدددا

 . (63)اإليراني في العراق"

اإليراندددي لمدددا يجدددري فدددي العدددراق يدددتلخ  فدددي رفددد  الوجدددود األمريكدددي فدددي  فدددالموقا      
ا الممتددد  معدده ويسددهل الطريدد  إلسددرائيل للعبددور إلددى باعتبدداره احددتالال يهدددد حدددوده، العددراق

ويسددهل أي تحددالا بددين واشددنطن مددع األكددراد الددذين يمثلددون أكبددر أقليددة فددي ، منطقددة الخلدديج
بوجدود أعدداد كبيدر  وبمعنى آخر فاألهمية العراقيدة إليدران تدتلخ  . المنطقة تعيش دون دولة
لعوامددل الحدددود  ةباإلضدداف، ة بددايرانوالددذين تددربطهم عالقددات تاريخيدد، مددن الشدديعة فددي العددراق

الواليدددات المتحدددد  إلدددى تسدددليم  توجدددهمدددن  لقل  الخليجدددي وخاصدددة السدددعوديافددد. (64)المشدددتركة
حيث أعلن الدرئيس جدور  بدوش أن الواليدات المتحدد  ، العراق إلى إيران هو قل  منتج سياسيا  

ميدر سدعود الفيصدل تصدريحات األف. الجبهدة األولدى لمقاومدة اإلرهداب قررت أن تكدون العدراق
هللا ملدددك األردن تصدددريحاته حدددول  فتحدددت آفاقدددا  سدددب  وأن حجبدددت عنددددما أطلددد  الملدددك عبدددد

 . (65)الهالل الشيعي

فالسياسدددة اإليرانيدددة اآن إزاع العدددراق تعمدددل بخطدددين متدددوازيين أحددددهما ميدددداني واألخدددر       
يرانددي وتوجيدده سياسددي، وان الخطددين يخدددمان بعضددهما الددبع  وصددوال إلددى تعزيددز النفددوذ اإل

، بغدد  النلددر عددن تقاربهددا مددع السددعودية. وقددد (66)ضددربات للسياسددة األمريكيددة فددي المنطقددة
يدددران ولددديس عدددامال للتقدددارب، وكاندددت البدايدددة  يكدددون العدددراق عدددامال للتندددافر بدددين السدددعودية وا 
تصدددريح وزيدددر الخارجيدددة السدددعودي آندددا الدددذكر، ومحاولدددة العربيدددة السدددعودية التقدددرب مدددن بعددد  
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عالقاتها مدع العدراق، ومثدال ذلدك اسدتقبال الملدك عبدد هللا بدن العراقية صاحبة النفوذ لتعزيز الفئات 
  .(67)( أثناع تأديته للحج يناير الماضي2226/يناير/32عبد العزيز مقتدى الصدر )

فدددان التطدددورات الجديدددد  فدددي العالقدددات اإليرانيدددة األمريكيدددة بخصدددو  ، وفدددي المقابدددل      
شدكلت عدامال للتندافر والجدذب مدا بدين ، هداف األمريكية مدن  زوهدا لدهالعراق بعد وضوح األ
وبخاصدددة السدددعودية؛ ألن طبيعدددة األهدددداف األمريكيدددة تمدددس وتعندددي ، إيدددران والددددول الخليجيدددة

وبخاصدة أهددافها مدن  زوهدا دولدة عربيدة عضدو فدي ، الدول الخليجية العربية أكثر من إيدران
 : مهاهكان أ  كية من  زوها للعراقفاألهداف األمري. جامعة الدول العربية

 . سرائيلإلتهديدا  مستقبليا   ضرب القو  العسكرية العراقية لئال ت شكل -3
 البنيدددةوالتدددي كدددان لهدددا أبلدددغ األثدددر فدددي دعدددم ، ضدددرب القدددو  االقتصدددادية للددددول الخليجيدددة -2

على مسدتوى العدالم مدن  )وضرب الصحو  اإلسالمية نفسها( التحتية للصحو  اإلسالمية
 باإلضددافة لمددا تمثلدده. و يددر ذلددك كتددبومجددالت و  وجامعدداتومراكددز ومدددارس  مسدداجد

ومددن ، الكيدان الصدهيوني وللشدعب الفلسدطيني مددعمدن دعدم لددول المواجهدة  دول الخلديج
 . تنمية واعد  لشعوب المنطقة

 . وضع بترول المنطقة تحت السيطر  شبه المباشر  للقوات األمريكية -3
 . قة انطالقا من العراق كما تخطط الواليات المتحد احتمال وصول إسرائيل إلى المنط -4
فددددر  الصددددلح بددددين العددددرب والكيددددان الصددددهيوني بمددددا ي حقدددد  الهيمنددددة اإلسددددرائيلية علددددى  -5

ددمي بالشددرق األوسددط الجديددد ، ويضددمن لهددا االسددتقرار المسددتقبلي المنطقددة وتدشددين مددا س 
 . الدينية والقومية لروابطال من ابد

بعضدددها ضدددد الدددبع  اآخدددر  تحدددري ب، قدددة بدددين األنلمدددةإثدددار  القالقدددل فدددي دول المنط -6
ين األنلمة والشعوب من خالل اسدتفزاز الشدعوب وكذلك ب، بعضها من بع  وتخويا
ومددن خددالل األعبدداع االقتصددادية المترتبددة علددى الحددرب ، فددي المنطقددة األمريكدديبددالوجود 
 . حياتهممما يؤثر على معيشة الناس و ، العسكري األمريكي بعد الحرب الوجودوعلى 

فحسددب الرؤيددة األمريكيددة فددان أولوياتهددا االسددتراتيجية فددي منطقددة الشددرق األوسددط بعددد       
 :تدم التأكيدد عليهدا فدي بعددين حيدويين اثندين همدا، م2223أحداث الحادي عشدر مدن سدبتمبر 
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وكدددذلك الخدددال  مدددن النلدددام العراقدددي وخروجددده مدددن معادلدددة الصدددراع ، الدددنفط وأمدددن إسدددرائيل
محاولدددة إلضدددعاف جبهدددة المعارضدددة للسياسدددات اإلسدددرائيلية ولعمليدددة  ،(68)ئيليالعربدددي اإلسدددرا

لتطويدع الددول العربيدة األخدرى والددول المجداور  لهدا وعلدى رأسدها إيدران ، التسوية فدي المنطقدة
فان البيئة الدولية التي تجسدت في قطدب واحدد معداد ، وبالتالي. لصالح الرؤى األمريكية تلك
أدى إلددى تقاربهددا مددع دول الخلدديج وبخاصددة مددع أكثرهددا ثقددال سياسدديا لدولددة مهمددة مثددل إيددران 

 . وماليا وهي العربية السعودية
ي لحددي علددى هددذه األهددداف األمريكيددة بأنهددا مدددعا  لضددرور  التعدداون والتقددارب اإليرانددي       

 ،ولكدن. بددال مدن حداالت التندافر والتجداذب، الخليجي لمصلحة أمن واستقرار المنطقدة برمتهدا
، فان التطورات األخير  قد تحدث أمور جديد  فدي العالقدات الخليجيدة اإليرانيدة ،ى ما يبدوعل

( يددتهم إيددران 33/1/2226والعالقددات اإليرانيددة األمريكيددة؛ فهددا هددو الددرئيس األمريكددي بددوش )
والتدددأثير علدددى نتيجدددة العمليددة السياسدددية أو علدددى الوضدددع ، بتددأجيج أعمدددال العندددا فدددي العددراق

. . . اولددة إلقندداع الشددعب األمريكددي "بأننددا ال نسددتطيع االنتصددار فددي العددراقفددي مح، األمنددي
وبالنتيجددة فقددد تذبددذبت العالقددات الخليجيددة . )معترفددا( بددأن الوضددع فددي العددراق ال يددزال متددوترا"

 . اإليرانية وفقا لمستجدات الساحة الخليجية وتأثيراتها الدولية

الســـعودي اإليرانـــي والملـــ  النـــووي التطـــورات األخيـــرة فـــي عمليـــة التقـــارب ثانيـــاا: 
  اإليراني:
، وممددثال   قائدددا   32م( التددي اسددتجاب لهددا 2223/ديسددمبر/9كانددت قمددة مكددة المكرمددة )      

قددد شددكلت مناسددبة لعقددد لقدداعات هامشددية كددان مددن ، األعضدداع فددي منلمددة المددؤتمر اإلسددالمي
رئيس نجدداد فددي مددؤتمر حيددث تحدددث الدد. أبرزهددا لقدداع بددين الملددك السددعودي والددرئيس اإليرانددي

صددددحافي مؤكدددددا أندددده: "لدددديس هندددداك خالفددددات بددددين األشددددقاع، إيددددران والسددددعودية بلدددددين مهمددددين 
مصدديريين ومددؤثرين فددي المنطقددة والعددالم اإلسددالمي والعددالم برمتدده". وقددال أيضددا  إن "التعددداطا 

أملده فدي بيننا موجود ووجهات النلر متطابقة في اتخداذ القدرارات المختلفدة والدوليدة، معربدا عدن 
"اسددتمرار المحادثددات حددول العددالم اإلسددالمي بددين جميددع دول العددالم اإلسددالمي. . . نحددن نعتقددد 

 . (69)أن العلوم والتقنيات يجب أن تكون في خدمة االستقرار والشعوب"
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العزيدددز أعلدددن عدددن دعمددده  هللا بدددن عبدددد وفقددا لمصدددادر إعالميدددة إيرانيدددة فدددان الملدددك عبدددد      
وذلدددك لددددى ، مية فدددي االسدددتفاد  السدددلمية مدددن التكنولوجيدددا النوويدددةلموقدددا الجمهوريدددة اإلسدددال

"أن الجمهوريدددة اإلسدددالمية : حيدددث قدددال الملدددك، اسدددتقباله المبعدددوث الخدددا  للدددرئيس اإليراندددي
اإليرانيددددة تسددددعى دومددددا إلقددددرار السددددالم واألمددددن فددددي المنطقددددة وتدددددعيم التضددددامن فددددي العددددالم 

ن السددعودية تددؤمن بهددذا الموضددوع و  وقددد أكددد المبعددوث . لددديها الثقددة الكاملددة بدده"اإلسددالمي وا 
الخا  للرئيس اإليراني )محمد رضا باقري( فدي رسدالته "إراد  الحكومدة اإليرانيدة فدي تطدوير 

"إن تطوير العالقات بين إيدران والسدعودية ، وأضاف، العالقات مع المملكة العربية السعودية"
وأن التنسدي  والتعداون بدين . . . ائيدةيخدم مصدالح العدالم اإلسدالمي فضدال عدن المصدالح الثن

كدل . (70)إيران والسعودية بشأن القضايا اإلقليمية والدولية يساعد على االستقرار في المنطقدة"
هذه الدالئل تشير إلدى دور سدعودي يتطدور يومدا بعدد يدوم بخصدو  الملدا الندووي اإليراندي 

، ليدات تخصديب اليورانيدومالذي ما زال يثير القل  في عواصم الخلديج بعدد مضدي طهدران بعم
بقول الخليجيين أن البرندامج الندووي قدد يهددد األمدن واالسدتقرار فدي المنطقدة الخليجيدة ومندابع 

 . النفط على وجه الخصو 

 التددددي أطلقهددددا وزيددددر ا علددددى التصددددريحاتدقاسيدددد فقددددد كددددان الددددرد اإليرانددددي وفددددي المقابددددل،      
لها الخطيددر فددي الشددؤون العراقيددة الخارجيددة السددعودي األميددر سددعود الفيصددل بخصددو  تدددخ

فدان . . . )عندما قال إذا تبين أن هدذه التددخالت صدحيحة والسديما فدي المحافلدات المجداور 
فقد جاع الرد من وزار  الخارجية التدي أعربدت عدن "اسدتغرابها" ، الوضع سيكون بالغ الخطور (

عسددددكرية فددددي لتصددددريحات الددددوزير السددددعودي بخصددددو  "تدددددخالت إيرانيددددة ماليددددة وسياسددددية و 
وكدددان آخدددر مسدددؤول . المنددداط  العراقيدددة المجددداور  إليدددران" واعتبرتهدددا "مفاجئدددة و يدددر حكيمدددة"

إذ أكدد ضدرور  ، رئديس هيئدة تشدخي  النلدام، إيراني قد زار الريا  هو هاشدمي رفسدنجاني
وقددال فددي تصددريحات صددحفية . توحيددد مواقددا البلدددين الكبيددرين فددي مواجهددة التحددديات الراهنددة

"أن التعاون الوثي  بين إيران والسعودية يسهم فدي تقلدي  الخالفدات بدين  :المنور  في المدينة
 . (71)المسلمين
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وتطوير برنامجها النووي قد يؤدي إلدى تندافر استمرار إيران في دعم قدراتها العسكرية ف      
يران ب نجاح إيدران بتخصدي (72)وبخاصة بعد إعالن الرئيس اإليراني نجاد، بين دول الخليج وا 

لموسددكو اتدده خددالل زيار  محمددد خدداتميوهددذا مددا كددان يسددعى إليدده الددرئيس السدداب  . اليورانيددوم
اسددتطاع إقندداع الددروس باتمددام و ، قددام بددابرام صددفقات أسددلحة أثددارت مخدداوف األمددريكيين عندددما

العمددل فدددي مفاعددل بوشدددهر الندددووي وهددو مدددا اعتبرتدده الواليدددات المتحدددد  طريقددا طبيعيدددا إلنتدددا  
واشددنطن تشددير إلددى حدددوث تقددارب بددين  مؤشددراتوجددود وعلددى الددر م مددن . األسددلحة النوويددة

 لدةطوي تأن الطريد  مازالدإال ، وطهران حول العراق وخالفاتها معها بخصو  ملفها النووي 
ممددا يعطددي مجدداال وحريددة أوسددع للتقددارب ، وأن عجلددة تحسددين العالقددات لددم تدددور بكددل طاقتهددا

، ن السدددمة اللددداهر  هدددو المضدددي نحدددو التقددداربمدددع أ، الخليجدددي اإليراندددي إذا حسدددنت النوايدددا
يران  . وبخاصة ما بين السعودية وا 

  ة:ـالخاتم
مددددن خددددالل االسددددتعرا  السدددداب  لعناصددددر التقددددارب والتنددددافر فددددي العالقددددات الخليجيددددة       
فقدد تبدين أن العالقدات ، وفدي اإلجابدة عدن أسدئلة الدراسدة، منذ حكدم الدرئيس خداتمي، اإليرانية

شدددهدت تقاربدددا باتجددداه تطبيدددع هدددذه ، م(2223-3992نيدددة فدددي عهدددد خددداتمي )الخليجيدددة اإليرا
ثددم ، السياسددية ذات الدددالالتالعالقددات فددي مجدداالت مختلفددة مبتدئددة بالمجدداالت االقتصددادية 

وانعكس هذا التطور في العالقات في مجموعة من التفاعالت الخليجيدة . المجاالت السياسية
األمددر الددذي لددم ، ة بددين الجددانبين الخليجددي واإليراندديالتددي بدددأت تأخددذ شددكل العالقددات الطبيعيدد

بخصوصدددها مدددن أعلدددى وكاندددت طبيعدددة التقدددارب قدددد اتخدددذ القدددرار . يكدددن موجدددودا فدددي السددداب 
المسددتويات وبزيددارات متنوعددة، وشددكل موضددوع الددنفط تددأثيرا واضددحا علددى عمليددة التقددارب، 

 - م؛ العربيدة5111ام بحيث توجدت هدذه العالقدات باالتفاقيدة األمنيدة بدين قطبدي الخلديج عد
يدددران لتمثدددل بدايدددة لمرحلدددة جديدددد  ومتميدددز  فدددي العالقدددات العربيدددة الخليجيدددة  - السدددعودية وا 

اإليرانيددة عامددة، والعالقددات السددعودية اإليرانيددة بخاصددة. فددايران كانددت تسددعى للتقددارب مددع 
اسدتها السعودية لتدعيم مكانتها ونفوذها في المنطقة لكسر حالة الجمود التي اتسمت به سي
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الخارجيدددة بعدددد الثدددور . والسددددعودية تدددرى فدددي إيدددران شددددريكا أساسددديا فدددي المنطقدددة الخليجيددددة 
  للمحافلة على أمنه في حالة تسوية الخالفات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

فددان عوامددل االخددتالف )التنددافر( والتددي يددأتي علددى رأسددها النددزاع اإليرانددي ، وفددي المقابددل      
لددم تكددن عقبددة ، حددول الجددزر اإلماراتيدة المحتلددة مددن قبدل إيددران واالخددتالف المدذهبي اإلمداراتي

، علددى الددر م مددن إثددار  بعدد  الخالفددات مددن قبددل بعدد  الدددول الخليجيددة، فددي سددبيل التقددارب
فالعربيدة السدعودية كاندت تسدير . حول مدى التقددم فدي عمليدة التقدارب، خاصة دولة اإلمارات

ولكددددن التطددددورات التددددي شددددهدتها . لتسدددداير الخطددددى اإليرانيددددة بخطددددى سددددريعة باتجدددداه التقددددارب
وتطددورات البرنددامج النددووي ، خاصددة فيمددا يتعلدد  بالوضددع فددي العددراق بعددد احتاللدده، المنطقددة
مددع أن السددمة الغالبددة لتلددك ، قددد أدت إلددى تذبددذب فددي العالقددات الخليجيددة اإليرانيددة، اإليرانددي

 . العالقات كانت السير نحو التقارب

لددديس سدددهال فدددي لدددل المتغيدددرات  قيددديم عمليدددة التقدددارب اإليراندددي الخليجدددي حاليدددا أمدددر  فت      
فمسددتقبل . المتتابعددة التددي تكتنددا السدداحة السياسددية فددي المنطقددة والمددؤثرات الدوليددة المتزايددد 

التقدددارب اإليراندددي الخليجدددي رهدددن بالتحركدددات اإليرانيدددة والسدددعودية باعتبارهمدددا قطبدددي الخلددديج 
در  اكا ألهمية التقارب واألكثر قدر  بمدا لدديهما مدن إمكانيدات للسدير فدي عمليدة األكثر تفهما وا 
بدل يجدب ، أن ال يتوقفا عند محاوالت تحسين العالقات التقليدية حسدب ويفضلالتقارب هذه؛ 

واقتصددادية أن يبددادرا إلددى تعميدد  وتطددوير سددبل التقددارب لتشددمل كافددة المجدداالت مددن سياسددية 
د بعدد  الصددعوبات. ويجددب أن تدددرك إيددران أن تحقيدد  التقددارب واجتماعيددة وثقافيددة، ر ددم وجددو 

الكامل مع الدول الخليجية رهن بحل المشاكل المعلقة، وأن هدذا التقدارب يجدب أن يكدون وسديلة 
  لتحقي  هذا الهدف، وأال يكون على حساب أية دولة من دول الخليج.

دد و        خليجيددة اإليرانيددة قائمددا علددى ن المتوقددع أن يكددون السدديناريو المسددتقبلي للعالقددات الم 
التشدداور المسددتمر بددين الطددرفين فددي القضددايا المشددتركة مددع إضددفاع الطددابع المؤسسددي علددى 
هدددذه التفددداعالت عدددن طريددد  إنشددداع لجدددان مشدددتركة تجتمدددع بصدددور  دوريدددة، وتوسددديع مجدددال 
التعدداون فددي المجددال األمنددي مثددل مكافحددة المخدددرات واإلرهدداب والجريمددة المنلمددة، ووضددع 

ات خاصة في مجدال التعداون العسدكري بخصدو  ضدمان حريدة المالحدة فدي الخلديج ترتيب
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والحفددا  علددى األمددن واالسددتقرار فيهددا. وهددذا مددا يمكددن استشددفافه حتددى اآن مددن الخطدداب 
يران. ولكن التطدورات المتسدارعة فدي المنطقدة وحولهدا  السياسي لقطبي الخليج، السعودية وا 

المنطقدة بأسدرها، خاصدة فيمدا يتعلد  بالبرندامج الندووي الكثير والذي قدد يهددد  عتنذر بالشي
 اإليراني. 

 ش: ـالهوام
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