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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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ملخص 

اإلقليمية، وتعدُّ قضااي  املنافسات  املوارد يف  لدور  واسعاً  النيوليربالية1 تفسرياً  املناهج  تقّدم 
القضااي  منّظرو  ويؤكد  الدولية.  السياسة  يف  للمنافسة  مصدراً  املائية  واملوارد  الطاقة  وموارد  اهلوية 
االسرتاتيجية أنه يف السنوات اليت أعقبت احلرب الباردة، كان هناك سبب لظهور تنافسات جديدة 
يف عالقات الدول اإلقليمية والدولية، مثل: أزمة أوكرانيا، وأزمة األمن يف العراق، وسوراي، واليمن، 
وغريها من بلدان املنطقة؛ فهذه كلها إحدى صراعات موارد الطاقة. وبطبيعة احلال -يف ظل هذه 
األزمات- ستنشأ أيضاً آاثر التعاون املتعدد األطراف على الساحة اإلقليمية والدولية من حيث 
احتياجات إيران والسعودية املتبادلة لإليرادات، إذ يعد النفط من بي العوامل اليت تساعد يف تطوير 
التعاون يف العالقات املتبادلة بي الدول، وتعدُّ املواءمة بي العالقات اإليرانية-السعودية يف جمال 
دبلوماسية املوارد جزءاً من ضرورايت املواقف النيوليربالية لربط القضااي االسرتاتيجية واالقتصادية. 

يف هذه الورقة البحثية، حناول استخدام هنج النيوليربالية لتحسي منط العالقات بي إيران 
واململكة العربية السعودية. إذ ترى النيوليربالية أن من املمكن توسيَع العالقات مع املناطق االسرتاتيجية 
من خالل التعاون االقتصادي. والسؤال الرئيس هنا، هو: كيفية إعادة بناء العالقات اإلقليمية بي 
إيران واململكة العربية السعودية؟ ولذلك، جاء البحث احلايل حماواًل اخلوض يف هذه الناحية، مرتكزاً 
إىل فرضية هل من املمكن إعادة بناء العالقات اإلقليمية بي إيران واململكة العربية السعودية يف 

شكل آليات اقتصاد املوارد، وأتثريها على الدبلوماسية؟

1. النيوليربالية: فكر أيديولوجي مبين على الليربالية االقتصادية اليت هي املكّون االقتصادي لليربالية الكالسيكية، وهو ميثل أتييد 
الرأمسالية املطلقة، وعدم . تدخل الدولة يف االقتصاد.

دور املوارد واالقت�ساد والطاقة يف تو�سيع
 املناف�سة بني اإيران وال�سعودية

حيدر اخلفاجي *

* . ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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املقدمة

يف سنوات ما بعد احلرب الباردة، أتثرت السياسات العاملية بقضااي مثل اهلوية واالقتصاد 
واملوارد والسيما النفطية منها، وتعدُّ اجلمهورية اإلسالمية يف إيران واململكة العربية السعودية من بي 
أكرب منتجي النفط والغاز يف الشرق األوسط والعامل. إذ مل تتمكن البلدان الصناعية املتقدمة يف العامل 
الدولية،  التجارية  النفط والغاز- حىت مع مواصلة سياساهتا  الطاقة -والسيما  من االستغناء عن 

وحماولة إقامة تكتل مواٍز للقوة الصاعدة يف العامل والشرق األوسط على وجه التحديد.

وتعّد إمكانية استخدام هنج دبلوماسية الطاقة إليران واململكة العربية السعودية أمراً مهماً، 
حيث تواِفُر األرضية الالزمة ألداء دور إقليمي غري مقنع، وختلق األسس االقتصادية لتالقح املصاحل 
بي الدول. ويعدُّ اقتصاد الطاقة قضية اسرتاتيجية يف أدبيات العالقات الدولية، والتنمية املستدامة 
من اجلوانب االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والسياسية. بعبارة أخرى: إن دبلوماسية الطاقة هي 
جمموعة من سلوكيات وتفاعالت لدى بلد ما مع اجملتمع الدويل، أي: إهنا أداة دبلوماسية للمشاركة 

يف مشهد دويل، واحملافظة على مكانتها يف النظام الدويل. 

ولدبلوماسية الطاقة قواني هادفة طويلة األجل تسعى إىل احلفاظ على أمن الطاقة يف البالد؛ 
إذ إن وجود إطار دبلوماسي قوي لكل بلد ميكن أن حيقق جناحه يف الطاقة العاملية، وهذان اهلدفان 

أحدمها يف جمال الطاقة، واآلخر يف جمال األمن القومي أو املصاحل الوطنية.

دور دبلوماسية الطاقة يف العالقات اخلارجية

لطاملا كان النفط سلعة اسرتاتيجية منذ بداية القرن املاضي، ففي ذلك الوقت كانت الطاقة 
فقط مطلوبة لتزويد الوقود الالزم يف احلروب، وخالل احلرب الباردة أصبح النفط عاماًل مهماً لنمو 
الدول الصناعية؛ بسبب أتثريه على النمو االقتصادي العاملي، أضف إىل ذلك اهتمام العامل يف زايدة 

الطلب على الطاقة.

أما اليوم، ويف حال عدم وجود تفاهم بي منتجي الطاقة ومستهلكيها، فإن هذه املخاوف 
سوف تزداد، وستصبح قضية ذات أمهية ابلغة يف عصران احلاضر، حيث تشّكل العالقات اخلارجية 
للبلدان من خالل القنوات الدبلوماسية على مستوايت خمتلفة ابلنظر إىل األمهية املتزايدة للطاقة 
يف التفاعالت اإلقليمية للبلدان الرئيسة املنتجة للنفط واملنتجي الرئيسيي. وتعّد دبلوماسية الطاقة 
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من  واحدة  الطاقة  دبلوماسية  أصبحت  حيث  الدول،  هلذه  اخلارجية  العالقات  أهم  من  واحدة 
الطاقة والبلدان  النفطي ومصدري  البلدان ذات االحتياطي  للتجارة اخلارجية بي  املصادر األوىل 

ذات التكنولوجيا املتقدمة يف صناعات الغاز والبرتوكيماوايت واملستهلكي الرئيسيي2.

آليات دبلوماسية الطاقة يف اململكة العربية السعودية يف السياسة اإلقليمية

متتلك اململكة العربية السعودية احتياطياً هائاًل من النفط، وملدة سنوات تقع سوق النفط 
العاملية حتت سلطتها، إذ إن للمملكة القدرة على إنتاج كميات من النفط اخلام وتصديرها للعامل، 
ومتتلك طاقة تكريرية تصل إىل أكثر من ثالثة ماليي برميل يومياً، وبوسع اململكة مواصلة اإلنتاج 

مبعدل 9،5 مليون برميل يف اليوم؛ وهي قدرة ميكن أن تكون مبنزلة أتثري اسرتاتيجي يف املنطقة.

النفط، حيث  أسواق  استقرار  يف  حيوايً  دوراً  السعودية  العربية  اململكة  أّدت  السبب  هلذا 
ُسّلط الضوء على هذا الدور احليوي يف العقد املاضي من خالل احتمالية تزايد الطلب على النفط 
الطاقة  على  العاملي  الطلب  أن  االختصاصيون  املتوقعة يقدر  االفرتاضات  ومبوجب  املستقبل،  يف 
سوف يرتفع من 273.9 إىل 382.1 مليون برميل نفط مكافئ يف عام 2040، أي بنسبة منو 
 بلغت 1.3% يف السنة، وأن النفط والغاز سيحافظان على نسبتيهما الكلية البالغة 53% حالياً.

وكما هو متوقع ستكون نسبة منو الطلب على الغاز 2.1% ابلسنة، أي: أكثر من نسبيت منو النفط 
والفحم البالغة 0.6% لكل منهما، وإن نسبة منو الطاقات املتجددة من الشمس والريح واحلرارة اجلوفية 
 ستكون 6.6% وهي األعلى بي الكل؛ ألن التوجه حنو هذه الطاقات لتوليد الكهرابء مل يعدنْ أمراً طارائً.

ويبقى التقرير إجيابياً فيما خيص منو الطلب على النفط، إذ يتوقع ارتفاعه إىل 99.2 مليون برميل 
استمرار  بفعل  املاضي  العام  يف  متوقعاً  برميل عما كان  مليون  بزايدة  يف عام 2021، أي  يومياً 
اخنفاض أسعار النفط. وسيستمر االرتفاع إىل 109.4 ماليي برميل يومياً يف 2040، وهو ما 

ينقص عن توقعات العام املاضي قلياًل بفعل مزامحة الطاقات املتجددة والكهرابء.

2 - واعظى، حممود. )1389(  ديپلماسى انرژى ايران و قدرهتاى بزرگ در خليج فارس- جمموعة مقاالت نفت وسياست 
خارجي، پژوهشكده حتقيقات راهربدى جممع تشخيص مصلحت نظام.
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اقتصاد الطاقة يف اململكة العربية السعودية

العامة  املالية  اإليرادات  من  من %90  أكثر  على  النفط ابحلصول  على  السعودية  تعتمد 
للبالد3. وتتماشى سياسة الطاقة يف السعودية مع سياسة الدول الصناعية يف العامل، وتعد اململكة 
أكرب سوق الطاقة يف الشرق األوسط، أي: أغىن مصدر للطاقة األحفورية يف العامل، وقد فتحت 
ر جزء كبري منها املنافسة  هذه العملية التقدم التكنولوجي للوصول إىل مصادر جديدة للطاقة. وييَُفسِّ

بي إيران يف سياق حرب مثرية للجدل على أساس إدارة املوارد يف االقتصاد السياسي للصراع.

السياسي  االقتصاد  على  اخلاصة  آاثره  له  السعودية  مثل  لبلد  اقتصادي  برانمج  أي  إن 
واإلقليمي والدويل، استناداً إىل املواقف النيوليربالية، حيث يتكون التعاون االقتصادي على أساس 
مشاركة الالعبي بنحو أساس. إذ نرى منذ قرار “أوبك” تراجع سعر النفط أبكثر من %32، 
وكان هذا القرار حمكوماً برغبة الدول األعضاء املتنفذة فيها والسيما السعودية يف مواجهة إمدادات 
النفط الصخري يف الوالايت املتحدة وكندا، حيث أرادت -عرب السماح مبزيد من اهلبوط يف األسعار 
ابألسواق العاملية- جعل منتجي النفط الصخري يتحملون خسائر هبوط األسعار، والسيما أن 
كلفة استخراج النفط الصخري أعلى بكثري من كلفة استخراج النفط التقليدي، فتكلفة إنتاج النفط 
ابلسعودية ودول اخلليج ما عدا العراق، تناهز مخسة دوالرات للربميل الواحد، يف حي تصل يف 

الوالايت املتحدة إىل ما بي 70 و85 دوالراً.

ويرى بعضهم أن ما جيري يف أسواق النفط يعد عقاابً لبعض الدول النفطية، إذ اتفق منتجو 
النفط الكبار يف العامل والوالايت املتحدة -على الرغم من خسارهتا للنفط الصخري- على خفض 
األوكرانية،  األزمة  من  موقفها  بسبب  عليها؛  والضغط  اقتصادايً  روسيا  معاقبة  أجل  من  األسعار 
وكذلك معاقبة إيران اليت ُخّففت العقوابت املفروضة عليها، وأصبحت لديها قدرة أكرب على بيع 

نفطها يف اخلارج.

IMF - - .3- اململكة العربية السعودية: معاجلة التحدايت االقتصادية الناشئة للحفاظ على النمو
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دور دبلوماسية الطاقة اإليرانية يف السياسة اإلقليمية

تعدُّ صناعة النفط واحدة من املزااي الرئيسة لالقتصاد اإليراين، حيث توّفر جزءاً كبرياً من 
امليزانية اإلمجالية للبالد من قبل قطاع النفط؛ لذلك تعتمد عليها الدولة يف اقتصادها، مع احلفاظ 
التنمية االقتصادية املستدامة. وسنأخذ  النفط، وتوفري  الدولة من عائدات  على استقاللية ميزانية 
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران مثااًل على هذه الصناعة، إذ لدى إيران 137 مليار برميل من السوائل 
اهليدروكربونية، و29 تريليون مرت مكعب من االحتياطي القابل لالسرتداد من الغاز الطبيعي، وهي 
أيضاً واحدة من أكرب البلدان يف العامل يف جمال الطاقة4، حيث أتيت إيران بعد روسيا كوهنا أكرب 
دولة يف العامل من حيث امتالك منابع الغاز، ولديها قدرة على أتمي جزء كبري من احتياجات القارة 
األوروبية من الطاقة عن طريق خط أانبيب غاز يصل إىل أورواب مثل خط أانبيب غاز »انبوكو« 
5Nabucco pipeline، لكن معارضة الوالايت املتحدة األمريكية حرمت إيران من التحّول 
إىل قوة من خالل تصدير الغاز إىل أورواب، وتسعى طهران -اليت تستحوذ على حصة صغرية من 
جتارة الغاز العاملية- من خالل خطة اسرتاتيجية تعىن ابلتنمية الداخلية يف الداخل اإليراين إىل رفع 
حصتها من هذه التجارة. لكن عدم مالءمة الظروف السياسية واالقتصادية املناسبة، والعقوابت 
املفروضة، أدت إىل عدم متكن طهران من أداء دور ابرز وخاّلق يف سوق الغاز العاملية، وإن خط 
أانبيب غاز “انبوكو” الذي سيصل إىل القارة األوروبية كانت من املكن أن تضاعف من حصة 
ايران يف التصدير؛ ونظراً لوجود حتدايت وعقبات أمام هذا املشروع أتمل طهران أن يصل خط الغاز 

اإليراين عرب األراضي العراقية-السورية يف املستقبل مث إىل أورواب.

وإن إيران -ابلنظر إىل موقعها الفريد يف جمال الطاقة- يف فضاء دويل متأزم، وهي تسعى إىل 
وضع إطار دبلوماسية رصينة يف جمال الطاقة، إذ مل يكن هذا حمور عمل مؤسسات الدولة اإليرانية 

سابقاً اليت هلا األثر على اقتصاد الطاقة يف إيران.

4- مراجعه به ترازانمه انرژي كشور سال 1387
5- خط أانبيب انبوكو ميد الغاز من حبر قزوين والشرق األوسط إىل أورواب
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آليات الدبلوماسية اإليرانية-السعودية يف البيئة اإلقليمية

يعّد توازن اهليمنة يف املنطقة جزءاً من السياسة االسرتاتيجية لكل من إيران والسعودية يف البيئة 
اإلقليمية، إذ تعتقد اململكة أن كل خلل يصيب توازن القوى يف املنطقة يستدعي ثوابت االستعانة 
ابألجنيب إلعادة التوازن إىل نصابه الذي حيقق مصلحة السعودية ورؤيتها -والسيما يف ظل ضعف 
دول جملس التعاون اخلليجي-، وميكن مالحظة هذا إابن حرب اخلليج األوىل من توجه دول جملس 
التعاون إىل النظام الدويل الذي تتزعمه الوالايت املتحدة يف سبيل احلفاظ على توازن قوى متعددة 

األقطاب، حيفظ لدول اجمللس أمنها وسيادهتا، وحيول دون تفرد القوى اإلقليمية األخرى.

أترخيياً -بعد تعايف دول اخلليج من حرب اخلليج األوىل- كان هناك تغييٌُّر يف سياسة اململكة 
جتاه إيران، أعقبتها زايرة وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل إىل طهران، اليت كانت خطوة مهمة 
جتاه دفع التوتر وبناء الثقة بي الطرفي؛ حيث كانت إشارة إىل توازن السياسة النفطية يف املنطقة، 
ومت تبين هذه السياسة يف سياق سياسة تفكيك العالقات السياسية من قبل السعودية. ومن جانب 
إيران نذكر أن طهران حاولت استخدام قدراهتا السياسية لالستفادة من هذه السياسة النفطية، إذ 
كان هناك تقارب كبري بي إيران ودول أوبك األخرى -والسيما اململكة العربية السعودية- فوقعت 

إيران، إىل جانب دول أخرى مصدرة للنفط اتفاقاً يف الرايض لوقف اخنفاض أسعار النفط.

السعودية، ووصف كمال  إىل  وقتها  اإليراين حممد خامتي  الرئيس  زايرة  التوقيع  هذا  وتلى 
خرازي -وزير اخلارجية آنذاك- زايرة خامتي للسعودية أبهنا منصة جيدة لتنمية االستقرار واألمن يف 
املنطقة، وعرّب عنها ابلزايرة التأرخيية. واتفق البلدان -يف مارس 1998- وأّدت االتفاقية إىل ارتفاع 

ما يقارب 14.5 دوالر للربميل الواحد6.

السياسية،  اجملاالت  خمتلف  يف  والسعودية  إيران  بي  العالقات  تطورت  ذلك،  وعقب 
والتعليمية، واالقتصادية، واألمنية، والسيما مع زايرة خامتي ومسؤولي آخرين إىل السعودية، وقد 
تضمن ذلك اإلعالن عن جماالت تعاون خمتلفة يف مقدمتها الطاقة، والتعليم، واالقتصاد، واألمن، 
والسيما  العسكرية  التعاون  فرص  استكشاف  على  التأكيد  هو  الصدد  هبذا  جاء  ما  أهم  لكن 
التدريب، وتبادل زايرات الفنيي والعسكريي، مبا يف ذلك زايرة وزير الدفاع السعودي إليران من 

6- 147، ص2000- رمضاىن، امري ) 1392 (، نقش سياستهاى نفىت ايران و عربستان در روابط دو كشور 2010
دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و حتقيقات، گروه روابط بي امللل، هتران - ايران.
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أجل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بي طهران والرايض. حىت أصبح البلدان ميتلكان سياسة 
منسقة يف »أوبك« بشأن إنتاج النفط، إذ متتلك إيران والسعودية على ما ال يقل عن 60% من 

احتياطيات النفط يف العامل.

ومع انتخاب حممود أمحدي جناد لرائسة اجلمهورية يف متوز عام 2005، اجتهت احلكومة 
التاسعة بعد الثورة اإلسالمية إىل تنظيم العالقات والشؤون السياسة اخلارجية يف اعتمادها على عدة 
مبادئ أساسية، هذه املبادئ تقوم على اأُلُسس التوجيهية من املرشد األعلى يف اجلمهورية اإلسالمية 
على وفق قواعد الكرامة، واحلكمة، والنفعية، وتنفيذاً للمادة 48 من الدستور اإليراين، اليت تنص 
على مراعاة االستخدام املنصف للمنطق والفرص السياسية واالجتماعية واالقتصادية7. فكانت هذه 
نقطة حتول أساسية يف خطاب احلكومة اإليرانية يف السياسة الداخلية واخلارجية، فقد متخضت 
عن خطاب جديد خمتلف جداً وحىت متفاوت للخطاب السابق8، حبيث أبدت بعض دول املنطقة 

والسيما دول جملس التعاون اخلليجي بعض التحسس آنذاك من اخلطاب اإليراين اجلديد. 

عملية تغيري اقتصاد املوارد يف حكومة روحاين

تؤثّر االقتصادات الرأمسالية على السياسة الدولية من خالل دبلوماسية الطاقة، فقد أدى 
يسمى  جديد  مفهوم  ظهور  إىل  والقانونية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  القضااي  اعتماد 
دبلوماسية الطاقة، وتنطوي دبلوماسية الطاقة على استخدام األدوات الدبلوماسية، وإنشاء منصات 

تفاعلية يف جمال قضااي الطاقة.

الطاقة، إذ  السياسة اإلقليمية اإليرانية يف حكومة روحاين على دبلوماسية  ويركز جزء من 
تسعى وزارة النفط اإليرانية  إىل الوصول للعامل املايل واملصريف والتجاري من خالل آليات دبلوماسية 
الطاقة، وميكن رؤية مثل هذه األدبيات يف مقابلة مع وزير النفط اإليراين بيجن زنكنة يف االجتماع 
الوزاري ملنظمة “أوبك” يف فيينا، ويشري هذا النهج إىل أن بعض الدول اإلقليمية -مبا يف ذلك إيران 

واململكة العربية السعودية- لديها القدرة على حل قضاايها يف شكل دبلوماسية الطاقة.
7- موالان، محيد و منوچهر حممدى. ) 1387 (. سياست خارجى مجهورى اسالمى ايران در دولت

امحدى نژاد، ص 134-145. هتران: نشر دادگسرت
8 - Kagan, F, K. Kagan, J. Cafarella, H. Gambhir and K. Zimmerman. )2016(. Al Qaeda 
and ISIS: Existential Threats to the U.S. and Europe, Washington: Institute for the Study 
of war, Report One, U.S. Grand Strategy: Destroying ISIS and al Qaeda, Jan.  
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ومل تكن الظروف مؤاتية وفعالة يف هذا اإلطار بي إيران واململكة العربية السعودية؛ والسبب 
القرن احلادي والعشرين قد حتول  الطاقة يف  اقتصاد  اليت تدور حول فكرة أن  يف ذلك الشكوك 
تدرجيياً إىل اقتصاد موارد، حيث إن اقتصاد املوارد أكثر تعقيداً يف عملية ترشيد الصراعات يف العامل 

اليوم.9 

وأتثري هذه  النفط  أسعار  اخنفاض  حيث  من  احلايل  الوضع  يف  دالالهتا  مشاهدة  وميكن 
الدبلوماسية على السياسة اإلقليمية والعاملية.

القراءة التأرخيية واالسرتاتيجية

• أتثرت املنافسة بي إيران واململكة العربية السعودية يف جمال اقتصاد املوارد بتغيريات أساسية. 	
وإن السعي إىل تعزيز االستقرار االقتصاد السياسي الدويل ال يكون بتشكيل موارد مالية أو 
مصرفية أو جتارية، فاهلوايت واملكوانت اجليوسياسية -مثل املاء والطاقة واهلوية- أصبحت من 

املؤثرات املتالزمة اجلديدة لالقتصاد السياسي الدويل.

• حتسن 	 مع   .1991 عام  إىل  اإليرانية  االقتصادية  السياسة  يف  الطاقة  دبلوماسية  جتربة  تعود 
الرئيس خامتي. وقد ظهر أيضاً حتول واضح داخل  البلدين وتطورها يف عهد  العالقات بي 
منظمة “أوبك” هو التعاون الوثيق بي إيران واململكة العربية السعودية يف عملية خلق مزيد من 
السيطرة على أسواق النفط، وخلق توازن بي العرض والطلب، وجذب الدول النفطية الرئيسة 
من خارج “أوبك” مبا يتماشى مع سياسات املنظمة وقراراهتا. ويف الواقع، كان قرب البلدين 
يف »أوبك« من بي النتائج البارزة لسياسة الرئيس السابق خامتي اخلارجية يف مواجهة التوتر، 

وبناء الثقة يف العالقات بي إيران واململكة العربية السعودية.

• قطع 	 سبب  وكان  عام 2003؛  بداية  يف  التوتر  من  نوٌع  اإليرانيَة-السعوديَة  العالقاِت  ساد 
داعش  تنظيم  ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  النزاع  قضااي  يف  الطرفي  سلوك  أمناط  هو  العالقات 

واجلماعات األصولية األخرى. 

• منظمة 	 تزال-  -وما  والطاقة كانت  النفط  جمال  يف  البلدين  بي  التعاون  قضااي  إحدى  إن 
“أوبك”، إذ تعد إيران واململكة العربية السعودية أهم أعضاء املنظمة منذ البداية، وتعد اململكة 
العربية السعودية -على وجه اخلصوص- بلداً حيتفظ مبا ال يقل عن ربع إمجايل احتياطيات 
9 - Haykel, B. ISIS: A Primer. Princeton: Princeton University Press. 2015 - P14. 
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النفط يف العامل، أي أكرب منتج للنفط يف منظمة “أوبك” على مستوى العامل، وتعد إيران اثلث 
أكرب مصدر للخام داخل “أوبك” بعد السعودية والعراق؛ ابلتايل فإن سياسة الطاقة لكال 

البلدين مرتبطة يف تعاملهما مع الواقع املستجد يف املنطقة.

• املنطقة -والسيما يف 	 يف  العربية  والدول  إيران  بي  العالقات  يف  الفعلية  األزمة  ترجع جذور 
تفرّع  أدى  وقد  للموارد،  والسياسية  االقتصادية  التحدايت  إىل  السعودية-  العربية  اململكة 
النزاعات اإلقليمية والربط بي موضوع اقتصاد الطاقة واقتصاد املوارد واهلوية إىل توسيع نطاق 
التحدايت األمنية واالسرتاتيجية يف إيران واململكة العربية السعودية يف العقد الثاين من القرن 

احلادي والعشرين.

اخلامتة

تشري دبلوماسية الطاقة إىل السياق الدويل واإلقليمي واحمللي من عمليات التفاوض والتعاون 
مبا تضمنه من احتمال نزاعات قانونية وتوترات مصلحية والعمل على تنميتها يف هذا اجملال. وإن 
وضع االقتصاد العاملي حيمل بي طياته درجة من عدم اليقي مبوجب مشكالته احلالية وتوقعات 
السياسية  اخلالفات  إجيابية. وإن حّل  يعطي مؤشرات  نفسه  الوقت  أنه يف  بيد  املتواضعة،  النمو 
لكال  والسياسي  االقتصادي  النمو  سيعزز  الطاقة  جمال  والسيما يف  والسعودية  إيران  بي  العالقة 

البلدين -طبعاً ال يبدو ذلك سهاًل ولكن يبقى أماًل قائمًا-. 

ميكن لدبلوماسية الطاقة خلق توازن بي الطرفي من أجل املصاحل املشرتكة يف املنطقة، إذ 
تشّكل مطلباً اسرتاتيجياً إليران واململكة العربية السعودية يف عالقاهتما، وتعد حتمية العالقة بي 
البلدين مطلباً ال مفر منه. وحينما تكون األمناط السلوكية للبلدين متوازنة يف جمال السياسة النفطية 
التعاون، وتفكيك اخلالفات السياسية من  ودبلوماسية الطاقة، فستكون هناك إمكانية الستمرار 

املنظور السياسي.

إن إحدى احلقائق اجللية فيما خيص إيران واململكة العربية السعودية هو أن منطقة اخلليج 
ال حتتوي حبد ذاهتا على حتمية اإلاثرة واالحرتاب، لكنها حتتوي بقدر ما فيها من فرص اقتصادية 

وأمنية وجيوسياسية كبرية جداً لالقتصاد العاملي. 
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