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ال ميكن جتاهل التغريات يف سياسات واشنطن: فالشرق األوسط مل يعد يشكل أولوية قصوى 
ابلنسبة للوالايت املتحدة. ويتجلى انسحاب الوالايت املتحدة من املنطقة يف خروج القوات من 
أفغانستان وختفيض االلتزامات العسكرية للوالايت املتحدة جتاه العراق واألردن والكويت واململكة 
العربية السعودية، إىل جانب زايدة الرتكيز على الصي وروسيا. وهناك أسباب وجيهة هلذا التحول 
يف االسرتاتيجية، والسيما يف ضوء التاريخ احلديث لتدخالت الوالايت املتحدة يف املنطقة املخيب 
لألمل، ولكن هذا التغيري جيلب معه خماطر. على سبيل املثال انسحاب قوات الوالايت املتحدة من 
العراق يف عام 2011، مهد الطريق لصعود تنظيم داعش، وأيضاً توسيع بصمة إيران اإلقليمية. 
ولتجنب وقوع أضرار مماثلة هذه، يتعي على واشنطن أن جتد وسيلة للربط بي التخفيضات يف 
االلتزامات العسكرية واملكاسب اليت ستتحقق يف االستقرار اإلقليمي. إن واحدة من أفضل الفرص 
لتحقيق هذه املكاسب تكمن يف احملاداثت الناشئة بي الطرفي األكثر خصومة يف املنطقة: إيران 

واململكة العربية السعودية.
وحىت برتاجع الوالايت املتحدة عن التزاماهتا، دخل الصراع يف الشرق األوسط مرحلة جديدة 
مستهدفة،  واغتياالت  إلكرتونية،  بجمات  ابخلفية  حرب  يف  وإسرائيل  إيران  وتتشابك  خطرية. 
وختريب. وإن روسيا وتركيا تدعمان قوات مسلحة غري رمسية يف ليبيا وسوراي ابلوكالة )فضاًل عن 
القوقاز(. وجتد تكنولوجيا الصواريخ اجلديدة طريقها إىل أيدي أطراف فعالة غري اتبعة لدولة، مبا 
وإيران  تركيا  وحققت  اليمن.  يف  واحلوثيي  العراقية،  العسكرية  شبه  واجلماعات  ذلك محاس،  يف 
تغيرياً  للقوة  العسكري  التوازن  وغريت  احلربية،  طيار  بدون  الطائرات  قدرات  يف  مفاجئة  قفزات 
جذرايً. جنحت الطائرات الرتكية بدون طيار يف الدفاع عن إدلب يف سوراي وأحلقت ضرراً كبرياً 
ابمليليشيا العربية والروسية املدعومة من خليفة حفرت يف ليبيا، يف حي استخدمت إيران طائرات 
بدون طيار متطورة لتجاوز أنظمة الدفاع اجلوي املتقدمة وضربت أهدافاً ابلغة األمهية يف اململكة 

كيف يمكن إليران والسعودية أن تجلبا
 السالم للشرق األوسط؟

ولي نصر *- ماريا فانتابي **

* خبري إيراين أمريكي يف الشرق األوسط والعامل اإلسالمي وكاتب وأستاذ السياسة الدولية يف مدرسة فليتشر للحقوق 
والديبلوماسية يف جامعة اتفتس. 

**املستشار اخلاص ألمور الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف مركز احلوار اإلنساين.
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العربية السعودية. ومع انتشار هذه التكنولوجيا يف أحناء املنطقة، ستصبح الصراعات خطرة وصعبة 
التخمي. وكلما زادت احتماالت خروج الصراعات عن نطاق السيطرة، زادت احتماالت عودة 

الوالايت املتحدة إىل املنطقة للتعامل مع العواقب.
وكان النزاع األكثر خطورة وزعزعة لالستقرار يف املنطقة )التنافس بي إيران واململكة العربية 
السعودية( سبباً يف االنتقال من بالد الشام إىل منطقة اخلليج العريب، واستقطاب املنطقة على طول 
خطوط الصدع الشيعية-السنية، والعربية-الفارسية. لقد تصاعدت املنافسة الطويلة األمد أواًل مع 
بداية حرب العراق يف عام 2003 مث مع بداية احلروب األهلية يف سوراي واليمن واالتفاقية النووية 
اإليرانية يف عام 2015. وصلت التوترات إىل نقطة خطرية بشكل خاص يف عام 2019 عندما 
الطرفان  يزال  ال  واليوم،  السعودية.  النفطية  املنشآت  على  متطّوراً  عسكرايً  هجوًما  إيران  شنت 
يتناطحان يف اليمن ويتصدران موقعاً يف العراق ولبنان، وميكن أن تكون أفغانستان ساحة جديدة 

للمنافسة مع انسحاب الوالايت املتحدة وقيام الطالبان أبخذ األراضي.
ولكن على الرغم من كل هذا، اجتمع كبار املسؤولي العسكريي واالستخباراتيي السعوديي 
واإليرانيي يف نيسان يف بغداد يف أعقاب فرتة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ اليت أطلقت 
من اليمن والعراق. وقد استغل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عالقاته مع كل من ويل 
العهد السعودي حممد بن سلمان وطهران للجمع بي اجلانبي. قبل فرتة طويلة، كان بن سلمان 
يلقي نربة تصاحلية اندرة، حيث قال إنه يريد »عالقات جيدة« مع إيران، وأعرب عن انفتاحه على 
احلوار مع احلوثيي املدعومي من إيران يف اليمن. وقد أبدى الناطق ابسم احلكومة اإليرانية تفاؤاًل 
مماثاًل بشأن حدوث تقدم كبري، وتتوقع الصحافة اإليرانية استئنافاً وشيكاً للعالقات الدبلوماسية. 
ومنذ نيسان، عقدت اجتماعات إضافية حتت إشراف مسؤولي أمنيي رفيعي املستوى من اجلانبي، 
مبا يف ذلك قائد قوة القدس اإليرانية؛ بعد التوقف إلجراء االنتخاابت الرائسية اإليرانية، جيب أن 

تبدأ احملاداثت مرة أخرى عندما يتوىل ابراهيم رئيسي منصبه هذا الشهر.
إن منافسي اخلليج العريب جيب ان يسلكوا مساراً إلصالح الصدع، ولكن تقاربم الناشئ 
يوفر أفضل فرصة منذ سنوات للعودة إىل االستقرار اإلقليمي يف الشرق األوسط. وتستفيد الوالايت 
املتحدة استفادة هائلة من الدبلوماسية املستمرة اليت حترك اجلانبي يف االجتاه الصحيح. ورغم أن 
واشنطن ليست على الطاولة، فإهنا قادرة على تقدمي الدعم احلاسم للعملية من خالل تزويد اململكة 
العربية السعودية ابملزيج الصحيح من التشجيع والطمأنينة، بدف رئيس يتمثل يف ضمان أال يؤدي 

اخنفاض وجود الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط إىل كارثة.
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قضااي االلتزام
هناك سبب يدعو إىل التساؤل عما إذا كانت اململكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً حقيقياً 
ابحملاداثت مع إيران. وميكن للرايض أن تستخدم احلوار إلرضاء واشنطن بتقدمي نفسها كالعب 
إقليمي بناء أو لكسب الوقت لدعم موقفها واخلروج بطرق ملواجهة الطائرات اإليرانية بدون طيار. 
ولكن الرايض لديها سبب وجيه لدفن األحقاد مع طهران. وأبسرع ما ميكن، يريد القادة السعوديون 
لوقف هجومهم  احلوثيي  على  الضغط  من طهران  يتطلب  وهذا  اليمن،  املكلفة يف  إهناء حربم 
دعم  على  االعتماد  على  قادرة  السعودية  العربية  اململكة  تعد  مل  مفاوضات جادة.  والدخول يف 
الوالايت املتحدة الثابت على املدى الطويل، وعالقاهتا ابإلمارات العربية املتحدة ختلفت بسبب 
النزاعات ختص إنتاج النفط. ومع اشتداد املنافسة بي إيران وإسرائيل وتركيا، فإن وقف التصعيد مع 
إيران من شأنه أن يسمح للمملكة العربية السعودية بتوسيع نفوذها من خالل لعب دور متوازن يف 

ساحات العراق ولبنان وسوراي املتنازع عليها.
تلعب الرايض أبوراق ضعيفة وهي مدركة هلذا االمر. والبالد عالقة يف ورطة يف اليمن ومعرضة 
حلرب طائرات بدون طيار مع إيران. فقد انسحبت من لبنان، وخسرت يف احلرب األهلية السورية، 
اإليراين  النفوذ  فإن  النقيض من ذلك،  2003. وعلى  عام  منذ  العراق  وظلت مبوقف حرج يف 
مرتسخ بقوة يف بالد الشام. وبفضل مغامرة الرايض السيئة يف عام 2017 لعزل قطر، وسعت 
السعوديون أن  املسؤولون  الفارسي. وخيشى  للخليج  الشواطئ اجلنوبية  على  أيضاً  طهران نفوذها 
التوصل إىل اتفاقية نووية مع الوالايت املتحدة لن يؤدي إال إىل تعزيز ثقة إيران بنفسها، وإهناء عزلة 

طهران الدولية والسماح القتصادها وجتارهتا اإلقليمية ابلتوسع.
ولكن احملاداثت الناجحة تصب يف مصلحة إيران أيضاً. رغم تظاهر طهران ابلقوة اال اهنا 
ختشى التكاليف الكثرية والال متناهية لنزاعها االقليمي مع الرايض، وإن رغبة احلكومة اإليرانية يف 
تقليص الوجود األمريكي من املمكن أن حتبطها التوترات اإلقليمية املستمرة. وتود إيران أيضاً أن 
تنهي اململكة العربية السعودية دعمها للقوى االنفصالية العرقية يف إيران واملنافذ اإلعالمية يف املنفى 
إيران  قللت   ،2015 النووية يف عام  الصفقة  النظام. وبعد اإلعالن عن  تغيري  اليت تشجع على 
من تقدير قدرة خصومها على تقويض االتفاق. وهي ترى هذه املرة أن املشاركة اإلقليمية ضرورية 
إلحداث اتفاق مع واشنطن وإدامته. وبينما تنظر إيران يف املنافسة مع إسرائيل وتركيا، فإهنا تريد أن 

متنع اململكة العربية السعودية من تقدمي الدعم الكامل ملثل هؤالء املنافسي.
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وقد ركزت احملاداثت حىت اآلن على القضااي األمنية الضيقة، ويف املقام األول يف اليمن، 
حيث املسائل األكثر إحلاحاً وخالفاً فيما يتصل مبحافظة مأرب الغنية ابلنفط. )وكما قال لنا أحد 
املسؤولي السعوديي: »األمر يتعلق مبأرب.«( وتريد إيران من الرايض أن تنهي حصارها االقتصادي 
على املناطق اليت يسيطر عليها احلوثيي وأن توقف الغارات اجلوية على مواقع احلوثيي، مبا يف ذلك 
حول مأرب. والواقع أن مثل هذا االتفاق من شأنه أن يضمن انتصار احلوثيي يف مأرب الذي 
النهائية يف اليمن يف حي تستمر يف هتديد اململكة  من شأنه أن يسمح لطهران إبمالء التسوية 
العربية السعودية ابهلجمات ابلطائرات بدون طيار وابلصواريخ. وحتاول اململكة العربية السعودية 
من جانبها شراء الوقت بينما تعزز أنظمة دفاعها اجلوي وتدفع إىل إهناء هجمات الطائرات بدون 
طيار اليت شنتها املليشيات العراقية املدعومة من إيران )واليت متكنت ثالثة منها مؤخراً من ضرب 

قصر ملكي يف الرايض(.
ويف هناية املطاف، تريد إيران واململكة العربية السعودية أموراً خمتلفة خارج احملاداثت. وأتمل 
خماوفها  معاجلة  الرايض  تريد  السعودية، يف حي  اإليرانية  العالقات  تطبيع  إىل  تؤدي  أن  طهران 
األمنية، وعلى وجه التحديد، التوصل إىل قرار يف اليمن وإهناء اهلجمات عرب احلدود؛ وابلتايل فإن 
املفاوضي السعوديي يصمدون على التطبيع إىل أن حيصلوا على تنازالت حقيقية، يف حي يقاوم 
املفاوضون اإليرانيون اتفاقيات حمدودة بشأن العراق واليمن؛ ألن مثل هذه الصفقات من شأهنا أن 
تعاجل املخاوف السعودية من دون تغيري العالقة الشاملة. ومما يزيد من تعقيد الديناميكية حقيقة 
مفادها أنه على الرغم من أن إيران تعرف ما تريد، فإن املسؤولي السعوديي يعوقهم غموض بشأن 
اجتاه السياسة األمريكية، بشأن تفاصيل صفقة إيران، ووجود القوات األمريكية يف العراق، وسياسة 
الوالايت املتحدة يف املنطقة. وهذا غموض يقوض الثقة اليت حيتاج إليها املسؤولون السعوديون يف 

التعامل اجلاد.
الضماانت الصحيحة

التقدم احلقيقي يف  السعودية؛ وابلتايل تشجيع  الثقة  وبوسع واشنطن أن تساعد يف تعزيز 
مواجهة  يف  اململكة  عن  تدافع  أبهنا سوف  واضح  بضمان  الرايض  تزويد  من خالل  احملاداثت، 
هجوم إيراين مباشر. وميكن للوالايت املتحدة أيضا أن تساعد من خالل التأكيد إليران أنه على 
النقيض من انسحاب الوالايت املتحدة غري املشروط من أفغانستان، فإن ختفيض القوات سيعتمد 
على اتفاق أمين مستدام بي إيران وجرياهنا العرب، وكذلك على إهناء اهلجمات على املمتلكات 
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التزام صريح من الوالايت املتحدة مبحاولة  أن يكون هناك  واألراضي السعودية. من املفيد أيضاً 
منع سقوط مأرب بيد احلوثيي -وهي نتيجة من شأهنا فقط إطالة أمد احلرب يف اليمن ودفع مجيع 
األطراف إىل التصعيد بطرق خطرية- وممارسة ضغوط دولية على إيران إذا واصل احلوثيون مسريهتم 

على مأرب.
ويف املقام األول، تستطيع الوالايت املتحدة أن تساعد من خالل إقناع كل من إيران واململكة 
العربية السعودية أبن احملاداثت الناجحة ختدم املصاحل األمنية للطرفي على أفضل وجه. ويتعي على 
كل جانب أن ينظر إىل التقدم ابعتباره أمراً ابلغ األمهية فيما يتصل مبا يريده زعماؤه: الضماانت 
األمنية األمريكية يف حالة الرايض، وطابع عسكري أمريكي أصغر حجماً يف املنطقة يف حالة طهران. 
إن اهلدفي ليسا متعارضي: فالوالايت املتحدة لديها وجود عسكري واسع النطاق أييت من دون 
التزامات أمنية حمددة جتاه اململكة العربية السعودية، وهو الرتتيب الذي أصبحت نواقصه واضحة 
متاماً عندما هامجت إيران منشآت النفط السعودية من دون استجابة الوالايت املتحدة. وبداًل من 
ذلك، على واشنطن أن تسعى إىل تقليص وجودها العسكري، ولكن ابلتزامات حمددة جتاه األمن 
السعودي. مبرور الوقت، هذه اجلهود ابلتحديد ميكن أن حتفز أنواع اخلطوات اليت من شأهنا أن تولد 
الزخم، وتبين الثقة، وختلق حقائق جديدة على أرض الواقع - واليت تشكل بدورها قوالب بناء بنية 

أمنية إقليمية قادرة على الصمود بعد انسحاب الوالايت املتحدة من الشرق األوسط.
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