
الوساطة العراقية بني إيران والسعودية: 
الدوافع والعواقب

علي جنات

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-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 حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

ملحوظة:
ا تعبِّ عن رأي كتاِبا. ال تعبِّ اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وإنَّ

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

الوساطة العراقية بني إيران والسعودية: الدوافع والعواقب

املقدمة

شهدِت العالقات اإليرانية السعودية عديداً من التقلُّبات منذ انتصار الثورة عام 1979، 
وقيام اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، ومن ثَّ ميكن تقسيمها على ثالث فرتاٍت من التعاون والتنافس 
الدولتِي.  العالقة بي هاتِي  الداخلية واإلقليمية والدولية اليت حتدِّد نوع  لألحداث  َوْفقاً  والصراع 
اتسمِت العالقات السعودية اإليرانية ابالحتقان الشديد؛ بسبب اخلالفات السياسية واملذهبية على 
املناسبات. وقد  البلديِن يف عديٍد من  الدبلوماسية بي  العالقات  التاريخ، ووصلت إىل قطع  مرِّ 
تُعدُّ العالقات بي هاتِي القوتِي اإلقليميتِي املهمتِي عالقات متوترة، حىت أنَّه يف العقود الثالثة 
بعد حادثة   1987 للمرة األوىل عام  الدبلوماسية  العالقات  ُقِطَعِت  ُقِطعت مرَّتي. فقد  املاضية 
مكة املكرمة، ومقتل احلجَّاج اإليرانيي، واملرة الثانية عام 2016 بعد مهامجة األماكن الدبلوماسية 
السعودية يف طهران ومشهد؛ إثر إعدام رجل الدين السعودي الشيعي البارز نر النمر. يف احلالة 
األوىل، اْستـُْؤنفِت العالقات بي طهران والرايض بعد أربع سنوات، لكن يف احلالة الثانية، بعد ستِّ 

سنواٍت ما زالت العالقات الدبلوماسية بي البلديِن مقطوعة. 

وقد سعت -يف السنوات األخرية- عديد من الدول اإلقليمية والدولية للتوسُّط، وختفيف 
والکويت،  )قطر،  مثل:  والدولية  اإلقليمية  الدول  بعض  تقدَّمت  والرايض.  طهران  بي  التوترات 
ترامب(، واملصاحلة  انتهاء مدَّة رائسة )دوانلد  بعد  2021، وخصوصاً  بداية عام  وروسيا( -يف 
للوساطة بي قطر  الکويت  الرايض وطهران. فبعد أن جنحت حماوالت  للوساطة بي  اخلليجية- 
والدول اخلليجية اليت قاطعت قطر، واليت تکلَّلت ابتفاق الُعال، عرضت هذه الدولة قضية الوساطة 
بي إيران والسعودية. ودولياً، أعلن وزير اخلارجية الروسي )سريغي الفروف( يف كانون الثاين/ يناير 
بي  الصراع  وحلحلة  العربية،  والدول  إيران  بي  للوساطة  مستعدة  الروسية  احلکومة  أنَّ   2021

الطرفي.

الوساطة العراقية بين إيران والسعودية: 
الدوافع والعواقب

علي نجات *

*  کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط.
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طهران  بي  واالقتصادية  السياسية  العالقات  انقطاع  علی  أعوام  مخسة  ُمضي  بعد  إذن، 
الکاظمي  مصطفی  دولة  جنحت  وعمان،  املنطقة کباکستان،  الدول  بعض  ومساعي  والرايض 
للوساطة بي البلدين، وبدأت اجلولة األولی من احملاداثت بي البلدين يف عام 2021. اختذ العراق 
يف اآلونة األخرية سياسية احلياد اإلجيايب بي طريف الصراع، ووقف علی مسافة واحدة بي البلدين. 
البلدين. لکن من بي  الوزراء يقومون بزايرات کثرية بي  العراق ذلك، کان رؤساء  ولکي يثبت 
الوزراء السابقي الذين تولوا مقاليد احلکم يف العراق کان مصطفى الکاظمي الوحيد الذي جنح يف 
کسب ثقة البلدين. فقد قام -منذ توليه احلکم- بزايرات إلی طهران والرايض، وانقش مع مسؤويل 
هاتي الدولتي قضية الوساطة وحل النزاع. استفاد رئيس الوزراء العراقی مصطفی الکاظمي من 
عالقاته مع ويل العهد السعودي حممَّد بن سلمان والقادة اإليرانيي؛ لرأب الصدع بي البلدين؛ إذ 
العاصمة  السعوديي واإليرانيي مرات عديدة يف  العسکريون ورجال االستخبارات  القادة  اجتمع 

العراقية بغداد يف العام املاضي.

عموماً، استضافت بغداد -يف املدَّة من نيسان/ أبريل 2021 إلی نيسان/ أبريل 2022- 
مخس جوالت من احملاداثت بي مسؤويل طهران والرايض. وقد أاثرت اجلولة اخلامسة من احملاداثت 
بي السعودية وإيران يف بغداد شعوراً جديداً ابلتفاؤل، إذ وصف وزير اخلارجية العراقي فؤاد حسي، 
ا كانت إجيابية، مشرياً إىل احتضان بغداد جولة جديدة. وقال املتحدث ابسم  اجلولة اخلامسة أبنَّ
اخلارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده: إنَّه يرى تقدُّماً يف اجلولة األخرية من احملاداثت اليت وصفها 

بـ«اإلجيابية واجلادة”.

األسباب  ما  األول:  رئيسي:  سؤالي  على  لإلجابة  التحليلية  الورقة  هذه  تسعی  لذا، 
العالقات  قطع  من  سنواٍت  بعد ست  للتفاوض  استعدادمها  ومدى  والرايض  طهران  دفعت  اليت 
الدبلوماسية؟والثاين: ما دوافع العراق للوساطة بي إيران والسعودية وتداعياهتا علی بغداد؟ لإلجابة 
بي  اخلالف  جذور  حتليل  فبعد  أقسام.  أربعة  على  البحث  هيكل  م  ُقسِّ السؤالي،  هذين  على 
التارخيية واملستجدة، سُتْذَكر أسباب انعقاد احملاداثت اإليرانية السعودية  إيران والسعودية وأسبابه 

ودوافعها، ويف النهاية سُيْدَرس دور بغداد يف احملاداثت اإليرانية السعودية، وعواقبها على العراق.
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جذور اخلالف بني إيران والسعودية وأسبابه التارخيية واملستجدة

تعود جذور اخلالفات السعودية اإليرانية إىل عام 1979، حي أعلنت الرايض دعمها نظام 
الشاه حممد رضا بلوي يف مواجهة موجة االحتجاجات الشعبية اليت انطلقت ضده أواخر عام 
1977، واليت انتهت إبطاحة نظامه يف عام 1.1979ويف أواخر حقبة حكم حممد رضا بلوي 
كانت العالقات اإليرانية السعودية يف أفضل حال، ففي كانون الثاين/يناير 1978 قام شاه إيران 

بزايرة اترخيية إىل السعودية، واسُتقِبل حبفاوة ِمن قبل العاهل السعودي آنذاك امللك فيصل.

نقلت الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979 العالقات السعودية اإليرانية من نطاق التنسيق 
منذ مطلع السبعينيات ركيزيت »مبدأ نيكسون«؛ مللء  والتعاون بي نظامي ملكيي، شكَّال معاً 
الفراغ يف املنطقة، إىل نظامي متنافسي خصمي يتنازعان القيادة والنفوذ يف املنطقة، ومتثِّل إيران 
القطب الشيعي، يف حي تتزَّعم الرايض القطب السين يف املنطقة، ومع الوقت حتوَّل اخلالف بينهما 
إىل معركة أيديولوجية وسياسية؛ فالنظام اجلديد يف طهران عرض نوذجاً خمتلفاً لإلسالم السياسي، 
ينافس السعودية على قيادة العامل اإلسالمي.2 کما ازداد التوتر مع إعالن النظام اجلديد يف طهران 
نيته تصدير الثورة إىل دول اجلوار، وإطاحة األنظمة العربية احلليفة للوالايت املتحدة األمريكية يف 

املنطقة.

وقد رمست احلرب العراقية اإليرانية، أوىل حمطات الصراع العلنية بي طهران والرايض، اللذين 
ن حكم الشاه يف إيران حليفي ضد النظام العراقي القريب من االحتاد السوفييت. حتالفت  كاان إابَّ
السعودية مع العراق ضد إيران، ووفرت هلا دعماً سياسياً ومالياً دولياً وعربياً على مدى سنوات 
احلرب الثماين. كما حصلت مواجهات عسكرية مباشرة بي الرايض وطهران. ففي حزيران/ يونيو 

1984 أسقطت السعودية طائرتي إيرانيتي اخرتقتا جماهلا اجلوي3.

وبلغ التوتر بي الطرفي ذروته خالل موسم احلج يف عام 1987، حينما أدَّت احتجاجات 
حجَّاج إيرانيي رفعوا شعارات سياسية إىل مقتل أكثر من )400( شخص، بينهم )275( حاج 

1. Richard Halloran, ”2 Iranian Fighters Reported Downed by Saudi Air Force,” The 
New York Times, June 6, 1984, available at: https://www.nytimes.com/1984/06/06/
world/2-iranian-fighters-reported-downed-by-saudi-air-force.html

2. فرح الزمان أبو شعري، »إيران والسعودية: إرث من اخلالف، والعالقة رهن ابملتغريات اإلقليمية«، مرکز اجلزيرة للدراسات، 22 
https://studies.aljazeera.net/en/node/3642 :كانون الثاين/ يناير 2014، علی الرابط

3. Richard Halloran, Former source.
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إيراين، و)85( شرطياً سعوداًي4. مل تستمر حالة التوتر بي إيران والسعودية َطوال حقبة اجلمهورية 
اإلسالمية، فقد شهدت العالقات بي البلَديِن تقارابً يف حقبة هامشي رفسنجاين وحممد خامتي. 
ويُعبَّ عن حقبة خامتي ابحلقبة الذهبية يف العالقة بي إيران والسعودية، حىتَّ كان احلجاج اإليرانيون 
يف هذه الفرتات يقيمون بعض املراسيم الدينية، وقراءة الدعاء ِمن دون ضغوطات من قبل السلطات 

السعودية.

ا  ومع أنَّ العالقات بي البلدين حتسَّنت مع إدارة الرئيس اإلصالحي حممد خامتي؛ إال أنَّ
توتَّرت بشدة بعد الغزو األمريكي للعراق، خصوصاً يف عهد إدارة الرئيس حممود أمحدي جناد، إِذ 
اهتمِت السعوديُة إيراَن مبحاولة السيطرة على العراق عن طريق امليليشيات، والقوى السياسية احلليفة 

هلا. 

لقد كان الغزو األمريكي لِلعراق يف عام 2003 وتغيري النظام السياسي فيه عاماًل رئيساً 
يف تغيري طبيعة العالقات اإليرانية السعودية، إذ بدأ كلُّ بلد يتهم اآلخر ابلتدخل يف العراق، وأتزمي 
الوضع األمين يف املنطقة. وقد كانت الرايض قلقة من النفوذ اإليراين يف احلكومة العراقية، ال سيَّما يف 
فرتة والية نوري املالكي، وهنالك أسباب أخرى فاقمت حالة التوتر، مثل الدعم السعودي جملموعة 
جند هللا اإلرهابية يف إيران، وأحداث اليمن يف عامي 2009 و2010، واهتام إيران مبحاولة اغتيال 
السفري السعودي، واغتيال العلماء النوويي اإليرانيي، واالحتجاجات السعودية يف عامي 2011 
و2012 واهتام إيران بدعمها، ومن ثَّ احلرَبي الطاحنَتي يف سوراي واليمن، ميثِّل كلُّ ذلك أهم 

األسباب يف استدامة حالة التوتر بي إيران والسعودية.

التوترات  العريب وبداية األزمة يف سوراي واليمن، تصاعدت  الربيع  انتفاضات  إندالع  ومع 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  اختذت  السورية،  األزمة  ففي  والسعودية.  إيران  بي  حاداً  تصاعداً 
والسعودية مواقف متناقضة يف سوراي بناًء على أهداف ومصاحل حمددة لكلٍّ منهما5. کما اهتمِت 
أيلول/ سبتمب  يف  صنعاء  العاصمة  على  سيطر  الذي  اليمن،  يف  احلوثي  بدعم  إيراَن  السعوديُة 
2014. فتدخلت السعودية عسكرايً يف آذار/ مارس 2015، لتقطع الطريق على زحف احلوثيي 
4. John Kifner, ”400 Die as Iranian Marchers Battle Saudi Police in Mecca; Embassies Smashed in 
Teheran,” The New York Times, Aug. 2, 1987, available at:https://www.nytimes.com/1987/08/02/
world/400-die-iranian-marchers-battle-saudi-police-mecca-embassies-smashed-teheran.html

5. علي جنات، »راهبدهای مجهوری اسالمی ايران وعربستان سعودی در قبال حبران سوريه«، )إسرتاتيجيات اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية والسعودية إزاء األزمة السورية(، فصلية السياسة اخلارجية، شتاء 2015، رقم 28، ص 631.
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يف اجتاه عدن بعد إطاحة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي يف صنعاء6. ومع عدم إعالن 
اململكة لرفضها -صراحًة- االتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس )ابراك أوابما( مع إيران 
ا -يف احلقيقة- عارضته ضمناً، وخصوصاً أنَّ االتفاق مل أيخذ يف االعتبار  عام 2015، إال أنَّ
إيران  معّزِز وضع  بوصفه  الرايض  إليه  نظرت  وقد  اإلقليمية،  وسياساهتا  الصاروخي  إيران  برانمج 

السياسي واالقتصادي.

قرَّرِت السعودية -يف مطلع عام 2016- قطَع عالقاهتا الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد 
أن اقتحمت حشود غاضبة السفارة السعودية يف طهران، وأحرقت القنصلية السعودية يف مدينة 
مشهد، رداً على إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نر النمر الذي اهتمته الرايض إباثرة 
النعرات الطائفية، واخلروج على النظام العام. ومثَّل وصول الرئيس )دوانلد ترامب( إىل احلكم يف 
واشنطن عام 2016 عامَل توتر إضايف يف العالقات بي الرايض وطهران. وأبدت السعودية ارتياحاً 

6. علي جنات، »راهبدهای مجهوری اسالمی ايران وعربستان سعودی در قبال حبران مين«، )إسرتاتيجيات اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية والسعودية إزاء األزمة اليمنية(، فصلية العالقات الدولية، ربيع 2016، رقم 19، ص 149.
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إىل مواقف إدارة )ترامب( حنو إيران، مبا يف ذلك قراره االنسحاب من االتفاق النووي، وإعادة فرض 
العقوابت على طهران، واليت مشلت حظر تصدير النفط اإليراين، وعزل إيران عن النظام املصريف 
العاملي. سعت السعودية -يف عام 2019- إىل حشد العامل اإلسالمي وراَءها عن طريق استضافتها 
ثالث قمم متزامنة خليجية وعربية وإسالمية يف مكة؛ ملواجهة إيران بعد أن استهدفت هجماٌت 

مصاحلَ نفطية سعودية، مبا فيها انقالت حتمل النفط السعودي. 

لكنَّ السعودية أخذت متيل إىل التهدئة مع إيران على مدى العامي املاضيي. وقد شهدت 
الشهور األخرية هتدئًة كبريًة بي طهران والرايض، وكان خطاب املسؤولي السعوديي واإليرانيي 
العاهل  املثال قال  البلدين. فعلی سبيل  العالقات بي  املاضية إجيابيَـّْيِ بشأن  ونبهتم يف األشهر 
املتحدة: إنَّ  العامة لألمم  الدورة )76( للجمعية  أمام  العزيز،  امللك سلمان بن عبد  السعودي، 
»إيران دولة جارة، وأنمل أن تؤدي حماداثتنا األوَّليَّة معها إىل نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد 
إقامة عالقات تعاون مبنيَّة على االلتزام ابملبادئ والقرارات الشرعية  لتحقيق تطلُّعات شعوبنا يف 
والدولية، واحرتام السيادة، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية«. ويف هذا الصدد، قال حسي أمري 
عبد اللهيان، وزير اخلارجية اإليراين، خالل لقاء صحفي على هامش اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، إن احملاداثت بي املسؤولي اإليرانيي والسعوديي بنَّاءة، مضيًفا أن طهران قدَّمت 

مقرتحات ديناميكية لتحقيق السالم يف اليمن.

أن  أكد يف وقت سابق  زاده،  اإليرانية سعيد خطيب  اخلارجية  املتحدث ابسم  أن  يذكر 
السعودية دولة مهمة يف املنطقة، وخالفاتنا جيب أال متنع العالقات بي البلدين، معتبا أن من ينتفع 
بذه العالقات هم شعوب املنطقة والبلدان. وكان ويل العهد السعودي األمري حممد بن سلمان أيضاً 
قال جمللة )ذا أتالنتيك األمريكية(: »إنَّ اإليرانيي جرياننا، وسيبقون جرياننا لألبد، ليس إبمكاننا 
التخلُّص منهم، وليس إبمكانم التخلُّص منا، لذا فإنَّه من األفضل أن حنلَّ األمور، وأن نبحث عن 

سبل لنتمكن من التعايش«7.

وبعد مخس جوالت من املناقشات؛ بدف ختفيف التوتر بي البلدين، يبدو أنَّ السعودية 
وإيران، العدوين اللدودين يف املنطقة، على وشك املضي حنو تقدُّم يف التقارب فيما بينهما، عن 

7. Graeme Wood, ”Inside the Palace with Mohammed bin Salman,” Theatlantic, March 3, 2022, 
available at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2022/04/mohammed-bin-salman-
saudi-arabia-palace-interview/622822/
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طريق ما أبرزته التصرحيات الرمسية من اجلانبي. إذ أعلنت طهران -يف منتصف كانون الثاين/يناير 
لبدء  م حصلوا على أتشريات  إنَّ قائلة  السعودية،  إيرانيي إىل  2022- عودَة ثالثة دبلوماسيي 

عملهم يف منظمة التعاون اإلسالمي مبدينة جدة السعودية بعد توقف دام ست سنوات.

ويُعدُّ استئناف جلسات احلوار السعودي اإليراين، بعد توقف منذ أيلول/ سبتمب املاضي، 
تقدُّماً ملفتاً يف حدِّ ذاته، يدفع ابجتاه حتقيق اخرتاق يكسر اجلمود بي البلدين، وينظم اخلالفات 
بينهما حول ملفات إقليمية مثل اليمن ولبنان. السعودية عدَّت أنَّ املرحلة االستكشافية انتهت مع 
ناية اجلولة الرابعة، وستأخذ املفاوضات بعد ذلك مسارات سياسية وأمنية وثقافية، وسيقود ذلك 
إىل انفراج اقتصادي. واألهم من كل ذلك أنَّه من املنتظر أن تكون اجلولة السادسة املقرَّرة قريباً ذات 

طبيعة دبلوماسية، وأتخذ على عاتقها إجياد حلول لغالبية القضااي اخلالفية بي البلدين.

أسباب انعقاد احملاداثت اإليرانية السعودية ودوافعها

ُتظهر اجلوالت اخلمس من احملاداثت بي إيران والسعودية رغبة هذين البلدين وحاجتهما؛ 
لتهدئة التوتُّر يف العالقات والتغلُّب على األزمات. وُتسِهم عوامل عديدة على املستوايت احمللية 
التوتُّر يف  إىل ختفيف  وامليل  وإيران،  السعودية  العربية  اململكة  تغيري سلوك  والدولية يف  واإلقليمية 

العالقات والتغلُّب على األزمات.

الرايض  مع  احملاداثت  إجراء  يف  طهران  لرغبة  الرئيسة  واألسباب  الداخلية  الدوافع  أحد 
الرتاجع  من  اإليراين  االقتصاد  يعاين  إذ  اهلشَّة.  االقتصادية  الضغوط  من  اخلروج  هو  واستمرارها، 
منذ ثالث سنواٍت على األقل، فيما اخنفض معدل نو الناتج احمللي اإلمجايل على مدى السنوات 
األخرية. ويف أحدث البياانت، قال غالم حسي شافعي -رئيس غرفة التجارة اإليرانية- يف أيلول/
عام  يف  دوالر  مليار   )445( الذي كان  اإليراين  اإلمجايل  احمللي  الناتج  »إنَّ   :2021 سبتمب 
2017 ابلسعر احلايل، اخنفض بنسبة )%57( إىل )191( مليار دوالر يف عام 2020. وأدَّى 
املرتبة  إيران من  ترتيب  إىل خفض  2017 و2020  اإلمجايل بي عامي  احمللي  الناتج  اخنفاض 

)26( يف االقتصاد العاملي يف عام 2017 إىل املرتبة )51(«8.

8. »رييس ااتق ابزرگانی ايران: توليد انخالص داخلی ايران طی سه سال ۵۷ درصد سقوط کرده است«، )رئيس غرفة التجارة 
سبتمب/أيلول   20 انتخاب،  أنباء  سنوات(، وکالة   3 ابملائة خالل   57 بنسبة  إليران  اإلمجايل  احمللي  الناتج  اخنفاض  اإليرانية: 

/https://www.entekhab.ir/fa/news/638663 :2021، علی الرابط

https://www.entekhab.ir/fa/news/638663/
https://www.entekhab.ir/fa/news/638663/
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الرئيس األمريکي  منذ انسحاب  إيران ارتفاعاً مطرداً  التضخُّم يف  إىل جانب ذلك، ارتفع 
لتقرير مركز اإلحصاء اإليراين، كان متوسط  النووي. فَوفقاً  السابق )دوانلد ترامب( من االتفاق 
معدل التضخم يف إيران خالل آب/ أغسطس 2021 مبقارنة سنوية )%45.2(9. وهو أعلى 
معدل تضخم سنوي يف إيران منذ عام 1994، يف حي بلغ معدل التضخم ذروته )49.4%(. 

وقد تدهور اقتصاد إيران بعد انسحاب الوالايت املتحدة من خطة العمل الشاملة املشرتكة 
يف عام 2018، وفرض العقوابت األمريكية اليت تسبَّبت يف اخنفاٍض كبرٍي يف الصادرات النفطية، 
واالخنفاض الشديد يف قيمة الرايل اإليراين الذي بلغ أضعف مستوى له أمام الدوالر. إذ يبلغ الرايل 
اإليراين اآلن حنو )300( ألف رايل للدوالر مقارنة بـ)32( ألف رايل مقابل دوالر واحد وقت 
إبرام اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العاملية. وقد ذكر الرئيس اإليراين السابق حسن 
روحاين أنَّ إيران خسرت مبا ال يقل عن )150( مليار دوالر على مدى ثالث سنوات؛ بسبب 

هذه العقوابت10.

إذ  املستجد.  )كوروان(  فريوس  جائحة  بعد  إيران  على  االقتصادية  الضغوطات  واشتدَّت 
وأدَّى  التعثُّر.  من  أصاًل  يعاين  الذي  اإليراين  االقتصاد  تدهور  )كوروان( يف  فريوس  أزمة  تسبَّبت 
التضخُّم املرتفع الناجم عن األزمة االقتصادية يف السنوات املاضية يف إيران إىل احتجاجاٍت يف مدن 

خمتلفة. وهو ما كان له تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية سلبية على إيران.

ومن َثَّ فإنَّ طهران يف حاجة إىل حوافز اقتصادية؛ ألنَّ الوضع يف البالد يتدهور بسرعة. 
لذا، حتاول طهران تقليص حجم العقوابت الدولية املفروضة عليها عن طريق مفاوضات فيينا، وعقد 
حماداثت موازية مع اململكة العربية السعودية، لتخفيف التوترات واستئناف العالقات مع الرايض. 

وأتمل طهران يف أن تقنع الرايض أبالَّ تتخَذ موقفاً سلبياً من مفاوضات إحياء االتفاق النووي.

أمَّا على الصعيد اإلقليمي، فإنَّ سبب رغبة طهران يف التفاوض واحلوار مع الرايض هو وقف 
مسار التطبيع مع تل أبيب وتقليص دور إسرائيل يف املنطقة، وخصوصاً دول اجلوار؛ ألنَّ اململكة 
العربية السعودية ليست العباً منعزاًل يف الشرق األوسط، بل لديها عالقات جيدة ووثيقة مع الدول 
9.»نرخ تورم ساالنه«، )معدل التضخم السنوي(، مرکز آمار إيران )مركز اإلحصاء اإليراين(، أغسطس/آب 2021، علی الرابط:

https://www.amar.org.ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID/15830
10. »حسن روحاين: قيمت دالر می ابيست معقول می بود« )حسن روحاين: كان جيب أن يكون سعر الدوالر معقواًل(، وکالة 

 https://2u.pw/aVDzX :أنباء تسنيم، 26 سبتمب/أيلول 2020، علی الرابط

https://www.amar.org.ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID/15830
https://2u.pw/aVDzX
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العربية واإلسالمية. وهذا يعين أنَّ التطبيع وحتسي العالقات اإلسرائيلية السعودية لن يقتصر على 
اتفاقية سالم وتطبيع  املنطقة تدرجيياً حنو توقيع  الثنائية، وستتجه دوٌل عربية أخرى يف  العالقات 
العالقات، وتوسيع التعاون مع إسرائيل. ومن َثَّ فإنَّ تطبيع العالقات مع إسرائيل ووجودها ابلقرب 
من حدود إيران وقيام حتالف دفاعي إقليمي تشارك فيه إسرائيل، فضاًل عن خلق هتديداٍت أمنية 
إيران مع دول  لطهران، كل ذلك سيؤدي إىل عزلة نسبية إليران يف املنطقة، وُيضعف عالقات 
اجلوار ويغريَّ ميزان القوى يف املنطقة. وهذا ال يتماشى مع سياسات طهران. کما حذَّر املسؤولون 
مرات  وانتقدوا  املنطقة،  إىل  إسرائيل  من دخول  وتكراراً  مراراً  والعسكريون يف طهران  السياسيون 
عديدة اإلمارات العربية املتحدة والبحرين لتطبيع العالقات مع إسرائيل وفتح السفارات رمسياً. إذ إنَّ 
أحد أسباب رغبة إيران يف احلوار مع الرايض هو وقف مسار التطبيع، وهو األمر الذي تناوله على 

األرجح ممثلو طهران يف اجلوالت اخلمس السابقة من احملاداثت يف بغداد11.

أمَّا على الصعيد الدويل، فإنَّ أهم دوافع إيران ملواصلة احملاداثت هو کسب دعم السعودية 
نيتها حللِّ  إظهار حسن  طريق  فيينا عن  مفاوضات  املتحدة يف  والوالايت  األوروبيي  والتأثري يف 
القضااي اإلقليمية، فإنَّ أحد متطلبات طهران لتهدئة التوترات مع السعودية هو إناء اخلالفات حول 
برانجمها النووي؛ بدف ختفيف العقوابت الدولية. لذا، فإنَّ أحد التحدايت اليت تواجه برانمج إيران 
النووي هو قلق بعض اجلهات اإلقليمية الفاعلة، کاململكة العربية السعودية اليت طلبت مرات عديدة 
املباشرة بي طهران وواشنطن بواسطة أطراف االتفاق  النووية غري  فيينا  االنضمام إىل مفاوضات 

النووي، لكنَّ إيران رفضت الطلب، مؤكدًة أن ال عالقة للرايض بذه املفاوضات.

النووي  االتفاق  استعادة  بشأن  فيينا  مفاوضات  يف  جديدة  دول  وجود  أنَّ  طهران  وترى 
سيؤدي إىل تعقيدها؛ لذا حتاول طهران تسريع عملية التوصُّل إىل اتفاق نووي عب احملاداثت مع 
الرايض. کما تری إيران يف احلوار مع السعودية فرصًة لتعزيز موقفها يف املفاوضات بشأن امللف 
النووي. فاالخنراط يف احلوار مع الرايض، وإبداء مستوى من اإلجيابية واملرونة من احملتمل أن يدفع 
اململكة إىل التخلي عن مطلبها، أي املشاركة يف احملاداثت النووية؛ ألن مشاركتها ستعيق التوصُّل 
إىل اتفاق، وستزيد من الشروط والقيود على البانمج. ومن املمكن أن يؤدِّي احلوار بي طهران 
والرايض إىل حلِّ قضية البانمج النووي اإليراين بسرعة أكب. ففي اجلولة األوىل من احملاداثت يف 

11. علي جنات، »احملاداثت اإليرانية السعودية: الدوافع والتعقيدات والسيناريوهات احملتملة«، مركز الشرق لألحباث اإلسرتاتيجية،3 
تشرين الثاين/ نوفمب 2021، ملخصات اخلباء، ص 4.
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بغداد، سعت إيران إىل احلصول على دعم السعودية أليِّ اتفاق يُتوصَّل إليه يف حماداثت فيينا بشأن 
عودة الوالايت املتحدة إىل االتفاق النووي. 

فضاًل عن إيران، هناك كثري من األسباب والدوافع املصنَّفة على ثالثة مستوايٍت جعلت 
الرايض تعيد حساابهتا فيما يتعلَّق ابحلوار مع طهران وختفيف حدَّة التوتُّر. فعلى املستوى احمللي، 
هدف السعوديون من الدخول يف احملاداثت مع اإليرانيي واستئناف العالقات إىل ختفيف األزمة 
االقتصادية النامجة عن جائحة فريوس )كوروان( املستجد، وهبوط أسعار النفط12، وتكلفة حرب 
اليمن. فالضرابت املتالحقة من جائحة فريوس )كوروان(، وهتاوي إيرادات النفط، وارتفاع تكلفة 
هتاوي  أنَّ  ويبدو  العامل.  يف  للنفط  مصدِّر  أكب  السعودية،  اقتصاد  أرهقت  قد  اليمن  يف  احلرب 
اإليرادات املالية ال يرجع إىل النفط فقط، بل امتدَّ إىل انيار إيرادات أخرى مهمَّة، ومنها السياحة. 
وقد أدَّى تفاقم أزمة اإليرادات إىل اندفاع احلكومة حنو اللجوء إىل االحتياطي الذي شهد نزيفاً 
حاداً يف املدَّة األخرية. ويف ظل تراجع اإليرادات بسبب أزمة )كوروان(، اضطرَّت اململكة إىل اختاذ 

إجراءات تقشفية وصفتها بـ »املؤملة«.

وقد حذَّر صندوق النقد الدويل من انداثر ثروات السعودية يف عام 2035، إذا مل تتخذ 
إصالحات جذرية يف سياساهتا املالية اليت ترتكز أساساً على عائدات النفط، ممَّا جعل خيارات 
السعودية حمدودًة من أجل مساندة اقتصادها املنهك، وخاصًة يف ظل فشل خطط تنويع االقتصاد، 
اليت روَّج هلا ويل العهد حممد بن سلمان طيلة السنوات املاضية. إذ يسعى ويل العهد السعودي إىل 
حشد كل املوارد والطاقات لينفذ براجمه االقتصادية واالجتماعية الطموحة واملهمَّة سياسياً ابلنسبة 
إليه. ولدى اململكة خطط خمتلفة للتطوير واالنتقال من اقتصاد نفطي إىل اقتصاد غري نفطي، وأن 
اقتصادايً يف املنطقة، ويتطلب حتقيق ذلك كثري من االستثمار األجنيب. ومع ذلك،  تصبح مركزاً 
ال ميكن حتقيق رؤية 2030 ومشروع نيوم االقتصادي واخلطط االقتصادية األخرى يف ظل هذه 
الظروف االقتصادية واحلرب يف اليمن، خاصًة أنَّ التكاليف الباهظة للحرب اليمنية قد أدَّت إىل 
آتكل احتياطيات اململكة من النقد األجنيب. فاخنفضت األصول االحتياطية األجنبية ملؤسسة النقد 
السعودية بنسبة )%1.8( على أساس شهري، حىت نيسان/ أبريل 2021، إىل )440.75( 
مليار دوالر، منخفضة إىل )8.2( مليار دوالر. وكانت األصول االحتياطية األجنبية للمملكة، 

12. مع أنَّ السعر احلايل لبميل النفط يبلغ حوايل )115( دوالر، إال أنَّه يف وقت تفشي )كوروان(، وبدء املفاوضات بي طهران 
والرايض، كان قد وصل إىل أدىن سعر له وحىت )20( دوالراً للبميل.
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بلغت )448.95( مليار دوالر حىت آذار/ مارس املاضي السابق له. وَوْفق تقرير صدر عن البنك 
املركزي السعودي، فإنَّ تراجع االحتياطيات األجنبية يف نيسان/ أبريل، هي األدىن يف أكثر من عشر 
سنوات، منذ تشرين الثاين/ نوفمب 2010 حينما بلغت )438.4( مليار دوالر13، فَوفقاً لبعض 
التقارير الغربية، تكلِّف احلرب اليمنية السعودية أكثر من )150( مليون دوالر يوميًا14، وتذهب 
تقديرات إىل أنَّ السعودية تكبَّدت ما يزيد على )100 )مليار دوالر؛ بسبب حرب اليمن.15 ومبا 
واقتصادايً، فإنَّ الرايض حتاول حتقيق ذلك عن  أنَّ حتقيق رؤية 2030 يتطلَّب استقراراً سياسياً 
طريق سياسة ختفيف التوترات، وإناء األزمات األمنية واالقتصادية، مبا يف ذلك ختفيض حدَّة التوتُّر 

مع طهران.

على املستوى احمللي، هناك عامل آخر أعطى اململكة العربية السعودية نطاً أكثر واقعية من 
السلوك، وهو الوقت احملتمل النتقال السلطة، والذي جيب أن يتم يف جو من االستقرار، وبعيداً 
عن التوترات الداخلية واإلقليمية. خصوصاً أنَّ التقارير األخرية تشري إىل أنَّ امللك سلمان بن عبد 
العزيز يف حالة حرجة. كما أنَّ إغالق ملف اغتيال الصحفي السعودي مجال خاشقجي بزايرة 
رجب طيب أردوغان للسعودية هو أيضاً جزء من عملية خفض التصعيد اإلقليمي اليت تقوم با 
الرايض. ويف هذا الصدد، تتواصل املباحثات بي إيران والسعودية مع تعليق املباحثات بشأن إحياء 

االتفاق النووي.

أمَّا على الصعيد اإلقليمي، فإنَّ الدافع الرئيس للسعوديي إلجراء حماداثٍت مع إيران وضرورة 
تطبيع العالقات مع طهران هو إناء احلرب يف اليمن. فلم حتقق احلرب يف اليمن األهداَف اليت 
حدَّدهتا السعودية فحسب، بل واجهت اململكة أيضاً مشاكل أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية 
خمتلفة ابلطبع. ويـَُعدُّ الصراع يف اليمن الذي تريد السعودية بشدَّة أن خترج منه مفتاَح رغبة الرايض 

يف استئناف العالقات مع طهران، والتغلُّب على التوترات يف السنوات املاضية.

13 .طارق خالد، »السعودية... االحتياطي األجنيب أبدىن مستوى خالل 10 سنوات«، األانضول، 31 مايو/ أاٌير 2021، 
https://2u.pw/avga9 :علی الرابط

14. »كم أنفقت السعودية على حربا يف اليمن؟«، اخلليج أونالين، 4 آذار/ مارس 2019، علی الرابط:
http://khaleej.online/GJX7y4 

15. Yoel Guzansky and Ari Heistein, ”Saudi Arabia’s War in Yemen Has Been a Disaster,” March 
25, 2018, available at: https://nationalinterest.org/feature/saudi-arabias-war-yemen-has-been-dis-
aster-25064
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املادية  التكلفة  عن  فضاًل  للسعودية،  مزدوجاً  مأزقاً  تشكِّل  اليمن  حرب  أصبحت  لقد 
علی  البالستية  والصواريخ  املسرية  ابلطائرات  احلوثيي  هجمات  تسبِّبه  الذي  الداخلي  واإلحراج 
وجنران  وجازان  جدة  يف  العسكرية  والقواعد  واملطارات  النفطية  كاملنشآت  السعودية،  األراضي 
ومخيس مشيط والعاصمة الرايض، إذ ابتِت احلرب تضرُّ بُسمعة اململكة خارجياً، وهو ضرر جتاهلته 
إدارة )ترامب(، ولكنَّه ابت حمركاً أساسياً إلدارة )ابيدن(، اليت كان واحداً من أوائل القرارات اليت 
اختذهتا رفع احلوثيي من قائمة املنظمات اإلرهابية، واإلعالن عن وقف دعم العمليات العسكرية 
السعودية يف اليمن. فعلى عكس )دوانلد ترامب( الذي کان داعماً للسلوك السعودي، وخصوصاً 
يف ملف الصراع يف اليمن. أظهر )جو ابيدن( أنَّه يعارض تصرفات الرايض يف اليمن قواًل وأفعااًل 
عن طريق تعليق صفقة السالح مع السعودية، وإزالة مجاعة أنصار هللا اليمنية من قائمة اجلماعات 

اإلرهابية، وإيقاف دعم التحالف العريب على املستويي العسكري واللوجسيت.

وقد عطَّلت احلرب يف اليمن عديداً من خطط ويل العهد السعودي حممد بن سلمان؛ ألنَّ 
هذه احلرب اليت دخلت عامها السابع فشلت يف حتقيق أهدافها، فضاًل عن التكاليف العسكرية 
الباهظة على السعوديي. ومن َثَّ فإنَّ استئناف العالقات السعودية مع إيران ميكن له أن ُيسِهم 
إسهاماً كبرياً يف إناء احلرب يف اليمن؛ ألنَّ الرايض مدركة أنَّ مفتاح وقف احلرب ليس يف أيدي 
احلوثيي فحسب، بل يف أيدي طهران أيضاً. ولدی السعوديي أمٌل يف أن يؤدَِّي ختفيف التوترات 
مع إيران إىل قيام طهران بتسهيل إناء احلرب يف اليمن. لذا، من احملتمل أن يوفر بدء احلوار مع 
إيران فرصًة حلل احلرب اليمنية، وهلذا السبب حظيت كيفية إناء احلرب وتقاسم السلطة يف اليمن 
ابهتماٍم كبرٍي على طاولة املفاوضات بي طهران والرايض، وكان ملف احلرب اليمين احملوَر الرئيس 

للمحاداثت بي املمثلي اإليرانيي والسعوديي خالل اجلوالت اخلمسة من احلوار يف بغداد.

أمَّا على الصعيد الدويل، فإنَّ أحد املتغريات الرئيسة اليت دفعت الرايض إىل استئناف احلوار 
للتفاوض هو تغريُّ نج واشنطن بسبب وصول اإلدارة األمريكية اجلديدة  مع طهران واالستعداد 
وسياسات الرئيس األمريكي اجلديد )جو ابيدن( حنو اململكة العربية السعودية. فبعد رحيل )دوانلد 
ترامب(، فـََقد السعوديون حليفاً دولياً مهماً، خصوصاً أنَّ اإلدارة األمريكية اجلديدة قد تسعى إىل 
فتح قضااي حرجة للمملكة، منها قضية حقوق اإلنسان، وحرب اليمن ملعاقبة السعودية، وخاصًة 

ويل العهد، حممد بن سلمان.
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هلذا السبب اختذت اململكة العربية السعودية خطواٍت لتهدئة عالقاهتا مع قطر وتركيا بعد 
فوز )جو ابيدن( يف االنتخاابت الرائسية األمريكية. كما تندرج الرغبة يف استئناف العالقات مع 
اخلصوص،  وجه  وعلى  نفِسه.  اإلطار  طهران يف  مع  احملاداثت  من  وإجراء مخس جوالٍت  إيران 
فإنَّ الرايض واثقٌة من أنَّ الوالايت املتحدة لن تفعل أيَّ شيء لإلطاحة ابلنظام احلاكم يف إيران، 
وستحتاج يف النهاية إىل التعاون االقتصادي واستئناف العالقات الدبلوماسية مع طهران لتحقيق 

االستقرار16.

اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  وسياسة  إيران،  جتاه  القصوى  الضغط  سياسة  فشل  أدَّى  كما 
وتوجُّهها للعودة إىل االتفاق النووي مع إيران، وسعي الوالايت املتحدة لتقليل اخنراطها يف منطقة 
األمن  وثيقة  واليت حدَّدهتا  تواجهها،  اليت  اإلسرتاتيجية  التهديدات  والرتكيز على  األوسط  الشرق 
»ابتريوت«  صواريخ  بطارايت  وسحب  وروسيا،  الصي  يف  تتمثَّل  ا  أبنَّ )ابيدن(  إلدارة  القومي 
من السعودية، واإلفراج عن الواثئق السرية املتعلِّقة بجمات احلادي عشر من سبتمب 2001، 
واالنسحاب األمريكي من أفغانستان إىل استنتاج اململكة أنَّه مل يُعد من املمكن الوثوق ابلوالايت 

املتحدة األمريكية. وهلذا السبب حاولت السعودية تغيري سياستها اإلقليمية.

دور العراق يف احملاداثت اإليرانية السعودية

كان مسؤولو بغداد -على مدى سنوات- ينقلون الرسائل بي إيران والسعودية؛ إثر انقطاع 
عادل  رائسة  -يف  العراق  سعى   .2016 عام  بصورة كاملة  البلدين  بي  الدبلوماسية  العالقات 
عبداملهدي- جبدية للنهوض بدور الوساطة بي الرايض وطهران. وقد سبقت العراق دول عديدة يف 
املنطقة کباکستان، وعمان للتخفيف من حّدة التوتر بي البلدين إاّل أنَّ احملاوالت ابءت ابلفشل. 
اخلليجية  واملصاحلة  ترامب(،  )دوانلد  رائسة  مدَّة  إنتهاء  بعد  وخاصة   2021 عام  بداايت  ويف 

تقدَّمت بعض الدول اإلقليمية والدولية کقطر، والکويت، وروسيا للوساطة بي الرايض وطهران.

فبعد أن جنحت حماوالت الکويت للوساطة بي قطر والدول اخلليجية اليت قاطعت قطر، 
واليت تکلَّلت ابتفاق الُعال، عرضت هذه الدولة قضية الوساطة بي إيران والسعودية. ودولياً أعلن 
وزير اخلارجية الروسي )سريغي الفروف( يف كانون الثاين/يناير 2021 أنَّ احلکومة الروسية مستعدة 

16. علي جنات، »احملاداثت اإليرانية السعودية: الدوافع والتعقيدات والسيناريوهات احملتملة«، مركز الشرق لألحباث اإلسرتاتيجية،3 
تشرين الثاين/ نوفمب 2021، ملخصات اخلباء، ص 7.
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الطرفي17. لکن بعد ُمضي مخسة أعوام  العربية وحلحلة الصراع بي  إيران والدول  للوساطة بي 
علی انقطاع العالقات السياسية واالقتصادية بي طهران والرايض ومساعي بعض الدول ومن بينها 
بغداد، جنحت دولة مصطفی الکاظمي للوساطة بي البلدين وبدأت اجلولة األولی من احملاداثت 
العراق وعالقاته  بتعبري آخر أفضت مساعي  للميالد.  البلدين يف نيسان/أبريل عام 2021  بي 
اجليدة مع البلدين إىل مباحثات مباشرة يف نيسان/أبريل 2021 بي مسؤويل طهران والرايض، للمرة 

ا جرت يف أجواء سرية. األوىل منذ انقطاع العالقات بينهما، مع أنَّ

السابق، عادل  الوزراء  رئيس  احلالية، كان  الكاظمي  قبل وساطة  أنَّ  اجلدير ابلذكر  ومن 
عبداملهدي، قد تقدَّم مببادرة للتقريب بي الدولتي، وزار عاصمتيهما قبل عامي، ويبدو أنَّه نقل 
رسائل مكتوبة بي الطرفي، حىت أنَّه أعلن أمام البملان العراقي، مطلع العام 2020، وهو يشارك 
أمريكية  بطائرة  قاسم سليماين،  اجلنرال  اإليراين،  القدس  فيلق  قائد  اغتيال  بعد  يف جلسة خاصة 
مسرية، أنَّ القائد اإليراين كان يزور بغداد إليصال رسالة تتضمن ردَّ بالده على رسالة سعودية سابقة 
نقلها عبداملهدي. بطبيعة احلال، توقفت مساعي عبداملهدي بعد ذلك االغتيال، وبسبب التطورات 
اليت أعقبته، وكذلك بعدما استقال رئيس الوزراء العراقي نفسه، حتت ضغط االحتجاجات الشعبية، 
ويبدو أنَّ خليفته -الكاظمي- قد بىن على تلك الوساطة، مستفيداً من تغري األجواء يف واشنطن، 

بعد فوز )ابيدن( ورحيل )ترامب(18.

ألنَّ  والسعودية؛  إيران  بي  شائكة  إقليمية  ملفات  يف  تدخَل  أالَّ  حتاول  العراقية  احلكومة 
التنافس اإليراين والسعودي يف املنطقة له إنعكاسات داخلية خطرية، هذه االنعكاسات اترة تظهر 
ا صراع قومي عريب-فارسي، ففي كلتا احلالتي  على صورة صراع سين-شيعي، واترة أخرى على أنَّ
من املمكن أن حُتوِّل العراق اىل نقطة توتر يف املنطقة؛ بسبب هذه املنافسة. وهلذا السبب يسعى 

العراق يف أن جُيلس كال الطرفي معاً؛ من أجل ضمان االستقرار األمين والسياسي يف العراق.

ويف السنوات األخرية تبىنَّ العراق سياسة خارجية غري منحازة، فلطاملا خطط رؤساء الوزراء 
زايرهتم لطهران لكي تتزامن مع زايرهتم للرايض. وكما قال رئيس الوزراء يف حينه عادل عبداملهدي 

17. علی جنات، )مذاکرات عربستان سعودی وايران، ضرورت ها وموانع(، »احملاداثت السعودية اإليرانية؛ الضرورات والعقبات«، 
مرکز آينده پژوهی جهان اسالم، 10 آذار/ مارس 2021.

18. لقاء مکي، »احلوار السعودي- اإليراين يف بغداد وتداعياته احملتملة«، مرکز اجلزيرة للدراسات،  25  نيسان/أبريل 2021، 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4982 :علی الرابط
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يف 2017 إنَّ العراق يرفض أن يكون جزءاً من سياسة احملاور وقال إنَّ بالده كانت ضحية هذه 
احملاور. ومع مرور الوقت ميكن للعراق غري املنحاز لو بقي على هذا احلال أن يوازن بي تنافس 
جارتيه. وميكن أن ينهض العراق بدور »اجلسر« كما يريد الكاظمي حلل اخلالفات بي السعودية 

وإيران، وبغداد هي املكان الطبيعي للقيام بذا.

اختذ العراق يف اآلونة األخرية سياسية احلياد اإلجيايب بي طريف الصراع، ووقف علی مسافة 
واحدة بي إيران والسعودية. ولکي يثبت العراق ذلك، کان رؤساء الوزراء يقومون بزايرات کثرية 
املصطفی  العراق کان  احلکم يف  مقاليد  تولوا  الذين  السابقي  الوزراء  بي  لکن من  البلدين.  بي 
الکاظمي الوحيد الذي جنح يف کسب ثقة البلدين. فقد قام منذ توليه احلکم بزايرات إلی طهران 
الوزراء  رئيس  استفاد  النزاع.  الوساطة وحل  قضية  الدولتي  هاتي  مسؤويل  مع  وانقش  والرايض، 
العراقي مصطفى الكاظمي من عالقاته مع ويل العهد السعودي حممد بن سلمان والقادة اإليرانيي 
البلدين؛ إذ اجتمع رجال االستخبارات السعوديي واإليرانيي مخس مرات يف  لرأب الصدع بي 

العاصمة العراقية بغداد. 

ثالثة  من  نقاًل  تقريراً   2021 عام  نيسان/أبريل   18 اتميز يف  فايننشال  ونشرت صحيفة 
مصادر قالت فيه: »أجری کبار قادة طهران والرايض اجلولة األولی من احملاداثت لتحسي العالقات 
بي البلدين علی املستوی األمين يف الـ9 من نيسان/أبريل يف بغداد وبوساطة رئيس وزراء العراق 
االستخبارات  جهاز  رئيس  بي  الکاظمي  بوساطة  احملاداثت  جرت  وقد  الکاظمي.«  مصطفی 
إيرواين، ويُتوقع أن  القومي اإليراين سعيد  العام لألمن  السعودية خالد احلميدان ومساعد األمي 

تنطلق اجلولة التالية من احملاداثت يف العاصمة العراقية قريبًا19.

إيرج مسجدي يف شهر آب/ أغسطس عام  العراق  اإليراين يف  السفري  أعلن  ومن جانبه 
العراقيي أنَّ بالده أجرت ثالث جوالت  القادة  الرافدين للحوار وحبضور کبار  2021 يف مرکز 
احلکومة  تشکيل  فور  الرابعة  اجلولة  وستبدأ  العراقية،  احلکومة  بوساطة  السعوديي  مع  وحماداثت 

اجلديدة يف بالده20.

19. Andrew England, ”Saudi and Iranian officials hold talks to patch up relations,” APRIL18,  
2021, Available at:  https://www.ft.com/content/852e94b8-ca97-4917-9cc4-e2faef4a69c8

30 آب/أغسطس  السعودية«،  مع  رابعة  مفاوضات  ولدينا جولة  العراق  مع  بقوة  تقف  إيران  نيوز، »مسجدي:  . شفق   20
https://b2n.ir/h14790 :2021، علی الرابط
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وجدير ابلذكر أنَّ اجلولتي الرابعة واخلامسة من احملاداثت بي املسؤولي اإليرانيي والعراقيي 
يف بغداد، واليت حضرها مصطفى الكاظمي، كانت إجيابية للغاية. وَوْفق التقارير قد متهد اجلولة 
اخلامسة ألخرى سادسة قريباً، على أن تعقَد على مستوى وزيري اخلارجية، أو رئيس االستخبارات 

العامة السعودية، واألمي العام لـ«األمن القومي اإليراين«.

املاضي- حتقيَق  نيسان/أبريل  ناية  -يف  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  توقَّع 
ما تتعامالن مبسؤولية مع ملف املفاوضات.  تفاهٍم بي الرايض وطهران يف وقت قريب، وقال إنَّ
بي  جيدة  عالقات  نتلك  »ألنَّنا  احمللية:  »الصباح«  صحيفة  مع  حوار  يف  الكاظمي  وأضاف 
السعودية وإيران ومع أطراف إقليمية ودولية متباينة، متكنا من إجياد أجواء حوار إجيابية على أرض 
العراق بي البلدين، والكثري منها مل يعلن«. وأشار إىل وجود انفراجة حقيقية واسعة يف العالقات 
بي كل دول املنطقة مدعومة بقناعة راسخة ونيات سليمة أبنَّ مستقبل املنطقة يعتمد على البدء 

ابلنظر إليها كمنظومة مصاحل متالقية وليست متقاطعة.

ويف هذا السياق، تضاربت تصرحيات املسؤولي اإليرانيي حول حقيقة عقد لقاء مرتقب بي 
وزير اخلارجية حسي أمري عبداللهيان، ونظريه السعودي األمري فيصل بن فرحان. فقد نقلت وكالة 
»فارس« اإليرانية الرمسية عن عضو جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية مبجلس الشورى اإليراين، 
جواد كرميي قدوسي، أنَّ وزير اخلارجية سيلتقي بنظريه السعودي يف العاصمة العراقية بغداد، يف 
الوزيرين يف وقت  لقاء  البلدين على  َل التفاق أويل بي  إنَّه قد ُتصِّ املقبلة. وقال قدوسي:  األايم 
قريب ملناقشة القضااي الثنائية، ومسألة فتح السفارات، فضاًل عن القضااي اإلقليمية، وخاصة األزمة 
اليمنية. من جهته نفى املتحدث ابسم اخلارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده، يف وقت الحق، وجود 

موعد للقاء قريب بي الوزيرين.

کما أعلنت إيران ترحيبها بعودة العالقات مع اململكة العربية السعودية، معلنة احتمال إجراء 
اجتماع مباشر على مستوى وزراء خارجية البلدين يف دولة اثلثة. وقال وزير اخلارجية اإليراين حسي 
أمري عبداللهيان، يف كلمة له يف منتدى دافوس: »إذا كانت السعودية مهتمة ابلعودة إىل عالقاهتا 
مع إيران فنحن نرحب بذلك«. وأضاف الوزير اإليراين: »أحرزان تقدُّماً يف احملاداثت األخرية مع 
ب بعودة العالقات إىل وضعها الطبيعي وقد اجتمع بوزير اخلارجية السعودي األمري  السعودية، ونرحِّ
فيصل بن فرحان يف دولة اثلثة«. لکن قالت اململكة العربية السعودية، إنَّه مل حُيدَّد أيَّ اجتماع بي 
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وزيري اخلارجية السعودي واإليراين يف املستقبل املنظور. 

والرايض على طاولة  النظر بي طهران  لتقريب وجهات  العراق  أنَّ جهود  على كل حال 
واحدة هي خطوة انجحة ومتقدمة فشلت فيها عديد من الدول اإلقليمية والدولية. وجنح مصطفى 
الكاظمي يف تقدمي العراق رمسياً كوسيط، بداًل من نقل الرسالة بي البلدين، كما سار يف احلكومات 
السابقة، مبا يف ذلك حكومة حيدر العبادي وعادل عبداملهدي. ومن الواضح أنَّ رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي قد يكون له دور يف احملاداثت بي السعودية وإيران، سواًء ابلدعوة هلا أم 
تسهيلها. والكاظمي منذ بداية توليه السلطة مل خيِف جهده إلعادة العراق حلاضنته العربية، وسعيه 
لتحسي عالقات العراق مع السعودية، والنأي ببغداد عن الصراع اإليراين السعودي. وجعل ذلك 
العراق يتحول تدرجيياً إىل أخف ساحات النزاع بي طهران والرايض سخونة، مقارنة بلبنان واليمن.

أسباب الوساطة العراقية بني إيران والسعودية وتداعياهتا

وطهران  الرايض  يف  األمنيي  املسؤولي  بي  احملاداثت  من  عديدة  جوالت  إجراء  يعرض 
تساؤالت عن سبب اختيار العراق مكاانً له يف حي أنَّ دولة إقليمية أخرى مثل ُعمان، رمبا تكون 
مناسبة أيضاً الستضافة مثل هذه احملاداثت، سواًء بسبب عالقاهتا القوية بكلٍّ من إيران والسعودية، 
أم بسبب خباهتا املرتاكمة يف تنظيم مفاوضات سرية وعلنية تكون إيران طرفاً رئيساً فيها، وأبرزها 
املفاوضات اليت سبقت االتفاق النووي بي طهران وواشنطن واستغرقت سنوات عديدة، فضاًل عن 
العالقة املباشرة لُعمان ابمللف اليمين، ومعرفتها التفصيلية به. هذا التساؤل ليس شكلياً، فهو يتصل 
من انحية مبوقع العراق يف املنطقة، ودوره يف تشكيل أزماهتا، أو يف معاجلتها، وفرص جناح هذه 

املفاوضات يف التأثري على الوضع األمين والسياسي يف العراق21.

يف احلقيقة، دفعت عديد من األسباب العراَق إىل اقرتاح وساطة بي إيران واململكة العربية 
السعودية، ومها دولتان جاراتن للعراق وقواتن إقليميتان يف املنطقة. إذ سيكون إلناء الصراع اإليراين 

السعودي تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية إجيابية على العراق.

أحد دوافع وأهداف العراق الرئيسة يف الوساطة بي طهران والرايض هو تقليل التوترات بي 
اجلارتي القويتي من أجل منع التوترات املتصاعدة بينهما، واليت تؤثر أيضاً على بغداد. يف احلقيقة 

21. لقاء مکي، »احلوار السعودي اإليراين يف بغداد وتداعياته احملتملة«، مرکز اجلزيرة للدراسات، 25 نيسان/أبريل 2021، علی 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4982 :الرابط
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تسعى بغداد إىل ردم الفجوة بي جارتيها، على أمل أن ينعكس ذلك إجياابً عليها. فالعراق يقوم 
بدور الوسيط؛ بدف احلصول على االستقرار الداخلي؛ ألنَّ البلدين هلما أتثري كبري على الساحة 
هتديدات  استمرار  مع  ابلتزامن  جدا  بصورة كبرية  بغداد  حكومة  ستفيد  التهدئة  کما  العراقية. 

الفصائل املسلحة يف البالد ابستهداف الرايض من األراضي العراقية22.

السعودية وإيران العباِن مؤثِّراِن جداً، َوْفق املعطيات السياسية، عن طريق أذرعهم يف الداخل، 
سواًء الفصائل اإلسالمية أم غري اإلسالمية، وعليه فإنَّ أيَّ خالف سينعكس على صورة أزمات 

ابلداخل العراقي، وهذا ينبع من مبدأ عوملة اخلطر خارج حدود هاتي الدولتي«23.

ميكن القول إنَّ التقارب السعودي اإليراين يعين منطقة هادئة وعراقاً هادائً؛ لذا سيعود العراق 
الذي خرج من املثلث لسنوات للعب دوره من جديد ويسهم يف ختفيف التوتر، يف وقت تدعم فيه 
الوالايت املتحدة وبدوء اجلهود العراقية، فالوالايت املتحدة هلا مصلحة يف ختفيف التوتر الطائفي 
ابملنطقة، ال سيَّما بعد أن جعل الرئيس )ابيدن( وقف احلرب يف اليمن أولوية، ومساعدة بغداد يف 

مصلحة اجلميع وإناء هذه املأساة24.

فاحلوار بي السعودية وإيران له أتثري كبري على جلب اهلدوء إىل املنطقة؛ ألنَّ اخلالف بي 
الدولتي دائماً ما يكون انعكاسه سلبياً على أغلب البلدان. لذا، كان احلوار ينعكس إجياابً على 
العراق من اجلانبي السياسي واألمين، بوصف أنَّ البلدين حدوداين معه، فضاًل عن أن أي صراع 
سياسي بينهما ستكون له آاثر سلبية على عموم األوضاع يف العراق. يف الواقع، خيدم التوصل اىل 

تفامهات بي طهران والرايض االستقرار يف العراق الذي يعاين من حالة من االنقسام السياسي.

فواقع األمر يقول لنا أّن حتسي العالقات بي إيران واململکة العربية السعودية سينعکس علی 
بغداد يف الدرجة األولی. وسيؤدي إناء الصراع بي الطرفي إلی أمن العراق واستقراره.25 فزايدة 
الرابط:   علی   ،2021 متوز/يوليو   7 األانضول،  وإيران؟«،  السعودية  قطيعة  إناء  يف  العراق  ينجح  صاحل،»هل  إبراهيم   .22

https://2u.pw/0q0Ac
https:// :23 . »هل يتأثر العراق بتعثر املفاوضات بي السعودية وإيران؟«، العامل اجلديد، 16 آذار/مارس 2022، علی الرابط

al-aalem.com/news/66241
24. Katherine Harvey and Bruce Riedel, ”Can Iraq play the role of a bridge in the Gulf?,” April 22, 
2021, available at: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/04/22/can-iraq-play-
the-role-of-a-bridge-in-the-gulf/
25. Akeel Abbas, ”Baghdad Conference showcases Iraq’s new role as mediator in region,” August 
27, 2021, available at: https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/baghdad-conference-
showcases-iraqs-new-role-mediator-region#ixzz7563XcWHF.
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التوتر بي البلدين سُيقحم العراق يف دوامة الصراع وانعدام األمن.

إذن، ذوابن اجلليد يف العالقات اإليرانية السعودية يعين أمن العراق واستقراره. کما أنَّ هذه 
احملاداثت ستفضي إلی ختفيف حّدة التوتر بي البلدين وهو األمر الذي سينعکس إجياابً علی أمن 
إقليميي  والسعودية کالعبي  وإيران  العراق  يف عالقات  بکاملها. وسيفتح فصاًل جديداً  املنطقة 

أساسيي26.

ومن نتائج وساطة بغداد بي إيران والسعودية استعادة هيبة العراق، وتعزيز مكانته يف املنطقة؛ 
ألنَّه قبل العراق، عرضت عديد من الدول، مبا يف ذلك ابكستان وعمان والكويت وقطر، الوساطة، 
لكن يف النهاية، كان العراق هو الذي متكن من كسب ثقة البلدين إلجراء حماداثت يف بغداد. 
الدور الذي سيؤدي إىل زايدة مكانة العراق اإلقليمية والدولية يف حال عودة العالقات الدبلوماسية 

بي إيران والسعودية وإعادة فتح السفارات بي البلدين.

السعودية  اإليرانية  العالقات  يف  الصدع  ورأب  العراقية،  الوساطة  جناح  إنَّ  القول  قصاری 
سيعيد العراق إلی مکانته املعهودة کالعب إقليمی کبري له ثقله اخلاص يف التوزان اإلقليمي. بتعبري 
ا ستفرض احرتامها ومنزلتها بي دول  آخر، إْن جنحت بغداد يف الوساطة بي إيران والسعودية فإنَّ
املنطقة، وهذا النجاح سيکون مبنزلة إعادة إحياء دور العراق يف الشرق األوسط بعد غباب طال 
عقود عديدة. کما أنَّ جناح الوساطة العراقية للمصاحلة بي البلدين سيکون جناحاً سياسياً کبرياً 

حلکومة مصطفی الکاظمي27.

ومن النتائج املهمة األخرى لوساطة بغداد بي طهران والرايض حتسي الوضع االقتصادي 
للعراق. يُعدُّ العراق نقطة انطالق مهمة؛ ألنَّ كل من إيران والسعودية تنظران اىل العراق يف إطار 
املنافسة األقليمية اليت ختوضها كالمها يف املنطقة، واجلانبي لديهما رؤية مفادها أنَّ كسب النفوذ، 
وبناء عالقات مع العراق يعين طرد اآلخر من العراق، يف حي أنَّ العراق حمتاج إىل أنَّ اجتماع 
الطرفي يف أرضه يف إطار املصلحة العراقية، وذلك عن طريق التعاون االقتصادي. ومع احتمالية 

26. Katherine Harvey and Bruce Riedel, ”Can Iraq play the role of a bridge in the Gulf?,” April 22, 
2021, available at:  https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/04/22/can-iraq-play-
the-role-of-a-bridge-in-the-gulf.

للدراسات والتخطيط، سلسلة إصدرات، 5  البيان  الساحة اإلقليمية«، مرکز  العودة إىل  27 . علي جنات، »العراق وحماوالت 
أكتوبر/تشرين األول 2021، ص 5.
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ختفيف العقوابت األمريكية على إيران والسماح للعراق بدفع الديون اإليرانية، رمبا يدفع ذلك إيران 
إىل عدم االعرتاض -عن طريق حلفائها من القوى السسياسية واألمنية احمللية- على توسع الدور 
االقتصادي السعودي يف العراق، وذلك عن طريق استثماراهتا يف جماالت الطاقة والزراعة والعقارات 

وغريها من اجملاالت.

إيران  بي  اخلالف  حل  هو  البلدين  بي  الوساطة  من  العراق  أهداف  إحدی  أنَّ  يُذکر 
والسعودية، وهتدئة األوضاع الداخلية وإبعاد العراق من الصراعات اإلقليمية؛ ويعلم القادة العراقيون 
أنَّ اخلطوة األولی الزدهار العراق والتنمية االقتصادية هو إناء الصراعات اإلقليمية. کما يعلم قادة 
هذا البلد أنَّ تنمية العراق املستدامة مترُّ عب احلوار واألمن السياسي، لذا جعلوا احلوار علی رأس 
برانمج أعماهلم، وسعی هؤالء القادة للتخفيف من حدَّة التوتر بي دول اإلقليم؛ جلعل العراق بلداً 

آمناً لالستثمار الذي ابت العراق أبمسِّ احلاجة إليه.

بتعبري آخر احملاداثت بي طهران والرايض ستكون بوابة إجيابية للعراق ميكن استثمارها عن 
طريق فتح ابب التعاون االقتصادي، وهو اجلانب الذي تسعى له بغداد؛ ألنَّ البالَد -اآلن- حتت 
ي جائحة )كوروان(؛ لذا إناء القطيعة بي الرايض وطهران من شأنه فتح  أزمة اقتصادية بعد تفشِّ
اجملال أمام الشركات السعودية اليت ترغب ابالستثمار يف العراق؛ ألنَّ الشركات خائفة من استمرار 
الصراع مع إيران اليت لديها نفوذ كبري يف العراق، ومن َثَّ ستكون مصاحلها مهدَّدة28، ويف هذا 
الصدد، ُتشري أنباء مسربة من اجلولة الرابعة للمحاداثت إىل أنَّ اإليرانيي والسعوديي اتفقوا على 
العراق يف  اليمن، والسماح للمملکة ابالستثمار يف  الطريق حللِّ مسألة  العريضة خلارطة  اخلطوط 

املستقبل من دون التعرُّض ملضايقات من ِقَبل الفصائل املقرَّبة من إيران29.

وترى أوساط سياسية عراقية ومراكز حبثية وأصحاب رأي أنَّ املفاوضات اليت ترعاها بغداد 
ملفات خطرية  إىل حلول يف  والتوصُّل  مهمة جداً؛ ألنَّ جناحها،  وطهران  الرايض  بي  للتقريب 
ا ستنعكس  فإنَّ املفاوضات  تلك  ما جنحت  وإذا  واملنطقة عموماً،  العراق  على  إجيابياً  سينعكس 
على الوضع السياسي يف البالد عموماً، واألمين واالقتصادي، واإلقليمي خصوصاً. إذ إنَّ املنطقة 

الرابط:   علی   ،2021 متوز/يوليو   7 األانضول،  وإيران؟«،  السعودية  قطيعة  إناء  يف  العراق  ينجح  صاحل،»هل  إبراهيم   .28
https://2u.pw/0q0Ac
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مليئة ابألزمات اليوم. وتؤكِّد أوساط سياسية عراقية »أنَّ موقف العراق الدبلوماسي سيقوى بصورة 
كبرية، وال بدَّ من إبراز الدور العراقي؛ ألنَّ من مصلحة العراق تنقية األجواء اإلقليمية بي طهران 

والرايض«30.

اخلامتة

انقطعت العالقات الدبلوماسية بي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واململكة العربية السعودية 
منذ كانون الثاين/يناير 2016، بعد أن هاجم حمتجون إيرانيون سفارة الرايض يف طهران وقنصليتها 
يف مشهد؛ إثر إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نر ابقر النمر. لکن بعد ستِّ سنواٍت من 
اخلالفات السياسية وقطع العالقات الدبلوماسية بي اجلانبـَْيِ، شهدت الشهور األخرية هتدئًة كبريًة 
املاضية  األشهر  يف  ونبهتم  واإليرانيي  السعوديي  املسؤولي  خطاب  وكان  والرايض،  طهران  بي 

إجيابيَـّْيِ بشأن العالقات بي البلدين. 

القوتـَْيِ  سلوك  تغيري  يف  والدولية  واإلقليمية  احمللية  املستوايت  على  عديدة  عوامل  وُتسِهم 
املتبادلة  املصاحل  إىل  ونظراً  األزمات.  على  والتغلُّب  العالقات،  يف  التوتُّر  لتخفيف  اإلقليميتـَْيِ؛ 
وحاجة البلدين إىل استتباب األمن، عقدت إيران والسعودية من نيسان/ أبريل 2021 إلی نيسان/ 
البلدين  بي  العالقات  لتحسي  العراق؛  استضافها  احملاداثت  من  جوالٍت  2022 مخس  أبريل 
ومناقشة القضااي الثنائية واإلقليمية والدولية. وقد متهِّد اجلولة اخلامسة ألخرى سادسة قريباً، على أن 
تـُْعَقَد على مستوى وزيري اخلارجية، أو رئيس االستخبارات العامة السعودية، واألمي العام لـ«األمن 

القومي اإليراين”.

وقد متكنت الدبلوماسية العراقية من حتقيق إجناز كبري مبجرد جناحها يف اجلمع بي اخلصمِي 
اللدوديِن على مائدة واحدة، فقد تُِعيد ترتيب األوراق يف املنطقة برمتها. يف الواقع، إنَّ جناح التوسط 
العراقي يف مجع املسؤولي اإليرانيي والسعوديي على طاولة املفاوضات بصورة مباشر تطوُّر كبري 
على  بناًء  بغداد  اإليرانية يف  السعودية  املباحثات  ُعِقَدِت  السعودية.  اإليرانية  العالقات  ومهم يف 
العهد  مع ويل  أجرى حماداثت  الذي  الكاظمي  الوزراء مصطفى  رئيس  فيها  عراقية ابدر  وساطة 
السعودي حممد بن سلمان يف الرايض، يف آذار/ مارس 2021، علماً أنَّ الكاظمي زار طهران يف 
عام 2020 وعبَّ عن رغبة بالده يف القيام بدور وساطة بي إيران والدول العربية. وحتوَّل العراق يف 

30. عادل اجلبوري، »هل تنجح بغداد أبذابة جبل اجلليد بي طهران والرايض؟«، صحيفة رأي اليوم، 18 حزيران/ يونيو 2022.
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عهد إدارة )ترامب( إىل ساحة لتصفية احلساابت بي إيران وخصومها، إذ قامت الوالايت املتحدة 
ابغتيال قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري، قاسم سليماين، يف مطار بغداد، يف كانون الثاين/ يناير 
2020، وردَّت طهران بقصف قاعدة عي األسد اليت تتمركز فيها قوات أمريكية غرب العراق. 
أنَّ حتييد معارضة  اإلقليمية-  الصراعات  العراق عن  الكاظمي -فضاًل عن رغبته يف عزل  ويرى 
الفصائل املوالية إليران لسياسة االنفتاح جتاه العامل العريب، يصبح ممكناً إذا خفَِّت التوترات بي إيران 

والدول العربية.

ختاماً، ميکن القول إنَّ احملاداثت اليت يستضيفها العراق لتقريب الرايض وطهران مهمة للغاية 
لبغداد؛ ألنَّ جناح هذه احملاداثت والتوصل إىل حل يف القضااي اخلطرية سيكون له أثر إجيايب على 
حتسي الوضع السياسي واألمين واالقتصادي يف العراق؛ ألنَّ احلكومة العراقية ستجين مثاراً مرتبطة 
ابلوضع السياسي واألمين واالقتصادي يف حال تقدَّمِت احلوارات السعودية اإليرانية بطريقة إجيابية، 
خصوصاً أنَّ الوضع يف العراق حمتقن؛ بسبب الصراع اإليراين األمريكي من جهة، والصراع اإليراين 

اخلليجي من جهة اثنية.
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