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مادلين الحلبي

ــتــــال الــــعــــراق فــــي عـــام  شـــّكـــل احــ
الـــنـــظـــام  ــن  ــ مــ وخـــــــروجـــــــه   2003
السياسي العربي، واقعًا إقليميًا 
ــاء هـــذا  ــ ــ جــــديــــدًا فــــي الــــشــــرق األوســـــــــط. وجـ
الــواقــع فــي ظــل نظام دولــي ال مــركــزي، تعد 
الــفــوضــويــة الــســمــة األبـــــرز لــــه. وعــلــى ذلـــك، 
دعـــت هـــذه الــفــوضــويــة الــفــواعــل السياسية 
إلـــى السعي  الـــســـيـــادة،  ــدول ذات  ــ كـــافـــة، والــ
نــحــو األمـــــن، مـــن خــــال تــعــزيــز الـــقـــوة الــتــي 
أصبحت مفهومًا تحتكم إليه كل األطــراف، 
ولغة تداول في الحياة السياسية، من خال 
ســبــاقــات الــتــســلــح والـــحـــروب االقــتــصــاديــة 
والــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة وحــــروب الــوكــالــة 
فــي الــشــرق األوســـط وغــيــره، لحماية األمــن 

الوطني والقومي.
تــعــد إيــــران والــســعــوديــة العــبــن أســاســيــن 
في الشرق األوسط، يسعى كل طرف منهما 
في  والسياسي  االقتصادي  نفوذه  مد  إلــى 
على  تحافظ  عسكرية  قــوة  وبــنــاء  املنطقة، 
الهيكلي  االخــتــال  بعد  اإلقليمي،  الــتــوازن 
العراق. هذه  الذي سّببه احتال  والبنيوي 
املنافسة اإلقليمية وتعقيدات العاقة فيما 
بــيــنــهــمــا انــعــكــســتــا عــلــى كـــل دول املــنــطــقــة 
ــــودان  ــقـ ــ ــا وأنــــهــــمــــا تـ واإلقـــــلـــــيـــــم، خــــصــــوصــ
ــي األيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ ــن نـــقـــيـــضـــن فـ مــــحــــوريــ
لــكــنــهــمــا تتفقان  والــــــرؤى االســتــراتــيــجــيــة، 
ــيــــادة منطقة  حــــول هــــدف واضــــــح، وهــــو»قــ
الشرق األوسط« التي تعد مصدرا أساسيا 

من مصادر الطاقة العاملية.
يــأتــي كــتــاب »إيــــــران والـــســـعـــوديـــة: تــرويــض 
إبراهيم فريحات  للباحث  فــوضــوي«  صــراع 
 Iran And Saudi Arabia Taming A Chaotic(
 Conflict: Edinburgh University Press Ltd
2020,(، ليفكك طبيعة العاقة والصراع فيما 
واملتغيرات  الــواقــع  ضمن  ويــؤطــره  بينهما، 
الـــحـــادثـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة. ويـــفـــتـــرض الــبــاحــث 
فــي كــتــابــه افــتــراضــا رئــيــســيــا، يــقــوم عــلــى أن 
الــصــراعــات املــنــظــمــة أكــثــر قــابــلــيــة لــلــحــل من 
الصراعات غير املنظمة، وبالتالي تنظيم هذا 
أكــبــر.  بشكل  للحل  قــابــًا  الــصــراع سيجعله 
الصراع،  طبيعة  كتابه  في  الباحث  ويؤصل 
من خال نهج يتناول املجاالت كافة، وليس 
ــات الــجــغــرافــيــة  ــ ــدراســ ــ ــن خـــــال مـــنـــظـــور الــ مــ
السياسية مثل غالب الدراسات السابقة في 
هذا السياق التي ترتكز على مفهوم إحداث 
الــــتــــوازن اإلقــلــيــمــي فـــي املــنــطــقــة، مـــن خــال 
الصراع على النفوذ والسيطرة داخل اإلطار 

الجغرافي السياسي للفواعل السياسية.
ويــؤكــد الــبــاحــث فــي كتابه أن هــذا الــصــراع 
ال يحتكم إلى أي قواعد، ما يجعله صراعًا 
فوضويًا مثقًا باألعباء في ظل انعدام الثقة 
الــتــواصــل الحقيقي،  الــبــلــديــن وغــيــاب  بــن 
وســعــيــهــم إلــــى تــعــزيــز الـــقـــوة الــهــجــومــيــة، 
وتـــبـــّنـــي اســتــراتــيــجــيــات عـــدائـــيـــة. ويــنــتــقــد 
الــبــاحــث، فــي كــتــابــه، الـــدراســـات واألدبــيــات 
الــغــربــيــة الـــتـــي تــحــيــل ســبــب الــــصــــراع إلــى 
ليست سببا  املذهبية  أن  معتبرًا  املذهبية، 
عامل  بل  الــصــراع،  لهذا  حقيقيا وجوهريا 
محّرك إلى جانب عوامل متعّددة، كالقومية 
والزعامة العاملية والحدود الجيوسياسية. 
وعــّد الكاتب أن األمــن يشكل عامًا حاسمًا 
فــي حــل الـــصـــراع بــن الــطــرفــن، وذهــــب في 
ذلك على نحو مماثل مع ما طرحه كينيث 
والـــتـــز فـــي نــظــريــتــه الــواقــعــيــة الــدفــاعــيــة إن 
الفوضوية تؤدي إلى ظهور معضلة األمن، 
نتيجة عـــدم تــأكــد الـــدولـــة مــن نــيــات الـــدول 
األخرى، ما يدفعها إلى بناء مزيد من القوة. 
كتابه  إعــداد  في  فريحات  إبراهيم  واعتمد 
عـــلـــى أســــلــــوب الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، مــــن خـــال 
إجـــــراء مــقــابــات مـــع بــاحــثــن وأكــاديــمــيــن 
إلى جانب  وسياسين في مراكز األبحاث، 
مــشــاركــتــه فــي ورشــــات عــمــل مــعــتــمــدة على 
دبلوماسية »املسار الثاني«، وهي ممارسة 
ــــاالت بـــن الـــطـــرفـــن، من  ــــصـ األنـــشـــطـــة واالتـ
خــــال جـــهـــات فــاعــلــة غــيــر حــكــومــيــة وغــيــر 
نموذجا  كتابه  في  الباحث  ويقّدم  رسمية. 
ثاثة  على  يعتمد  الــصــراع،  لحل  متكاما 
مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة، تــــركــــزت فــــي الــتــعــريــف 
الدقيق لقضايا الصراع، وإقامة نظام إلدارة 
ــزاعـــات. ويــتــوزع  ــنـ الـــصـــراع ومــــن ثـــم حـــل الـ
يتناول  رئيسية.  فصول  ثاثة  فــي  الكتاب 
الــجــمــهــوريــة  بـــن  ــعـــاقـــات  الـ تـــاريـــخ  األول 
اإلســامــيــة والــعــربــيــة الــســعــوديــة، وجــهــود 
صنع السام في ظل وجود عامل املنافسة 
قضايا  الثاني  الفصل  ويتناول  اإلقليمية. 
الـــصـــراع األســـاســـيـــة واملـــحـــّركـــة لــســيــاســات 
الــبــلــديــن نــحــو بــعــضــهــمــا بــعــضــا. ويــقــتــرح 
متكاما  نهجا  الثالث  الفصل  فــي  الباحث 

متعّدد االختصاصات للحل.

تاريخ التنافس
ينطلق الباحث في هذا الفصل من افتراض 
السعودية  الحالي بن  التوتر  أن  جوهري، 
املضطربة  لــلــعــاقــات  نتيجة  يــأتــي  ــران  وإيــ
مــنــذ أربــعــة عــقــود. ويــحــلــل طبيعة العاقة 
بـــن الــبــلــديــن فـــي ظـــل مـــا تــكــتــســبــه املنطقة 
ــــط مـــن أهــمــيــٍة في  الــعــربــيــة والـــشـــرق األوسـ
وجود النفط واملوقع الجغرافي السياسي، 
ووجــــــود عـــوامـــل مــهــمــة، مــثــل االســتــعــمــار، 
حيث أكد الباحث أن العاقات بن البلدين 
ــوات  ــ ــل وجــــــــود قـ ــ ــي ظـ ــ كــــانــــت مـــنـــضـــبـــطـــًة فـ
االســتــعــمــار الــبــريــطــانــيــة، لــكــن الــتــوتــر بــدأ 
بـــالـــظـــهـــور عـــقـــب االنـــســـحـــاب الــبــريــطــانــي، 
البحرين.  السيطرة على  إيــران  ومــحــاوالت 
إلى  الدولتن  الباحث أن سعي كلتا  ويــرى 
قـــيـــادة مــنــطــقــة الــخــلــيــج تــاريــخــيــًا جعلهما 
ويناقش  اإلقليمي.  التنافس  مــن  حــالــٍة  فــي 
ــكـــاس الــــثــــورة اإلســــامــــيــــة فــــي طـــهـــران  ــعـ انـ
عــلــى الــعــاقــات اإليــرانــيــة الــدولــيــة عــمــومــًا، 
خصوصًا،  الخليجية  اإليرانية  والعاقات 
إيــران  مــع  املتحدة  الــواليــات  حيث تعاملت 
في عهد الشاه معها بوصفها محور نفوذ 
ضــمــن نــظــريــة الــرئــيــس األســـبـــق، نيكسون 
ــان«، حـــيـــث مــثــلــث  ــ ــتـ ــ ــوأمـ ــ ــتـ ــ »الــــركــــيــــزتــــان الـ
طــهــران الــقــوة الــعــســكــريــة، والـــريـــاض الــقــوة 
اإلسامية  الثورة  مجيء  لكن  االقتصادية، 
أسقط هذه النظرية، ورفعت طهران شعارها 
في  والغربية  األميركية  السياسات  لرفض 
الدولية  التحالفات  بــذلــك  لتتغير  املنطقة، 
الطائفية  انتشار  إلى  أّدت  التي  واإلقليمية 
على  ذلـــك  وانــعــكــاس  بــعــد،  فيما  التقليدية 

املستوين، الداخلي والخارجي، للدولتن.
الــبــارزة  الــتــحــول  أن نقطة  الــبــاحــث  ويعتبر 
في العاقات بن البلدين كانت عقب احتال 
ــقـــوى اإلقــلــيــمــي  ــوازن الـ ــ الــــعــــراق واخــــتــــال تــ
ــران قــد بــدأت  والــطــائــفــي، وخــصــوصــا أن إيــ
فاعل  سياسي  بــوجــود  طموحها  بتحقيق 

فــي الخليج الــعــربــي، يــبــدأ مــن الــعــراق الــذي 
كان يقّدم نفسه أنه الحامي للبوابة الشرقية 
للخليج العربي من التمّدد اإليراني، واتخاذ 
سياسة خارجية جديدة في املنطقة باعتناق 
القضايا العربية. وقد تزامن ذلك مع تبني 
الــســعــوديــة، هــي األخــــرى، سياسة خارجية 
بنشاط دبلوماسي مكثف على عدة ملفات 
عــربــيــة، زاحــمــتــهــا عليها طــهــران، ونجحت 
فيها على حساب السعودية، مثل ما حدث 
)2007( إلتمام  املكرمة  مكة  اتــفــاق  فــي فشل 
فيما  فتح وحماس،  بن حركتي  املصالحة 
دعمت طهران حركة حماس في قطاع غزة، 
ز بذلك االنقسام الفلسطيني. وما حدث 
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الــوزراء  في أزمــة لبنان عقب اغتيال رئيس 
األســـبـــق، رفــيــق الــحــريــري )فــبــرايــر/ شباط 
املدعوم  الله  حــزب  وغيرها، وخطف   )2005
إيرانيا أسيرين إسرائيلين، ما أشعل حرب 

تموز )يوليو( 2006 التي شنتها إسرائيل.
ويــســتــعــرض مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب أربـــــع مــراحــل 
تــصــعــيــديــة لـــهـــذا الـــصـــراع مــنــذ عــــام 2003، 
تبدأ من زيادة التوتر، وما تبعه من تغيرات 
بــنــيــويــة فـــي الـــنـــظـــام اإلقــلــيــمــي، ثـــم حـــروب 
وخصوصا   ،2011 العربي  والربيع  الوكالة 
في سورية، ثم املواجهة املباشرة في اليمن، 
املتمردة،  الحوثي  جماعة  إيـــران  دعــم  عقب 
وتولي السعودية قيادة عملية عاصفة الحزم 
ضــد مــا عــّدتــه الــوجــود اإليــرانــي فــي اليمن، 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  قــطــع  فــي  وانــتــهــت 
بن البلدين، بعد إعدام السلطات السعودية 
الداعية الشيعي في القطيف، نمر النمر، في 
في 2016. ولكن الباحث في هذا الفصل أغفل 
جانب مهما، هو أن صعود الدور اإلقليمي 
إليران والسعودية في املنطقة كان تحصيل 
ــدور الــســيــاســي العربي  حــاصــل، لــتــراجــع الــ
في املنطقة، عقب االنقسام السياسي الحاد 
فــي أزمــة اجتياح الكويت واحــتــال الــعــراق، 
واخــتــفــاء الـــدوريـــن، املــصــري والـــســـوري، في 
ضبط املشهد السياسي العربي، إلى جانب 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة الــتــي أتــاحــت لحلفاء 
طهران العودة إلى العراق، وتسلم الحكم فيه 
ضمن مبدأ املحاصصة الطائفية، وبالتالي 
املــكــون األبـــرز في  الطائفة الشيعية  صــارت 

النظام السياسي الجديد في العراق.

قضايا الصراع
ــفـــصـــل  ــاحـــــث فــــــي هــــــــذا الـ ــبـــ ــعــــرض الـــ ــتــ يــــســ
ــم الــقــضــايــا املـــركـــزيـــة املـــحـــّركـــة لــلــصــراع  أهــ
اإليـــرانـــي الـــســـعـــودي، ويــحــلــلــهــا بــنــاء على 
ــن هــــو لــــب الـــصـــراع  ــ قــــاعــــدة مـــهـــمـــة، أن األمــ
الدقيق  الفهم  عــدم  أن  الطرفن. ويؤكد  بن 
لقضايا الــصــراع أّدى إلــى إنــتــاج مــزيــد من 
ومزيد  السيئة،  االستراتيجية  السياسات 
مـــن الــتــوتــر فـــي املــنــطــقــة، فـــي ظـــل حــالــة من 
االســتــقــطــابــن، اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، فــإيــران 
ــراع بــشــكــل  ــ ــــصـ ــي هـــــذا الـ ــّرر ســـلـــوكـــهـــا فــ ــبــ تــ
أساسي ضمن الحفاظ على أمنها الوطني 
للواليات  حليفة  السعودية  كون  والقومي، 
املتحدة )وإسرائيل(، في الوقت الذي تنظر 
فيه السعودية إلى الصراع على أنه طائفي 

ــارات تــصــديــر الـــثـــورة  ــعــ مـــع رفــــع إيــــــران شــ
ما  الخليج،  في  الحاكمة  األنظمة  وإســقــاط 
يجعل هذا الصراع معقدًا، خصوصا فيما 
األمنية  االحتياجات  بــن  بالصدام  يتعلق 
و»التطويق« الواضح لكل من الطرفن، في 
ظل انتشار القواعد العسكرية األميركية في 
الخليج، وحلفاء إيران في عدة دول عربية، 
ــــة ولـــبـــنـــان.  ــــوريـ ــمـــن وسـ ــيـ ــــراق والـ ــعـ ــ مـــثـــل الـ
ويؤّكد الباحث أن الصراع يدور أيضًا حول 
شــرعــيــة كـــل نـــظـــام ورغـــبـــتـــه فـــي الــحــصــول 
على دور قيادي في نظام دولــي فوضوي. 
ويتفق في هذا مع نظرية الدور التي تقوم 
عــلــى افـــتـــراض أســـاســـي، مـــفـــاده بـــأن الـــدور 
ــنـــي والـــخـــارجـــي لــلــدول  الــســيــاســي والـــوطـ
يقوم على أنماط السلوك املتوقعة من نظرة 
التصورات  الباد حول  في  القرار  أصحاب 
ــنــــي، مــــن خـــــال الــخــصــائــص  لــــلــــدور الــــوطــ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة.

إدارة الصراع وحله 
يـــتـــنـــاول هـــــذا الـــفـــصـــل جــــزأيــــن أســـاســـيـــن، 
أن  للكتاب،  رئيسي  افــتــراض  على  يــقــومــان 
السعودي ال يحتكم ألي  اإليــرانــي-  الصراع 
قــواعــد، مــا يجعله صــراعــًا فــوضــويــًا مثقًا 
البلدين،  الثقة بن  انــعــدام  باألعباء في ظل 
ــــاب الــــتــــواصــــل الـــحـــقـــيـــقـــي، وســعــيــهــم  ــيـ ــ وغـ
ــوة الــــهــــجــــومــــيــــة وتـــبـــنـــي  ــ ــقــ ــ ــز الــ ــزيــ ــعــ إلـــــــى تــ
استراتيجيات عدائية. ويتناول الكتاب هنا 
آلــيــات إدارة الــصــراع، انطاقًا مــن قــاعــدة أن 
مائمة  والتنظيم  إدارة  األفضل  الصراعات 
لــلــحــل. ويـــوضـــح الــبــاحــث هــنــا أن الــصــراع 
اإليراني السعودي يفتقر لقواعد اللعبة في 
ظل عوامل عديدة: مثل التدخات اإلقليمية، 
ونـــظـــام الــحــكــم فـــي كـــا الــبــلــديــن وغــيــرهــا. 
الباحث في كتابه نظاما  وعلى ذلــك، يضع 
فعاال إلدارة الصراع، من أربعة عناصر، تبدأ 
أواًل من أدوات إدارة األزمات، مثل إنشاء خط 
ساخن لتعزيز التواصل بن البلدين. وثانيًا 
لفهم  وآلية  الثقة،  لتعزيز  الحوار  من خــال 
الــطــرفــن.  بــن  الصحيح  بشكلها  الــقــضــايــا 
وثالثًا تدابير بناء الثقة من خال إجراءات 
صــغــيــرة تــســاعــد كــا الــطــرفــن فــي الــدخــول 
في املفاوضات. ورابعًا إنشاء مناطق سام 

وحركة عدم انحياز في الشرق األوسط.
الــنــزاع، من  وينتقل الباحث إلــى فصل حــل 
خـــال وضـــع لــوائــح منظمة لــلــصــراع تلبي 
ــــروف  ــظـ ــ ــــن: مـــعـــالـــجـــة األســـــبـــــاب والـ ــرطـ ــ شـ
الــكــامــنــة لـــلـــصـــراع، واتـــخـــاذ نــهــج مــتــكــامــل 
ــــال اســـتـــكـــمـــال جـــهـــود صــنــع  لــلــحــل مــــن خـ
الــســام الــرســمــيــة، وتــفــعــيــل املــســار الــثــانــي 
ــد ذهــــب بــاحــثــون  واملـــســـتـــوى الــشــعــبــي. وقــ
عـــديـــدون، عــلــى نــحــو مــمــاثــل، حـــول أهمية 
الـــحـــاضـــنـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي دعــــــم بــيــئــة 
ــرارات والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــبــاد.  ــ ــقـ ــ الـ
ويؤكد الباحث، في كتابه، على أن حل الخلل 
عـــراق ديمقراطي  اإلقليمي هــو  الــنــظــام  فــي 
نفوذ  من  خــال  بالسيادة،  يتمتع  ومستقل، 

إيران والسعودية والواليات املتحدة.
)باحثة فلسطينية مختصة بالشأن اإليراني(

في تحليل األدوار والمنافسات

إيران والسعودية 
ترويض صراع فوضوي

التوتر الحالي بين 
السعودية وإيران 

يأتي نتيجة للعالقات 
المضطربة منذ 

أربعة عقود

إيران بدأت بتحقيق 
طموحها بوجود 
سياسي فاعل في 

الخليج العربي، يبدأ 
من العراق

صعود الدور 
اإلقليمي إليران 

والسعودية في 
المنطقة كان تحصيل 

حاصل، لتراجع الدور 
السياسي العربي 

في المنطقة

 تبحــث المقالة في كتاب »إيران والســعودية: ترويض صــراع فوضوي« للباحث إبراهيم فريحات، إذ إن البلدين العبان أساســيان 
في المنطقة، ويســعيان لمد نفوذيهما السياســي واالقتصــادي على اإلقليم بال احتكام إلى قواعــد محددة، ما حوله إلى 

صراع فوضوي.

)Getty( 2019/9/15 استئناف العمل في منشأة أرامكو جنوبي الرياض بعد هجوم اتُّهمت إيران بالوقوف وراءه

إلى  وإيــران  السعودية  بين  الصراع  لقضايا  الدقيق  الفهم  عدم   أدى 
في  التوتر  من  ومزيد  السيئة،  االستراتيجية  السياسات  من  مزيد  إنتاج 
المنطقة، في ظل حالة من االستقطابين، اإلقليمي والدولي، فإيران 
على  الحفاظ  ضمن  أساسي  بشكل  الصراع  هــذا  في  سلوكها  تبرّر 
المتحدة  للواليات  حليفة  السعودية  كون  والقومي،  الوطني  أمنها 
)وإسرائيل(، في الوقت الذي تنظر فيه السعودية إلى الصراع على أنه 
طائفي مع رفع إيران شعارات تصدير الثورة وإسقاط األنظمة الحاكمة 
القواعد  انتشار  ظل  في  معقدًا،  الصراع  هذا  يجعل  ما  الخليج،  في 

العسكرية األميركية في الخليج.

حجج الطرفين
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