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 وتوافق نتائج السعودية وإيران: اختالف رؤى

 وليد دوزيد. 

 

على مجموعة من العوامل العقائدية واإلثنية التي توظفها في صراعها مع  اإليرانية الخارجية ترتكز السياسة

فيتمثل العامل العقائدي اإليراني في ترويج ونشععر المب ا الشععيعي  .السعععودية تختراد دوا المنةقة

الجعفري بدوا المنةقة وبةرد ووسائل عدة، أبرز ا دعم المليشيات المسلحة الموالية لها كنظام بشار األسد 

لحشد الشعبي في العراد. ومن وحزب اهلل في لبنان وحركة الحوثي في اليمن وحعععركة الوفاد في البحرين وا

 أبرز األسععباب التي دفعب بريران إلى  با اإلسععتراتيجية  و تحقيقها للتوسععع الخارجي والدفال عن الهوية

سية، القومية سط  به تقوم وما والثقافية الفار شرد األو ضوح اليوم إيران في بعض دوا ال  مدى يظهر بو

ستغالا سلةات ا سيةرةالعامل في  لهبا اإليرانية ال ضافة إلى محاولة ال سع الخارجي، إ األقليات  على التو

 اإلثنية في دوا الجوار كأوراد تفاوضية تستخدمها في صراعها مع الغرب. 

 با السياسات المتبعة من إيران تجاا دوا المنةقة السنّية جعلها في تنافس محتدم وتوتر دائم مع جارتها 

سعودية التي تدعي أنها تقف في وجه الم سني ذات األغلبية في ال شرول اإليراني الةائفي لحماية المكّون ال

دوا المنةقة من خالا مجموعة من السععياسععات والتكتيكات والتي في غالبها لم تكن محسععوبة ومتهورة 

 في خلق شرخ في المعسكر الّسّني. وأبرز  با السياسات: -بوعي أو غير وعي-سا مب 

سعودية جماعة اإلخوان ال (1 صر في يوليو تجريم ال ضد م في م سكري  سلمين ودعمها لالنقالب الع  2013م

 رغم أنهم سّنة ومنتخبين ديمقراطيا.

سفير ااعتب  (2 صريحات ال سةين منظمة إر ابية من خالا ت سالمية حماس في فل ر ا حركة المقاومة اإل

سعودي سا مب ال ضي، وقد  صالح في يوليو الما سامي بن عبد اهلل ال سعودي في الجزائر  صار ال ة في الح

 المفروض على قةال غزة لعدة سنوات.

 اإليرانية.-فرضها حصارا خانقا على دولة قةر "السنية" ودفعها إلى إعادة بعث العالقات القةرية (3

حتفاظها بعالقات في أدنى مسععتوياتها مع تركيا "السععنية" ذات القيادة "اإلخوانية" بعد تردي تل  ا (4

 سكري في مصر.العالقات ععقا اتنقالب الع
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إن  با السياسات السعودية العدائية اتجاا دوا وفواعل وازنة في المعسكر السني في المنةقة سا مب في 

سني صف ال شرخ كبير في ال شرول اإليراني في المنةقة دفعا إلى األمام ت إلى كبح -خلق  سني وأعةب للم ال

ضة صراعها مع تركيا وقةر في تراجع المعار سا م  سكريا في مقابل  جماحه، بحيث  سورية جغرافيا وع ال

ضافة إلى  سورية، إ سعة من  شيات الةائفية على أجزاء وا سوري وحلفائه اإليرانيين والملي سيةرة النظام ال

أنها دفعب بتركيا وقةر وحركة حماس برعادة صععياغة عالقاتها مع إيران بعيدا عن التجاذبات الةائفية 

 والسياسية ومراعاة لمصالحها.

سا م التقمن جهة  سعودياأخرى فقد  صهيوني -رب ال سرية لولي العهد ما يتردد عن من خالا  ،ال الزيارة ال

سلمان لتل أبيا سعودي محمد بن  شقي  ،ال سعوديين كاللواء المتقاعد أنور ع سؤولين  صل نخا وم وتوا

ضفاء نول من ال صهاينة في إ سابق األمير تركي الفيصل مع ال سعودي ال شعبي ورئيس اتستخبارات ال قبوا ال

ضي العربية بالرغم من أنها  سرائيلي لألرا صهيونية واتحتالا اإل ضة ال شعارات إيران عن المقاومة ومنا  ل

 ظلب لعقود طويلة شعارات فقط.

لّسّنة على ا خةرًاإن  با السياسات السعودية تجاا الفواعل السنية في المنةقة لم تكن في واقع األمر أقل 

ساتها، ب سيا سهولة. إنها ل من إيران و سبها بكل تل  ال منحب إيران أوراد اختراد لدوا المنةقة لم يكن لها ك

 ،فالسعععودية بعدائها لجماعة اإلخوان المسععلمين ودولة قةر وحركة حماس وتصععنيفهم في خانة اإلر اب

 ،يةوإيران على أساس المصلحة والبراغماتالقوى وتعاون بين  با  تقاربسا مب في إعادة صياغة عالقات 

شيء إيجابي  ساس طائفي و با  سعودية إطالقا-ت على أ سلبي في الموضول -لم تهدف له ال شيء ال ، لكن ال

سوري واليمني والليبي  شرول اإليراني في المنةقة وتأزم الملف ال سنية في مواجهة الم شرذم الدوا ال  و ت

 (1)الملفات. وغياب حلوا واضحة في األفق لهبا

 

                                  
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية( 1)


