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 األدوار والفاعلية :المواجهة اإلقليمية إليران
 طارق دياب

 

 :تمهيد
اتجاهًا  "سلمان بن عبدالعزيز"، وبعد وصوله لحكم السعودية، تبنى الملك 2015في يناير 

، الذي ركز على "عبدهللا بن عبدالعزيز"تصعععيديًا  ععد نيران، بصععورر  لايرر لسععلفه الملك 
وتبلور هذا االتجاه التصعيدي  .بي وجماعات اإلسالم السياسي واجهة ثورات الربيع العر

ابتداءًا  ن الملف اليمني بعد  رور ثالث أشهر فقط  ن تسلمه  قاليد الحكم، حيث أعلن 
،  د جماعة الحوثيين 2015في  ارس  "عاصفة الحزم"عن نطالق عملية  "سلمان"الملك 

، تبنى  2017واليات المتحدر في يناير و ع وصعععععععوله لحكم ال .في اليمن المدعو ة نيرانياً 
وقد بنى تصعععيده وفقًا لفلسععفة  .اتجاهًا تصعععيديًا حادًا أي ععا  ععد نيران "دونالد ترا ب"

، وهي عدم حصر المشكلة  ع نيران في  لفها النووي، "باراك أوبا ا"جديدر  لايره لسلفه 
 عععععععالً عن برنا جها بل ربط ذلك بدورها وسعععععععياسعععععععتها اإلقليمية في المن قة العربية، ف

  .التسليحي وباألخص البرنا ج الصاروخي الباليستي
الحكم،  ع الرؤية الملايرر التي تبناها  "سلمان"هذه االستراتيجية الجديدر التي أتى بها 

، دفعت ال رفين و عهم نسعععععععراديل لحشعععععععد الجهود اإلقليمية، ونعادر تشعععععععكيل "ترا ب"
ة نيران واحتواء نفوذهععا المتصععععععععاعععد في  حععاور جععديععدر في المن قععة   ن أجععل  واجهعع

، " حمد بن سععلمان"وقد تزا نت هذه الت ورات  ع صعععود ولي العهد السعععودي  .المن قة
وهو  ا أع ى لهذه الجهودر قور دفع ن عععععععافية  نعرًا لسععععععععي ولي العهد الجديد إلثبات 

تنصيبه  قدرته على تحقيق ننجازات في الداخل والخارج السعودي، لتكون بمثابة شرعية
  . لكًا على البالد خلفًا لوالده
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وفي هذا السععععععياق تسعععععععى هذه الورقة للبحث في  دا فاعلية ونجال الجهود اإلقليمية، 
التي تتزعمها السعععععودية  دعو ًة  ن اإلدارر األ ريكية، وذلك اسععععتنادًا لمواقف األطرا  

ًا لمناطق النفوذ الفاعلة التي تسععععععععى السععععععععودية ل عععععععمها  عها في هذه المواجهة، وثاني
 .اإليرانية التي ستوجه نليها هذه الجهود االحتوادية

 

 أوالً  واقف األطرا  الفاعلة  ن المواجهة  ع نيران
تسعى السعودية  ن أجل  مان نجال وفاعلية جهودها الرا ية الحتواء النفوذ اإليراني 

في المن قة لهذه  المتصعععععععاعد في المن قة، ل عععععععمان تلييد ودعم الدوا اإلقليمية الفاعلة
 فهل تست يع السعودية  مان دعم هذه الدوا؟ .الجهود

 

  صر (1)
بمح ات غير  سعععتقرر، تراوحت  2013يونيو  30 رت العالقات المصعععرية السععععودية بعد 

بين التقارب والتباعد، وذلك على وقع خالفات بينية بين البلدين، على رأسععععععها خالفاتهما 
لقد كانت تنتعر  .واللذان لهما ارتباط وثيق بالملف اإليرانيفي الملفين اليمني والسععوري، 

المملكة نعير دعمها الال حدود للنعام المصععري سععياسععيًا واقتصععاديًا  تلييدًا   لقًا  نه لها 
فلم يكن لمصععر دور قوي وفعاا  ععمن  .في صععراعها المركزي  ع نيران، وهو  ا لم يحدث
ا الجوية والبحرية كانت ر زية وغير فعالة، قوات التحالف العربي في اليمن، فمشعععععععاركته

كما لم تشارك  صر  .تقتصر فقط على حفظ األ ن في البحر األحمر و  يق باب المندب
، أرسععععلت السععععودان 2015بقوات برية، فاسععععتعا ععععت عنها المملكة بالسععععودان، ففي أكتوبر 

 .(1)قوات برية للمشاركة في عاصفة الحزم 
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ملف السعععععععوري، فلم تتفق  صعععععععر  ع السععععععععودية في دعم أ ا عن الموقف المصعععععععري  ن ال
جماعات المعار ة المسلحة إلسقاط حكم األسد، بل أيدت بقاء حكم األسد حتى النهاية، 

وشععععرعت  صععععرفي اال تنا  عن  .وهو  ا كان له تداعياته السععععلبية على عالقاتهما البينية
ا شعععهر نوفمبر الما عععي، التصعععويت على القرارات التي تدين نعام األسعععد، كان خخرها خال

  (.2)بمخالفة للموقف السعودي
سعد "و ؤخرًا شهد الملف اللبناني تصعيدًا حادًا على وقع تقديم رديس الحكو ة اللبناني 

 22استقالته  ن السعودية، والتي سرعان  ا عدا عنها بعد عودته لبيروت في  "الحريري
ديسعععععععمبر  5، ثم أعلن رسعععععععميًا في نوفمبر الما عععععععي ونعالنه التريث في اتخاذ هكذا قرار

ونتيجًة للتصعيد السعودي األخير في الساحة اللبنانية،  .(3)الما ي تراجعه عن االستقالة
بدأ الحديث يدور عن ا كانية توجيهها  ععربة عسععكرية لحزب هللا داخل لبنان، ف ععالً عن 

ف السعودي ثم جاء الموقف المصري  رر أخرا  لاير للموق .دعوتها لفرض عقوبات عليه
سعععي أن بي "عبد الفتال السعععيسعععي، في  قابلة  ع شعععبكة "و خالف لتوقعاتها، فقد صعععرل 

  .(4)األ يركية، بلن  صر ال تفكر في اتخاذ أي نجراءات  د حزب هللا "سي
 و ن ثم، فإن  صر ال ت ع الخ ر اإليراني  من أولوياتها، ف الً عن التقارب في وجهات

يتعلق باألز ة السععععععورية والعراقية، ورغبة  صععععععر في عدم  النعر بين  صععععععر ونيران فيما
يا تلزيم وأخيرًا ال يف ععععععععل النعام المصعععععععري حاليًا التبعية الم لقة  .عالقاتها  ع روسععععععع

المن قة بين نيران والسعععودية،  للسعععودية  ألن ذلك يحر ه  ن اللعب على التوازنات في
حقيق  صععععععالحه السععععععياسععععععية و ن ثم فهو يسععععععمه لنفسععععععه بها ي للمناورر  يمكنه  ن ت

وبالتالي فإن التعويل على دور  صعععععري فعاا في المواجهة  ع نيران غالبًا  .واالقتصعععععادية
  .سيبوء بالفشل
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وفي ظل التصعععععيد السعععععودي اإليراني في المن قة حاليًا، وعدم اطال   صععععر بدور فعاا 
و ع ذلك  .ن البلدينيتناسب والرغبة السعودية،  ن الممكن أن يكون سببًا لعودر التوتر بي

 :فإن هناك عوا ل تحوا دون عودر التوتر
األز ة الخليجية على وقع التصععععععععيد  ع ق ر، والدور الفعاا المصعععععععري في هذه  :األوا

المواجهة  ألن الخ ر المتمثل في جماعة اإلخوان يمثل أولوية للنعام المصعععععععري حاليًا، 
  .ار هذه األز ةو ن ثم فإن البلدين في حاجة لبع هما البعض في نط

أنه حتى لو لم يكن هناك دورًا  صريًا فعاالً في المواجهة  ع نيران، فإن السعودية  :الثاني
ستحرص على  ستوا جيد للعالقات  ع  صر، فمن ناحية تمثل  صر قور رد  حقيقية 
في نطار تصعععععيد السعععععودية  واجهتها  ع نيران في المن قة، و ن ناحية أخرا تخشععععى 

ي حاا حدث تباعدًا سععععوديًا  صعععريًا أن يؤدي لتقاربًا  صعععريًا نيرانيًا، بما قد السععععودية ف
يؤدي لمزيد  ن الخلل في  وازين القوا المختلة أصعععالً لصعععاله نيران، و ن ثم فاألف عععل 

   .على السعودية نن لم ت من دورًا فعاالً لمصر أو حتى شكليًا أن ت من حيادها
 

 تركيا (2)
التي تجمع تركيا والسععععععععودية، ورغم توجس المملكة خيفًة  ن برغم حجم التناق عععععععات 

الدور اإلقليمي التركي في المن قة، والمتلثر بما عععععععي الدولة العثمانية، نال أن  واجهة 
وقد  .النفوذ اإليراني المتصعععععععاعد في المن قة دادما كان الدافع األكبر للتقارب بين البلدين

فقععد كععانععت الثورر إليراني في الملف السعععععععوري، تبلور هععذا التقععارب في  واجهععة النفوذ ا
 بشععععععار“السععععععورية  نذ البداية دافعًا قويًا لتقارب تركي سعععععععودي   ن أجل اسععععععقاط نعام 

  .وحلفاده "األسد بشار" لصاله القوا  وازين تتبدا أن قبل وذلك ،”األسد
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و ع ذلعععك فعععإن تعويعععل السععععععععوديعععة على دور تركي فععععاا في  واجهعععة نيران ونفوذهعععا 
 :متصاعد حاليًا يبدو صعبًا، لعدد  ن األسبابال
 ع تلزم الثورر السعععععععورية، وتحولها لصعععععععرا  نقليمي ثم صعععععععرا  دولي، لم تعد جا عة  (أ)

فتراجعععت تركيععا واقعيععًا عن فكرر دعم  .لجهود تركيععا والمملكععة أو دافعععًا للتقععارب بينهمععا
م لب بعد تلير  وازين المعار ععة  ن أجل نسععقاط النعام، ليس فقط لعدم واقعية هذا ال

القوا على األرض لصاله نعام بشار، بل أي ا  ن أجل التركيز على الخ ر األكبر بالنسبة 
لأل ن القو ي التركي، وهو الخ ر الكردي، وقد تبلور هذا الت ور في اطالق تركيا لعملية 

 وفي ذات الملف تخشى تركيا  ن .2016أغس س  24في شماا سوريا في  "در  الفرات"
خسععععارر  كاسععععبها السععععياسععععية والميدانية في سععععوريا، والذي جاءت نتيجة توافق تركي 
روسي نيراني، فبإ كان نيران أن تهدد  صالحها و كاسبها على األرض، ف الً عن قدرتها 

 .على اللعب بملف األكراد
 ليار  10قيمة التبادا التجاري بين تركيا ونيران، والتي بللت خالا هذا العام لعععععععععععععع (ب)

 طيب رجب“ ليار دوالر، وذلك على لسعععععان  التركي  30دوالر، ويسععععععيان لزيادته ليصعععععل 
 في للععدولتين المحليععة بععالعملععة التعععا ععل على االتفععاق تم أنععه على أكععد والععذي ،”أردوغععان
 للبنوك فرو  ننشاء على واالتفاق األجنبية، العملة  لوط عن لالبتعاد التجارية التبادالت
ن البعد الجيواقتصادي ع ف الً  هذا .(5)نيران في التركية للبنوك وفرو  تركيا في اإليرانية

الذي يحتم التقارب بين البلدين، فتركيا  مر إليران نحو أوروبا، ونيران  مر لتركيا نحو 
لم تلتزم تركيععا  كمععا .(6)خسعععععععيععا، كمععا سعععععععهععل وخفض التقععارب الجلرافي  ن نفقععات النقععل

الواليات المتحدر على نيران قبل نبرام االتفاق  بالعقوبات االقتصععععععععادية التي فر عععععععتها
 .، و ن ثم فالمرجه أال تلتزم بهذه العقوبات بعد نبرام هذا االتفاق2013النووي في 
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التوتر في العالقعععات األ ريكيعععة التركيعععة، نتيجعععًة للموقف األ ريكي العععداعم لحزب  (ج)
 سعععععوريا قوات“ على  رتسعععععي التي و يليشعععععياته السعععععوري ”الكردي الديموقراطي االتحاد“

 االنقالب  حععاولععة بعععد التوتر حععدر وزادت ،”داعي“يم تنع  واجهععة في ”الععديموقراطيععة
 ،”جولن هللا فته“ الدين رجل تركيا تسعععععععليم المتحدر الواليات رفض وقع على الفاشعععععععلة،

 في االنسان حقوق بملف المستمر وتنديدها االنقالبية، المحاولة بتدبير تركيا تتهمه الذي
  .الفاشلة المحاولة هذه بعد كياتر

تراجع  سعععتويات التحسعععن في العالقات التركية السععععودية دون أن تصعععل لحد التوتر  (د)
يا  ياسععععععع وذلك على وقع األز ة الخليجية، والتي انحازت فيها تركيا لق ر ودعمتها سععععععع

ر يونيو الما ععععي، أقر البرلمان التركي قانون، يسععععمه بنشعععع 7ففي  .ولوجسععععتيًا وعسععععكرياً 
في خ ور عدت بمثابة رد  للسعععععوية واإل ارات  ععععد أا نجراء  .(7)قوات تركية في ق ر
 .عسكري  د ق ر

تزايد  سععععتويات التعاون التركي اإليراني على المسععععتويات السععععياسععععية واأل نية في  (ه)
 رجب“ التركي  قام الما ي، أكتوبر 4 واجهة أز ة استفتاء نقليم كردستان العراق، ففي 

لدولتين  ن أجل  واجهة ا جهود توحيد نطار في إليران، رسعععععمية بزيارر ”غانأردو طيب
كما قا ت قوات عراقية بالمشعععععععاركة في  .(8) سعععععععاعي انفصعععععععاا نقليم كردسعععععععتان العراق
وبرغم أن األز ة شعععععععهدت تقد ًا لصعععععععاله  .(9) ناورات عسعععععععكرية  ع كل  ن تركيا ونيران

ركوك، وباألخص خبار النفط و ؤسعععسعععاتها الحكو ة االتحادية بعد سعععي رتها على  دينة ك
الرسععععمية، و ن ثم بات تحقيق االسععععتقالا  سععععتحيالً، نال أن األز ة  ازالت  سععععتمرر ولم 

 .تكتب فصولها األخيرر بعد
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 دوا الخليج (3)
يونيو الما ي، على وقع ق ع بعض دوا الخليج، على  5 نذ اندال  األز ة الخليجية في 
ت والبحرين و عهم  صععععععر عالقاتهم الدبلو اسععععععية  ع ق ر، رأسععععععهم السعععععععودية واإل ارا

والحديث يدور حوا الموقف اإليراني  ن األز ة، وتلثير ذلك العالقات الق رية اإليرانية، 
و ن ثم ارتدادات هذه األز ة على الجهود السععععععععودية  الرا ية الحتواء النفوذ اإليراني 

األز ة على  ستقبل كيان  جلس التعاون المتصاعد في المن قة، وأخيرًا  دا تلثير هذه 
 .الخليجي
شعععععاهرو  نو  "يونيو الما عععععي، أعلن الناطق بإسعععععم شعععععركة ال يران اإليرانية  11وفي 
، أن طهران أرسععععلت خمس طادرات  حملة بالمنتجات اللذادية نلى ق ر،  ؤكدًا أن "خبادي

ز ة التي اندلعت وبدا أن األ .(10)عمليات اإلرسعععععاا سعععععتتواصعععععل طالما طلبت الدوحة ذلك
تحت  زاعم عالقة ق ر بإيران، قد أدت بالفعل لتمتين العالقات الق رية اإليرانية على 

  .حساب العالقات الق رية الخليجية، بشكل سمه إليران باختراق الصف الخليجي
، " حمد بن عبدالرحمن خا ثاني"نوفمبر الما ي، وصف وزير الخارجية الق ري  18وفي 

األ ريكية، عالقة بالده  ع طهران بلنها فريدر  ن  ""MSNBرته  عه شععععععبكة في  قابلة أج
نوعها،  عتبرًا أن سععععععياسععععععات الرياض وأبوظبي ال يمكن التنبؤ بها، وأنه يجب التعا ل  ع 

نوفمبر الما عععععي، قام وزير  26وفي  .(11)المخاو   ن نفوذ نيران ب رق سعععععلمية وبالحوار
 5إليران  لرفع  سععتوا العالقات والتبادا التجاري نلى  االقتصععاد والتجارر الق ري بزيارر

و ن ثم فعإن نيران خرجعت  ن هعذه األز عة بتحييعد ق ر في خ عععععععم  .(12) ليعارات دوالر
 واجهتها  ع السعودية كحد أدنى، هذا ف الً عن أنه  ن الممكن أن نشهد انحيازًا ق ريًا 

أو زادت حدتها ورفعت السعععودية  ن نوعًا  ا إليران كحد أقصعى، نذا  ا طاا أ د األز ة، 
 .وتيرر تصعيدها  د ق ر، وهو  ا يقلل  ن فاعلية عملية االحتواء التي تتبناها المملكة
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وبينما السععععععودية في السعععععابق وفي خ عععععم صعععععراعها  ع نيران كانت ت عععععمن تلييد دوا 
تلييد  من هم خارج   جلس التعاون الخليجي ككتلة صعععععععلبة، و ن ثم تسععععععععى لجذب 

اآلن  جلس التعاون الخليجي ذاته  نقسععععم على نفسععععه، فق ر ان ععععمت  .التعاون جلس 
لعمان في  وقفها الحيادي تجاه الصرا  السعودي اإليراني، بل ويمكن القوا أن  وقفهما 

والكويت اليوم  ترددر، فبعد األز ة الخليجية والتي  .اليوم أقرب إليران  نه للسعععععععودية
ارتلت أن االرتكان نلى السععععععععودية كدولة حليفة وقاددر  وقفت فيها الكويت على الحياد،

  .للمن قة  حفو  بالمخاطر
لذلك تلى اندال  األز ة الخليجية  سععاعي كويتية التخاذ  سععار  سععتقل نوعًا  ا، فسعععت 

 11ففي  .لتحسعععععععين عالقاتها البينية  ع تركيا،  ن أجل توسعععععععيع ها ي المناورر لديها
زيارر رسمية نلى الكويت هي الثانية له  "جب طيب أردوغانر"، بدأ  التركي 2017نوفمبر 

، كما "صبال األحمد الصبال" نذ اندال  األز ة الخليجية، التقي خاللها أ ير البالد الشيخ 
، أنقرر في "جابر الصبال"تلتي الزيارر بعد شهرين  ن زيارر رديس وزراء الكويت الشيخ 

للسعععودية غير البحرين واإل ارات، وف ععال عن  وبالتالي فلم يبق .(13)سععبتمبر الما ععي 14
أنه ليس هناك أي وزن نقليمي للبحرين، فإن اإل ارات أثبتت أنها حليف غير أ ين وغير 

 . وثوق فيه  نتيجًة لممارساتها في الملف اليمني
نن صعنع القرار السععودي الذي يفتقد للرشعادر والحكمة، دفعها ألن تصععد في عدر جبهات 

في الداخل على خلفية اعتقاالت عدد  ن رجاالت األعماا واأل راء، وفي  :في خن واحد
لذلك نذا لم تسع السعودية لتهددة  .الخارج  ع ق ر  ن ناحية و ع نيران  ن ناحية أخرا

بعض الملفات األخرا، وعلى رأسعععععععها األز ة  ع ق ر في األيام المقبلة  فإن  واجهتها  ع 
 .نيران سو  تشهد  زيد  ن اإلخفاق
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لح عععععععور القمة  "تميم بن حمد بن خليفة خا ثاني"وحينما تمت دعور أ ير ق ر الشعععععععيخ 
الخليجية بالكويت، بدا وكلن هناك انفراجة قريبة في األز ة الخليجية، ولكن قد حصععععععل 

فقد تم عقد اجتما  القمة بتمثيل دبلو اسعععععععي  نخفض ألوا  رر للسععععععععودية  .العكس
ناء الكويت وق ر، كما تم اختتا ها في يوم واحد بدالً واإل ارات والبحرين وعمان، باستث

وبالتالي جاءت القمة ودعور أ ير ق ر لها ليس لتحل األز ة، بل لتكشععععفها  .(14) ن يو ين
كما تزا ن انعقاد القمة  ع نعالن اإل ارات والسععععععععودية عن تشعععععععكيل  .وتزيد  ن تعقيدها

العسكرية والسياسية واالقتصادية  لجنة للتعاون والتنسيق المشترك في جميع المجاالت
ويمكن النعر لهكذا ت ور  (.15)والتجارية والثقافية، بمعزا عن  جلس التعاون الخليجي

باعتباره نعالن شعععبه رسعععمي عن نهاية كيان  جلس التعاون الخليجي و حاولة تلسعععيس 
ث تباعد كيان  واز  ن ناحية، واسععتمرار وتعقيد األز ة الخليجية  ن ناحية ثانية، وحدو

 .كويتي عن السعودية واإل ارات  ن ناحية ثالثة
 

 األردن (4)
نعرًا لوقوعها على الحدود الجنوبية السعععععععورية، فإن البعد الجيوسعععععععياسعععععععي والجيوأ ني 

 فتمركز الميلشعععيات الشعععيعية والمدعو ة نيرانيًا في جنوب .لألردن يلعب دورًا  تناق عععاً 
هذه الميلشيات وابعادها عن حدودها، بما قد سوريا، خلقت حاجة أردنية  اسة لمواجهة 

يدفعها للتعاون  ع الواليات المتحدر والسععععععععودية الحتواء النفوذ اإليراني باألخص في 
وتسععععى الميلشعععيات اإليرانية السعععتلالا سعععي رر قوات النعام على  دينة درعا  .سعععوريا

ليشععععيات اإليرانية للتقدم نحو الحدود  ع األردن وتهددها بشععععكل  باشععععر، سععععيما وأن المي
كيلو  تر،  ن خالا وجودهعا في  عدينعة درععا وحي  2تبععد عن الحعدود  ع األردن فقط 

و ن ثم للميلشيات اإليرانية  .(16)" ثلث الموت"سجنة، وفي القني رر تتواجد في  ن قة 
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رغبععة  لحععة لالقتراب  ن الحععدود األردنيععة  لتمثععل لهععا ورقععة  عععععععلط  ن نععاحيععة، ونفوذ 
  .احية أخرانقليمي  ن ن

لكن في ذات الوقت تخشى األردن  ن أن يؤدي دعمها للجهود السعودية لنتادج عكسية، 
هععذه الميليشعععععععيععات في داخععل  بمععا قععد ينتج عنععه ا تععداد التهععديععدات اإليرانيععة  ن خالا

خاصة لو لم تؤد اتفاقيات خفض التصعيد في الجنوب السوري برعاية الثالثي  .أرا يها
، البعاد هذه الميلشعععععععيات عن الحدود، وهو  ا يجعلها  ترددر "ألردنأ ريكا وروسعععععععيا وا"

  .تجاه أا تصعيد  د نيران
 

 نسراديل (5)
تتشارك السعودية ونسراديل في رغبتهما الحتواء النفوذ اإليراني المتصاعد في المن قة، 

 .لبلدينلكن العقبة األساسية في هذا الصدد، هو أنه ليس هناك ثمة ت بيعًا للعالقات بين ا
لذلك سعععى ال رفان للتواصععل على المسععتوا غير الرسععمي سععريًا  لتجاوز هذه النق ة  ن 

 22ففي  .ناحية، وكمقد ة لعملية ت بيع علنية رسعععمية على المدا البعيد  ن ناحية أخرا
اإلسععراديلية أن  ععابط المخابرات السعععودي السععابق  "هآرتس"، قالت صععحيفة 2016يوليو 
، عقد عدر اجتماعات  ع  سععؤولين نسععراديليين، على رأسععهم المدير "أنور عشععقي"اللواء 

وفي سعععبتمبر الما عععي، تناقلت عدد  .(17)"دوري غولد"العام لوزارر الخارجية اإلسعععراديلية 
في زيارر سععرية  " حمد بن سععلمان" ن وسععادل اإلعالم اإلسععراديلية أنباء عن قيام األ ير 

وهي خ ور  (.18)سمي  ن المملكة حوا هذه األنباءنلى نسراديل، بينما لم يصدر أي نفي ر
 تقد ة، ألنها نن صعععحت فهي أوا زيارر على المسعععتوا الرسعععمي لكنها سعععرية، و ن ثم ال 

 .تعد بمثابة ت بيع رسمي لكنها تهيئًة له
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وتدرك السعععععععودية أنها لن تجرؤ على اإلقدام على ت بيع العالقات  ع نسععععععراديل بشععععععكل 
ة الفلسعععع ينية حالً يحفظ لها  اء وجهها أ ام الرأا العام العربي علني نال بعد حل الق ععععي

 :واإلسال ي، وفي هذا السياق تعهر عدر  عوقات

للت بيع أوالً ثم بدء عملية السعععععععالم ثانيًا، بعكس  ا تسععععععععى نليه  "ترا ب"نية األوا، 

ة ، أنه يسععععععى لعملي" حمود عباس"الرديس الفلسععععع يني   "ترا ب"فقد أبلغ  .السععععععودية
سعععياسعععية تسعععتند نلى  بادرر السعععالم العربية، ولكن بترتيب  عكوس، أي ت بيع العالقات 

 (.19)بين نسراديل وبين دوا عربية أوالً، ثم حل الق ية الفلس ينية في المرحلة التالية

صععععععهر ترا ب وأحد كبار  متتشععععععاريه في البيت  "جاريد كوشععععععنر"تصععععععريحات الثاني، 

ق ععية الفلسعع ينية، وهو يهودي و عرو  بت رفه وانحيازه األبيض، والذي يتولى  لف ال
بة له  ع  تدربين بالكونلرس، قاا نن الواليات  للموقف اإلسععععععراديلي، ففي  حادثة  سععععععرد
المتحدر  ترددر في عقد صععفقة سععالم بين الفلسعع ينيين واإلسععراديليين، وأنه غير واثق 

صعععععععرا  اإلسعععععععراديلي لحعععل ال " ميز"عرض أي شعععععععيء  "ترا عععب" ن أن بمقعععدور ندارر 
 .(20)الفلس يني

 صععر " :بجولة لعدر دوا عربية "جاريد كوشععنر"في شععهر سععبتمبر الما ععي، قام الثالث، 

وبعدها سعععربت أوسعععاط فلسععع ينية  ".واألردن والسععععودية وفلسععع ين وختمها بإسعععراديل
فحوا األفكار األ يركية للحل، والذي ت عععععععمن نقا ة حكم ذاتي  حدود للفلسععععععع ينيين، 

عن حل الدولتين المتفق عليه دوليا، وتقديم تسعععهيالت اقتصعععادية للفلسععع ينيين عو عععا 
فسعععععو  يشعععععمل الحكم الفلسععععع يني ق ا  غزر و ناطق سعععععي رر  .في نطار حل نقليمي

السعععععععل ة الفلسععععععع ينية في ال عععععععفة اللربية، دون أي ذكر لمدينة القدس المحتلة وللدولة 
 . (21)جئين ولحق العودر لال 67الفلس ينية المستقلة وحدود 
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 حمد "األ ريكية، أن ولي العهد السععععودي  "نيويورك تايمز"نشعععرته صعععحيفة   ا الرابع، 

خ ة، تق ععي بإقا ة دولة فلسعع ين  " حمود عباس"عرض على  الفلسعع يني  "بن سععلمان
دون القدس الشرقية، وفي  ناطق غير  تالصقة فقط  ن ال فة اللربية،  ع بقاء  ععم 

يلية، ودون السعععععمال للمهاجرين الفلسععععع ينيين وأوالدهم بالعودر، المسعععععتوطنات اإلسعععععراد
وتقديم  ساعدات  الية نلى الفلس ينيين، وتخصيص أراض ن افية للدولة الفلس ينية 
المسعععتقبلية في شعععبه جزيرر سعععيناء، بدال عن تلك التي سعععتخسعععرها بموجب الخ ة، وأن 

، ولكن األخير  ى ترك  نصعععبه،شعععهرين لقبوا خ ته، ونال سعععيجبر عل "عباس"األ ير أ هل 
 .(22)رفض هذا المقترل

وبرغم أن العديد  ن األطرا  نفت هذا الخبر، نال أنه وفي ظل عديد المؤشعععععععرات التي 
و سععتشععاريه فيما يتعلق بالق ععية الفلسعع ينية ورؤيتهم للحل،  "ترا ب"تخرج  ن ندارر 

الت بيع، ال وفي  عععععوء  سعععععاعي السععععععودية ونسعععععراديل  ن أجل اإلسعععععرا  في خ وات 
  .يستبعد  ثل هكذا حلوا

 "فته"توصععععلت القاهرر لعقد  صععععالحة بين حركتي  أكتوبر الما ععععي، 12في الخا س، 

، لكن لم تكتمل فصعععععععولها النهادية بعد، فمازالت هناك عراقيل أ ام تحقيق هذه "حماس"و
 ة فحل الق ععععععية الفلسعععععع ينية أيا كان شععععععكل هذا الحل لن يتم نال بحكو .(23)المصععععععالحة

ولكن حركة حماس  ".حماس"و "فته" وحدر في فلسع ين، وهو  ا يت لب تصعالحًا بين 
التي لم تعلن تخليها حتى اآلن حتى بعد المصعععالحة عن حمل السعععالل تجاه نسعععراديل، لن 
توافق على  ثععل هععذه الحلوا المجحفععة التي يتم تسعععععععريبهععا بين الحين واآلخر في حق 

لمصالحة الفلسي ينية الداخلية فقط، بل حتى بهذه الفلس ينيين، بما قد تعصف ليس با
 .الرؤا التي تعد لهذه الق ية
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اعترا  الواليات المتحدر  "دونالد ترا ب"ديسععععععمبر الما ععععععي، أعلن  6في  السععععععادس،

بالقدس عاصععععمة إلسععععراديل، وطالب وزارر الخارجية األ ريكية ببدء االسععععتعدادات لنقل 
صفقة "وتمثل هذه الخ ور بداية لو ع  ا سمي بعععععععع .(24)السفارر  ن تل أبيب نلى القدس

  :قيد التنفيذ، و ا يرجه ذلك "القرن
و سعععتشعععاريه  "ترا ب"أن كل الحلوا المسعععربة والمنسعععوبة حتى اآلن لرؤا وتصعععورات  *

والمتعلقة بهذه الصععفقة، ت ععمنت حكمًا ذاتيًا للفلسعع ينيين بدون القدس الشععرقية، واآلن 
  .أصبحت القدس كا لًة عاصمة إلسراديلووفقًا للموقف األ ريكي، 

، في  قابلة "يسععراديل كاتس" ا صععرل به وزير االسععتخبارات والمواصععالت اإلسععراديلي  *
أجرته  عه القنار العاشعععععرر اإلسعععععراديلية عقب القرار  باشعععععرًر، أن اإلدارر األ يركية قا ت 

بالقدس عاصعععععععمة  سعععععععبقًا بالتنسعععععععيق  ع قادر  ن الدوا العربية بشعععععععلن قرار االعترا  
برغم رفض أغلععب هععذه الععدوا علنععًا لهععذا القرار   ن أجععل فقط حفظ  ععاء  .(25)إلسعععععععراديععل

نن هععذا القرار أتى لي عععععععع المزيععد  ن العراقيععل أ ععام ن كععانيععة  .وجههم أ ععام الرأا العععام
  .التوصل لحل نهادي للق ية الفلس ينية

 
 "دونععالععد ترا ععب"دولي بقيععادر نن الجهود المكثفععة األخيرر على المسعععععععتوا اإلقليمي والعع

 ن أجل و ع حل نهادي للق ية الفلس ينية، تلتي في ظل  "جاريد كوشنر"و ستشاره 
، والتي تت ععععمن و ععععع حل  جحف للق ععععية "صععععفقة القرن"الحديث عن  ا يسععععمى بعععععععععععع

الفلسععععععع ينية، وت بيع عربي نسعععععععراديلي باألخص دوا الخليج، وتشعععععععكيل  حور اعتداا 
ولكن المشعععععععترك بين كععل هععذه الحلوا التي يتم  .هععة  ع نيرانجععديععد يركز على المواج

تسععععريبها حتى اآلن، أنها حلوا  جحفة وغير عادلة في حق الفلسعععع ينيين، وهي تخالف 
القرارات الدولية المتعلقة بالق ععية الفلسعع ينية، كما تتجاهل بنود  بادرر السععالم العربية، 
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، ننهععا ال تت عععععععمن الحععد األدنى  ن 2002في  "عبععدهللا بن عبععالعزيز"التي أطلقهععا الملععك 
 .الحقوق للفلس ينيين

، ف عععععععالً عن قراره االخير بععإعالن "ترا ععب"ويبععدو أن هععذه الحلوا الم روحععة  ن قبععل 
القدس عاصعععععمة إلسعععععراديل، وسعععععيلة  نه لكسعععععب  زيد  ن الوقت، فهو يدرك أنه لن يجد 

تحت  ععععععلط الرأا العام اسععععععتجابة  ن الدوا العربية تجاه هذه الحلوا وهذه القرارات، 
بما قد يؤدي لعرقلة عملية السععععععالم، ويدفع الدوا العربية وباألخص  .العربي واإلسععععععال ي

 نععذ البععدايععة، وهو الت بيع قبععل الحععل  نعرًا  "ترا ععب"السععععععععوديععة لتنفيععذ  ععا يرغععب فيععه 
واإلسعععععععراديلية لت بيع عالقاتهما البينية في  "السععععععععودية واإل اراتية"للحاجة الخليجية 

ذاته، الذي أبدا  "كوشعععععنر"و ا يرجه ذلك، تصعععععريه  .أقرب وقت  ن أجل  واجهة نيران
فيه عدم ثقته في قدرر اإلدارر األ ريكية على تحقيق اتفاق سععععععالم بين الفليسعععععع ينيين 

  .واإلسراديليين
 

 ثانيًا،  ناطق النفوذ اإليرانية
، و ن ثم فإن المواجهة نن الحديث عن  واجهة سعودية نيرانية  باشرر غير واردر تما اً 

فهل  .سععععوريا والعراق ولبنان واليمن :سععععتتمركز حوا  ناطق النفوذ اإليرانية في المن قة
 تست يع السعودية النجال في احتواء النفوذ اإليراني في المن قة أو حتى  زاحمته؟ 

 

 فك االرتباط ..سوريا  (1)
يرانية المسلحة، والتي تتلقى دعمًا تعج الساحة السورية حاليًا بالعديد  ن الميلشيات اإل

أصعبحت شعبه  سعتحيلة،  "األسعد"ونعرًا ألن  سعاعي نسعقاط  .وتوجيهًا  باشعرًا  ن نيران
، الحتواء النفوذ "األسعععد"فإن اإلدارر األ ريكية، تسععععى نعير التلا عععي عن  سعععللة رحيل 
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الما ي، تم  نوفمبر 11ففي  .اإليراني في سوريا، بمساعدر أو على األقل بتلا ي روسي
في الجنوب السعععععععوري، برعععايععة ثالثيععة  "خفض التصععععععععيععد المؤقععت"اإلعالن عن اتفععاق 

، وقد صعععرل  سعععؤوا رفيع في وزارر الخارجية األ يركية، أن " وسعععكو، واشعععن ن، عمان"
االتفعععاق نص على جالء جميع القوات األجنبيعععة عن جنوب غربي سعععععععوريعععا، بمعععا فيهعععا 

 .(24)الميلشيات اإليرانية
أن هناك توافق سععععععععودي أي عععععععا على هذه الصعععععععيلة، خاصعععععععة بعد تراجع جماعات  ويبدو

و ن ثم تسععععى السععععودية كما  .المعار عععة المسعععلحة على األرض، وانهاء أ ريكا دعمها لها
الواليات المتحدر للتوافق  ع روسعععععععيا   ن أجل ننهاء الوجود اإليراني في سعععععععوريا كحد 

ن الحدود العراقية السورية كحد أدنى  لمنع نقا ة أقصى، أو نبعاد الميليشيات اإليرانية ع
ولعل خ ور السععععععععودية إلعادر تشعععععععكيل  . مر بري نيراني  تواصعععععععل  ن بلداد لبيروت

نوفمبر الما عععععي، والتي  عععععمت  22في  2في اجتما  الرياض "الهيئة العليا للمفاو عععععات"
عن التمو ععع   نصععتي القاهرر و وسععكو التي ال ترا  ععرورر رحيل بشععار عن الحكم، تعبر

رديس الهيئة العليا  "رياض حجاب"السعععععععودي الجديد في األز ة السععععععورية، وهو  ا دفع 
  .(25)للمفاو ات لتقيدم استقالته

و ع ذلك فإن المساعي األ ريكية السعودية المتعلقة باحتواء النفوذ اإليراني في سوريا، 
وريا، وبرغم أن هناك تت لب نحداث فك ارتباط بين التحالف الروسعععععععي اإليراني في سععععععع

خالفات روسعععععععية نيرانية في هذا الملف، نال أن فك ارتباط تحالفهما تحوا دون تحقيقه 
 :عدر عراقيل

لم  "خفض التصععععععععيد"الناطق باسعععععععم الكر لين، أن اتفاق  "ديمتري بيسعععععععكو "نعالن  (أ)
ر يت رق أبدًا نلى سعععععععحب القوات الموالية إليران  ن جنوب غربي سعععععععوريا، وأنه  ن غي

 .(26)المقبوا التفسير المزدوج، وال بد  ن االستناد نلى نص المذكرر الصريه
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 حاوالت نيران االلتفا  على ح عععععععورها المباشعععععععر في الجنوب السعععععععوري، وكذلك  (ب)
االلتفا  على االتفاقيات األ ريكية الروسية التي  ن الممكن أن تتم على حساب الجانب 

، "الحرس الثوري"ل  ليشيات  حلية تتبع  باشرر لعععو ن ثم قا ت نيران بتشكي .اإليراني
الذي تنتشععععر قواته في  دينة درعا والحواجز المحي ة بها، والمقر  لها  "313اللواء "وهي 

فإذا  ا تم نبعاد الميليشعععععععيات األجنبية  .(27)في  دينة نزر ، الخا ععععععععة لسعععععععي رر النعام
سوريا، تعل إليران  يلشيات  حلية اإليرانية عن الحدود، أو حتى تم نخراجها تما ًا  ن 

 .حليفة في الداخل السوري ترتبط بها  باشررً 
اسععتنادًا للسععي رر الجوية الروسععية في سععوريا، والسععي رر البرية إليران و يلشععياتها،  (ج)

فإن حاجة ال رفين الروسعععععي واإليراني لبع عععععهما البعض سعععععتعل  سعععععتمرر، حتى بعض 
فمن ناحية تحتاج روسععيا إلثبات قدرتها  .نهادي بشععكل "داعي"تحرير سععوريا  ن تنعيم 

وسعععععععي رتهعا على أكبر قعدر  مكن  ن األرض نبعان اتفعاقعاتهعا  ع أ ريكعا حوا التسعععععععوية 
السععععياسععععية و ناطق تقسععععيم النفوذ والتي يبدو أنها سععععتسععععتمر طويالً، و ن ناحية أخرا 

ن واالسععتقرار تحتاج روسععيا للمليشععيات اإليرانية حتى بعد التسععوية   ن أجل  ععبط األ 
 .على األرض، نال نذا كانت روسععععيا سععععتسععععتعيض عنها بقوات روسععععية وهو أ ر غير  رجه

 " حمد علي جعفري"وحسب  ا نقله التلفزيون الرسمي اإليراني عن قادد الحرس الثوري 
نوفمبر الما عععععععي، نعالنه عن نبقاء قوات الحرس الثوري في سعععععععوريا، حتى بعد  23في 

دادم  "وقف نطالق نار"اعتبر أنها سعععععتلعب دورًا نشععععع ًا في تحقيق انتهاء المعارك، حيث 
كذلك األ ر ال يتعلق فقط بالرغبة الروسعععععععية، بل أي عععععععا بعدم قدرتها على ننهاء  .(28)هناك

 .الوجود اإليراني في سوريا باألساس
وأع عععععععاء  ن  "لدونالد ترا ب"التوتر األ ريكي الروسعععععععي، على وقع اتها ات  وجهة  (د)

وحملته االنتخابية بالتواصععل  ع روسععيا نبان حملته االنتخابية، والحديث عن دور  ندارته
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لقد كان أوا  ععحايا هذه  .في اإلنتخابات اال ريكية األخيرر "ترا ب"روسععي  في ننجال 
 سعععععععتشععععععععارًا لأل ن القو ي وقد تمت  "ترا ب"، الذي اختاره " ايكل فيلين"االتها ات 

وهو  ا عرقل  .(29)"جاريد كوشنر"حاليًا  ستشاره وصهره  نقالته، وتالحق ذات االتها ات
السععععاعية لتحسععععين العالقات  ع روسععععيا، والتي كان  ن الممكن أن تلعب  "ترا ب"جهود 

 .دورًا نيجابيًا في هذا الصدد
العداء التاريخي المشترك الذي تحمله نيران وروسيا تجاه اللرب والواليات المتحدر،  (هع)

ففي يوليو الما ععععععي، وافق  جلس الشععععععيو   . ريكي  ععععععد البلدينوكذلك التصعععععععيد األ
األ ريكي بععلغلبيععة سععععععععاحقععة على فرض عقوبععات جععديععدر على روسعععععععيععا وايران وكوريععا 

كلها عوا ل تدفع روسععععيا لعدم التخلى عن  .(30)الشععععمالية، رغم اعترا ععععات البيت االبيض
جيدر، لصاله طر  غير الحليف اإليراني، الذي ترب ه  عه عالقات اقتصادية وسياسية 

، وتكتنف عالقاتها  عه توتر حاد على وقع العديد  ن "الواليات المتحدر" وثوق فيه 
واسععتنادًا لذلك، تنعر روسععيا لمسععللة ن عععا  النفوذ اإليراني في المن قة بمثابة  .الملفات

 .ن عا  لها أي ا لصاله النفوذ األ ريكي
 

  زاحمة النفوذ  ..العراق  (2)
بلوا زيارر رسعععمية  "عادا الجبير"راير الما عععي، قام وزير الخارجية السععععودية فب 25في 

عام، وتلتي الزيارر  رغبًة  ن  14يقوم بها  سعععععؤوا سععععععودي بهذا المسعععععتوا، للعراق  نذ 
فقععد لمواجهععة النفوذ اإليراني المتجععذر في العراق،  "دونععالععد ترا ععب"المملكععة بععايعععاز  ن 

ي نشعععععععط في العراق، وذلك في أعقاب زيارر وزير الدفا  جاءت  تزا نًة  ع حراك أ ريك
ريكس "لبلداد، واتصاا هاتفي بين وزير الخارجية األ ريكية  "جيمس  اتيس"األ ريكي 
  .(31)"حيدر العبادي"ورديس الوزراء العراقي  "تيلرسون
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ق أو االنفتال السععععععععودي على العراق ال يعدو كونه أدار لمزاحمة النفوذ اإليراني في العرا
 نافسععععته، ال احتواءه أو ننهاده، بل حتى  ن الصعععععب  زاحمة النفوذ اإليراني في العراق 

فإيران قد اكتسععععععبت نفوذها المتجذر في الدولة العراقية خالا عدد  . ن قبل السعععععععودية
، 2003 ن السعععنوات،  ألت فيها الفرال السعععياسعععي الناشعععأ بعد احتالا أ ريكا للعراق في 

وأقد ت على تلييرات ديموغرافية طادفية، وتمو ععععععت سعععععلحة، وأنشعععععلت  يلشعععععيات  
سععععياسععععيا وعسععععكريًا بشععععكل بات  ن الصعععععب نخراجهم  ن العراق، نال باسععععتخدام نفس 

وليس  جرد زيارات سياسية  .أدواتهم العسكرية والسياسية  عًا، ولفترر ليست بالقليلة
حكمة، وهو أ ر غير  رجه  تبادلة، نال نذا كانت هذه الخ ور بداية  ععمن اسععتراتيجية  

في ظل افتقاد القرار السعودي للرؤية االستراتيجية، وتخبط اإلدارر األ ريكية بشكل لم 
 .يسبق له  ثيل

وبعد أن صوت أكراد العراق في االستفتاء لصاله انفصاا نقليم كردستان عن العراق في 
أكتوبر الما ععي،  16ففي  .سععبتمبر الما ععي، سععارت األحداث في عكس  ا أراده األكراد 25

 ن اسعععتعادر  دينة كركوك  ن  "الحشعععد الشععععبي"تمكنت القوات العراقية بمعاونة قوات 
ها النف ية تان العراق بحقول تابعة إلقليم كردسععععععع  دينة وتقع  (.32)قوات البيشعععععععمركة ال

وقوات البشمركة التابعة له، وقد  "االتحاد الوطني الكردستاني"كركوك  من نفوذ حزب 
يادات الحزب قرارًا بالتراجع لصععععاله قوات الحكو ة العراقية، وتسععععليم المدينة اتخذت ق

قوات البشعععععععمركة  "الحزب الديموقراطي الكردسعععععععتاني"، واتهم قيادات دون قتاا تقريباً 
 .(33)بتسليم المدينة باالتفاق  ع اإليرانيين "لالتحاد الوطني"التابعة 

النهادية لهذه الت ورات األخيرر أتت لتصععععععب في صععععععاله نيران، وبالتالي فإن المحصععععععلة 
ولتزيد  ن نفوذها المتصعععععععاعد في العراق، بما تؤدي لتقليل فاعلية الجهود والمسعععععععاعي 

ليس فقط ألنه أفشععل اسععتقالا كان  ن الممكن أن تكون له توابعه  .السعععودية في العراق
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المواليه إليران أصعععبحت  "الشععععبيالحشعععد "في الداخل اإليراني، بل أي عععا ألن  يلشعععيات 
تسعععععي ر بجانب قوات الحكو ة االتحادية على  سعععععاحات جلرافية ن عععععافية، وباألخص 

االسععععتراتيجية واللنية بالنفط، هذا ف ععععالً عن تراجع شعععععبية ونفوذ  "كركوك"على  دينة 
حزب "، وهو  ا يصعععب  باشعععرر في صعععاله خصعععمه  "الحزب الديموقراطي الكردسعععتاني"

 .الموالي إليران "لوطني الكردستانياالتحاد ا
 

 خسادر  جانية ..لبنان  (3)
تعد لبنان كاشععععفة لكل  ا يحدث في المن قة العربية،  ن فو ععععى وا عععع رابات واختالا 
لموازين القوا في المن قة، نعرًا لموقعها الجيوسياسي  ن ناحية، ولما تعج به  ن تنو  

فإن السععاحة اللبنانية تعد أحد سععاحات ولذلك  .سععياسععي و ذهبي وديني  ن ناحية أخرا
الصعععععععرا  السععععععععودي اإليراني، وال يبدو أن لبنان تختلف عن نعيرتها  ن  ناطق النفوذ 

ويبدو أن  ".حزب هللا"اإليرانية، حيث تشعععهد لبنان نفوذًا نيرانيًا  تزايدًا  ن خالا حليفه 
ًً للسعودية أي ا في  واجهة هذا النفوذ في ا لداخل اللبناني، وهنا الفشل سيكون حليفًا

 :تجد اإلشارر لت ورين ها ين
 " يشععيل عون"، تم عقد تسععوية سععياسععية لبنانية، أسععفرت عن تولي 2016في ديسععمبر  (أ)

المتحالف  ع السعودية رديسًا للوزراء،  "سعد الحريري"رديسًا، و "حزب هللا"المتحالف  ع 
و ع ذلك  .لصراعات اإلقليميةوت منت التسوية التشديد على  رورر النلا بالنفس عن ا

لداخل  "حزب هللا"ظل  تداعيعات على ا له  كان   نخرطًا في األز ة السعععععععورية، وهو  ا 
، والتي انتهت "داعي"ثم أتى دور الحزب في تحرير جرود عرسععععععاا  ن تنعيم  .اللبناني

، والععذي ق عععععععى بخروج المقععاتلين "داعي"بععاتفععاق أبر ععه الحزب والجيي السعععععععورا  ع 
للتنعيم، ونقلهم عبر الحعععدود اللبنعععانيعععة نلى  ععععاقعععل التنعيم فى الرقعععة ودير التعععابعين 
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لتعبر وتؤدي لمزيد  ن سعععععععي رر وهيمنة الحزب على الداخل اللبناني، وبل اء  .(34)الزور
 .2016شرعي استنادًا لتسوية ديسمبر 

قد  رسععععععميًا عن اسععععععتقالته، التي كان "سعععععععد الحريري"تراجع رديس الوزراء اللبناني  (ب)
نوفمبر الما ي،  بررًا استقالته خنذاك بالتدخالت  4قد ها نبان وجوده في السعودية في 

 22اإليرانية في لبنان، و هاجمًا سعععععععياسعععععععة حزب هللا، والتي سعععععععرعان  ا عدا عنها في 
  .(35)نوفمبر، وأعلن حينها التريث في اتخاذ هكذا قرار

كان له داللته، نذ عدت بمثابة تصععععععععيدًا  اسعععععععتقالته  ن المملكة خنذاك "الحريري"نن نلقاء 
سعععععوديًا جديدًا  ععععد نيران في السععععاحة اللبنانية، ودفعت هذه الخ ور بتكهنات عديدر، 

ولكن عععدوا  .أخ رهععا هو احتمععاليععة نعالن الحرب على حزب هللا   الععداخععل اللبنععاني
كل سعععععععريع، أنهى احتمالية قيام هذه الحرب "الحريري" ته بشععععععع ذه لكن ه .عن اسعععععععتقال

االحتماالت كانت قد تراجعت قبل ذلك، بعد أن وجدت السععععودية حلفادها المحتملين في 
 .غير  تحمسين لهكذا حرب " صر ونسراديل"وخارجه  "تيار المستقبل"الداخل اللبناني 

األ يركية، بلن  "سي أن بي سي"في  قابلة له  ع شبكة  "عبدالفتال السيسي"صرل  فقد
 وتصريه رديس األركان اإلسراديلي .(36)ي نجراءات  د حزب هللا صر ال تفكر في اتخاذ أ

حزب "السعععودية، بلنه ال توجد نية لمهاجمة  "نيال "لصععحيفة  "غادي نيزنكوت"لجنراا ا
سعد "، وهو الحزب السياسي الذي يقوده "تيار المستقبل"كذلك   البة  (.37)بلبنان "هللا

بيروت، للحفععاع على نعععام الحكو ععة في  نلى "الحريري"، ب عععععععرورر أن  يعود "الحريري
الحليف األهم للسععععععودية بالتصععععععيد  "تيار المسعععععتقبل"وهو  ا عد بمثابة رفض  .(38)لبنان

  .الجديد، و ن ثم رفض أا عمل عسكري في الداخل اللبناني
، التي "الحريري"و ن ثم  نيت المملكة بخسعععارر سعععياسعععية جديدر نتيجة أز ة اسعععتقالة 

فقد أثبتت األز ة عدم قدرر المملكة على حشعععععععد القوا اإلقليمية  .هافشعععععععلت في ندارات
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فعععاد  .الحليفععة، بععل وافتقععاد القععدرر على التععلثير الفعععاا على حلفععادهععا بععالععداخععل اللبنععاني
لحكو ته بدون اتخاذ أا اجراءات سواء عسكرية أو غير عسكرية  د حزب  "الحريري"

ع في لبنان ال يشعععععي با كانية نجال المملكة ولذلك فإن الو ععععع .هللا، بما يحجم  ن نفوذها
 .في  واجهة النفوذ اإليراني

 

 تورط  ستمر ..اليمن  (4)
 ععععد جماعة الحوثيين في  "عاصععععفة الحزم "، أطلقت السعععععودية عملية 2015في  ارس 

فلم  .اليمن المدعو ة نيرانيًا، واليوم تبدو المملكة  تورطة لحد كبير في الداخل اليمني
وقد شعععععهدت  ".الحديدر"وعلى أكبر  وانأ اليمن  "صعععععنعاء"على العاصعععععمة تسعععععي ر بعد 

السععععاحة اليمنية  ؤخرًا عدر ت ورات، صعععععبت  ن ا كانية نجال السعععععودية في  واجهة 
 :الحوثيين، و ن ثم نجاحها في احتواء النفوذ اإليراني في اليمن

خالفات بينية حادر أن اإل ارات وهي الحليف األهم للسععععععععودية في اليمن، تجمعهما  (أ)
عداء اإل ارات التقليدي لإلخوان المسلمين، حيث تخشى في هذا الملف، وذلك على وقع 

كما تسعى  .اال ارات  ن تنا ي نفوذ حزب االصالل في اليمن، الذي يحعى بدعم سعودي
اإل عععارات لتعععل ين  وطأ قعععدم لهعععا في جنوب البحر األحمر، وهو  عععا يعععدفعهعععا للتحرك 

  . نفردر بهابحسابات خاصة 
 ن  "عبد ربه  نصعععور"ظهرت هذه الخالفات للعلن أوا  رر، عند ا تم  نع طادرر  اليمني 

جدير بالذكر أن اإل ارات تسعععععععي ر على  .(39)الهبوط في   ار عدن في فبراير الما عععععععي
وبعععد شعععععععهرين  ن هععذه األز ععة، أقععاا   . حععافعععة عععدن وعلى أغلععب  حععافعععات الجنوب

المقرب  ن اإل ارات، وهو  "عيدروس الزبيدي" حافظ عدن   ععععععيفي نبريل الما "هادي"
 .(40)المقرب  ن السععععععععودية "عبد العزيز المفلحي" ن  ؤيدي انفصعععععععاا الجنوب، وتعيين 
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هدتها عدن ردًا على نقالة  ياسعععععععيون جنوبيون "الزبيدي"وبعد  عاهرات شععععععع ، أعلن سععععععع
برداسعععععععة  "وطنية قيادر سعععععععياسعععععععية" دعو ين  ن اإل ارات عن بيان، نص على نعالن 

و ن ثم دعمت اإل ارات  عاهرات طالبت بانفصععاا  .(41)إلدارر وتمثيل الجنوب "الزبيدي"
وبالتالي أظهرت اإل ارات  .الجنوب، الذي سو  ينعكس سلبًا على األ ن القو ي السعودي

 .أنها حليف غير أ ين وغير  وثوق فيه
ليسعععععععتيًا طويل المدا  ن نو  نوفمبر الما عععععععي، أطلق الحوثيون صعععععععاروخًا با 4في  (ب)
 ن األرا ي اليمنية تجاه السعودية، واعتر ته الدفاعات الجوية السعودية،  " 2Hبركان"
ويشعععععععير الخبراء نلى أن هناك صععععععععوبة في نقل هذه  .(42)جرا تد يره فوق العاصعععععععمةو

الصعععععععواريخ  ن نيران للحوثين، في ظل تشعععععععديد السععععععععودية الرقابة البحرية على البحر 
 .مر، و ن ثم فعلى األرجه أن الحوثيين قععد تلقوا دعمععًا تقنيععًا وتكنولوجيععًا  ن نيراناألح

 كمن الخ ورر هنا أن الحوثيين بات لديهم صعععععواريخ بالسعععععتية طويلة المدا، تسعععععت يع 
نوفمبر  21ولعل هذا  ا دفع الخارجية األ ريكية في  . ععععرب العمق السعععععودي واإل اراتي

السععفر نلى السعععودية  بسععبب التهديدات المسععتمرر  ن قبل  الما ععي، لتحذير رعاياها  ن
  .(43)جماعات نرهابية، وخ ر سقوط صواريخ باليستية  ن أرا ي اليمن

الصعععععاروخية أ ريكية الصعععععنع، نال أنه  "باتريوت"وبرغم ا تالك السععععععودية  نعو ة دفا  
  :يجب اإلشارر لمفارقتين

، بلن الصعععععارو  سعععععقط في قلب "رك تايمزلنيويو"األولى، أن فريق خبراء أ ريكي كشعععععف 
رج اإلقال ، وعلى بعععد كيلو تر  ن قععاعععة الركععاب، وعلى  رخب    ععار الريععاض على  ععدق
السعععيارات، وذلك عكس الرواية السععععودية، أي أن  نعو ة باتريوت لم تسعععت ع التصعععدي 

  .(44)لهذا الصارو 
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لسعودية  ألن صواريخ نيران أن كل هجوم صاروخي سيستنز  القدرات ا الثانية، تدرك
 اليين دوالر سعععتعترض الصعععارو  الحوثي الذي يكلف  3-2التي تكلف  ا بين  "باتريوت"

مة  ن التجربة اليمنية، حوا   ليون دوالر كحد أقصععععى، كما سععععتسععععتقي نيران دروسععععًا قيد
ال ريقععة التي يمكن أن تعمععل بهععا صعععععععواريخععه  ععععععععد الععدفععاعععات التي توفرهععا الواليععات 

  .(45)المتحدر
و ن ثم يمكن للحوثيين اسعععععتلالا هذه الصعععععواريخ البالسعععععتية بقدراتها المت ورر كورقة 
 عععلط و صعععدر تهديد للسععععودية واإل ارات، لدفعها  ن أجل وقف القصعععف الجوي وبدء 

حتى لو كانت  .حوار سععياسععي اسععتنادًا للت ورات الجديدر التي تصععب في صععاله الحوثي
صعععواريخ الحوثية، فإن البعد السعععياسعععي واأل ني  نعو ة باتريوت قادرر على التصعععدي لل

لها يعل يمثل نشعععععععكالية خاصعععععععة بالنسعععععععبة لإل ارات، التي تع ي أهمية قصعععععععوا للملف 
  .االقتصادي واالستثمارات، في ظل سعيها لبناء اقتصاد  نتج

، اشتعلت المواجهات في صنعاء بين  يليشيات الحوثي وقوات 2017ديسمبر  2في  (ج)
، وبعد أن "علي عبد هللا صعععععاله"الموالي للرديس السعععععابق  "الشععععععبي العامالمؤتمر "حزب 

سي رت قوات المؤتمر على بعض أحياء العاصمة و باني حكو ية، است اعت  يلشيات 
الحوثي اسععععتعادر السععععي رر على هذه األحياء، بحيث أصععععبحت سععععي رر الحوثيين على 

ر يعًا  "لي عبععدهللا صععععععععالهع"صعععععععنعععاء سعععععععي رر   لقععة و نفردر، بععل وا تععد األ ر لقتععل 
و ن ثم، وبعد أن فشعععععععل التحالف العربي بقيادر  .(46)بالرصعععععععاص  ن قبل قوات الحوثي

السعععععععودية في  واجهة الحوثيين، لجلت لفك ارتباط تحالف الحوثيين وصععععععاله، باعادر 
  .وبرغبة  نه أي ا "صاله"تحالفها  ع 

الف العربي، فشععععخصععععيته التي بعد نيجابي بالنسععععبة لدوا التح "صععععاله"وبرغم أن لموت 
اتسععمت بالدهاء والذكاء السععياسععي والمرواغه، دفعته ألن يتقلب في تحركاته وتحالفاته، 
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فقد كان يدرك جيدا  ع  ن و تى يتحالف، وهو  ا جعل  نه حليفًا غير   عععععععمون وغير 
أحمد على " وثوق فيه  ن قبل الجميع، و ن ثم اسعععععععتنادًا لذلك، فإن اسعععععععتبداله بابنه 

ولكن ال تبدو األ ور بهذه السهولة، فلوالً  .يكون أكثر  وثوقية و مانًا  نه "دهللا صالهعب
، أصعععععبحت اآلن "صعععععاله _الحوثي "ألن المناطق اليوم التي كانت تحت سعععععي رر تحالف 

تحت سععععععي رر   لقة و نفردر للحوثيين، وباألخص العاصععععععمة، وهو  ا يزيد ويعمق  ن 
  .النفوذ اإليراني في اليمن

لم تعد كما  "المؤتمر الشععععععبي العام"، يبدو أن قور وتماسعععععك حزب "صعععععاله" ع  قتل  (د)
كععانععت قبععل  قتلععه، قععد تم اسعععععععتنزا  الحزب على  سعععععععتوا قيععاداتععه وكوارده  ن قبععل 

فف الً عن انحياز بعض كوادر وقيادات الحزب للحوثيين، فقد تم قتل البعض  .الحوثيين
، واأل ين العام للحزب "ياسر العوا ى"لمساعد للحزب اآلخر، وكان أبرزهم األ ين العام ا

 (.47)قادد القوات الخاصعععععة "طارق صعععععاله" "علي عبدهللا صعععععاله"، وابن أ  "عار  زوكا"
 "خالد"الثالثة  "على عبدهللا صاله"وكذلك تم اعتقاا عدد كبير  نهم، على رأسهم  أبناء 

، والذي  رشه ألن يحل  حل والده "أحمد عبدهللا صاله"ثالثًا أن  .(48)" دين"و "صالل"و
و ن ثم فمن ناحية  رجه أن تلقي  .في قيادر حزب المؤتمر، هو حليف  قرب لإل ارات

الخالفات البينية السععععععععودية اإل اراتية في الملف اليمني بعاللها على هكذا ت ور، و ن 
لدور ناحية أخرا تمثل هذه الخ ور تعميق للنفوذ اإل اراتي في اليمن على حسععععععععاب ا

 .السعودي، هذا ف الً عن سي رر اإل ارات على أغلب  حافعات الجنوب وباألخص عدن
 

 خالصة
بعد اسعععععععتعراض  واقف األطرا  اإلقليمية الفاعلة  ن المواجهة  ع نيران، و دا نجال 

 :السعودية في احتواء النفوذ اإليراني في  ناطق نفوذها، فإننا نخلص نلى
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دولععة ذات وزن نقليمي في المن قععة على االنجرار خلف  ن المرجه عععدم نقععدام أا  -1
، في ظل تخب ها الداخلي والخارجي، (بشععععععكل فعاا)السعععععععودية في  واجهتها  ع نيران 

وانعدام الرشادر في اتخاذ قرارتها، وخسادرها السياسية المتكررر سياسيًا و يدانيًا في 
خيفععًة  ن النفوذ  خععاصعععععععععة وأن  ععم هععذه الععدوا ونن كععانععت تتوجس . واجهععة نيران

 .اإليراني المتصاعد، نال أن  واجهة هذا النفوذ ال يمثل أولوية بالنسبة لها
الدولة الوحيدر المتحمسععة لهكذا  واجهة كما السعععودية هي نسععراديل، لكن ليس هناك  -2

ت بيعًا للعالقات بين البلدين، وبرغم الخ وات التمهيدية المتخذر، نال أن عدم الت بيع 
وفي ظل تراجع  .العلني يمثل عادق أ ام ت عععععععافر جهودهما في  واجهة نيرانالرسعععععععمي 

احتماالت تحقيق اتفاق سععالم بين الفلسععي ينيين واإلسععراديليين، فإن نقدام المملكة على 
الت بيع  ع نسراديل قبل و ع حل عادا للق ية الفلس ينية هو األرجه، بما قد يعر ها 

نتها وصععععورتها أ ام الرأا العام في العالم العربي لخسععععارر سععععياسععععية كبيرر، ويهز  ن  كا
     .واإلسال ي

 ن المرجه فشل السعودية في  واجهة واحتواء النفوذ اإليراني في المن قة، فسوريا  -3
التي تحاوا المملكة بجانب الواليات المتحدر فك االرتباط بين روسيا ونيران فيها، تبدو 

والعراق التي تحاوا  .روسية إليران والعكس كذلكعملية صعبة لللاية في ظل الحاجة ال
فيها  زاحمة النفوذ اإليراني، ال يمكن تحقيق ذلك بمجرد انفتال سععععععياسععععععي على العراق، 

ولبنان التي  .في  واجهة تمو عععع وتجذر نيراني في الداخل العراقي عبر عديد السعععنوات
صععععاله نيران وحلفادها قد ت فيها المملكة  زيد  ن الخسععععادر المجانية، أتت لتصععععب في 

واليمن الذي يشعععععععهد  زيدًا  ن التورط السععععععععودي، لم تحقق فيها  .في السعععععععاحة اللبنانية
، في ظعل ت وير "الععاصعععععععمعة صعععععععنععاء و ينعاء الحعديعدر"السعععععععي رر على أهم  ن قتين 
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الحوثيين لصععواريخهم، وخالفات تجمع المملكة واإل ارات، و زيد  ن السععي رر الحوثية 
 ".صاله"بعد  قتل 

نوفمبر الما ععي فقط على  26نن تركيز اجتما  دوا التحالف اإلسععال ي العسععكري في  -4
ظاهرر اإلرهاب، في ظل ارتفا  وتيرر التصعيد السعودي اإليراني في المن قة، يرجه  ا 

وهو أن السععععودية ال تمتلك القدرر على حشعععد الدعم  ن أغلب الدوا  .ذهبت نليه الورقة
و ن ثم  .المن قة في خ ععععععم  واجهتها  ع نيران في الوقت الحالي اإلقليمية الفاعلة في

كان شعععععار االجتما  الذي تم بناءًا على دعور  ن السعععععودية، كما هو هد  قيام التحالف 
فمن ناحية تست يع السعودية حشد أكبر عدد  مكن  ن  . ن األساس هو حاربة اإلرهاب

، و ن ناحية أخرا توجه رسعععععععالة "ةدول 41"الدوا تحت  علة هذا التحالف واالجتما  
غير  باشععرر إليران بقدرتها على جذب هكذا حشععد في نطار أسععلوب الرد ، في ظل عدم 
ياتها في  قدرتها على تنفيذ نجراءات تنفيذية تصععععععععيدية في  واجهة نيران و يليشععععععع

   .(1)المن قة
 

 :المصادر
، 18/10/2015يوز عربية، الجيي السوداني يؤكد نرساا قوات ن افية لليمن، سكاي ن (:1)
 .الرابط،  (23/11/2017 :تاريخ الدخوا)
و صعععععععر تمتنع عن التصعععععععويعععت، المعععدن، ..اال م المتحعععدر تعععدين انتهعععاكعععات النععععام (2)

 .الرابط،  (23/11/2017 :ريخ الدخواتا)، 15/11/2017

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات1)

http://www.skynewsarabia.com/web/article/783784/الجيش-السوداني-يؤكد-إرسال-قوات-إضافية-لليمن
http://www.skynewsarabia.com/web/article/783784/الجيش-السوداني-يؤكد-إرسال-قوات-إضافية-لليمن
http://www.almodon.com/arabworld/2017/11/15/إدانة-انتهاكات-النظام-في-الجمعية-العامة-ومصر-تمتنع-عن-التصويت
http://www.almodon.com/arabworld/2017/11/15/إدانة-انتهاكات-النظام-في-الجمعية-العامة-ومصر-تمتنع-عن-التصويت
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الحريري يتراجع عن  وقفعه ويتريعث في تقعديم اسعععععععتقعالتعه رسعععععععميعا، ار تي عربي،  (:3)
 الرابط،  (23/11/2017 :تاريخ الدخوا)، 22/11/2017

 :تاريخ الدخوا)، 8/11/2017لن نتخذ نجراءات  د حزب هللا، الجزيرر نت،  :السيسي (4)
 الرابط،  (23/11/2017

 ليعععار دوالر،  30اتفقنعععا على رفع قيمعععة التبعععادا التجعععاري  ع نيران نلى  :أردوغعععان (:5)
 الرابط، (23/11/2017:اريخ الدخوات)، 4/10/2017سبوتنك عربي، 

 ص فى خ ري، العالقات االقتصادية التركية اإليرانية،  ركز التفكير االستراتيجي،  (:6)
 الرابط، (23/11/2017 :ريخ الدخواتا)، 23122015

تركي يقر  شععرو  قانون يسععمه بنشععر قوات تركية في ق ر، ار تي عربي، البرلمان ال (:7)
 الرابط، (23/11/2017 :ريخ الدخواتا)، 762017

 ،4/10/2017بية نت، نعارض استفتاء أكراد العراق، العر :أردوغان وروحاني (:8)
 الرابط، (23/11/2017:اريخ الدخوات)
قوات عراقية تشععارك في المناورات العسععكرية  ع كل  ن تركيا ونيران، ار تي عربي،  (:9)
 الرابط، (23/11/2017 :دخواريخ التا)، 3/10/2017
نيران ترسععععل خمس طادرات وثالث سععععفن  حملة بالمواد اللذادية نلى ق ر، فرانس  (:10)

 طالراب ،(23/11/2017 :لدخواتاريخ ا)، 2017\6\12، 24
عالقاتنا بإيران فريدر وال يمكن التنبؤ بسياسات السعودية واإل ارات، الخليج  :ق ر (:11)

 الرابط، (23/11/2017 :ريخ الدخواتا)، 18/11/2017الجديد، 
، 27/11/2017وزير االقتصاد والتجارر الق ري في نيران لزيادر، العرب اليوم،  :شاهد (:12)
 الرابط، (27/11/2017 :ريخ الدخواتا)
 ، 14/11/2017تعزز العالقات، الخليج الجديد،  2017قمم في  4 ..الكويت وتركيا (:13)

arabic.rt.com/middle_east/911349-كلمة-لسعد-الحريري-من-قصر-بعبدا
arabic.rt.com/middle_east/911349-كلمة-لسعد-الحريري-من-قصر-بعبدا
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/8/السيسي-لن-نتخذ-إجراءات-ضد-حزب-الله
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/8/السيسي-لن-نتخذ-إجراءات-ضد-حزب-الله
arabic.sputniknews.com/world/201710041026561127-أردوغان-قيمة-تبادل-إيران
arabic.sputniknews.com/world/201710041026561127-أردوغان-قيمة-تبادل-إيران
istratigy.com/صراعات-دولية/العلاقات-الاقتصادية-التركية-الإيرانية-دراسة-استشرافية
istratigy.com/صراعات-دولية/العلاقات-الاقتصادية-التركية-الإيرانية-دراسة-استشرافية
arabic.rt.com/world/882414-برلمان-تركي-يقر-مشروع-قانون-يسمح-بنشر-قوات-تركية-قطر
arabic.rt.com/world/882414-برلمان-تركي-يقر-مشروع-قانون-يسمح-بنشر-قوات-تركية-قطر
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2017/10/04/أردوغان-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-رسمية.html
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2017/10/04/أردوغان-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-رسمية.html
arabic.rt.com/middle_east/902331-قوات-عراقية-تشارك-في-المناورات-العسكرية-مع-كل-من-تركيا-وإيران
arabic.rt.com/middle_east/902331-قوات-عراقية-تشارك-في-المناورات-العسكرية-مع-كل-من-تركيا-وإيران
http://www.france24.com/ar/20170611-قطر-إيران-إرسال-سفن-طائرات-شحنات-أغذية-حصار-أزمة-دبلوماسية
http://www.thenewkhalij.org/سياسة/قطر-علاقاتنا-بإيران-فريدة-ولا-يمكن-التنبؤ-بسياسات-السعودية-والإمارات
http://www.thenewkhalij.org/سياسة/قطر-علاقاتنا-بإيران-فريدة-ولا-يمكن-التنبؤ-بسياسات-السعودية-والإمارات
http://www.arabstoday.net/v-919/085314-شاهد-وزير-الاقتصاد-والتجارة-القطري-في-إيران-لزيادة-حجم-التطبيع
http://www.arabstoday.net/v-919/085314-شاهد-وزير-الاقتصاد-والتجارة-القطري-في-إيران-لزيادة-حجم-التطبيع
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 الرابط، (23/11/2017 :ريخ الدخواتا)
تمثيععل دبلو ععاسعععععععي  نخفض للسععععععععوديععة واإل ععارات والبحرين وعمععان في القمععة  (:14)

 لرابطا، (5/12/2017 :اريخ الدخوات)، 5/12/2017الخليجية، النيل، 
، الحرر، 'بمعزا عن  جلس التعععععاون'اإل ععععارات والسععععععععوديععععة تعززان تعععععاونهمععععا  (:15)
 الرابط، (5/12/2017 :اريخ الدخوات)، 5/12/2017
خ تاري)، 6/6/2017على صفيه ساخن، السورية نت،  أ جد عسا ، الجنوب السوري (:16)

 الرابط، (23/11/2017 :الدخوا
 ،22/7/2017، خر تي عربي، !ن في تل أبيبجنراا سعودي يلتقي  سؤولين نسراديليي (:17)
 :الرابط، (23/11/2017 :تاريخ الدخوا)
 ،12/9/2017حقيقة زيارر األ ير  حمد بن سلمان إلسراديل، سبوتنك عربي،  (:18) 
 الرابط، (32/11/2017 :الدخواتاريخ )
 ، 25/5/2017، 48، عرب"الت بيع يسبق حل الق ية الفلس ينية :خ ة ترا ب" (:19)
 الرابط، (23/11/2017 :تاريخ الدخوا)
تسعععععريب صعععععوتي لكوشعععععنر حوا الصعععععرا  الفلسععععع يني اإلسعععععراديلي، خر تي عربي،  (:20) 

 الرابط، (23/11/2017 :ريخ الدخواتا)، 2/8/2017
فهععد الخي ععان، أفكععار كوشعععععععنر للسعععععععالم تنسعععععععف حععل الععدولتين، الوطن الق ريععة،  (:21)

15/9/2017، 
 الرابط، (23/11/2017 :ريخ الدخواتا)
تايمز (:22) القدس   حمد بن سعععععععلمان عرض على الفلسععععععع ينيين التخلي عن :نيويورك 

 الرابط، (5/12/2017:تاريخ الدخوا)، 4/12/2017لصاله نسراديل، خر تي عربي، 
 ، 3/12/2017 صر تدعو فته وحماس نلى القاهرر إلنقاذ المصالحة،  صراوي،  (:23)

thenewkhalij.org/ar/تقارير-وحوارات/الكويت-وتركيا-4-قمم-في-2017-تعزز-العلاقات
thenewkhalij.org/ar/تقارير-وحوارات/الكويت-وتركيا-4-قمم-في-2017-تعزز-العلاقات
http://www.nile.eg/تمثيل-دبلوماسي-منخفض-في-القمة-الخليجي
https://www.alhurra.com/a/uae-ksa-announce-joint-cooperation-initiative/405736.html
https://www.alhurra.com/a/uae-ksa-announce-joint-cooperation-initiative/405736.html
http://www.alsouria.net/content/الجنوب-السوري-على-صفيح-ساخن-فما-خيارات-الأردن-للرد-على-اقتراب-الميليشيات-الإيرانية-من-حدودها
http://www.alsouria.net/content/الجنوب-السوري-على-صفيح-ساخن-فما-خيارات-الأردن-للرد-على-اقتراب-الميليشيات-الإيرانية-من-حدودها
arabic.rt.com/news/833459-جنرال-سعودي-يلتقي-بمسؤولين-إسرائيليين-في-تل-أبيب
arabic.rt.com/news/833459-جنرال-سعودي-يلتقي-بمسؤولين-إسرائيليين-في-تل-أبيب
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709111026116986/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709111026116986/
http://www.arab48.com/إسرائيليات/صحافة-إسرائيلية/2017/05/25/-خطة-ترامب-التطبيع-يسبق-حل-القضية-الفلسطينية-
http://www.arab48.com/إسرائيليات/صحافة-إسرائيلية/2017/05/25/-خطة-ترامب-التطبيع-يسبق-حل-القضية-الفلسطينية-
arabic.rt.com/world/891883-تسريب-صهر-ترامب-صراع-فلسطين-إسرائيل
arabic.rt.com/world/891883-تسريب-صهر-ترامب-صراع-فلسطين-إسرائيل
http://www.al-watan.com/news-details/id/96574
http://www.al-watan.com/news-details/id/96574
arabic.rt.com/middle_east/913590-محمد-بن-سلمان-الفلسطين-تخلي-القدس-إسرائيل
arabic.rt.com/middle_east/913590-محمد-بن-سلمان-الفلسطين-تخلي-القدس-إسرائيل
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  لرابطا، (23/11/2017 :اتاريخ الدخو)
ترا ب يعلن اعترا  الواليات المتحدر بالقدس عاصععععععمة إلسععععععراديل، بي بي سععععععي،  (:24)
 الرابط، (6/12/2017 :يخ الدخواارت)، 6/12/2017
قرار ترا ععب جععاء بععالتنسعععععععيق  ع قععادر عرب، العربي الجععديععد،   :وزير نسعععععععراديلي (:25)
 الرابط، (6/12/2017 :اريخ الدخوات) ،6/12/2017
 
ترا ب لم يت رق أبدًا نلى انسحاب القوا الحليفة لد شق  -نعالن بوتين  :الكر لين (:26)

 الرابط ،(24/11/2017 :ريخ الدخواتا)، 13/11/2017 ن جنوب غرب سوريا، الميادين، 
 ،21/11/2017الحيار،  ،«للمفاو ات العليا الهيئة»اجتما  الرياض يعيد تشكيل  (:27)
 الرابط، (24/11/2017 :ريخ الدخواتا)
 (.26) صدر سابق، في  (:28)
 :تععاريخ الععدخوا)، 11/11/2017يراني في درعععا، المععدن، إلوالتععدخععل ا "313اللواء " (:29) 

 الرابط، (24/11/2017
، 23/11/2017نيران تؤكععد اإلبقععاء على الحرس الثوري في سعععععععوريععا، العربيععة نععت،  (:30)
 الرابط، (24/11/2017 :ريخ الدخواتا)
 ع روسيا، بي بي  "التواصل سرا"ترا ب يدافع عن كوشنر بعد اتها ات له بمحاولة  (:31)

 الرابط، (24/11/2017 :يخ الدخواتار)، 2017\5\29سي عربي، 
 جلس الشيو  األ ريكي يقر عقوبات جديدر على روسيا ونيران وكوريا الشمالية،  (:32)

 الرابط، (24/11/7201 :يخ الدخواتار)، 28/7/2017بي بي سي عربي، 
حاتم عبد القادر،  حاوالت سعودية لحصار نيران  ن البوابة العراقية، البوابة نيوز،  (:33)

 الرابط، (24/11/2017:تاريخ الدخوا)، 27/2/2017

http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/12/3/1212588/تقرير-مصر-تدعو-فتح-وحماس-إلى-القاهرة-لإنقاذ-المصالحة
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42259399
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42259399
www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/politics/2017/12/6/وزير-إسرائيلي-قرار-ترامب-جاء-بالتنسيق-مع-قادة-عرب
www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/politics/2017/12/6/وزير-إسرائيلي-قرار-ترامب-جاء-بالتنسيق-مع-قادة-عرب
http://www.almayadeen.net/news/politics/837174/الكرملين----إعلان-ين-الروسي-والأميركي-لم-يتطرق-أبدا-ال
http://www.almayadeen.net/news/politics/837174/الكرملين----إعلان-ين-الروسي-والأميركي-لم-يتطرق-أبدا-ال
http://www.alhayat.com/Articles/25534007/اجتماع-الرياض-يعيد-تشكيل--الهيئة-العليا-للمفاوضات-
http://www.alhayat.com/Articles/25534007/اجتماع-الرياض-يعيد-تشكيل--الهيئة-العليا-للمفاوضات-
http://www.almodon.com/arabworld/2017/11/11/اللواء-313-والتدخل-اﻹيراني-في-درعا
http://www.almodon.com/arabworld/2017/11/11/اللواء-313-والتدخل-اﻹيراني-في-درعا
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2017/11/23/إيران-تؤكد-الإبقاء-على-الحرس-الثوري-في-سوريا.html
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2017/11/23/إيران-تؤكد-الإبقاء-على-الحرس-الثوري-في-سوريا.html
http://www.bbc.com/arabic/world-40085111
http://www.bbc.com/arabic/world-40085111
http://www.bbc.com/arabic/world-40748532.
http://www.bbc.com/arabic/world-40748532.
http://www.albawabhnews.com/2396197
http://www.albawabhnews.com/2396197
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سعععععععنتقدم نحو أربيل، التحرير،   :سعععععععيد  صععععععع فى، بعد كركوك الحشعععععععد الشععععععععبي (:34)
 الرابط، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)، 17/10/2017

خارج كركوك،  اإلقليم برديس ت يه طالباني حزب  ع سليماني صفقةوادل عصام،  (:35)
 الرابط، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)، 17/10/2017القدس، 

تثير غ عععععب العراقيين، اليوم السعععععابع،  "داعي"و "نصعععععر هللا"أحمد جمعة، صعععععفقة  (:36)
 الرابط، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)، 30/8/2017

 (.3) صدر سابق، في  (:37)
 (.4) صدرسابق، في  (:38)
ال توجد نية لمهاجمة حزب هللا بلبنان،  : جدي الحلبي، رديس األركان اإلسعععععععراديلي (:39)

 الرابط، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)، 16/11/2017نيال ، 
 ، 9/11/2017تيار المستقبل ي الب الحريري بالعودر نلى لبنان، يورونيوز،  (:40)
 الرابط، (24/11/2017:اريخ الدخوتا)
ابة القاهرر، اإل ارات  نعت طادرر الردبي هادي  ن الهبوط، بو : صدر يمني  سؤوا (:41)

 الرابط، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)، 12/2/2017
نقالة  هادي لشعععععععخصعععععععيات  حسعععععععوبة على اإل ارات تعكس أز ة في العالقات بين  (:42)

 ابطالر، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)، 28/4/2017أبوظبي والرياض، رأا اليوم، 
 ،21عربي ،”اليمن جنوب انفصععععععععاا“ حوا للعلن تعهر ن اراتية-خالفات سععععععععودية :(43)
 الرابط، (24/11/2017:اريخ الدخوات)، 5/5/2017
 ،5/11/2017صاروخا باليستيا قرب الرياض، بي بي سي،  "تعترض"السعودية  (:44)
 الرابط، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)

http://www.tahrirnews.com/posts/845844/كركوك+الحشد+الشعبي++بارزاني++كردستان+العراق+
http://www.tahrirnews.com/posts/845844/كركوك+الحشد+الشعبي++بارزاني++كردستان+العراق+
http://www.alquds.co.uk/?p=809791
http://www.alquds.co.uk/?p=809791
http://www.youm7.com/story/2017/8/30/صفقة-نصر-الله-و-داعش-تثير-غضب-العراقيين-بغداد-نرفض/3392111
http://www.youm7.com/story/2017/8/30/صفقة-نصر-الله-و-داعش-تثير-غضب-العراقيين-بغداد-نرفض/3392111
http://elaph.com/Web/News/2017/11/1177142.html?entry=Lebanon
http://elaph.com/Web/News/2017/11/1177142.html?entry=Lebanon
http://arabic.euronews.com/2017/11/09/resigned-pm-hariris-future-movement-urges-him-to-return-lebanon
http://arabic.euronews.com/2017/11/09/resigned-pm-hariris-future-movement-urges-him-to-return-lebanon
cairoportal.com/story/589491/مصدر-يمني-مسؤول-الامارات-ساومتنا-بمطار-عدن-ومنعت-طائرة--هادي-من-الهبوط
cairoportal.com/story/589491/مصدر-يمني-مسؤول-الامارات-ساومتنا-بمطار-عدن-ومنعت-طائرة--هادي-من-الهبوط
http://www.raialyoum.com/?p=664834
arabi21.com/story/1003770/خلافات-سعودية-إماراتية-تظهر-للعلن-حول-انفصال-جنوب-اليمن
arabi21.com/story/1003770/خلافات-سعودية-إماراتية-تظهر-للعلن-حول-انفصال-جنوب-اليمن
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41873423
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41873423
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الخارجية األ ريكية تحذر  واطني الواليات المتحدر  ن السععععفر نلى السعععععودية، خر  (:45)
 :الرابط، (24/11/2017:ريخ الدخواتا)، 21/11/2017تي عربي، 

(46  )Max Fisher, Did American Missile Defense Fail In Saudi Arabia?, The New York 
link, )2017/12/6, (Date Of Entry:2017/12/4Times,                             

 ايكل نايتس،   كافحة انتشعععععععار الصعععععععواريخ اإليرانية في اليمن،  عهد واشعععععععن ن  (:47)
 الرابط، (24/11/2017:تاريخ الدخوا)، 8/11/2017لدراسات الشرق األدنى، 

يخ تععار)، 4/12/2017 قتععل  اليمني السععععععععابق علي عبععد هللا صععععععععاله، بي بي سعععععععي،  (:48)
 الرابط، (24/11/2017:الدخوا

المؤتمر الشعععبي العام يؤكد  قتل طارق صععاله ابن أ   اليمني الراحل، خر تي عربي،  (:49)
 الرابط، (5/12/7201:تاريخ الدخوا)، 5/12/2017

، 5/12/2017 يليشععععععيات الحوثي تعتر  باعتقاا أبناء صععععععاله، العربية نت،  ..اليمن (:50)
 الرابط، (5/12/2017:دخواتاريخ ال)

arabic.rt.com/world/911255-الخارجية-الأمريكية-تحذر-مواطني-الولايات-المتحدة-من-السفر-إلى-السعودية
arabic.rt.com/world/911255-الخارجية-الأمريكية-تحذر-مواطني-الولايات-المتحدة-من-السفر-إلى-السعودية
https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/04/world/middleeast/saudi-missile-defense.html?_r=0
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/countering-irans-missile-proliferation-in-yemen
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/countering-irans-missile-proliferation-in-yemen
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42220932
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42220932
arabic.rt.com/middle_east/913809-المؤتمر-الشعبي-العام-مقتل-طارق-صالح
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