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اقدمت اململكة العربية السعودية عىل اجراء تغيريات ملموسة يف سياستها وعالقاتها الخارجية، وعىل اعادة جدولة اولوياتها يف 
املنطقة. هذا التغيري ظهر يف فتح باب الحوار مع ايران، ويف االنفتاح عىل سوريا والدفع يف اتجاه اعادة العالقات الديبلوماسية 

معها واعادتها اىل الجامعة العربية

حوار مع إيران، إنفتاح على سوريا، تطوير مع العراق
السعودية تراجع سياستها وعالقاتها الخارجّية

بايدن  جو  الجديد  االمرييك  الرئيس  يريد 
يف  ترامب  دونالد  سلفه  عن  التاميز 
املتحدة  الواليات  عالقات  ملف  ادارة 
ان  شأنها  من  رغبة  وتلك  السعودية.  مع 
باكرا  نفسه  بايدن  اطلقها  وعودا  ترتجم 
اعالنه  يوم  والحقا  االنتخابية،  حملته  يف 
تقوده  الذي  للتحالف  بالده  دعم  انهاء 
اكد  حني  اليمن،  عىل  الحرب  يف  اململكة 
عزم ادارته عىل اعادة تقييم عالقاتها مع 
السعودية. متيض ادارة بايدن يف مساعيها 
اىل احداث تغيريات عىل مستوى عالقات 
لتخفف  السعودية،  مع  املتحدة  الواليات 
منحه  الذي  املطلق  التفويض  عبء  من 
سلامن،  بن  محمد  العهد  لويل  ترامب 
كونه ميسك بكل امللفات التي تهم البيت 

ويل العهد السعودي االمري محمد بن سلامن.

الرئيس االمرييك جو بايدن.

سببان دفعا  السعودية 
الى الحوار مع ايران: التغيير 

االميركي وحرب اليمن

الكاظمي يلعب دور 
الوسيط وساعي بريد 

تحت سقف االنفتاح على 
العمق العربي

يتحسس  يزال  ال  بايدن  ان  الواضح  من 
الرغم من رغبته يف تحجيم  خطاه. وعىل 
عىل  رسمي  طابع  واضفاء  سلامن  بن 
ان  يدرك  انه  اال  البلدين،  بني  العالقات 
الواليات املتحدة ال تستطيع تحمل قطيعة 
مع اقدم حلفائها يف املنطقة، وان الرشاكة 
تعديل  اعادة  بعملية  متر  السعودية  مع 
وليس بقطيعة، وما يحدث هو اعادة نظر 
يف العالقة مع السعودية وليس تصدعا يف 
هذه العالقات. السعودية دولة اساسية يف 
الرياض  التي تتخذها  املنطقة، والخيارات 

تكون لها تأثريات كبرية يف املنطقة.
التغيري االمرييك تجاه السعودية ويف منطقة 
ان  اتجاه  ويف  باالجامل،  االوسط  الرشق 
اىل  والعودة  االولوية  هي  ايران  تصبح 
االتفاق النووي هي الهدف، مام اثار قلقا 
مزدوجا لدى ارسائيل والسعودية. ارسائيل 
كبريا  اسرتاتيجيا  امنيا  وفدا  ارسلت  التي 
توضيحات  عىل  للحصول  واشنطن  اىل 
اىل  بادرت  التي  السعودية  وتطمينات. 
معرتك  بدخول  وقائية  استباقية  حركة 

اضافة اىل اعادة بناء العالقات مع العراق.
اطل ويل العهد السعودي االمري محمد بن 
ملناسبة  السعودي  التلفزيون  عىل  سلامن 
رؤية  اطالق  عىل  سنوات  خمس  مرور 
2030، وكان له حديث مطول يف الشؤون 

السياسية الخارجية، عكس تحولني:
الواليات  مخاطبة  طريقة  يف  التحول   -
ايام  الوضع  عليه  كان  مبا  مقارنة  املتحدة 
ترامب، ويف طريقة تناول موضوع العالقة 
معها من زاوية تعكس حذرا وعدم ارتياح، 
وارتياب  شكوك  اظهار  اىل  االمر  ويصل 
حيال توجهات االدارة االمريكية يف املنطقة 
التي  الثنائية  العالقات  عىل  وانعكاسها 
متيزت يف السنوات االربع املاضية بالزخم 
بوجود  سلامن  بن  اقر  فقد  والحرارة. 
اظهار  وحاول  بايدن  ادارة  مع  خالفات 
نوع من الندية يف حاجة كل من الطرفني 
اىل االخر، عندما قال ان الواليات املتحدة 
اليوم  عليه  هي  ما  عىل  لتكون  كانت  ما 
االيحاء  حاول  كام  السعودي.  النفط  لوال 
حال  يف  لديه  بديلة  خيارات  بوجود 
اشار  عندما  عنه،  التخيل  واشنطن  ارادت 
والهند  وروسيا  الصني  من  كل  اعالن  اىل 

السعودية رشيكا اسرتاتيجيا لها.
- التحول يف اللهجة تجاه ايران مقارنة مبا 
كان يقوله بن سلامن يف السابق واشاراته 
مع  حوار  اجراء  ميكن  ال  انه  اىل  املتكررة 
موضوع  العهد  ويل  تناول  فقد  ايران. 
النية  اظهار  زاوية  من  ايران  مع  العالقة 
االمر  ليصل  العالقات،  تحسني  والرغبة يف 
"ايران  ان  بالقول  والتفهم  التودد  اىل حد 
عالقة  لدينا  تكون  ان  ونريد  جارة  دولة 
يكون  ان  نريد  ال  معها.  ومتميزة  طيبة 
ايران  نريد  بالعكس،  صعبا،  ايران  وضع 
مزدهرة. لدينا مصالح فيها ولديها مصالح 
اىل  واملنطقة  العامل  لدفع  السعودية  يف 

االزدهار". 
ايران  عىل  االنفتاح  يف  الرغبة  هذه 
ترافقت مع رغبة اخرى مكملة، هي انهاء 
سلامن  بن  اعرب  فقد  اليمن.  يف  الحرب 
اىل  الحوثيون  يجلس  ان  يف  االمل  عن 

حلول  اىل  للتوصل  املفاوضات  طاولة 

يف  الحرب  رأسها  عىل  معالجتها،  االبيض 
اليمن. 

بايدن  ادارة  اشارتان حاسمتان صدرتا عن 
يف اتجاه السعودية ويف غضون فرتة وجيزة:
فالصفحة  اليمن.  مبلف  تتعلق  االوىل  ـ   1
بايدن  مع وصول  انفتحت  التي  الجديدة 
ما  يف  عناوينها  بدأت  االبيض،  البيت  اىل 
اعالن  مع  بالتوايل  تحديدا،  باليمن  يتصل 
ترامب  ادارة  قرار  نيتها مراجعة  واشنطن 
االرهاب،  الئحة  يف  الله"  "انصار  ادراج 
ومن ثم تعليقها صفقات السالح لكل من 
طريق  عىل  كخطوة  ظبي  وابو  الرياض 
كاكرث  السعودية  ظهرت  الحرب.  انهاء 
الجديد  االمرييك  التوجه  من  املترضرين 
العسكري  الدعم  وقف  عىل  القائم 

حربها  يف  للمملكة  الالمحدود  والسيايس 
الحرب  وقف  عىل  والعمل  اليمن،  عىل 
املسار  واحياء  والديبلوماسية،  باالحتواء 
السيايس من خالل املفاوضات. مع اعالن 
السعودية  للحرب  دعمها  وقف  واشنطن 
وحيدة  نفسها  الرياض  تجد  اليمن،  عىل 
حلفائها  نأي  ظل  يف  املستنقع،  هذا  يف 
موقف  الحرب.  تبعات  عن  بانفسهم 
اعادة  اىل  باململكة  يدفع  ان  يفرتض 
معلومات  ظل  يف  خصوصا  حساباتها، 
مع  العمل  املتحدة  الواليات  نية  عن 
باغالق  السعوديني  اقناع  عىل  االمارات 
من  سيايس  مخرج  وايجاد  الحرب،  ملف 

دوامتها.
تتعلق  "البليغة"  الثانية  االشارة  ـ   2
خاشقجي  جامل  الصحايف  مقتل  مبلف 
اسطنبول  يف  السعودية  القنصلية  يف 
االفراج  واشنطن  قرار  بعد   ،2018 عام 
ملقتل  االمريكية  االستخبارات  تقييم  عن 
استنتاج مفاده  اىل  الذي خلص  خاشقجي 
"اجاز  السعودية  اململكة  عهد  ويل  ان 
او  العتقال  تركيا،  يف  اسطنبول،  يف  عملية 
قتل الصحايف السعودي جامل خاشقجي".
جاء الكشف عن تقرير االستخبارات حول 
مقتل الخاشقجي ليعكس استعداد االدارة 
كثرية،  قضايا  يف  اململكة  لتحدي  الجديدة 
عىل  الحرب  وملف  االنسان  حقوق  مثل 
يخطو  االمرييك  الرئيس  ان  غري  اليمن. 
بحذر للحفاظ عىل العالقات مع اململكة، 
النووي  االتفاق  احياء  اىل  سعيه  اطار  يف 
املربم مع ايران، ومعالجة تحديات اخرى، 
االسالمي،  التطرف  محاربة  بينها  من 
عملية  لتعزيز  ترامب  سياسة  يف  وامليض 

التطبيع بني العرب وارسائيل. 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

انتظار  دون  من  ايران،  مع  املفاوضات 
االتفاق االمرييك ـ االيراين.

لوهلة اوىل ساد اعتقاد ان الرد السعودي 
وترسيع  التنسيق  عملية  بتطوير  سيكون 
عملية التطبيع مع ارسائيل، لكن املفاجأة 
طريق  اختارت  السعودية  ان  يف  كانت 
سوريا،  مع  والتطبيع  ايران  مع  الحوار 
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وتضمن  اليمنيني  جميع  حقوق  تكفل 
التوجه  يؤكد  وهذا  املنطقة.  دول  مصالح 
بايدن  بعد وصول  السعودية  بدأته  الذي 
انهاء  مبادرة  باطالقها  االبيض،  البيت  اىل 
برضورة  املرة  هذه  قناعة  وعن  الحرب 
يستنزفها،  الذي  اليمن  ملف حرب  اقفال 
من دون ان تلوح امكانات ربح او حسم 
امريكية  الحرب عسكريا، ويف ظل ضغوط 
اىل  والذهاب  الحرب  لوقف  مستجدة 

مفاوضات الحل السيايس.
بغداد كانت مركز الحدث ورئيس حكومة 
الشاهد  كان  الكاظمي  مصطفى  العراق 
الرياض  زار  كان  الذي  وهو  والوسيط، 
مرتني منذ تسلمه رئاسة الحكومة والتقى 
الذي  سلامن  بن  محمد  االمري  العهد  ويل 
املستويني  عىل  وطيدة  عالقة  به  تربطه 

الشخيص والسيايس.
القرص  يف  االوىل  الحوار  جولة  انعقدت 
الرئايس يف املنطقة الخرضاء وسط بغداد. 
الوفد السعودي ترأسه رئيس االستخبارات 
عداده  يف  وضم  الحميدان  عيل  بن  خالد 
العهد،  املستوى لويل  امنيا رفيع  مستشارا 
رفيع  مسؤول  االيراين  الوفد  ترأس  فيام 
القومي  املستوى يف املجلس االعىل لالمن 
كافة،  االيرانية  االجهزة  عن  ممثلني  وضم 
قال  من  وهناك  الثوري.  الحرس  فيها  مبا 
فيلق  قائد  برئاسة  كان  االيراين  الوفد  ان 

القدس الجرنال قآين. 
السنوات  مر  عىل  ايران  موقف  كان  اذا 
مع  الحوار  لفكرة  داعام  املاضية 
ايرانيا  عرضا  رفضت  التي  السعودية 
متكررا بهذا الخصوص، يكون التغيري جاء 
بنقل  القرار  اتخذت  التي  السعودية  من 
اىل  املواجهة  حال  من  ايران  مع  العالقة 
هناك  ان  تقدير  ميكن  املفاوضة.  مرحلة 
بالسعودية  دفعت  اساسية  اسباب  ثالثة 

اىل اتخاذ هذا القرار الصعب والجريء:
املتحدة  الواليات  يف  الحاصل  التغيري  ـ   1
وما  بايدن،  وتسلم  ترامب  سقوط  مع 
حليفا  سلامن  بن  خسارة  من  عنه  اسفر 
اليه  ادى  وما  وموثوقا،  متطرفا  امريكيا 
السياسة  واولويات  مسار  يف  تغيري  من 

الرئيس السوري بشار االسد.

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

االمريكية يف املنطقة بعدما توافر ما يكفي 
من مؤرشات تدل اىل رغبة امريكية جامحة 
يف استئناف املفاوضات مع ايران والعودة 
السعودية  النووي. هذا حمل  اىل االتفاق 
اولوياتها،  يف  مامثل  تعديل  اجراء  عىل 
واوىل  اهم  ايران  مع  الحوار  صار  بحيث 
االقل  عىل  او  ارسائيل،  مع  التطبيع  من 

منافسا وموازيا.
السيام  اليمن،  يف  الوضع  تطورات   2-
بعد  العسكرية  بالتطورات  يتعلق  ما 
املؤيدة  اليمنية  الجامعات  وفشل  تعرث 
التي  مأرب  معركة  حسم  يف  للسعودية 
عدت واحدة من ام املعارك. بعد مواصلة 
قصف  ايران  من  املدعومني  الحوثيني 
والطائرات  بالصواريخ  السعودي  العمق 
املسرّية، يف وقت متارس واشنطن ضغوطا 
عىل السعودية لوقف حرب اليمن بعدما 
ثبت ان ال حل عسكريا لالزمة، وان الحل 
سعودي  اعرتاف  من  يبدأ  لها  السيايس 
بالحوثيني وبالنفوذ االيراين يف صنعاء. من 
مبادرتها  السعودية  اصدرت  املنطق  هذا 
الداعية اىل وقف الحرب وانطالق العملية 

الدولية  القرارات  اساس  عىل  السياسية 
ذات الصلة.

به،  املوثوق  العراقي  الوسيط  توافر   3-
دوره  يف  يستند  الذي  الكاظمي  مصطفى 
بن  مع  متينة  شخصية  عالقة  اىل  الجديد 
االن  حتى  زيارتان  له  وكانت  سلامن، 
اسرتاتيجيا  اىل  ايضا  ويستند  الرياض،  اىل 
عنارص  ثالثة  عىل  وتقوم  يتبعها  سياسية 

ومرتكزات:
عىل  تأكيدا  العريب  الحضن  اىل  العودة   -
واعتامد  وعروبته،  بهويته  العراق  متسك 
التي مهد  العودة  لهذه  السعودية مدخال 

لها بثالثية عراقية ـ مرصية ـ اردنية.
وايجاد  املحاور  سياسة  من  االبتعاد   -
التوازن يف عالقات العراق االقليمية. هذا 
يطرح  ان  عىل  الكاظمي  ويشجع  يدفع 
السعودية  بني  فقط  ليس  وسيطا،  نفسه 
وبني  ومرص  ايران  بني  ايضا  وامنا  وايران 
الفعلية  البداية  لكن  واالردن.  ايران 
واالهم هي مع السعودية، ومع نقل مركز 
عامن  سلطنة  من  الوساطة  ودور  الحوار 

والكويت اىل العراق.

وصلة  الجرس  دور  لعب  اىل  السعي   -
والواليات  ايران  بني  والتفاعل  التواصل 
الكاظمي  ان  الواضح  فمن  املتحدة. 
االقامة  من  العراق  استعادة  اىل  يطمح 
املتوترة  االقامة  العاصفة.  يف  الدامئة 
عىل خط التامس االيراين - االمرييك الذي 
شهد شهورا صعبة بني حسابات االنتظار 
مرشوعا  الكاظمي  يحمل  ال  واالنفجار. 
هذا  فمثل  جارة.  كدولة  اليران  معاديا 
مطلوبا  وليس  املشكلة  يحل  ال  املرشوع 
العادة  مرشوعا  يحمل  وامنا  ممكنا،  او 
يف  العراق  موقع  يعزز  ان  ميكن  التوازن 
الدول  وسائر  وتركيا  ايران  مع  التخاطب 
بعمقه  العراق  عالقات  ترميم  املحيطة. 
الستعادة  رضوري  والعريب  الخليجي 
موقعه  اسرتداد  عىل  قدرته  العراق 
 - العريب  املثلث  توازنات  يف  الطبيعي 
االيراين - الرتيك. وطبيعي ان يلقى توجه 
ذلك  وتأييدا،  تفهام  النوع  هذا  من 
بقراره  االمساك  اىل  العراق  عودة  ان 
بل  وعربية  خليجية  حاجة  واستقراره 

دولية.
 الحوار السعودي ـ االيراين الذي مل يعد 

اساسية  محاور  خمسة  عىل  توزع  رسا، 
هي:

سعودية  اولوية  يشكل  الذي  اليمن   1-
القومي  باالمن  يتصل  كونه  مطلقة، 
الداخيل  استقرارها  ويطاول  للمملكة 
االقتصادية  ومشاريعها  ومصالحها 
الطموحة. تفاوض الرياض عىل هذا امللف 
العسكري  الحسم  او  الحل  ان  من خلفية 
يف  ونفوذا  دورا  اليران  وان  ممكنا،  ليس 
اساسية  اليمن ومؤهلة الن تكون رشيكة 

يف ترتيبات انهاء الحرب والحل السيايس.
فيينا،  ومفاوضات  النووي  امللف   -2
يكون  ان  السعودية رغبة يف  تبدي  حيث 

يف  جلست  ولو  الطاولة  عىل  مقعد  لها 
باخر  او  الثاين، وان تشارك بشكل  الصف 
لكن  تعنيها.  التي  املفاوضات  هذه  يف 
ايران غري متحمسة وغري مستعدة الرشاك 
ان  مثلام  متاما  املفاوضات،  يف  السعودية 
الرشاك  متحمسة  غري  املتحدة  الواليات 
واستقرار  امن  ان  ايران  وتعترب  ارسائيل. 
الخليج ليس جزءا من هذه املفاوضات يك 

تكون السعودية طرفا فيها.
ساحة  فاكرث  اكرث  يربز  الذي  العراق   -3
ايران والسعودية، ومن  تقاطع وتالق بني 
موقعه  اىل  نظرا  الكاظمي  دعم  خلفية 
دور  واداء  توازن  اقامة  يف  وسياسته 
ساحة  العراق  يبقى  لكن  النزيه.  الوسيط 
االيرانية  ـ  االمريكية  للثنائية  مفتوحة 
دويل  او  اقليمي  طرف  اي  عىل  ويصعب 
ثالث ان يحصل عىل دور او موقع متقدم.

من  واحدا  يعد  الذي  السوري  امللف   -4
ال  ولكن  املشرتك،  االهتامم  ذات  امللفات 
لرفع  وحامسة  استعدادا  تظهر  السعودية 
درجة اهتاممها بهذا امللف ربطا باملوقف 
االعامر  اعادة  يربط  الذي  الغريب  االمرييك 
وعودة الالجئني بالحل السيايس، وال ايران 
تظهر استعدادا او حامسة للخوض يف هذا 
واقليمية  دولية  اطرافا  الن  اوال  امللف، 
السورية،  االرض  عىل  موجودة  متعددة 
وثانيا الن هناك مرجعية واحدة تتفاوض 
وهذه  ومستقبلها،  سوريا  شأن  يف  وتقرر 
الرئيس  هي  االيرانيني  نظر  يف  املرجعية 
وسلطته،  رئاسته  رسخ  الذي  االسد  بشار 
بعدما حصل عىل والية رئاسية جديدة يف 

انتخابات جرت الشهر املايض.
5- امللف اللبناين الذي توليه ايران اهمية 
ذراع  الله  حزب  وجود  اىل  نظرا  بالغة، 
وكون  املنطقة،  يف  حربتها  ورأس  ايران 
عىل  ايران  تضع  متقدمة  ساحة  لبنان 
متاس مع ارسائيل وعىل حدود اوروبا عرب 
لبنان غري  ان  املفاجأة هنا  لكن  املتوسط. 
مدرج يف الئحة االولويات السعودية لهذه 
اسفل جدول  موجود يف  وبالتايل  املرحلة، 

اعامل الحوار السعودي ـ االيراين.

سقوط ترامب وتسلم 
بايدن اديا الى تغيير في 

مسار واولويات السياسة 
االميركية في املنطقة


