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العالم

الحدث

أصوات التهدئة وعروض الوساطة تعلو على التهويل السعودي
ال يزال التهويل السعودي
على ما هو عليه في إطار
سعي الرياض إلى تأزيم
الوضع بينها وبين طهران،
األمر الذي يواجه باستخفاف
من إيران ،كذلك من قبل
معظم حلفاء السعودية،
الذين خرجوا أمس بخطابات
تهدئة إضافية ،عالوة على
عروض جديدة بالوساطة
بــان ـت ـظــار االج ـت ـم ــاع «االس ـت ـث ـنــائــي»
مل ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ي ــوم
السبت ،وما سيصدر عنه من بيانات،
يستكملها وزراء الخارجية العرب في
اجتماعهم «الطارئ» يوم األحد ،علت
نبرة الوساطة ،أمس ،مع انضمام كل
من باكستان وإندونيسيا إلى الدول
التي تريد لعب هذا الدور ،إضافة إلى
تركيا التي كررت عرضها للمساعدة
من أجل حل األزمة.
وق ـ ـ ـ ــد أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلندونيسية أنها تسعى إلى التوسط
ب ــن ال ـس ـعــوديــة وإيـ ـ ــران .وذكـ ــرت في
بـيــان أن وزيــرتـهــا ريـنـتــو مــارســودي
ستجري اتصاالت مباشرة مع األمني
العام ملنظمة التعاون اإلسالمي إياد
مــدنــي ،ووزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي
ع ـ ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة
إي ــران محمد ج ــواد ظــريــف ،فــي إطــار
«مشاركة إندونيسيا الفعالة للبحث
عن وسيلة للخروج من هذه املشكلة».
ودع ــا جميع األط ــراف إلــى «ممارسة
ض ـ ـبـ ــط ال ـ ـن ـ ـفـ ــس وت ـ ـج ـ ـنـ ــب األعـ ـ ـم ـ ــال
الـتــي قــد ت ــؤدي إلــى تصعيد الوضع
وتهديد االستقرار واألمن في منطقة
الشرق األوسط».
كذلك ،أعــرب مستشار رئيس الــوزراء
الباكستاني ،سرتاج عزيز ،عن قلقه
الـ ـش ــدي ــد بـ ـش ــأن األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ـ ـ ـ اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن بـ ــاده

ُ
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،إن ـ ــه «يـ ـج ــب أن ت ـم ـنــح
ال ـق ـنــوات الــدبـلــومــاسـيــة فــرصــة على
ال ـفــور» ،مضيفًا أن «تــر ّكـيــا مستعدة
ل ـعــرض أي م ـســاعــدة ب ــن ــاءة يمكنها
تقديمها من أجل التوصل إلى حل».
ّ
كذلك ،حث رئيس الوزراء التركي دول
الـ ـج ــوار ع ـلــى ال ـت ـص ــرف م ــن منطلق

م ـس ـت ـعــدة ل ـب ــذل ك ــل م ــا ف ــي وسـعـهــا
لتحسني العالقات بني البلدين .ورأى
املسؤول الباكستاني أن «االنقسامات
داخ ـ ــل مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي،
وداخ ـ ــل األم ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ف ــي وقــت
يظل فيه املــوقــف فــي الـشــرق األوســط
ملتهبًا ،أمر ال يبشر بالخير للسالم
واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار االق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي» ،م ـض ـيـفــا
أن بــاك ـس ـتــان «س ـت ــواص ــل ل ـعــب دور
إيـ ـج ــاب ــي ك ـع ـض ــو م ـه ــم فـ ــي مـنـظـمــة
الـ ـتـ ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي وصـ ــديـ ــق لـكــل
مــن الـسـعــوديــة وإي ـ ــران ،فــي مـحــاولــة
ل ـ ـ ــرأب ال ـ ـصـ ــدع وت ـح ـس ــن ال ـع ــاق ــات
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن» .وأوضـ ـ ـ ــح مـسـتـشــار
ّ
رئيس ال ــوزراء الباكستاني أن وزيــر
اإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة ل ـت ـج ــن ــب
الـخــارجـيــة ال ـس ـعــودي ع ــادل الجبير
تصعيد التوتر في املنطقة.
ك ـ ــان م ــن املـ ـق ــرر أن يـ ـ ــزور بـ ـ ــاده فــي
ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا أيـ ـ ـض ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
الثالث من كانون الثاني ،لكن الزيارة
الخارجية أن االع ـتــداء على السفارة
تأجلت بسبب األزمة األخيرة.
ي ــأت ــي ذل ــك فـيـمــا وجـ ــدت الـس ـعــوديــة
مــن يـجــاريـهــا فــي قـطــع ال ـعــاقــات مع
شدد روحاني على أن السعودية ال يمكنها الرد على االنتقادات بقطع الرؤوس (أ ف ب)
إيــران ،غداة امتناع حلفاء آخرين عن
ال ـق ـيــام ب ـهــذه ال ـخ ـطــوة ،واقـتـصــارهــا
على السودان والبحرين .فقد أعلنت
جيبوتي قطع عالقاتها الدبلوماسية
م ــع طـ ـه ــران دع ـم ــا لـ ـل ــري ــاض ،بـيـنـمــا
اقتصر ّ
رد فعل الكويت على استدعاء
الـسـفـيــر اإلي ــران ــي لــدي ـهــا ،وتسليمه
م ـ ــذك ـ ــرة اح ـ ـت ـ ـجـ ــاج .أم ـ ـ ــا الـ ـبـ ـح ــري ــن،
ف ـقــد رف ـع ــت م ـس ـتــوى ت ـضــام ـن ـهــا مع
ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى إع ـ ــان وقـ ــف جميع
الــرحــات الـجــويــة ،مــن إي ــران وإليها،
بعد يــوم على اتـخــاذ الــريــاض إجـ ً
ـراء
ً
مماثال.
إال أن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى
ال ـخ ـط ــوات ال ـنــات ـجــة م ــن الـتـحــريــض
الدبلوماسي ،واملتمثلة لدى البعض
فــي سـحــب ال ـس ـفــراء ،ج ــاء عـلــى لسان
املتحدث باسم الحكومة محمد باقر
نوبخت الــذي أكد أن «قطع العالقات
من قبل السعودية وتابعيها ليس له
أي تأثير على تطور إي ــران» ،مضيفًا
ب ـس ـخــريــة أن «ال ـس ـع ــودي ــة سـتـعــانــي
م ــن قـطــع ال ـعــاقــات م ــع إي ـ ــران ،حتى
وإن دعمها بلد كبير مثل جيبوتي».
تصريح نوبخت تزامن مع آخر شدد
ف ـي ــه ال ــرئ ـي ــس ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي عـلــى
أن ال ـس ـعــوديــة ال يـمـكـنـهــا الـ ــرد على
«االنـتـقــادات بقطع ال ــرؤوس» ،معربًا
عن أمله في أن «تقوم الدول األوروبية
بواجبها (هــي) التي تـ ّ
ـرد دائـمــا على
املسائل املرتبطة بحقوق اإلنـســان».
وخـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ــدنـ ـم ــارك ــي كــري ـس ـت ـيــان ي ـن ـســن فــي
ط ـهــران ،قــال روحــانــي «الـسـعــوديــة ال
يمكن أن تغطي على جريمتها بقطع
رأس رجل دين شيعي من خالل قطع
عالقاتها» مع إيــران .في مــوازاة ذلك،
واصلت تركيا دعواتها إلى التهدئة؛
فقد طلب رئيس الوزراء التركي أحمد
داود أوغ ـل ــو م ــن ال ـس ـعــوديــة وإيـ ــران
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـقـ ـن ــوات الــدب ـلــومــاس ـيــة
لتهدئة الـتــوتــرات .وق ــال فــي اجتماع
لـلـكـتـلــة ال ـبــرملــان ـيــة ل ـحــزبــه «ال ـعــدالــة

أعلنت جيبوتي قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع إيران
دعمًا للسعودية

والـقـنـصـلـيــة الـسـعــوديـتــن فــي إي ــران
ّ
يعد أمرًا غير مقبول .وأعربت الوزارة،
فــي بـيــان ،عــن قلقها إزاء االع ـتــداءات
ال ـتــي طــالــت الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة
السعودية في إيــران ،مؤكدة ضرورة
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى أم ـ ــن مـ ـق ــار ال ـب ـع ـثــات
الدبلوماسية والقنصليات املتمتعة
بــالـحـصــانــة الـكــامـلــة .وك ــان املتحدث
ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ن ـع ـمــان
قــورتــوملــوش ،قــد حــذر مـســاء أول من
أمـ ــس م ــن تــأث ـيــر ت ـصــاعــد االح ـت ـقــان
والتوتر بــن إي ــران والسعودية على
منطقة الشرق األوسط برمتها.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي م ـ ـ ــوازاة تـ ـح ـ ّـرك األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ـت ـ ــدارك ت ــداعـ ـي ــات األزم ـ ــة
الدبلوماسية بني السعودية وإيــران
ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـ ـسـ ـ ــام فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
واليمن ،بعدما كانت دعــوات مماثلة
قد صــدرت ،خــال اليومني املاضيني،
عن دول عدة ،أبرزها الواليات املتحدة
وروسيا وفرنسا وأملانيا .وفي بادرة
ت ـهــدئــة ،عـ ّـبــرت الـبـعـثــة اإليــران ـيــة في
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ع ــن األس ـ ــف لـلـهـجــوم
ع ـلــى ال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة ،ووج ـهــت
رسالة إلى األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون ،تعهدت فيها بأن «إيران
ستتخذ كــل اإلج ـ ــراءات الــازمــة ملنع
تكرار حوادث مماثلة في املستقبل».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،دع ـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان األردن ـ ـ ـ ــي
الحكومة اإليــرانـيــة إلــى التوقف ّ
عما
وص ـف ــه ب ــ»س ـيــاس ـت ـهــا امل ـق ـل ـقــة حـيــال
ج ــواره ــا ال ـع ــرب ــي ،واسـ ـتـ ـه ــداف أمــن
السعودية ودول الخليج».
وأكــد رئيس مجلس الـنــواب األردنــي
عاطف الطراونة ،في بيان تاله خالل
جلسة ُعـقــدت أم ــس« ،ال ـتــزام املجلس
ب ـم ــوق ــف ب ـ ــاده الـ ــداعـ ــم ل ـل ـس ـعــوديــة
ف ــي م ــواج ـه ــة أي خ ـطــر أو ت ـهــديــد».
وأدان الـ ـب ــرمل ــان «ب ـ ـشـ ــدة» االع ـ ـتـ ــداء
على السفارة السعودية فــي طهران،
وع ـل ــى ب ـع ـثــات ـهــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة فــي
إيـ ــران ،خ ــال األي ــام املــاضـيــة ،مـحــذرًا
مـ ــن «خـ ـ ـط ـ ــورة ال ـت ـص ـع ـي ــد اإليـ ــرانـ ــي
وتبعاته من تأجيج املواقف الطائفية
واملذهبية في املنطقة».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

تقرير

تل أبيب :الستغالل التوتر بين الرياض وطهران ...والتقرب أكثر من السعودية
يحيى دبوق
تنظر تــل أبـيــب إلــى التوتر الـقــائــم ،واملـتـصــاعــد ،بني
السعودية وإيــران ،والــذي وصل أخيرًا إلى حد غير
ّ
مسبوق ،على أنه بيئة مواتية إلعادة إنعاش التعاون
ـودي _ اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي مـخـتـلــف امل ـج ــاالت،
ال ـس ـع ـّ ً
ـاصـ ــة ف ــي ظ ــل ت ـطــابــق امل ـص ــال ــح اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وخـ ـ
والسعودية في الشرق األوسط .ومن شأن ذلك دفع
ما تحت الطاولة إلــى العلن ،وتحديدًا في ما يتعلق
بالعداء املشترك مع الجانب اإليــرانــي ،وإنعكاساته
على مختلف ساحات املنطقة.
مــن جــانـبـهــم ،ال يـخـ ِـفــي امل ـســؤولــون اإلســرائـيـلـيــون
«تطلعاتهم» ،بــل كشفوا عــن «ت ـعــاون غير املعلن»
بينهم وب ــن امل ـســؤولــن الـسـعــوديــن ،فــي أكـثــر من
م ـج ــال ودائ ـ ـ ــرة .ووردت ت ــأك ـي ــدات ع ــدي ــدة ،تـبــاعــا،
على لـســان رئـيــس الحكومة اإلســرائـيـلـيــة ،بنيامني
نتنياهو ،ومـســؤولــن آخــريــن فــي تــل أب ـيــب ،تشير
إلــى أن «تشريح» هــذه املصالح وتطابقها ،ال يمكن
أن يـبـنــى عـلـيـهــا ،إال ع ــن طــريــق خ ـب ــراء إســرائ ـيــل
ومتخصصيها في املعاهد البحثية.
أما آخرها ،فكانت مقالة للدكتور عوفر يسرائيلي،
املحاضر فــي نظرية «الـعــاقــات الدولية والسياسة
الخارجية» ،في أكاديمية الجيش اإلسرائيلي ومعهد
«صناعة القرار» في سالح الجو ،إضافة إلى عمله
األكاديمي والبحثي في جامعة حيفا ،ومركز متعدد
املجاالت في هرتسيليا.
ون ـشــرت مـقــالــة يـســرائـيـلــي ،أم ــس ،فــي مــوقــع «قـنــاة

 ،»24-Iالتي تبث بلغات عـ ّـدة ،من ميناء «يافا» ،في
الـعــاصـمــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وتـضـمـنــت امل ـقــالــة شــرحــا
ً
مفصال لـ«البيئة والـفــرصــة» اإلسرائيليتني ،جـ ّـراء
ال ـت ــوت ــر ال ـق ــائ ــم ب ــن ال ـس ـعــوديــة وإيـ ـ ـ ــران .وبـحـســب
الـبــاحــث ،فــإن التوتر بــرز بشكل كبير عقب إعــدام
الـشـيــخ نـمــر ال ـن ـمــر .وه ــو يـشـكــل نـقـطــة ت ـحــول في
العالقات بني القوتني االقليميتني .و«على إسرائيل
أن تنتهز هذه الفرصة لتعزيز مصالحها العامة في
الشرق االوسط» ،بحسب قوله ،الفتًا إلى أن «الرياض
وتل أبيب تتشاركان في محاور عدة ،حيث تلتقي
ّ
مصالحهما» ،حيث فندها على الشكل اآلتي:
ً
أوال ،وقبل أي شيء آخر ،فإن إسرائيل والسعودية
تعتبران اإلتفاق النووي ،بني إيــران والــدول الكبرى
إتفاقا سيئا .من شأنه أن يعزز موقف طهران ،وقد
يــؤدي إلــى إمتالكها قنبلة نووية .هــذه «األزم ــة» قد
ّ
تشكل منصة لتقوية العالقات الهادئة بني إسرائيل
والسعودية ،القائمة منذ سنوات عدة.
وحــول هــذه النقطة ،يؤكد الباحث أن «إتفاقًا متينًا
سعوديًا _ إسرائيليًا ،حــول هــذه القضية تحديدًا،
قد يتجلى في مجاالت عـ ّـدة .وأحدها التنسيق في
السياسة الـعــامــة حــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإليــرانــي،
إذ إن خرقًا إيرانيًا لإلتفاق ،قد يحدث اآلن أو في
املـسـتـقـبــل .وسـيـسـمــح لـلــدولـتــن بتشكيل «جبهة
م ــوح ــدة» أم ـ ــام واش ـن ـط ــن .ومـ ــن ضـمـنـهــا مـطــالـبــة
الرئيس (االميركي باراك) أوباما أو خليفته ،باتخاذ
خطوات أكثر صرامة أمام كل خرق مستقبلي من
قبل إيران.

ّ
وي ــؤك ــد ال ـبــاحــث أن األهـ ــم ف ــي الـنـقـطــة األولـ ـ ــى ،هو
الـتـصــرف اإلســرائ ـي ـلــي «ال ـص ـح ـيــح» ،ال ــذي سيدفع
الــريــاض للسماح لـتــل أب ـيــب ،أو حـتــى مساعدتها،
على شن هجوم على طهران .وذلك في حال شعور
إسرائيل باستنفاد جميع اإلمكانات ،وحيازة إيران
للقنبلة النووية ،بات قريبًا.
ثــانـيــا ،ي ــرى الـبــاحــث أن تـقــاربــا آخ ــر ،م ــوج ــودًا ،بني
الدولتني ،وهو القضية الفلسطينية وعالقة إسرائيل
مــع جيرانها الـعــرب .الــريــاض ،كما يــرد فــي املقالة،
هي الراعية لـ«مبادرة السالم السعودية»( ،الصادرة
عن الجامعة العربية عام  ،2002القاضية باعتراف
وتـطـبـيــع م ـت ـبــادل ب ــن إســرائ ـيــل وال ـ ــدول الـعــربـيــة)،
ت ـحــاول م ــرة تـلــو األخـ ـ ًـرى ،الـضـغــط عـلــى إســرائـيــل
للموافقة عليها ،إضافة إلى أن التعاون بني الدولتني،
عـلــى ض ــوء الـتـطــور األخ ـي ــر ،قــد يـسـمــح إلســرائـيــل
بإرغام السعودية على القيام بتغييرات ّ
عدة ،مطلوبة،
على مـبــادرة الـســام ،ومالءمتها (أكـثــر) للمصالح
اإلسرائيلية أمام الفلسطينيني ،وباقي جيرانها.
ثالثًا ،مواصلة إيران لـ«مناوشاتها» لكل من إسرائيل
والـسـعــوديــة ،عبر وكــائـهــا ،كحزب الـلــه ،فــي لبنان،
ضــد املـصــالــح اإلســرائـيـلـيــة ،والـحــوثـيــن ،فــي اليمن،
ضد املصالح السعودية .ويؤكد الكاتب ،أنــه يمكن
إلســرائـيــل ،أن تستغل املــوقــف املتوتر بــن الرياض
وطهران لدعم مصالحها .ويمكن إلسرائيل ،أيضًا،
أن تساعد العائلة املالكة السعودية في حربها ضد
الحوثيني ،بواسطة «املعلومات( ،الـخـبــرة) ،الهائلة»
املتراكمة خالل عشرات السنني جراء محاربة حزب

الله و«تنظيمات إرهابية» أخرى.
وم ــن ش ــأن ال ـت ــوت ــر( ،ب ــن إي ـ ــران وال ـس ـع ــودي ــة) ،أن
يحفز على التقدم في الخطط ،التي ّ
تسرب بعضها
في املاضي ،حــول بيع منظومات «القبة الحديدية»
للسعودية .لحماية أراضــي األخيرة من الصواريخ
التي تطلق من اليمن نحوها.
رابعًا ،تلتقي مصالح تل أبيب والرياض في ساحة
أخ ــرى .فــالـحــرب الـطــويـلــة األم ــد فــي ســوريــا ،وعلى
ضــوء املصلحة السعودية بإطاحة نظام (الرئيس
السوري بشار) األسد ،يمكن أن تستغلها إسرائيل.
ف ــاألخـ ـي ــرة ل ـي ـســت م ــرغ ـم ــة ع ـل ــى ت ـب ـنــي ال ـس ـيــاســة
ال ـس ـعــوديــة بـشـكــل عـلـنــي ،لـكـنـهــا قـ ــادرة ب ـعــدد من
الوسائل على مساعدة الرياض على الوصول إلى
مبتغاها .وفــي الوقت نفسه ،إتخاذ خطوات الحذر
امل ـط ـلــوبــة ،ع ـلــى ض ــوء ت ـق ــارب ال ـع ــاق ــات أك ـثــر بني
إسرائيل وروسيا.
ويـخـتــم يـســرائـيـلــي مـقــالـتــه ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ــه في
العقود األخيرة ،وثقت الرياض بواشنطن ،كمزودة
األمــان لها ،لضمان بقاء العائلة املالكة .ومن ثم في
صراعها مع طهران .وبخروج واشنطن من الشرق
األوســط ،نتيجة سياسة أوباما الخارجية ،شعرت
الرياض باملهانة والخذالن.
أمــا اإلتـفــاق الـنــووي ،الــذي وقعته ال ــدول الكبرى مع
ّ
إيــران ،فاتضح للعائلة املالكة في السعودية أنــه إذا
ارادت ال ـب ـقــاء ،فعليها أن تـمـســك بنفسها بــزمــام
األمـ ّـور .وعلى إسرائيل ان تستغل هــذا «الشعور»،
وتوطد العالقات مع السعودية ،وبأسرع وقت ممكن.

