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يتفــق الباحثــون عــى أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــن النظــام 
ــة؛  ــة امُلختلف ــم اإلقليمي ــم والنظ ــائد يف العال ــدويل الس ال
ــدويل، مــن اســتقرار وتعــاون  ــة النظــام ال ــى أن حال بمعن
أو رصاع وحــروب، تُلقــي بظاللهــا عــى األقاليــم امُلختلفــة. 
ــدول  ــط ال ــي ترب ــالت الت ــة إىل الص ــذه العالق ــع ه وترج
الكــرى بأطــراف النزاعــات اإلقليميــة. ففــي أغلــب 
ــدون يف  ــي يعتم ــزاع اإلقليم ــراف الن ــإن أط ــان، ف األحي
ــة  ــى دول إقليمي ــيايس ع ــايل والس ــم امل ــليحهم ودعمه تس
ــة. وعندمــا يشــتعل رصاع دويل، فــإن أطرافــه  وقــوى دولي
مــن الــدول الكــرى ســوف تســتخدم حلفاءهــا اإلقليميــن 
لدعــم مواقفهــا وإثــارة املشــاكل لحلفــاء خصومهــا، وهــو 

ــة”.  ــرب بالوكال ــمى “الح ــا يُس م

ــام  ــى النظ ــب ع ــي تغل ــراع الت ــة ال ــإن حال ــك، ف لذل
الــدويل راهنــاً، والتــي تتمثــل يف الحــرب الروســية - 
األوكرانيــة التــي بــدأت يف 24 فرايــر 2022 ومازالــت 
مســتمرة، والتأييــد األمريكــي - األطلنطــي الشــامل لكييــف، 
واألزمــات التــي ترتبــت عــى هــذه الحــرب، مثــل التضخــم 

وارتفــاع أســعار الطاقــة وأزمة الغــذاء والحبــوب واالنكماش 
ــك  ــم، ناهي واحتمــاالت الركــود االقتصــادي يف كل دول العال
عــن تصاُعــد التوتــر بــن الصــن والواليــات املتحــدة بشــأن 
تايــوان؛ كل هــذه األزمــات الدوليــة البــد أن تُلقــي بظاللهــا 

ــة. ــة العربي ــر يف املنطق ــزاع والتوت ــؤر الن ــى ب ع

1- الصراع السوري: 
ــاحة  ــل س ــا تُمث ــوريا ألنه ــر يف س ــع املتوت ــا بالوض إذا بدأن
ــا  ــة، وألنه ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــا الق ــل فيه رصاع تتداخ
حليــف كامــل لروســيا، وواحــدة مــن ســبع دول يف العالــم 
اعرتفــت باســتقالل جمهوريتــي دونيتســك ولوغانســك، وألنه 
ــة  ــة وإيراني ــية وأمريكي ــوات روس ــا ق ــى أرضه ــد ع يوج
ــوريا  ــى س ــدويل ع ــراع ال ــر ال ــر تأث ــد ظه ــة؛ فق وتركي
ــات  ــل السياس ــا تفاع ــل أبرزه ــورة، لع ــن ص ــر م يف أكث

ــا.  ــة فيه ــة واإليراني ــة واإلرسائيلي األمريكي

وال يمكــن الفصــل بــن ســلوك أطــراف الــراع يف 
ــاء  ــا بشــأن إحي ســوريا وامُلفاوضــات التــي تجــري يف فيين
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ــدة  ــات املتح ــعت الوالي ــد س ــي، فق ــووي اإليران ــاق الن االتف
ــالً يف  ــات أم ــم املفاوض ــة حس ــة إىل اإلرساع بعملي يف البداي
رفــع العقوبــات عــى تصديــر النفــط اإليرانــي ممــا يســمح 
ــاً إىل  ــط يومي ــن النف ــل م ــن برمي ــة 3 مالي ــول قراب بدخ
الســوق العامليــة، ومــن ثــم اســتقرار ســعره والتقليــل مــن 
حــدة أزمــة الطاقــة يف أوروبــا. وهــو باملناســبة مــا ســعت 
ــه أيضــاً مــع فنزويــال؛ عدوتهــا التقليديــة يف  واشــنطن إلي

ــة.  ــكا الالتيني أمري

ويف امُلقابــل، فــإن إيــران فهمــت تداعيــات إحيــاء االتفــاق 
النــووي وآثــاره عــى التخفيــف مــن ضغــوط نقــص الطاقة 
عــى الــدول األوروبيــة مــع اقــرتاب فصــل الشــتاء، فأطالــت 
فــرتة املباحثــات أمــالً يف الحصــول عــى رشوط أفضــل، وهو 
مــا ظهــر بوضــوح يف األســبوع األول مــن ســبتمر 2022. 
ــة  ــر إىل إمكاني ــات تش ــب التريح ــت أغل ــد أن كان فبع
ــه  ــذي قدم ــروع ال ــأن امل ــيك بش ــاق وش ــول إىل اتف الوص
ــى  ــي، اختف ــاد األوروب ــة باالتح ــة الخارجي ــق السياس منس
هــذا التفــاؤل، ورصح وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي 
بلينكــن، يف 13 ســبتمر الجــاري، بــأن توقيــع اتفــاق مــع 

طهــران أصبــح أمــراً “غــر ُمرجــح”. 

ــة يف  ــي بالرغب ــه األمريك ــذا التوج ــر ه ــن تفس ويُمك
ــم  ــكو. ول ــي موس ــوريا، حليفت ــران وس ــى إي ــط ع الضغ
ــث  ــلحة، حي ــوة املس ــتخدام الق ــن اس ــنطن ع ــورع واش تت
شــنّت الطائــرات األمريكيــة، يف 23 أغســطس 2022، عــدداً 
مــن الغــارات الجويــة ضــد منشــآت البنيــة التحتيــة التــي 
ــي  ــوري اإليران ــرس الث ــة للح ــات تابع ــتخدمها جماع تس
يف محافظــة ديــر الــزور بســوريا، وذلــك حســب تريــح 
املتحــدث الرســمي باســم القيــادة املركزيــة للجيــش 
ــن  ــو األول م ــوم ه ــذا الهج ــنتكوم(. وكان ه ــي )س األمريك

ــهراً.  ــوايل 14 ش ــذ ح ــه من نوع

عملياتهــا  يف  إرسائيــل  اســتمرت  بذلــك،  واتصــاالً 
العســكرية ضــد الوجــود اإليرانــي يف ســوريا والتــي 
شــملت، يف 15 أغســطس 2022، حملــة واســعة عــى 
الصواريــخ  مواقــع  هدفهــا  كان  طرطــوس  جنــوب 
ــه. ويف  ــزب الل ــران ولح ــة إلي ــا التابع ــة ومخازنه اإليراني
31 أغســطس املــايض، تــم إطــالق أربعــة صواريــخ عــى 
ــران  ــر إلي ــالة تحذي ــل رس ــا مثّ ــدويل، م ــب ال ــار حل مط
ــل- حســب تريحــات مســؤوليها  ــأن إرسائي ــا ب وحلفائه
- لــن تســمح لهــم بتطويــر قدراتهــم العســكرية وتهديــد 
ــرس  ــوات الح ــذ ق ــد تنفي ــًة بع ــي، خاص ــن اإلرسائي األم
ــي  ــالح الح ــكرية بالس ــات عس ــي تدريب ــوري اإليران الث
شــملت صواريــخ متوســطة املــدى يف صحــراء ديــر الــزور. 
ــش  ــاط الجي ــع يف نش ــن التوس ــض املراقب ــر بع ــا اعت كم
ــد أن  ــًة بع ــيا، خاص ــالة إىل روس ــة رس ــي بمنزل اإلرسائي

ــكري  ــل العس ــة التدخ ــا بإدان ــل موقفه ــمت إرسائي حس
ــا.  ــرويس يف أوكراني ال

ــة  أمــا بشــأن روســيا، فقــد واجهــت سياســتها الخارجي
تحديــاً صعبــاً، وهــو التوفيــق بــن مصالحهــا مــع دمشــق 
ــكو إىل  ــعت موس ــا س ــوريا. كم ــب يف س ــل أبي ــران وت وطه
ــات  ــت تدريب ــوريا، فنظم ــكري لس ــا العس ــتمرار دعمه اس
ــان  ــا طائرت ــو 2022 شــاركت فيه ــة مشــرتكة يف يوني جوي
روســيتان وأربــع طائــرات ســورية. بينمــا أدت الحــرب يف 
ــود، إىل  ــالح والجن ــن الس ــد م ــة إىل مزي ــا والحاج أوكراني
ــية  ــخ “إس 300” الروس ــات صواري ــدى منظوم ــحب إح س
ــوات  ــض الق ــحب بع ــود، وس ــر األس ــوريا إىل البح ــن س م
مــن ســوريا ونقلهــا إىل ســاحة الحــرب يف أوكرانيــا. أضــف 
ــا أدى إىل  ــرب يف أوكراني ــيا بالح ــغال روس ــك أن انش إىل ذل
تنامــي قلــق النظــام الســوري مــن اســتغالل تركيــا لهــذا 
ــي  ــورية الت ــا يف األرايض الس ــق أهدافه ــغال يف تحقي االنش

ــا.  ــيطر عليه تس

2- األزمة اللبنانية:
يأتــي املشــهد اللبنانــي ليُــرز ضغــوط حلفــاء إيــران عــى 
إرسائيــل؛ الحليفــة األوىل لواشــنطن يف املنطقــة، وذلــك فيمــا 
ــل  ــان وإرسائي ــن لبن ــة ب ــدود البحري ــيم الح ــق برتس يتعل
ــي  ــاق. فف ــول إىل اتف ــا للوص ــة بينهم ــاطة األمريكي والوس
ــرف  ــن ط ــدود م ــذه الح ــن ه ــل ع ــالن إرسائي ــاب إع أعق
ــازع  ــق ُمتن ــش” ومناط ــل “كاري ــم حق ــي تض ــد والت واح
عليهــا، وأنهــا تُخطــط الســتغالله واســتخراج الغــاز منــه يف 
شــهر ســبتمر الجــاري؛ حــذر حــزب اللــه تــل أبيــب مــن 
مغبــة اســتخراج الغــاز مــن هــذا الحقــل قبــل الوصــول إىل 
ــان، وأرفــق  ــا مــع لبن ــازع عليه حــل بشــأن املناطــق امُلتن
ــلحة  ــر مس ــرة غ ــرات ُمس ــالث طائ ــال ث ــده بإرس تهدي
ــل  ــالة إلرسائي ــك رس ــل، وكان ذل ــذا الحق ــن ه ــت م اقرتب
ــه. وأدت  ــزب الل ــرات ح ــى طائ ــل يف مرم ــذا الحق ــأن ه ب
هــذه التطــورات إىل تغيــر موقــف إرسائيــل والقبــول 
ببعــض املطالــب اللبنانيــة وتأجيلهــا بــدء العمــل يف الحقــل 
إىل نهايــة شــهر أكتوبــر القــادم، ونشــطت جهــود الوســاطة 
ــن  ــبوع األول م ــان يف األس ــل ولبن ــن إرسائي ــة ب األمريكي

ــبتمر 2022.  ــهر س ش

ــه عــى  ويف هــذا الصــدد، يُمكــن فهــم ســلوك حــزب الل
مســتوين؛ األول لبنانــي - إرسائيــي وجوهــره أنــه طاملــا ال 
يســتطيع لبنــان أن يتمتــع بحقوقــه املروعــة يف غــاز رشق 
املتوســط، فإنــه لــن تتمكــن إرسائيــل مــن ذلــك. واملســتوى 
الثانــي إيرانــي – إرسائيــي، فحســب تقديــر بعــض املحللن، 
ــر  ــالة تحذي ــاً برس ــث أيض ــه بع ــزب الل ــلوك ح ــإن س ف
ــاحات  ــل س ــعت إرسائي ــه إذا وس ــا أن ــب مفاده ــل أبي إىل ت
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ــإن  ــي، ف ــق اإليران ــوريا ويف العم ــران يف س ــع إي ــراع م ال
القــوى امُلواليــة لطهــران تســتطيع أن تــرد وتُكبــد إرسائيــل 
ثمنــاً غاليــاً. وتضمنــت الرســالة كذلــك أن حــزب اللــه يُدرك 
حاجــة الــدول الغربيــة الشــديدة ملزيــد مــن الغــاز يف إطــار 
ــاز  ــخ الغ ــر يف ض ــة، وأن التأخ ــرب األوكراني ــات الح تداعي
اإلرسائيــي يُمثــل ضغطــاً عــى الــدول األوروبيــة والواليــات 
ــه إىل  ــد طريق ــوف يج ــاز س ــذا الغ ــار أن ه ــدة باعتب املتح

ــة.  األســواق األوروبي

3- النزاع الليبي:
ظهــر الخــالف بــن الــدول الكــرى يف موقفهــا تجــاه إقــرار 
ــدة برئاســة فتحــي  ــي لحكومــة جدي ــواب الليب ــس الن مجل
باشــاغا. فبينمــا رحبــت روســيا بهــذه الحكومــة واعرتفــت 
بهــا، فــإن الواليــات املتحــدة وأغلــب الــدول الغربيــة تبنــت 
موقفــاً حــذراً، ودعــت الليبيــن إىل العــودة ملائــدة املفاوضات 
لالتفــاق عــى قواعــد العمــل يف املرحلــة االنتقاليــة القادمــة 
تمهيــداً لالنتخابــات. ويف هــذا الســياق، اســتمر وجــود قوات 
ــا، وإن كانــت موســكو ســحبت  “فاجنــر” الروســية يف ليبي
ــا  ــا. كم ــتخدامها يف أوكراني ــا الس ــن جنوده ــدة آالف م ع
اســتمر تعثــر مهمــة الســيدة ســتيفاني وليامــز كمبعــوث 
أممــي يف ليبيــا؛ نظــراً العرتاضــات موســكو امُلتكــررة عليهــا 
والتــي وصفتهــا بأنهــا “غــر ُمحايــدة”. وتغــرت الظــروف 
ــن  ــي- م ــه باتي ــار عبدالل ــبتمر 2022 باختي ــة س يف بداي
ــن  ــب كل م ــا، وترحي ــدى ليبي ــاً ل ــاً أممي ــنغال- مبعوث الس

باشــاغا وعبدالحميــد الدبيبــة بمهمتــه. 

4- التوترات في العراق:
هنــاك بــؤر أُخــرى للنزاعــات يف املنطقــة، ولكــن تداعيــات 
ــي  ــها. فف ــوة نفس ــا بالق ــر فيه ــي ال تظه ــراع العامل ال
العــراق مثــالً، بعــد االنتخابــات الرملانيــة يف أكتوبــر 2021، 
فشــلت الكتلــة الصدريــة، وهــي الفائــزة بأكــر عــدد مــن 
املقاعــد يف الرملــان، يف تشــكيل الحكومــة بســبب الخالفــات 

مــع الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وتكتــل “الســيادة” 
ــزاب  ــة األح ــادي ملجموع ــف امُلع ــن املوق ــالً ع ــني، فض الُس
الشــيعية القريبــة إليــران وامُلســماة بـــ “اإلطار التنســيقي”. 
ــار  ــن أنص ــيعي ب ــت الش ــل البي ــراع داخ ــر ال ــم انفج ث
الصــدر وأنصــار اإلطــار التنســيقي. ويُمكــن أن نجــد يف هذا 
الــراع آثــاراً وبصمــات لــدور إيــران وخشــيتها مــن وجود 
حكومــة وطنيــة عراقيــة ُمســتقلة عــن طهــران، ولكــن مــن 

التعســف ربــط ذلــك بالــراع الــدويل.

5- الحرب في اليمن:
ــات  ــراً لألزم ــارشاً وكب ــراً ُمب ــام 2022 تأث ــهد ع ــم يش ل
الدوليــة عــى الحــرب يف اليمــن، بــل نجــح املبعــوث األممــي 
ــيا  ــن ميليش ــة ب ــول إىل هدن ــرج يف الوص ــز جروندب هان
ــل 2022،  ــة يف أبري ــة اليمني ــة الرعي ــن والحكوم الحوثي
وتمديدهــا مرتــن حتــى 2 أكتوبــر املقبــل، وهــو مــا يعنــي 
موافقــة كل مــن الســعودية وإيــران، الحليفتــن امُلبارشتــن 
ــات  ــد خروق ــه توج ــع أن ــك. وم ــى ذل ــراع، ع ــريف ال لط
حوثيــة للهدنــة األمميــة الحاليــة، فإنهــا لــم تصــل إىل حــد 
ــذا أن  ــي ه ــابقة. ويعن ــتوياتها الس ــرب إىل مس ــودة الح ع
الــراع بــن القــوى الكــرى لــم يكــن لــه تأثر محســوس 
عــى الوضــع يف اليمــن، وإنمــا كانــت األولويــة للتوازنــات 
ــري يف  ــي تج ــات الت ــا امُلباحث ــن أهمه ــي م ــة، والت اإلقليمي
بغــداد بــن الريــاض وطهــران ورغبــة كل منهمــا يف وجــود 

ــة املناســبة الســتمرارها.  البيئ

ختامــاً، يتضــح ممــا ســبق أن تأثــرات الرصاعــات 
ــف  ــة تختل ــات اإلقليمي ــى النزاع ــة ع ــات الدولي واألزم
يف دورهــا وحدتهــا مــن حالــة ألخــرى، وتتوقــف عــى 
مصالــح األطــراف الدوليــة والفائــدة امُلتحققــة يف حالة 
ــود  ــى وج ــف ع ــا تتوق ــي، كم ــزاع اإلقليم ــد الن تصعي
ــزاع  ــد الن ــى تصعي ــادر ع ــتعد وق ــي ُمس ــرف إقليم ط

نيابــة عــن إحــدى الــدول الكــرى.
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