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IISS تحلیل النزاعات املسلحة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا : 

 ترجمة: عادل رفیق 

�� منطقة الشرق تحليًال إقليميًا للن�اعات املس�حة    2022نوفم��    18��    املعهد الدو�� للدراسات اإلس��اتيجية�شر  

الذي صدر مؤخرًا عن املعهد، ويغطي   2022م�ح الن�اعات املس�حة  األوسط وشمال أفر�قيا، حيث  يتناول التحليل  

 و�قدم رؤى �شأن الديناميكيات اإلقليمية البارزة. االتجاهات ذات األهمية اإلس��اتيجية، 

آمال  فتحت  ما  فسرعان  والعنف.  بالدمو�ة  األوسط  الشرق  منطقة   �� العر�ي  الر�يع  أعقب  الذي  الِعقد  ا�سم 

ع�� غرار ز�ن العابدين بن ع�� �� تو�س،   -ال�ي أدت إ�� رحيل ما �س�ى بـ "الرؤساء مدى ا�حياة"    -   2011تجاجات  اح

الباب ع�� مصراعيھ لالقتتال     -وحس�ي مبارك �� مصر، وع�� عبد هللا صا�ح �� اليمن، ثم معمر القذا�� �� ليبيا  

ة لذلك بصعود تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) والتدخالت  الداخ�� والتشرذم السيا��ي. وتم��ت السنوات التالي 

 األجنبية وا�حروب األهلية. 

، لم ُتظهر ا�حروب الدائرة �� ليبيا وسور�ا واليمن أي مؤشر ع�� االن��اء. و�دًال من  2022واعتبارًا من منتصف عام  

الصرا ا�حل. ولكن  بل وأصبحت مستعصية ع��  م�ا��ا،  الفلسطي�ي،   -ع اإلسرائي�� ذلك، فقد تطورت، وراوحت 

 الذي �سبق الر�يع العر�ي، هو فقط الذي شهد تصعيدًا كب��ًا خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر. 
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 خفض التصعید يف الشرق األوسطاتجاهات 

فالالعبون  ا�جمود.  من  حالة  �عيش  بأ��ا  واسع  نطاق  ع��  األوسط  الشرق   �� ا�حالية  الصراعات  وصف  يمكن 

ا�حليون وا�خارجيون، ع�� حد سواء، يجدون أنفسهم غ�� قادر�ن ع�� تحقيق أهدافهم السياسية ا�ختلفة من  

دراك إ�� سلسلة من التصعيد. ومع ذلك، فإن معظم هذه التداب�� ��  خالل الوسائل العسكر�ة. وقد أدى هذا اإل 

 ا�حقيقة ناتجة عن اإلرهاق واستنفاذ الُوسع، وقد ال ت�ون أبدًا سببًا للتفاؤل الذي قد يبدو للوهلة األو��. 

الة األو��، و�عت�� سور�ا واليمن خ�� مثال�ن ع�� حالة ا�جمود العسكري تلك وال�ي أدت إ�� خفض التصعيد. ففي ا�ح 

�سيطر الرئيس السوري �شار األسد ع�� ما يقرب من ثل�ي األرا��ي السور�ة، لكن لديھ احتمال ضئيل لالستيالء 

ع�� بقية أرا��ي البالد، ال�ي �سيطر عل��ا مجموعات متنوعة من الفصائل، بما �� ذلك قوات سور�ا الديمقراطية 

ا�حتمل أن �ستعيد األسد مساندة العديد من السور��ن لھ �عد   املدعومة من الواليات املتحدة. كما أنھ من غ��

ِعقد من القتال الوح��ي ضد الشعب السوري. ومع ذلك، فإن إم�انية استيالء املعارضة السور�ة ع�� األرا��ي ال�ي  

 �سيطر عل��ا األسد تبدو أقل احتمالية. حيث أدى هذا الواقع إ�� دولة مجزأة وممزقة. 

��، يمكن اعتبار أن األسد قد انتصر �� ا�حرب، و�بساطة من خالل استطاعتھ البقاء وتمسكھ فمن كث�� من النوا

مارس   و��  السور�ة.  األرا��ي  من  جزء  ع��  واستحواذه  هذه 2022بالسلطة  املتحدة  العر�ية  اإلمارات  أدركت   ،

منذ بدء االنتفاضات �� ر�وع    و�� أول ز�ارة يقوم ��ا األسد إ�� دولة عر�ية  -ا�حقيقة، فقامت باستضافتھ �� د�ي  

. وع�� الرغم من الضغوط األمر�كية واألورو�ية، فمن املرجح أن �ستضيف املز�د من  1  2011العالم العر�ي �� عام  

 الدول العر�ية الرئيس السوري �� األشهر والسنوات املقبلة. 

ذي لم ُيحسم ألي من األطراف إ�� حد كب��، إ�� خفض و�� اليمن، أدى ا�جمود العسكري �عد سنوات من القتال ال

. 2، أعلنت األمم املتحدة عن هدنة ملدة شهر�ن تم تمديدها الحقًا لشهر�ن آخر�ن 2022التصعيد هناك. ففي أبر�ل  

 

1 Associated Press, ‘Assad Visits UAE in Latest Sign of Re-engagement’, New York Times, 18 March 2022 

2 ‘Press Statement by UN Special Envoy for Yemen Hans Grundberg on the Renewal of the UN-Mediated 

Truce’, Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, 2 June 2022  
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من قبل جماعة ا�حوثي�ن،    -وال تزال مستمرة    -وقد جاءت الهدنة �� أعقاب حملة عسكر�ة استمرت ع�� مدار عام�ن  

عروفة أيضًا باسم (أنصار هللا)، لالستيالء ع�� محافظة مأرب، ال�ي تحتوي ع�� حقول النفط والغاز ال�ي �عتقد  وامل

 قيادة ا�حو�ي أ��ا يجب أن �سيطر عل��ا من أجل تحقيق هدفها املتمثل �� إقامة دولة مستقلة قابلة ل�حياة. 

، الرئيس اليم�ي الذي �ان �عيش طوال السنوات  و�عد وقت قص�� من إعالن الهدنة، أعلن عبد ر�ھ منصور هادي

السبع املاضية �� املنفى �� اململكة العر�ية السعودية، أنھ سيتن�� عن منصب الرئيس ويسلم السلطة التنفيذية 

. و�ينما منح املبعوثون ا�خاصون لألمم املتحدة والواليات املتحدة 3إ�� مجلس قيادة رئا��ي م�ون من ثمانية أعضاء

باالستفادة من الفرص ا�جديدة   -ليمن األولو�ة لتحو�ل تلك الهدنة املؤقتة �� البالد إ�� �سو�ة سلمية شاملة  إ�� ا

 .4ال�ي قدمها إ�شاء مجلس القيادة الرئا��ي، إال أنھ ال تزال هناك جهود كب��ة يتع�ن القيام ��ا �� هذا الصدد

 

 )2021-2019(ت�خم أسعار الغذاء، 

 

3 Ben Hubbard, ‘Yemeni Leader Hands Power to New Body as His Saudi Backers Seek to End War’, New York Times, 7 April 2022 

4 ‘Briefing to the United Nations Security Council by the Special Envoy for Yemen Hans Grundberg’, ReliefWeb, 14 June 2022 
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العمال وهناك حالة جمود مماثلة، ع�� الرغم من عدم حدوث أي اخ��اق سيا��ي، م��ت حرب تركيا ع�� حزب  

الكردستا�ي (�ي �ي �ي). و�� مصر، ال يبدو الصراع ب�ن الدولة واملس�ح�ن املتمركز�ن �� سيناء أنھ حالة من ا�جمود 

بقدر ما هو حرب آخذة �� التال��ي. وال يزال �عيش العراق وكذلك ليبيا حالة من التوتر وعدم اليق�ن. وال تزال هناك  

وصل إ�� اتفاق نووي جديد مع إيران وما قد �عنيھ ذلك بالنسبة للعراق، مخاوف �� العراق حول مدى إم�انية الت 

 بينما تم تأجيل االنتخابات الرئاسية �� ليبيا وال تزال البالد �� حالة من االنقسام الشديد. 

 وهناك عامالن من املرجح أن �عوقا ا�جهود املبذولة لتحو�ل حالة خفض التصعيد هذه إ�� �سو�ات سالم شاملة: 

 العامل األول، هو حالة الطائفية املتصاعدة �� املنطقة، وال�ي تدعم و�غذي العديد من الصراعات ��ا.  -

العامل الثا�ي، هو الدرجة ال�ي أدت ��ا العديد من هذه الصراعات بالفعل إ�� حدوث انقسام سيا��ي و�قلي�ي كب��    -

 و�� تطورات سي�ون من الصعب عكس مسارها.  -

 الطائفیة

يتوفر ف��ا عنصر   -تلك ال�ي �� العراق وسور�ا واليمن    -ثالثة من أطول الن�اعات �� املنطقة وأك��ها عنفًا    وهناك

طائفي �ش�ل كب��. حيث تتواجد القوات اإليرانية أو املستشارون العسكر�ون اإليرانيون أو امليليشيات اإليرانية �� 

ب  �� نفس الوقت  بينما تقوم طهران  ��  جميع هذه الدول،  �� �ل دولة م��ا أمًال  الالزمة  دأب و�شاط ببث الدعاية 

ترجمة دعمها السيا��ي والعسكري إ�� تحالف ب�ن أتباع املذهب الدي�ي الواحد. و�� اليمن، حيث ينت�ي ا�حوثيون 

�عاشوراء   باالحتفال  هناك  السلطات  إقناع   �� إيران  نجحت  الشيعية،  الز�دية  طائفة  مذه�ي   -إ��  مهرجان  وهو 

. و�� سور�ا، استخدمت إيران مجموعة من  2019ألول مرة �� تار�خ البالد �� عام    -تبط بالشيعة االث�ي عشر�ة  مر 

ا�حفزات املالية واملساعدات واملنح الدراسية لت�جيع مثل تلك التحوالت. و�� العراق، حيث ال يمثل هذا التحول 

ودين بالفعل �� البالد، فقد استمرت إيران �� ممارسة مش�لة �سبب العدد الكب�� من الشيعة االث�ي عشر�ة املوج

 نفسها. 5سيطر��ا ع�� امليليشيات، مما أدى إ�� تصدع الكتلة الشيعية 

 

5Jane Arraf, ‘Efforts to Form a New Government in Iraq Descend into Chaos’, New York Times, 13 June 2022   
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ر  املتصوَّ �شأن سع��ا  وا�خاوف  وسور�ا)  اليمن   �� املوجودة  تلك  (خاصة  �شأن م�اسب طهران  التصورات  وأدت 

وع�� األخص إسرائيل ودول ا�خليج.   -قليمي�ن من �عضهم البعض  المتالك أس�حة نوو�ة إ�� تقر�ب خصوم إيران اإل

دت اتفاقيات أبراهام �� عام   الطر�ق ملز�د من تطبيع العالقات ب�ن إسرائيل والسعودية، ومن املرجح    2020حيث مهَّ

الفلسطي�ي.   -أن تؤدي إ�� صمت �� ردود األفعال من جانب دول ا�خليج ع�� مز�د من التطورات �� الصراع اإلسرائي�� 

و�� نفس الوقت، تواصل إسرائيل شن غارات ع�� ما تزعم أ��ا مواقع إيرانية داخل سور�ا، و�بدو أ��ا تنشط كذلك 

. وقد أدى العنصر الطائفي الكب�� املتصاعد �� صراعات 6�� اغتيال العلماء اإليراني�ن وكذلك قيادات عسكر�ة بارزة 

إ�� تفاقم انقسامات �� املنطقة قد ي�ون من    الشرق األوسط واملواجهة امل��ايدة ب�ن إيران وخصومها اإلقليمي�ن 

 املستحيل ت�حيحها ع�� املدى القر�ب.

 التشرذم

و�مثل التشرذم السيا��ي واإلقلي�ي الذي �عا�ي منھ العديد من دول الشرق األوسط تحديًا آخر يقف ضد ا�جهود  

النا إطالق  ووقف  الهشة  الهدنات  تحو�ل  إ��  فإن الرامية  أخرى،  ومرة  املنطقة.   �� دائمة  سياسية  �سو�ات  إ��  ر 

ا�حالت�ن األك�� وضوحًا �� ذلك هما سور�ا واليمن. ومع ذلك، فإن التشرذم السيا��ي يلعب أيضًا دورًا مهمًا �� ليبيا  

املرجح أن   والعراق. ففي سور�ا، كما ذكرنا من قبل، �سيطر األسد ع�� ما يقرب من ثل�ي أرا��ي البالد ولكن من غ��

يبسط سيطرتھ ع�� بقية األرا��ي السور�ة. وهذا �ع�ي أن حالة االنقسام ستستمر �� البالد وأن األسد سُيحرم من  

اإليرادات واملوارد ال�ي يجّد �� الس�� إل��ا. و�� غضون ذلك، ستقاوم الفصائل املتمركزة �� املناطق غ�� ا�خاضعة  

البالد، خوفًا من االنتقام. حيث  لسيطرة ا�ح�ومة السور�ة جهود نظام األ  �� محاولة استعادة السيطرة ع��  سد 

 �ش�� هذه الظروف إ�� أن الصراع سيستمر �� املستقبل املنظور. 

و�� اليمن، تبدو القضية أك�� وضوحا. حيث ُ�سيطر ا�حوثيون ع�� جزء كب�� من شمال البالد، حيث قاموا بإعادة 

صًال ونّفذوا رؤ���م ا�خاصة للدولة. و�� واقع األمر، ال ير�د ا�حوثيون أن ي�ونوا هي�لة ا�ح�ومة وش�لوا اقتصادًا منف

 جزءًا من الدولة اليمنية وال يرون أي سبب للتخ�� عما كسبوه �� ساحة املعارك ع�� طاولة املفاوضات. 

 

6Ronen Bergman, ‘Israel Tells US It Killed Iranian Officer’, New York Times, 27 May 2022Farnaz Fassihi and   
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الِعقد املا��ي إ��    و�� ليبيا والعراق، أدى التشرذم السيا��ي وانتشار مختلف ا�جماعات املس�حة ال�ي ظهرت خالل

، تم تأجيل االنتخابات الرئاسية �� ليبيا. و�املثل، يبدو أن العراق، 2021حدوث مأزق سيا��ي كب��. ففي د�سم��  

الذي يتمتع شمالھ بمنطقة حكم ذا�ي لألكراد (كردستان العراق)، ليست لديھ القدرة ع�� إعادة �شكيل الدولة 

 مرة أخرى. 
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