
 
 

  التطورات في المنطقة واحتماالت التصعيد

 

٠َٛ األسثؼبء اٌٛالغ المركز االستشبري للدراسبت والتىثٍق اعزعبف 

والخجٍر فً الشؤون  النبئت العمٍد ولٍد سكرٌة 19/5/2010فٟ

: " ثعنىانفٟ ؽٍمخ ٔمبػ  العسكرٌة والجٍى إستراتٍجٍة رٌبض قهىجً

ؽبسن ف١ٙب ػذد ِٓ " التطىرات فً المنطقة واحتمبالت التصعٍد

. اٌغ١بع١١ٓ ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌّخزص١ٓ ٚاألوبد١١ّ٠ٓ ٚٚعٖٛ ئػال١ِخ ثبسصح

ؽبٌٚذ اٌؾٍمخ اإلعبثخ ػٍٝ أعئٍخ وض١شح رزؼٍك ثأصِخ اٌؾشق األٚعػ ٚثبألصِخ ا٠ٌٕٚٛخ اإل٠شا١ٔخ، ؽ١ش رزأسعؼ االؽزّبالد 

ثؾأْ ٘بر١ٓ األصِز١ٓ ث١ٓ ِغبِشاد ػغىش٠خ ػٍٝ أوضش ِٓ عجٙخ ٚث١ٓ ِخبسط لذ ٠فشظٙب رؼذد اٌالػج١ٓ ػٍٝ ِغشػ 

ُِىضف ألثشص إٌمبغ ا. األؽذاس . ٌزٟ رُ ثؾضٙب خالي اٌؾٍمخِب ٠ٍٟ ٘ٛ ِٛعض 

 

أخفمذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح فٟ ٌؼت دٚس اٌمؽت اٌٛاؽذ إلداسح ؽإْٚ اٌؼبٌُ، ِّب أربػ ٌمٜٛ أخشٜ أْ رزؾشن ٔؾٛ ِٕؽمخ * 

رّزٍه سٚع١ب أوجش ع١ؼ ثشٞ ٌىٕٙب . اٌؾشق األٚعػ ٚاٌذخٛي ِٓ ٔبفزح أصِبرٗ اٌّزؼذدح ٌزب١ِٓ ِصبٌؾٙب اإلعزشار١غ١خ

ائ١خ، ٌزٌه ٟ٘ رغؼٝ ٌزٛع١غ ِغبٌٙب اٌؾ١ٛٞ ػجش اٌذٚي اٌّغزمٍخ ػٓ االرؾبد اٌغٛف١برٟ اٌغبثك ٔؾٛ رفزمش ٌألؽٛاض اٌُ

أِب اٌّبسد اٌص١ٕٟ (. ص٠بسح اٌشئ١ظ اٌشٚعٟ ١ِذ ف١ذ٠ف غ١ش اٌّغجٛلخ ئٌٝ عٛس٠ب)ئ٠شاْ ٚاِزذادًا ٔؾٛ اٌؾشق األٚعػ 

لخ ٚاٌّٛاسد اٌزٟ رزشوض فٟ اٌؾشق األٚعػ ِٚؾ١ؽٗ اٌصبػذ الزصبد٠ًب ٚػغىش٠ًب، فٙٛ فٟ ؽبعخ ِبعخ ئٌٝ ِصبدس اٌؽب

األٚعغ، ٌزٌه ٘ٛ ٠غؼٝ ئٌٝ رؽ٠ٛش لٛرٗ اٌجؾش٠خ اإلعزشار١غ١خ ٌزب١ِٓ اٌؾّب٠خ ٌؾجىخ ػاللبرٗ ِٚصبٌؾٗ فٟ إٌّؽمخ ِّب 

ٌؾشق األٚعػ وّب رغؼٝ إٌٙذ ئٌٝ رأ١ِٓ ِصبٌؾٙب فٟ اٌّؾ١ػ إٌٙذٞ اِزذادًا ئٌٝ ا. ؽىً ئصػبعًب ٚلٍمًب ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح

أِب رشو١ب، فززغٗ ثٛظٛػ ٔؾٛ ِؾ١ؽٙب اٌؼشثٟ ٚاإلعالِٟ ثؼذ سفعٙب فٟ . ثغجت اٌؾبعخ اٌّبعخ ئٌٝ ِصبدس اٌؽبلخ

وّب ٌُ ٠ؼذ اٌؾٍف األؼٍغٟ ٘ذفًب ثبٌٕغجخ ٌٙب ٟٚ٘ رزغٗ ئٌٝ ؽشاوخ ِغ سٚع١ب ؽ١ش ٌُ ٠ؼذ اٌمٛلبص خػ . اٌّؼبدٌخ األٚسٚث١خ

٠ُعبف ئٌٝ وً ٘إالء أْ أٚسٚثب اٌّٛؽذح رغؼٝ ثّؼضي ػٓ اٌغؽٛح . ثبٌؾٍف األؼٍغٟ رّبط ث١ٓ األخ١شح ٚاٌغشة ِزّضاًل

. األ١ِشو١خ ٌزب١ِٓ اٌّّشاد اٌّبئ١خ اٌزٟ رزؾىُ ثؼجٛس إٌفػ

 

فأ٠ٓ عزإٚي ِصبٌؼ األؼشاف اٌزٟ روشد عبثمًب؟ ٚو١ف عُزؾصٝ . ٌُ ٠ؼذ عإاي اٌؾشة ثغ١ؽًب وّب وبْ ِٓ لجً *

ؤوذ أْ ئعشائ١ً عزىْٛ اٌّغزف١ذ األٚي فٟ ؽبي ٚلٛع اٌؾشة، ٌىٓ دْٚ رٌه رؼم١ذاد وج١شح فٟ األظشاس إٌبرغخ؟ ِٓ اٌُ

ارخبر اٌمشاس ٚفٟ آ١ٌخ ؽٓ ٘زٖ اٌؾشة، ؽ١ش ٔغذ رعبسثًب فٟ اٌّصبٌؼ ثٙزا اٌخصٛؿ ث١ٓ ئعشائ١ً ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح 

ٕ٘بن رؾٛػ ئعزشار١غٟ فٟ ٘زا اٌؾأْ ...(. فٍغؽ١ٓ، اٌؼشاق،)ِٓ عٙخ ٚث١ٓ األخ١شح ٚؽٍفبئٙب ِٓ اٌؼشة ِٓ عٙخ صب١ٔخ 

 .٠صؼت ِؼٗ رٛلغ ِب ٠ّىٓ أْ ٠ؾذس خبصخ فٟ اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌجؼ١ذح ٔغج١ًب

 :لكه قجل الخىض فً احتمبلً الحرة والال حرة، تجت اإلجبثة على األسئلة التبلٍة 

 .؟(ساق، أفغبٔغزبْ، ثبوغزبْثبٌزضآِ ِغ ؽشٚة اٌغ)ً٘ رغزؽ١غ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح أْ رخٛض ؽشثًب ساثؼخ  .1

 ً٘ رغزؽ١غ أْ رخٛض ؽشثًب ِغ ئ٠شاْ ِغ ثمبء لٛارٙب فٟ اٌؼشاق؟. 2

 ً٘ رعّٓ ؼج١ؼخ اٌشد اإل٠شأٟ ػٍٝ ظشثخ ػغىش٠خ ؽبٍِخ وبٔذ أَ ِؾذٚدح؟ .3

 ِب ٟ٘ اٌغجً ٌّٕغ فزؼ اٌغجٙخ اٌؾّب١ٌخ ػٍٝ ئعشائ١ً رضإًِب؟ .4

ٌؾشة ظذ اٌّؾ١ئخ األ١ِشو١خ؟ ً٘ رغزؽ١غ ئعشائ١ً أْ رزفشد ثمشاس ا .5

 

ئرا وبْ اٌغٛاة ػٍٝ ٘زٖ األعئٍخ ٔف١ًب، ً٘ رغزؽ١غ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح رؾًّ ٘زا االعزٕضاف اٌؾبصً ئٌٝ ِب ال ٔٙب٠خ؟ أَ 

 ٟ٘ عُزغجش ػٍٝ االػزشاف ثبٌّؾٛس اٌّّبٔغ ا٢خش ٚرغؼٝ إلٔزبط رغ٠ٛبد ػٍٝ ٘زا األعبط؟
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سثّب غ١شد ِٓ لٛا١ٔٓ اٌؾشٚة اٌزٟ وبْ ٠ُؼزمذ أٔٙب ٠ّىٓ أْ ُرؾغُ ِٓ اٌغٛ  رذاػ١بد وج١شح 2006وبْ ٌؾشة رّٛص   *

 :ٚلذ أفشصد ٘زٖ اٌؾشة اٌّؼؽ١بد اٌزب١ٌخ(. ؽشة وٛعٛفٛ)

 .١ٌظ ٕ٘بن ِٓ ٔصش خبؼف ٚعش٠غ ٚؽبعُ ٠إدٞ ئٌٝ فشض ؽشٚغ ع١بع١خ -

 .ػ١خ ثبٌغشػخ اٌّؽٍٛثخئٌٝ دٚسح ؽ١برٗ اٌؽجٟ( اإلعشائ١ٍٟ)١ٌظ ٕ٘بن ِٓ ِؼشوخ خبؼفخ رؼ١ذ اٌّغزّغ  -

 .١ٌظ ٕ٘بن ِٓ اؽزالي ٌألساظٟ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزؾٛي ئٌٝ ِغزٕمغ ٌالعزٕضاف -

١ٌغذ ئعشائ١ً لٛح سادػخ وبٌغبثك خبصخ ِغ أىؾبف داخٍٙب ػٍٝ اٌصٛاس٠خ ٚ٘زا عبثمخ فٟ ربس٠خ اٌصشاع اٌؼشثٟ  -

 .اإلعشائ١ٍٟ

 .ِّب ٠إدٞ ئٌٝ رؾ١١ذ عالؽٙب اٌغٛٞ اٌّإصش ١ٌغذ اٌّؽبساد اإلعشائ١ٍ١خ ثّأِٓ ِٓ ظشثبد صبسٚخ١خ -

  

ثؼ١ذًا ػٓ رذاػ١بد ؽشة رّٛص، ٚثؼ١ذًا ػٓ لذسح ئعشائ١ً فٟ عش اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ئٌٝ ؽشة ظذ ئ٠شاْ، ٠ّىٓ  *

 :إلعشائ١ً أْ رغزف١ذ ِٓ أذالع ؽشة ئل١ّ١ٍخ عذ٠ذح، ثّالؽظخ إٌمبغ اٌزب١ٌخ

عالػ ٚفشض لشاساد عذ٠ذح فٟ ِغٍظ األِٓ ِٓ خالي اعز١بػ ٌجٕبْ ٔضع اٌصٛاس٠خ ٚخٍك ِٕبؼك ٚاعؼخ ِٕضٚػخ اي -

 .ٚغضح

 .ئػبدح ثٕبء ِفَٙٛ اٌشدع اإلعشائ١ٍٟ -

 .عش ئ٠شاْ ئٌٝ ؽشة ئل١ّ١ٍخ ؽ١ش رجذٚ األخ١شح فٟ ِٛاعٙخ ِغ ئعشائ١ً ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ِؼًب -

 .ئؽ١بء اٌزؼبؼف ِؼٙب ٌذٜ اٌشأٞ اٌؼبَ فٟ اٌغشة ثؼذِب رشاعغ خالي ؽشثٟ ٌجٕبْ ٚغضح -

 .رذ١ِش لذساد ئ٠شاْ ا٠ٌٕٚٛخ ٚعؼً ٘زا اٌزذ١ِش ّٔٛرعًب أل٠خ دٌٚخ فٟ إٌّؽمخ رغؼٝ الِزالن لذساد ٠ٚٛٔخ -

 .ص٠بدح األسثبػ فٟ صٕبػبرٙب اٌؼغىش٠خ- 

 .ئ٠غبد ٔظبَ صذ٠ك ِٚزؼبْٚ فٟ ئ٠شاْ -

 ...(.،48اعز١ؽبْ، ر٠ٛٙذ اٌمذط، رٙغ١ش ػشة )ئ٠غبد فشصخ ٌخٍك ٚلبئغ عذ٠ذح ػٍٝ األسض فٟ فٍغؽ١ٓ - 

  

ٔمً األعزبر لٙٛعٟ ػٓ ِغإٚي فٟ اإلداسح األ١ِشو١خ أٔٗ فٟ ؽبي ؽصٛي ئ٠شاْ ػٍٝ لذساد ٠ٚٛٔخ ػغىش٠خ عزؾصً  *

ٞ ثّٕغ ئ٠شاْ ِٓ اٌٛصٛي ئٌٝ ٘زٖ اٌمذسح ِّٙب ٌزٌه ٕ٘بن لشاس ئعزشار١ظ. فٛسًا ٘غشح ٚاعؼخ ِٓ ئعشائ١ً ئٌٝ اٌخبسط

ٕٚ٘بن لشاس ؽبصَ ٠ّٕغ ئ٠شاْ ِٓ . ٚسثّب ٕ٘ب ٠ىّٓ ٌّت أصِخ ئعشائ١ً ٚأ١ِشوب ِغ اٌٍّف إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ. وبْ اٌضّٓ

 .رغبٚص اٌخػ األؽّش ٌّب ٠ّضً رٌه ِٓ خؽش ٚعٛدٞ ػٍٝ ئعشائ١ً أٚ ػٍٝ دٚس٘ب ومٛح ئل١ّ١ٍخ وجشٜ فٟ أؽغٓ األؽٛاي

ْ فٟ ؽبي رغبٚصد ئ٠شاْ ٘زا اٌخػ األؽّش، و١ف ٘ٛ اٌغ١ٕبس٠ٛ اٌزٞ عُزخبض ػٍٝ أعبعٗ اٌؾشة؟ ٠جذٚ أْ ٘زا ٌه

 .اٌغ١ٕبس٠ٛ ِشرجػ ثؾىً ػعٛٞ فٟ ٚالغ األسض ػٍٝ اٌغبؽخ اٌؼشال١خ ثّب رؾز٠ٛٗ ِٓ لٛاد ٚلٛاػذ ػغىش٠خ أ١ِشو١خ

  

األٚي رذ١ِش ٘زا اٌجٍذ اٌٙبَ ػغىش٠ًب ٚالزصبد٠ًب ٚاٌضبٟٔ : ٠ؼزجش ٕ٘شٞ و١غ١ٕغش أْ اؽزالي اٌؼشاق ٠غت أْ ٠ؾمك ٘ذف١ٓ *

ٚفٟ (. دػٛح ٌؼذَ االٔغؾبة اٌىبًِ)ػذَ أؽذاس فشاؽ إِٟ ٕ٘بن ألْ ِٓ ٠ّألٖ ع١غ١ش اٌغغشاف١خ اٌغ١بع١خ ٌىً إٌّؽمخ 

 :ػٍٝ ئ٠شاْ ؽأْ اٌزٛاعذ اٌؼغىشٞ األ١ِشوٟ فٟ اٌؼشاق، ٕ٘بن اؽزّبالْ ٠إصش والّ٘ب فٟ ع١ٕبس٠ٛ اٌؾشة اٌّفزشظخ

ئرا عؾجذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح وبًِ لٛارٙب ِٓ اٌؼشاق رىْٛ لذ ٔضػذ ِٓ ئ٠شاْ ٚسلخ ل٠ٛخ، ٌىٓ فٟ ٔفظ اٌٛلذ أؽذصذ  .1

 .فشاغًب ا١ًِٕب ٠ّىٓ أْ رّألٖ ئ٠شاْ ثبٌّمبثً

١ٍِْٛ عٕذٞ ئرا أثمذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ػٍٝ لٛاػذ ػغىش٠خ ؽص١ٕخ فٟ اٌؼشاق، فأٙب رؾزبط فٛق ٘إالء ئٌٝ ٔصف  .2



ُّؽٍخ ػٍٝ اٌخ١ٍظ ( رؼجئخ) ئرا أسادد ؽٓ اٌؾشة ػٍٝ ئ٠شاْ، ألٔٙب عزؼّذ ئٌٝ ػ١ٍّخ ثش٠خ وج١شح ػٍٝ اٌعفخ اإل٠شا١ٔخ اٌ

٠ٚؼزجش ِؾٍٍْٛ ػغىش٠ْٛ أْ (. ع١ؾصً اعزٕضاف وج١ش ٌٍمٛاد ٕ٘بن)ٌعّبْ ِٕبثغ إٌفػ ٚاٌّّشاد اٌّبئ١خ ٕ٘بن 

ٌغ٠ٛخ ٚاٌجؾش٠خ خالي أعجٛػ١ٓ، ٌىٓ رجمٝ اٌخؾ١خ ل٠ٛخ ِٓ اٌشد اإل٠شأٟ ثأعٍؾخ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح عزذِش لذساد ئ٠شاْ ا

 .دِبس ؽبًِ ٚصٛاس٠خ ٚثبعزخذاَ أعب١ٌت ؽشة اٌؼصبثبد

ٚػٍٝ افزشاض أْ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح عزذِش ئ٠شاْ ثعشثبد ئعزشار١غ١خ، فاْ ٘زا لذ ٠ؾؼً إٌّؽمخ ثىبٍِٙب ِٓ 

 .سح ٌّٓ ٠ٍّه األسض ١ٌٚظ اٌغٛٚعزىْٛ اٌغ١ػ. ئٌٝ فٍغؽ١ٓأفغبٔغزبْ  

٠ٚجمٝ عإاي أعبعٟ، ً٘ ٠ّىٓ إل٠شاْ أْ رؽٍك إٌبس أٚاًل؟ رجذٚ اإلعبثخ ِشرجؽخ ثزؽٛس اٌؼمٛثبد ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ اٌذاخً 

 .١ٌغذ ئ٠شاْ دٌٚخ ِزٙٛسح، ٌىٓ ٘زا اٌىالَ ٠غمػ ٌذٜ ؽؾش٘ب فٟ صا٠ٚخ ظ١مخ. اإل٠شأٟ

  

٠ُٚالؽظ فٟ ٘زا . ٘ب، رجمٝ اٌزؾع١شاد اٌؼغىش٠خ عبس٠خ ػٍٝ لذَ ٚعبقثغط إٌظش ػٓ ٚلٛع اٌؾشة أٚ ػذَ ٚلٛع* 

 :اٌؾأْ

 .رغش٠غ اٌؼًّ ػٍٝ ٔؾش إٌظُ اٌّعبدح ٌٍصٛاس٠خ فٟ ئعشائ١ً ٚاٌخ١ٍظ -

 .ص٠بدح اإلٔفبق ػٍٝ أٔظّخ اإلٔزاس اٌّجىش ٚػٍٝ اٌمؽغ اٌجؾش٠خ -

 .رٛاعذ دائُ ٌؾبٍِزٟ ؼبئشاد فٟ ١ِبٖ اٌخ١ٍظ -

 .ح فٟ ئعشائ١ً رشوض ػٍٝ االعزؼذاداد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌؾشة اٌخبؼفخِٕبٚساد ِزالؽك -

ُِفزشظخ فٟ وً ِٓ ئعشائ١ً ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚأٚسٚثب-   .ئعشاء ِؾبوبح ٌؾشٚة 

 .رصبػذ ؽشة اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾشة إٌفغ١خ- 

 .رضا٠ذ اٌعغٛغ ػٍٝ اٌّغّٛػبد اٌؾ١ؼ١خ اٌّشرجؽخ ثا٠شاْ فٟ اٌخ١ٍظ -

 .ػٓ ئِىب١ٔخ اعزخذاَ سؤٚط ٠ٚٛٔخ رىز١ى١خ ظذ ئ٠شاْ( ػًٍٕبعشًا ٚ)رضا٠ذ اٌؾذ٠ش - 

فٟ ؽأْ ٘زٖ إٌمؽخ األخ١شح، ٠زصبػذ اٌؾذ٠ش ِإخشًا أٔٗ فٟ ؽبي ٚلؼذ اٌؾشة ػٍٝ ئ٠شاْ لذ رؼّذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح أٚ 

٘زٖ اٌؾشة ثغشػخ ألْ ئعشائ١ً ئٌٝ اعزخذاَ اٌمٕبثً ا٠ٌٕٚٛخ اٌزىز١ى١خ ئرا ٌّغزب صّٛدًا ئ٠شا١ًٔب ػٍٝ األسض، ٚرٌه ٌؾغُ 

 .اٌضِٓ ٌٓ ٠ىْٛ فٟ صبٌؼ اٌمٛح األ١ِشو١خ ٚاإلعشائ١ٍ١خ

ٌىٓ فٟ اٌّمبثً، ُرشاوُ ئ٠شاْ ٚعٛس٠ب ٚلٜٛ اٌّمبِٚخ لٛح صبسٚخ١خ رؼبدي ِٓ ؽ١ش اٌمذسح اٌزذ١ِش٠خ أٞ عالػ ٔٛٚٞ 

 ...رىز١ىٟ ٠ّىٓ أْ ٠ُغزخذَ، ٚرٌه ٌىٟ ٠جمٝ رٛاصْ اٌشػت ٚاٌشدع لبئًّب

  

خزبًِب ٚػٍٝ افزشاض أْ اٌؾشة لبدِخ، ٕ٘بن ئعشاءاد ٠غت اٌم١بَ ثٙب ٌزؾغ١ٓ ظشٚف ئؽؼبي ٘زٖ اٌؾشة، ٚرغؼٝ  *

 :ئداسح اٌشئ١ظ اٚثبِب إلٔعبط ٘زٖ اٌظشٚف ثارجبع اٌخؽٛاد اٌزب١ٌخ

 .ثٕبء رؾبٌف دٌٟٚ ٚاعغ ٌذػُ اٌؾشة ػٍٝ ئ٠شاْ -

 .اعزٕفبر وً اٌؽشق اٌذثٍِٛبع١خ ؽزٝ اٌٛصٛي ئٌٝ لشاس ٍِضَ فٟ األُِ اٌّزؾذح- 

 .اٌؾصٛي ػٍٝ دػُ سٚعٟ ٚص١ٕٟ أٚ رؾ١١ذّ٘ب -

 .ئٔعبط اٌظشٚف ٌىٟ رجذأ ئ٠شاْ ثبٌؾشة -

 .ظّبْ ئثمبء عٛس٠ب خبسط اٌؾشة -

 .ِؾبٌٚخ اٌٛصٛي ئٌٝ رغ٠ٛخ فٟ لع١خ اٌؾشق األٚعػ لجً أٚ ثؼذ اٌزؼبًِ ِغ ئ٠شاْ -



 .ٚظغ رصٛس أٚ ئعزشار١غ١خ إل٠شاْ ِب ثؼذ اٌؾشة، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ػذَ رعشس اٌّؼبسظخ اإل٠شا١ٔخ -

رؾع١ش ئعشاءاد ِمبثً اٌزذاػ١بد االلزصبد٠خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾصً فٟ ثذا٠خ اٌؾشة، ٚرب١ِٓ ؼشق ثذ٠ٍخ ٌخؽٛغ ٔمً  -

 ...(.عذح، ا١ٌّٓ،)إٌفػ 

ظٛس اٌغ١بعخ اٌذاخ١ٍخ األ١ِشو١خ ٚثبالعزٕبد ئٌٝ رغبسة عبثمخ ٘ٛ اٌغٕخ ٠ٚجذٚ أْ اٌٛلذ األِضً ٌؾٓ ٘ىزا ؽشة ِٓ ِٓ

 (.2011ٔٙب٠خ ػبَ )اٌزٟ رغجك االٔزخبثبد اٌشئبع١خ اٌمبدِخ 
      

 


