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الرابع

تقدير موقف :خالفة الرئيس
أص ددالمركز للفمكزيني ددحوث مزنياسيمكزي دديةي ددي مسكز ي دداي رمتقاولم سقفميعثسكنمرخالفة الرئيسرمتثةسلمكزي ددوثةل س ةتم
كز ات ن مزخالف ملئيسمكزي د ددنح مكزيني د ددحوثي قمسرللمكزتقاولمأثبمتلتمتلتويةتمفني د ددحوثي متالم ن مأنمكزخح مكزيعني مز عةزت م
أيمشد د سلمي ثصد د ملئيسمكزي ددنح متللفم ن مات كل كتمفسقي مي عفلم نما ةانمءثة مستيعوتمستتاوامكز ايد دي ددةتمكزيني ددحوثي قم
سيظهلمرزكمف متشلوتم ال مايتسل مقءتمأنميلسنمزينيحونماسز مسييةانقمفضالًم ةموتممتاكسزبمءتشلوتم تنسمتأييي م

يلسنمي ثةي مكزءلز ةنمكز اقتماز ماونمات كل مكالثتخةيةتمأسمتخس تم ثظ مكزتال لم-ءسصد د د د د د دديهةمكز لتعي مكزعنيةمزنيد د د د د د ددنح -م
ءتعوونملئيس .م
مسيي ددن متقاولمكز سقفمكزض ددس م ن متيةقمم ش ددلن مخالف ملئيسمكزي ددنح مف مظتم اممستسامش ددخعمقسيم نيبمات ةبمأسمش دديبم
ات ةبقمسالمي لنمكيتااكيم ركمكز ثص م نمخاللماصاكلم ليسمملئةي مزبميقسنمكزقةثسنم نماسنمتسكفقم نيبقمسقءتمتعاوتم
ف مكزقةثسنمكأليةي ميي حمءهركمكإلت كل  .م
السيناريوهات احملتملة خلالفة رئيس السلطة:
السيناريو األول :حوار وطني شامل :م
مقةالنم
م
يقسمم ركمكزيددوثةل سم ن مكزشددلسبمف ماسكلمسحث متثتمم ثبملاي مفنيددحوثي متقساماز مسضددامكيددتلكتوتي مسر كل
ن مكزتصد ددايمزنتاايةتمسكز خةحلقملنممأنم ركمكزيد ددوثةل سم سمكز يضد ددتماالمأثبم يد ددتيعامييد ددء مفقاكنمكزخيةلكتمسكالتتة ةتم
سكزءاكئتقمس تض د د نم ركمكزيدددوثةل سم ض د د مالل مفتحمف م قام ات ل ةمسكثتخة مقيةانمتاوانمسكي ددتااكيم ثص د د مثةئ مزلئيسم
الل مفتح .م
السيناريو الثاني :استمرار الوضع الحالي:
يي د ددتثام ركمكزي د ددوثةل س-مس سمكز ات ت-ماز ميقة مكزسض د ددام ن م ةم سم نيبمزويق مكزثةظممكزاقيق مزنسض د ددامسكزي د دديةيد د د م
كز عت انم سمكالثتظةلمسكزيقة م نماسنمتسقعةتملءولنقم ةموتعتمكزايةظم ن ميقة مكزيد ددنح مءسصد دديبمأقص د د مكزح سحمس ةمي لنم
تاقيقبم سميوامكز سقف .م
م
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السيناريو الثالث :استقالة الرئيس أو شغور منصبه:
ُوءث م ركمكزيد ددوثةل سم ن متقايممأءسم ةفنماليد ددتقةزتبمأسمش د د سلم ثصد دديبمت كل مكزسفةنمأسمكز ل قمس ثا ةمي لنمكزنتس م
از م ثظ مكزتال لمأسماز مكز ال مكزايتسل قمس ثةمي لنمأنمثشهاماةز م نمكزشامسكزتر مسلر ةمأشلةالًم نمكالقتتةلقمزكثهةم
زنمتصتميةزضلسلنماز مكزيسض مسكثهيةلملتمش قمألنمنل فنمكز صنا ميوافعةنمقيةانمفتحمسكز ثظ مسكزيصةئتماز مكالتيةقم
مكزءاوتمكزريموثقرم صةزاهم .م
ن
ُ

تقدير موقف :التقارب الرتكي اإلماراتي ..األبعاد والدالالت
أص ددالمركز عهامكز ص ددليمزنا كلي ددةتمكزي دديةي ددي مسكالي ددتلكتوتي رمتقاولم سقفميعثسكنمرالتقارب التركي اإلماراتي :األبعاد
والدالالترقمتض نمكزااويم نماسكفامكزحلفونمزنتقةل مسكزيوثةل س ةتمكز تسقع مزحءيع م ركمكزتقةل مسات ب .م
لمحة عن العالقات بين البلدين:
قةممكز يد د دداسزسنمكألتلككميعامكثتهة مفعةزيةتمكزق مكإليد د ددال ي مف م اوث مايد د ددحثءسلم ةمم2015ميعانمف ةلكتماز ماسلم
كزخنو قملةنم نمأءلفم رهمكزف ةلكتمف ةلنمكإل ةلكتقمألنم الق مكزءناونملةثتمقامشد ددهاتم ق مكالثقال مكزعيد ددلليممف م صد ددلم
تست كًلمأاىماز ميا مكزييولمكإل ةلكت م نمأثقلنم ةمم2013م .م
 الدوافع التركية لتحقيق التقارب مع اإلمارات:
 .1اةت متلليةماز متكس نمتاةزيةتمتاوانمزتتث مكزعفز مكزت مخنقهةماسزهةم ايحهةمكإلقني .
 .2كزتثيوقم امكزاسلمكزخنوتي مس ن ملأيهةمكزيعساي مسكإل ةلكتمكزنتةنمتتيقةنم عهةمف مكز سقفم نماك ش .م
 .3كز نفمكإلولكث مستصة امثيسرهمف مكز ثحق مسك تيةلمأنماسلمكزخنو م

مكزاك ممكألكءلمزهة.

 .4تعامكإل ةلكتمثةث مأكءلميسقممف مكزشلقممكألسي مستةيامأكءلميسقممزنتصاولميةزثيي مزالقتصةامكزتلل .
 .5ت ثتمكإل ةلكتميسقمةًمسكيعمةًمزألينا مكزتللي مي ةميية ممف متا يممكزصثة ةتمكزالري مكزتللي مستسيياماثتةتهة .م
 الدوافع اإلماراتية لتحقيق التقارب مع تركيا:
 .1كزتقةل مكإل ةلكت م امتلليةميليءهةمانوفمقسيقم مسي لنمأنميية ا ةمف متايونمصسلتهةمف م ن مكز يتسىممكإلقني .
 .2كز سكته مكإل ةلكتي م امتثظي ماك شمسكزقة انمسكتيةقهةمف مرزكم امتلليةم ةمقاموت عه ةم ن مكزتثيوقمءوثه ة.
اةزية .م
 .3أنم ركمكزتقةل م نمشأثبمأنموهائم نمكزعالقةتم امكزيعساي مس سم ةمتاتةتبمكإل ةلكتم ً
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حسيالمزقلكي م
ويختتم تقدير الموقف بترجيح سيييييييناريو وت تلليةماز مكزيصد د د د ددتم ةمءونمتقةلرهةم نمكإل ةلكتم-كزريمتأخلم ًم

تةثيةمستءاأمثسبم نمكزتقةل مكزثس مكزريمف مكألنن ميوتفكوام
كزيثتون-مس سقيهةم نمقضةيةمكز ثحق قمسيتثا مقضةيةمكزخالفم ً
تيةمفي ةميعامسفًقةمز عةاز مكز صةزحمكز شتلل مءونمكزءناون .م
تال ً
م
ً
تقدير موقف :هل بات التدخل األمريكي – األوروبي وشيكا يف ليبيا؟
أصالمركز للفمكزعلر مزألياةيمسالكي مكزييةيةترمتقاولم سقفميعثسكنر هل بات التدخل األميركي األوروبي وشي ًكا

في ليبيا؟رمتثةسلمفيبم ءللكتمكزتاختمكألتثء مف مزوءيةمسااساهقمس يتقءتم ركمكزتاختم-انماصت .-م

مستتحلق متقاولمكز سقفماز مكزاسكلمكز لثفمكزتةليمءون مكزساليةت مكز تاان مكأل وللي مسكزالس مكزنوءي قمسكزريمقا ميقسام
از مكتيةقمم امالس مكزسفةقمكزسحث مءلئةي مفةئفمكزيلكج؛ميي حمءثشلمر يتشةل نم يلل ونرمأ وللوونمزن ية انمف مكزتصايم
ز دمراك شرمف مزوءيةقمسكزريم نمكز لنمأنمرتكسنممحس ن مكأل ارماي مكزتثلكلمتسف فماكثيسلاقملئيسم وئ مكألللةنمكأل وللي م
كز شتلل  .م
أوالً :مبررات التدخل:
تاييةمزهف م
 .1تخش مكزساليةتمكز تاانمسانيةا ةمكألسلسروس م
نم نمقيةممتثظيمماك شمءتاس تمزوءيةماز مقة انمملءلىممزثشةحةتبم ً
ات ن مف ملتمم نميسل مسكزعلكق.
 .2تخشد د د مأسلسيةم نمتص د ددة ام ستةتمكزهتلنم ءلمزوءيةمف ماةلمكي د ددت لكلمكزيسضد د د مسكزيلكغمكزي د دديةيد د د مف مكزيالاقمل ةمأثهةم
تخش م نمكزتخحي مزع نيةتمال ةءي م ن مألكضوهةمكثحالًقةم نمزوءية .م

ثانياً :حدود التدخل:

اةزيةميقتصد د د د ددلم ن ماييةام يد د د د ددتشد د د د ددةل نم -ت س ةتم نمكزقسكتمكزخةص د د د د د مأ وللوونقمسرل حةثوونقم
وءاسمأنممكزااويم ً

سكيحةزوونقمسلر ةمفلثيدوونم امأثبمث م يدتشدةلسنممفلثيدوسنمموا سنممخنيي مايتل-ماز مزوءيةقمسيديلسنممكزتاختمأقتم نم يدتسكهم
ف مكزعلكقمسيددسل قموالمم ن مرزكمكيددت لكلمتيضددوتمكزلئيسمأسية ةمكال ت ةام ن مقسكتممخةص د مس ت ةتميةزحةئلكتقمستيددنيحم
يعواكم نمكزتاختمكزعيلليممكز يةشلمسكزسكيام ن مكألل  .م
انية م انوونمستال ءهمقم ً
اةزيةم ن متااوام شلكتمكأل اكفمف مأثاة مزوءيةم
سيعلفمكزقةانمكزعيلل سنممف مكزقيةانمكزعيلل مكأل وللي مف مأفل قيةم ً
ف ماةلمقللمانفمكزثةتسمءا مضد د دلرةتمتسي مفوهةقمل ةمتي د ددع مس كفلنمكزافةبمكأل وللي مزتاي د ددونمكزتثي د ددوقمءونمقسكتمكزع نيةتم
كزخةص مكأل وللي مسرونمثظولتوهةمكزيلثيي مسكزءل حةثي مكزنتونمزاوه ةمقسكتمخةص م ن مكألل  .م
3

ثالثاً :عقبات في وجه التدخل:
 .1اممستسامات ةبمسحث مزوء ماسلمالس متاظ ميةزشل ي .
 .2كيت لكلمكزصلكبمكزييةي مسكز ينحمءونمكزيصةئتمكزنوءي مكز ختني ؛م ةمقامواايماز مكزيشتمف متشلوتمقسنم اني م ت ةيل م
ز اةلر ماك ش .م
نميع
 .3اممتعةس م

قمسقسكتمايتلم ضامالس محلكءنسمسكزيصةئتمكز لتيح م
نم ينحةتمحءل م
مكزانية مكإلقني وونمكزرونموا س م

ءهةقم ةميية ممف متسييامكزشلخمف مزوءيةمستعحتمكزال م ن ماك ش .م
 .4كفتقةلمكزساليةتمكز تاانماز مكزءثي مكزتاتي مكزعيد ددلل مكزت متاتةتهةمحةئلكتهةمكز قةتن مف مكز ثحق ؛مفتسثسمسكزتفكئلملفضد ددتةم
كزي ةحمزحةئلكتمكاليتحالبمسكزقتةلمكأل وللي مكالثحالقم نمألكضوه ة .م

الخالصة :م
وءاسمأنمكزساليةتمكز تاانقمس عهةميع

مانيةئهةمكألسلسروونقمقاماي سكمكأل لميةتتةهمكيتهاكفماك شمف مزوءية؛مفإاكلنم

أسية ةمالمتل امأنمتتلكمزوءيةميددةا ًمونتأمازوهةمكزتثظيممف ماةز م ف تبمف مكزعلكقمسيددسل .مسزكنمكزثتةئ متيق منولم ض د سث ؛م

فمكثتشةلهقمل ةمأثءتتمكزتتلر  .م
م
ركمكزتثظيممثهةئيةمالمي لنمأنمتتمم نماسنم عةزت مكزييةقةتمكزت مأفلفتبقمستُعف
فهف م
ً

مركز الدراسات اإلقليمية – فلسطني م
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