
 

 

 

 إقػػػػػػػػرار

 أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

 "(2016-2011القطرية في ضوء المتغيرات اإلقميمية والدولية ) –العالقات المصرية "

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو 
ف ىذه الرسالة ككؿ، أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك بحثي  حيثما كرد، كا 

 لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

في حقكؽ النشر ليذه الرسالة كأنو ال يجكز  أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العمياكما أقر بحؽ 
 النشر إال بمكافقة رسمية مكتكبة مف األكاديمية.
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 ...حفظيما اهلل كألبسيما ثكب الصحة كالعافيةإلى أبي كأمي األعزاء 
 ...كفقيا اهلل ،لي خر جيدان في تكفير كؿ سبؿ الراحةالتي لـ تد ةزيز لعي اتإلى زكج

 ، حفظيـ اهلل...كمبلؾ كمحمد ءإلى أبنائي ىماـ كدعا
 ...إخكاني كأخكاتيإلى 
 ...عمامي كعماتيأإلى 

 ...إلى كؿ أحبائي كأصدقائي كعائمتي
 ...نجاز ىذا الجيد المتكاضعإاىـ في س إلى كؿ مف
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 شكر وتقذير

 

 (7)إبراهيم:  "ََلَزِيَدنَُّكمْ  , َلِئْن َشَكْرُتمْ َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكمْ "

 د والشكر هلل أوالً وأخيرًا, ثُمَّ أما بعد:الحم
حؽ ؿ بيا رد جزء زىيد مف قد ال تتسع األسطر لسرد ما بقمبي مف كممات شكر كامتناف، أحاك 

التي أستطيع أف أسطر بيا الذيف أعطكني الكقت كاالىتماـ لكي أصؿ إلى المرحمة  ؾأكلئ ،اآلخريف
 كممات بسيطة ألقكؿ ليـ مف كؿ قمبي "شكران".

إلى الكريـ في عممو.. األديب في قكلو.. الرزيف في  المدرس كالمعمـ كاألخ كالصديؽ.. إلى
 عقمو..

 ورعبد الناصر محمد سر  أستاذي الدكتور
 سمكتيا معنا بكؿ كفاء كصدؽ التيأتكجو لكـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف عمى مسيرة العمـ 

مدراسات العميا ممثمة برئيسيا بالشكر كالتقدير إلدارة أكاديمية اإلدارة كالسياسة لكما أتقدـ 
ما بذلكه  في األكاديمية، عمى كالشكر مكصكؿ إلى جميع األساتذة محمد ابراىيـ المدىوف،الدكتور/ 

 لبلرتقاء برسالة العمـ كتطكير األداء العممي في األكاديمية.
 :مف كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿو 

 أحمد جواد الوادية. د. /المناقش الداخمي
 .أسامة محمد أبو نحؿ .د.أ/ المناقش الخارجي

 .مناقشة دراستيتفضميما بالمكافقة عمى لكذلؾ 
 .إلنجاز دراستياىـ كساندني كقدـ لي الدعـ كالمشكرة، لكؿ مف سكما أتقدـ بالشكر كالتقدير 

كما كأعبر عف شكرم كتقديرم لعائمتي الكريمة التي أحاطتني بالرعاية كاالىتماـ كالدعـ الكبير 
، سائبلن اهلل العمي القدير أف يعينني عمى رد دلوؿيحيى  أ. /أخي كأخص بالذكر إلنجاز ىذه الدراسة

 بعضان مف ىذا الجميؿ.
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 ملخص الذراسة

 كالدكلية اإلقميمية المتغيرات ضكء في القطرية – المصرية العبلقات مكضكع الدراسة ىذه تناكلت
 حيثالقطرية  -لمعبلقات المصرية  التاريخي التطكر الدراسة تضمنت ،2016 عاـ كحتى 2011 عاـ منذ

 عاـ نيايةكاختتمت ب ،1970 عاـ في العربية مصر جميكرية ةرئاس السادات الرئيس تكلى منذ بدأت
 الداخمية المحددات تناكلت كما ،العربية المنطقة في الشعبية الحراكات فيو بدأت الذم العاـ كىك 2010
 الثنائية العبلقات عمىرت ككيؼ أثٌ  ،كالدكلية اإلقميمية المحددات ككذلؾ البمديف، بيف العبلقات حكمت التي
 المصرم الحراؾ تناكلت الدراسة حيث العربية كاألحداث التطكرات عمى الدراسة كركزت البمديف، بيف

 تناكلت كأخيران  القطرية، - المصرية العبلقات عمى كانعكاسات ىذه الحراكات كالسكرم كالميبي كاليمني
 .مستقببلن  إليو تؤكؿ أف يمكف كما البمديف بيف السياسية العبلقات مستقبؿ استشراؼ الدراسة

" الػػػذم يقػػػـك بتحميػػػؿ كشػػػنايدركأسػػػتكف كبريتشػػػر  الػػػنظـ لػػػػ "كػػػابمفكاعتمػػػدت الدراسػػػة مػػػني  تحميػػػؿ 
 ، كأيضػػان تػػـ اسػػتخداـكمػػف ثػػـ التفسػػير كاسػػتخبلص النتػػائ  ،العبلقػػات بػػيف الػػدكؿ مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ أنظمتيػػا

المػػػني  ، ككػػػذلؾ ائـ بيػػػنيـالقػػػ تفسػػػير الكضػػػعك لتكصػػػيؼ العبلقػػػات بػػػيف البمػػػديف  المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػي
 العربية.األحداث تطكرات  كمجريات بيف البمديف اض تاريخ تطكر العبلقاتالستعر  التاريخي

 مطمعان منطقة الشرؽ األكسط أصبحت  بأف   :مجمكعة مف النتائ  كاف أىميامصت الدراسة إلى كخ  
، األمػػر الػػذم جعػػؿ تػػدخؿ القػػكل العظمػػى د التنػػافس بػػيف كحػػداتيا السياسػػيةلمقػػكل العظمػػى، كذلػػؾ لكجػػك 

العبلقػات المصػػرية  نطقػة بيػدؼ حمايػػة مصػالحيا الحيكيػة، كأف  فػػي تفػاعبلت الم مشػاركان  طبيعيػان  مظيػران 
كبلن  ، كأف  حقيقية اليبكط، كلـ تشيد انفراجوبيف الصعكد ك  تتراكح الماضية ةاألربع القطرية طيمة العقكد

 مف مصر كقطر سيككف خاسران مف ىذا التكتر.

نػاء اسػتراتيجية عربيػة شػاممة ينبثػؽ عنيػا أىػداؼ ب :كأكصت الدراسة بعدة تكصػيات كػاف أىميػا
بحيػث تسػاير ىػذه األىػداؼ المتغيػرات  ،كاالنكفػاء عمػى الػذات ،بعيدة عف النزعة القطريػة ،قكمية مكحدة

تأسػػػيس لعبلقػػػات ثنائيػػػة بػػػيف البمػػػديف عمػػػى المسػػػتكل كالدكليػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط، ك  اإلقميميػػػة
 . ات بينيـة تنيي فترة الخبلفة شاممعقد مصالح الرسمي كالشعبي مف خبلؿ
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Abstract 

This study investigated the Egyptian-Qatari relations in the light of regional and 

international changes from 2011 to 2016. The study included the study of the historical 

developments of the Egyptian-Qatari relations, which began in 1970 when Al-Sadat 

became  president of the Arab Republic of Egypt, and were concluded by the end of 2010, 

the year in which the popular movements started in the Arab region. The study also 

addressed the internal determinants that governed the relations between the two countries, 

as well as regional and international determinants and how they affected the bilateral 

relations between them. Furthermore, the study focused on the Arab developments and 

events as it dealt with the Egyptian, Yemeni, Libyan, and Syrian movements and the 

implications of those movements on the Egyptian-Qatari relations. Finally, the study 

attempted to foresee the future of the political relations between the two countries and how 

such relations could be in the future. 

The study adopted Kaplan, Brecher, Aston and Schneider’s systems analysis 

approach, which analyzes the relations between countries through analyzing their systems 

and then interpreting and drawing conclusions. The researcher also used the analytical-

descriptive approach to describe the relations between the two countries and the 

interpretation of the status quo between them. He also used the historical approach to 

review the history of the development of the relations between the two countries and the 

developments of the Arab events. 

The study concluded with a set of findings,  the most important of which were as 

follows: the Middle East region has become the ambition of the great powers because the  

competition existing among its political subdivision, a thing which made the intervention 

and involvement of the great powers a normal phenomenon in the interactions of the region 

in order to protect their vital interests. The Egyptian-Qatari relations over the past four 

decades, ranging from the ups and downs, have not seen a real breakthrough, and that both 

Egypt and Qatar will be the losers because of this tension. 

The study suggested a number of recommendations, the most important of which 

were as follows: building a comprehensive Arab strategy ensuing unified national targets 

far from the Qatari trend and regression of self so that these goals compatible  with the 

regional and international changes in the Middle East, and the establishment of bilateral 

relations between the two countries at the official and popular level by holding a 

comprehensive reconciliation that can end the period of dispute among them. 
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 صؿ األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسةالف

 المقدمةأواًل: 
العربي، حيث  في العالـ ذات أىمية كزان مر  دكلة قطرك  العربية مصر جميكرية كؿ مف تمثؿ

محديث عف العبلقة بيف لك  العربي، عالـال ظؿ التطكرات السياسية في في أدكاران مممكسةن ا ممني كؿ   يمعب
التي جمبت  المتغيرات السياسية الداخمية في المنطقة العربيةضكء  في ،مية خاصةأى كقطرمصر 

، أك عمى اتيف الدكلتيفلي داخميةسكاء عمى مستكل الشؤكف ال ،معيا تغيرات في المعادلة السياسية
 في المنطقة العربية. المحاكر كالتحالفات السياسية

في الفاعميف  لقطرية، إذ تعتبر الدكلتاف مفا –كمف ىنا تأتي أىمية دراسة العبلقات المصرية 
، بقدر ما يجمع بيف العربية - عمى مسار العبلقات العربية االنظاـ اإلقميمي العربي، كتؤثر عبلقاتيم

الدكلتيف مف تكافؽ أك تنافر في المكاقؼ تجاه قضايا النظاـ اإلقميمي العربي، كيرجع ىذا التأثير لما 
 متعددة، يمكف استعراضيا عمى النحك التالي:سمات تتمتع بو مصر كقطر مف 

كثقميا  ،، بحكـ مكقعيا الجغرافي الياـالمنطقة العربيةتحتؿ مركز استراتيجي فٌعاؿ في  فمصر
 العربي. ، كدكرىا المؤثر في النظاـ اإلقميمياالستراتيجي كالبشرم كالثقافي المميز

العديد مف التطكرات كالتغيرات،  ييفالعقديف الماض فيعبلقاتيا الدكلية شيدت فقد  ؛أما قطر
يرات نتيجة التطكرات اإلقميمية كالتغ في المنطقة العربية، مممكسة كمؤثرة أدكاران حيث لعبت قطر 

السياسية التي طرأت عمى النظاـ العربي، كتمتمؾ قطر مف المقكمات ما يمكنيا مف القياـ بالدكر 
قات مميزة مع معظـ الدكؿ العربية، كما أنيا تتمتع الفاعؿ عمى المستكل العربي، فيي تمتمؾ شبكة عبل

 )النفط كالغاز( مع الكاليات المتحدة األمريكية، فضبلن عف إمكاناتيا الطبيعيةاستراتيجية  بعبلقات
 التي تسيؿ ليا التأثير عمى الصعيد العربي كاإلقميمي. كاإلعبلمية كمكاردىا المالية

، كتٌكرس مع 1967عاـ  حرب ، الذم بدأ مع ىزيمة(ان تدريجي)قميمي مصر اإلدكر  تراجعكبعد 
 ،بارؾمبسبب سياسة العزلة التي اتخذىا الرئيس حسنى ك  ،1978تكقيع إتفاقية كامب ديفيد عاـ 

المؤثر في الساحة اإلقميمية، في ضكء  القطرمدكر الأزماتيا الداخمية، برز  ككذلؾ انشغاليا بحؿ
كانتيجت قطر سياسة خارجية جمعت بيف عدد مف التناقضات رغبتيا في تحقيؽ المكانة اإلقميمية. 

 شبكة مف التحالفات جعمتيا تقع ضمف بؤرة االتياـ. قامتبصكرة كاضحة، كأ
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كانعكاساتيا عمى المنطقة  ،القطرية –استنادان عمى ما تقدـ، تعد دراسة العبلقات المصرية 
كر بعض األطراؼ اإلقميمية مف أىـ مبررات العربية في ظؿ التغيرات السياسية الجارية فييا، كتعاظـ د

 إجراء ىذه الدراسة.

 مشكمة الدراسة: ثانياً 

خبلؿ الفترة  القطرية –مة الدراسة حكؿ التحكؿ كالتطكر في العبلقات المصرية مشكتتمحكر 
حيث شيدت العبلقات تحكالت جذرية جديرة بالبحث كالدراسة. كعميو سيتـ تحميؿ  ،(2011-2016)

في مسيرة العبلقات الثنائية، فتارةن تتسـ بالتباعد، كتارةن بالتقارب، كتارةن الصعكد كاليبكط  كفيـ حالة
 أخرل بالصداـ، كذلؾ في سياؽ تحميؿ أثر متغيرات البيئتيف اإلقميمية كالدكلية.

 ثالثًا: أسئمة الدراسة

 :تساؤالن رئيسان مفاده ؿالدراسة حك  تتمحكر
 2011منذ عاـ  كالدكلية المتغيرات اإلقميمية ضكءقطرية في ال - المصرية اتما طبيعة العبلق 

 ؟2016كحتى عاـ 

 كينبثؽ عف ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية ىي:
 ؟(2010-1970خبلؿ الفترة ) القطرية - المصريةت العبلقات التاريخية كيؼ تطكر  .1
 ؟القطرية - المصرية اتالعبلقالداخمية المؤثرة في  محدداتالما  .2
 القطرية؟ - خارجية المؤثرة في العبلقات المصريةما المحددات ال .3
-2011كأثره عمى العبلقات الثنائية )ما المكقؼ القطرم تجاه التطكرات السياسية في مصر  .4

 (؟2016
 (؟2016-2011) القطرية – المصرية العبلقات عمىكيؼ انعكس الحراؾ العربي  .5
 الجارية؟ المتغيرات ضكءالقطرية في  - ؿ العبلقات المصريةما مستقب .6

 : أىداؼ الدراسةاً رابع

 سعت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
 .(2010-1970خبلؿ الفترة ) القطرية - لعبلقات المصريةمسار ا استعراض .1
 العبلقات بيف مصر كقطر.الداخمية المؤثرة في  محدداتال إبراز دكر .2
 طر.المحددات الخارجية المؤثرة في العبلقات بيف مصر كق تكضيح دكر .3
-2011عمى العبلقات الثنائية )إبراز المكقؼ القطرم تجاه التطكرات السياسية في مصر كأثره  .4

2016.) 
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-2011) القطرية – المصرية العبلقات عمىالحراكات العربية  انعكاسات تسميط الضكء عمى .5
2016.) 

 لجارية.ا المتغيرات اإلقميمية ضكءقطرية في محاكلة استشراؼ مستقبؿ العبلقات المصرية ال .6

 : أىمية الدراسةاً خامس

 :ميي ماي ف الدراسة ةيأىم كمفت

 :أىمية الدراسة مف الناحية العممية 
ا فػػػي مػػػكتأثيرى ،فػػػي كػػبل مػػػف مصػػػر كقطػػر ت الداخميػػػةتعتبػػر ىػػػذه الدراسػػة مػػػدخبلن لتحميػػػؿ التفػػاعبل -

رىػا فػي ينػة كتأثة بقضػايا راىأدكاران نشػطة عمػى صػميمارس البمديف اإلقميمية كالدكلية، حيث  البيئتيف
 تطكرات النظاـ اإلقميمي.

إف دراسة العبلقات السياسية بيف مصر كقطر خاصة في فتػرة الدراسػة يفيػد صػناع القػرار السياسػي  -
كالعبلقػات الدكليػة  السياسػيةفي ىذا الشأف، كيفتح آفاقان جديػدة لمبػاحثيف فػي مجػاؿ العمػكـ  كالباحثيف

  بيف البمديف. في العبلقة ة كميمةمف خبلؿ تسميطيا الضكء عمى تحكالت جديد
 

 :أىمية الدراسة مف الناحية العممية 
دراسػػػة العبلقػػػات السياسػػػية بػػػيف مصػػػر كقطػػػر فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة الحساسػػػة مػػػف تػػػاريخ العبلقػػػات بػػػيف  -

الػػدكلتيف يعمػػؿ عمػػى إثػػراء المكتبػػة العربيػػة، خاصػػة كأف فتػػرة الدارسػػة ىػػي حػػدث معاصػػر لػػـ يكػػف 
 الشأف دراسات سابقة عف ىذه الفترة.لمباحثيف كالميتميف بيذا 

إف الخكض في ىذه الدراسة ييدؼ إلى زيادة المعرفة كاالطبلع لمباحث في ىذا المجاؿ مف ناحيػة،  -
كيعكد بالفائدة لمقارئ كالمتابع ألحداث منطقة الشرؽ األكسط عامة، كالمنطقة العربية بشػكؿ خػاص 

  مف ناحية أخرل.

 : حدود الدراسةاً سادس

 .مصر كقطربيف  ثنائيةالعبلقات ال ضوعي:الحد المو  -
 حدكد الدراسة المكانية ىي "مصر، قطر" ضمف إطار منطقة الشرؽ األكسط. الحد المكاني: -
ي الفترة ىك العربي  الحراؾ الشديد تجاه االندفاعأم بعد  2011مف عاـ  الدراسة تبدأالحد الزماني:  -

  .2016عاـ  كحتى ،يناير 25التي بدأ فييا الحراؾ الشعبي المصرم في 
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 : منيجية الدراسةاً سابع

 اعتمدت الدراسة عمى المناىج التالية:

 :منيج تحميؿ النظـ  
إف مني  تحميؿ النظـ لػػ "كابمف، كبريتشر، كشنايدر، كأستكف" الذم يستند عمى تفسير طبيعة  -

المكجكدة بيف  األنظمة القائمة كتحميؿ النظـ في العبلقات بيف الدكؿ، كتحديد الظركؼ كالعبلقات
 المتغيرات كىك يتعدل التحميؿ إلى تفسير البيانات كاستخبلص النتائ  منيا.

أيضان يقـك مني  تحميؿ النظـ بتحميؿ العبلقات بيف الدكؿ المختمفة، استنادان عمى مفيـك النظاـ  -
شكؿ كتطبيقو عمى العبلقات بيف ىذه الدكؿ، كيسعى ىذا المني  إلى اكتشاؼ األنماط المتكررة ب

منتظـ، لمعبلقات بيف الدكؿ، كذلؾ حتى يمكف بناء تنظيـ فكرل لممعمكمات المتعمقة بظكاىر 
العبلقات الدكلية، في إطار يساىـ في التحميؿ كالتنبؤ، كمف الكاضح أف ىدؼ ىذا المني  ينصرؼ 

عمى إلى الكشؼ عف القكاعد النظامية لتحرؾ كتطكر النظاـ الدكلي، ككيفية تأثير تمؾ القكاعد 
 سياسات الدكؿ الخارجية.

استندت الدراسة عمى ىذا المني  مف خبلؿ تفسير الطبيعة القائـ عمييا النظاـ في كؿ مف مصر  -
كقطر، كالمتغيرات المختمفة التي تحكـ ىذه األنظمة، ثـ الكشؼ عف أثر المتغيرات الداخمية 

االرتباط كالعبلقة التي تكجد بيف  كالخارجية في التأثير عمى السياسات القائمة ليذه األنظمة، كمدل
 األنظمة كبيف المؤثرات كالمتغيرات المختمفة.

 :المنيج الوصفي التحميمي  
 بأنو: "ؼ األسمكب الكصفي التحميميباعتباره أنسب األساليب لمعالجة مشكمة البحث، حيث ييعر   -

ف خبلؿ تحديد ظركفيا الكضع القائـ لمظاىرة أك المشكمة م كتحميؿ طريقة في البحث تتناكؿ تفسير
امؿ لمظاىرة كأبعادىا كتكصيؼ العبلقات بينيا بيدؼ االنتياء إلى كصؼ عممي كعممي دقيؽ متك

 .(51: 2002)المحاح كأبكبكر،  دراسة"أك المشكمة محؿ ال

 :المنيج التاريخي  
التي ببل الستعراض تاريخ األحداث المتتالية في حدكد البحث المكانية، كربطيا باألحداث الحالية ك  -

بأنو عبارة عف : "ؼ األسمكب التاريخي في البحثشؾ أثرت عمى تطكرىا كمجرياتيا، حيث ييعر  
بكاسطة جمع األدلة كتقكيميا، كمف ثـ تمحيصيا كأخيران تأليفيا؛ ليتـ عرض الحقائؽ لمماضي  إعادة

ستنتاج مجمكعة مف أكالن عرضان صحيحان في مدلكالتيا كفي تأليفيا، كحتى يتـ التكصؿ حينئذو إلى ا
 (.259: 2003)العساؼ،  "النتائ  ذات البراىيف العممية الكاضحة
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 : مصادر البياناتاً ثامن

لى الكتب كالمراجع إمعمكمات كالبيانات كذلؾ بالرجكع سكؼ يستند البحث عمى مصادر جمع ال -
كرة عبر مكاقع المنشأك  المحميةالجامعات  الماجستير المتكفرة فيك  الدكتكراه كالدكريات كرسائؿ

 االنترنت.

 ًا: مصطمحات الدراسةتاسع

 :تغيرات فجائية كجذرية، تتـ في الظركؼ االجتماعية كالسياسية، أم عندما يتـ تغيير حكـ قائـ  الثورة
: 1985)الكيالي،  فجائية، كأحيانان عنيفة بحكـ آخركالنظاـ االجتماعي كالقانكني المصاحب لو بصكرة 

الدستكرية القائمة يتمثؿ ىدفو في تغيير نظاـ الحكـ  سع خارج إطار البنيةي التحرؾ الكاكى، (870
 تعترؼ بيا كتستبدلو بشرعية جديدةالقائـ في الدكلة، كىي حركة تغيير لشرعية سياسية قائمة ال 

 .(6: 2014، )الجبكر
طمكحاتو في "التغيير الذم يحدثو الشعب لتحقيؽ  ومنو يمكف استنباط التعريؼ اإلجرائي لمثورة وىي:

 تغيير نظاـ الحكـ كتحقيؽ اإلصبلحات".
 :إف الًحراؾ الشعبي عبارة عف حركة شعبية تقكـ بيا الشعكب ضد أنظمتيا الحاكمة  الِحراؾ الشعبي

نتيجة لطغيانيا، أك نتيجة لسمبيا إرادة شعكبيا. كلذلؾ؛ فإف الًحراؾ الشعبي ىك درجة متقدمة عف 
 .(7: 2015، ؿأبك نح) قؿ درجة مف الثكرات الشعبيةة، كأاالنتفاضات كاليبات الشعبي

بيا "عبارة عف حركة شعبية تقكـ  ومنو يمكف استنباط التعريؼ اإلجرائي لمحراؾ الشعبي وىو:
 ".الجماىير عشكائيان دكف أف يككف ليا ىدؼ بارز كال قيادة كال منظريف يدافعكف عف أىدافيا

  عاـ كاخرآ خبلؿ العربية البمداف بعض في انطمقت مةضخ سممية احتجاجية حركة ىي العربي: الربي 
 نفسو في النار البكعزيزم محمد الشاب أضـر عندما تكنس في الحراكات بدأت ،2011 كمطمع 2010
 اندلعف عائمتو، قكت تأميف مف تمكنو كعدـ المتردية، كاالقتصادية المعيشية األكضاع عمى احتجاجان 

 إلى الببلد "عمي بف العابديف زيف" غادر عندما 2011 يناير 14 في كانتيى ،الحراؾ التكنسي بذلؾ
 بتسعة كبعدىا السابؽ، األكؿ الكزير الغنكشي محمد السمطة بعده مف كاستمـ السعكدية، في جدة مدينة
 "مبارؾ حسني محمد" الرئيس أعمف 2011 فبراير 11 كفي ،المصرم يناير 25اندلع حراؾ  أياـ،
ثر. الحراؾ خبلؿ المتظاىريف قتؿ بتيمة ككـكحي  سيجف ثـ السمطة، عف تنحيو  الحراكيف نجاح كا 

 الكطف أنحاء في سريعان  باالنتشار السممي ة االحتجاجات بدأت ؛نظاميفالبإسقاط  كالمصرم التكنسي
 (.2014)كادم،  في بمدانيـ المعيشية األكضاع كتحسيف الفساد بإنياء الميطالبة األخرل العربي

قامت في الدكؿ العربية  ىبات شعبية: "ىي التعريؼ اإلجرائي لمربي  العربي وىو ومنو يمكف استنباط
مف أجؿ التغير كاإلصبلح  احتجاجان عمى األكضاع الداخمية في بمدانيـ 2010منذ نياية عاـ 

 كالتنمية".
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 :العربي، ىك مفيكـ يشير إلى منظكمة الببلد العربية مف مكريتانيا إلى الخمي   النظاـ اإلقميمي العربي
المغكية  مف العناصركالذم يربط بيف أعضائو عناصر التكاصؿ الجغرافي، كالتماثؿ في عديد 

كالتاريخية كاالجتماعية. كنشأة النظاـ اإلقميمي العربي تزامنت مع إنشاء جامعة الدكؿ العربية عاـ 
 يى ظً تيا. كقد حى ، حتى اعتقد البعض أف النظاـ اإلقميمي العربي ىك جامعة الدكؿ العربية ذا1945

تحكمو في كثير مف الممرات المائية اليامة،  بمكقع جغرافي بالغ األىمية، معالنظاـ اإلقميمي العربي 
في قمب النظاـ اإلقميمي العربي، مما جعؿ ىذا  (إسرائيؿ)لتأميف التجارة الدكلية، كال يفكتنا كجكد دكلة 

غربية مما سمح لكحدات النظاـ العربي بقدر مف اإلقميـ مدار اىتماـ كتنافس إقميمي كدكلي لمدكؿ ال
نظكمة الدكلية كخاصة العظمى حرية الحركة سكاء مع عبلقاتيا الداخمية، أك في طبيعة عبلقاتيا بالم

 .(22: 1997)جرجس،  منيا
 :فاعؿ بيف الدكؿ في النظاـتقكـ ىذه النظرية باألساس عمى مفيكـ الت نظرية الدور والمكانة الدولية ،

 لتفاعؿ بتبادؿ بيف الدكؿ بطريقة منظمة تمقى القبكؿ بالقياـ بالدكر كالتفاعؿ، لذا فإف الدكر ىكىذا ا
، كذلؾ يعتبر مجمكعة األفعاؿ التي تقكـ بيا الدكلة لتؤكد نتاج جيكد جمعي ضمف النظاـ الدكلي

سيمة لمدكلة تحاكؿ الدكلي،  مف ناحية أخرل إف سمكؾ الدكر ك  في النظاـ مركزان معينان أك مكانة تبكؤىا
بيا مكاجية مطالب الجماعة اإلقميمية أك الدكلية التي تنتمي إلييا، فإذا نجحت الدكلة في دكرىا، تككف 

 .(899-896: 1964)ممكية،  حسب رؤيتيا في سياؽ النسؽ الدكليلعبت أدكارىا بشكؿ مناسب 
 :مطيان مف خبلؿ عممية التفاعؿ، يقصد بالنسؽ الدكلي مجمكعة مف الكحدات المترابطة ن النسؽ الدولي

كيتميز بالترابط بيف كحداتو، كيتسـ بالترتيب التدريجي لمكحدات األساسية كيتحدد ترتيب كؿ دكلة في 
ميا ككحدات دينياىذا النسؽ طبقان لمجمكعة مف المؤشرات التي بمقتضاىا تنقسـ الدكؿ إلى كحدات   عي

 (.329: 2000)تكفيؽ، 
 :لنسؽ اإلقميمي مجمكعة مف الدكؿ الكاقعة في منظكمة جغرافية محدكدة يقصد با النسؽ اإلقميمي

كما ىك الحاؿ  متميزة، كقد يككف ىناؾ تجانس ثقافي كاقتصادم كاجتماعي كسياسي بيف ىذه الدكؿ،
 .(76: 1997)منصكر،  في حالتي مصر كقطر
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 : الدراسات السابقةعاشراً 
 اسات الفمسطينيةأواًل: الدر 

-2011تطور العالقات التركية المصرية في ضوء المتغيرات المصرية "(: 3122أبو نحؿ ) .2

3122." 

التعرؼ عمى األثر الذم أحدثتو المتغيرات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية   ىدفت الدراسة إلى
عمى مسار العبلقات التركية المصرية، حيث استعرضت الدراسة جذكر العبلقات بينيما، كعكامؿ 

التي أثرت في تمؾ  أنيا سمطت الضكء عمى المحددات الداخمية كاإلقميمية كالدكليةتطكرىا، إضافة إلى 
 كىي المني  التاريخي، كالمني  الكصفي التحميمي، واستخدمت الدارسة عدة مناىج عمميةالعبلقات، 

لى مجموعة مف النتائج إوتوصمت الدراسة كنظرية الدكر، كمني  تحميؿ النظـ، كالمني  االستشرافي، 
أف مستقبؿ العبلقات التركية المصرية تحكمو المتغيرات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية، كأف  :ف أىمياكا

ىناؾ دكالن تتنازع لمييمنة عمى منطقة الشرؽ األكسط، كأف العبلقات التركية المصرية، ىي عبلقات 
حدثان جديدان، إنما بالتأرجح بيف التقارب كالتكتر، فالتكتر التركي المصرم لـ يكف تاريخية عرفت 

البعد  :وأوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات مف أىميااألحداث تتكرر كلكف األشخاص تتغير، 
عف الييمنة الزائفة، كالنظر في المصالح المشتركة كالتعاكف اإلقميمي، كمحاكلة خمؽ نظاـ إقميمي عمى 

 نمط االتحاد األكركبي.

 ".(3123-3112المصرية ) -عمى العالقات اإليرانية(: "أثر المتغيرات اإلقميمية 3124حمس ) .2

مناقشة طبيعة العبلقات المصرية اإليرانية كالتي تقمبت بيف التحسف  ىدفت الدراسة إلى
كالقطعية كالفتكر كفقا لمظركؼ السياسية اإلقميمية كلطبيعة النظاـ السياسي لكبل البمديف، كتناكلت 

 23كرات التاريخية لمعبلقات المصرية اإليرانية منذ ثكرة الدراسة في مستيميا إعطاء لمحة عف التط
، ثـ تناكلت الدراسة الفترة الذم تكلى فييا الرئيس اإليراني محمكد 2005كحتى العاـ  1952يكليك 

اريخي، كالمني  كىي المني  الت واستخدمت الدارسة عدة مناىج عمميةاحمدم نجاد الحكـ في إيراف، 
لى مجموعة مف إوتوصمت الدراسة السياسة المقارنة كمني  تحميؿ النظـ، الكصفي التحميمي، كمني  

تعارض حاجات األمف لمكحدات السياسية لمنطقة الشرؽ األكسط، كتناقض القيـ  :النتائج كاف أىميا
ذات طبيعة صراعية تنافسية، كىك ما سمي  ةكالغايات بيف شعكبيا أدل إلى بركز عبلقات غير مستقر 

ف العبلقات اإليرانية المصرية طيمة العقكد الماضية تراكح بيف القطيعة السياسية  بصراع الحضارات، كا 
وأوصت الدراسة بمجموعة مف كالتحسف الطفيؼ، كلـ تشيد في العقكد األخيرة أم انفراجو حقيقية، 

رؾ بناء عبلقات بيف البمديف قائمة عمى أساس االحتراـ المتبادؿ كالتعاكف المشت :التوصيات مف أىميا
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الذم يخدـ الشعبيف اإليراني كالمصرم، كيضمف األمف كاالستقرار لجميع دكؿ المنطقة كالتأسيس 
 لعبلقات ثنائية بيف البمديف عمى المستكل الرسمي كالشعبي مف خبلؿ نشر الثقافة كالتنمية بينيما.

الدولية السعودية في ضوء المتغيرات اإلقميمية و  -(: "تطور العالقات المصرية3123بسيوني ) .3
(2891-3113.") 

السعكدية، كجذكرىا التاريخية،  –التعرؼ عمى طبيعة العبلقات المصرية  ىدفت الدراسة إلى
كمحدداتيا السياسية كاإلقميمية كالدكلية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتاريخية كالجغرافية كالعسكرية 

إلقميمية كالدكلية مف خبلؿ تبياف عناصر قكة كالثقافية كالدينية بيف البمديف، كتكضيح دكرىما كمكانتيما ا
كىي المني  التاريخي، كالمني  الكصفي التحميمي،  واستخدمت الدارسة عدة مناىج عمميةالدكلتيف، 

أف عبلقة البمديف مبنية عمى المصمحة  :لى مجموعة مف النتائج كاف أىمياإوتوصمت الدراسة 
مديف يؤدم إلى تفاعؿ إيجابي في النظاـ اإلقميمي القكمية، كأكضحت أف التكافؽ السياسي بيف الب

العربي برمتو، ككف الدكلتيف قطبي النظاـ اإلقميمي العربي عمى المستكل اإلقميمي الشرؽ أكسطي أك 
ضركرة العمؿ عمى إعادة ترتيب البيت  :وأوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات مف أىمياالدكلي، 

ة مؤسساتيا بدءان بالميثاؽ الخاص بالجامعة نظران لما يشيده النظاـ العربي )جامعة الدكؿ العربية( بكاف
 اإلقميمي العربي مف تطكرات كحداثة.

 ثانيًا: الدراسات العربية

 (: "انعكاسات الربي  العربي عمى دوؿ مجمس التعاوف الخميجي".3123عبداهلل ) .4

في دكؿ  2011عاـ منيا معرفة أثر التحكالت الفجائية في  :تناولت الدراسة عدة أىداؼ
أف الحالة الخميجية  إلى وتوصؿ الباحثمجمس التعاكف الخميجي، كمعرفة طبيعة تعامؿ األخيرة معيا، 

تحتكم عمى نقاط قكة كضعؼ تتفاكت في التأثير، ففي حيف تعتبر البحريف خاصرة الدكلة الخميجية، 
 قطر كما أظيرت الدراسة فيي ككذلؾ عماف مف بعدىا، فإف السعكدية تعتبر حالة خميجية خاصة، أما

 حتى اآلف. "الربيع العربيأحداث " أكبر نقاط القكة الخميجية كىي الرابح األكبر مف مف

 ."الخميجية... معالـ عمى الطريؽ –العالقات المصرية "(: 3121إسماعيؿ ) .5

كبحث في العبلقات بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي الست فيما  ىدفت الدراسة إلى دراسة
نيا مف جانب، كبينيا كبيف مصر مف جانب آخر، كالسياسات المتبعة لتحقيؽ التكامؿ السياسي بيف بي

 –المصرم، مف خبلؿ التركيز عمى أىـ ركائز العبلقات الخميجية  –دكلو، كآفاؽ التعاكف الخميجي 
ة، خاصة بعد لدكليالمصرية، كما كاجيت ىذه العبلقات مف العديد مف العكامؿ كالمتغيرات اإلقميمية كا

 كالحرب عمى اإلرىاب. 2001سبتمبر  11ىجمات 
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 ثالثًا: الدراسات االجنبية

 (:Ulrichsen, 2014سف )كدراسة اولري .6
Qatar and the Arab Spring 

 بعنواف: )قطر والربي  العربي(

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسباب التي جعمت قطر تسير بمسار مختمؼ عف عدد 
العالـ العربي في اآلكنة األخيرة، ككذلؾ التعرؼ عمى دكر قطر في األكقات الحرجة كبير مف بمداف 

في بمداف أخرل،  حراكات الشعبيةف تستفيد قطر مف مساندتيا لملمربيع العربي، ككيؼ مف الممكف أ
التعاكف في عدد مف ممفات الربيع العربي  جاؿفي م قياديان  كتخمص الدراسة إلى أف قطر مارست دكران 

الحديث عف الداخؿ القطرم فإف قطر مف المستبعد أف يحدث بيا  مجاؿ ي اليمف كليبيا، ككذلؾ فيف
 اضطرابات في المستقبؿ المنظكر، لكنيا في مكقؼ حساس خاصة بعد تدخميا في البحريف.

 (Steinberg 2012راسة ستاينبرغ )د .7

Qatar and the Arab Spring for Islamists and New Anti-Syrian Policy 

 بعنواف )قطر والربي  العربي دعـ اإلسالمييف وسياسة جديدة لمناىضة سوريا(

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر القطرم في الربيع العربي خاصة فيما يتعمؽ بسكريا 
كقامت  ،حيث تكصمت الدراسة أف قطر عممت كتعمؿ جاىدة مف أجؿ تبني دكر رائد في العالـ العربي

سياستيا الخارجية في أعقاب الربيع العربي، كما تكصمت الدراسة أف سياسة قطر تجاه بالتعديؿ مف 
سكريا قد يؤدم إلى زعزعة استقرار عمؿ دكلة قطر في المكازنة التقميدية بيف الكاليات المتحدة كحمفائيا 

يراف كحمفائيا مف جية أخرل.  مف جية كا 
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 (Colombo 2012دراسة كولمبو ) .8

The GCC Countries and the Arab Spring. Between Outreach, Patronage 

and Repression 

 بعنواف: "دوؿ مجمس التعاوف والربي  العربي بيف الرعاية والتوعية والقم ".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طريقة تعامؿ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي مع أحداث الربيع 
العربية كأثر تعامؿ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي عمى منطقة  حراكاتالعربي كردكد أفعاليا عمى ال

 حراكاتت بمكياليف في تعامميا مع الالشرؽ األكسط، كتكصمت الدراسة إلى أف دكؿ مجمس التعاكف كال
العربية كاستخدمت ثبلث ثنائيات رئيسية ىي الداخؿ مقابؿ الخارج كالممكيات مقابؿ الجميكريات كالسنة 

 مقابؿ الشيعة. 

 السابقة الدارسات: التعقيب عمى عشر اديحال
 أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة 

 تكضيح مشكمة البحث بشكؿ كاضح. .1
 تكضيح أىمية كأىداؼ البحث. .2
 في البحث. اتبعتحديد المني  الذم  .3
 تحديد الفجكة البحثية بشكؿ جمي. .4
 أوجو االتفاؽ م  الدراسات السابقة 

الكصفي  – تحميؿ النظـفي مني  الدراسة )الدراسة الحالية ت السابقة مع معظـ الدراسا اتفقت -
 التاريخي(. -التحميمي 

 أوجو االختالؼ م  الدراسات السابقة 

عنكاف "العبلقات ال عنكاف الدراسة، بحيث أف اختمفت الدراسات السابقة عف الدراسػة الحالية في -
أحدان مف يتناكلو  " جديد كلـ2016-2011كالدكلية  ةاإلقميميالمصرية القطرية في ضكء المتغيرات 
 الباحثيف في دراسة مفصمة مف قبؿ.

ما تنفرد بو ىذه الدراسة الحالية مف حيث المشكمة، حيث تفحص أثر المتغيرات اإلقميمية كالدكلية،  -
منطمؽ المتغير اإلقميمي كالدكلي عمى تشكيؿ  مف مصر كقطرالعبلقات بيف  صعكد كىبكط كتفسر

 العبلقة بينيما.
التغيرات الجديدة  ـ تتناكليا الدراسات السابقة، كىيراسة تناكلت فترة زمنية جديدة لأف ىذه الد كما -

 يكنيك. 30يناير كحراؾ  25التي تمر بيا مصر بعد حراؾ 



 

02 
 

بلؿ الفصؿ السادس الدراسة تطرح سيناريكىات تتكقع فييا مآؿ ىذه العبلقة مف خ فضبل عف أف   -
 بؿ العبلقات المصرية القطرية.ث عف مستقدفي الدراسة الذم يتح

 : الفجوة البحثيةعشر نيالثا

 الدراسة الحاليػة الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تكصمت معظـ الدراسات السابقة إلى أف 
التحكالت اإلقميمية كاف ليا أثر 
كانعكاسات كاضحة عمى السياسة 

 الخارجية لدكؿ منطقة الشرؽ األكسط.

العبلقات  سابقةال الدراسات تتناكؿ لـ 
المتغيرات  القطرية في ضكء - المصرية
سكاء عمى مستكل  كالدكلية، االقميمية
في اليمف كسكريا  الشعبية الحراكات

اإليراني التركي  النفكذككذلؾ  ،كليبيا
 قة العربية،عمى الدكر كالمكانة في المنط

ككذلؾ التحكالت في النظاـ الدكلي، 
 كدكر كبلن مف الكاليات المتحدة

يا االتحادية، كاإلتحاد األمريكية، كرس
 األكركبي في المنطقة.

 الفترة الحالية الدراسة تتناكؿ سكؼ 
 ،2016 كحتى 2011 عاـ مف الزمنية
 مف لمدراسة الفترة ىذه تخضع لـ حيث
 - العبلقة المصرية تدرس بحيث قبؿ،

 المتغيرات اإلقميمية القطرية في ضكء
 ة.في فترة إعداد الدراس كالدكلية

 

 
 
 



 

 

 
 

 مقدمة -
 (1981 – 1970) القطرية –تطور العالقات المصرية  المبحث األوؿ: -
 تمييد -
 العبلقات السياسيةأكالن:  -
 العبلقات االقتصاديةثانيان:  -
 العبلقات العسكريةثالثان:  -
 العبلقات الثقافيةرابعان:  -
 (2010-1981)لقطرية ا –مصرية تطور العالقات الالمبحث الثاني:  -
 تمييد -
 العبلقات السياسيةأكالن:  -
 العبلقات االقتصاديةثانيان:  -
 العبلقات العسكريةثالثان:  -
 العبلقات الثقافيةرابعان:  -
 خالصة  -
 
 
 

 الفصل الثانً

 (2212-1972القطرٌة ) –لعالقات ادلصرٌة ل التارخيً تطورال
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 (2010-1970القطرية ) –المصرية لتاريخي لمعالقات الفصؿ الثاني: التطور ا
 مقدمة

الحراؾ  ربعة عقكد التي سبقتاأل خبلؿ كتباعدان  تقاربان القطرية  -المصرية شيدت العبلقات 
، حيث اعتبر النظاـ السابؽ في مصر التحركات القطرية في المنطقة 2011يناير  25المصرم في 

حمد "نكعان مف المزاحمة عمى النفكذ المصرم في عدد مف القضايا العربية، لكف رئيس الكزراء القطرم 
القطرية المصرية في كافة ظركفيا لـ تكف يكمان سيئة، لكنيا يعتبر أٌف العبلقات  "بف جاسـ آؿ ثاني

قطاع غزة كالحصار المفركض  كانت تمر بأزمة في مرحمة معينة ألسباب محددة، مثمما حصؿ تجاه
 .بعض القضايا العربية كبعض الرؤل السياسية تجاه عميو

 خبلؿ ريةالقط – ةطبيعة العبلقات المصريباالستعراض كالتحميؿ  يناقش ىذا الفصؿكعميو؛ س
  :، ىماكذلؾ مف خبلؿ مبحثيف ،2010-1970 الفترة الممتدة ما بيف

 (.1981-1970) القطرية –تطكر العبلقات المصرية  :األوؿ المبحث 
 (.2010- 1981) القطرية –تطكر العبلقات المصرية  :المبحث الثاني 
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 (1981-1970)القطرية  –تطور العالقات المصرية  المبحث األوؿ:

 تمييد
مع مجيء عقد السبعينيات، تغيرت إلى حد كبير معطيات القكة المصرية مقارنة بغيرىا مف 

رت استراتيجية ، كتبمك المصرم الدكؿ العربية، مما قاد بدكره إلى انعكاسات سمبية عمى طبيعة األداء
ارتبط التزاماتيا القكمية، ك ى التخفيؼ مف السياسة المصرية في عبلقاتيا العربية إل جديدة قكاميا تكجو
عطاء األكلكية لتعضيد العبل ،قدر متزايد مف االنكفاء عمى الذاتببيذا التكجو الجديد  قات الثنائية بيف كا 
السياسة الخارجية  ، تـ تكجيومف البمداف العربية كخاصة الخميجية، كفي الكقت نفسو مصر كعدد ميعىيف

كعمى رأسيا  التدريجي عف االرتباط مع بمداف الكتمة الشرقية المصرية ناحية الغرب مف جية، كاالبتعاد
 عاـ كتكبرأمف جية أخرل، كىي تكجيات بدأت في الظيكر تدريجيان قبؿ حرب  االتحاد السكفيتي

 .اسة المصرية إزاء البيئة العربية، ثـ تحكلت لتصبح مككنان رئيسيان في السي1973

مرحمة سياسة الحشد العربي كاستمرت احؿ؛ في السبعينيات بعدة مر كتميزت سياسة مصر  
عبد الناصر، كتحدد ىدفيا  الرئيس جماؿ ، كتعد بمثابة امتداد لممرحمة األخيرة لحكـ1973 عاـ حتى

مرحمة ، ك (إسرائيؿ)في تعبئة مكارد النظاـ العربي كالمكارد المصرية لخكض حرب محدكدة ضد 
بلفات العميقة مع سكريا، كاستمرت حتى نكفمبر االنسحاب المصرم مف القضايا العربية، كبركز الخ

جو نحك التعددية الحزبية المقيدة، ، كترافؽ معيا داخميان تدشيف سياسة االنفتاح االقتصادم كالتك 1977
(، كيبدك أف أىـ ما في ىذه المرحمة ىك 1981-1977مرحمة التردم كالمقاطعة العربية لمصر )ك 

 كف أم غطاء عربي، كالمراىنة الكاممة عمى الدكر األمريكي فيسياسية دني  التسكية ال اإلصرار عمى
 .(60-59: 1998)أبكطالب،  التكصؿ إلى تسكية سياسية مقبكلة

القطريػػة مػػف خػػبلؿ دراسػػة العبلقػػات السياسػػية  –كيمكػػف اسػػتعراض تطػػكر العبلقػػات المصػػرية  
 كاالقتصادية كالعسكرية كالثقافية، كذلؾ عمى النحك التالي:

 عالقات السياسيةال أواًل:

سبتمبر  3في  ابريطاني عف قطر ةدكل استقبلؿ العبلقات السياسية بيف مصر كقطر بعد بدأت
1971، بعد  العربية الجامعة مظمة تحت الطرفيف كالتقاء مصر، مع ثنائية عبلقات ببناء كقياميا
 التعاكف مجمس قياـ ثـ ،1971سبتمبر  17 بتاريخذلؾ ك  ؛العربية إلى جامعة الدكؿ االنضماـطمبيا 

                                                           
  قطر في خطاب عبر التمفاز منييًا بذلؾ اتفاقية الحماية التي  استقالؿ دولة 1971سبتمبر  3أعمف ولي العيد الشي  خميفة بف حمد في

تسمـ الشي  خميفة بف حمد مقاليد الحكـ بوصفو  1972فبراير  22، واستبدلتيا باتفاؽ صداقة، وفي 1916كانت وقعت في بريطانيا عاـ 
عف حزمة إصالحات سياسية واقتصادية، وقمص  أميرًا لدولة قطر، بعد تنفيذه انقالبًا ابيض عمى ابف عمو الشي  أحمد بف عمي، وأعمف

 .(26: 2014)شراب،  االمتيازات التي تتمت  بيا العائمة الحاكمة في قطر
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 كالتي الجانبيف، بيف السياسية العبلقات مف مخر أأشكاؿ  كظيكر ،1981مايك  25في  الخميجي
  :كاآلتيكىي  ،(222: 1992)آؿ ثاني،  اإلقميميةالعربية ك  المتغيراتبالعديد مف  متأثرة تطكرت

  1973حرب أكتوبر: 

بالتنسيؽ مع  – 1973أغسطس كتحدد تاريخيا في شير  كتكبر،أ حربعندما اقترب مكعد 
كة العربية مف الممم جكلة عربية في نفس الشير، زار خبلليا كبلا  بدأ الرئيس السادات -سكريا

 .(105: 1999)المجدكب،  السعكدية كقطر كسكريا

؛ قاـ كؿ مف الجيشيف المصرم كالسكرم بشف ىجكـ مفاجئ عمى 1973أكتكبر  6بتاريخ ك 
 عاـ في حرب (سرائيؿ)إجكدة في سيناء كىضبة الجكالف، المتاف احتمتيما المك  (االسرائيمية)القكات 
 .(201: 1999)المجدكب،  كت في اليجكـ معظـ الدكؿ العربية، كقد شار 1967

لتمثؿ فرصة مبكرة لترجمة دكلة قطر النتمائيا العربي في  1973كلقد جاءت حرب أكتكبر 
 1973( لعاـ 20( كرقـ )19ار المرسكميف رقـ )بإصد شكؿ عممي، حيث أصدر أمير دكلة قطر قراران 

كىكلندا، كذلؾ لمكاقفيا  مف الكاليات المتحدة ا عمى إيقاؼ تصدير البتركؿ القطرم إلى كؿا كالمذيف نص  
الشيخ  مير دكلة قطرأر ب  ، كلقد عى في ىذه الحرب (إسرائيؿ)العدائية لؤلمة العربية بكقكفيا إلى جانب 

نكفمبر  19عف ىذا المكقؼ في تصريحو لمجمة "ديرشبيجؿ األلمانية" بتاريخ  خميفة بف حمد آؿ ثاني
 لبتركؿ عف ىاتيف الدكلتيف )الكاليات المتحدةدكلة قطر اتخذت إجراءات قطع ا "إف   :، حيث قاؿ1974

 ي،كالحقكؽ العربية كالشعكر العرب لؤلماني مضادان  كىكلندا( حينما اختارت ىاتاف الدكلتاف أف تقفا مكقفان 
يقفكف  بصكرة مفضكحة، ككاف مف كاجبنا أف نشعرىما بأننا ال نعتبر الذيف (اإلسرائيمي)كأيدتا العدكاف 

 .(223-222 :1992)آؿ ثاني،  مكقؼ العداكة منا أصدقاء"

 )السيد جنيو مميكف 70 يبمغ مالي دعـ بتقديـ 1973 أكتكبر حرب خبلؿ قطر، دكلةكقامت 
 مساندتيا كاستمرت الحربي، المجيكد في لممساىمة ميزانيتيا مف قطر خفضت كما، (2014 الحديدم،

 الدسكقي،) القتاؿ مف يكمان  كعشريف كاحد بعد النار إطبلؽ كقؼ في التفكير بدأ حتى كسكريا لمصر
2013). 

                                                           
  ليكوف ثالث رئيس  ،1970سبتمبر  28تولي الرئيس محمد أنور السادات رئاسة جميورية مصر العربية بعد رحيؿ جماؿ عبد الناصر في

، حيث تـ اغتيالو، وخمفو في الحكـ الرئيس 1981أكتوبر  6وحتى  1970سبتمبر 28فترة ما بيف ؛ في ال1952لمصر بعد ثورة يوليو 
 .(2011سالـ، )محمد حسنى مبارؾ 
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 (اإلسرائيمية) -السالـ المصرية  معاىدة 

لرئيس كقؼ احيف  ،في مجمس الشعب المصرم 1977نكفمبر  9 شارة بدئيا فيانطمقت إ
ذا كاف في ىذا ما يحمى جندم أك إف يسافر إلى آخر ىذا العالـ نو مستعد ألالسادات ليعمف أ

ت إلى الكنيس .ستدىش حينما تسمعو يقكؿ أنو مستعد لمذىاب "إلى بيتيـ.. (سرائيؿ)إ. إف .ضابط.
في القاىرة نص  حداث تتتابع بسرعة إلى أف حمؿ السفير األمريكيذاتو كمناقشتيـ". ىكذا بدأت األ

: 1992المجدكب، ) . لتبدأ رحمة القرف العشريف..*الدعكة المكجية لمرئيس السادات لزيارة القدس
97). 

كالدكؿ أكساط الشعب المصرم  أثارت ىذه الزيارة كالمبادرة ضجة كذىكؿ غير مسبكؽ لدل
ىيكؿ: "أتصكر أم يقكؿ محمد حسنيف  كفي ىذا الصدد الشعبي كالرسمي، العربية، عمى المستكييف

كاممة مع الدكؿ شيء إال الذىاب إلى القدس، كالتي عمى أثرىا أصبحت مصر في حالة مف القطيعة ال
 .(33: 2000)ىيكؿ،  العربية"

 نتيجة ،ة األقطار العربية األخرلتعرضت لو كافأسكة بما  كتعرضت السياسة القطرية لبلختبار
في أعقاب زيارة الرئيس  ،(اإلسرائيمي) –راع العربي العربي حكؿ سبؿ تسكية الص –ؼ المصرم بلخال

سبتمبر  17 في **كامب ديفيد ، ثـ تكقيع اتفاقية1977نكفمبر  19 يالمصرم أنكر السادات لمقدس ف
كلقد نجحت السياسة القطرية في اتباع خط متكازف  .1979مارس  26كمعاىدة السبلـ في  ،1978

بلت التي كاجيت التضامف العربي في ذلؾ الكقت، حيث تجاه ىذه القضية التي مثمت أىـ المعض
، (اإلسرائيمي) –جمعت في ىذا الخط بيف مقتضيات تحقيؽ كؿ مف الحؿ العادؿ لمصراع العربي 

 .(225: 1992)آؿ ثاني،  عربي كالحفاظ عمى دكر مصر العربيكالتضامف ال

 20ب ديفيد في كام يةدر بياف عف مجمس الكزراء القطرم حكؿ اتفاقعمى أية حاؿ، ص
 عميو استقر   بما قطر دكلة مف كالتزامان ككاف عمى النحك التالي: "عمف فيو مكقفو ، أ1978سبتمبر 

 مجمس يعمف .كالرباط الجزائر مؤتمرم كبخاصة العربية، القمة مؤتمرات كقرارات العربي جماعاإل
 أساسان  تشكؿ ال ديفيد مبكا مؤتمر كثيقتا تضمنتيا التي النتائ  فأ ترل قطر حككمة فأ الكزراء

                                                           

-  9  الرئيس المصري محمد أنور السادات يعمف استعداده لمحادثات سالـ م  إسرائيؿ. ورئيس الوزراء اإلسرائيمي 1977نوفمبر :
 بيجف يوافؽ.مناحيـ 

-  *19-21  لقاء خطاب في الكنيست 1977نوفمبر : الرئيس السادات فاجئ العالـ بزيارتو إلسرائيؿ والصالة في المسجد األقصى وا 
 )البرلماف( اإلسرائيمي.

-  **17  توقي  اتفاقية "إطار لمسالـ في الشرؽ األوسط" بيف الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء 1978سبتمبر :
 (.2001شاكر، بيجيف، وبحضور الرئيس األمريكي جيمى كارتر، في كامب ديفيد بالواليات المتحدة )اإلسرائيمي مناحـ 
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 بجميع ليييب الكزراء مجمس كأف ،المنشكدة الشاممة العادلة السممية لمتسكية السميـ لمتمييد صالحان 
 ىذه في معان  نكاجييا التي التاريخية المسؤكلية تقدير حؽ منيا كؿ تقدر أف الشقيقة العربية الدكؿ

 التغمب عمى المخمص بالعمؿ الحكمة تغميب ىك يةالمسؤكل ىذه تفرضو ما كأىـ ،الدقة البالغة الظركؼ
 النيائي المبيف النصر لبمكغ منيا البد التي صفنا كحدة لتحقيؽ الخبلفات كانت ان كأيٌ  ،الصعكبات عمى
 .(437 – 436: 1978، الكثائؽ الفمسطينية العربية) "الخالدة متناأل نرجكه الذم

"ىك كؿ كاحد عنده كشؾ عمى الخمي  ىيعمؿ  تعميؽ السادات بجممتو الشييرة قائبلن:كقد كاف 
 (إسرائيؿ)دكلة"، ككاف ذلؾ ردان عمى اعتراض قطر، عمى تكقيع مصر عمى اتفاقية كامب ديفيد، مع 

 .(2015)حسف، 

اجتمع كزراء ، 1979مارس  26في  (إسرائيؿ)السبلـ بيف مصر ك معاىدةع يتكقأعقاب كفي 
، كاتخذكا (إسرائيؿ)ليكـ التالي مف تكقيع معاىدة السبلـ مع الخارجية كاالقتصاد العرب في بغداد في ا

قراران بسحب السفراء العرب مف مصر فكران، كالتكصية بقطع العبلقات السياسية كالدبمكماسية مع 
ا تعميؽ عضكية مصر في الجامعة العربية، مع نقؿ مقر ك الحككمة المصرية خبلؿ شير، كما قرر 

 .(87: 1987رياض، ) لى تكنسامعة بصفة مؤقتة إالج

كيكضح الجدكؿ التالي طبيعة االتصاالت الثنائية بيف جميكرية مصر العربية كدكلة قطر 
و في أكاخر كلكف نبلحظ أن   .اتصاؿ ثنائي بيف البمديف 47راء إجـ تحيث ، 1981-1970الفترة خبلؿ 

يف البمديف، كيمكف إرجاء م تكاصؿ بقرف الماضي لـ يتـ إجراء أال مف اتنيكبداية الثماني السبعينيات
 (إسرائيؿ)ذلؾ إلى المقاطعة العربية لجميكرية مصر العربية بعد تكقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع 

، في المقابؿ شيدت 1979في عاـ  (إسرائيؿ)، ككذلؾ تكقيع معاىدة السبلـ مع 1978في عاـ 
 –عمى مدل العبلقات المصرية متكاصمة كىذا يدلؿ اتصاالت ثنائية  1977األعكاـ السابقة لعاـ 

 القطرية في بداية السبعينيات.

 لقاء وزاري لقاء رئيس الوزراء برقية واتصاؿ مبعوث خاص لقاء رئاسي السنوات
1971  2 1 1 2 
1972    1  
1973 1 3 4 1  
1974 1 2 1   
1975  5 4  4 
1976 2 2 2  1 
1977  1 2  1 
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1978   3   
1979      
1980      
1981      
 8 3 17 15 4 المجموع

 1981-1970المصرية مع قطر خبلؿ فترة  االتصاالت الثنائية (: يكضح01الجدكؿ رقـ )
 .(100-84 :1998)أبكطالب،  إلى المصدر: مف إعداد الباحث، استنادان 

 العالقات االقتصاديةثانيًا: 

شاركت في  1971مبر سبت 17 في العربية في أعقاب انضماـ قطر لعضكية الجامعة
باإلسياـ في  كقامت. العربية الكحدة االقتصاديةحيث شارؾ مندكبك قطر في مجمس ، ياطتأنش

مؤسسات كصناديؽ التمكيؿ كالتنمية العربية كالمخصصة لدعـ مشركعات اإلعماؿ كاالستثمار عمى 
عة العربية كالمنبثقة الجامالمرتبطة ب مستكل الكطف العربي، كما ساىمت دكلة قطر في جميع المنظمات

 .(222: 1992)آؿ ثاني،  %(3.92ية )منيا، كتبمغ حصة قطر في مكازنة الجامعة العرب
طالب، )أبك  في النقاط التالية ،العبلقات االقتصادية بيف البمديف إجماؿ مؤشراتكيمكف 

1998 :174-213): 
 مصرم ( جنيو8.225.000) )صادرات ككاردات(مع قطر  التبادؿ التجارم المصرم جماليإ بمغ -

  .1981-1971خبلؿ الفترة 
 2698 بمغ إجمالي الطبلب الكافديف مف قطر المقيديف في الجامعات كالمعاىد العميا في مصر -

 . 1981-1971خبلؿ الفترة  س كالبكالكريكس كالدراسات العميامرحمة الميسانطالب في 
إلى  1975ر في الفترة مف فيما يخص بمبالغ الدعـ كاليبات التي حصمت عمييا مصر مف قط -

  .مميكف جنية مصرم 53.4فقد كصمت إلى  1977
( عامؿ كفي 5750، )1975( عامؿ في عاـ 2850بمغ تقدير عدد العامميف المصرييف في قطر) -

 .1980عاـ 
كقد قامت دكلة قطر بتكقيع العديد مف االتفاقيات االقتصادية مع جميكرية مصر العربية خبلؿ 

 :(133-126 :1992)آؿ ثاني،  اآلتي، كىي ك1981-1970الفترة  ما بيف 
 .1974 العماؿ المصرييف بقطر تكظيؼنظيـ تفاؽ بشأف تإ -
 .1975ضماف قرض إعادة فتح قناة السكيس في عاـ  تفاقيةإ -
 .1975تفاقية قرض لمحككمة المصرية في عاـ إ -
 .1975تفاقية الصحة كصناعة األدكية في عاـ إ -
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 .1976 تفاؽ تعاكف صحيإ -

 العالقات العسكريةثًا: ثال

كانت أبرز التكصيات العربية التي مزجت بيف الصناعة الحربية المصرية كاألمكاؿ العربية 
بصكرة صريحة ككاضحة، تمؾ التي دعا إلييا مؤتمر التنمية الصناعية الثاني لمدكؿ العربية الذم عقد 

نيع الحربي تدعميا رؤكس في الككيت، كنصت عمى إنشاء ىيئة عربية لمتص 1971نكفمبر  17في 
أمكاؿ عربية، كتعتمد عمى البنية التحتية لمقاعدة الصناعية المصرية األصمية التي سبؽ أف أكجدتيا 

 .مسينياتالمصانع الحربية المصرية في مطمع الخ

كفي ىذا التكجو المصرم كاالستجابة الخميجية تـ تأسيس "الييئة العربية لمتصنيع" في منتصؼ 
كؿ مف السعكدية كقطر كدكلة اإلمارات العربية، كىي الدكؿ التي قدمت رأس الماؿ  بيف 1975عاـ 

ية األساسية نمميكف دكالر لكؿ طرؼ، في حيف قدمت مصر الب 260عبر أنصبة متساكية بمغت 
مة المصرية إضافة إلى األيدم العاممة مف خبلؿ أربعة مصانع حربية قائمة كمممككة لمحكك  ،لممشركع

 .(118: 1998طالب، )أبك الشركات  كعدد آخر مف

تحددت أىداؼ تأسيس الييئة العربية لمتصنيع في تطكير القدرات العربية عمى إنتاج األسمحة 
ناحية العممية سد حاجات المساىميف العرب مف البصكرة مستقمة عف إرادة القكل العظمى، كمف 

فائض المتكقع إلى البمداف العربية سعار استيرادىا، كتصدير الالمعدات العسكرية بأسعار أقؿ مف أ
، فضبلن عف تمكيف الجيكش صر إلى منت  كمصدر رئيسي لؤلسمحةكتحكؿ م ،كاإلسبلمية األخرل

كتجنب االزدكاجية كالتكرار في  ،العربية مف القتاؿ فترة أطكؿ، كتحقيؽ التعاكف كالتنسيؽ العربي البيني
 .عسكريةالقدرات ال

نشأت خبلفات  ،1977 عاـ فبعد زيارة السادات لمقدس في نكفمبرلـ تدـ ىذه التجربة طكيبلن، 
كتكترات سياسية داخؿ الييئة، كفي سياؽ إجراءات المقاطعة العربية، "قررت الدكؿ العربية الثبلث 

نياء كجكدىا مف الناحية القانكنية من ،ساىمة أف تتكقؼ عف تمكيؿ أنشطة الييئةالمي  أكؿ يكليك  ذكا 
مؿ بالمكازنات االستثمارية لمشركات التي تساىـ فييا الييئة، كقد رفضت مصر ، مع إيقاؼ الع1979

قرار إلغاء الييئة كاحتفظت باسميا كقانكنيا كىيكميا التنظيمي، كما استمرت الييئة في إنتاج السبلح 
 .(120-119 :1998طالب، )أبك  ىا ىيئة مصرية كليست عربيةباعتبار 



 

20 
 

 العالقات الثقافيةرابعًا: 

حضػػكر معػػارض المشػػاركة فػػي النػػدكات الثقافيػػة ك  العبلقػػات الثقافيػػة بػػيف البمػػديف عمػػى اقتصػػرت
 1969معػػػرض القػػػاىرة الػػػدكلي لمكتػػػاب الػػػذم بػػػدأ عػػػاـ الكتػػػاب فػػػي كػػػبل البمػػػديف، حيػػػث أقامػػػت مصػػػر 

يعػػػد كاحػػػدان مػػػف أبػػػرز المناسػػبات المصػػػرية الخاصػػػة بنشػػػر كتكزيػػػع  كالػػذم عقػػػده بصػػػفة دكريػػػة، كيتػػكالى
ب لسػنة ، حيث شاركت دكلة قطر في المعػرض الػدكلي العاشػر لمكتػارم كالعربي كاألجنبيالكتاب المص

امتنعػػػت الػػػدكؿ العربيػػػة  1981ك 1980كالجػػدير بالػػػذكر أنػػػو فػػػي عػػاـ ، الػػذم عقػػػد فػػػي القػػػاىرة 1978
كفػي في المعرض،  (إسرائيمي)جناح  كلكجكدكالناشركف العرب مف المشاركة في معرضي الكتاب كذلؾ 

  .1980ك 1977في عامي  لؾكذأقيمت في قطر  اركت مصر في معارض الكتاب التيالمقابؿ ش

مختمفػػة، فقػػد كبالنسػػبة إلػػى النػػدكات الثقافيػػة التػػي عقػػدت فػػي مصػػر كدعيػػت إلييػػا دكؿ عربيػػة 
اقتصػػػرت عمػػػى حمقتػػػيف دراسػػػيتيف عقػػػدتا عمػػػى ىػػػامش أعمػػػاؿ معرضػػػي القػػػاىرة الػػػدكلي لمكتػػػاب عػػػامي 

 .(149: 1998)أبكطالب،  ا دكلة قطرم، حيث شاركت فيي1979ك 1978
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 (2010 – 1981)القطرية  –تطور العالقات المصرية  المبحث الثاني:

 تمييد
"نائب  حسنى مبارؾ الرئيساستمـ  ،1981أكتكبر  6 بعد اغتياؿ الرئيس السادات في

كقد لمسادات  كرية خمفان لرئاسة الجميه بعد إجراء استفتاء شعبي عمى اختيار  الحكـ في مصر السادات"
التي بدأىا السادات في مفاكضات كامب ديفيد،  (سرائيؿ)إاستكمؿ الرئيس مبارؾ عممية السبلـ مع 

 .كبالتالي فقد كانت سياسة مبارؾ امتدادان لسياسة السادات

مف خبلؿ دراسة العبلقات السياسية  القطرية –العبلقات المصرية تطكر استعراض  كيمكف
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:فيةاكالعسكرية كالثقكاالقتصادية 

 أواًل: العالقات السياسية

نشأ مجمس التعاكف لدكؿ الخمي  العربي، كمنظمة سياسية اقتصادية  1981مايك  25في 
مف أجمو، كالذم  أنشئكالغرض الذم  يإقميمية بطبيعة المبادئ كاألىداؼ التي أخذ بيا نظامو األساس

داة لمتعاكف بيف الدكؿ األعضاء فييا، كأداة لدعـ الركابط التاريخية المختمفة جعؿ مف ىذه المنظمة أ
 .(20 :1992)آؿ ثاني،  بعضيا باآلخرالتي تربط بيف ىذه الدكؿ 

التعاكف لدكؿ الخمي   سالسياسة القطرية التي أفضت إلى تشكيؿ مجم تكجيياتمع  كاتساقان 
جمع عربي يقكـ في إطار ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية، العربية مف الطبيعي أف تؤيد ىذه السياسة كؿ ت

 في بغداد في تأسيسو أيعمفالذم  كلذلؾ بادرت دكلة قطر إلى الترحيب بقياـ مجمس التعاكف العربي
مف )مصر كاألردف كالعراؽ كاليمف(، كذلؾ رحبت دكلة قطر  الذم يضـ كبلن ، ك 1989 فبراير 16

 ،1989 فبراير 17 في المغربية مراكش مدينة في قيامو عف أيعمفالذم  بإعبلف االتحاد المغاربي
مف )المغرب كليبيا كالجزائر كتكنس كمكريتانيا(، كينبع التأييد القطرم لقياـ ىذيف  كالذم يضـ كبلن 

االتحاديف باعتبار أنيما يمثبلف في حينو خطكتيف ىامتيف عمى طريؽ التعاكف العربي المشترؾ، 
ع كممة األمة العربية كصيانة حقكقيا، كأعربت دكلة قطر عف تمنياتيا بأف كرافديف قكمييف في تيار جم

يكمؿ النجاح ىذيف التجمعيف فيما يستيدفانو في تحقيؽ مصمحة دكليما خاصة كاألمة العربية 
 (.2014، الفقيو) امةكاإلسبلمية ع

                                                           
  استمـ الدكتور صوفي حسف أبوطالب "رئيس مجمس الشعب المصري" رئاسة 1981أكتوبر  6بعد اغتياؿ الرئيس السادات في ،

، ثـ استمـ 1981اكتوبر  14وحتى صباح األربعاء الموافؽ  1981أكتوبر  6أياـ فقط مف عصر الثالثاء الموافؽ  8الجميورية لمدة 
الرئيس محمد حسنى مبارؾ "نائب السادات" الحكـ في مصر بعد إجراء استفتاء شعبي عمى اختيار مبارؾ لرئاسة الجميورية خمفا لمسادات 

 .(2012)مجدي، % 98.46الذي سجؿ التاري  المصري أنو فاز فيو بنسبة 
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عبلقة قكية أما العبلقة بيف مصر كقطر في الثمانينيات كالتسعينيات مف القرف الماضي كانت 
قطر األسبؽ،  رال تختمؼ عف عبلقة مصر بسائر دكؿ الخمي ، كارتبط الشيخ خميفة آؿ ثاني أمي

ريع كحسنى مبارؾ الرئيس المصرم األسبؽ بعبلقة صداقة، كدشف الشيخ خميفة في مصر عدة مشا
سكانية حممت اسمو  .(65: 2014 )شراب، اقتصادية كا 

العشريف، تغيران في أكضاعيا السياسية، فقد اتجيت  شيدت قطر في منتصؼ تسعينيات القرفك 
بأف قطر بحاجة  بف خميفة آمف الشيخ حمد كالبدء بسياسة جديدة، فقدقطر إلى التخمص مف الماضي، 

دكلي، كليذا كاف لمشيخ حمد أفكاران مختمفة  معتدالن بدعـ لتغيير مكقعيا بشكؿ اساسي لتصبح بمدان قياديان 
 1977معيد ككزيران لمدفاع في عاـ ده بالنسبة لمستقبؿ قطر منذ تعيينو كليان لبعمؽ عف تمؾ التي لكال

 .(2012)ركبرتس، 

عمؿ عمى سمخ قطر عف التبعية  ،1995أثر انقبلب عاـ  كبعدما أطاح حمد بف خميفة بأبيو
ي ىذا األمر لقى غضبان كرفضان سعكديان الت ،يتو مع الكاليات المتحدةلمسعكدية، كذلؾ بتكثيؽ تبع

استمرت في استقباؿ األمير السابؽ الشيخ خميفة بمراسيـ رسمية، في إشارة إلى عدـ اعترافيا بالحكـ 
، 1996الجديد. كقد حاكلت الرياض بمساعدة القاىرة إعادة األب إلى العرض في انقبلب مضاد عاـ 

 .(60-30 :2014)شراب،  قبؿ فرنسا كالتي أبمغت قطر بذلؾ كشؼ خيكطو مف

يؽ في المحاكلة االنقبلبية الفاشمة التي نفذىا أفراد مف الجيش كالشرطة، بالتعاكف التحق كأدل
، (78: 2004، )سيؼ آخريف 18إضافة إلى مع أفراد مف العائمة المالكة إلى إعداـ ابف عـ األمير 

نسمة مف جنسيتيـ  5266كقاـ األمير حمد بف خميفة بتجريد قبيمة الغفراف كالتي يقدر عددىا بػ 
، كذلؾ عمى إثر اتياـ أفراد بالقبيمة بمساعدة كدعـ كالده بانقبلب مضاد عاـ 2004طرية عاـ الق

، كعمى الرغـ مف اعتراضات منظمات المجتمع المدني إال أنو لـ 1995عمى انقبلبو عميو عاـ  1996
 .(75: 2013الجمكلي، ) يثنو ذلؾ عف الرجكع بقراره

 مبارؾ األسبؽ الرئيس قطر اتيمت كقد كالدكحة، اىرةالق بيف العبلقات تدىكرتكعمى إثر ذلؾ 
عادة حمد بالشيخ لئلطاحة انقبلبية محاكلة كراء بأنو  العبلقات كبدأت جديد، مف الحكـ سيدة إلى كالده كا 
، إذ حاكلت قطر في المنطقة، خصكصان بعد أف بدأت قطر تبحث عف دكر محكرم سمبيان  منحى تأخذ

، كبالتأكيد عمى حساب كم المصرم مثؿ: السكداف كفمسطيفالنفكذ الحيأف تمعب دكران في قضايا ضمف 
مصر التي تراجع دكرىا اإلقميمي كالدكلي ركيدان ركيدا بسبب سياسة االنكفاء عمى الذات التي اعتمدىا 

 .(2009)عبد الكريـ،  عمى حساب دكره المحكرم بالمنطقة النظاـ المصرم
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 فاقت كالتي المنطقة تاريخ في الفضائية المحطات قكلأ مف كاحدة الجديد األمير استقدـ كقد
 اتيخمسين في الناصرية القاىرة مف تبثو كانت كما ،"العرب صكت" اإلذاعية المحطة تأثيرىا في

 إعبلمي تراشؽ كجرل ،متدىكران  منحى القطرية المصرية العبلقات أخذت حتى الماضي القرف اتيكستين
 بعض ىناؾ كانت ذلؾ كرغـ المصرم، اإلعبلـ جانب فم خصكصان  متدنية مستكيات إلى كصؿ

 ،دكلية مناسبة أك عربية قمة مف أكثر في حمد الشيخ مع مبارؾ الرئيس التقى فقد اإليجابية الكمضات
 إحدل في صرح مبارؾ األسبؽ الرئيس أفكيذكر . كالتراجع بالفتكر تميزت مجمميا في العبلقات كلكف

 دكالر مميكف ئةاسبعم عف يزيد ما المصرية الحككمة لىإ رسؿأ قطر أمير أف الرسمية الجمسات
 الكدية غير العبلقات رغـ جديدة قاطرات لشراء كذلؾ ،المصرية الحديد السكؾ فؽامر  ككارث لمكاجية

 .(2015)الفقي،  الكقت ذلؾ في البمديف بيف

ف انقبلب في قطر لـ يكف في تغير الحاكـ فقط، بؿ كا 1995أف انقبلب عاـ  ويرى الباحث:
المالية لتحقيؽ سياستيا السياسي لمقيادة القطرية الجديدة التي طكعت قدرتيا اإلعبلمية ك بالني  كالفكر 

ىي سياسة الدكلة، عمى  الحاكـتعتبر سياسة  ؛الخارجية، كىذا يدفعنا إلى القكؿ أننا في الدكؿ العربية
 دكلية ىي سياسة الحاكـ.العكس مف الكاليات المتحدة األمريكية التي تعتبر سياسة ال

باألردف،  عماف في عقد كالذم 1996عاـ  فريقياأ كشماؿ األكسط الشرؽ دكؿ في مؤتمرك 
 في المؤتمر عقد عمي االتفاؽ كتـ األمر حسـ ف تستضيؼ المؤتمر التالي لدييا.. كلكفحاكلت قطر أ

 بمدينة المؤتمرات قاعة يإل جاسـ بف حمد القطرم الكزير بالقاىرة، كعمى إثرىا تكجو التالي العاـ
 حاربت قد مصر كانت إذا: "كقاؿ التاريخي قطر دكر عف فيو كتحدث ،ن صحفيا مؤتمران  كعقد الحسيف

 لمسبلح كدفعنا األمكاؿ قدمنا فقد ،النصر ىذا في شركاء فنحف المجيدة أكتكبر حرب في كانتصرت
 يدرككا أف عمييـ: "كقاؿ"، النصر كتحقيؽ االنتصار صاحبة أنيا مصر عيتدٌ  أف يجكز كال ،كالعتاد
 .(2014 الحديدم، )السيد" عمييـ حكران  ليس كىك ،أكتكبر نصر في أيضان  دكرنا

 العالقات االقتصاديةثانيًا: 

عمى خطكة ىامة في مجاؿ إحياء النمك االقتصادم  1990 عاـ أقدمت قطر في أكتكبر
في كممتو  "مبارؾ عمى الخاطر" خارجيتيات عمى لساف كزير كالتنمية في البمداف النامية، حيث أعمن

ا إلغاء ديكني 1990أكتكبر  5أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا الخامسة كاألربعيف بتاريخ 
ة الخارجية صدر بياف مف كزار  1990أكتكبر  8ثر ذلؾ كفي المستحقة عمى ىذه الدكؿ، كعمى إ

يا عمى شقيقاتيا الدكؿ العربية كغيرىا مف الدكؿ النامية إلغاء الديكف المستحقة ل القطرية أعمنت فيو
                                                           

 نوفمبر 6 في القناة بث بدأ. ثاني آل خليفة بن حمد قطر أمير من منحة دوالرا، مليون 651 بمبلغ 6991 عام في زيرةالج قناة بدأت 

 )قناة الجزيرة، ويكبيديا(. 6991
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مف مصر كسكريا كالمغرب كتكنس كمكريتانيا كالصكماؿ كغينيا  كفكائد تمؾ الديكف، كقد شمؿ القرار كبلن 
كأكغندا كالكاميركف كمالي، كبيذا البياف تعتبر دكلة قطر مف الدكؿ السباقة إلى إلغاء الديكف كفكائدىا 

لحاقيا بركب التقدـ االقتصادم عف الدكؿ ال نامية، كذلؾ مساعدة ليا عمى تطكير اقتصادىا كا 
 .(251-205: 1992)آؿ ثاني،  كاالجتماعي

كذلؾ لؤلسباب ، فريقيةفي المنطقة العربية كاأل تيتـ قطر بمصر باعتبارىا دكلة محكريةك 
 التالية:

طر، نتيجة مركر ثمثي إنتاج دكؿ الخمي  تعد قناة السكيس شريانان حيكيان لمدكؿ الخميجية بما فييا ق .1
 .(84: 2012)خميفة،  كالغاز عبرىامف البتركؿ 

 العامميف في قطر المصرييف بمغ عدديحيث  ،تستقطب قطر العديد مف العمالة المصرية .2
 ،(2014)نجيب،  % مف إجمالي عدد السكاف في الببلد7.78كىك ما يمثؿ  ،عامؿ 180.000

منيـ أطباء كميندسيف كخبراء قانكنييف كعامميف في القكات المسمحة  كما أف ىناؾ عددان كبيران 
 .(2012)أبكدنيا،  كالشرطة، ككؿ ىذه العمالة تعمؿ في القطاعيف الحككمي كالخاص

عمى العمالة المصرية في قطر، بيف مصر كقطر  الثنائية العبلقات السياسية في تقمباتلرت اأثٌ  .3
 مصر لمعارضة نتيجة ،1997 نكفمبر في االقتصادم المؤتمر انعقاد بافإ حيث ظير ذلؾ

 ترحيؿ خبلؿ مف مصر عمى ضغكط ممارسة إلى قطر عما دف كىك التكقيت، ىذا في النعقاده
 القطرييف عمى سفر رسـك فرض نحك مصر دفع الذم األمر ،لدييا العامميف المصرييف الرعايا

 بسبب بالطرد ميدديف أنفسيـ قطر في المصرييف مف الكثير كجد كقد مصر، إلى الداخميف
 بيف البمديف. سياسيةال خبلفاتال

مميكف  147حكالي  2009، كالتي بمغت عاـ 22تحتؿ االستثمارات القطرية في مصر المرتبة الػ .4
مشركعان في قطاعات الخدمات  223مميكف دكالر، شممت  184حكالي  2008دكالر، كفي 

 معمكمات كالسياحة.كتكنكلكجيا ال كاإلنشاءات كالصناعة كالزراعة
مميكف دكالر، كمثمت الصادرات  287حكالي  2010سجؿ التبادؿ التجارم بيف مصر كقطر عاـ  .5

 59.2مميكف دكالر ، فيما بمغت الكاردات المصرية مف قطر حكالي  227.8المصرية منيا حكالي 
 .قطر(-)سفارة جميكرية مصر العربية في الدكحة مميكف دكالر

لى دكلة قطر، حيث تبيف  (02رقـ )الجدكؿ  أشار .6 إلى قيمة الصادرات كالكاردات المصرية مف كا 
( 2007-2002(، )1995-1990أف الميزاف التجارم لمصر خبلؿ الفترتيف األكلي كالثالثة )

مميكف دكالر عمى الترتيب، إال أف الميزاف التجارم  3.09، 3.00كاف مكجبان حيث بمغ نحك 
( تحكؿ ليككف في غير 2013-2008(، )2001-1996رابعة )لمصر خبلؿ الفترتيف الثانية كال

 مميكف دكالر عمى الترتيب. 9.19-، 1.10-صالح مصر مع قطر، حيث بمغ نحك 
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قيمة الصادرات المصرية  البياف
 إلى دولة قطر

قيمة الواردات المصرية مف 
 دولة قطر

الميزاف 
 التجاري

 3.00 مميوف دوالر 3.78 مميوف دوالر 6.78 1990-1995
 1.10- مميوف دوالر 6.21 مميوف دوالر 5.11 1996-2001
 3.09 مميوف دوالر 8.61 مميوف دوالر 11.70 2002-2007
 9.19 - مميوف دوالر 244.81 مميوف دوالر 235.62 2008-2013

لى دكلة قطر خبلؿ الفترة 02الجدكؿ رقـ ) (: يكضح قيمة الصادرات كالكاردات المصرية مف كا 
(1990-2013) 

  .(15-13: 2015كآخركف،  رفعت،)المصدر: مف إعداد الباحث، استنادا إلى 

في  يماالتي تنظـ التعاكف الثنائي بين تكالبركتكككالت كالمذكرارتبط البمداف بعدد مف االتفاقيات ي .7
 :القطاعات المختمفة كمف بينيا

 تاري  النفاذ تفاؽاسـ اإل  ـ
 7/6/1990 تفاؽ إنشاء لجنة عميا مشتركةإ  .1
 16/12/1990 تفاؽ إعبلميإ  .2
 24/3/1991 تفاؽ نقؿ جكمإ  .3
 25/10/1990 تفاؽ ثقافيإ  .4
 20/8/1990 تفاؽ التبادؿ التجارم كالتعاكف االقتصادم كالتقني كتشجيع االستثمارإ  .5
 16/1/1991 تفاؽ تعاكف في مجاالت التعميـ كالبحث العمميإ  .6
 13/6/1993 تفاؽ تعاكف في مجاؿ الشباب كالرياضةإ  .7
 14/7/2006 تفاؽ تشجيع كحماية االستثماراتإ  .8
 2/12/1999 مذكرة تفاىـ في مجاؿ تنظيـ المكاصفات كالمقاييس  .9

 25/5/2004 مذكرة تفاىـ في مجاؿ تنظيـ العمالة  .10
بركتكككؿ لمتعاكف في مجاؿ تبادؿ الكثائؽ كالمعمكمات مع الييئة العامة   .11

 لدار الكتب كالكثائؽ المصرية
17/3/2005 

                                                           
  2015)رفعت، مفيـو الميزاف التجاري: يشير مفيوـ الميزاف التجاري إلى الفرؽ بيف قيمة صادرات وواردات مصر إلى أو مف دولة قطر :

13). 
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 17/3/2005 مذكرة تفاىـ لمتعاكف في مجاؿ مكافحة الجريمة  .12
 17/3/2005 2007-2005البرنام  التنفيذم التفاؽ التعاكف الثقافي لؤلعكاـ   .13
 17/3/2005 مذكرة تفاىـ في مجاؿ التقييس  .14
-2005البرنام  التنفيذم لمتعاكف في مجاؿ التربية كالتعميـ لؤلعكاـ   .15

2008  
17/3/2005 

 التعاكف الثنائي بيف مصر كدكلة قطر تاالتفاقيات كالبركتكككالت كالمذكرايكضح (: 03ؿ رقـ )الجدك 

 .قطر(-)سفارة جميكرية مصر العربية في الدكحة إلى مف إعداد الباحث، استنادان  المصدر:

 عسكريةال العالقاتثالثًا: 

أغسطس  2 في لمككيتاالجتياح العراقي بعد  القطرية –تطكرت العبلقات العسكرية المصرية 
بكجكد القكات العراقية في الككيت  قطر كباقي دكؿ الخمي  بأف أمنيا بات ميددان أدركت  ، حيث1990

كعقد ، سريعان ك  في ىذه المنطقة كاف حادان  عمى نحك ييدد بقية دكؿ الخمي . كمف الطبيعي أف رد الفعؿ
"االستجابة لطمب المممكة العربية  قراران كاتخذ  ،1990أغسطس  10في القاىرة مؤتمر القمة العربية في 

 ،عف أراضييا السعكدية كدكؿ الخمي  العربية األخرل لنقؿ قكات عربية لمساندة قكاتيا المسمحة دفاعان 
  ."كسبلمتيا اإلقميمية ضد أم عدكاف خارجي

جندم مف قكاتيا إلى المممكة  35.000كبناء عمى طمب دكؿ الخمي ؛ قامت مصر بإرساؿ 
 770صاركخ مضاد لمدبابات،  252مدفع ميداف كىاكف،  330دبابة،  358السعكدية، ككذلؾ  العربية

م صكاريخ الرئيس مبارؾ أف مصر سكؼ تدمر، بدكف إبطاء، أ أكدٌ  1990سبتمبر  7مدرعة، كفي 
 .(481-420 :1995)الخترس، كآخركف  عراقية تنصب في السكداف

 الخفجي مدينة عمى السيطرة مف العراقية القكات مف كحدات تمكنت ،1991 يناير 29كفي 
التي قامت بتكفير  *القكات القطرية إلى باإلضافة السعكدم الكطني الحرس قكات كلكف السعكدية،

الدعـ النارم لقكات الحرس الكطني السعكدم خبلؿ قتاليا في شكارع مدينة الخفجي ضد القكات 
 باستخداـ الكندية التحالؼ لقكات قطر سمحت ماكالعراقية حتى تمكنتا مف السيطرة عمى المدنية، 

 .)حرب الخمي  الثانية، كيكيبيديا( الببلد داخؿ جكية قاعدة
                                                           

  مدينة الخفجي مدينة سعودية ذات أىمية استراتيجية كونيا معبرا لحقوؿ النفط الشرقية لمسعودية ولـ تكف الخفجي محمية بقوة كبيرة مف
 (.427: 1995)الخترس، وآخروف  غمتو القيادة العسكرية العراقيةالقوات السعودية األمر الذي است

*  1995)الخترس، وآخروف جندي  2600ؾ في العمميات العسكرية فيما ُيسمى حرب تحرير الكويت يقدر عدد القوات القطرية المشار :
427.) 
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أكضاعيا االقتصادية بصكرة لـ تسمـ مصر مف آثار العدكاف العراقي عمى الككيت كتأثرت 
 بسبب االجتياحفي الككيت كالعراؽ  فمثبل "عاد عدد كبيير مف العماؿ المصرييف الذيف يعممكف ،سمبية

لؼ عامؿ عادكا إلى مصر حتى منتصؼ أ 350كأفادت المصادر المصرية أف نحك  ،العراقي لمككيت
 . 1990 ديسمبرشير 

مميارات دكالر مف الديكف التي أقرضتيا لمصر،  7كعميو قررت دكؿ الخمي  إسقاط ما يعادؿ 
حككمة المصرية لمكاجية االلتزامات التي مف الدكؿ الخميجية لم كبيران  كبذلؾ فإف ىذا المبمغ يمثؿ دعمان 

 .(250-249 :1995)الخترس، كآخركف  العراقي لمككيت ى تبعات االجتياحترتبت عم

اتسـ المكقؼ العربي )االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ(  2003 عاـ كفي حرب الخمي  الثالثة
في شـر الشيخ  2003 باالنقساـ، إذ عمى الرغـ مما خرج بو بياف مجمس الكزراء المنعقد في مارس

كعدـ  ،في عدكانيا عمى العراؽ مكاليات المتحدةعدـ تقديـ تسييبلت عسكرية لمف االتفاؽ عمى  ،بمصر
 مصر، حيث سمحت المشاركة في ذلؾ، إال إف المكاقؼ الفعمية كانت عمى عكس مف ذلؾ تمامان 
 دكالر سنكيان مميارم  ىلمبكارج الحربية األمريكية كغيرىا عبكر قناة السكيس مقابؿ حصكليا عم

مقيادة لساىمت بالحرب مف خبلؿ نقؿ المركز الرئيسي  فقد أما قطر، كاشنطفكمساعدات مف 
مما يبيف ضخامتيا التي  ،دكالر ممياربنائيا التي كمؼ  (العديد) في قطراألمريكية لمقاعدة الجديدة 

  .العمبلقةجندم بمعداتيـ مف اآلليات الكبيرة كالطائرات  10.000تستكعب حتى 

مف أراضييا، كقد  انطبلقان الكاليات المتحدة  قطر لـ تضع أم قيكد عمى العمميات التي تنفذىاف
ىذه عمى أساس أف  رية بتبريرات غير مقبكلةبرر ىذا الكجكد العسكرم األمريكي عمى األراضي القط

اـ األمريكيكف مكجكديف د كأف إيراف لف تزع  قطر ما ،القكات جاءت لحماية قطر مف التيديد اإليراني
 .(443-441: 2008)فجالي،  قطربعدـ كجكد تيديد إيراني عمى  عمى أراضيا، بينما الكؿ يعمـ

حرب الخمي  الثالثة كزيادة الكجكد األمريكي العسكرم  : إف  يمكف القوؿ تأسيسًا عمى ما سبؽ
جية القطرية، فقد أدل في تعاظـ السياسة الخار  ان لعب دكر  ،المكثؼ في قطر بعد احتبلؿ العراؽ

االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ إلى تعقيد المشيد اإلقميمي، ما أعطى فرصة سانحة لمقيادة السياسية 
مف خبلؿ التحرؾ  ،بفعؿ القكة االمريكية كتحالفاتيا معيا اإلقميميالقطرية لمبركز عمى المسرح 

 السممية.الدبمكماسي النشط لتسكية العديد مف النزاعات المتفجرة بالطرؽ 

 العالقات الثقافيةرابعًا: 

 األنشطة( العديد مف 2010-1981خبلؿ الفترة ) البمديف بيف الثقافية العبلقات شيدت
 البمديف مكاطني بيف العربية كاليكية الثقافي الكعي كتدعيـ ترسيخ شأنيا مف التي الثقافية كالفعاليات
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 األسبكع كمنيا ،المشتركة الثقافية األسابيع قطر المصرية في الثقافة كزارةتنظيـ  الفعاليات ىذه كمف
 احتفاالن  القطرية، بالعاصمة المصرية لمثقافة خصص حيث 2010أبريؿ  22 في جرمأي  الذم الثقافي
 إزالة في الثقافة كتأثير دكر عمي الجانبيف كقناعة تأكيد كسط العربية، لمثقافة عاصمة الدكحة باختيار

 .المعرفة( -المصرية القطرية )العبلقات سياسية تكترات أم

ينظـ الممحؽ الثقافي المصرم بالدكحة عدة أنشطة كالتي تستيدؼ الجالية المصرية، كالتي ك 
قامة االحتفاالت، حيث ينظـ  ىدفيا التعريؼ بمعالـ كحضارة مصر مف خبلؿ عقد العركض الفنية كا 

في شير رمضاف مف كؿ عاـ، مسيعيد  بمدينة المصرييف لرابطة سنكم إفطار المحمؽ الثقافي حفؿ
لمدرسي  ، كيقكـ بتكفير فرص عمؿ جديدةككذلؾ ينظـ احتفاؿ العيد الكطني لجميكرية مصر العربية

 .(2014، بالدكحة المصرم الثقافي )المكتب المدارس المصرية بالدكحة

ة قطر المصرية بدكل الثقافية كاألنشطة الفعاليات مف العديد تنظيـ سنكيان  يتـ طاراإل ىذا كفى
 رفيعة الزيارات تبادؿ عف لمكتب، فضبلن  معارض في المشاركة الفنية، أك الفرؽ صعيد عمى سكاء

  .المعرفة( -المصرية القطرية )العبلقات الثقافي المجاؿ في البمديف بيف المستكل

 :كيكيبيديا( -قطر دكلة في المصرية )الجالية بالدوحة المصري الثقافي المكتبومف مياـ 
 تكثيؽ عمى كالعمؿ قطر كدكلة العربية مصر جميكرية بيف المكقعة الثنائية االتفاقية تنفيذ متابعة -

 .خبلليا مف البمديف بيف الثقافية العبلقات
 مصر في العممية كالييئات كالمؤسسات الجامعات بيف كاألكاديمية الثقافية العبلقات تعزيز -

 .قطر دكلة في كمثيبلتيا
 كالجامعات الرسمية كالجيات كالثقافية التعميمية المؤسسات بيف ما في التعاكف أكاصر تكثيؽ -

 .العربية مصر كجميكرية قطر دكلة في العممية كالمؤسسات كالمراكز كالمعاىد
 بيف كالمقاءات الزيارات تبادؿ تنظيـ طريؽ عف البمديف بيف كالتربكم كالعممي الثقافي التعاكف تنسيؽ -

 .البمديف كبل في المسئكليف
 .قطر دكلة في كالعممية الثقافية األنشطة متابعة -
 كالمكتبات كالثقافية كالتعميمية كالفنية العممية كاإلصدارات كالكثائؽ كالمحفكظات المطبكعات تبادؿ -

 .البمديف بيف ما في الكطنية
 .قطر بدكلة الخاصة المصرية بالمدارس التعميمية العممية سير عمى اإلشراؼ -

   :قطر لةبدو  الخاصة المصرية المدارس
 .قطر بدكلة لمغات المصرية المدرسة -
 .قطر بدكلة الخاصة القاىرة مدرسة -
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   قطر: بدولة العاممة المصرية والروابط المجالس
  .قطر في المصرية الجالية إدارة مجمس -
 .قطر دكلة في المصرية الجالية شباب -
  .قطر في المصرييف نادم -
  .قطر بدكلة المصريات السيدات رابطة -
 .الدكحة دخاف، لمصرييف في مسيعيد،ا رابطة -

 :قطر(-)سفارة جميكرية مصر العربية في الدكحة قطرو  مصر بيف الثقافية المحددات ىـأ مفو 

 عمى سكاء ،كقطر مصر بيف التفاعبلت مف ىائؿو  كـو  لىإ العربية المغة تؤدل :العربية المغة .1
 يديفقطر  في المصرية العمالة مف ان كبير  جزءان  فأ كما الرسمي، غير المستكل كأ الرسمي المستكل
 مف ىائؿو  لكـو  مجاالن  يعطى الكاحدة مغةال فكجكد العمالة، انتقاؿ تسيؿ التي المشتركة لمغة بالفضؿ

 العديد مف أف كما المصرييف، مف اآلالؼ مئات قطر في يقيـ إذ، المشتركة الثقافية التفاعبلت
عقدت مذكرة تفاىـ في مجاؿ تنظيـ العمالة كقد إلييا،  يترددكف أك مصر في يقيمكف القطرييف

  .2004مايك  25المصرية في قطر في 

 ،قطر مع العبلقات تقكية فيميـه  دكره  كاإلسبلمية العربية اليكية تمعب :واإلسالمية العربية اليوية .2
 خمقو حيث مف فعاالن  بعدنا يشكؿ، حيث حيث يعتبر الديف اإلسبلمي ىك الديف الرسمي في الدكلتيف

 الثقافية. كالمنتجات األفكار انتقاؿ يسيؿ تأثير ضاءلف

 تكقيع المثاؿ؛ سبيؿ عمى كمنيا ،القطرية - المصرية العبلقات في ىامان  دكران  يمعب التعميـ :التعميـ .3
 في لمتعاكف التنفيذم لمبرنام  2005مارس  17في  كقطر مصر مف كؿا  في كالتعميـ التربية كزيرا
لمتعاكف في مجاؿ تبادؿ  تكقيع بركتكككؿككذلؾ ، 2008-2005 عكاـلؤل كالتعميـ التربية مجاؿ

كعقد ، 2005مارس  17في  الكثائؽ كالمعمكمات مع الييئة العامة لدار الكتب كالكثائؽ المصرية
 العبلقات تمؾ دالئؿ ، كمف1991يناير  16تفاؽ تعاكف في مجاالت التعميـ كالبحث العممي في إ

 في مصر. معيالجا لمتعمـ االبتعاث حركة

 .1993يكنيك 16تفاؽ تعاكف في مجاؿ الشباب كالرياضة في : كتـ عقد إالرياضة .4

 كفنية حضارية مضاميف المصرية الثقافة تحمؿ: المصرية الثقافة في الحضارية المضاميف .5
قطرم، كقد عقدت ال المكاطف لىإ المصرية الثقافية الرسائؿ ىذه تصؿ فأ عمى ساعدت قد مختمفة

 حككمتي بيف الثقافي التعاكف تفاقية، إبيف مصر كقطر كنذكر منياتفاقيات الثقافية اإلالعديد مف 
 كيتـ ،(كالتراث كالفنكف لمثقافة الكطني المجمس) قطر كدكلة( الثقافة كزارة) العربية مصر جميكرية
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 ألسابيعا كعقد كالمسرحية الفنية كالفرؽ الكفكد كتبادؿ المكتبات مجاؿ في الزيارات تبادؿ بمكجبيا
قامة الثقافية  .المتناظرة الثقافية المؤسسات بيف ثقافية عبلقات كا 

، حيث يتـ 1990يناير  2 في كقع عبلميإ تعاكف بركتكككؿ في كقطر مصر ترتبط :عالـاإل .6
ذاعة كالتمفزيكف، تبادؿ األنباء كالمكاد اإلعبلمية، كالتعاكف بيف مؤسسات اإلتفاؽ بمكجب ىذا اإل

بيف  عبلـرات بيف الصحفييف كرجاؿ اإلكالمطبكعات كالنشر، كفي تبادؿ الزيا كفي مجاؿ الصحافة
حيث  ،2010ك 2009في عامي  البمديف، بيد أف ىذا التعاكف كاالرتباط بدأ تدريجيان بالتراجع

 101 سات نايؿ الصناعي القمر عبر إرساليا عمي بالتشكيش مصر الفضائية الجزيرة قناة اتيمت
 30الدكحة في  قمة ألحداث المباشر القناة بث أثناء مرة مف أكثر رساؿاإل قطع إلي أدم مما

 األىراـ صحيفة ضد قضائية دعاكل برفع الفضائية الجزيرة شبكة ، ككذلؾ أقامت2009مارس 
 تضمف بعنكاف "جزيرة التحرش" 2010يكنيك  9مقاالن في  بنشر األخيرة قياـ إثر عمى المصرية

 إدارتيا. عمى لقائميفكا الجزيرة بحؽ كقذفان  سبان 

 خالصة

-1971خبلؿ الفترة ) لعبلقات المصرية القطريةمسار ا استعراضفي سياؽ ىذا الفصؿ تـ 
 تـ التكصؿ إلى ما يمي:(، ك 2010

، كذلؾ مف خبلؿ إيقاؼ تصدير البتركؿ لمكاليات 1973دكلة قطر بجانب مصر في حرب كقكؼ  -
 نية.مميكف ج 70المتحدة كتقديـ دعـ مالي لمصر بػػ 

 اتفاقيات اقتصادية بيف البمديف. تبادؿ لزيارات بيف رؤساء الدكلتيف، كتـ عقد جرل -
 قطيعة كاممة بيف العبلقات المصرية كالقطرية. (إسرائيؿ)لقد أحدث تكقيع مصر اتفاقية السبلـ مع  -
 مكالياتل تبعيتو بتكثيؽ كذلؾ لمسعكدية، التبعية عف قطر سمخ عمى عمؿ 1995 عاـ انقبلبإف  -

 .األمريكية المتحدة
 العربية الخمي  كدكؿ السعكدية العربية المممكة لطمب مصر حرب الخمي  الثانية استجابتفي  -

 أم ضد اإلقميمية كسبلمتيا أراضييا عف دفاعان  المسمحة قكاتيا لمساندة عربية قكات لنقؿ ،األخرل
 .خارجي عدكاف

 ترسيخ شأنيا مف التي الثقافية فعالياتكال األنشطة بعض البمديف بيف الثقافية العبلقات شيدت -
 .البمديف مكاطني بيف العربية كاليكية الثقافي الكعي كتدعيـ

 المركزم منطمقو يككف يكاد اتيالتسعين منتصؼ منذ القطرية الخارجية لمسياسة العاـ اإلطار ف  إ -
 دكلة" بالمقابؿ لتصبح ة،كالدكلي اإلقميمية البيئتيف لتيديدات المستقبمة" الصغيرة الدكلة عقدة" إنياء
 .الخارجي محيطيا في" المعاكس بالتأثير تبادر مكانة ذات
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نما ىي  - أف العبلقات بيف البمديف ليست عبلقات عابرة، تركزت عمى جانب كأىممت اآلخر، كا 
كاف ىناؾ ، كخاصة عبلقات شممت جميع أنكاع العبلقات بيف الدكؿ كلكف بشكؿ محدكد جدان 

قات العسكرية كالثقافية، كلكف حاكلت كؿ مف مصر كقطر االستفادة مف العبل تفاكت في طبيعة
 االقتصادم. يزات الدكلة األخرل كخاصة عمى المستكلمم
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 الثالث لفصلا

 القطرٌة –لداخلٍة ادلؤثرة يف العالقات ادلصرٌة دتات ااحمل
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 القطرية –قات المصرية الفصؿ الثالث: المحددات الداخمية المؤثرة في العال
 مقدمة

الدكلية، أك تمؾ التي  تعرؼ المحددات بأنيا: "تمؾ المحددات الناشئة مف البيئة الداخمية لمكحدة
 .(2016)جرغكف،  ة التفاعؿ مع كحدات دكلية أخرل"تنشأ نتيج

كبالتالي إذا كانت إحدل الكحدات السياسية تتمتع بميزات معينة في ىذه الخصائص مقارنة 
لكحدات األخرل فإف ذلؾ يتيح لصناع القرار في ىذه الكحدات القياـ بدكر أكثر فاعمية مقارنة با

بالكحدات السياسية األخرل التي ال تحظى بالخصائص نفسيا، مما يجعؿ لممحددات الداخمية األثر 
الخاصة األكبر في صنع السياسة الخارجية لكؿ دكلة كتحديد أكلكياتيا ككذلؾ في رسـ االستراتيجية 

 في عبلقاتيا الخارجية.

لكؿ مف جميكرية )الجغرافية كالسياسية كاالقتصادية كالعسكرية(  الداخمية المحددات تؤثرك 
 محطاتحيث أثرت تمؾ المحددات في ، بيف البمديف الثنائية العبلقات عمى مصر العربية كدكلة قطر

 ،"مرسى محمد" الرئيس حكـ مف دىابع كما العسكرل المجمس حكـ فترة فى خاصةبيف البمديف،  ىامة
اكأ   . "عبد الفتاح السيسي"الرئيس  حكـ فترة يضن

لكؿ مف جميكرية مصر العربية  المؤثرة في البيئة الداخميةىذا الفصؿ المحددات  كسيتناكؿ  
 ، مف خبلؿ مبحثيف:، كانعكاس عمى عبلقتيما الثنائيةكدكلة قطر

 المصرية.ددات البيئة الداخمية مح :المبحث األوؿ 
 القطرية البيئة الداخميةمحددات  :المبحث الثاني. 
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 محددات البيئة الداخمية المصريةالمبحث األوؿ: 

 ييدتم

العربية مف خبلؿ بناء جسكر منطقة مف القياـ بدكر القيادة في ال )تاريخيان( استطاعت مصر
نيا مكٌ  ستراتيجيمكقعيا الجيك  ؿ المحيطة بيا، حيثالتكاصؿ كفتح المزيد مف آفاؽ التعاكف مع الدك 

، كأعطاىا مكانة خاصة في العالـ بممتقاىا األسيكم في صياغة السياسة اإلقميميةمف لعب دكر فاعؿ 
 .بالمنطقة العربية عف أنيا مف البلعبيف الكبار كاإلفريقي، فضبلن 

س جماؿ ففي عيد الرئي السياسة الخارجية المصرية بمراحؿ عدة؛كبناءن عمى ذلؾ، فقد مرت 
، حرصت السياسة الخارجية لمصر عمى ضركرة تحمؿ عبء الحفاظ عمى مكانة مصر، عبد الناصر

ركزت عمى السادات الخارجية فقد ت ركدكرىا الفاعؿ في قضايا المجتمع الدكلي. أما سياسة الرئيس أنك 
 االىتمامات كالمصالح المصرية تتقدـ كتعمك عمى مصالح مصر المباشرة، كحسب رؤيتو أف

لسياسة الخارجية المصرية، االىتمامات العربية، كيجب عمييا أال تجعؿ الخبلفات العربية تؤثر عمى ا
 (.110-101: 1995)محمكد،  (إسرائيؿ) خاصة تجاه

الكضع الداخمي، خاصة أف  مىعسياستو الخارجية ستندت أما بالنسبة لمرئيس حسني مبارؾ، فا
السياسي كاالجتماعي، ككاف في مقدمة أكلكيات  ،نبيفمصر كانت تعاني مف عدـ استقرار في الجا

السياسة الخارجية لمصر ضركرة تحسيف العبلقة مع العالـ العربي بالتزامف مع التزاميا بالسبلـ مع 
 .(120: 2013)أبكشاكيش،  (إسرائيؿ)

 كىي كما يمي: ،المصرية بمجمكعة مف المحدداتالبيئة الداخمية  كبناء عمى ما سبؽ تتميز

 المحدد الجغرافي: أوالً 

، 2كـ 995450، مساحة اليابسة: 2كـ 1.001450كمساحتيا  فريقيا،أ في شماؿ مصر تقع
 فمسطيف،، : ليبيالمصر ىي الدكؿ المجاكرةكالبحر األحمر،  كيحدىا البحر المتكسط كخمي  العقبة

فبل جداؿ أف الثقؿ األكبر  ،قعان فريقيا مكقعان فقد كانت أبدان في آسيا كاأفي  تقع أف مصر ، كمعكالسكداف
مف السياسة القكمية المصرية يتجو إلى الجبية اآلسيكية، كقد أكدت قضية فمسطيف ىذا التكجو 

، كما حدث 1962، كاىتماميا بما حصؿ في اليمف عاـ (إسرائيؿ)كحتميتو تمامان، كحركب مصر مع 
                                                           

  الجيوستراتيجية: ىي الخطط السياسية االقتصادية الدبموماسية التي تطبقيا دولة أو مجموعة دوؿ مباشرة أو بواسطة وسائؿ عديدة في
 سبيؿ تحقيؽ ىدؼ معيف.

جغرافية في عالقات القوى بيف الدوؿ حيث يصبح العنصر الجغرافي مجااًل حيويًا خطيرًا لمصراع لفترات طويمة. أو ىي: أىمية المعطيات ال
 .(17: 2008)فجالي، 



 

36 
 

 مككيتاح العراؽ ليممية اجتع ، كالمكقؼ المصرم مف1988-1980فيما بعد في حرب الخمي  األكلي 
 .(29-21: 1994)حمداف،  1990 عاـ

، كتمتاز كمعتدالن شتاءن  حار جاؼ صيفان  –فيك صحراكم  ؛أما بخصكص الطقس في مصر
المساحة الشاسعة كالسكاحؿ البحرية كنكعيتيا كصبلحيتيا كالمكانئ المنتشرة عمى طكؿ مصر ب
كأتاح  قكة الدكلة، كتكجو سكانيا نحك رككب البحر،مف العكامؿ المؤثرة في  ىذا يعتبرك  ،السكاحؿ

، أما المساحة الكاسعة مف اليابسة فقد أتاح لمصر امتبلؾ مكارد طبيعية لمصر بناء قكة بحرية جيدة
ف ك  .انت بنسب قميمةأكلية مف حقكؿ الغاز كالبتركؿ، كا 

الدكلة، كيرجع ذلؾ كيعتبر العامؿ البشرم كالسكاف، مف أىـ العكامؿ المؤثرة في مككنات قكة 
إلى العبلقة القكية بيف قكة الدكلة كحجـ سكانيا، كيمكف اعتبار مستكيات التعميـ كالثقافة، كعمؽ الكحدة 
 الكطنية، ككفاءة العناصر القيادية، كتأصيؿ مفاىيـ الحرية كالمؤسسات مف مقكمات فاعمية السكاف

ميـ في قكة الدكلة، إال أف ىذا العامؿ كرغـ أف عدد السكاف كنكعيتيـ عامؿ  ،(31: 1996)حسيف، 
تتزايد أىميتو إذا أقترف بالتقدـ التكنكلكجي، ككجكد الككادر الفنية، مما يجعؿ اإلمكانية السكانية عامبلن 

، فالسكاف ىـ (43: 1982)العكيني،  كلة كتأثيرىا في السياسة الدكليةأكثر تأثيران في دكر كمكانة الد
تيـ كينمكىا، كما أنيـ ىـ المككؿ إلييـ لمدفاع عنيا كاإلعبلء مف شأنيا، أك الذيف يستثمركف مكارد دكل

 82.1كقد بمغ عدد سكاف مصر (، 101: 2011)إبراىيـ،  ا سببان في ضعؼ الدكلة كانييارىايككنك 
 .(215: 2014 البشرية لعاـنمية )تقرير الت 2013مميكف نسمة في عاـ 

( مف 110؛ الدكلة رقـ )2013لعاـ  *ية البشريةتب مكانة مصر مف حيث درجة التنمرى كتي 
الثالثة مف دليؿ التنمية البشرية أم تصنؼ ضمف  لؾ تقع في المجمكعة( دكلة، كىي بذ187إجمالي )

 .(157: 2014)تقرير التنمية البشرية،  تكسطةمجمكعة التنمية البشرية الم

                                                           
  نظرا لوجود عدة مصادر تشير لعدد سكاف مصر، حيث وجود أف ىناؾ تضارب باالرقاـ فيما يتعمؽ بالعدد الحقيقي لسكاف مصر، حيث

مميوف نسمة في الداخؿ  95مميوف نسمة، ومصدر آخر أشار إلى أف عددىـ قد تعدى  87عدد سكاف مصر ىو أحد المصادر أف  أشار
، وىو أكثر المصادر وثوقًا عمى حد عمـ 2014والخارج، وبناء عمى ىذا التضارب تـ أخذ عدد سكاف مصر مف تقرير التنمية البشرية لعاـ 

 الباحث.
 دليؿ طرحة برنامج *UNDP ؤشرات معدؿ األعمار والمستويات التعميمية ومتوسط الدخؿ )المعّدؿ( ليسمح بقياس التنمية كمزيج مف م

( كمتوسط بسيط ألدلة األبعاد الثالثة )دليؿ التعمـ، دليؿ العمر المتوق  HDIبطريقة أكثر مالئمة وشمولية. ويحسب دليؿ التنمية البشرية )
تراوح قيمة دليؿ التنمية البشرية بيف الصفر والواحد الصحيح. ويستخدـ دليؿ التنمية البشرية عند الوالدة ودليؿ الناتج المحمي االجمالي(. وت

في ترتيب الدوؿ مف حيث درجة التنمية البشرية، حيث وفقًا ليذا الدليؿ تصنؼ دوؿ العالـ إلى أربعة مجموعات وىي: المجموعة األولي 
-95(، المجموعة الثالثة تنمية بشرية متوسطة )94-48تنمية بشرية مرتفعة ) (، المجموعة الثانية47-1تنمية بشرية مرتفعة جدًا )

)تقرير التنمية البشرية،  UNDP(. لمزيد مف التفاصيؿ الرجوع إلى دليؿ 187-142(، المجموعة الراب  تنمية بشرية منخفضة )141
2014 :157). 
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تبر قناة السكيس شريانان حيكيان تعلدكلة قطر، حيث كبيرة  أىمية مصرالمكقع الجغرافي ل مثؿيك 
)خميفة،  دكؿ الخمي  مف البتركؿ كالغاز عبرىاة مركر ثمثي إنتاج يجلمدكؿ الخميجية بما فييا قطر، نت

اتخذ الرئيس جماؿ عبد الناصر قرار تأميـ شركة قناة السكيس في ألىمية قناة السكيس ، ك (84: 2012
ى شركة قناة السكيس، كاستقبمت البمداف العربية قرار مصرم عمى مبن، كرفرؼ العمـ ال1956يكليك  26

التأميـ بالحماس كالفرحة كالتشجيع كالتضامف، كعمت العكاصـ العربية حشكد الجماىير تأييدان لمقرار 
الثبلثي عمى مصر عاـ  ذلؾ المكقؼ، كأعمنكا العدكاف (إسرائيؿ)استغمت فرنسا كبريطانيا كك صرم، الم

 .(51-50: 2012)بسيكني،  ى قناة السكيسبيدؼ االستيبلء عم 1956
 

 في عسكريان  التدخؿبما فييـ قطر  2015في عاـ  الخميجي التعاكف مجمس دكؿ قراركبعد 
 دعمان  الخطكة تمؾ في بالمشاركة قرارىا القاىرة اتخذت الحكثي، جماعة معاقؿ الستيداؼ اليمف

 مضيؽ تطاؿ قد التي التيديدات جنبلت محاكلة كفي ىادم، منصكر ربو عبد الرئيس حكـ" شرعية"لػ
 لمصر، الرئيسي الدخؿ مصدر تمثؿ التي السكيس قناة في المبلحة عمى يؤثر قد كبما ،"المندب باب"

" المندب باب" عبر يمر أنو ذلؾ الحكثي، التمرد مكاجية أىمية في الخمي  دكؿ مع المصالح كلتمتقي
 لنفكذ تكسع مف اليمف في الحكثييف تفرد يمثمو لما كأيضان  يكميان، النفط مف برميؿ مميكف 3.4 حكالي
)طاىر،  التكسعية سياساتيا سياؽ في الحيكية المائية الممرات في التحكـ إلى تسعى التي إيراف

2014). 

 المحدد السياسيثانيًا: 

كينتخب رئيس الدكلة مباشرة مف الشعب، كمدة يعتبر نظاـ الحكـ في مصر، نظامان جميكريان، 
، كتتككف السمطات في الدكلة مف: السمطة التشريعية "مجمس الشعب"، كالسمطة أربع سنكاتاسة الرئ

الكزراء يقرراف السياسة العامة لمدكلة كيشرفاف التنفيذية كيترأسيا رئيس الجميكرية باالشتراؾ مع مجمس 
عمييـ في  سمطافعمى تنفيذىا، كالسمطة القضائية، كىي مستقمة كتتكالىا المحاكـ كالقضاة مستقمكف ال 

فترة الزمنية لمدراسة، تداكؿ عمى رأس السمطة كخبلؿ ال ،(18: 2012)بسيكني،  القضاء لغير القانكف
كالرئيس عبد  كالرئيس االنتقالي عدلي منصكر، الرئيس محمد مرسي،المجمس العكسرم، ك  في مصر:

 الفتاح السيسي.

                                                           
  رية لمدة أرب  سنوات ميالدية، تبدأ مف اليـو التالى النتياء مدة : "ينتخب رئيس الجميو 2014مف الدستور المصري لعاـ  140المادة

 سمفو، وال يجوز إعادة انتخابو إال لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجميورية قبؿ انتياء مدة الرئاسة بمائة وعشريف يومًا عمى األقؿ، ويجب أف ُتعمف النتيجة قبؿ نياية ىذه 

 األقؿ.المدة بثالثيف يومًا عمى 
 (42: 2014)الدستور المصري، وال يجوز لرئيس الجميورية أف يشغؿ أى منصؼ جزبي طواؿ مدة الرئاسة. 
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شكبلت، إضافة إلى التناقضات مف العديد مف الم النظاـ السياسي في مصر يعانيكلكف، 
رئيس الجميكرية  ىيمنةلسمطات، كىيمنة السمطة التنفيذية، ك كعدة أزمات، منيا: غياب التكازف بيف ا

محكر النظاـ السياسي، كذلؾ  رار في مصر، األمر الذم جعموعمى مقاليد السمطة كعممية صنع الق
ستكر، سكاء في ظؿ الظركؼ العادية أك بحكـ سمطاتو كصبلحياتو شبة المطمقة التي يخكليا لو الد

يعتبر "رئيس الجميكرية  2014دستكر عاـ مف  139لممادة  ، فطبقان (4، 2011)إبراىيـ،  االستثنائية
ىك رئيس الدكلة، كرئيس السمطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب كيحافظ عمى استقبلؿ الكطف ككحدة 

 .اختصاصاتو عمى النحك المبيف بو" اشرمتـز بأحكاـ الدستكر كييبأراضيو كسبلمتيا، كي

 ،لقد غاب عف المشيد المصرم مبدأ التداكؿ السممي لمسمطات، بسبب الحكـ االستبدادم
إلى جانب أف االنتخابات ىي عبارة عف مناسبات لتجديد سمطة  ئثار بيا،تكاحتكار السمطة كاالس

صادية كالعائمية عمى الحصانة النظاـ، حيث اعتبرت االنتخابات مزاد يتنافس فيو النخب االقت
كما أف إجراء االنتخابات كانت تضفي الشرعية المزيفة داخميان خارجيان عمى النظاـ السياسي، البرلمانية، 

 .(15-14: 2015)حكسك،  الخارجي انطباعان بأف ىناؾ شرعيةكتعطي العالـ 

التي ىدفت إلى  1952ترتبط البيئة السياسية بمصر بالحياة الديمقراطية؛ فمنذ حدكث ثكرة ك 
أف تككف ىناؾ حياة ديمقراطية، كلكف عمى أرض الكاقع لـ يحدث ذلؾ؛ ألف األنظار كميا كانت متجية 

تـ  1954نحك إقامة جيش كطني، كتحقيؽ العدالة االجتماعية، كالقضاء عمى نظاـ اإلقطاع. كفي 
يناير  28د القكمي العربي في اختيار جماؿ عبد الناصر رئيسان لمجميكرية، كأعمف عف تأسيس االتحا

كانت الكحدة بيف مصر كسكريا، كأصبح عبد الناصر ىك رئيس الجميكرية  1958. كفي 1957
أصدر عبد الناصر الميثاؽ الكطني الذم يدعك إلى تنظيـ الحياة  1962العربية المتحدة. كفي 

االشتراكي كاألمانة العامة لو في السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لمصر. كفيما بعد تـ إنشاء االتحاد 
، كاإلعبلف عف إغبلؽ المعتقبلت السياسية، كعكدة اآلراء السياسية المختمفة لمعمؿ السياسي 1963
 (.45: 1980)سميـ، 

أعمف الرئيس أنكر السادات في بداية حكمو عف مجمكعة مف القرارات لمحد مف سمطة الحكـ ك 
طبلؽ سراح المعتقميف الفردم، كالسماح لكجكد مؤسسات سياسية  قادرة عمى التأثير كالمشاركة، كا 

لكاحد السياسييف بمف فييـ اإلخكاف المسمميف. كقرر تغيير النظاـ الحزبي في مصر مف نظاـ الحزب ا
كلكف يمكف القكؿ إف األحزاب السياسية ارتبطت بالحككمة، كفي أغسطس  إلى نظاـ األحزاب المتعددة

: 2014سطؿ، )األ جديد ىك الحزب الكطني الديمقراطيء حزب ، أعمف السادات عف إنشا1978
113-114.) 
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ب رئيس الجميكرية في تكلى الحكـ بعد السادات الرئيس حسنى مبارؾ الذم كاف يشغؿ نائ
كقد عمؿ مبارؾ عمى تحسيف العبلقات الخارجية مع الدكؿ العربية، بعد التكتر  عصر السادات،

صر اتفاقية كامب ديفيد، كأعيد انتخاب الرئيس مبارؾ في أكتكبر كالقطيعة التي حدثت بسبب تكقيع م
، تـ انتخاب مبارؾ لممرة الثالثة رئيسان لمببلد، ككازنت الدبمكماسية المصرية 1993. كفي أكتكبر 1987

، كبيف رفضيا لممفيـك (إسرائيؿ)بشكؿ محكـ بيف تأكيدىا استمرار احتراميا لمعاىدة السبلـ مع 
دانتيا الحازمة لمسمكؾلم (اإلسرائيمي)    في األراضي المحتمة. (اإلسرائيمي) حقكؽ الفمسطينية، كا 

، تعبيران عف إصرار 2011يناير  25كاف الحراؾ الشعبي المصرم الذم بدأت أحداثو يـك 
مبلييف المصرييف السترداد كرامتيـ اإلنسانية، كنيؿ حرياتيـ اإلنسانية، كتحقيقان لمعدالة االجتماعية. كلـ 

كف الحراؾ في األساس مكجيان لمتخمص مف النظاـ الحاكـ بكاسطة حركات حزبية معارضة، كما لـ ي
يكف انقبلبان عسكريان، إنما كاف حركة شعبية عمت مدف كقرل مصر كميا قادىا جيؿ مف شباب مصر 

ت بيا المثقؼ. فقد أخرج ىذا الحراؾ الحياة السياسية في مصر مف حالة االنسداد كالجفاؼ التي ألمٌ 
طيمة العقكد الماضية، كفتحت أبكاب المشاركة السياسية أماـ مبلييف المصرييف، لتدخؿ مصر مرحمة 

طة عبر مالتحكؿ الديمقراطي القائـ عمى المشاركة، كالمنافسة الديمقراطية، كالتداكؿ السممي لمس
 .(36-35 :2015)أبك اليطؿ، االنتخابات الحرة النزيية. 

 فمف المصرييف، الرؤساء عيد في التطكرات مف العديد القطرية - يةالمصر  العبلقات شيدتك 
. كقطر المصرية القيادة بيف العبلقة مراحؿ كانت ،لبلتيامات كصكالن  العبلقات بتكتر مركران  الخبلفات
 قطر قامت حيث الدائـ، بالخبلؼ عبدالناصر جماؿ الراحؿ الرئيس عيد في قطر مع العبلقات اتسمت
 يقاطعكا كخيمة نخمتيف" حينيا عبدالناصر كقاؿ القاىرة، في المنعقدة العربية لمقمة امقاطعتي بإعبلف
 السادات أنكر الراحؿ الرئيس حكـ فترة شيدت كقطر، مصر بيف المتكترة لمعبلقات كاستمراران ". مصر

 اعتراض عمى معمقا ،"دكلة ىيعمؿ الخمي  عمى كشؾ عنده كاحد كؿ ىك" :قاؿ حيث باردة، عبلقات
 مؼتتخ لـ مبارؾ حسني األسبؽ الرئيس عيد كفي. ديفيد كامب اتفاقية عمى مصر تكقيع عمى طرق

" حماس" لحركة ثاني آؿ حمد الشيخ دعـ بسبب العبلقة فتجمدت سابقيو، عف قطر مع العبلقات
 إلى العبلقات فتحكلت مرسي، محمد المطاح بو الرئيس حكـ فترة في أما. اإليراني بالنظاـ كعبلقتو

 الطرفيف بيف الزيارات كتكالت الحكـ، تكليو بعد طفق كاحد شير عقب قطر مرسي كزار ،قربان  كثرأ
بسبب دعـ  ،قطر مع العبلقات تغيرت السيسي عبدالفتاح الرئيس عيد كفي. مرسي حكـ عاـ خبلؿ

" داعش" معاقؿ بقصؼ المصرم الطيراف لقياـ المناىض القطرم المكقؼ عقب المسمميف قطر لئلخكاف
 بمساندة قطر باتياـ بالرد قامت المصرية القيادة كلكف لمصر، الذعة انتقادات ككجيت ليبيا، في

 آؿ خميفة بف تميـ القطرم األمير قاـ آخر، تحكؿ كفي. الدكحة مف المصرم السفير كسحب ،اإلرىاب
 منطقة كضاعأ لبحث السيسي بالرئيس اجتماع كأعقبيا الشيخ، بشـر العربية القمة في بالمشاركة ثاني
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 بالدكحة مصر سفير عكض مرسي محمد السفير نقؿ تـ قطر مع لمعبلقات تطكر كفي. األكسط الشرؽ
 .(2015 ،حسف) الدكحة في لو بديؿ سفير تعييف يتـ كلـ اليند، إلى

 ثالثًا: المحدد االقتصادي

 إف ضعؼ مصر االقتصادم )كسكء أدائيا( يمكف تمخيص أسبابيما المباشرة في االنخفاض
الشديد في معدؿ االدخار، كفي العجز المستديـ في الميزاف التجارم، كفي ضعؼ أداء قطاعي اإلنتاج 
السمعي األساسييف: الصناعة كالزراعة، بيذه األمكر الثبلثة يمكف أف نفسر إلى حد كبير المستكل 

ؿ تفسير المنخفض لمعدؿ نمك النات  القكمي كمتكسط الدخؿ كارتفاع مستكل البطالة. كمف السي
 حيث مف التجارم بدكرىما، بتطبيؽ نمط ضعيؼانخفاض معدؿ االدخار كالعجز المستديـ في الميزاف 

 .(251: 2011)أميف،  اء مف منتصؼ السبعينات كحتى اآلفاالنفتاح االقتصادم ابتد

بحكـ أف الكضع االقتصادم المصرم كاف كمازاؿ يعاني مف أزمات اقتصادية شديدة، كديكف ك 
؛ حيث شيدت تغيرات كبيرة في 2014عمى الكضع االقتصادم لعاـ فقد ركزت الدراسة  طائمة،بمبالغ 

سياسية الحككمة االقتصادية، ككذلؾ العديد مف التطكرات التي ال يمكف إغفاؿ أثرىا عمى االقتصاد في 
طي، شن)ال محطات رئيسية اإلشارة إلى سبع . كعمى الرغـ مف كثرة األحداث، إال أنو يمكف2015عاـ 

2015): 

 30حيث كاف متكقعان أف ينفرط عقد االقتصاد بعد  الدعـ الخميجي وتوجو الحكومة التوسعي: .1
، إال أف المساعدات الخميجية منعت االقتصاد مف االنييار، كأتاحت لمحككمة تبني 2013يكنيك 

 إلنفاؽ الحككمي إلنعاش االقتصاد.سياسة تكسعية بزيادة ا

حيث تـ إرساء عدد كبير مف العقكد الحككمية باألمر  ية االقتصادي:توس  دور المؤسسة العسكر  .2
المباشر لممؤسسة العسكرية. كىك ما برره البعض بإمكانية التعاقد السريع مع المؤسسة العسكرية، 
كضماف جكدة كسرعة تنفيذ المشركعات، لكف ذلؾ يأتي عمى حساب مزاحمة القطاع الخاص 

ر عادلة، بينما يظير أف دكر المؤسسة العسكرية االقتصادم، كالذم أصبح يعاني مف منافسة غي
 قد أصبح مف ثكابت العصر الجديد.

عمى رفع أسعار الطاقة  2014: أقدمت الحككمة في مطمع صيؼ عاـ رف  أسعار الطاقة .3
لتخفيض بند الدعـ كعجز المكازنة، لكف ذلؾ أدل إلى ارتفاع أسعار أغمب السمع كالخدمات 

، حينما تـ رفع أسعار الخبز إال 1977الرغـ مف الخكؼ مف تكرار فكضى عاـ األساسية. كعمى 
 أف األمر قد مر بسبلـ ىذه المرة.
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: كالذم يشمؿ تعميؽ كتكسيع المجرل الحالي، كحفر قناة إطالؽ مشروع قناة السويس الجديدة .4
زت عبلمات عالميان، لكف بر  كبيران  مكازية، كحفر ستة أنفاؽ تحت القناة. كاف لممشركع صدلن 

استفياـ كبيرة حكؿ جدكل المشركع االقتصادية كتكمفة الفرصة البديمة. كما تـ االعتماد عمى 
مميار جنيو في عدة أياـ بشكؿ فاؽ تكقعات  64إصدار شيادات استثمار محمية كالتي جمعت 

بعض أكثر المتفائميف. لكف مع ضغط الجدكؿ الزمني، كاف عمى ىيئة قناة السكيس االعتماد عمى 
 الشركات األجنبية لمتنفيذ، مما أضعؼ األثر اإليجابي لممشركع عمى تنشيط االقتصاد.

ت الحككمة لخميجي كاستمرار شبح الرككد، تكجيمع تراجع الدعـ ا التوجو لالستثمار الخاص: .5
مميار دكالر في "مؤتمر المانحيف لمصر"  50لبلستثمار األجنبي المباشر، كتكقعت جذب حكالي 

تغييره إلى "مؤتمر مصر االقتصادم" كتـ تأجيمو عدة مرات، ثـ انعقد في مطمع عاـ  كالذم تـ
. كقد تكجيت الحككمة إثر ذلؾ لفتح الباب مرة أخرل لممستثمريف المحمييف، كتغير الخطاب 2015

 العاـ مف أىمية "التبرع لمصر"، ألىمية "االستثمار في مصر".

يادة ثقة دكلية تفتح الباب لبلقتراض الخارجي، في في محاكلة لكسب ش التوجو لصندوؽ النقد: .6
كقت أصبحت البنكؾ المحمية مثقمة بتمكيؿ عجز المكازنة. كقد أبدت بعثة الصندكؽ رأيان إيجابيان 
في اإلصبلحات االقتصادية، خاصة خفض دعـ الطاقة، لكنيا أكصت بأىمية التراجع عف 

 المشركعات القكمية.

كبير مف المتكقع أف يؤثر إيجابان عمى خفض بند الدعـ؛ كبالتالي  بشكؿ انخفاض أسعار البتروؿ: .7
عجز المكازنة، بينما سيزيد مف الضغط عمى سعر صرؼ الجنيو، كيقمؿ مف قدرة االقتصاد عمى 

 تحقيؽ معدالت نمك مرتفعة.

 أىـ كتمثمت ،2008 عاـ دكالر مميكف 168.1 لىإ المصرية الصادرات قيمة بمغت كقد 
 كالحديد كاإلسمنت، كاألرز، كاألجيزة، كاآلالت الغذائية، المنتجات في قطر إلي ريةالمص الصادرات
 قطر مف المصرية الكاردات حجـ كبمغ، كالصيدلية الطبية كالمنتجات كالفكاكو، كالخضراكات، كالصمب،

 دائفالم ،(النفط زيكت) المعدني الكقكد في الكاردات أىـ كتمثمت 2008 عاـ دكالر مميكف 18.3 حكالى
 .(2014)أبكشيبة،  (اإليثميف) بيا المرتبطة كالصناعات
 2011 عاـ خبلؿ دكالر مميكف 383 بمغ قد كقطر مصر بيف التجارم التبادؿ حجـ سجؿك 

 2012 يكنيك حتى دكالر مميكف 568 حكالى إلى مصر في القطرية االستثمارات اجمالي يصؿ كما
 كالخدمات كالتمكيؿ نشاءاتكاإل المعمكمات كتكنكلكجيا تصاالتاإل قطاعات في شركة 156 في

 .(2013)ياقكت،  كالصناعة كالسياحة كالزراعة
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 إنو (خير زينب) كاالجتماعٌية االقتصادٌية لمحقكؽ المصرٌية لمجمعٌية التنفيذٌية المديرة كتقكؿ
 الطب تشمؿ قطر في مختمفةو  ميفو  في مصرم ألؼ 135 نحك يعمؿ المصرٌية، لئلحصائيات ككفقان 

 كالتشييد المقاكالت كمنيا المشركعات في المينٌية التخصصات جانب إلى كالقضاء كالمحاماة اليندسةك 
 دكلة مع نيائيان  العبلقات بقطع مفاجئان  قراران  تٌتخذ أف المصرٌية الحككمة عمى الصعب مف لذلؾ كالبناء،
غبلؽ قطر  .ىناؾ المصرٌية السفارة كا 

 مٌرة كؿٌ  في تعرقؿ التي فيي ،القاىرة أماـ الكحيدة قبةالع قطر في المصرٌية العمالة كتبقى
 انقطاع مف الرغـ عمى كذلؾ الدكحة، مع رسمي بشكؿ العبلقات بقطع قرار المصرٌية الحككمة اتخاذ
 بخارطة القطرم الجانب اعتراؼ كعدـ مرسي محمد السابؽ الرئيساألطاحة ب منذ بالفعؿ العبلقات ىذه

 .(2014)حسيف،  القطرٌية" الجزيرة" قناة تجاه متصاعد مصرم ضبغ ظؿٌ  كفي المصرٌية الطريؽ

 المحدد العسكريرابعًا: 

تتمثؿ المحددات الداخمية لممؤسسة العسكرية المصرية في طبيعة البيئة الداخمية لممؤسسة، 
، كاف ليـ الدكر البارز في الحياة 1952حيث ما أف كصؿ العسكر لمحكـ بعد ثكرة الضباط األحرار 

اسية، حيث فرضت المحددات كالبيئة الداخمية لممؤسسة العسكرية المصرية زيادة قكة كىيمنة السي
 المؤسسة عمى العديد مف المؤسسات االقتصادية ككف المؤسسة العسكرية مرتبطة برئيس الجميكرية.

ثير عمى القضايا السياسية كالدبمكماسية، حيث تبرز المؤسسة العسكرية تأ كلممؤسسة العسكرية
فاعؿ قكم في دبمكماسية جذب االستثمار كالتعامؿ مع الديكف الخارجية لمجاؿ التجارة الخارجية، ك

، باإلضافة إلى العربي –كفتح األسكاؽ لممنتجات المصرية كالتحرؾ المصرم باتجاه التعاكف العربي 
أثير عمى منع الدكر القضايا السياسية الداخمية التي كاف لممؤسسة العسكرية الدكر األبرز فييا، مثؿ الت

 .المتنامي لصعكد جماؿ مبارؾ لمحكـ

اإلدارات، عييف الكزراء كالمحافظيف، كرؤساء كأصبح الجيش المصرم المصدر الرئيس لت
كككبلء الكزارات كالسفراء، باإلضافة إلى تقميد المناصب السمطة العميا تشغؿ بضباط المخابرات العامة 

صباغ ىذه كالحربية، كنمك أجيزة األمف كالمع مكمات، كاتساع شبكاتيا، بحيث تضمف كالء الضباط، كا 
 .(53-45: 2014)الجبكر،  متيازات الكبيرة لمقكات المسمحةالصبلحيات كاال

كتتمثؿ المنتجات العسكرية التي تصنع تحت اسـ "الييئة العربية لمتصنيع" كىي أكبر مؤسسة 
"، حيث تشمؿ الييئة تسع شركات مف قوة ليـ ما استطعتـ اوأعدو إنتاج حربي في مصر كشعارىا "

كلكؿ شركة مصنع خاص بيا، كتمتمؾ خطٍي إنتاج تعمؿ مف خبلليـ، كىما خط عسكرم لصالح 
، ككصمت قيمة (2013)مكقع الييئة العربية لمتصنيع، القكات المسمحة، كخط مدني لصالح المكاطنيف 
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)بدر الديف،  مميار جنيو منتجات مدنية 1.8نيا مميارات جنيو، مف بي 4اإلنتاج السنكم العسكرم إلى 
2011 :303.) 

 480قدرت القكات المصرية البرية بػػ القدرات العسكرية لمجيش المصرم؛ فعمى صعيد  أما
فريقيا كالشرؽ األكسط، يمتمؾ أألؼ مقاتؿ، كمميكف مف جنكد االحتياط، حيث يعد أكبر جيش برم في 

كالصاعقة، كشاركت ىذه  777فرقان خاصة، مثؿ: العقرب كمف المدافع، ك  2760دبابة قتاؿ، ك 3980
يطاليا، كتزكد سبلح المدرعات  نجمترا كألمانيا كفرنسا كا  الفرؽ في مناكرات كبرل مع الكاليات المتحدة كا 

دبابة متقدمة مف طراز   1125المصرم في العشر سنكات األخيرة مف حكـ الرئيس مبارؾ بحكالي 
M1A1 ABRMAS 2010اـ خط اإلنتاج المصرم األمريكي لمدبابات في عامي األمريكية، كق-

دبابة جديدة، كأصبحت فرقة الصاعقة المصرية عمى مستكل  200ك 100بتصنيع ما بيف  2011
طمبت مف األمـ المتحدة خبلؿ حرب االستنزاؼ، التدخؿ إلنياء  (إسرائيؿ)عاؿو مف التدريب، حتى أف 

دراسات  10عمى حد قكليا: "فرقة غير آدمية"، كصدرت  خدمة الصاعقة في الجيش المصرم، ألنيا
ساعات فقط  6"، بنقؿ حجـ كبير منيا خبلؿ 96أمريكية عف مقدرة القكات المصرية في مناكرة "بدر 

 .(65: 2013)لكز،  دقيقة 11ة االستنفار اليجكمي في إلى كسط سيناء، كالكصكؿ إلى حال

 تجمى كقد العربي الجانب تخدـ عسكرية قكة رةالعقكد الخمس األخي مدار عمى مصر كانت كما
 الدكر مثؿ العربية الدكؿ داخؿ الكطني التحرر حركات المشاركة مف بداية المكاقؼ مف العديد في ذلؾ

 كما الرئيسية العربية القضايا عف المدافع بدكر القياـ جانب لىإ كالجزائر، اليمف مف كبل في المصرم
 عقدت كما ،1991 الككيت استرداد حرب في مصر شاركت كما ،1973كتكبرأ حرب في الحاؿ كاف

 بعض الدكؿ العربية كمشاركة بالتعاكف المشتركة، العسكرية التدريبية المشركعات مف العديد مصر
 .(2014)إبراىيـ،  لمصر كالقتالية العسكرية القدرات عمى بالفائدة تعكد كالتي

 الستيداؼ اليمف في عسكريان  التدخؿ -مافعي  ماعدا – الخميجي التعاكف مجمس دكؿ قرار كمع
 الرئيس حكـ" شرعية"لػ دعمان  الخطكة تمؾ في بالمشاركة قرارىا القاىرة اتخذت ،يفالحكثي جماعة معاقؿ
 قد كبما ،"المندب باب" مضيؽ تطاؿ قد التي التيديدات لتجنب محاكلة كفي ىادم، منصكر ربو عبد
 مع المصالح كلتمتقي لمصر، الرئيسي الدخؿ مصدر تمثؿ التي السكيس قناة في المبلحة عمى يؤثر
 إيراف لنفكذ تكسع مف اليمف في الحكثييف تفرد يمثمو لماالحكثي  التمرد مكاجية أىمية في الخمي  دكؿ
 .(2016)أحمد،  التكسعية سياساتيا سياؽ في الحيكية المائية الممرات في التحكـ إلى تسعى التي

 ما، "الحـز عاصفة" في تشارؾ كىي ،المصرية الحسابات في صعكبةبكجكد  الباحث: ويرى
 تخكفيا كبيف اإليراني، النفكذ كتحجيـ اليمف إلنقاذ كسعييا ،الخميجي األمف عف الدفاع في رغبتيا بيف
يراف، العرب بيف كاسع إقميمي صراع نحك االندفاع مف  سكاء مكب مة اإلطار ىذا في مصر تبدك كما كا 
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 العسكرم التدخؿ إليو يقكد أف يمكف لما تاريخية بمخاكؼ أك كاقتصادياا، أمنياا ةصعب داخمية بأكضاع
 كليست سياسي لحؿ مقدمة العسكرية العممية تككف أف عمى حريصة تبدك فإنيا ثـ كمف اليمف؛ في

 تأخذ أف في كرغبة كحذرنا تحفظنا أكثر تككف ألف يدفعيا ما ذلؾ كلعؿ مفتكحة، عسكرية لمكاجية بداية
 . اليمف في اآلخريف حسابات عف بعيدنا حساباتيا في ما مسافة لنفسيا

في ضكء ما تـ استعراضو لممحدات الداخمية المصرية، يمكف القكؿ بأنيا انعكست عمى ك 
يمثؿ المكقع الجغرافي لمصر أىمية كبيرة لدكلة حيث  ،القطرية –طبيعة كمسار العبلقات المصرية 
كؿ كالغاز عبرىا متكجيان لمركر إنتاجيا مف البتر شريانان حيكيان لقطر قطر، حيث تعتبر قناة السكيس 

فمف الخبلفات  ساء المصرييفلتطكرات في عيد الرؤ العديد مف اشيدت العبلقات ألكركبا، كسياسيان 
يعمؿ  استفادت قطر مف العمالة المصرية حيث اقتصاديان لبلتيامات، ك  بتكتر العبلقات كصكالن  مركران 
كانت مصر قكة عسكرية تخدـ الجانب  عسكريان مصرم في ميف مختمفة في قطر، ك  لؼأ 135نحك 

 ، كأخيران بالتدخؿ العسكرم المصرم في اليمف.1991، كحرب 1973كتمثؿ ذلؾ في حرب العربي 
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 المبحث الثاني: محددات البيئة الداخمية القطرية

 تمييد
لقكة الدكلة  تداءن مف أف ذلؾ يعد تكضيحان إف أىمية دراسة المحددات الداخمية ألية دكلة تنبع اب

ما امتمكت الدكلة األساس الصحيح لبناء سياسة خارجية  الساحة اإلقميمية كالدكلية، فإذا كتأثيرىا عمى
بالضعؼ فإنيا تككف محؿ  تمساس، أك اتس  إذا افتقدت ليذا األأما  كدكليان  إقميميان  فاعبلن فإنيا تككف 

 ثير فييـ.متأل تأثر باآلخريف ال مصدران 

كتمثؿ محددات البيئة الداخمية القطرية في المحددات الجغرافية كالسياسية كاالقتصادية 
كالعسكرية، كجميع ىذه المحددات تمعب دكران في رسـ السياسة الخارجية القطرية كباألخص تجاه مصر 

ة الداخمية القطرية، بيئال محددات كتسعى دراستنا في ىذا المبحث، إلى دراسةمحؿ دراستنا،  التي ىي
 ككيؼ انعكست عمى عبلقاتيا مع مصر.

 عمى ما سبؽ تتميز البيئة الداخمية القطرية بمجمكعة مف المحددات كىي كما يمي: كبناءن 

 أواًل: المحدد الجغرافي

ترجع أىمية مكقع قطر لكقكعيا في منتصؼ الساحؿ العربي لمخمي  العربي، كىي عبارة عف 
، كتعد أكبر منطقة يابسة تخترؽ الخمي  العربي 2كـ 11437المياه عمى مساحة شبو جزيرة تمتد داخؿ 

مف منتصفو مما يمكنيا مف إحكاـ السيطرة عمى تأميف المبلحة في الخمي  كتقديـ المعكنات الحربية 
 160، كيبمغ أكبر طكؿ لشبو جزيرة قطر كالناقبلت العمبلقة داخؿ الخمي البلزمة لؤلساطيؿ البحرية 

بلن مف اإلمارات كمـ، كتجاكر ك 60كتتصؿ قطر بران بالمممكة العربية السعكدية بحدكد برية طكليا كمـ، 
يراف  (.61: 2012)التميمي،  كالبحريف كا 

كتتميز قطر بأف جؿ مساحتيا سيؿ قاحؿ مكسك بالرماؿ، كال يرتفع السطح إال في جبؿ دخاف 
أىـ مناجـ النفط، أما أماكف الغاز الطبيعي متر فكؽ سطح البحر(، في المجاؿ الذم تكجد فيو  90)

 فيي تمتد بحران في الشماؿ غرب شبو الجزيرة، كمناخ قطر صحراكم، حار جدان صيفان معتدؿ شتاءن 
 .(65، 2008)العكينة، 

ف كانت مف الناحية االقتصادية غنية كسكانيان، كا   كتعد قطر مف الدكؿ صغيرة المساحة جغرافيان 
، األمر الذم انعكس عمى طبيعة الحياة برمتيا كعمى الصعد كافة لطبيعي المساؿكالغاز ا بكجكد النفط

 .(201، 2011)خضير،  قتصادية، كالسياسية، كاالجتماعيةاال
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( مف إجمالي 31؛ الدكلة رقـ )2013تب مكانة قطر مف حيث درجة التنمية البشرية لعاـ رى كتي 
دليؿ التنمية البشرية أم تصنؼ ضمف األكلى مف  لؾ تقع في المجمكعة( دكلة، كىي بذ187)

 .(157: 2014)تقرير التنمية البشرية،  ة التنمية البشرية المرتفعة جدان مجمكع

 ىذا. أقمية سكل يمثمكف ال أنفسيـ كالقطرييف مختمفة، جنسيات مف لكثير مكطف قطركتعتبر 
، مف خبلؿ الماضية 10 اؿ السنكات في تزايدت كلكف ماضية عقكد لعدة حدث الديمكغرافي التحكؿ
 .(2014)نجيب،  اليندية القارة شبو مف يأتي االكبر الجزء كلكف ،العالـ أنحاء جميع مف السكاف تدفؽ

: 2014)تقرير التنمية البشرية،  2013مميكف نسمة في عاـ  2.2قطر  كقد بمغ عدد سكاف
دد السكاف في % مف إجمالي ع12كىك ما يمثؿ  ،278.000كيبمغ عدد السكاف القطرييف ، (214

، كالمصرييف 200.000، كالفمبينييف 400.000 كالنيباؿ، 545.000الببلد، كبمغ عدد الينكد 
، كيقدر عدد مف (2014)نجيب،  ، كتمؾ أعداد ىائمة مقارنة بسكاف البمد األصمييف180.000

 .(Hroub, 2012: 35) ألؼ مكاطف تقريبان  250لقطرم بػػ يحممكف جكاز السفر ا

في المستقبؿ إذا ما  يشكؿ تيديد عميياسأف التعداد الديمغرافي لمدكلة قطر  ث:ويرى الباح
كما  لممطالبة ببعض الحقكؽ، بافتعاؿ حراكات داخمية في قطر )المغتربيف( الجنسيات األخرلفكرت 

حيث ال  ،"التجنيس"ـ بدكف جنسية بحقكقيـ في حصؿ في البحريف عندما طالب المغتربيف الذيف ى
القميؿ لمقطرييف مقارنة  لتعدادمف ا عمى الرغـمف جية أخرل ك %، ك 12القطريف سكل  يمثؿ تعداد

نجد ليا الحضكر القكل في القضايا اإلقميمية كالدكلية لما تتمتع بو مف ببعض الدكؿ العربية إال أننا 
عبلمية.  إمكانيات اقتصادية كا 

ف التحكؿ مف في قطر، حيث إعمى النمك السكاني  لقد أثرت العديد مف التغيرات االقتصادية
المؤلؤ، إلى اقتصاد حديث بدأ مع  ى، كالزراعة، كالصيد، كالغكص عمالتجارةاقتصاد تقميدم يعتمد عمى 

ظيكر النفط كاعتمد كثيران عمى عكائده المتزايدة، أدل إلى حدكث تغيرات ديمغرافية سريعة، كعميقة كاف 
 .(128: 2002)فخرك،  ة السكانية لمدكلةكيمة، كالتركيبليا مردكداتيا العميقة في التش

عندما عثر عمى الخاـ عمى عمؽ  ،1938كتكبر أاكتشؼ البتركؿ ألكؿ مرة في قطر في 
كفي قطر لـ يمعب (، 2، 2012)الدليمي، قدـ، كيكجد في قطر عدة حقكؿ بتركؿ برية كبحرية  2500

ثرىما في اإلضفاء عمى مكقع قطر البتركؿ كالغاز أ رم فقط الدكر االستراتيجي بؿ لعبالمكقع البح
أىمية عالية في المستكل اإلقميمي كالدكلي، كما قادت صناعات البتركؿ كالغاز قطر لتككف قكية 

 .(Barakat, 2012: 3)كمركزية بشكؿ متصاعد 
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 السياسي المحدد: ثانياً 

د بيف دكؿ قطر إمارة؛ نظاـ حكميا كراثيان في أسرة آؿ ثاني، حيث الحكـ الكراثي السائ تعتبر
الخمي  العربي، كالذم يعتمد عمى أساس صمة الدـ كالنسب كالقرابة في إطار األسرة الكاحدة أك القبيمة 
أك اإلمارة. كىناؾ غياب لممشاركة الشعبية في صناعة القرار بالدكلة، حيث كانت القبيمة كحدة سياسية 

كالشيخ ىك الزعيـ م كاالجتماعي، صغيرة ليا السمطة المركزية، التي تتمتع باالستقبلؿ االقتصاد
كالحاكـ كصاحب السمطة العميا التي يستمدىا مف ثركتو كنفكذه، بعدما يحظى باختيار القبيمة لو، 

في شؤكف رعيتو، كيستشير مجمس القبيمة، الذم يضـ  ليصبح سيدىا المطمؽ الذم يحكـ كيفصؿ
  .(28: 2014)شراب،  عياف كالحكماء في اتخاذ قراراتواأل

، بعد إلغائيا 1971حصمت قطر عمى استقبلليا السياسي في أكؿ سبتمبر مف عاـ قد كل
، كعمى الرغـ مف أف تمؾ 1916معاىدة الحماية التي كقعتيا مع الحككمة البريطانية في نكفمبر عاـ 

المعاىدة  كانت ال تنص عمى تدخؿ بريطانيا في شئكف الحكـ الداخمي، إال أنيا كانت تترؾ العبلقات 
خارجية في يد الحككمة البريطانية، كمف ثـ استطاعت قطر بعد إلغائيا لتمؾ المعاىدة، أف تتخمص ال

 ،(22: 2000)كزارة الخارجية القطرية،  تيا الخارجيةمف القيكد التي كانت تفرضيا بريطانيا عمى سياد
خارجية، تكالىا قرارا بإنشاء كزارة لم 1971سبتمبر  3كقد ترتب عمى إعبلف االستقبلؿ، أف صدر في 

سبتمبر مف نفس العاـ انضمت قطر إلى جامعة الدكؿ  11بالنيابة كلي العيد كنائب الحاكـ، كفي 
رجية انضمت لييئة األمـ المتحدة، كشرعت ممارسة سياستيا الخا 1971سبتمبر  16العربية، كفي 

 .(129: 1999)الشمؽ،  بنفسيا ألكؿ مرة في تاريخيا

في أسرة آؿ ثاني،  دستكريان  كراثيان  نظاـ الحكـ في قطر نظامان ، أصبح 2004 يكنيو 8كفي 
كذلؾ مع دخكؿ أكؿ دستكر منذ االستقبلؿ حيز التنفيذ. كىذا الدستكر الذم اعتمد في استفتاء، أيجرم 

كالذم تنص مادتو الثامنة "حكـ الدكلة كراثي في عائمة آؿ ثاني، كفي ذرية حمد بف ، 2003في العاـ 
ف عبداهلل بف جاسـ مف الذككر. كتككف كراثة الحكـ إلى االبف الذم يسميو األمير كليان خميفة بف حمد ب

 )الجزيرة نت،لمعيد؛ فإف لـ يكجد ابف ينتقؿ الحكـ إلى مف يسميو األمير مف العائمة كليان لمعيد" 
ؿ كىذا الدستكر الذم ال يسمح بتشكيؿ أحزاب سياسية، كينص عمى عدـ جكاز إدخا ،(16/4/2003

أم تعديؿ عميو لمدة عشر سنكات، كلقد صيغ مف لجنة حككمية، كلـ يطرح لمنقاش أك الحكار العاـ، 
نما طرح لبلستفتاء بنعـ أك ال، تحت إشراؼ كزارة الداخمية كتركي   اإلعبلـ كتدخؿ السمطة التنفيذية كا 

 .(28: 2014)شراب، 

المادة اعتمادان عمى نص  ية،مؤسسة دستكر  القطرية ىي فإف األسرة الحاكمةكبناء عمى ذلؾ 
ينشأ بقرار مف األمير مجمس يسمى )مجمس العائمة الحاكمة(، "الرابعة عشر مف الدستكر القطرم: 
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يعيف األمير أعضاءه مف العائمة الحاكمة". كىذا المجمس سمطاتو كاسعة في اختيار األمير، باإلضافة ك 
عفاءهاكمة في تعييف كلي إلى الدكر االستشارم لمعائمة الح  (. 16/4/2003)الجزيرة نت،  العيد كا 

كلقد امتازت السياسة الخارجية القطرية في فترة حكـ الشيخ خميفة، التي استمرت ما يقرب مف 
رساء دعائـ 1995-1972ثبلثة كعشريف عامان  ، باالىتماـ بالتأسيس لمسياسة الخارجية القطرية كا 

لدبمكماسية كاالنخراط في المنابر الدكلية كاإلقميمية كجكدىا الخارجي عبر تبادؿ السفارات كالبعثات ا
مثؿ األمـ المتحدة، كالجامعة العربية، كمجمكعة عدـ االنحياز، باإلضافة إلى المساىمة في تأسيس 
مجمس التعاكف الخميجي، كلـ تتجاكز السياسة الخارجية القطرية طابعيا المحافظ كالتقميدم، إذ ظمت 

الخارجي العربي، دبمكماسيان، كعسكريان، دكف القياـ بأية مبادرات تداخمية عمى تأميف محيطيا  منكفئا
 .(91: 2012)عكدة، دكؿ الجكار العربية كاإلسبلمية  لدل

 –كزير الدفاع السابؽ  – 1995منذ تكلي األمير "حمد بف خميفة آؿ ثاني" السمطة في عاـ ك 
 لمستقبؿ الدكر القطرم داخميان  ضع تصكران "باألبيض"، قرر أف ي عد اإلطاحة بكالده في انقبلب سميب

رسـ مسار جديد يحقؽ ليا "البقاء" لضماف أمنيا  (صغيرة الحجـ)، كأدرؾ أنو يتعيف عمى قطر كخارجيان 
نيا كتجاكز ىاجس الحجـ كيسمح ليا بضماف استمرار نمكىا االقتصادم كاستثماراتيا الضخمة كيمكٌ 

مف خبلؿ تبني سياسة االنفتاح كتجاكز النظرة المحافظة الدكلي المجتمع  مف "التمدد" لتأكيد مكانتيا في
ساىمت ىذه التصكرات في تغيير معالـ دكلة قطر، التي تحكلت ك التي تتسـ بيا األنظمة الخميجية، 

: 2014)مساعيد، . كدكليان  كاقميميان  مف إمارة صغيرة إلى دكلة عصرية، عززت مف صكرتيا محميان 
طرية أف قطر مطالبة بأف تضمف مكانتيا داخؿ النظاـ العالمي الذم يتسـ ، كأدركت القيادة الق(33

بالتغير السريع، ليذا عممت عمى كضع خطط تنمكية تستشرؼ مستقبؿ ىذه اإلمارة، بدأت بكضع 
" التي أصدرتيا األمانة العامة لمتخطيط التنمكم في قطر كتمت 2030"رؤية قطر الكطنية لسنة 
، تبعتيا استراتيجية التنمية الكطنية لدكلة 2008لسنة  44قرار األمير رقـ المصادقة عمييا بمكجب ال

ىا كىي رؤل تميد الطريؽ لمستقبؿ الدكلة القطرية، تـ إعداد 2011، في عاـ 2016-2011قطر 
 .(Salem, 2012) مف قبؿ شركات استشارية أجنبية

اريخ كصكؿ األمير ت ،1995 عاـمف المحكر السعكدم كبقيت كذلؾ حتى  كانت قطر جزءان ك 
حمد بف خميفة آؿ ثاني لمسمطة، الذم حصر السمطة في يده كيد الكزير األكؿ ككزير الخارجية حمد بف 

سعى ىؤالء إلى كلقد ، (Mal Brunot, 2012)جاسـ كمسؤكؿ ىيئة األركاف الجنراؿ حمد العطية 
سية خارجية مستقمة خاصة بيا سياتعتمد عمى  ، كبدأتكخارجيان  تغيير مبلمح السياسة القطرية داخميان 

 (.2008)البزاز، 
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ييدؼ إلى  اتيف اإلطار العاـ لمسياسة الخارجية القطرية منذ منتصؼ التسعينأ :ويرى الباحث
اإلقميمية كالدكلية، لتصبح بالمقابؿ "دكلة ذات  :إنياء "عقدة الدكلة الصغيرة" المستقبمة لتيديدات البيئتيف

 س" في محيطيا الخارجي.مكانة تبادر بالتأثير المعاك

ترتكز دكلة قطر في ممارساتيا السياسية عمى عدد مف االستراتيجيات السياسية مثؿ ىذا ك 
السبب كراء تبني قطر  ، كيعتقد أف  ة التحالفات اإلقميمية كالدكليةاستراتيجية حسف الجكار، استراتيجي

كامؿ منيا مخاكؼ قطر األمنية، فيما استراتيجية حسف الجكار كاستراتيجية التحالفات يرجع إلى عدة ع
 :Peterson, 2006) ك سعييا لبناء مكانة دكلية فريدةيبقى الطمكح الكطني لقطر دافعان أساسيان نح

741) . 

، في "جكزيؼ ليباركف"كفي محاكلة لتفسير السياسة القطرية قٌدـ السفير األمريكي في الدكحة 
طر تحتؿ مساحة في كسط الطيؼ األيديكلكجي في العالـ قاؿ فيو: "أعتقد أف ق ، تفسيران 2009يكنيك 

اإلسبلمي، كاليدؼ مف ذلؾ الحفاظ عمى أبكاب جميع العبي ىذا الطيؼ مفتكحة أماميا، إف قطر 
 .(Blanchard, 2012: 14) ذ رؤيتيا، كىذا أمر نادر الحدكث"تمتمؾ المكارد لتنفي

مف جممة مف  ،بلؽنطعمدت إلى اإل الدبمكماسية القطرية فإف   ،كحسب دبمكماسييف قطرييف
 :(2012)مكقع الديكاف األميرم،  الثكابت تمثمت في

االلتزاـ بحقكؽ السيادة كالدكلة، كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل كتجنب سياسة  . أ
 المحاكر.

اـ تبني فمسفة الدبمكماسية الكاقعية مع تقبؿ تبعات اإلسياـ في تحقيؽ السبلـ كرفض االحتك . ب
 إلى القكة في فض المنازعات.

 ة أك التكيؼ معيا.يااللتزاـ بقكاعد الشرعية الدكلية، كمكاكبة المستجدات كالتطكرات العالم . ت

التحرؾ الدبمكماسي كالسياسي لدكلة قطر عمى الساحة  كيضيؼ الدبمكماسيكف القطريكف بأف  
لقضايا المصيرية كنبذ الخبلفات كتدعيـ العربية يستند إلى قناعتيا القائمة عمى تكحيد المكاقؼ إزاء ا

تنتي  قطر حة القكمية العميا عمى ما سكاىا، ك التضامف العربي كاعتماد أسمكب الحكار كتغميب المصم
كاإليجابية في الكقت نفسو خبلؿ نشاطيا السياسي كالدبمكماسي في القضايا اإلقميمية أسمكب الحيادية 

 ان عف سياسة االستقطاب اإلقميميةطراؼ الصراع بعيدقتراب مف الخصـك كالتقرب مف أعبر اإل
 (.213: 2011)خضير، 

كتعتبر السمة الرئيسية لمسياسة الخارجية لقطر، ىي نجاح دكرىا ككسيط في المفاكضات في 
ثيكبيا، العراؽ، كاألراضي كسط، كأماكف أخرل، كأفغانستاف، أعدد مف الصراعات في الشرؽ األ



 

51 
 

كداف، حيث تسعي قطر إلى التكاصؿ بيف الفصائؿ المتحاربة لدفعيـ لمكصكؿ الفمسطينية، كلبناف، كالس
 (.Khatib, 2013: 418) عف تكفير المساعدة اإلنسانية ضبلن إلى تسكيات سياسية ف

كفي سياؽ ني  االنفتاح كالتغيير الذم يقكده الشيخ حمد، كالذم كاف اليدؼ منو جعؿ قطر 
ف المشاكؿ الجكىرية حاكلت قطر المساىمة في حؿ الكثير م أكثر تفاعبلن مع المجتمع الدكلي، فقد

المجتمع الدكلي، فقد أطمقت قطر عدة مبادرات خبلؿ السنكات القميمة الماضية، كخاصة  التي تؤرؽ
فيما يتعمؽ باستضافة الكثير مف المؤتمرات، كالندكات الدكلية حكؿ التنمية، كالديمقراطية، كحقكؽ 

سبلـ، كىكذا فقد استضافت قطر المؤتمر السادس حكؿ الديمقراطيات الجديدة، اإلنساف، كتعزيز ثقافة ال
باإلضافة الستضافتيا بصفة سنكية منتدل الديمقراطية، كالتنمية، كالتجارة الحرة، كما استضافت في 

المنتدل الثاني لمديمقراطية كاإلصبلح السياسي في العالـ العربي، كالذم تكجت  2007شير مايك 
ذم اتخذت نشاء المؤسسة العربية لمديمقراطية، كىي األكلى مف نكعيا في العالـ العربي، كالأعمالو بإ

 .(16: 2008)البزاز،  مدينة الدكحة مقران ليا

؛ فبعد أف اتسمت تحكالت في تعامميا مع محيطيا الجيكسياسي القطريةشيدت السياسة 
، انعطؼ مسارىا بعد اندالع لحادم كالعشريفالقرف ا العقد األكؿ مف بالكساطة كالحياد خبلؿاتيا سياس

شرارة ما بات ييطمؽ عميو "ثكرات الربيع العربي" لتدخؿ في طكر التأثير كالنفكذ، كذلؾ بعد تبني صانع 
القرار القطرم مكقفنا مؤيدنا لمشعكب العربية المنتفضة في كجو أنظمتيا المستبدة، كالمطالبة بحريتيا 

 يرىا.ككرامتيا كحقيا في تقرير مص

لكف المتغيرات التي طرأت بيعيد تكلي أمير دكلة قطر الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني مقاليد حكـ 
الرئيس المصرم بحكـ  اإلطاحةمية؛ فالببلد، أعادت رسـ المشيد الجيكسياسي كالتكازنات اإلقمي

 بلميةالمنتخب محمد مرسي، كتصاعد التكترات كالصراعات في ليبيا، كتمدد تنظيـ الدكلة اإلس
في المنطقة كاستيبلؤه عمى مناطؽ جغرافية كاسعة في كؿ مف سكريا كالعراؽ، كسقكط مفاصؿ  )داعش(

عمى  2014عاـ  (اإلسرائيمي) عدكاففي اليمف، كال يفضة جماعة الحكثيالدكلة اليمنية الرئيسة في قب
ية في ما يخص قطاع غزة، كؿ تمؾ األحداث جعمت القيادة القطرية تضبط إيقاع سياستيا الخارج

طريقة تعاطييا مع التطكرات الجارية في المنطقة، كدينامية التعامؿ مع المستجدات في الساحة 
 اإلقميمية كالدكلية.

                                                           
  الجيوسياسية: ىي عمـ يحاوؿ تفسير السياسة الداخمية والخارجية التي تنتيجيا كؿ دولة باالستناد إلى أوضاعيا الجغرافية بمختمؼ

غيرىا إلى الضعؼ والخموؿ واالقتصادية التي تكسب بعض الدوؿ النشاط والحيوية والتقدـ وتؤدي بمظاىرىا الطبيعية والعنصرية والسكانية 
)فجالي، أو ىي: العقدية التي تؤمف بحتمية تأثير العناصر الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية عمى تطور الدولة السياسي ، والتخمؼ
2008 :16.) 
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القرف  إف  إعادة تنشيط سياسة الكساطات التي برعت فييا الدكحة خبلؿ العقد األكؿ مف
كلة قطر مع االحتفاظ بيامش االنخراط ، كتحفيز أدكات القكة الناعمة التي تممكيا دالحادم كالعشريف

في التحالفات الدكلية لصد أم تيديد يمكف أف يمس أمنيا الكطني أك أمف اإلقميـ، ييدخؿ السياسة 
 عبداهلل،) "ناعمةطمؽ عميو جكزيؼ نام "القكة الالخارجية القطرية في مرحمة جديدة تعتمد أدكات ما أ

2014). 

 قتصادياال المحدد: ثالثاً 

في تكجيو السمكؾ الخارجي لمدكلة، فكمما كاف كضع الدكلة  ميمان  رات االقتصادية دكران لممتغي
قكيا في المجاؿ االقتصادم كمما زاد ذلؾ مف مكانتيا كقكتيا عمى المستكل الدكلي، ما يسمح ليا مف 

)رقكلي، رل تدعيـ إرادتيا السياسية كيتيح ليا درجة أكبر مف االستقبللية كالتأثير في سمكؾ الدكؿ األخ
كفيما يتعمؽ بالكضع االقتصادم لدكلة قطر كاف قديما يقكـ عمى الصيد كتجارة المؤلؤ، لكف  ،(2014

، كازدادت 1938الدكلة عرفت قفزة نكعية ىامة في اقتصادىا بعد اكتشافيا ألكؿ بئر نفطي في عاـ 
الغاز الطبيعي خبلؿ السنكات أىمية اإلمارة في االستراتيجية الدكلية بعد اكتشافيا لكميات ىائمة مف 

األخيرة ما جعؿ الدكلة تتمتع باحتياطي مالي ىاـ نتيجة مداخيؿ الغاز التي مكنتيا مف بناء شبكة 
فاالرتفاع المٌطرد في أسعار النفط كالغاز كاف لو عائدات (، 2011)العيادم، استثمارات دكلية كبيرة 
 كمٌكنيا مف تمكيؿ سياسة خارجية نشطة.، (366: 2014)المدلؿ كآخركف، ضخمة لمدكلة القطرية 

( LNGكقد ظؿ النفط عماد االقتصاد القطرم إلى أف بدأ تصدير الغاز الطبيعي المساؿ )
كتمتمؾ قطر احتياطات نفطية  ،(235: 2014)الشيابي، الذم أصبح اليـك المصدر األكبر لمدخؿ، 

 896الغاز الطبيعي كيقدر بػ  مميار برميؿ، كتمتمؾ احتياطي عالمي مف 25.4مؤكدة تصؿ إلى 
، كقد دخمت (63: 2012)التميمي، تريميكف قدـ مكعب، كتعد المصدر األكؿ لمغاز المساؿ في العالـ 

قطر في شراكات كاسعة مع كبرل شركات النفط كالغاز العالمية )إيكسكف مكبيؿ، كشيؿ( الستخراج 
% 70ما يقرب مف ؿ عائدات الغاز المساؿ الغاز المساؿ، كالمتكافر بغزارة في الحقؿ الشمالي، كتمث

 .(Kinninmont, 2013) مف الدخؿ الحككمي

مت صادرات النفط كالغاز ، فيما شكٌ 2012سجمت قطر أعمى نمك اقتصادم خبلؿ العاـ ك 
الطبيعي أكثر مف نصؼ عائدات الحككمة القطرية، كقد سجؿ نمك القطاع الخاص في قطر تطكران 

                                                           
 ىداؼ عف طريؽ الجاذبية واإلقناع بدؿ اإلرغاـ أو الدخوؿ في مواجيات عنيفة وأدوات تمؾ القوة القوة الناعمة: ىي سالح مؤثر يحقؽ األ

قام ة الروابط تتمثؿ في القيـ السياسية والثقافية، والقدرات اإلعالمية، والتبادؿ العممي والفكري، والسياسة الخارجية القادرة عمى مد الجسور وا 
القوة الناعمة عند جوزيؼ ناي: ىي القدرة عمى تشكيؿ تفضيالت اآلخريف، أي تختار ، و يمي أو الدوليعمى المستوى اإلقم والتحالفات سواء

 .(45: 2014)كزيز، ليـ بدال مف إرغاميـ 
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، كتتمتع قطر بأعمى دخؿ لمفرد في العالـ، فحسب صندكؽ النقد الدكلي فإف نشيطان في السنكت األخيرة
ألؼ دكالر في  88.221، ك 2009ألؼ دكالر سنة  77.567متكسط دخؿ الفرد في قطر كصؿ إلى 

، كقدر صندكؽ 2012ألؼ دكالر في  106.238، بينما 2011ألؼ دكالر في  102.943، 2010
% في العاـ 19، ك2010العاـ  % في17ات  المحمي القطرم بػ النقد الدكلي النمك اإلجمالي لمن

2011 (IMF,2012: 2). 

القدرات االقتصادية الميمة التي تمتمكيا قطر جعمت منيا كاحدة مف أغنى الدكؿ العربية، ك 
كرغـ أنيا مثؿ بقية دكؿ الخمي  األخرل، تقكـ ثركتيا باألساس عمى صادرات النفط كالغاز الطبيعي، 

خذت خطكات لتنكيع قاعدتيا االقتصادية، كبناء قطاع مالي قكم يدير استثمارات بقيمة تريميكف فإنيا ات
حيث تستخدـ قطر إيراداتيا مف النفط كالغاز المساؿ مف أجؿ تنكيع (، 4: 2012)القطارية، دكالر 

جكم تركز قطر عمى التنكيع في مجاالت مختمفة مثؿ النقؿ الك االقتصاد كدعـ القطاعات األخرل، 
كالعقارات كاالتصاالت كتعمؿ عمى معالجة القيكد التي تحكؿ دكف االكتشاؼ االقتصادم ككالدة أنشطة 

، إال أف قطر ال تنكم االعتماد الكمي عمى عائدات الغاز (24: 2012)آؿ ثاني، اقتصادية جديدة 
تياطات تكفييا حتى المساؿ، العتبارات تتعمؽ بأنو مكرد غير متجدد، إذ تشير التقديرات إلى أف االح

عامان قادمة، باإلضافة إلى اكتشاؼ الغاز في الحجر الطفمي في الكاليات المتحدة، كالصادرات  57
المتنامية ألستراليا لمغاز الطبيعي، ككميا عكامؿ ستساىـ في انخفاض سعره عالميان، عبلكة عمى ذلؾ، 

االعتماد تنكيع مصادر دخميا، كعدـ فإف قطر فيمت الدرس جيدان مف تجارب الخمي  األخرل، بضركرة 
 .(Kinninmont, 2013) عمى مكرد متغير عالميان 

في قائمة أفضؿ الدكؿ  متقدمان  كشفت التقارير االقتصادية الدكلية أف دكلة قطر تتبكأ مكقعان ك 
 الجاذبة لبلستثمار األجنبي المباشر، مما يعزز مناخ االستثمار كاألعماؿ اإليجابية في الدكلة كبيئة

ت العمؿ المختمفة في السكؽ المحمي اعااالقتصاد الكمي القكية كمستكل القدرة التنافسية بيف قط
، مف أبرز مقكمات جذب االستثمار األجنبي ىك االستقرار السياسي كاالجتماعي (2008)البزاز، 

طاقة، كمف كتكفر جممة مف عكامؿ اإلنتاج التي تقدـ مزايا نسبية لمصناعات ذات االستيبلؾ الكبير لم
أىـ ىذه االمتيازات حرية دخكؿ رأس الماؿ كخركجو مف الببلد كحرية تحكيؿ األرباح كاألصكؿ متى 

)مكقع كزارة رغب المستثمر في ذلؾ كحرية التحكيؿ لمعمبلت األجنبية كثبات سعر الصرؼ تقريبان 
 .(2013الخارجية القطرية، 

 بتزكيد تقكـ كما كفيؿ، بدكف قطر لةبدك  المصرية الشركات بعمؿ القطرية الحككمة تسمحك 
 تقديـ تضمنت كالتي ،قنديؿ ىشاـ دكتكر حككمة عقدتيا التي لبلتفاقية كفقا الطبيعي، بالغاز مصر
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 شير في دكالر مميكف 500 بقيمة كديعة برد مصر قامت ثـ دكالر، مميارات 3 قيمتيا كديعة قطر
 .(2014)أبكشيبة،  أجميا تمديد قطر رفض بعد ،2013 ديسمبر

في مصمحة االقتصاد المصرم بالدرجة األكلى،  تصب  أف الكديعة القطرية  وتعتقد الدراسة:
كبعد ، كبيرةاالقتصاد المصرم مف أزمات  فيو يعاني كافكقت  لمصر في جاءألف ىذا الدعـ النقدم 

ا سحب قطر كديعتي إلى القطرية، كأدل ذلؾ –)االنقبلب( في مصر، تكترت العبلقات المصرية 
مف البنؾ  تستديف أصبحت مصرحتى  اقتصاد مصر،عمى  )نسبيان( ثركرفض تمديد أجميا، مما أ

 .القطرية الكديعة لسداد اإلماراتيةك  الكدائع السعكدية كتنتظر ،الدكلي

 عسكريال المحدد: رابعاً 

% منيـ ىـ 70فردان يقدر بأف  11.800ة العسكرية القطرية حكالي ييبمغ عدد القكة البشر 
نب ال يحممكف الجنسية القطرية، بينما تعتبر قطر ثاني أصغر قكة عسكرية مف حيث العدد في أجا

ف القطرم ك بالرغـ مف التعا% مف األسمحة 80دت فرنسا قطر بحكالي الشرؽ األكسط، كقد زك 
% مف إجمالي إنفاقيا بيف الفترة 32.5كالقطرم البريطاني في مجاؿ الدفاع، كاستنفذت قطر  ،األمريكي
مميار دكالر أمريكي عمى  2.91لصالح قكاتيا العسكرية، كما أنفقت قطر حكالي  2004ك 2000

 في، كمنذ ذلؾ الحيف سارت قطر كفؽ برنام  محدكد مف التسمح، كالتحديث 2005قطاع الدفاع في 
 .(Blanchard, 2012: 11) ع ضد اليجمات الصاركخية المحتممةأنظمة األسمحة األمريكية لمدفا

قميمية  كنظران  لكقكع قطر في منطقة الخمي  العربي المتنافس عمييا بيف عدة قكل عالمية كا 
إضافة لكقكع عدة لككنيا منطقة استراتيجية مف حيث المكقع كالثركات النفطية كمخزف الغاز الطبيعي، 

لـ كمف ، كنتيجة لمييمنة األمريكية عمى معظـ األقاليـ االستراتيجية في العاأزمات كحركب في المنطقة
ضمنيا دكؿ الخمي ، كبناءن عمى عدـ فعالية ككفاية أدكات قطر العسكرية مف حيث أنيا ال تستطيع 

يراف قامت قطر بالتعكيض عف  ،الجغرافي كأسكاء في الحجـ العسكرم أك السكاني  مجاراة السعكدية كا 
تي إلقامة مقر القيادة كبديؿ لكجيس (العديد كالسيمية)ذلؾ بقبكؿ استخداـ الكاليات المتحدة قاعدتي 

 .(225: 2011)خضير،  فير الحماية كالمظمة األمنية لياالمركزية الكسطى مقابؿ تك 

بؿ الدخكؿ في  ،كاتسعت أدكار قطر العسكرية ليس باكتفائيا بالمظمة األمنية األمريكية فحسب
بقكة سكاء كاف تدخبلن في األزمات اإلقميمية  كالسياسي الدبمكماسي ترتيبات إقميمية، فضبلن عف التدخؿ

 عسكريان بحتان أك لكجستيان أك اقتصاديان.

 أما بخصكص النشاطات العسكرية لقطر فإنيا بدت محدكدة جدان خبلؿ العشريف عامان 
خبلؿ حرب الخمي  الثانية ال سيما خبلؿ معركة الخفجي، قامت الدبابات  1991الماضية، ففي عاـ 
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الحرس الكطني السعكدم خبلؿ قتاليا في شكارع مدينة الخفجي القطرية بتكفير الدعـ النارم لقكات 
ضد القكات العراقية، كما سمحت قطر لقكات التحالؼ الكندية باستخداـ قاعدة جكية داخؿ الببلد، كبعد 

تـ إرساؿ القكات القطرية في سابقة مف نكعيا في إطار قكات درع  ،اندالع االحتجاجات في البحريف
، إلى ، كما شاركت قطر عسكريان 2011لنظاـ الحاكـ في البحريف في مارس الجزيرة التي دعمت ا

معمر القذافي،  حكـ جانب اإلمارات كاألردف، في عمميات الناتك التي لعبت دكران ميمان في إسقاط نظاـ
 مشاركتيا في فرض المنطقة العازلة،كشاركت إلى جانب القكات الميبية في عمميات برية، إلى جانب 

 التدخؿ الخميجي التعاكف مجمسبعد قرار دكؿ  (عاصفة الحـز)مت قطر بالمشاركة في عممية ككذلؾ قا
 كدعمان لشرعية حكـ الرئيس عبد ربو منصكر ،يفالحكثي جماعة معاقؿ الستيداؼ اليمف في عسكريان 
 .(2012)رجب، 

يحيان كحتى قطر لمقصكر الذم يعترم قدراتيا العسكرية بشريان كتسم إدراؾ أف وتعتقد الدراسة:
تداء خارجي، جغرافيان مف حيث المساحة كالتي ال تعطييا عمقان استراتيجيان يمكنيا مف مكاجية أم اع

سيرة لسياسات الدكؿ التي كقعت معيا اتفاقيات أمنية كعسكرية، كالتي أجعؿ السياسة القطرية حيث 
إلى أداة  تيمكف القكؿ إنيا تحكل، حتى إنو رة في العالـ كالكاليات المتحدةىي في األساس الدكؿ المؤث

 ىذه الدكؿ في المنطقة.سياسات  لتنفيذ

 خالصة

، المصرية القطرية العبلقاتالداخمية المؤثرة في  محدداتال إبراز دكر حاكلنا في ىذا الفصؿ،
 كتـ التكصؿ إلى ما يمي:

انان حيكيان لمدكؿ يمثؿ المكقع الجغرافي لمصر أىمية كبيرة لدكلة قطر، حيث تعتبر قناة السكيس شري -
 الخميجية بما فييا قطر، نتيجة مركر ثمثي إنتاج دكؿ الخمي  مف البتركؿ كالغاز عبرىا.

لقد غاب عف المشيد المصرم مبدأ التداكؿ السممي لمسمطات، بسبب الحكـ االستبدادم كاحتكار  -
 ية.رئيس الجميكر مف قبؿ  السمطة كاالستئثار بيا

 فمف المصرييف، الرؤساء عيد في التطكرات مف العديد ريةالقط - المصرية العبلقات شيدت -
 .يةقطر الك  المصرية القيادة بيف لبلتيامات كصكالن  العبلقات بتكتر مركران  الخبلفات

 عبلقات ىناؾ أف إال القطرية، المصرية العبلقات في كتكتر اختبلفات جكد مف الرغـ عمى -
 االقتصادية العبلقات إنياء يمكف ال لكف صادية،االقت العبلقات رككد رغـ الدكلتيف، بيف اقتصادية
 .مصر عمى تعكد أضرار مف ليا لما تاـ، بشكؿ المصرية

 بيف الجغرافي فمكقعيا الخارجية، سياساتيا تكجيو في مؤثران  دكران  لقطر الجغرافي المكقع لعب -
يراف السعكدية العربية المممكة كبيرتيف؛ دكلتيف اإلقميمية  السياسة يف مؤثرا دكران  تمعباف المتاف كا 



 

55 
 

 الكاليات عمى االعتماد إلى قطر لجأت فقد ،الدكلتيف ىاتيف مف مصالحيا كلحماية الدكلية،ك 
 .مصالحيا لتأميف استراتيجي كحميؼ المتحدة

 داء الدبمكماسية القطرية.ف القكة االقتصادية القطرية انعكست عمى أإ -
تحقيؽ نفكذ  عبلمية، كعميو تمكنت قطر مففي ثركتيا، كأداتيا اإل كبيرو  تكمف قكة قطر بشكؿو  -

ممحكظ في المنطقة، رغـ افتقارىا لمقكة العسكرية الكبيرة كالكثافة السكانية الديمغرافية كالعمؽ 
 الجيكسياسي.



 

 

 

 
 

 مقدمة -
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 تمييد -
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 القطرية –المؤثرة في العالقات المصرية  (والدولية اإلقميمية) الفصؿ الراب : المحددات الخارجية

 مقدمة

  -التي تقع خارج نطاؽ سيادة الدكلة  – الدكليةكالبيئة  اإلقميمية تضـ العكامؿ الخارجية البيئة
كتشكؿ ىذه العكامؿ جممة المؤثرات التي تأخذ بحسباف صانع سياسة الدكلة في صياغتو كرسمو لدكرىا 

 .يحيط بيا مف قكل إقميمية كدكلية الخارجي، انطبلقان مما

في طبيعة البيئة الخارجية التي تحيط بيما القطرية،  –ت الخارجية المصرية تتمثؿ المحدداك 
مع الكاليات كتؤثر عمى دكرىما في المنطقة، إذ أف المحددات الخارجية الدكلية كخاصة عبلقتيما 

سيا، كاالتحاد األكربي، مف أىـ المحددات المؤثرة في عبلقة البمديف في ظؿ األكضاع ك ر ك ، المتحدة
يراف  تكسع نفكذ دكؿ إقميمية داخؿ الشرؽ األكسطكذلؾ ة كالدكلية الضاغطة، ك اإلقميمي أمثاؿ تركيا كا 

أك بالسمب عمى طبيعة العبلقات المصرية  باإليجابحيث انعكست تمؾ المحددات سكاء ، (إسرائيؿ)ك
 القطرية. –

ة مف خبلؿ القطري -المصرية العبلقات  المؤثرة في الخارجية كسيتناكؿ ىذا الفصؿ المحددات
 مبحثيف:

 القطرية - المحددات اإلقميمية المؤثرة عمى العبلقات المصرية :المبحث األوؿ 
 القطرية - المحددات الدكلية المؤثرة عمى العبلقات المصرية :المبحث الثاني 
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 القطرية - اإلقميمية المؤثرة عمى العالقات المصرية : المحدداتوؿالمبحث األ 

 تمييد

ت المنطقة حيث كقع ية،القطر  –في تطكر العبلقات المصرية  كاضحه  اإلقميمي دكره  كاف لمبعد
عديدة يسعى كؿ منيا لفرض نفكذه كسيطرتو كتحقيؽ تكجياتو  تحت تأثير أزمات كتطكرات

في معادلة تكزيع القكة العسكرية كاالقتصادية االستراتيجية، األمر الذم أثر عمى حالة التكازف اإلقميمي 
عمى بيئة النظاـ السياسي في اإلقميمييف الذيف أثركا  الفاعميف في المنطقة، كمف أبرز الفاعميف بيف أىـ

اإليراني في منطقة الشرؽ األكسط، باإلضافة إلى النفكذ التركي في كبل الدكلتيف، تصاعد الدكر 
رة عمى إيراني في منطقة الشرؽ األكسط لفرض السيط –تركي المنطقة، مما أسفر عف كجكد تنافس 

 في قمب الشرؽ األكسط (إسرائيؿ)عف ميداف التأثير، فكجكد  (إسرائيؿ)المنطقة كتزعميا. كال تغيب 
 العربية، بؿ كمصير أنظمتيا.السياسية  التطكراتدكر في التأثير عمى  )كال يزاؿ( كاف لو

ية مف القطر  –المحددات اإلقميمية المؤثرة عمى العبلقات المصرية كىنا الدراسة بصدد رصد 
 بأىـ الدكؿ اإلقميمية المؤثرة في المنطقة، كذلؾ عمى النحك التالي:خبلؿ عبلقة كبل الدكلتيف 

 في المنطقة (اإلسرائيمي)مدور ل نظرة البمديف أواًل:

في الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ كالقضية الفمسطينية  (اإلسرائيمية)تحتؿ عممية السبلـ العربية 
ياسة الخارجية المصرية، خاصة بعدما شيد الدكر المصرم اإلقميمي بشكؿ خاص حيزان كبيران في الس

، كتطرح حمت محمو مف تراجع كانسحاب عمى مستكل قضايا الشرؽ األكسط، كبركز أدكار لدكؿ جديدة
ير   .كالسعكدية افنفسيا بديبلن لو مثؿ تركيا كقطر كا 

يف كعدـ قبكلو برؤية حؿ الرافض لعممية التسكية مع الفمسطيني (اإلسرائيمي)كفي ظؿ المكقؼ 
ضد الفمسطينييف بمزيد مف مصادرة األراضي كبناء  (اإلسرائيمية)الدكلتيف كاستمرار الممارسات 

المستكطنات، كاالعتداءات المتكررة عمى قطاع غزة، كفي ظؿ انحياز الراعي األمريكي الذم يقؼ 
كالقاضي بزيادة الضغط عمى رم المصبالدكر األمني  (إسرائيؿ)، كقبكؿ (إلسرائيؿ)دائمان داعمان 

غبلؽ األنفاؽالفمسطينييف بمنع تيري  (.71-70 :2013حمس، ) ب السبلح إلى غزة كا 

صعيديف: األمف القكمي، الالقضية الفمسطينية أىمية بالغة لمصر عمى في الكقت ذاتو، تحتؿ 
قطاع غزة خصكصان، كالدكر اإلقميمي المحكرم. فاألمف المصرم يتأثر بما يجرم في فمسطيف عمكمان ك 

بحكـ الحدكد التي تربط مصر بالقطاع، إضافة إلى أف مصر أصبحت تمثؿ المنفذ البرم الكحيد لغزة 
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، كىك الكاقع الذم تطكر كازداد 2005مف القطاع في عاـ  (اإلسرائيمية)إلى العالـ بعد انسحب القكات 
 .2007ييا عاـ ة بعد سيطرة حماس عمعمى غز  (اإلسرائيمي)تعقيدان بفعؿ الحصار 

كألف السيطرة المصرية عمى سيناء محدكدة بفعؿ تقييدات كمحددات اتفاقية كامب ديفيد، فإف 
غزة يمكف أف تمثؿ تيديدان أمنيان خطيران عمى مصر إذا تفجرت فييا األكضاع عمى نحك ال يمكف 

ا الحصار إلى السيطرة عميو، كلذلؾ فقد سعت مصر بشكؿ دائـ منذ بدء الحصار، إلى منع كصكؿ ىذ
درجة قد تؤدم لبلنفجار، كمع أنيا نجحت في ذلؾ إلى حد كبير، إال أف تخمييا في مرحمة معينة عف 
سقاطيا، أدل إلى كصكؿ القطاع إلى درجة  ىذه السياسة بسبب رغبتيا بالضغط عمى حماس كا 

 2008ني في يناير الغمياف، كىي الدرجة التي تـ التعبير عنيا باقتحاـ معبر رفح مف الجانب الفمسطي
 (.2014)ابكىبلؿ، 

األحادم  (اإلسرائيمي)المصرم كخصكصان بعد االنسحاب  في ظؿ تراجع النفكذ :ويرى الباحث
كحتى كقتنا الحاضر، حيث أصبح المكقؼ المصرم عامؿ ضغط  ،2005الجانب مف قطاع غزة عاـ 

أحدثو تراجع  مؿء الفراغ الذمعمى فصائؿ المقاكمة في قطاع غزة، بعكس الدكر القطرم الذم تقدـ ل
كىك ما أبرزتو القمة التي انعقدت في قطر في دكر مصر عف تقديـ الدعـ الكافي لمشعب الفمسطيني، 

مف مصر كالسعكدية كاألردف كالتي شيدت دعمان كاضحان مف دكلة قطر، كغياب كؿ  2009يناير  17
 عف ىذه القمة. كالسمطة الفمسطينية

عمى ىامش تكقيع اتفاؽ إعبلف المبادئ فإنيا بدأت ؛ (إسرائيؿ) ػػب أما بخصكص عبلقة قطر
سفير قطر باألمـ  ىلتقاحيث  ،1993عاـ  (سرائيؿإ))أكسمك( في كاشنطف بيف منظمة التحرير ك

شيمكف بيريز، كمف ثـ تمت ذلؾ اتصاالت سرية قاـ بيا كزير  (إسرائيؿ)المتحدة كزير خارجية 
كانت بطيئة لخشية الشيخ خميفة بف حمد أمير قطر األسبؽ مف الخارجية حمد بف جاسـ، كلكنيا 

بعد انقبلب كلي العيد الشيخ حمد  ، كلكف(إسرائيؿ)إغضاب جارتو السعكدية التي تعارض التطبيع مع 
بادر بالمجاىرة بإقامة عبلقات رسمية مع  ،، كخبلفو مع السعكدية1995عمى أبيو الشيخ خميفة عاـ 

 .(Chesnot, 2013: 166) تصاالت تجارم بالدكحة كتؿ أبيبا ، بفتح مكتب(إسرائيؿ)

إلى قمة عماف االقتصادية لمشرؽ  فتعكد (إسرائيؿ)أسس العبلقات المعمنة بيف قطر كأما 
 (إسرائيؿ)، كالتي عقدت بعد عاميف مف إبراـ معاىدة سبلـ بيف 1996األكسط كشماؿ أفريقيا عاـ 

صرم عمرك آنذاؾ، آثار انتقادات كزير الخارجية الم (ئيؿسراقطر بالتطبيع مع )إ األردف، فتسارعك 
، قبؿ اكتماؿ حمقة (سرائيؿالدكؿ العربية لبناء عبلقات مع )إ بعض مكسى، الذم استيجف تسابؽ

 (.2009)حتر، السبلـ الشامؿ بمشاركة سكريا كلبناف 
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ل كظيفتو في قطر، كالذم تعد (إلسرائيؿ)، افتتاح مكتب لمتمثيؿ التجارم 1996كشيد عاـ 
التجارية ليماثؿ في عممو مياـ القنصمية الدبمكماسية بيف الدكؿ، كمف ثـ تعددت الزيارات المتبادلة 

مكتب التمثيؿ  1996"شمعكف بيريز" عاـ  (اإلسرائيمي)لمسئكلي البمديف، حيث افتتح رئيس الكزراء 
غؿ منصب نائب رئيس عندما كاف يش 2007بالدكحة، كمف ثـ زارىا مرة أخرل عاـ  (اإلسرائيمي)

ة في "منتدل مناظرات الدكحة"، كالتقى خبلؿ الزيارة مع أمير قطر الشيخ حمد آؿ ثاني كالكزراء لممشار 
الذم أقترح عميو ضركرة التكاصؿ مع حركة حماس كلكنو رفض االقتراح القطرم، كما حاضر "بيريز" 

سة كالديمقراطية، كأيضان قاـ بجكلة في كقتيا أماـ أكثر مف ثبلثمائة طالب في قضايا االقتصاد كالسيا
كفي إطار مشاركتيا بػ "منتدل الدكحة  ،(ynetnews, 30/1/2007)الدكحة كزار مقر قناة الجزيرة 

تسيبي ليفني مع  (اإلسرائيمية)لتقت كزيرة الخارجية ا؛ 2008نمية كالتجارة الحرة" عاـ لمديمقراطية كالت
، كالتي ىي األخرل زارت مكاتب قناة الجزيرة كالتقت مع أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني

تمر مشابو لمشاركة حركة ألغت مشاركتيا بمؤ  أف سبؽ 2007المسئكليف فييا، كىي التي كانت عاـ 
 .(2008)الريفي،  حماس فيو

، (اإلسرائيمييف)كتدخمت قطر ألكثر مف مرة في محاكلة لتثبيت التيدئة بيف الفمسطينييف ك
مف جية ثانية،  (سرائيؿ)إت النظر بيف حككمة حماس مف جية كالكاليات المتحدة ككتقريب كجيا

 :Hansen, 2013) مف عزلتيا مستندة عمى قاعدة أف التكاصؿ مع حماس سيككف أفضؿ لمسبلـ
كأمريكييف، ففي  (سرائيمييف)إككاف ذلؾ مف خبلؿ لقاءات كاف يجرييا القطريكف مع مسئكليف (، 32

زير خارجية قطر حمد بف جاسـ مع السناتكر األمريكي جكف كيرم )قبؿ أف يصبح أثناء لقاء جمع ك 
حسب مكقع كيكيميكس،  2012فبراير  13خارجية الكاليات المتحدة فيما بعد( بالدكحة بتاريخ ل ان كزير 

مف  حركة حماس في حؿ القضية الفمسطينية، بما تممكوسعي قطر لتسكيؽ قبكؿ دكلي لدكر  في إطار
يؤىبلنيا لذلؾ، قاؿ مف الخطأ تجاىؿ حماس في السعي إلى اتفاؽ  كبراغماتية سياسية رصيد شعبي

كلكف الكقت لـ يحف بعد، لعدـ جيكزية  (إسرائيؿػػ )نيائي، ذاكران مف الممكف أف تعترؼ حماس ب
ػػ مناصرييا لقبكؿ ذلؾ، )حركة حماس باستمرار تؤكد عمى مكقفيا الثابت برفض االعتراؼ ب

حماس كتتماشى مع مصالح  تعادمكمؤكدان أف حماس ال تثؽ بمصر، كأف المجنة الرباعية  (،(إسرائيؿ)
، إال أف جيكد قطر لـ تنجح (Wikileaks, 24/2/2010)كمصر كاألردف  الرئيس محمكد عباس

األمريكي لمثؿ ىذا التكجو. كبطمب فرنسي سعت قطر لمتكسط بقضية  (اإلسرائيمي)نظران لمرفض 
 (.2/4/2012)قناة الجزيرة جمعاد شاليط، األسير لدل حركة حماس  (يمياإلسرائ)الجندم 

قامت كزيرة الخارجية  ،2008ديسمبر  25بتاريخ  قبيؿ بدء العدكاف عمى غزة كتحديدان ك 
تسيبي لفني بزيارة مصر التقت خبلليا بالرئيس المصرم حسنى مبارؾ كعدد مف  (اإلسرائيمية)

مؤتمر صحفي عقدتو مع كزير الخارجية المصرم أحمد أبكالغيط المسؤكليف المصرييف، كىددت خبلؿ 
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ى قطاع بإسكات الصكاريخ التي تطمقيا حماس مف قطاع غزة، مضيفة أٌف استمرار سيطرة حماس عم
كلممنطقة بشكؿ عاـ؛ األمر الذم رآه كثير مف المراقبيف  (سرائيؿغزة أصبح يشكؿ مشكمة لػػ )إ

مف التكاطؤ عمى شٌف العدكاف عمى قطاع غزة. كقد عمؽ  بؿ نكعان كالمحمميف بمثابة مكافقة ضمنية، 
النفس، كعدـ التصعيد  "الرئيس مبارؾ أكد لميفني ضركرة ضبط :ي قائبلن نأبكالغيط عمى تصريحات ليف

 .(60: 2012)أبكالبياء،  العسكرم"

 - ةغز  عممية عسكرية ممتدة عمى قطاع ( بشفاالسرائيمي)جيش االحتبلؿ  عمى إثر ذلؾ قاـ
بعد انتياء تيدئة دامت ستة أشير كاف قد تـ  - 2009يناير  18إلى  2008ديسمبر  27مف يكـ 

، 2008مف جية أخرل برعاية مصرية في يكليك  (إسرائيؿ)التكصؿ إلييا بيف حركة حماس مف جية ك
يث رفع كعدـ التزامو باستحقاقاتو مف التيدئة؛ مف ح (اإلسرائيمي)كتـ خرؽ التيدئة مف قبؿ الجانب 
: 2015)سيؼ،  ـ قبكؿ حركة حماس لتمديد التيدئةكبالتالي عد ؛الحصار الذم يفرضو عمى القطاع

75). 

ؿ الرئيس المصرم في كممة أذاعيا التمفزيكف المصرم حركة حمٌ  ؛2008ديسمبر  30كبتاريخ 
عاقت الجيكد الذم تعرض لو القطاع، معتبران أف الحركة أ (اإلسرائيمي)حماس المسؤكلية عف العدكاف 

 ة مفتكحة لشف عدكانيا عمى القطاعدعك  (سرائيؿ)إالمصرية لتمديد التيدئة، كأنيا بذلؾ كجيت لػ 
قاـ كزير الخارجية المصرم السابؽ أحمد أبكالغيط بمكـ حركة حماس، كما ، (69: 2015)أبكاليطؿ، 

ت األنباء: "قامت كقاـ بتحميميا مسؤكلية ما يحدث في قطاع غزة، حيث قاؿ في تصريح لو لككاال
مصر بتحذير حماس منذ فترة طكيمة بأف إسرائيؿ ستقـك بالرد بيذا األسمكب"، كأضاؼ قائبلن: "فميتحمؿ 

 .(75: 2015)سيؼ،  ىذا التنبيو أىمية"، قاصدان حماسالمكـ ىؤالء الذيف لـ يكلكا 

ي تجاىو، لكقؼ العدكاف، مف خبلؿ تكحيد مكقؼ عربكبالرغـ مف ذلؾ، قامت مصر بالتحرؾ 
، كضركرة التحرؾ لطرح مبادرات كمؤتمرات لبحث (سرائيؿ)إكدعكة المجتمع الدكلي لمضغط عمى 

التيدئة، كمف ثـ إعادة اإلعمار في قطاع غزة، كرفضت سياسة قطع العبلقات الدبمكماسية مع 
 .السبلـ بينيما يد بإلغاء معاىدة، كالتيد(سرائيؿ)إ

حكاـ الحصار  (اإلسرائيمي)في ظؿ العدكاف كينبغي لنا اإلشارة إلى معبر رفح  عمى القطاع كا 
عميو، حيث تذرعت مصر بقضية األمف لئلبقاء عمى إغبلؽ معبر رفح الحدكدم الرابط بيف قطاع غزة 
كمصر، كالذم يعتبر المتنفس الكحيد لربط قطاع غزة بالخارج، حيث منع النظاـ المصرم فتح معبر 

األمنية، كعرقؿ مركر العديد مف البعثات الطبية كالمساعدات  مف خبلؿ أجيزتو إحكامورفح كشدد 
، األمر الذم زاد مف حدة التكتر بيف الطرفيف أكصمت العبلقة بينيما حاإلنسانية القادمة إلى معبر رف

، كبكجكد دكلي، كتحت 2005إلى األزمة. كالجدير ذكره أف ىناؾ اتفاقية حكؿ المعبر كقعت في 
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، أف يفتح معبر رفح في 2009يناير  2كلية، فقد قرر الرئيس مبارؾ في الضغكط اإلنسانية كالد
االتجاىيف الستقباؿ الجرحى كالحاالت اإلنسانية كنقؿ المساعدات، كما أكد عمى التزاـ مصر باتفاقية 

 .(71-69 :2016أبكاليطؿ، ) ر بالرغـ أف مصر ليست طرفان فييافتح المعب

كحيكيان أثناء العدكاف )اإلسرائيمي( عمى قطاع غزة، مف  زان بار لعبت الدكحة دكران في المقابؿ، 
تبنييا سياسة كاضحة تديف العدكاف، كعبر تغطية قناة الجزيرة التي أبرزت كحشية العدكاف عمى خبلؿ 

مف خبلؿ ما قدمتو مف مساعدات ك غزة، كمدل المأساة التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني بغزة، 
سعاؼ لمجرحى كالمصابيف الفمسطينييف مف جراء العدكاف. ىذا إلى  طبية كأدكية كخدمات عبلجية كا 

ككذلؾ  جانب ما أعمنتو عف خطتيا إلعادة إعمار غزة؛ مف تعزيز صكرتيا كداعمة لمشعب الفمسطيني،
 .(186: 2012)بيبرس،  تمتيف رعايتيا لحركة حماس

ة الطارئة المنعقدة بالدكحة عاـ عمى غزة، كتنفيذان لقرار قمة غز  (اإلسرائيمي)كردان عمى العدكاف 
، أعمنت الحككمة القطرية الدكلة الخميجية الكحيدة المرتبطة بعبلقات تجارية كتمثيمية معمنة مع 2009

  (.2009)حتر، ، تجميد نشاط المكتب التجارم اإلسرائيمي في الدكحة، حتى يتحسف الكضع (سرائيؿ)إ

عمى غزة الثناء  (اإلسرائيمي)مف العدكاف الجزيرة قناة ففي الكقت الذم شيد مكقؼ قطر ك 
كالتقدير مف األكساط الشعبية العربية، كالفمسطينية خاصة، كلكنيا انتقدت بسماحيا لمكاليات المتحدة 

بجسر مف القنابؿ الذكية كالفسفكرية القادمة مف قاعدة العديد األمريكية في قطر، كالتي  (إسرائيؿ)بمد 
 .2009-2008، كعمى غزة 2006لبناف  استخدمتيا أثناء العدكاف عمى

تعزز  ،محسكبة المخاطر (إسرائيؿ)بينما اعتبرت قطر أف كجكد عبلقات كتطبيع جزئي مع 
 ،العبيف أقدـ منيا في ىذا المضمارمع مف خبلؿ سياستيا اإلقميمية، لتتنافس  ىدفيا بمعب دكر أكسع

كجيرانيا، إال  فييا كتشكؿ خبلفان بيف قطرلـ يكف مرغكبان  (إسرائيؿ)كعمى الرغـ مف أف العبلقات مع 
أف  استقبلليا في الساحة العربية، غيرلتأكيد  (سرائيؿ)إإلى الحفاظ عمى عبلقاتيا مع  أف قطر نظرت

عمى قطاع غزة  (اإلسرائيمي)ىذه العبلقة الجيدة لـ تمنع قطر مف أف تأخذ مكقفان متشددان ضد العدكاف 
ىمة بإعادة إعمار ما دمره العدكاف، مكقفان تتقدـ بو عمى بعض كمتعيدة بالمسا ،2009-2008عامي 

الدكؿ اإلقميمية األكثر تأثيران بالمنطقة، كالتي اعتبرت المكقؼ القطرم ىك لممزايدة السياسية مستغمة قناة 
ع القياـ بخطكات عممية لكقؼ العدكاف، إال أنو حتى كلك كاف مف ىذا الجزيرة بإبرازه، كلكنيا لـ تستط

 (82-53: 2014)شراب،  حسب لقطر كخاصة شعبيان.ياب فإف ذلؾ الب

حمد أ اغتياؿعمى قطاع غزة، ىك  (اإلسرائيمي)، كاف محكر العدكاف 2012نكفمبر  14في ك 
المجنة الكزارية المصغرة لمشؤكف لقرار  تنفيذان  (إسرائيؿ)الجعبرم أحد قادة حركة حماس، حيث بدأتو 
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تيدئة مع  صباح اليكـ السابؽ، عمى الرغـ مف التكصؿ إلى مسكدة اتفاؽاألمنية، الذم اتخذتو سران في 
 .المقاكمة بكساطة مصرية

الرئيس  حكـ في ظؿ كفي ىذا العدكاف شيدت القاىرة مفاكضات غير مباشرة بيف الجانبيف
منطقة الشرؽ  (آنذاؾ)زارت كزيرة الخارجية األمريكية ىيبلرم كمينتكف حيث  ،محمد مرسي اإلخكاني

مرسي في التكاصؿ مع الجانب الفمسطيني لمتكصؿ التفاؽ، كتـ  كسط كاستعانت بالرئيس المصرماأل
، خبلؿ مؤتمر صحفي بمقر 2012 نكفمبر 21إعبلف اتفاؽ تيدئة مف القاىرة بعد أياـ قميمة في 

)المركز الفمسطيني محمد كامؿ عمرك  (آنذاؾ)جمع كمينتكف مع نظيرىا المصرم  ،الرئاسة المصرية
 .(27/8/2014 ئلعبلـ،ل

رت في ، كعبٌ 2012في نكفمبر  ةعمى غز  (اإلسرائيمي) عدكافمف ال كاضحان  ككقفت قطر مكقفان 
 تعمى قطاع غزة، كجدد (اإلسرائيمي)بيانيا أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عف أدانتيا لمعدكاف 

ا دامت األخيرة م (إسرائيؿ)العربية ك المتمثؿ بعدـ إقامة عبلقات طبيعية بيف الدكؿيا التأكيد عمى مكقف
 .(2/12/2012)صحيفة الراية،  كاحتراـ مبدأ األرض مقابؿ السبلـلمقرارات الدكلية لـ تمتثؿ 

كضاع في غزة ء الخارجية العرب تجاه تطكرات األرت قطر عف رؤيتيا في اجتماع كزراكعبٌ 
إلعادة النظر بشكؿ كامؿ في عممية  بأنيا ال تدعك إلعبلف الحرب أك القياـ بعمؿ عسكرم، بؿ تدعك

 .(17/11/2012)فضائية الحرة، ـ برمتيا ؿ مع عممية السبلالسبلـ كاستراتيجية التعام

الرسمي مف العدكاف عمى غزة في مبادرة  المصرم تمثؿ المكقؼ؛ 2014كفي عدكاف عاـ 
ا رفضتيا حماس ألنيا بيا كحظيت بدعـ دكلي، فيم (إسرائيؿ)أطمقتيا لكقؼ العدكاف عمى غزة، كقبمت 

ككجيت انتقادات لئلدارة المصرية بسبب  ،دبمكماسية لتنفيذىا مصر جيكدان  بذلتال تحقؽ شركطيا، ك 
فتح معبر رفح عمى الحدكد مع قطاع غزة، األمر الذم حاؿ دكف كصكؿ مساعدات تعقيدات في 

 .(2015)اعمؿ ثكرة،  ىالي القطاع نظميا نشطاء مصريكفأل

 -كحماس (إسرائيؿ)طت في المحاكالت اإلقميمية لتأميف كقؼ إلطبلؽ بيف أما قطر؛ فقد نش
حيث شارؾ األمير تميـ كالعطية بنشاط في الدبمكماسية  -الذم استقر زعيميا خالد مشعؿ في قطر

كي مكف، ككزير الخارجية التركي  المكككية، ككاف مف بيف زكار قطر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف
في حيف عقد العطية مشاكرات ثبلثية مكثفة مع ، كالرئيس الفمسطيني محمكد عباس، مكأكغحمد داكد أ

ضافة إلى ذلؾ مف المفيد القكؿ إنو في مرحمة ما اتصؿ كيرم ىاتفيان ككيرم في باريس، باإل أكغمكدكاد 
أف  لقطربالعطية كطمب مف الدكحة استخداـ نفكذىا لمتكسط لدل حماس، كىذا يكضح كيؼ يمكف 

الرسائؿ بيف حماس كبيف المجتمع الدكلي كتسييؿ تدابير بناء الثقة دكران إيجابيان مف خبلؿ نقؿ  تمعب
 .المتنازعة بيف جميع األطراؼ
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مميارات دكالر مف المجتمع الدكلي في  5.4كلقيت غزة تعيدات بمنح تبمغ قيمتيا أكثر مف 
الذم تعرض لدمار شديد  قطاع غزةإلعادة إعمار  2014أكتكبر  12المؤتمر الذم عقد بالقاىرة في 

حيث تعيدت كحدىا بدفع  ،. كتقدمت قطر باقي المساىميف بفارؽ كبير(اإلسرائيمي)جراء العدكاف 
الككيت ك مميكف(،  200مميكف(، كاإلمارات ) 500مميار دكالر لتتجاكز ما دفعتو كؿ مف السعكدية )

مميكف دكالر(،  212يات المتحدة )مجمكع ما تعيدت بو الكال مميكف(، كما تجاكزت أيضان  200)
في الكقكؼ بجانب مميكف دكالر(، لتحافظ قطر بذلؾ عمى مكقعيا المتصدر  271كاالتحاد األكركبي )
 .(209-163: 2014)كزيز،  الشعب الفمسطيني

 - أدل لتكتر العبلقات المصرية (اإلسرائيمي) أف ممؼ الصراع الفمسطيني يرى الباحث:
حركة حماس في قطاع غزة ك  ر السياسة القطرية فيو خصكصا العبلقة القطرية مع، نظرا لتأثيالقطرية
، كذلؾ مف خبلؿ تصاعد الدكر القطرم الذم لـ يترؾ نافذة إال كعبر مف خبلليا، سكاء عبر فمسطيف

اطات بيف التنظيمات الفمسطينية، خاصة كأف قطر حاكلت اسي، أك اإلعبلمي، أك الكسالماؿ السي
ر اإلقميمي في قضية فمسطيف، حيث ساءت العبلقات عقب العدكاف اإلسرائيمي عاـ انتزاع دكر مص

 كدعـ أمير قطر لحركة حماس التي كانت عمى عبلقة متكترة مع النظاـ المصرم. ،عمى غزة 2008

 مدور التركي في المنطقةلنظرة البمديف ثانيًا: 

اندالع األزمة  كحتى، 2002إلى السمطة في عاـ  التركي صعكد حزب العدالة كالتنمية منذ
كلكف ، "مع الجيرافالمشاكؿ تصفير " ني  السياسة الخارجية التركية، كاف، 2011السكرية في عاـ 

االعتماد  قد انتقمت مفتركيا  ، فإف2010عاـ أكاخر العربية التي كقعت في لمحراكات الشعبية  نظران 
كقد أغضب  ،العراؽ كسكريا بشكؿ خاص القكة الصمبة في كؿ مف استخداـالناعمة نحك عمى القكة 
يرافك مصر  مثؿالشرؽ األكسط  في حككمات ىذا التحكؿ  .(10/6/2016)معيد الشرؽ األكسط،  ا 

أعمف رئيس الكزراء  ،ـ2011عاـ  الخامس كالعشريف مف ينايرمصر في  حراؾكمع اندالع 
ة بيف ذا زاد مف تكتر العبلقحسني مبارؾ، كى طاحة بالرئيس المصرم السابؽالتركي مكقفو الداعي لئل
 بمديف،ترة إلى عبلقات جيدة بيف اليناير تحكلت العبلقات المتك  25 حراؾالبمديف، كلكف مع نجاح 

كلقاؤه  ،حيث شيدت مرحمة حكـ المجمس العسكرم زيارة تاريخية لرئيس الكزراء التركي أردكغاف لمقاىرة
محمد مرسي لسدة  ثنائية، كمع كصكؿ الرئيس طنطاكم كتكقيعيا لعدة اتفاقيات محمد حسيف بالمشير

المصرية بمنحى إيجابي، كشيدت تمؾ  - تطكرت العبلقات التركية ،الحكـ بعد انتخابات شفافة كنزيية
تركة بيف تمثؿ في إجراء مناكرات عسكرية مش ،كعسكريان  كتنمكيان  كاقتصاديان  استراتيجيان  المرحمة تعاكنان 

 .(13/5/2014فمسطيف لمدراسات االستراتيجية،  )معيد الجيشيف التركي كالمصرم
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إلى سدة الحكـ، زادت الرغبة المتبادلة إلقامة الرئيس محمد مرسي اإلخكاني  كنتيجة لصعكد
الرئيس محمد المسمميف الذم ينتمي إلييا  اإلخكافعبلقات قكية بيف تركيا كمصر، خاصة أف جماعة 

التركية، كزاد مف فرص  –د العبلقات المصرية كطٌ  في مصر كالحزب الحاكـ في تركيا، كىك ما مرسي
 2012ر في نكفمبر عف تحالؼ استراتيجي، في ظؿ زيارة أردكغاف لمصالتعاكف االستراتيجي، بؿ 

 .(63: 2013)القدرة، 

 ،الرئيس محمد مرسيبحكـ األطاحة و مف خطكات كما تبع 2013 يكنيك 30إال أف حراؾ 
بأنيا "يكنيك  30بعد كصؼ تركيا ىذه الخطكات التي تبعت  ،اإلى تكتر العبلقات بينيم ذلؾ أدل

 التي الكممة بعد، كبمغ التكتر أشده "تركياانقبلب عمى الديمقراطية كعمى القيـ كالمبادئ التي تؤمف بيا 
 فييا كىاجـ 69 دكرتيا في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية في أردكغاف طيب رجب التركي الرئيس ألقاىا

 لحكـ المضادة تصريحاتو في أردكغاف كاستمر السيسي، الفتاح عبد كالرئيس مصريةال الحككمة
 ما ،"المسمميف اإلخكاف" جماعة عمى حديدية قبضة األخير فرض بسبب ،دكلي محفؿ كؿ في السيسي

 عدـ إلى التركي الجانب كتدعك ،األمر تستنكر مرة كؿ في كانت التي المصرية السمطات حفيظة أثار
   .(3/3/2015)مكقع الكقت،  الداخمية شؤكنيا في التدخؿ

نكفمبر  23في  كتكترت العبلقات بينيما حتى كصمت إلى اتخاذ الحككمة المصرية لقرارىا
يقضي بتخفيض مستكل العبلقات الدبمكماسية مع تركيا مف مستكل السفير إلى مستكل الذم  2013

ببلغو باعتباره "شخصان  القائـ باألعماؿ، كاستدعاء السفير التركي في مصر إلى مقر كزارة الخارجية كا 
 .(13/5/2014)معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية،  كمطالبتو بمغادرة الببلد ،كب فيو"غير مرغ

كالتركي، كأنو مف  مأف ىناؾ تشعب في الخبلفات بيف النظاميف المصر  :يعتقد الباحثو 
كذلؾ ألف كبل النظاميف يمتمؾ مصرم كالتركي، ال المرحمة حصكؿ تقارب بيف الطرفيف المستبعد بيذه

 ىناؾ، كأف اآلخر مع طكيؿ ثأر لو فييما طرؼ ككؿ إقميمية، قكة ككبلىما، نظيره مع يتعارضمشركع 
 ال يمكف أنو كما ،غزة بقطاع خرىاأ كال بميبيا أكليا ليس، تركي – مصرم اشتباؾ ساحة مف أكثر
 يعتبرىا التي المسمميف اإلخكاف جماعة كبقكة تدعـ مازالت اتركي فأ حقيقة االحكاؿ مف حاؿ بأم أنكار

 ،التركي النظاـ لىإ الرسمي المصرم النظاـ ينظر زاؿ ما المقابمة الجية في "إرىابية" السيسيالرئيس 
 .المصرم لمنظاـ االعداء ألد بخانة كضعو تـ بؿ ،لمصر عدك نظاـ بأنو

 عمى ببلده بأف   ،"أكغمك جاكيش مكلكد" ،التركي الخارجية كزيررح ؛ صٌ 2014كفي ديسمبر 
 أجؿ مف خطكات"بػ أسماه ما عمى القاىرة إقداـ حاؿ مصر، مع العبلقات لتحسيف استعداد

 التركي، الرئيس كصفكا كالذيف مصر، في الساسة لدل عارمة غضب حالة سبب ما كىك ،"الديمقراطية
 .(2014)زىراف،  "الديكتاتكر" بػ أردكغاف، طيب رجب
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 مع المصرم النظاـ مصالحة أف كاالستراتيجية، السياسية لمدراسات المصرم المعيد لرأك 
 حراؾ عف الحديث كثر أف بعد كذلؾ ،2016األكؿ مف يناير لعاـ  في اقتربت تككف تكاد كقطر تركيا

 تؤكد مؤشرات المعيد كحددمع البمديف،  المقطكعة شبو العبلقات إلعادة الرياض تقكده دبمكماسي
 التحالؼ كمنيا مطمؽ، بشكؿ المسمميف اإلخكاف جماعة تدعماف المتيف كالبمديف مصر بيف ربالتقا

 دكؿ أغمب السعكدية العربية المممكة فاجأت، حيث 2015ديسمبر  15الذم أعمف عنو في  اإلسبلمي
 لمحاربة إسبلمي تحالؼ تدشيف عف سمماف بف محمد األمير دفاعيا كزير أعمف حينما العالـ،
 كقطر مصر فييا بما إسبلمية دكلة 33 جكارىا إلى كيضـ السعكدية بقيادة اإلرىابية، ماتالتنظي
 .(2016)عبد الرحمف،  لمنطقةا في الخبلؼ محؿ األطراؼ أكثر كتركيا

ندد ائتبلؼ  2016يكنيك  18 فيالتقارب بيف مصر كالبمديف طكيبلن، فنجد أنو كلـ يدـ ىذا 
ـ مصر" بالبياف الصادر عف الدكلة القطرية التي استنكرت خبللو األغمبية في البرلماف المصرم "دع

محمد مرسي كعدد مف معاكنيو، بجانب صحافييف  طاح بوضائية الصادرة بحؽ الرئيس الماألحكاـ الق
 ، مشيران "إف ىذه التصريحات تجاكز لكؿ الخطكط الحمراء"في قناة الجزيرة، كقاؿ في بياف صادر عنو: 

 ،مسمكنا كمنحنينا جديدنا لتبرئة ساحتيا مف خبلؿ محاكلة التصريح بشكؿ مباشرأف قطر اتخذت "إلى 
لصاؽ تيمة  األحكاـ بالمؤسسة القضائية المصرية، ىذا المنحنى الذم سيأخذ العبلقات  سيتسيكا 

 ."حات تباعد أكبر مما ىي عميو اآلفالمصرية القطرية لمسا

إف ىذا استكماؿ لسمسمة مف التصريحات ": بتصريحات النظاـ التركي، كقاؿ البياف كما ندد
الميعادية لمصر كسياساتيا التي مف خبلليا يتضح أنو ال نكايا ألم تغيير في مكاقؼ أك سياسيات 
ف النظاـ التركي الذم ال يزاؿ ميستمرنا في التمادم كراء دعـ جماعة ثبت بما ال يدع  النظاـ التركي، كا 

دخبلن غير مقبكؿ تحت أم دعاكل أك مزاعـ في الشأف مجاال لمشؾ تكرطيا في اإلرىاب، ييعد ت
 .(2016)السيد،  المصرم الداخمي"

شف المكاء سعد الجماؿ "رئيس ائتبلؼ دعـ مصر، كلجنة الشؤكف العربية" في البرلماف ك 
 لمرئيس المؤبد حكـاستنكرا  منيما بيانان  بلا صدار كي إ بعد كذلؾ كتركيا، قطر دكلةالمصرم ىجكمان عمى 

، ؟لماذا تتجسس دكيمة قطر عمى مصر"كتساءؿ . الصادر في قضية التخابر مع قطر مرسى محمد
)القاضي،  !"لنظاـ التركي بالديكتاتكر األحمؽ، كما كصؼ ا؟كأيف حمرة الخجؿ يا أييا الحكاـ

2016). 

 عمى بظبللوألقى  التركي، -، كالتقارب السعكدم التركي - المصرم التكترأف  :ويرى الباحث
 .يةقطر ال - يةمصر ال العبلقات عمى وبظبلل قىأل ،مصرمال -سعكدمال تكترال أف كما القطرم، يؼالحم
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، الذم 2008ظيرت العبلقات المتميزة بيف قطر كتركيا مع )االجتماع الرباعي( في دمشؽ ك 
نيككالم سارككزم، كالرئيس الفرنسي  ضـ إلى جانب الرئيس السكرم أمير قطر كرجب طيب أردكغاف

العبلقات بيف تركيا كقطر خبلؿ السنكات الماضية لتشكؿ ما يطمؽ عميو في األدبيات السياسية ت كتنام
إقميمية معينة كليس كفؽ ىياكؿ مؤسسية قائمة،  قضايا قائـ عمى أساس التكافؽ حياؿ ،"تحالؼ مرف"

تركيا( كدكلة فالطمكح اإلقميمي كالمصالح المتقاطعة ك"التكامؿ المفترض" بيف دكلة إقميمية رئيسية )
غنية صغيرة )قطر(، دفع باتجاه تبمكر تحالؼ مشترؾ تشكمت مبلمحو مف خبلؿ تنسيؽ متبادؿ بشأف 

 (.2012)المباد،  الشرؽ األكسطالعديد مف قضايا الصراع في 

في العديد مف المبادرات تجاه عدد مف القضايا الرئيسية،  تجمت األدكار السياسية ليذا التحالؼ
تكاممية بارزة حياؿ أحداث "الحراؾ العربي"، كارتفعت كتيرة الزيارات المتبادلة  تاف أدكاران حيث لعبت الدكل

 مى رأسيا جماعة اإلخكاف المسمميف.كازداد التنسيؽ المشترؾ لدعـ تيارات اإلسبلـ السياسي كع

لحؿ األزمة السياسية في  2010ر عنو التحرؾ المشترؾ في أكاخر عاـ ىذا التحالؼ عبٌ 
بفاعمية في محاكالت إنياء االنقساـ الفمسطيني، كالنيكض بأدكار أساسية في عممية  كالمشاركة بيركت،
المبعديف في إطار "صفقة مبادلة شاليط" مع حركة حماس، ىذا باإلضافة  الفمسطينييفبعض  استضافة

  إلى إطبلؽ مبادرات مشتركة حياؿ الصراع في اليمف.

مف اعتبارات  التنسيؽ األمني مع الكاليات المتحدة، انطبلقان حياؿ  الدكلتاف مكاقؼ ثابتةكتتبنى 
عضكية تركيا في حمؼ الناتك كركابطيا التاريخية مع كاشنطف، ىذا فيما تعتمد قطر عمى الكجكد 

 .(2013)خميؿ،  ف في مكاجية التيديدات اإلقميميةاألمريكي بقاعدة "العديد" لتحقيؽ األم

 بدأت المضطرب، األكسط الشرؽ في الفاشمة يجياتكاالسترات الكبرل النكسات خضـ في
 فإف األمر، كاقع في ،مكثكقية األكثر العربي الحميؼ بكصفيا قطر نحك النظر في التركية القيادة
 مشتركة قطرية تركية عسكرية قاعدة إنشاء خطط عف 2015 في عاـ الدكحة في أنقرة سفير إعبلف

تعيدت تركيا بحماية قطر مف  ىذا كبمكجب ،سيالجيكسيا السياؽ عف خارجان  يكف لـ قطر في
مف  3000كينص االتفاؽ عمى تبادؿ المعمكمات االستخباراتية، إضافة إلى تكاجد  ،التيديدات الخارجية

عرضت الدكحة المساعدة  الخميجيةكفي مقابؿ التزاـ تركيا بأمف اإلمارة  ،أفراد الجيش التركي في قطر
 ،2015كسية إلى تركيا منذ حادث إسقاط الطائرة مطمع نكفمبرفي تعكيض الفاقد مف السياحة الر 

ىناؾ كعكد كضمانات بتصدير الغاز في حاؿ قررت مكسكك مكاصمة معاقبة أنقرة مف خبلؿ حجب ك 
 .(10/6/2016)معيد الشرؽ األكسط،  دادات الغاز الطبيعي في المستقبؿإم

 قامت المجنة أف التركي افالبرلم في الخارجية الشؤكف لجنة رئيس جكنكار، برات صرحك 
 قكات نشر في الحؽ دكلة لكؿ يتيح كقطر، تركيا بيف" عسكرم تعاكف اتفاؽ" مشركع عمى بالمصادقة
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 اتفاقية عمى ،2015 ديسمبر في التكقيع كتـ، (7/3/2015)نكف بكست،  األخرل الدكلة أراضي عمى
 البحرية مكانئو باستخداـ  اآلخر لمبمد ضيؼالم  البمد بمكجبيا يسمح كالدكحة، أنقرة بيف العسكرم لمتعاكف
)المركز الصحفي السكرم،  أراضيو عمى العسكرية  قكاتو كبتمركز الجكم، كمجالو كطائراتو

23/10/2016). 

، كما جاء خبلؿ عاماف جاىزة لمعمؿ )في قطر( كتصبح أكؿ قاعدة عسكرية تركية خارج تركيا
زيارتو لمدكحة لحضكر  أثناء، 2016مارس  30في  عمى لساف كزير الخارجية التركي عصمت يمماز
أف االتفاؽ يتضمف تبادالن لمخبرات  ، معمنان Dimdexمعرض كمؤتمر الدكحة الدكلي لمدفاع البحرم 

)نكف بكست،  عسكرية القطرية التمركز في تركياالعسكرية يتيح لبعض أفراد القكات كالطائرات ال
2/4/2016). 

ضك في مجمس التعاكف الخميجي، فإف قطر طالما اعتبرت أف كعمى الرغـ مف ككنيا دكلة ع
كشيدت  ،دكؿ الخميجية الصغيرة كاستقبللياالمممكة العربية السعكدية جارة متكبرة ال تحتـر سيادة ال

كيبدك أف بناء عبلقات مع أنقرة ىك كسيمة لقطر  ،العبلقات بيف البمديف خبلفات كبيرة في الماضي
ا مفتكحة كالحفاظ عمى بعض المجاؿ لممناكرة تحت المكقؼ السعكدم لمحفاظ عمى بعض خياراتي

كليس المقصكد مف إنشاء القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة أف تككف بديبل عف  ،المييمف
القيادة المركزية األمريكية، كلكنو يأتي في إطار سعي الدكحة نحك تنكيع شبكة شركاء الدفاع في الكقت 

)معيد الشرؽ  مستقرة في اإلمارة المزدىرة صكالن حكؿ العالـ أ أكثر دكؿ العالـ نفكذان  ػػيو لالذم تكفر ف
 .(10/6/2016األكسط، 

مف ضغكط مف قبؿ دكؿ خميجية  كيرتبط التحدم األكبر بالنسبة لمدكلتيف بما باتا يكاجيانو
ىداؼ الخميجية، ذلؾ أف رئيسية لتعديؿ مسار سياساتيما اآلخذة في التنافر مع جكىر المكاقؼ كاأل

عبلميان  قطر كمحاكلة مكاجيتو عمميان  –الرفض الخميجي لمحكر تركيا  لـ يعد يرتبط كحسب بمحاكلة  كا 
العربية التقميدية، لكنو بات يسعى لتأكيد انييار  الدكؿالدكلتيف إيجاد قكل إقميمية قادرة عمى مكازنة نفكذ 

كانت عمى ىامش اإلقميـ، كقد ترتب عمى ذلؾ قياـ كؿ محكر "االعتداؿ العربي" لصالح قكل إقميمية 
فيو الدكؿ  أثبتتمف السعكدية كاإلمارات كالبحريف بخطكة سحب السفراء مف قطر في تطكر دراماتيكي 

ر لـ تعد ، كأف سياسات "النفس الطكيؿ" مع قطالثبلث أف المساكمة عمى مصالحيا األمنية غير ممكف
 .بعد مجدية

"أف العبلقات  :يارتو لقطر التي افتتح خبلليا المبنى الجديد لمسفارة التركيةفي ز  أردكغافر كعبٌ 
في شتى األصعدة كىذا ما نممسو مف خبلؿ تبادؿ الزيارات الكثيفة  كبيران  التركية القطرية تشيد تطكران 

ة كقاؿ: "ىناؾ خاصية متميزة أخرل بيف تركيا كقطر كىي أف لنا آراء متطابقة في المسائؿ ذات الصم
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ؿ تحكيؿ منطقتنا إلى منطقة سبلـ"، اإلقميمية كالدكلية كنبذؿ قصارل جيدنا مع دكلة قطر مف أج
بدكره أشاد كزير الخارجية القطرم خالد العطية في تصريحات صحفية بعبلقات ببلده مع تركيا، ك 

المتبادؿ"، معربا  بنية عمى االحتراـمشيرا إلى أف تركيا دكلة ميمة كمؤثرة كدكلة كازنة كعبلقاتنا معيا م
 .(175-173 :2014كزيز، ) مثؿ ىذه العبلقات مع تركياعف تمنياتو بأف يككف لجميع الدكؿ العربية 

 تناكؿ قطر جامعة في محاضرة 2016أبريؿ  28في  أكغمك داكد أحمد التركي الكزراء رئيس ألقىك 
 بقطر، ببلده عبلقات طبيعة عف تحدث باالستراتيجية، كصفيا التي القطرية التركية العبلقات فييا

نسانية كثقافية كاقتصادية كأمنية سياسية: محاكر خمسة عمى ترتكز أنيا إلى مشيرا )الجزيرة نت،  كا 
29/4/2016): 

 قنكات كلدييما نفسيا، العميا بالمثؿ كيمتزماف مشتركة قيـ البمديف قائدم تربط السياسي: المحور -
 مستمرة المقاءات فإف الكبير السياسي لبلنفتاح كنتيجة .السياسية القضايا كافة في مفتكحة اتصاؿ

 كبناء. دائـ بشكؿ البمديف قيادات بيف
 عدـ مف تعاني منطقة في مشتركة أمنية تحديات يكاجياف البمديف أف أكغمك بٌيف األمني: المحور -

 عمى التركيز يتـ لذلؾ األمني، كالتنسيؽ اليقظة يحتـ ما كىك مضطرب، إقميـ كفي االستقرار،
 قبؿ كٌقعنا األمني التعاكف ليذا نتيجة"ك التحديات، ىذه مف لمحماية ككسيمة االقتصادية الجكانب

 ".الجانبيف مف كبير كتقدير اىتماـ محؿ ىي التي البمديف بيف العسكرية االتفاقية فترة
 حيث رار،باستم تتطكر كأنقرة الدكحة بيف االقتصادية العبلقات أف أكغمك أٌكد االقتصادي: المحور -

 أنو إلى قصيرة، كلفت فترة خبلؿ مرات ثبلث ليتضاعؼ بينيما االقتصادم التعاكف مؤشر صعد
 في القطرية االستثمارات حجـ فإف قطر، في تعمؿ التي التركية الشركات تمئا إلى باإلضافة

 باقتصاديف يتمتعاف المذيف البمديف بيف االقتصادية الشراكة يعزز أف شأنو مف ما كىك كبيرة، تركيا
 .كفٌعاليف قكييف

 بيف المشتركة العكامؿ نتيجة متمٌيزة بعبلقة ترتبطاف كقطر تركيا أف أكغمك أكضح الثقافي: المحور -
 الشراكة تطكير يستدعي ما كىذا السمحة، اإلسبلـ قيـ مف بينيما يجمع كما المسمميف، الشعبيف

 .الشعبيف بيف لركابطا تعزيز أجؿ مف كالتركية القطرية الثقافية المؤسسات بيف
 يتعاكف حيث المجاؿ، ىذا في بالدكحة ببلده بعبلقة التركي الكزراء رئيس نكه المحور اإلنساني: -

 كالعراقييف، السكرييف كالنازحيف لبلجئيف اإلغاثة بتقديـ يتعمؽ فيما خصكصا كبير، بشكؿ الجانباف
 ".النبيمة ميمتيا كسٌيمت طريةالق اإلنسانية المنظمات أماـ كأراضييا أجكاءىا فتحت فتركيا"

 15 العسكرم في تركيا في نقبلبلمحاكلة اال األكلى الساعات معمف جية أخرل، نجد أنو 
 إقميمية أك بيانات أم تصدر أف فقبؿ كاضح، بشكؿ الكضع مف القطرم المكقؼ ظير ،2016يكليك 
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 لو أكد كما األكضاع، معرفةل التركي الرئيس مع مباشرة ثاني آؿ حمد بف تميـ األمير تكاصؿ دكلية
 إدانة في السريع القطرم المكقؼإف . األزمة ىذه في بجكارىا كالكقكؼ المنتخبة لمحككمة الدكحة دعـ

 تحالؼ مدل يكشؼ كما كأنقرة، الدكحة بيف كاألمني السياسي التنسيؽ عممية إطار في يأتي االنقبلب
 كالمكقؼ سكريا في الكضع كالسيما ،المنطقة في السياسية الممفات مف بعدد ارتباطيما ظؿ في البمديف

  .السياسي اإلسبلـ جماعات مف

 الكقت كفي أردكغاف، حككمة دعـ في اإلعبلمية أدكاتيا قطر رتسخٌ  األكلى المحظات منذك 
 كسيطرتيـ العسكرييف كتمكف االنقبلب نجاح تظير أف تحاكؿ كدكلية عربية إعبلـ كسائؿ كانت الذم
 ييرسخ بما األرض عمى المشيد حقيقة نقؿ كتحاكؿ التركي النظاـ تدعـ الجزيرة قناة كانت الببلد، عمى
 الجزيرة قناة عمى الظيكر إلى أردكغاف طيب رجب التركي الرئيس دفع ما ربما كىذا االنقبلب، فشؿ
 أكؿ كاف السياسي الدعـ إطار في أيضان  الفاشمة، المحاكلة بعد اإلعبلـ كسائؿ مع لو حكار أكؿ في

 ثاني آؿ عبدالرحمف بف محمد القطرم الخارجية كزير ىك ،االنقبلب بعد تركيا يصؿ عربي مسؤكؿ
 .(2016)عنتر، 

 االنقبلب في المتكرط المكزارم لمكياف التعميمية المؤسسات إدارة فكرة قطر دكلة طرحت كما
 دكرنا قطر لةلدك  يككف أف آخر بمعنى أك المؤسسات، تمؾ بتأميـ التركية الحككمة قامت أف بعد

 .(2016)حامد،  تركيا في التعميـ في لبلستثمار

لمجمس  بياف باإلجماع بعرقمة صدكر 2016يكليك  16في كعمى العكس تمامان؛ قامت مصر 
الذم  مصر عف التصكيت عمى بياف مجمس األمفكامتنعت يندد بمحاكلة االنقبلب في تركيا،  مفاأل

التصكيت عمى  سبب رفض مصرك ، "ة ديمقراطياا في تركيااحتراـ الحككمة المنتخب"إلى يدعك فيو 
)العربية نت،  "دعكة كؿ األطراؼ إلى احتراـ الحككمة الديمقراطية المنتخبة في تركيا" ، كاف جممةالبياف
16/7/2016). 

 15 عددىـ كالبالغ بو األعضاء الدكؿ ممثمي جميع مكافقة المجمس مف بياف إصدار كيتطمب
 31 بحمكؿ الدائمة غير عضكيتيا كتنتيي بو، حاليان  الكحيد العربي العضك كمصر عضكا،
 .(19/7/2016)مكقع كممتي،  2017ديسمبر

 بسبب ،متكترة التركية السمطات مع كعبلقتيا األمف مجمس في دائـ غير عضك مصرتعتبر ك 
 ،(16/7/2016)العربية نت،  المسمميف اإلخكاف جماعة لىإ أردكغاف الرئيس يقدمو دعمان  تعتبره ما

 بما يندد التركي كالرئيس ،2013 عاـ مرسي محمد األسبؽ المصرم بالرئيس الجيش إطاحة كمنذ
 حراؾ لمؤيدم كبير إحباط بمثابة االنقبلب فشؿ ، ككافديمقراطيان  المنتخب الرئيس عمى" انقبلبان " يعتبره
 الذم تركيا نظاـ ييرتغ في أمميـ المصرييف مف الكثير يضع كاف حيث السيسي، كالرئيس يكنيك 30
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 بصفة المسمميف اإلخكاف جماعة عف كدفاعو يكنيك، 30 حراؾ منذ نظاـ السيسي عادل ما كثيرنا
 .(2016حسف، ) مستمرة

 السيما مصر في األكضاع ممؼ يخص فيما التعاكف مف مزيدان  كقطر تركيا بيف التنسيؽ شيدك 
 اهلل لفتح القاىرة استضافة عف الحديث يخص مافي القاىرة تمعبيا التي السياسية المناكفة حالة ظؿ في

 خصكمة في كالدكحة أنقرة ستعد الحالة ىذه كفي الفاشمة، االنقبلب محاكلة بتدبير األكؿ المتيـ ككلف
 .(2016)عنتر،  قطر مع بالتخابر مصر في المعركفة القضية بعد السيما ،القاىرة مع مباشرة

ركية ىي في حالة مف االنسجاـ إزاء قضايا المنطقة الت -كيمكف القكؿ أف العبلقات القطرية 
كخصكصا القضيتيف المركزيتيف المصرية كالسكرية، إال أف العبلقات القطرية التركية ال تقؼ عند ىذا 

بعد األزمة التي  بؿ ثمة ارتباط اقتصادم ميـ، يتمثؿ في التعاكف في مجاؿ الطاقة ،الحد السياسي
عت الحاجة إليجاد مصادر طاقة جديدة، كىك ما تمثمو قطر أحد ما د ،مع ركسيا حدثت في تركيا

كيمكف لقطر أف تستفيد مف كجكد كالذم ال شؾ أف تركيا بحاجة إليو، مصدرم الغاز في العالـ أبرز 
طكيؿ األمد، أما تركيا فإنيا تستفيد مف كجكد شريؾ  استراتيجيقكة إقميمية كبيرة مثؿ تركيا كحميؼ 

تركي، كلديو ذراع إعبلمي الكدائع بالدكالر كال يجد غضاضة في دعـ التمدد ال عربي في المنطقة يضخ
 قكم ينفذ مف خبلليا سياسة القكة الناعمة التي ينتيجيا في التعامؿ مع قضايا الشرؽ األكسط.

 مدور اإليراني في المنطقةلنظرة البمديف  ثالثًا:

 العربي، محيطيا تجاه "الثكرة تصدير" إلى 1979عاـ  اإلسبلمية ثكرتيا قياـ كمنذ إيراف تسعى
. ليا التابعة المسمحة الميميشيات دعـ عبر المباشر، كغير المباشر العسكرم منيا عدة، أشكاالن  متخذة

 أك سياسية منفردة عبلقات عبر حتى أك ،ليا بالكالء تديف طائفية تجسسية خبليا زرع خبلؿ مف أك
  .العربية البنية في خرؽ إحداث بغية المنطقة، دكؿ بعض مع اقتصادية

 حثيثة لمحاكالت كتسعى اإليراني، المشركع في أساسيان  مطمعان  العربي الخمي  دكؿ كتشكؿ
 كدعـ إماراتية، جزران  فاحتمت الدكؿ، ىذه داخؿ سياسي دكر لمعب يؤىميا داخمي اختراؽ إلحداث
 تجسسية كخبليا ،كسكريا اليمف في عسكرية ميميشيات كأنشأت البحريف، في طائفية سياسية تكجيات

 .(2014)نعناع،  السعكدية العربية لممممكة مباشرة غير كتيديدات الككيت، في
اإليرانية حالة مف  - دخمت العبلقات المصريةيرانية؛ اإل - كفيما يخص العبلقات المصرية

يث عادت نجاد مقاليد السمطة في إيراف، ح محمكد أحمدم التأـز الشديد، خصكصان بعد تكلي الرئيس
أجكاء التكتر تخيـ مف جديد عمى عبلقات البمديف، بعد اإلعبلف عف اكتشاؼ أجيزة األمف المصرية، 

مصرم، يدعى محمد عيد، استطاع دبمكماسي إيراني يعمؿ في القاىرة  محاكلة إيرانية لزرع جاسكس
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مطات و السالسعكدية، حسب ما أعمنتك عمى تجنيده، ككاف يخطط لمقياـ بعمميات تفجير في مصر 
 .(31: 2007)عبد العاطي،  المصرية، كىك ما نفتو إيراف

تأخذ شكبلن آخر يشير إلى  مرسي الرئيس في عيد بدأت محاكالت التقارب بيف البمديفكمف ثـ 
تمث ؿ ذلؾ في زيارة محمد مرسي إلى طيراف لحضكر قمة عدـ االنحياز ك تطكر إيجابي بيف البمديف، 

ئاستيا إلى إيراف، كىي أكؿ زيارة لرئيس مصرم إلى إيراف منذ الثكرة ، لتسميـ ر 2012في أغسطس 
اإلسبلمية، كىذه الزيارة تعتبر "نكعنا مف االختبار العممي لشكؿ كتكجو السياسة الخارجية المصرية في 

، كرحبت القيادة اإليرانية بزيارة الرئيس "ظؿ أكؿ رئيس مدني منتخب ينتمي إلى تيار اإلسبلـ السياسي
صرم في حينيا، مما كاف لو األثر اإليجابي في فتح صفحة جديدة بيف البمديف. كشيدت العبلقة الم

يراف أكؿ برتكككؿ بينيما، منذ قطع العبلقات  بيف البمديف تطكرنا ممحكظنا، حينما كق عت مصر كا 
ة جكية رحم 28الدبمكماسية، يقضي باستئناؼ الرحبلت الجكية المباشرة بيف القاىرة كطيراف بمعدؿ 

 .(2015)نصار،  2012 أسبكعياا، في الثالث مف أكتكبر

الرئيس المصرم نظيره اإليراني، لحضكر قمة دكؿ منظمة التعاكف  ادع 2013كفي فبراير 
، كقاـ بالعديد مف الزيارات كالمقاءات عمى ىامش القمة،  اإلسبلمي في القاىرة، كاستيقبؿ استقباالن حافبلن

)مكقع  ىـ الشخصيات اإلسبلمية السينِّيةلدكتكر أحمد الطيب، الذم ييعد مف أكاجتمع مع شيخ األزىر ا
BBC ،13/2/2013). 

يت دعكة لمرئيس  الرئيس كفي عيد السيسي، كبعد كصكلو إلى سد ة الحكـ في مصر، كيجِّ
 الخارجية كزير نائب اإليراني الرئيس مث ؿ) السيسياإليراني حسف ركحاني لحضكر حفؿ تنصيب 

اإليرانية بيف -مما أثار مف جديد أفؽ تطكر العبلقات المصرية ؛الميياف( عبد حسيف أمير انياإلير 
البمديف، التي ال تزاؿ تمثؿ التباسنا في ني  السياسة الخارجية لمصر، كدكمنا ما كاف ييرتيف بأسباب 
 معمنة كأخرل خفية تخضع في معظميا لحسابات سياسية تخص جيات عالمية كربما إقميمية.
كالياجس األساس كالمحرؾ لتمؾ العبلقة، ىك رضى دكؿ الخمي  التي تيعتبر الداعـ األكؿ لمسيسي، 
ا السعكدية في عيد الممؾ عبد اهلل، كاإلمارات، كقد عب ر السيسي عف ذلؾ بقكلو: "العبلقة مع  كخصكصن

كييمنا أف يعيشكا  . أمف مصر ال ينفصؿ عف أمف الخمي . )ىـ( أىمنا.إيراف تمر عبر الخمي  العربي.
 .(8/6/2014)البديؿ،  "كؿ ما نسعى إليو مع إيراف ىك عبلقة عادلة .بسبلـ..

أك دت كزارة الخارجية المصرية أنيا تتابع باىتماـ االتفاؽ الذم أما فيما يخص االتفاؽ النككم؛ 
يراف حكؿ الممؼ النككم، كأعرب المتحدث  باسـ كزارة تـ التكصؿ إليو بيف مجمكعة الست الكبرل كا 

الخارجية المصرية "بدر عبد العاطي" عف أممو في أف يككف االتفاؽ الذم تـ التكصؿ إليو بيف الطرفيف 
خبلئيا بشكؿ كامؿ  ، كيؤدم إلى منع نشكب سباؽ لمتسمح في منطقة الشرؽ األكسط، كا  شامبلن متكامبلن
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إلى تحقيؽ االستقرار كاألمف في  مف جميع أسمحة الدمار الشامؿ بما فييا األسمحة النككية، بما يؤدم
كتسير الرؤية المصرية في اتجاه أف إيراف ترغب  ،المنطقة كيتفؽ مع بنكد معاىدة منع االنتشار النككم

عادة تفكيؾ  في امتبلؾ خيار نككم يسمح ليا باستعراض قكة كابتزاز نككم ببل نياية مف جية، كا 
كىذا يمثِّؿ مقاربة بيف  ،ره الرئيس، مف جية ثانيةالمنطقة كبناء نظاـ إقميمي تككف ىي مرتكزه كمحك 

المكقؼ المصرم كالخميجي؛ الذم يضع أمف الخمي  ضمف أكلكياتو في التعامؿ مع إيراف، كىذا ما 
السيسي في أكثر مف مكقؼ بقكلو: "إف مصر لف تسمح ألم قكل ببسط نفكذىا عمى  الرئيس عب ر عنو

، كما أنيا ال تممؾ االنعزاؿ عف قرارىا "بالتعاكف مع أشقائيا العرب العالـ العربي كتيديد أمنو كاستقراره
 .مي  كالبحر األحمر كالشرؽ األكسطأك تجاىؿ انعكاساتو عمى األمف القكمي، الذم يرتبط بأمف الخ

عكدة العبلقات الدبمكماسية بيف البمديف، كضماف الحد األدنى مف التعاكف، الذم يمكف أف إف 
دكر القاطرة، نظرنا لحاجة كؿ منيما لآلخر اقتصادياا. كما يمكف أف يشيد اإلقميـ  يمعب فيو االقتصاد

يراف كدخكليما عصرنا جديدنا مف العبلقات الدبمكماسية ان سياسيتنافسنا  ؛ إذ إف تعاكف كؿ مف مصر كا 
ح الطبيعية لف ينيي بأية حاؿ تطمع كؿ منيما لمعب دكر إقميمي بارز، كىك ما ستتحكـ فيو المصال

ة لكبل البمديف ستتمتع إيراف بمزايا نسبية بعكدة العبلقات مع مصر، نظرنا لممكانة اإلقميمية التي ، ك الممح 
تتمتع بيا، ككنيا دكلة القمب لمكطف العربي، ليا كممة ييعتدُّ بيا في المحيط العربي، كتشترؾ في العديد 

ة جيدة إليراف، إلفشاؿ سياسة الكاليات مف التحالفات، كليا شبكة كاسعة مف المصالح، مما يتيح فرص
 .(2015)نصار،  المتحدة األميركية الرامية إلى عزليا دكلياا

انعكست تناقضات السياسة الخارجية القطرية عمى العبلقة مع إيراف طيمة العقكد  في المقابؿ
ث رفضت الماضية، إذ تشكمت عبلقة متينة ما بيف الدكلتيف خاصة فترة حرب الخمي  األكلى، حي

: 2014خميفة، ) أكثر نتيجة عكامؿ عدة مف أبرزىا قطر دعـ العراؽ، كقد تعززت تمؾ العبلقات
12): 

 تشارؾ الدكلتيف في حقؿ نفطي بحرم )الحقؿ الشمالي(. -
 .1970% مف إجمالي السكاف عاـ 18شكؿ المكاطنكف في قطر مف أصكؿ فارسية قرابة  -

 جاه قطر فتمثمت في: أما فيما يخص منطمقات التحرؾ اإليراني ت

 إف الخمي  مسؤكلية الدكؿ المطمة عميو. -
 تحسيف البيئة اإلقميمية لتخفيؼ الضغط الغربي عمييا. -
  عدـ كجكد حساسية شيعية سنية بينيا كبيف قطر بعكس السعكدية كالككيت كالبحريف.  -
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ت قطر كقد تعززت ىذه العبلقة بيف البمديف منذ أكاخر تسعينيات القرف الماضي، إذ رفض
، فرض أية عقكبات عمى إيراف تتعمؽ 2006باعتبارىا عضكان غير دائـ في مجمس األمف عاـ 

أكؿ دكلة عربية تدعك رئيسان إيرانيان إلى مؤتمر القمة العربية كذلؾ عاـ ببرنامجيا النككم، ككانت 
ف الدكؿ العربية لدكؿ الخمي  المجاكرة في فترة تأـز العبلقات ما بي استفزازان ، كىك ما اعتبر 2007

 .(2013)نعناع،  كالمحك اإليراني

يراف عمى ذات المنحى طيمة الفترة السابقة لمنصؼ الثاني مف  كاستمرت العبلقات بيف قطر كا 
، رافضة الني  القمعي الذم اتخذه نظاـ المعاضة السكرية ، كمع كقكؼ قطر إلى جانب2011عاـ 

ؽ مع التكجو العاـ لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي، األسد تجاه شعبو حسب المكقؼ القطرم الذم يتف
 –كىك ما شكؿ بداية القطيعة بيف قطر كالنظاـ السكرم مف جية، كتأزمان في العبلقات القطرية 

اإليرانية مف جية أخرل، حيث كجدت إيراف أف الدعـ الذم تقدمو قطر كالسعكدية لممعارضة السكرية 
مجاالن لمنفكذ  رب ضد إيراف ذاتيا، باعتبار سكريام، مكجيا كحالسكر اآللة العسكرية لمنظاـ  مكاجوفي 

اإليراني في البيئة العربية، كسقكط نظاـ األسد بمثابة كسر لممحكر اإليراني عبر أىـ أركانو عربيان. كقد 
كجيت إيراف انتقادات حادة لقطر إذ اعتبر كزير الدفاع اإليراني حينيا الجنراؿ أحمد كحيدم أف "دكؿ 

بدالن مف قمقيا  (إسرائيؿ)، التي تقكدىا السعكدية كقطر، تسعى إلى صداقة مع ى أصدقاء سكرياسمما ي
قناة العالـ اإليرانية بأف مكقفي قطر ". كصرحت امف العمميات اإلرىابية كعمميات القتؿ في سكري

ممانعة كالسعكدية" يأتياف في خدمة المخطط الغربي الذم تقكده الكاليات المتحدة إلضعاؼ دكؿ ال
. كازدادت حدة االنتقادات لقطر بعد استضافتيا نائب (إلسرائيؿ)كالمقاكمة بما يشكؿ طكؽ نجاة 

مف قبؿ حككمة المالكي الحميفة  الرئيس العراقي طارؽ الياشمي، المتيـ بدعـ مجمكعات "إرىابية"
ر قانكني مف حقؿ إليراف، كبمغ التأـز بيف الدكلتيف أف اتيمت إيراف قطر بسحب غاز إضافي بشكؿ غي

)نعناع، الحقؿ  القطرم مفالغاز المشترؾ فيما بينيما كباستمالة أكفأ المكظفيف اإليرانييف لتطكير الجزء 
2013.) 

في كبل الدكلتيف، باستبلـ كلي العيد  2013إال أف التغيرات السياسية التي حصمت عاـ 
كتنصيب حسف ركحاني رئيسان إليراف مع  القطرم األمير تميـ بف حد آؿ ثاني سدة الحكـ خمفان لكالده،

إعادة ىيكمة جزئية لمسياسة الخارجية اإليرانية، كخاصة في ممفاتيا الشائكة كعبلقاتيا مع الغرب، أدل 
 .استعادة ذات الزخـ السابؽ بينيماإلى إصبلح تدريجي لمعبلقات بيف الدكلتيف عمى طريؽ 

اني في خطابو األكؿ حكؿ السياسة القطرية إذ أكد أمير دكلة قطر الجديد تميـ بف حمد آؿ ث
الجديدة، باعتبارىا امتدادان لمسياسة القديمة خبلؿ األلفية الجديدة، كلكف بشكؿ أكثر ىدكءن، كفى اإلطار 
الخميجي طمأف أمير قطر الجديد دكؿ الجكار، مؤكدان أنو ممتـز باستحقاقات مجمس التعاكف الخميجي، 
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مجمس التعاكف الخميجي، رغـ الخبلفات الظاىرة عمميان بيف دكؿ  كبير معكلف يككف ىناؾ إشكاؿ 
مجمس التعاكف الخميجي بما يتصؿ بالعبلقة مع إيراف عمى كجو التحديد. كىكذا بدا مف الخطاب أف 

اإليرانية الجديدة،  –األزمة السكرية قد تككف ىي المعضمة كالمحدد المحكرم لمستقبؿ العبلقات القطرية 
المؤثرات التي تغير مف طبيعة السياسة القطرية، ففي أكؿ تصريح لكزير الخارجية كقد تككف أحد 

الكزير منو إعادة النظر في سياسة ببلده اإليراني عقب تكلى األمير تميـ مقاليد األمكر في قطر طمب 
رانية تجاه األزمة السكرية، كىنا البد مف التكقؼ أماـ ىذا التصريح اإليراني، كما يحممو مف رسائؿ إي

لمسياسة القطرية الجديدة، حيث يفسر المحممكف ىذه التصريحات اإليرانية، بأنو مف الطبيعي أف يميؿ 
اإليرانيكف إلى قدر مف اليدكء في التعاطي مع األمير الجديد عمى أمؿ أف يككف أقؿ تحديان لطمكحاتيـ 

لقطر بسبب مكقؼ األخير  يحةالصر اإلقميمية مف كالده، غير أف ىناؾ جممة مف التيديدات اإليرانية 
 راستراتيجيتيا في المنطقة كىك محك ، ألف إيراف تعتبر أف النظاـ السكرم أحد أركاف مف سكريا

استراتيجي في مشركع تمددىا في المنطقة، كالمكقؼ القطرم بانحيازه لمحراؾ السكرم يستفز الدكائر 
د جممة مف الرسائؿ التصعيدية يمكف أف اإليرانية، كىي بالتالي تعكؿ عمى أف رسائؿ ىادئة ربما بع

 .(2013)نعناع،  إلى تغيير ما في السياسة القطريةتؤدم 

السيسي مف كجية  الرئيس تقترب رؤية مصر في عيدف؛ أما فيما يخص المكقؼ المصرم
مرسي، الذم دعا لمجياد مف  الرئيس نظر إيراف في الممؼ السكرم، بعكس ما كانت عميو في عيد

فمصر تسعى في عيد السيسي،  ،شار األسد، نتيجة لجرائمو في حؽ الشعب السكرمأجؿ إسقاط ب
لمتكصؿ إلى حؿٍّ سياسي يضمف بقاء الدكلة السكرية مكحدة، كيؤدم إلى االنتقاؿ اآلمف لمسمطة، بحيث 
ال ينتصر فييا طرؼ بالقكة المسمحة، السيما أف نظاـ بشار األسد متجذر بقكة داخؿ بنية الدكلة، 

كعمى ذلؾ يقترب المكقؼ  ،لرؤية المصرية الحالية، كىك األمر الذم شك ؿ عنصر قكة لمنظاـحسب ا
، مخالفنا بذلؾ بعض السكرم حراؾعـ النظاـ السكرم عمى حساب الالمصرم مف الرؤية اإليرانية في د

لدبمكماسية كتتكاصؿ ا ،الدكؿ التي دعمتو كثب تت أركاف حكمو، كفي مقدمتيا المممكة العربية السعكدية
السيسي  الرئيس المصرية مع أركاف النظاـ السكرم، بؿ يذىب البعض إلى أكثر مف ذلؾ بالقكؿ بدعـ

 .(2015)نصار،  السكرم حراؾمحة كمعدات عسكرية لمكاجية اللنظاـ بشار بأس

 بخصكص تساؤالن  يطرح ما كىك إليراف، األقرب العربية الدكلة تعتبر قطر أف فيو شؾ ال مماك 
 العربية لممنطقة لمتسمؿ كأداة الدكحة استخداـ خبلؿ مف العبلقة، ليذه اإلسبلمية الجميكرية ؿاستغبل

 كرفع فيينا، في الدكلية كالسداسية طيراف بيف النيائي النككم االتفاؽ تكقيع عقب معطياتيا، تغير بعد
 قطر، مف خير طيراف دتج لف حيث إلييا، الغربية البنكؾ في المجمدة األمكاؿ كرد إيراف عف اتالعقكب
 مف أكثر إلى كذىبت إيراف مع المقاطعة حالة عف خرجت التي األكلى الخميجية العاصمة كانت التي
 المنطقة دكؿ أكبر مف باعتبارىا المنطقة في األمف حفظ ميمات في إيراف تشترؾ أف نادت عندما ذلؾ



 

76 
 

 ببلده بيف النككم االتفاؽ أف ركحاني فحس اإليراني الرئيس أعمفكعقب تكقيع االتفاؽ النككم ، كأقكاىا
 أكؿ" أنيا عمى الدكحة تأكيد مف يكميف بعد كذلؾ قطر، مع العبلقات تقكية إلى سيؤدم العظمى كالقكل

 .(2015)اليكارم،  "لطيراف النككم الممؼ تسكية عمى كشٌجع دعـ مف

الكاقعية، كالمنفعة تتسـ العبلقات اإليرانية القطرية، في الكقت الراىف، بػ "المنافسة، ك ك 
المتبادلة"، كذلؾ في ظؿ العبلقات االقتصادية القائمة بينيما، ككنيما يشتركاف بتطكير أكبر حقؿ لمغاز 

، الكائف في الخمي  العربي، كمف الممكف إليراف أف تنافس الطبيعي في العالـ، كىك "حقؿ الشماؿ"
مف المنافسة الحقيقية بينيما عمى قطر في مجاؿ الغاز الطبيعي عمى المدل البعيد، فيما تك

 .السياسية، كالدينية في المنطقة" األيديكلكجيات

عمى خمفية اقتحاـ السفارة  استدعاء سفيرىا لدل طيراف 2016يناير  6كأعمنت قطر في 
رجؿ الديف مف بينيـ  ، شخصان  47 بحؽحكـ اإلعداـ  ، في أعقاب تنفيذ السعكديةالسعكدية بطيراف

، إال أف األمر لـ يصؿ إلى حد قطع العبلقات الدبمكماسية مع "نمر باقر النمر" السعكدم الشيعي
إيراف"، كيرل محممكف أف المنطقة تشيد في الكقت الراىف، ىيمنة طرفي نقيض، ىما السعكدية، الممثمة 

يراف، لػ "الػ "   الشيعي"، في النزاعات الجارية في كؿ مف اليمف، كسكريا.الجناح لجناح السني"، كا 

كىناؾ نقطتيف ىامتيف، تسببتا بتصاعد التكتر في العبلقات المستقبمية المشتركة بيف البمديف، 
كىما "منافسة إيراف لمغاز القطرم عمى المدل البعيد، ككنيا دكلة مصدرة ناشئة مف جية، كقضية 

 الحرب السكرية، التي تتناقض بخصكصيا المكاقؼ اإليرانية كالقطرية إلى حد كبير".

لمستقبؿ القريب، كذلؾ ككف ، ضد إيراف، في اصارمان  سياسيان  لصعب أف تتخذ قطر، مكقفان مف ا
الشيعية الداخمية، ال تشكؿ ليا مصدر قمؽ حقيقي، كما ىك األمر في كؿ مف السعكدية  حراكاتال

كالبحريف، كمف المعركؼ عف قطر، أنيا تحافظ عمى خط رفيع يكازف بيف مكقفيا الداعـ لمخمي ، 
 .(13/3/2016)األناضكؿ،  *ؼ لدحض مخطط اليبلؿ الشيعيالياد

، إف أمير قطر، الشيخ تميـ بف 2016سبتمبر  12كذكرت ككالة أنباء فارس اإليرانية، االثنيف 
يراف بػ كأعرب عف ترحيبو بتعزيز  ،""الحميمة حمد آؿ ثاني، كصؼ العبلقات القائمة بيف قطر كا 

                                                           
  يراف، بدأتا في عاـ آالؼ متر تحت قاع الخميج العربي،  3، بتطوير حقؿ الشماؿ الذي يتواجد عمى عمؽ 1989تجدر اإلشارة أف قطر وا 

مميار متر مكعب  50تريميوف متر مكعب مف الغاز، باإلضافة إلى  51بر حقؿ لمغاز الطبيعي في العالـ، حيث يحتوي عمى أكثر مف وىو أك
 مف المكثفات السائمة، ويوجد ثمث احتياطات الحقؿ مف الغاز في المياه اإليرانية، بينما يوجد الثمثاف في المياه القطرية.

* ح سياسي، يعرب عف مخاوؼ امتداد النفوذ اإليراني إلى بغداد، ومنيا إلى دمشؽ، وصواًل إلى بيروت مخطط اليالؿ الشيعي: مصطم
 (.13/3/2016)األناضوؿ، 
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أنو يسعى إلقامة عبلقات متميزة مع طيراف، كجاء ذلؾ  دان التعاكف بينيما عمى جميع الصعد، مؤك
خبلؿ اتصاؿ ىاتفي أجراه الرئيس اإليراني، حسف ركحاني، مع أمير قطر، الشيخ تميـ، بمناسبة عيد 

 .(RT Arabic, 12/9/2016) األضحى

 فحساباتيا لذا الخميجي، التعاكف مجمس في أساسيان  عضكان  قطر دكلةأف  :وترى الدراسة
 األمف أك الخميجي، اإلقميمي األمف عف بعيدان  تنحك أف ليا يمكف ال الخارجية كعبلقاتيا اسيةالسي

 كسائميا كأفٌ  العربي، الخمي  دكؿ ييدد قائمان  خطران  تظؿ إيراف أفٌ  كخاصة. الكميٌ  العربي القكمي
 مبادئ احتراـ عدـك  الدكلية، االتفاقيات كنقض كالتيديد باالستغبلؿ الدكاـ عمى متسمة باتت السياسية
 لو كتب أف بعد كلبناف سكريا في كمستمران  قائمان  زاؿ ما اإليراني المشركع أف كما، الدكلية العبلقات
ف العربي، الخمي  منطقة باتجاه نكعية نقمة ،سكريا في نجاحو كسيشكؿ العراؽ، عمى الييمنة  كاف كا 
 .العربي المشرؽ في إيراف عمييا سارت التي تمؾ عف مختمفة بأساليب

اإليراني حكؿ الممؼ السكرم، ككذلؾ التقارب اإليراني  –أف التقارب المصرم  ويرى الباحث:
 –عمى العبلقات المصرية ىذا التقارب  ، لـ ينعكسالقطرم حكؿ ممفات أخرل في المنطقة العربية –

ف(، )مع إيرا متبادلةالقائـ عمى المصالح ال القطرية، كذلؾ لكجكد لكبل البمديف أىدافيـ مف ىذا التقارب
 كبسبب عبلقة البمديف المتناقضة تجاه اإلخكاف المسمميف.
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 القطرية-الدولية المؤثرة عمى العالقات المصرية  المحددات :ثانيالمبحث ال

 تمييد
شٌكمت العقكد الثبلث األخيرة )منذ بداية تسعينيات القرف الماضي( مرحمة إعادة صياغة النظاـ 

صارع فيو القكل الكبرل عمى قيادة العالـ، كانتقؿ بذلؾ ىذا النظاـ مف نظاـ الدكلي الذم كانت تت
الثنائية القطبية إلى نظاـ األحادية القطبية، كالذم مثمت فيو الكاليات المتحدة القكة العظمى الكحيدة 
المييمنة عمى الساحة الدكلية بعد تفكؾ كسقكط االتحاد السكفيتي. غير أف محاكالت تغيير النمط 
األحادم لمنظاـ الدكلي، ظيرت مؤخران مترافقة مع رغبة ركسيا في استعادة مكانتيا كدكرىا في النظاـ 
ضعاؼ الييمنة األمريكية في الساحة الدكلية ككؿ كفي مناطؽ نفكذىا التقميدية التي لطالما  الدكلي، كا 

 اعتبرت مناطؽ جيكستراتيجية لدل القكل الكبرل.

كر بقكة في تحديد السياسة الداخمية كالخارجية لمدكؿ، خاصة يتسـ النظاـ الدكلي بالحضك 
أك كفؽ آليو عامة يقكـ بتحديده ليا،  ،الدكؿ الصغيرة التي تأسست في األصؿ بإيعاز مف ىذا النظاـ

 مسبقان. اكتسير ىذه الدكؿ كفؽ أجندة يقررىا النظاـ الدكلي لي

، مف األىمية بمكاف القطرية –ة المحددات الدكلية لمعبلقات المصري أثر كفي الحديث عف
 استعراض التطكرات التالية: 

 أواًل: التحوالت في النظاـ الدولي

ال شؾ أف كممة نظاـ دكلي ىي مف الكممات المتنازع في تأكيميا كتحديدىا، حيث يذكر "ألفف 
امة لمنظاـ تكفمر" أنيا كثيران ما تذكر ىذه الكممة في غير مكضعيا، كىنا البد مف تحديد المبلمح الع

لمساىمة البيئة الدكلية في دفع العبلقات  –الممكف  –الدكلي في الكقت الراىف بغرض التحديد 
 (.101: 2013)القدرة، القطرية باتجاه أك بآخر، أك بقائيا عمى حاؿ دكف اآلخر  –المصرية 

، احدمؼ عنيا في ظؿ نظاـ القطب الك ف العبلقة في ظؿ نظاـ القطبيف كالحرب الباردة تختإ
ف العبلقة في ظؿ نظاـ القطبيف عبلقة كاضحة كمحددة تقكـ عمى أسس طكيمة المدل لما ييعرؼ كا  

ممي نظاـ القطبيف عمى بالتحالفات الدائمة كفقان لمقكؿ المأثكر "إمٌا أف تككف معي أك ضدم"، حيث يي 
العظمييف أك تتحمؿ دكؿ العالـ كاحدان مف اختياريف، إما إقامة عبلقة كثيقة مع كاحدة مف القكتيف 
طب الكاحد الذم بدأ عكاقب عدـ االنحياز ألم منيما، سكاء كانت سمبية أك إيجابية، غير أف نظاـ الق

كسيادة دكلة عظمى منفردة في ظؿ التفكؽ العسكرم  1991االتحاد السكفيتي في  كؾبعد ذلؾ بتف
قرار، كأكد أيضان عمى أف ىذا لمكاليات المتحدة، فإنو ال شؾ يعمؿ إلى حد ما عمى تقييد صانعي ال
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كظيرت معالـ نيايتو في أكاخر كالية جكرج بكش االبف، حيث أف نظاـ القطب  ،النظاـ لـ يدـ طكيبلن 
 :لفترة طكيمة كذلؾ لسببيف رئيسييفالكاحد ال يمكنو االستمرار 

  .قدراتوميؿ القطب الكاحد إلى تحمؿ التزامات كاسعة تفكؽ  -
صرؼ عمى نحك منفرد مما يدفع القكل الكبرل كالمتكسطة إلى ميؿ القطب الكاحد إلى الت -

 .ضدهالتجمع 
 ،2008-2007التي ضربت العالـ في الفترة  كظير ذلؾ جميان عند ظيكر األزمة المالية

كفشؿ الكاليات المتحدة في التعامؿ مع األزمة، كأف مف تصدم ليذه األزمة ىي الدكؿ ذات 
بكش االبف في فترة الحقة إلى المكافقة عمى تكسيع  جكرج رئيسمما حدا بال ،االقتصاديات الصاعدة

التي ضمت  (العشريف)مف الدكؿ الصناعية المتقدمة لتحؿ محميا مجمكعة  (الثمانية)مجمكعة 
المجمكعات الصاعدة في مجاؿ االقتصاد العالمي لمتعامؿ مع النظاـ المالي الدكلي، كما ظير ذلؾ 

لؾ يعني تغير في كذ ،ف االلتزامات العسكرية في الخارجما الذم قمؿ مأكبا الرئيس باراؾ جميان بقدكـ
 .(2014)السيد،  بمعنى آخر اعتمدت إدارة أكباما عمى القكة الذكية ،النظاـ العالمي

كقد اعتمدت الكاليات المتحدة عمى الصيف لشراء ما قيمتو مميارات الدكالرات مف سندات 
يائؿ في ميزانيتيا، األمر الذم يعد إشارة إلى تحكؿ مركز القكة الخزانة األمريكية لتمكيؿ العجز ال

 16.3المالية العالمية باتجاه الصيف، خصكصان بعد أف بمغ حجـ الديكف األمريكية العامة ما مقداره 
تريميكف دكالر، كما كأدت ىذه األزمة إلى تراكـ األعباء الخارجية الممقاة عمى عاتقيا مف جراء تكرطيا 

أفغانستاف كالعراؽ كما ترتب عنو في ظؿ األزمة المالية مف عجز مالي في المكازنة في حربي 
، ما يفرض تكمفة متصاعدة لمتمدد االستراتيجي 2012تريمكف دكالر سنة  1.4العسكرية كالذم تجاكز 

 العسكرم عمى مستكل العالـ.

ف كانت ى ذه األزمة في األساس كفي خضـ ىذا كاجو االتحاد األكركبي أزمة الديكف السيادية كا 
اقتصادية، فإنيا سرعاف ما اكتسبت أبعادان اجتماعية كسياسية، عندما دفعت حككمات عدد مف الدكؿ 
األكركبية إلتباع سياسات تقشفية فرضت مف جانب االتحاد األكركبي مقابؿ تقديـ الدعـ ليذه الدكؿ، 

ما تسبب في اإلطاحة بعدة حككمات كىذا ما أضر بالفئات االجتماعية الضعيفة التي نزلت لمشارع 
 .(26: 2014)مدكخ، أكركبية  كمنيا حككمة اليكناف 

نما أيضان كحدات أخرل  ليسمنظاـ الدكلي الجديد لالكحدات المككنة كتعتبر  فقط الدكؿ كا 
باالعتماد ك ، الدكلية تتنافس مع الدكؿ مثؿ الشركات عابرة الحدكد كالمجتمع المدني العالمي كالمنظمات

بأف النظاـ الدكلي الحالي ىك نظاـ أحادم القطبية كلكنو أصبح  ،ى البعد العسكرم يمكف القكؿعم
                                                           

  الصمبة. و القوة الذكية: ىي المزج بيف القوتيف الناعمة 
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يقترب مف تعدد األقطاب في المجاالت األخرل، بؿ كما ىك أكثر مف ذلؾ، أف ىناؾ تداخبلن في 
االقتصادية المتشابكة مصالح األقطاب كال يسعى أم منيـ اليكـ إلبعاد اآلخر في ضكء المصالح 

 .(2014)السيد،  كالمتداخمة

بناءن عمى ما سبؽ، نجد أف تطكرات النظاـ الدكلي انعكست بشكؿ كاضح عمى الشرؽ 
األكسط، ككمما تزايد األمؿ بفؾ االرتباط بينيما، ظيرت انتكاسة في المنطقة عززت كجكد النظاـ 

تدخؿ األطراؼ الدكلية الدكلي بشكؿ أقكل مف السابؽ. كبالتالي فإف منطقة الشرؽ األكسط تعاني مف 
فييا، كتعتبر ىذا التدخؿ سببان مف أسباب التخمؼ كالتأخر في المنطقة، غير أف ىناؾ بعض األطراؼ 

)القدرة، )المحمية( ىي التي تستدرج أطراؼ النظاـ الدكلي كيستيكييا حضكره في الشرؽ األكسط 
2013: 101-102). 

اإلقميمية  ات العربية بإمكانية تغير التكازناتلقد أنبأ انفجار الكضع السياسي في دكؿ الحراك
القائمة، حيث أف االحتجاجات العربية في عدد مف بمدانيا أنذرت بإمكانية تغير التكازف كالدكلية 

اإلقميمي، كبالتالي الدكلي الذم مف الممكف أف يغير طبيعة النظاـ الدكلي الذم أنتجو تفكؾ االتحاد 
امتدت لعقكد، كبعد تحديث كتطكير ىذا النظاـ الدكلي الجديد التي باردة الحرب ال إنتياء السكفيتي بعد

كمكجة األحداث كالتطكرات العربية األخيرة، ، 2001في أعقاب أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 
، حيث تحكلت المنطقة الييمنة األمريكية الكاممة عمى المنطقةتحاكؿ إنياء  عديدةأفرزت ظيكر دكؿ 

 .(2012)ضرغاـ،  ىذه الدكؿ الصاعدةيف الكاليات المتحدة ك نزاع بإلى منطقة 

يكشؼ تتبع السياسة الخارجية الركسية في السنكات األخيرة، عف كفيما يتعمؽ بالدكر الركسي 
نما مقارنة أيضان   تغير ممحكظ في نيجيا الخارجي ليس فقط مقارنة بما كانت عميو خبلؿ التسعينيات، كا 

في الساحة الدكلية كتتخذ مكاقؼ  فاعبلن  سابؽ، فقد عادت ركسيا لتمعب دكران بحقبة االتحاد السكفيتي ال
ت ارتباطيا بدكر البلعب الممحؽ لبلعب أساسي فك   كاضحة في العديد مف القضايا، كبعقيدة براغماتية

آخر في النظاـ الدكلي، كقد ساعدىا ىذا عمى تحقيؽ درجات متزايدة مف االستقبللية في سياستيا 
 .(1: 2014)مدكخ،  دخكؿ في مكاجيات مع الدكؿ األخرلية كتحقيؽ مصالحيا القكمية دكف الالخارج

لمني  الركسي المعاصر شيدت منطقة الشرؽ األكسط، عكدة تدريجية لمنشاط الخارجي  كفقان 
ليذه الدكلة في المنطقة، كالذم استعادت مف خبللو ركسيا عبلقاتيا مع بعض دكؿ المنطقة، كقد 

                                                           
 ى المبادئ؛ أي العمؿ بناء عمى المنفعة البراغماتية: وتعني )النفعّية(، أو أف يغمب الجانب العممي عمى النظري، والجانب النفعي عم

وحدىا، فالمشكالت األخالقية وغيرىا يجب أف يحميا اإلنساف بعقمو وال يراعي إال المنفعة الممموسة. وىـ يضعوف البراغماتي مقابؿ 
والديف. مقابؿ )ىذا الرجؿ األيديولوجي، فحينما تقوؿ )ىذا أيديولوجي(، أي يتقيد بأفكار وأىداؼ ثابتة تحدد مواقفو سمفًا؛ كالوطنية 

 .(2009 )عويد،، أي أنو متحرر مف كؿ أيديولوجيا، أو موقفؼ مسبؽ، ويتصرؼ بما ينفعو وفؽ الظرؼ والحاؿ (براغماتي
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ه العكدة مع تزايد الرغبة الركسية في التكجو نحك مناطؽ تخدـ مصالحيا كتساعدىا عمى ترافقت ىذ
لتعظيـ مصالحيا. كبالرغـ مف أف  جديدان  حيكيان  ضماف مكقع أفضؿ في النظاـ الدكلي، كأف تفتح مجاالن 

المتطكرة  التحكالت الراىنة التي يشيدىا النظاـ الدكلي مف صعكد الدكؿ اآلسيكية في سمـ االقتصاديات
في العالـ، كالتحكالت التي تشيدىا منطقة الشرؽ األكسط فيما يسمى بالحراؾ العربي، كما نت  عنو مف 

إلى سكريا، أدل إلى بركز تيديدات  ةكدكلية ترافقت مع كصكؿ ىذه المكجظيكر اصطفافات إقميمية 
تكجو السياسة الخارجية جديدة، كالعبيف جديد في المنطقة. إال أف كؿ ىذه األحداث لـ تؤثر عمى 

الركسية نحك منطقة الشرؽ األكسط، بؿ كدفعتيا إلى التمسؾ بمكاقفيا تجاه ما يحدث فييا، رغـ 
التي برزت  ة بعد الكاليات المتحدةالكبرل الثاني ةالضغكطات التي تعرضت ليا، فكانت بذلؾ الدكل

 .(2: 2014)مدكخ،  تحركات سياستيا الخارجية لتسكية األكضاع في المنطقة

"أف تحكالت البيئة الدكلية ألقت بضبلليا عمى السياسة القطرية  وىذا ما يقودنا إلى القوؿ بػػ
، مما انعكس عمى سياساتيا اإلقميمي طلكبرل مف جية، كبالتكجس مف المحيلتصبح رىنان بإرادة القكل ا

 مستقمة. أفعاؿشكؿ ردكد أفعاؿ، أكثر منيا  في صياغات اتخذت

 في المنطقة البمديف لدور الواليات المتحدة نظرة: ثانياً 

كلمختمؼ الدكؿ طبعان  –تشٌكؿ الكاليات المتحدة محددان مؤثران في السياسية الخارجية المصرية 
انطبلقان مف القكة األمريكية المتكاجدة في منطقة الشرؽ  -كبؿ عمى مستكل السياسية الدكلية برمتيا 
ية كاألمنية، ككذلؾ لما تقدمو الكاليات المتحدة مف دعـ األكسط عمى الصعد السياسية كالعسكر 

)عسكرم كاقتصادم( لمصر، كما أف تقارب كجيات النظر في العديد مف القضايا الشرؽ أكسطية 
جعؿ التأثير كالتأثر بيف السياستيف المصرية كاألمريكية تجاه الشرؽ األكسط يبدك بمزيد مف الكضكح، 

نطقة العربية لعبت دكران في العبلقات المصرية األمريكية، كمف الكاضح كذلؾ فإف عممية السبلـ في الم
أف رؤية الكاليات المتحدة لمصر تنطمؽ مف رؤيتيا لممنطقة بشكؿ عاـ، كما أف مصالح الكاليات 
المتحدة تحدد عبلقاتيا تجاه مصر كالمنطقة بشكؿ عاـ، كمف أىـ تمؾ المصالح البتركؿ كأسعاره 

( كاالستثمارات األجنبية في المنطقة، كذلؾ مجاالت العبلقات )اإلسرائيمية( كضماف أمف )إسرائيؿ
: 2013حمس، )العربية أيضان لمحفاظ عمى عبلقات طيبة مع حمفاء الكاليات المتحدة مف الدكؿ العربية 

73.) 

كتعتبر المساعدات االقتصادية كرقة الضغط األساسية في يد الكاليات المتحدة تجاه مصر، 
ف خبلليا تقييد السياسة المصرية بخاصة عمى المستكل العربي، فإبقاء مصر خارج محيطيا تحاكؿ م

العربي )سياسيان( يشكؿ عنصران ميمان في االستراتيجية األمريكية: أم مشيد لعكدة مصر السياسية 
الييمنة  كالدبمكماسية إلى النظاـ العربي يقكم مصر، كيزيد في إمكانات ىذا النظاـ، كيعرقؿ استراتيجية
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األمريكية في المنطقة العربية، كتساىـ أنماط السياسة العربية في مشيد التكاصؿ في نجاح 
االستراتيجية األمريكية لغياب القدرة لدل بعض األطراؼ العربية كاإلرادة عند البعض اآلخر في بمكرة 

الذم يبقي إمكانيات مصر  مكقؼ الحد األدنى باتجاه التطبيع الكامؿ لمعبلقات العربية المصرية، األمر
: 1987)حتى، ضعيفة كخياراتيا محدكدة، فيما لك أرادت مقاكمة الضغكط األمريكية في ىذا االتجاه 

33). 

في المقابؿ، يعتبر مصير مصر أكثر تأثيران عمى المصالح األمريكية. فكؿ انجازات الكاليات 
يقكـ عمى ركائز اتفاقيات كامب ديفيد، المتحدة في الشرؽ األكسط أثناء الثبلثيف عامان الماضية، 

ذا انيارت تمؾ الركائز، فستضعؼ معيا مكانة  كتحكؿ مصر مف حميؼ سكفيتي إلى حميؼ أميركي. كا 
 .(Satloff,  2011)الكاليات المتحدة في المنطقة 

كمف ناحية أخرل يعد الحفاظ عمى سبلمة قناة السكيس، شرياف التجارة الدكلية األكثر تكفيران 
كارد في عممية التنقؿ بيف الغرب كالشرؽ، في غاية األىمية لممصالح األميركية، ال سيما حرية لمم

نما لفاعمية  المبلحة كالمعاممة التفضيمية لمسفف الحربية األمريكية، ليس عمى مستكل المنطقة كحسب، كا 
 الكاليات المتحدة في العالـ ككؿ.

قكمية األميركية في كتابيا "خيارات صعبة" كتيجمؿ ىيبلرم كمينتكف أىمية مصر لممصالح ال
 عمى النحك التالي: 

"األمف القكمي، الذم قاد كؿ إدارة أميركية سابقة لمحفاظ عمى عبلقات كثيقة مع مبارؾ، يبقى 
أكلكية ممحة. إيراف تحاكؿ تطكير أسمحتيا النككية، القاعدة ما زالت تخطط ليجمات جديدة، قناة 

يان ميمان، أمف )إسرائيؿ( أساسي كما كاف دائما. مبارؾ كاف شريكان في كؿ ىذه السكيس تبقي طريقان تجار 
 (331: 2015)كمينتكف، القضايا، عمى الرغـ مف مشاعر شعبو العدائية لمكاليات المتحدة ك)إسرائيؿ(" 

أما عمى صعيد قطر، فالناظر إلى السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة منذ منتصؼ 
رل بكضكح أف الكاليات المتحدة ركزت كبدقة في اختيار القكل الخميجية، كالقكل الشرؽ السبعينيات، ي

أكسطية المفترض استعدادىا لتحقيؽ أىدافيا، فقد رأل صانعك القرار األمريكي أف قطر مف أىـ تمؾ 
أمير قطر  القكل الجديدة بركزان لتحقيؽ أىدافيا، كجاء ذلؾ االختيار ألسباب عديدة أىميا، أكالن استعداد

الجديد حمد بف خميفة لبلستجابة إلى األىداؼ األمريكية اليامة في المنطقة، كمف أىـ ىذه األىداؼ 
تركي  سياسات كمكاقؼ سياسية تخدـ السياسة األمريكية في المنطقة، إضافة إلى إدخاؿ )إسرائيؿ( 

لدعـ األمريكي لمسياسة كبلعب رئيسي في المنطقة عبر التطبيع االقتصادم كالسياسي، كذلؾ مقابؿ ا
الخارجية القطرية، كثانيان المتبلؾ قطر مخزكف ىائؿ مف الغاز الطبيعي تـ اكتشافو في السبعينيات كقد 
تأكد كجكده في العقد األخير مف الثمانينات، كىك مصدر طاقة ىائؿ ييـ الكاليات المتحدة السيطرة 
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)جماؿ الديف، لسيطرة األمريكية في منطقة الخمي  عميو، كثالثان لبلستيبلء عمى قاعدة عسكرية إلكماؿ ا
2003 :3-4.) 

كترتبط قطر بعبلقات استراتيجية متميزة مع الكاليات المتحدة كقد حرصت الدكحة دائمان عمى 
دعـ عبلقاتيا المتميزة بكاشنطف، حيث فتحت المجاؿ القطرم جكان كبران كبحران لمقكات األمريكية، 

، كذلؾ مف خبلؿ حرب الكاليات المتحدة 2001ـ بعد ىجمات سبتمبر كتكطدت العبلقة فيما بيني
المشرعة ضد ما أسمتو اإلرىاب، حيث أعربت كاشنطف عف امتنانيا لقطر عندما كضعت ىذه األخيرة 
قاعدة العديد الجكية تحت تصرفيا، في الكقت الذم كانت تطمب فيو المممكة العربية السعكدية مف 

 .(178: 2012)بيبرس، أراضييا  القكات األمريكية مغادرة

، قد أكد عمى ضعؼ كىشاشة دكؿ الخمي  1990كاف االجتياح العراقي لمككيت في العاـ 
الصغيرة، كأقتنع األمير القطرم حمد بف خميفة؛ بأف الكاليات المتحدة، ىي كحدىا القادرة كالمستعدة 

قميدم عمى السعكدية التي أثبت عدـ لتكفير األمف النيائي. كبالتالي؛ ابتعدت قطر عف االعتماد الت
جدكاىا، باستيبلء العراؽ عمى الككيت، فانتيزت قطر فرصة أزمة الخمي ، كذلؾ بتكقيع اتفاقية لمتعاكف 

، كتأسيس قكاعد عسكرية أمريكية فييا 1992كالدفاع المشترؾ مع الكاليات المتحدة في عاـ 
Blanchard, 2012: 2))، ياسية مع الكاليات المتحدة، كعمقت كشرعت بتطكير عبلقاتيا الس

كعززت عبلقتيا العسكرية معيا. كبكصفو كزيران سابقان لمدفاع، كاف الشيخ حمد يمتمؾ خبرة كاسعة في 
ىذا المجاؿ؛ فسمح بإنشاء قاعدتيف أمريكيتيف كبيرتيف في قطر، األكلى: ىي قاعدة )العديد( الجكية، 

كالثانية: معسكر )السيمية( الذم يستضيؼ أكبر قاعدة أمريكية كالتي تأكم القيادة المركزية األمريكية، 
 .(153: 2003)السيد سعيد، لمتخزيف المسبؽ لؤلسمحة، خارج الكاليات المتحدة 

يينظر لمدكر القطرم في العقديف االخيريف نظرة مثيرة لمدىشة، فبعد اجتياح العراؽ لمككيت 
، سعت الكاليات المتحدة التي تتحكـ في 1991، كحرب الخمي  الثانية مطمع عاـ 1990صيؼ عاـ 

كثير مف مدخبلت السياسة الدكلية، إلى تغيير خارطة الشرؽ األكسط برسـ خارطة جديدة تتبلءـ 
كالمصالح األمريكية، كالتي تحتاج ألدكات تحقؽ ليا ذلؾ، كمف بيف تمؾ األدكات، دكؿ تمٌكنيا مف 

لحيا مثؿ قطر، بحيث تككف ىذه الدكؿ بحاجة لمحماية تحقيؽ أىدافيا بالمنطقة، كتحافظ ليا عمى مصا
رم األمريكية مف مطامع إقميمية أك مخاطر خارجية تحدؽ بيا. كفي المقابؿ، تمنحيا دكر محك 

)شراب، قيادتيا الطامح بأف يككف ليا دكر يفكؽ حجميا بالمنطقة  بالمنطقة، يساىـ في إرضاء
2014 :2). 

ة النقد لمسياسة الخارجية القطرية التي اتخذت بعض المكاقؼ كنادران ما كجيت الكاليات المتحد
التي استحقت ذلؾ، حيث مف بيف المكاقؼ التي لـ ترؽ لمكاليات المتحدة مف حميفتيا االستراتيجية 
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عبلقات قطر مع بعض حركات المقاكمة مثؿ: حركة حماس، مما دفع جكف كيرم لمتصريح عندما 
جية في مجمس الشيكخ األميركي: "قطر ال يمكف أف تككف حميفان كاف رئيسان لمجنة العبلقات الخار 

 .(5: 2013، الزار)لمكاليات المتحدة االثنيف كترسؿ أمكاالن لحماس الثبلثاء" 

 إثر جاء - مجددان  - المصرية الركسية العبلقات استئناؼ أف كثيركف يرلكفي السياؽ ذاتو، 
 3 في ”مرسي محمد“بػ اإلطاحة كاشنطف استنكرت دفق كمصر، المتحدة الكاليات بيف العبلقات تكتر
 العبلقات تدىكرت كما شعبية، ثكرة كليس عسكرم انقبلب ىي األحداث ىذه أف معتبرة 2013 يكليك

 رابعة بميداني الرئيس مرسي أنصار اعتصاـ فض أعقاب في كاضح بشكؿ األمريكية - المصرية
 يعادؿ ما مؤقتاالكاليات المتحدة  جمدت حيث ذاتو، العاـ مف أغسطس 14 في مصر كنيضة العدكية
 مف المصرم، لمجيش الكاليات المتحدة تقدميا التي السنكية العسكرية المساعدات مف دكالر مميار 1.3

 .مقاتمة كطائرات كصكاريخ كمركحيات دبابات
 في القرار صانعي دفع قد مصر في األكضاع تجاه األمريكي التكجو ىذا بأف   ،القكؿ كيمكف

 لكؿ الكطنية المصالح لتحقيؽ المتاحة الخيارات كأفضؿ لآلخر التطمع نحك كمكسكك القاىرة مف ؿك
 استجابة التعاكف عمى كمكسكك القاىرة مصالح تبلقت أخرل، بعبارة. الحالية المرحمة في منيما

 .كالدكلية اإلقميمية الساحتيف عمى األمريكي البلعب فرضيا التي الجديدة لممتغيرات
 في كاضح تصاعد مع المتحدة الكاليات مع العبلقات تكتر ترافؽ المصرم، الجانب فعمى

 شكارع في ”بكتيف فبلديمير“ الركسي لمرئيس كبيرة صكر ظيكر فتكرر بديؿ، كحميؼ ركسيا شعبية
 المسئكليف تصريحات في ذلؾ تجمى كما "،ألمريكا كداعا": عبارات منيا بعض عمى كتب القاىرة،

( المتحدة الكاليات) كمكقؼ األميركي الدكر حقيقة شأف في لبس كجكد إلى االنتباه لفتت التي المصرييف
 30حراؾ  في المسمميف اإلخكاف تجاه ثـ ،يناير 25حراؾ  في مبارؾ حسني السابؽ الرئيس تجاه

 يكنيك. 
 كلمكسك الحالية الخارجية لمسياسة الحالية بالتكجيات األمر فيرتبط الركسي، الجانب عمى أما

 ىذه بكتيف الركسي الرئيس ينتي  إذ العالـ، في الركسية كالييبة النفكذ بعض استعادة عمى تقكـ كالتي
 ركسيا مساعي أف البعض يرل السياؽ، ىذا في. األميركي التأثير حدكد اختبار عبر االستراتيجية

 ركسيا تمتع أميفلت تسعى كالتي األكسط، الشرؽ إزاء استراتيجيتيا إطار في تأتي مصر مع لمتقارب
 ذلؾ لقبكؿ كاشنطف استعداد مع متكافقا يبدك كىك. المنطقة في المتحدة الكاليات لدل لما مساك بنفكذ
 كالمأزؽ اإليراني النككم الممؼ مأزؽ ككذلؾ أفغانستاف، مف الخركج في ركسيا لمساعدة حاجتيا مع

 .(2015)نظير،  السكرم

كما غيرىا مف  المتحدة مع مصر عمى المصالح ترتبط عبلقات الكاليات فإنووباعتقادى، 
في المنطقة، كالحفاظ عمى سبلمة قناة  (إسرائيؿ)، كتعتبر أىـ تمؾ المصالح ضماف أمف الدكؿ
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 ،السكيس، كتعتبر المساعدات االقتصادية كرقة الضغط األساسية في يد الكاليات المتحدة تجاه مصر
ركسيا نحك التقارب مع ثـ العكدة  ،كيير يؼ أممصر مف حميؼ سكفيتي إلى حم مما أدل إلى تحكؿ

تركي  ، كتقكـ بكترتبط قطر بعبلقات استراتيجية متميزة مع الكاليات المتحدة يكنيك. 30بعد أحداث 
سياسات كمكاقؼ الكاليات األمريكية في المنطقة، في مقابؿ تكفير الكاليات المتحدة األمف لقطر. 

 لتقميدم عمى المممكة العربية السعكدية.كبالتالي؛ ابتعدت قطر عف االعتماد ا

فإف مصر تسعى ألف تككف بالقرب مف ركسيا حتى تستعيد عافيتيا بعد تكتر وبتصورى أيضًا، 
، كبعد تراجع دكر مصر التي انشغمت بحؿ 2013يكنيك  30العبلقات مع الكاليات المتحدة بعد حراؾ 

كانت تؤديو دائمان، برز دكر السياسة الخارجية أزماتيا الداخمية، كتخمييا تدريجيان عف الدكر الذم 
القطرية في الساحتيف اإلقميمية كالدكلية، في ضكء رغبتيا في تحقيؽ المكانة اإلقميمية كالدكلية، ذلؾ 

الذم يحقؽ مصالح الكاليات المتحدة، مع  –مف قبؿ الكاليات المتحدة  –الدكر الكظيفي المرسكـ ليا 
 القضايا بما ال يؤثر عمى المصالح األمريكية في المنطقة. إعطائيا حرية الحركة في بعض

 ة قطدور روسيا االتحادية في المنلثالثًا: نظرة البمديف 

في  ةالخارجي تكجياتياف تغير مف أ ةالمصري ةيكنيك عمي السياس 30كرات ما بعد فرضت تط
التي ظمت، كما  ةالمتحد ساسي مف الكالياتيؿ مركز الثقؿ األطار تعاطييا مع القكم العظمي؛ بتحك إ

لي ركسيا التي ما فتئت إالشرؽ االكسط كتحديد مساراتيا،  ةفي تفاعبلت منطق معب دكرنا فاعبلن زالت، ت
محمد مرسي، كالذم بالرئيس الجيش  إطاحةعمي ضكء  ةمريكياأل ةف استغمت تكتر العبلقات المصريأ

 طار.اإلفي ىذا  ةالسياسي لمكاليات المتحد البديؿ بمعب دكر تحاكؿ" عمي الحكـ، ك تبرتو "انقبلبان اع

راشد، ) تتمخص فيما يمي ،داتعدد مف المحدبنحك ركسيا  ةالتكجيات المصري ارتبطتكقد 
2215): 

 كتداعياتو يكنيك 30 في حدث مما األمريكي المكقؼ كاف إذ األمريكية؛ المصرية العبلقات تكتر 
 في سكءنا المكقؼ كزاد مرسي، محمد بالرئيس اإلطاحة بعد الجديد المصرم النظاـ عمى سمبينا

 مميار 1.3 يعادؿ ما مؤقتا الكاليات المتحدة جمدت حيث كالنيضة، رابعة اعتصامي فض أعقاب
 كمركحيات دبابات مف المصرم، لمجيش تقدميا التي السنكية العسكرية المساعدات مف دكالر

 العالـ في جديدة بدائؿ عف لمبحث لمصريةا القيادة السمكؾ ىذا دفع كقد، مقاتمة كطائرات كصكاريخ
 ناحية مف المتحدة الكاليات تركتو الذم الفراغ كتمؤل ناحية، مف الشرعية نظاميا عمى تضفي
ا الركسية الرغبة مع ذلؾ تزامف كقد أخرل،  األكسط الشرؽ منطقة في ليا حميؼ إيجاد في أيضن

 ىذه في المتحدة الكاليات كمنافسة قميـاإل داخؿ االستراتيجي نفكذىا تعزيز إطار في الممتيبة،
 .العالـ مف المنطقة
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 الركسية السياسة بدت كالتي العربية حراكاتال بعد خاصة اإلقميمي؛ المستكل عمى المتغيرات 
 حكـ سقكط بعد مصر في كقعت التي التطكرات مث مت كقد تطكراتيا، نحك كبير حد إلى مرتبكة
 فرصة مٌثمت إرىابية، جماعة بككنيا الجماعة كتصنؼ بؿ سيارك  تعاديو الذم المسمميف، اإلخكاف

 بعد بقكة المصرم النظاـ ساندت التي الخمي  دكؿ مع بالتعاكف كركسيا مصر بيف النطبلقة جيدة
 عمى قطر( )باستثناء الخمي  كدكؿ كركسيا مصر مف كؿ اجتماع فإف أخرل، بعبارة أك يكنيك، 30

 مف الدكؿ تمؾ بيف التعاكف تفعيؿ عمى مستتر اتفاؽ بمثابة كاف المسمميف اإلخكاف جماعة رفض
 .السمطة إلى مجددنا صعكدىـ كمنع الطرؽ بشتى اإلخكاف أسقط الذم النظاـ إنجاح أجؿ

 المصرم الصعيد فعمى كالتقارب؛ التعاكف مف لمزيد تدفع كالتي البمديف؛ في الداخمية المتغيرات 
ا ميددة شرعيتو متظ يكنيك 30 بعد ما نظاـ ف، إالقكؿ يمكف  األمريكي الرفض بعد خصكصن

 الشرعي الغطاء ىذا لتكفير األمثؿ البديؿ ىك كركسيا حميؼ كجكد كاف كبالتالي لو، كاألكركبي
 الثقيمة كالمعدات باألسمحة يتعمؽ فيما تحديدنا العسكرم التعاكف تفعيؿ في الرغبة عف ناىيؾ لمنظاـ،
 .اإلرىاب خطر تنامي جةنتي تيديدات مف مصر تشيده لما نظرنا

 الركسية القكمي األمف استراتيجية" مع مصر مع التقارب فيتكافؽ الركسي الصعيد عمى أما
لى مجددنا كبرل دكلة إلى" المينبعثة ركسيا" تحكيؿ إلى تدعك كالتي ،"2020 عاـ حتى  تككف أف كا 
 األحداث في لمكقفيا ركسيا ـتدعي لمحاكلة باإلضافة العالـ، في اقتصادنا األكبر الخمس القكل إحدل
يمانيا ،األكسط الشرؽ منطقة في  التقميؿ أك فيو التفريط يمكف ال المنطقة داخؿ ثقؿ مركز مصر بأف كا 
 .األحداث مجريات في كتأثيره دكره مف

لجعؿ ركسيا  ان قكي افعان بتجميد المساعدات التي تيقد ـ لمصر، د األمريكية الحككمةكاف قرار ك 
عبلف عف ، تـ اإل2014و في سبتمبر ن  أب في تنكيع مصادر التسميح؛ فنجد نسي كاألساسالبديؿ األ

ٌقعت  مميارات  3.5بقيمو  ةدفاعي بأسمحة ىكلبيف مصر كركسيا لتزكيد األ ىكلاأل باألحرؼصفقو كي
مف  ةكمركحيات مقاتم ،”29 ميغ“مف طراز  ةطائرات مقاتمدكالر، يتـ بمكجبيا تزكيد الجيش المصرم ب

 .متطكرة ة، كمنظكمات دفاع جكي“35 ميغ“ز طرا

 ة، كالتي شيدت تكقيع صفق2015لمصر في فبراير  بكتيف ةمر خبلؿ زيار ذلؾ األ تأكدكقد 
الخبراء  هالذم اعتبر  الضبعةفي مكقع  نككية ةطاق ةمحط نشاءإلكعقدنا  ،مميارات دكالر 3قيمتيا  ةسمحأ

ا   .(2215راشد، ) المصرية النككية المحطة إلقامةالركس صالحن

 ةبدت ركسيا استعدادىا لصيانأيكنيك؛ حيث  30شيد ىذا الصعيد تطكرنا ممحكظنا مف بعد ك 
كيؿ خطي المترك نشائيا في مصر، كبحث تمإسيـ الركس في أف أالتي سبؽ  المصريةالمصانع 

  لتخزيف القمح في مصر. ةمع ركسينشاء صكاإ ةالجديديف، كمناقش
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 - كشعبنا قيادة - مصر بأف الدفع األريحية مف كبير بقدر يمكفف المصرم، الجانب عمى أما
 حميؼ إلى بحاجة الجديد السياسي فالنظاـ يكنيك، 30 حراؾ" مف الركسي المكقؼ عف راضية تبدك
 أسمحة مف يحتاجو ما منيا يستكرد عظمى دكلة إلى بحاجة كىك الدكلية، الساحة عمى يسانده قكم

 بحاجة كاف االنتقالية المرحمة بداية في مصر في الحاكـ النظاـ أف ماك دفعات، عمى أثمانيا كتسديد
 العبلقات تكتر كمع الطريؽ، خارطة كدعـ مصر، في الديمقراطي التحكؿ عممية لتأميف دكلي لغطاء

 ىذه مف لمتخفيؼ( ركسيا) آخر طرؼ إلى المجكء مف لمقاىرة بد ال أضحى كأركبا المتحدة الكاليات مع
 .(2015 نظير،) الضغكط

 تظير بدأت كالتي الركسية - المصرية العبلقات في أزمة بكادر كجكد عف تقارير كتحدثت
 عمى شخص 224 كمقتؿ سيناء في” 321 إيو إيرباص“ الركسية الطائرة سقكط عقب كاضح بشكؿ
 أربعة ستضـ التي النككية الضبعة محطة تنفيذ عمى باالتفاؽ تتعمؽ التي باألزمة ككذلؾ متنيا،

 مميار 25 إلى قيمتو تصؿ بقرض قيمتيا، مف% 85 بتمكيؿ إنشاءىا ركسيا كستتكلى عبلت،مفا
 مف السيسي الفتاح عبد الرئيس ضيؽ إلى ذلؾ أدل النككم، المشركع في عقبات كجكد كمع دكالر،
 شير في القرض مف شريحة صرؼ تضمنت كانت االتفاقية أف رغـ التنفيذ، حٌيز المشركع دخكؿ عدـ
 . 2016 إبريؿ

 أزمات لتصبح ترتؽ كلـ معمنة، غير كركسيا مصر بيف االختبلفات في الرؤل أف رغـ
 بعض مع التعامؿ في خاصة كاستراتيجية مختمفة نظر كجية يحمؿ الطرفيف أف إال دبمكماسية،
 بعض يرل حيث ،النككية الضبعة محطة ممؼ أزمة عف فبعيدنا مصالحو، كفؽ اإلقميمية األزمات
 عف تحدثت التي التكقعات عكس عمى الشيء بعض تحكؿ مصر، مف الركسي المكقؼ أف المراقبيف

 .السكفيتي االتحاد عيد إلى الطرفيف بيف العبلقات عكدة

 الطائرة سقكط مف نابعان مصر  تجاه الركسي التحكؿ سبب يككف أف المراقبيف بعض كاستبعد 
 عمى عادة تؤثر كال المتقدمة الدكؿ مف العديد لدل معتادة أصبحت الحادثة أف اعتبار عمى الركسية،
 المكاقؼ مف نابع الركسي التحكؿ يككف أف المراقبيف مف الفريؽ ىذا رجح حيث الطرفيف، بيف العبلقات
 السكرم النظاـ مكسكك تدعـ المثاؿ، سبيؿ فعمى اإلقميمية، األزمات في الطرفاف يتخذىا التي السياسية

 أك المتفرج مكقؼ القاىرة تقؼ فيما اإلرىاب، ضد حربة في السكرم لمجيش المساعدات كتقدـ بشدة
 لركسيا قكيان  حميفان  ييعد الذم األسد، بشار السكرم، الرئيس دعـ بشأف عمنية خطكات تتخذ فمـ المحايد،

 .(2216محمكد، )

جميع الفصائؿ المسمحة  مصرترل كحكؿ المكقؼ المصرم المؤيد لمضربات الجكية الركسية، 
األرض ىي "منظمات إرىابية مدعكمة مف دكؿ خميجية كعربية، باإلضافة إلى تركيا العاممة عمى 
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كالكاليات المتحدة، كىي تسعى إلى تقسيـ سكريا، في حيف تنظري مصرى إلى أٌف كحدة األراضي 
 .ي المصرم"السكرية، كأمنيا، ىك جزء مف األمف القكم

السكرم، كتعميؽ العمؿ في غرفة  تكقؼ الدعـ عف بعض الفصائؿ المعتدلة في جبية الجنكبك 
نكح الفصائؿ المعتدلة التي كانت تحارب النظاـ كتنظيـ  عٌماف، ما قد يدفعالعمميات المشتركة ب إلى "جي

داعش معان إلى صٌؼ التنظيـ، كىك بالتالي ييشٌكؿي مصدرى قمؽو لمحككمًة المصرية التي تشترؾي مع 
داعش في سيناء كالقكقاز، كيينسقاف معان مف أجؿ  ركسيا في مخاكؼ متصاعدة مف تنامي قٌكة فرعي

 القضاء عمى ىذه التيديدات".

كمع تنامي دكر الفرع المصرم لتنظيـ داعش، المعركؼ باسـ "كالية سيناء" باالعتماد عمى 
الدعـ المباشر الذم يقدمو التنظيـ األـي في محافظة الرقة السكرية، فإٌف تقكيض ىذا التنظيـ، مف كجية 

يددي األمف رية، "سينعكسي حتمان عمى قٌكة كفاعمية الفرع المصرم، كىك التنظيـ األخطر الذم يي نظر مص
 .(2216الفقيو، )القكمي المصرم" 

 حسابيا، عمى يأتي قد السعكدم - المصرم التقارب بأف تشعر مكسكك فإف آخر، جانب مف
 المصرية العبلقات تتمتع حيث ،المصرية القيادة مف الركسي المكقؼ تغير سببقد يككف  الذم األمر

 العاىؿ زيارة منذ بالتحديد أك األخير، العاـ خبلؿ خاصة القكل كالتقارب الكثيؽ بالتعاكف السعكدية
 االتفاقيات مف لمعديد الطرفيف كتكقيع ،2016 بريؿأ خبلؿ القاىرة العزيز، عبد بف سمماف السعكدم،
 ال السعكدم المصرم التقارب ىذا كصنافير، تيراف قيةاتفا كأىميا كاالقتصادية، كالتجارية العسكرية

 كعمى اإلقميمية، القضايا مف العديد بشأف الرياض مع متكترة عبلقات تربطيا التي لمكسكك، يركؽ
فشاليا السكرم لمرئيس الشديد مكسكك دعـ المممكة تنتقد حيث كاليمنية، السكرية األزمة رأسيا  كا 

ا مكقفنا مكسكك تتبني كما نظامو، إسقاط السعكدية محاكالت  األزمة معالجة في السعكدية لمسياسة رافضن
 .اليمنية

 بشأف األزمة السكريةالنظاـ المصرم لصالح القرار الركسي أنو بعد تصكيت  ويرى الباحث:
 حراؾلئلجماع العربي كتصكيت ضد ال ، في مخالفة كاضحة2016أكتكبر  8في  في مجمس األمف
كالسعكدية ىذا األمر، كأدل ذلؾ لتكتر العبلقات المصرية دكلة قطر انتقدت  م،كالشعب السكر 

 الخميجية.
 جديدة خبلؼ نقطة تشكؿ أف يمكف الطرفيف، بيف تمت التي التركية الركسية المصالحةإف 

 إطاحة منذ األزمات مف العديد يشكبيا المصرية التركية العبلقات أف اعتبار عمى كالقاىرة، مكسكك بيف
 كقطر، تركيا مف المدعكمة المسمميف اإلخكاف لجماعة المنتمي مرسي، محمد األسبؽ، يسرئبال الجيش
 كالمكاقؼ التراكمات ىذه لكؿ نتيجةا كمصر ركسي بيف المقبمة الفترة خبلؿ الخبلؼ يفاقـ قد الذم األمر

 .(2216محمكد، ) المتناقضة السياسية
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سكك كالقاىرة حصمت بعد أزمة محطة أف المكاقؼ السياسية المتناقضة بيف مك  ويرى الباحث:
الضبعة النككية )المصرية(، كقرار مكسكك كقؼ الرحبلت الجكية الركسية إلى مصر عقب سقكط 

، كالمكقؼ المصرم مف األزمة السكرية، كقد 2015الطائرة الركسية فكؽ صحراء سيناء في نكفمبر 
ؿ مع القاىرة، بحيث يتجو ىذا التحكؿ يؤدل ذلؾ إلى تحكؿ قد يطرأ عمى استراتيجية مكسكك في التعام

باتجاه أنقرة، كذلؾ بعد إعبلف الرئيس الركسي فبلديمير بكتيف رفع العقكبات السياحية عف تركيا بعد أف 
عمى  2015اعتذر الرئيس التركي أردكغاف، لمرئيس الركسي عمى إسقاط المقاتمة الركسية في نكفمبر 

 كانكا الذيف الركس، السائحيفالسياحية عف تركيا يعني أف  الحدكد السكرية التركية، رفع العقكبات
 يشكمكف ككانكا سائح، مبلييف ثبلثة يتجاكز عددىـ الذم كاف سنكيا، المصرية المنتجعات يقصدكف

سيتكجيكف باتجاه تركيا، كىذا قد يؤدل إلى  ،القادميف إلى مصر لمسياح اإلجمالي العدد ثمث نحك
 ا.تعميؽ الخبلؼ بيف مصر كتركي

 الطاقة مجاؿ في تتقاطع كركسيا قطر مصالح أف فنبلحظ ،بركسيا قطر عبلقة بخصكص أما
 المحرؾ ،"الكبرل الغاز تركيكا" بػ يعرؼ بات ما كركسيا قطر تشكؿ إيراف فمع الطكيؿ، المدل عمى

. 2001 عاـ أينشئ الذم( EPEG) لمغاز المصدرة الدكؿ نادم كنكاة الدكلي الغاز لسكؽ الحقيقي
 استيبلؾ ربع اليكـ يشكؿ فالغاز المتصاعدة؛ الغاز ألىمية نظران  االستراتيجية المكانة ىذه تعاظـكت

 أنو كما لمنفط محتمبلن  بديبلن  يمثؿ بات حيث فأكثر، اكثر االىتماـ يستقطب كبات ،العالـ في الطاقة
 إلى مضطرتاف السكرية، األزمة تقمبات رغـ كقطر فركسيا لمبيئة، تمكيثان  األحفكرية الطاقة مصادر أقؿ

 فرقاء مختمؼ لدل مقبكالن  ذاتو الكقت في يككف اإلنتاج مف مستكل عمى الحفاظ أجؿ مف التفاىـ
 المادة ىذه بسعر كثيقان  ارتباطان  ترتبط التي العمكمية البمديف مكازنات لمتطمبات كمستجيبا السكؽ،
 لتبقيا تعاكنيما تعزيز كركسيا رقط عمى أف مفادىا فرضية إلى نستند أف أيضا كيمكف األكلية،

 كالكاليات أستراليا) جديداف آخراف فاعبلف فييا يمارس أف يينتظر التي الطاقة لعبة في متحكمتيف
  .(190-189: 2014 كزيز،) كركسيا قطر ىيمنة ييدد أف يمكف دكران  قريب مستقبؿ في ،(المتحدة

 ىكة كاتسعت. صعبة بمرحمة الحالي العقد في كقطر ركسيا بيف العبلقات تمرعمى أية حاؿ، 
 الدكر كخاصة العربي العالـ في التطكرات مف الطرفيف مكاقؼ تبايف ضكء عمى البمديف بيف الخبلفات
 المعارضة لتسميح الدكحة دعكة السيما الحالي، الكقت في سكريا كفي بميبيا االحداث في القطرم
 النفكذ عمى لمتضييؽ تيدؼ قطر اف كسيار  كترل بينيما، الغاز حرب نشكب لىإ اضافة السكرية،
 بعد كالدكحة مكسكك بيف العبلقات في الدؼء لتزيح االزمة كجاءت، االكسط الشرؽ في الركسي

 . لمغاز المصدرة الدكؿ منتدل تأسيسيما
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 رجاؿ حاكؿ حينما ،2011 عاـ خريؼ في كقطر ركسيا بيف العبلقات في زمةاأل ذركة كبمغت
 قطر لدل ركسيا سفير مف الدبمكماسية الحقيبة انتزاع 2011 نكفمبر في الدكحة مطار في الشرطة
 معمكمات كافادت. بقطر عبلقاتيا مستكل مف كقمصت سفيرىا مكسكك كاستدعت..تيتكرينكك فبلديمير

 . سكريا بشأف المتشدد مكسكك مكقؼ عمى انتقاـ بمثابة كاف الركسي، السفير تفتيش بأف رسمية غير

 االمـ قرار مناقشة خبلؿ ،2012 فبراير بداية في الطرفيف بيف أكثر العبلقات كتفاقمت
 قطر كزراء رئيس بيف حدثت جارحة كبلمية مشادة أف مطمعة مصادر فحسب ؛سكريا حكؿ المتحدة

 تشيد المشادة بأف التسريبات كأفادت تشكركيف، فيتالي االتحادية لركسيا الدائـ كالممثؿ جاسـ بف حمد
 في لركسيا «خطر» منافس بأنيا قطر كتصؼ البمديف، بيف الثنائية العبلقات ردمت مستكل عمى بجبلء
 حرب أكركبا أسكاؽ في أعمنت قطر أف إلى أيضا الركسية المصادر كتشير االكركبية، الغاز أسكاؽ
 الحمراني،) الغاز صادرات مف عكائدىا عمى الركسي االقتصاد يعتمد التي بركـ غاز شركة مع أسعار
2012). 

 2012 مارس 9 بتاريخ مرسكمان  "ميدفيديؼ دمترم" الركسي الرئيس صدرأ ،آخر تطكر فيك 
 مكسكك أف عمى كأضح مؤشر في قطر، في ركسيا سفير منصب مف تيتكرينكك فبلديمير بإقالة قضى
 . الدكحة مع العبلقات مستكل تخفيض قررت

 مف الركسية اتالصادر  عمى حصار فرض لىإ ترمي خطة في تشارؾ قطر فأ ركسيا كترل
 رئيس بأمر تـ لقد" بمكسكك، الصادرة "غازيتا ككمسمكلسكايا" صحيفة ككتبت. كالنفط الطبيعي الغاز

 حقؿ في ذلؾ في بما ركسيا مع تالراالدك  بمميارات عقكد 5 تنفيذ منع فرض جاسـ بف حمد الكزراء
 آخر مشركعا 18ك ىناؾ مشتركة شركة اقامة عمى االتفاؽ جرل حيث الركسية سيبيريا في "يماال"

ف  الدكالرات مبلييف مئات عدة كمفتيا بمغت  التي ككرانياكأ ركسيا بيف "الغاز حرب" استثمرت قطر"، كا 
 عمى المتصاعد الطمب بسد كسارعت "بركـ بغاز" المستيمكة االكركبية الدكؿ ثقة تقكيض إلى أدت
 أصبحت نفسو الكقت كفي قطر، لصالح ألكركبا "بركـ غاز" صادرات تقمصت كبالنتيجة. المسيؿ الغاز
 المسيؿ الغاز تكريدات أف لمصيف كظير المتنامية، آسيا شرؽ أسكاؽ في الكبار البلعبيف أحد قطر

 مف الجارية المفاكضات خبلؿ "بركـ غاز" عمييا تصر التي الشركط مف أفضؿ الصيف لجنكب القطرم
 (2012 الحمراني،). لمصيف غاز انبكب لبناء سنكات عدة مدل عمى نتائ  دكف

كقد أثبت الشريؾ القطرم أنو شريؾ يعتمد عميو عبر التجربة األبرز في ىذا المجاؿ، كىي 
الشراكة االستراتيجية مع المممكة المتحدة التي يتكقع ليا أف تمتد لعقكد طكيمة قادمة، حيث تكفر قطر 

ساؿ، ككفقا لخبراء في مجاؿ لممممكة المتحدة ما يصؿ إلى ثمث استيبلكيا مف الغاز الطبيعي الم
الطاقة، فإف قطر التي تعد المصدر األكؿ لمغاز الطبيعي المساؿ في العالـ ربما لف تحؿ محؿ ركسيا 
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في مجاؿ تصدير الغاز لمقارة األكركبية، لكنيا يمكف أف تساعد في تقميؿ االعتماد األكركبي عمى 
ا المجاؿ  قطر ستككف البلعب األكبر في ىذالغاز القادـ مف ركسيا، كمف كجية نظر المراقبيف فإف 

 .(160: 2014)مدكخ، 

طريؽ الشحف البحرم الرئيس لقطر كالمتجو إلى أكركبا يمر عبر نقاط اختناؽ عديدة  إال أف  
كمضيؽ ىرمز كباب المندب كقناة السكيس، كتقع كؿ مف ىذه المكاقع الثبلثة في مناطؽ مضطربة 

ير قمؽ صناع القرار في االتحاد األكركبي، ففي فترات سابقة كانت كىي نقطة الضعؼ التي تث سياسيان 
النعداـ االستقرار السياسي، كتتمثؿ الطريقة  قناة السكيس عمى الخصكص عرضة لئلغبلؽ نظران 

الكحيدة لتجنب حدكث ذلؾ في تفعيؿ خط األنابيب المقترح مف طرؼ قطر كالذم يمتد مف حقكؿ الغاز 
 .(2014)جكب،  "ـ تركيا ليتصؿ ىناؾ مع خط "أنابيب نابكككبسكريا ث القطرية مركران 

لمد أنابيب غاز يمر بالسعكدية ثـ إلى  عرضت قطر عمى سكريا تعاكنان  2009حيث في سنة 
األردف كمنو إلى سكريا لمتفرع منو ثبلثة أنابيب، كاحد إلى البلذقية كالثاني إلى طرابمس في لبناف 

ىك تأميف نقؿ الغاز القطرم إلى أكركبا ألف ىذه الطريقة كمفتيا أقؿ  كالثالث إلى تركيا، كاليدؼ منو
مف غيرىا كتؤمف ربحا كبيرا لمدكحة. إال أف سكريا رفضت حينيا ىذا التعاكف اللتزاماتيا تجاه مكسكك 
كلحماية مصالح ركسيا باعتبارىا مصدر الغاز لكؿ دكؿ أكركبا تقريبا. كرغـ األكضاع التي شيدتيا 

يقضي بنقؿ  2012في ظؿ الحراؾ العربي إال أنيا كقعت مع إيراف اتفاقا في  2011بداية سكريا مع 
 أكركبا عبر العراؽ كمف ثـ سكريا. الغاز اإليراني إلى

كما سارعت ركسيا آنذاؾ بالضغط عمى العراؽ عف طريؽ إيراف لئلسراع بتكقيع عقد إنشاء 
تساىـ الشركات الركسية بتطكير خطكط أنابيب ىذا الخط بيف العراؽ كسكريا، كبمكجب ىذا االتفاؽ 

الغاز بيف كرككؾ العراقية كبانياس عمى الساحؿ السكرم كتككف شريكة فيو، كبذلؾ كأصبحت سكريا 
نتاج الغاز مشكمة امتداد استراتيجي مف إيراف إلى المتكسط، كأغمقت بذلؾ أم مح اكلة منطقة لتجميع كا 

 .(162-161 :2014)مدكخ، لمد خط أنابيب نابككك 

كيجرم التخطيط لنشر كصمة خط أنابيب غاز بيف تركيا كسكريا كاالندماج مع خط الغاز 
العربي، بما يتيح تصدير الغاز المصرم إلى أكركبا الغربية، حيث تككف معظـ صادرات الغاز 

 .(237: 2012)المتكسطي، ( LNGالمصرم في صكرة غاز طبيعي مساؿ )

                                                           
  بدوف أف يمس األراضي الروسية، لينقؿ الغاز مف 2017كـ، وسيبدأ تشغيمو حوالي عاـ  3893خط أنابيب "نابوكو": سيمتد بطوؿ ،

: 2012)المتوسطي،  ربيجاف عبر تركيا، ومنيا إلى بمغاريا ورومانيا والمجر والنمسا، وىناؾ يمكف توزيعو إلى مناطؽ أخرىالعراؽ وأذ
237.) 
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 بيا قاـ التي الزيارة أىمية الخارجية القطرم، كزير عطيةال خالد أكد 2016يناير  20 في
 أنيا شؾ ال: "كقاؿ.. القطرية الركسية بالعبلقات مشيدا ،2016يناير  18لركسيا في  تميـ الشيخ
 في مكجكدان  مؤخران  كنت كأنا التكاصؿ، طريؽ عف التجديد إلى ألخرل فترة مف كتحتاج قديمة عبلقة

 التكاصؿ ىذا تيكج حيث الثنائية، العبلقات كبحثنا الفركؼ، سيرغي كسيالر  بنظيرم كالتقيت مكسكك،
 شؤكف في كالسيما العالـ في الركسي الدكر أف إلى قطر أمير ، كأشار"الركسي بالرئيس األمير بمقاء

 كضع في أكبر دكرا يمعبكا لكي الركس األصدقاء عمى تعكؿ الدكحة أف مضيفا يزداد، األكسط الشرؽ
)ككالة االنباء القطرية،  لمنزاع السياسية التسكية كفي السكرم الشعب يعيشيا لتيا لمكارثة حد
20/1/2016). 

 مع تحالؼ أعباء تحمؿ مف أىـ إيراف مع العبلقة" إحياء" في ترل باتت قطر أف كيبدك
 غير الدكلي الترحيب حالة مع سيما ال المقبمة، المرحمة في جدكاه في تشؾ الدكحة باتت السعكدية

 .(18/1/2016)اكنبليف،  الدكلي المجتمع إلى الضخمة، االستثمارية السكؽ إيراف، بعكدة مسبكؽال

تراجع في  مقابؿ الركسية، - المصرية العبلقات أنو كاف ىناؾ تقارب في :ويعتقد الباحث
ى كذلؾ سيؤدم إل ،الركسية، كذلؾ لسعي قطر تأميف نقؿ الغاز القطرم إلى أكركبا - العبلقات القطرية

القاىرة التي  عف الدكحة ابتعاد كىذا بدكره سيؤثر في -في أكركبا –النفط الركسية  أسكاؽ إضعاؼ
تسعي ىي بدكرىا كذلؾ لتكريد الغاز المصرم إلى أكركبا الغربية، كىذا سيؤدل إلى تضارب في 

 صالح االقتصادية ما بيف البمديف.الم

 المنطقةدور االتحاد األوروبي في ل رابعًا: نظرة البمديف

تحقيؽ التقارب بيف دكؿ االتحاد كبيف مصر  ةمحاكللي إ ةالمصري ةالخارجي السياسةسعت 
كاصر التعاكف مع دكؿ أعف تعميؽ  ةقاصر زالت تمؾ المحاكالت  فما، ةعديدلكنيا كاجيت صعكبات 

عبد الفتاح رفض مقابمة الرئيس  المرت، نكربرت" البكندستاغإال أف رئيس البرلماف األلماني " االتحاد،
 السيسي مبرران ذلؾ بتدىكر األكضاع االقتصادية الداخمية في مصر.

 يكنيك 30عت في مصر بعد تجاه التطكرات التي كق قمقان كركبي بدا كقؼ االتحاد األف مإ
قمقيا مف  ة، ميبديالديمقراطية العمميةلي إ العكدة لضركرة المستمرةدكؿ االتحاد  ةفرغـ دعك  ،2013

بانو "انقبلب"  ةمر صراحنيا لـ تصؼ األأال إنساف في مصر، كانتياكات حقكؽ اإلع كضاتطكرات األ
ف تتابع المكقؼ عف كثب كبترقبو مشكبو بحذر مف تداعيات تمؾ أرادت أنيا إ، بؿ السمطةعمي 

ف تدعمو في دكؿ مثؿ مصر. أنساف الذم تمثمو كتحاكؿ حقكؽ اإلك  الديمقراطيةالتطكرات عمي نمكذج 
لكنو لف  األكركبية - المصريةنساف في مصر ما زاؿ ييدد العبلقات ؽ اإلر تراجع حقك لكف استمرا
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كركبي ضكء عمييا ابتداء لفيـ المكقؼ األلي قطعيا، كذلؾ لعدد مف الحقائؽ التي يجب تسميط الإيؤدم 
  يكنيك. 30مف نظاـ ما بعد 

؛ األكركبية ارجيةالخ السياسةىـ دكائر أحدم إبي مع مصر ك كر تعد عبلقات االتحاد األ
بالكضع في مصر التي تقع  تتأثر، تتعمؽ بمصالح بمدانيا التي كلكجستية ةكاقتصادي ةسياسي سبابأل

االستقرار  ةلو مف زاكي ةمبي يعتبر مصر ميك كر فاالتحاد األ، الشاطئ المقابؿ مف البحر المتكسطعمي 
عماؿ العنؼ أف انتشار ، كيتخكؼ م”المتكسط“تي السياسي الذم ينعكس عمي اليدكء عمي ضف

 ةسيـ جماعأ؛ بسبب غياب المعتدليف كعمي ر القاعدةك أ داعشكانتعاش التطرؼ الديني سكاء مف 
 الكطنية المصالحة ةحاد فكر كركبي، لذلؾ دكمنا يدعـ االتنظر االتحاد األ ةلمسمميف، في كجيخكاف ااإل

باعتبارىا رمزنا لبلعتداؿ  السياسية لمعمميةخكاف قصاء، بما يعيد اإلإطراؼ دكف التي تضـ جميع األ
ا بعد ىجمات اإلرىابيةالتنظيمات  تطرؼ سبلمي في ظؿاإل ، كتـ تكثيؼ ىذه المطالبات خصكصن

 .(2015)راشد،  د مكجو العنؼ في الدكؿ األكركبيةكتصاع ،فرنسا

تقتصر فقط عمى لف  يبدك أف تداعيات مقتؿ الشاب اإليطالي جكليك ريجيني في مصرك 
يطاليا، فالبيانات األخيرة لمبرلماف األكركبي تشير إلى أف األزمة إذا لـ التكترا ت السياسية بيف مصر كا 

يتـ تداركيا قد تتسع لتشمؿ دكؿ االتحاد األكركبي كافة، كما يرل الخبراء أف الممؼ برمتو قد ينتقؿ مف 
طر كبيرة لبلقتصاد خانة المباحثات السياسية إلى العقكبات االقتصادية، كىك ما ينطكم عمى مخا

كتراجع السياحة  ،خاصة فيما يتعمؽ بأزمات العممة الصعبة ،المصرم الذم يعاني باألساس
كاالستثمارات، كأية قرارات عقابية مف جانب االتحاد األكركبي ضد مصر سيككف ليا تأثيرىا عمى 

 .(4/4/2216)ماركتس فكيس،  األكركبية كاالستثمارات األجنبيةالسياحة 

الصحافة اإليطالية حممة إعبلمية لمتنديد بحاالت االختفاء القسرم كالتعذيب في كدشنت 
مصر، بعدة تحقيقات استقصائية عف عدد المختفيف قسرينا في مصر كأبرزت عدة حاالت منيا، كما 
أجرت لقاءات مع عدد مف ضحايا التعذيب في السجكف المصرية، األمر الذم ينبئ بعدة تصعيدات 

عمى النظاـ المصرم، تمييدنا لفرض عقكبات ما لـ تتكصؿ جيات التحقيؽ اإليطالية سياسية لمضغط 
 لحقيقة ما حدث مع مكاطنيا عبر الجيات التحقيؽ المصرية. 

كتكقفت السياحة اإليطالية خاصة لشـر الشيخ بعد حادث الطائرة الركسية قبؿ أف تعمف كزارة 
شـر الشيخ، إال أف حالة  اإليطالية إلى مطارالطيراف المدني المصرية استئناؼ حركة السياحة 

البمديف ستستعيد مكانتيا  االحتقاف الحالية بعد مقتؿ جكليك ريجيني ال تبشر بأف الحركة السياحية بيف
عمى قاعة اآلثار  (ريجيني)سـ إككانت إدارة متحؼ "تكرينك" في إيطاليا قررت مؤخرنا إطبلؽ ، سريعنا
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ه خبراء السياحة أكبر دعاية سمبية لسياحة مصر، السيما في ظؿ زيارة المصرية بالمتحؼ، كىك ما يرا
 .المبلييف ليذا المتحؼ سنكيان 

قاؿ المتحدث باسـ كزارة الخارجية المصرية إف القرار الذم أصدره البرلماف األكركبي حكؿ ك 
ضاع حقكؽ اإلنساف داخؿ أراضييا غير منصؼ كيحمؿ إيحاءات مرفكضة، كال تتفؽ مع حقيقة األك 

في مصر كيعتمد عمى أحاديث كادعاءات مرسمة ال تستند إلى أية دالئؿ، كأضاؼ بياف الخارجية 
جكليك ريجيني في قرار يتناكؿ أكضاع حقكؽ اإلنساف  اإليطاليالمصرية أف إقحاـ قضية مقتؿ الطالب 

ت المصرية كيستبؽ عمميات التحقيؽ الجارية التي تقكـ بيا السمطا ،في مصر يحمؿ إيحاءات مرفكضة
 بالتعاكف كالتنسيؽ الكامؿ مع السمطات اإليطالية.

كجاء في القرار الذم صدر عف البرلماف األكركبي أف حاالت االختفاء القسرم كالتعذيب 
شاعت في أكبر الدكؿ العربية كثافة سكانية، كفي قرار تـ تبنيو خبلؿ جمسة مكسعة عقدت في العاشر 

دعا البرلماف األكركبي السمطات المصرية إلى التعاكف مع  ستراسبكرغ، بمدينة 2016مف مارس 
، كتزكيد السمطات اإليطالية بكؿ الكثائؽ كالمعمكمات اإليطالي إيطاليا في التحقيؽ حكؿ مقتؿ الشاب

الضركرية لمقياـ بتحقيؽ مشترؾ كسريع كشفاؼ كمحايد في قضية ريجيني طبقا اللتزاماتيا الدكلية، 
مكماسييف باالتحاد األكركبي لمضغط عمى مصر لتحسيف سجميا في مجاؿ حقكؽ كدعا القرار أيضا الدب

 اإلنساف.

كقالت مصادر قضائية إيطالية إف المدعيف اإليطالييف يشتبيكف بأف أجيزة أمنية مصرية قتمت 
منيا أنو جاسكس، بينما نفت مصر مرارنا االتياـ كلمحت إلى احتماؿ ضمكع مجرميف  ريجيني ظنان 

كأرسمت إيطاليا إلى مصر فريقنا مف سبعة أفراد لمتحقيؽ، ، إسبلمييف متشدديف في الحادثف أك عاديي
)ماركتس  جكنيا إلجراء التحقيؽ بشكؿ مبلئـلكنيـ لـ يحصمكا بعد شير عمى جميع األدلة التي يحتا

 .(4/4/2216فكيس، 

نطي، كأشار ، كفدان مف الجمعية البرلمانية لحمؼ شماؿ األطمالسيسي استقبؿ الرئيسكما 
إيطاليا  فيعادؿ معكض  المصرمالرئيس إلى اىتماـ مصر بالكشؼ عف مبلبسات اختفاء المكاطف 

أف العبلقات المصرية اإليطالية الكثيقة كالممتدة عبر التاريخ  في، معربان عف ثقتو 2015منذ أكتكبر 
بلقات يات سمبية عمى عكعبكرىا دكف تداع ،قادرة عمى التعامؿ بحكمة مع مثؿ ىذه الحكادث الفردية

 .(2016)عادؿ،  البمديف كالشعبيف الصديقيف

األكربية، ككصفيا  - أشاد سفير االتحاد األكربي بالقاىرة جيمس مكراف، بالعبلقات المصريةك 
 30بػ"المتميزة كالفريدة مف نكعيا". كأكد خبلؿ كممتو في مؤتمر األدياف كالحفاظ عمى البيئة في 

 560اد األكركبي، مف خبلؿ برنام  التعاكف عبر الحدكد، خصص مبمغ ، أف االتح2016غسطس أ
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اإلسكندرية، فضبلن عف االستمرار في تنفيذ مشركعات  )قطار( مميكف يكرك لمشركع تطكير تراـ
الصرؼ الصحي، مشيرنا إلى كجكد العديد مف مجاالت التعاكف المشترؾ بيف مصر كاالتحاد األكركبي 

 ترة عممو التي قاربت عمى نيايتياعربنا عف سعادتو بكجكده بمصر خبلؿ فخبلؿ المرحمة المقبمة، م
 .(30/8/2016)الشركؽ، 

كعند الحديث عف العبلقات بيف قطر كدكؿ االتحاد األكركبي كبالتركيز عمى بريطانيا كفرنسا، 
قطر فالبمداف قكتاف نككيتاف كعضكاف دائماف في مجمس األمف الدكلي، كىما حميفاف استراتيجياف ل

كخاصة عمى المستكييف الدبمكماسي كالعسكرم، لذا قررت قطر إقامة تعاكف مف أجؿ تأميف حدكدىا 
كمنشآتيا الغازية، كتشٌكؿ فرنسا مثاالن جميان ليذه المقاربة، فقد ظؿ الجيش الفرنسي المشيكر بخبرتو 

ية معظـ األسطكؿ الجكم العممية، يزكد الجيش القطرم بالعتاد منذ أمد بعيد، كتشٌكؿ الطائرات الفرنس
، قاـ الجيشاف بمناكرات مشتركة تحت عنكاف "صقر الخمي "، 2013القطرم، كخبلؿ فبراير كمارس 

جندم، كطالت مختمؼ مستكيات القيادة في سيناريك مكثؼ شمؿ القكات الثبلث:  3000عيٌبئ ليا 
 .(3: 2013)الناصرم، البرية كالبحرية كالجكية 

اؿ العسكرم أساسان لمشراكة االستراتيجية المبرمة بيف قطر كالدكؿ كيشكؿ التعاكف في المج
األكركبية، كىك ما عبر عنو الرئيس "فرانسكا أكالند" "أف فرنسا ستظؿ عمى الدكاـ إلى جانب قطر 
لمدفاع عنيا كضماف أمنيا". كقد تـ تأكيد ىذا اإلعبلف بممحؽ يركز عمى الجانب الصناعي ليذا 

نسا كبريطانيا باتتا تنظراف لقطر بكصفيا شريكان اقتصاديان استراتيجيان صاعدان، كفي االلتزاـ، ذلؾ أف فر 
سياؽ أكركبي يتسـ بأزمة ديكف متكاصمة تنذر بكساد بؿ بإفبلس محدؽ، تحاكؿ الحككمات تنمية أكبر 
قدر ممكف مف العبلقات مع األسكاؽ الصاعدة التي ينظر إلييا بكصفيا مخارج محتممة مف األزمة، 

مميار دكالر خبلؿ السنكات العشر المقبمة في مشاريع  120كنظران إلى عـز قطر عمى استثمار 
صناعية كبنى تحتية كاقتناء معدات عسكرية، بات ينظر إلى السكؽ القطرم باىتماـ بالغ مف أجؿ 
د زيادة أنصبة المؤسسات الكطنية؛ حيث تكافد عمى قطر كبار صانعي القرار السياسي مثؿ كلي العي

البريطاني األمير تشارلز كالكزير الفرنسي المنتدب لمتجارة الخارجية كعمدة لندف ثـ الرئيس الفرنسي، 
كفي كؿ مرة تصدرت المباحثات الممفات االقتصادية كقضية العقكد كفرص االستثمار، كيبدك أف 

لدكؿ األكركبية معادلة األخذ كالعطاء ستسكد في ظؿ تكلي الشيخ تميـ لمحكـ في مجاؿ الشراكة مع ا
الكبرل، فقطر تحتاج إلى الدعـ الغربي في الممفات الدبمكماسية كالعسكرية الكبرل )مثؿ األزمة 
السكرية(، كالممثبلت الدبمكماسية الغربية تحتاج إلى قطر إلنعاش اقتصاداتيا، كيتـ الحصكؿ عمى 

مؤسسات الفرنسية كاإلنجميزية االستثمارات القطرية مف خبلؿ طريقتيف، تتمثؿ إحداىما في استفادة ال
مف الصفقات الكبرل المتعمقة بالمنشآت في قطر، كتتمثؿ األخرل في حفظ صندكؽ السيادة القطرم 
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عمى االستثمار داخؿ أراضي البمديف، كيتـ رسميان دفع ىذا االستثمار في البمديف مف خبلؿ تشجيع 
  .سي  الصناعي كالعقارم أك الرياضيشراء أسيـ في المؤسسات الكبرل أك الدخكؿ المباشر في الن

أما العنصر اآلخر؛ فيك نظرة الرأم العاـ الغربي السمبية لقطر، كتبرز ىذه النظرة بشكؿ 
خاص في فرنسا حيث يعكس الجزء األكبر مف الصحافة نظرة تكجس بؿ عداء تجاه قطر التي تيتيـ 

 .(4: 2013)الناصرم،  غالبان بأف لدييا أجندة خفية عدائية

السفير إيجام شارما سفير المممكة المتحدة لدل قطر أف العبلقات القطرية البريطانية  أكدك 
عبلقات تاريخية كقائمة عمى التعاكف في العديد مف المجاالت ذات االىتماـ المشترؾ كلف تتغير 

لدينا عبلقات جيدة مع قطر مبنية عمى التاريخ : "بخركج بريطانيا مف االتحاد األكركبي. كقاؿ
كالتكاصؿ المباشر بيف الشعبيف، كعبلقاتنا قائمة عمى العديد مف القضايا ذات االىتماـ المشترؾ، ككؿ 

سنكاصؿ المضي قدمان في أجندتنا "كأضاؼ:  ."ىذا لف يتغير بخركج بريطانيا مف االتحاد األكركبي
بيا مف قبؿ، كقد التي تسعى لتطكير العبلقات بيف قطر كالمممكة المتحدة في المجاالت التي عممنا 

تشمؿ مجاالت جديدة، كسنعمؿ عمى تطكير التجارة كاالستثمار، خاصة أف القطرييف يستثمركف أكثر 
مميكف جنيو أسترليني بالمممكة المتحدة كنأمؿ في نمك ىذه االستثمارات. كما نتطمع لممزيد مف  30مف 

ف المممكة المتحدة، كىذه المنطقة التعاكف في مجاالت األمف كالدفاع، ألننا ندرؾ أف أمف قطر ىك أم
ميمة جدان ألمف بريطانيا، كنتطمع لتعاكف في المجاؿ العسكرم خاصة في مجاؿ الدفاع كالتدريب، 
إضافة ألمف المبلعب لكأس العالـ، ككؿ ىذه المجاالت ال تتأثر بعبلقة بريطانيا باالتحاد األكركبي، 

س الطريقة إف لـ يكف لصحٌية كالعمكـ، بؿ ستسير بنفمثميا مثؿ مجاالت التعميـ كالثقافة كالرعاية ا
 .(27/6/2016)الراية، " بتعاكف أكبر

ا لدكلة قطر،  سكقان تعتبر أكركبا جنبنا إلى جنب مع آسيا ك  تعد المممكة المتحدة أىـ حيث ميمن
يطاليا. كفي ع سبانيا، كا  اـ زبكف لقطر فيما يخص الغاز الطبيعي المساؿ تمييا مباشرةن بمجيكا، كا 

كحتى قبؿ حدكث األزمة  %10 ، كصمت حصة قطر في سكؽ الغاز األكركبية إلى قرابة2011
كفي عاـ ، كاف ىناؾ احتماالت طمكحة لمزيد مف االرتفاع في حصة قطر. 2014في  األككرانية
 .(LNGمميكف طف مف الغاز الطبيعي المساؿ ) 71.5الدكؿ األكركبية ما نسبتو  تمقت 2014

تقكـ أكركبا بإعادة تكجيو سياستيا الطاقكية كنتيجة لؤلزمة األككرانية؛ إذ نٌبو مف المرجح أف ك 
الرئيس األميركي باراؾ أكباما إلى أنو مف غير الممكف أف تعتمد أكركبا عمى الكاليات المتحدة 

كقد ناقش أمير قطر الشيخ تميـ بف حمد آؿ  ،األميركية كحدىا لمحد مف اعتمادىا عمى الغاز الركسي
الدكر المحتمؿ لقطر في ىذا المسعى،  2014ني ككزير الخارجية األميركي جكف كيرم في إبريؿ ثا
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الركسية المتأزمة أصبلن بشأف األزمة -كالذم يمكف أف يضيؼ مزيدنا مف التكتر إلى العبلقات القطرية
 .(2014)جكب،  السكرية

فاقان آكأف تفتح  ،كباأف قطر استطاعت بنجاح أف تبقي عمى تكاصؿ مع أكر  :وترى الدراسة
 في أحداث مصر تشابو كاسعة مف العبلقات االقتصادية كالعسكرية مع الدكؿ األكركبية، ككذلؾ

، فكبلىما يديف كالتطكرات في الساحة المصرية المكقؼ األكركبي مع المكقؼ القطرم مف األحداث
المقابؿ فشيدت العبلقات  العنؼ الذم استخدمو النظاـ الحاكـ في التعامؿ في فض المتظاىريف، كفي

بأف أجيزة أمنية  ريجيني الذم تشتبو إيطاليااألكركبية تكتران خاصة بعد مقتؿ الباحث  -المصرية 
، شيدت أكركبا زيادة في 2014بعد حصكؿ األزمة األككرانية في عاـ ىي التي قتمتو، ك مصرية 

 يان مثاليعتبر الغاز القطرم، بديبلن الطمب عمى الطاقة، كفي الكقت الذم تبحث فيو أكركبا عف بدائؿ، 
إنشاء خط أنابيب يكصؿ الغاز القطرم إلى  ذلؾ إلى ليحؿ محؿ اإلمدادات الركسية. كقد يستمـز

 أكركبا.

 خالصة

 العبلقات( المؤثرة في كالدكلية الخارجية )االقميمية محدداتال إبراز دكر حاكلنا في ىذا الفصؿ،
 ما يمي:، كتـ التكصؿ إلى المصرية القطرية

 يراف ك ف  إ تبسط ك  فاعمة ، ىك الكصكؿ ألف تككف قكة إقميمية(إسرائيؿ)ما ترنك لو كؿ مف تركيا كا 
، فنجد في المنطقةيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تقارب في العبلقات مع قكل فاعمة ك ، في المنطقة ىانفكذ
الحيا في بعدىا عف بعد مصربما ي ،(إسرائيؿ)لـ يكف لصالح  القطرم - التقارب التركي أف

، عمى اعتبار أف كبلن مف تركيا ال يخدـ مصمحة إيراف (اإلسرائيمي)، كأف التقارب التركي المنطقة
يراف ىي قكل تنافس في المنطقة؛ كعميو فإف تكتر العبلقات التركية تصب  مصر كالقطرية مع كا 

يراف عمى اعتبار أنيـ قكل إقميمية (إسرائيؿ)في مصمحة    في المنطقة. فاعمة كا 

 مرتبط أقطابو أحد ىي كتككف األقطاب متعدد نظامان  الدكلي النظاـ يصبح أف في ركسيا تسعى 
 ال المنطقة ىذه تحتميا التي فالمكانة األكسط، الشرؽ منطقة في الخارجية بسياستيا كبير بشكؿ
 فكا لذا ككؿ، الدكلية مكانتيا كتعظيـ بؿ فقط كالعسكرية االقتصادية قكتيا لتعظيـ ركسيا تدفع
 .الدكلي النظاـ في مكقعيا ـعدي الذم بالشكؿ تطكيره كمحاكلة فييا حققتو بما التمسؾ عمييا لزامان 

 كحداتيا بيف التنافس لكجكد كذلؾ العظمى، لمقكل مطمعان  األكسط الشرؽ منطقة أصبحت 
 كلالق تدخؿ جعؿ الذم األمر كالدكر، كالثركة المكقع حيث مف ألىميتيا إدراكيا كعدـ السياسية،
 .الحيكية مصالحيا حماية بيدؼ المنطقة تفاعبلت في مشاركان  طبيعيان  مظيران  العظمى
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الفصؿ الخامس: الموقؼ القطري تجاه التطورات السياسية في مصر وأثره عمى العالقات الثنائية 
(2011-2016) 

 مقدمة

في بعض الدكؿ العربية،  ةالشعبي اتاندالع الحراكإلى أسيمت العديد مف العكامؿ التي أدت 
يز يالسخط عمى األكضاع السائدة في تمؾ الفترة، باإلضافة إلى ما عانتو مف تم ،بابياككاف أىـ أس

 ، كما القاه مف قمع كاستبداد، كحرمانو مف حقكقو كحرياتو.ماف مف الثركات الطبيعيةكقير كغبف، كحر 

بعضيا ، اتسـ 2010أكاخر عاـ  كاسعان  سياسيان  العديد مف الدكؿ العربية حراكان  تشيدكلقد 
أخرل نحك الصراع العسكرم المسمح، كأدل ىذا الحراؾ إلى  حاالت فيما اتجو في ،لطابع السمميبا

سقاط البعض اآلخر بالقكة، كنظران  لما يشكمو ىذا الحراؾ مف أىمية كما قد  تنحي رؤساء تمؾ الدكؿ كا 
قميمية ينت  عنو مف متغيرات سياسية كاجتماعية كاقتصادية عمى الصعيد العربي كانعكاساتو اإل

كالدكلية، أحدث مسار ىذا الحراؾ في المنطقة الكثير مف التغيرات في نمط التفاعبلت اإلقميمية بعد 
فساح المجاؿ أماـ دكؿ عربية أخرل، لمقياـ  –المصرم  –تراجع المحكر التقميدم السعكدم  السكرم، كا 

 كفاعمية في الشؤكف اإلقميمية. بأدكار أكثر تأثيران 

في محيطيا اإلقميمي، فخبلؿ فترة  فاعبلن  لدكلة عربية صغيرة تمارس دكران  رزان با تعد قطر مثاالن 
كجيزة استطاعت إمارة قطر التحكؿ مف دكلة محدكدة القكة إلى دكلة تمارس دكران نشط في سياستيا 
الخارجية يتجاكز حجميا الجغرافي كالديمغرافي، خاصة بعد دعميا لسمسمة الحراؾ العربي الذم شيدتو 

 المنطقة.دكؿ 

 ساس تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف: عمى ىذا األ

 2011يناير  25مصر بعد حراؾ المكقؼ القطرم تجاه التطكرات السياسية في  :المبحث األوؿ 
 2013يكنيك  30مصر بعد حراؾ المكقؼ القطرم تجاه التطكرات السياسية في  :المبحث الثاني 
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 2011 يناير 25حراؾ بعد طورات السياسية في مصر المبحث األوؿ: الموقؼ القطري تجاه الت

 تمييد

كأم دكلة عربية في منطقة الشرؽ األكسط، لما تتمتع بو مف ثقؿ سياسي  تمصر ليسإف 
كتاريخي في قيادة المنطقة، كبما تممكو مف مقكمات تؤىميا لتبكء قيادة المنطقة، كاطبلعيا عمى كثير 

، كنفكذىا داخؿ المنظكمة العربية، لذا أم تغيير اإلسرائيمي الصراع العربيمف ممفات المنطقة كخاصة 
 في تركيبة نظاميا السياسي ألم سبب أيان كاف: ديمقراطيان أك ثكريان يؤثر بالسمب أك اإليجاب عمى

 اإلقميمي كالدكلي.الكاقع 

 25بعد حراؾ  كىنا، سعت الدراسة لرصد المكقؼ القطرم تجاه التطكرات السياسية في مصر
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:كتبياف أثرىا عمى العبلقات الثنائية ،2011ر لعاـ يناي

 (2011يناير  25حراؾ مصر )لمحة عف التطورات السياسية في أواًل: 

، احتجاجان عمى األكضاع 2011يناير  25انطمؽ الحراؾ الشعبي المصرم يكـ الثبلثاء 
، )بسيكنيساد المستشرم في الدكائر الحككمية لمنظاـ المعيشية كالسياسية كاالقتصادية السيئة، كعمى الف

مطالبة بضركرة إجراء إصبلحات سياسية كاقتصادية لمقضاء عمى الفساد كأركانو، كمع  ،(24: 2012
تطكر األمكر ضمف مسمسؿ أياـ الحراؾ، كالدعـ السياسي الداخمي عمى المستكل الرسمي المتمثؿ في 

ميمي الشباب(، كالخارجي عمى المستكل اإلق –حزاب المصرية )المجمس العسكرم( كغير الرسمي )األ
إلسقاط النظاـ كرئيس الدكلة كأركانو، كمجمسي الشعب كالشكرل،  كالدكلي، تطكرت مطالب الحراؾ

 .(2012)عقؿ، تعميمات رئيس الدكلة كالحككمة كىي السمطة المنفذة ألكامر ك 

في  القمع البكليسية ك"حادثة الجمؿ" كنظران لسكء معاممة الشرطة لمشعب كاستخداـ أدكات
كعدـ قدرة النظاـ عمى تفادم األزمة كالتعامؿ معيا بسرعة كحكمة، كفي ظؿ إصرار  ،ميداف التحرير

حسنى مبارؾ عف  ث المتسارعة إلى تنحي الرئيسالمحتجيف عمى مطالبيـ بإسقاط النظاـ، أدت األحدا
أعمف نائب الرئيس عمر سميماف في  2011فبراير  11الحكـ، ففي الساعة السادسة مف مساء الجمعة 

                                                           
  باليجوـ عمى المتظاىريف في ميداف التحرير أثناء اعتصاميـ لممطالبة 2011فبراير  2موقعة الجمؿ: قاـ عدد مف البمطجية في يوـ ،

ارؾ. متسمحيف بالحجارة والعصي والسكاكيف وقنابؿ المولوتوؼ. وامتطى رجاؿ آخروف مف البمطجية الجماؿ والبغاؿ برحيؿ نظاـ حسني مب
والخيوؿ وىجموا بيا عمى المتظاىريف وىـ يموحوف بالسيوؼ والعصي والسياط، فسقط الكثيروف جرحى وبعضيـ قتمى، وسط أنباء عف قياـ 

جنية لمفرد، فيما أكد شيود عياف أف  400كـ بتجنيد بمطجية ومرتزقة لالشتباؾ م  المحتجيف مقابؿ رجاؿ أعماؿ تابعيف لمحزب الوطني الحا
 .(57: 2015)حوسو، بعض المتعرضيف لممحتجيف عثر معيـ عمى ىويات خاصة بوزارة الداخمية 
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كأنو كمؼ المجمس األعمى لمقكات المسمحة إدارة شؤكف  ،بياف قصير "عف تخمي الرئيس عف منصبو
 .(11/2/2011الجزيرة نت، ) "الببلد

، نتاج ظركؼ قاسية عاشيا الشعب المصرم، خبلؿ عدة عقكد، 2011يناير  25 يعتبر حراؾ
ـ كالقير، كالفساد كاالستبداد، كالفقر كالجكع، كالعنصرية كالطائفية، كالمحسكبية عانى فييا مف الظم

كالبطالة، كاالحتكار كالرشكة، كسياسة التجييؿ كالتضميؿ اإلعبلمي، كالييمنة األجنبية، كتراكـ الديكف 
داخؿ  الخارجية، كلقد فقد الشعب حقو في الديمقراطية، كأىدرت أمكاؿ كثركات مصر، كظيرت الطبقية

المجتمع، كتحكلت مصر مف دكلة ذات كزف بالشرؽ األكسط، إلى دكلة ىامشية، كأصبحت نظامان 
جميكريان أشبو ما يككف بالممكية، كسعي النظاـ لمتكريث كؿ ىذه العكامؿ، دفعت الشعب إلى أف ينفجر، 

 .(73: 2013)لكز،  ارع، كيعمف ثكرة الغضب ضد النظاـكيخرج إلى الش

  :(90-87: 2013سطؿ، )األراؾ الشعبي المصرم نتائ  عدة، منيا ترتب عمى الحك 

  ؛ فالحراؾ كاف ىدفو التخمص مف كؿ ما يتعمؽ 2011فبراير  11إسقاط نظاـ الرئيس مبارؾ في
 بيذا النظاـ، كتحقيؽ العدالة االجتماعية الحرية كالكرامة دكف أية إمبلءات داخمية أك خارجية.

  رمكزه لممحاكمة، بسبب قتؿ المتظاىريف، كقضايا الفساد، كاستغبلؿ تقديـ الرئيس مبارؾ كنجميو ك
 النفكذ، كاالستيبلء عمى الماؿ العاـ.

 ف يإجراء أكؿ انتخابات برلمانية كرئاسية نزيية بعد تنحي الرئيس مبارؾ عف الحكـ، كفكز اإلسبلمي
 بو مصر. بنسبة عالية مف مقاعد مجمس الشعب، لتكضح مدل التحكؿ الديمقراطي الذم مرت

  فكز الرئيس محمد مرسي مرشح حزب العدالة كالحرية اإلخكاني في االنتخابات الرئاسية في مصر
 %، ليككف أكؿ رئيس مدني مصرم مف خارج المؤسسة العسكرية.51.73بنسبة 

  تكسيع الفضاء اإلعبلمي مف خبلؿ ظيكر كيانات جديدة تعبر عف تيارات سياسية كفكرية مختمفة
لـ يكف ليا منابر إعبلمية لمتعبير عنيا، كظيكر مشاريع عدة لقنكات تعبر عف األحزاب السياسية 

 المختمفة. 

كأعمنت بعد تنحي الرئيس مبارؾ كتخميو عف السمطة، نزلت القكات المسمحة إلى الشارع، ك 
بعدىا استبلـ السمطة كحكـ مصر، كىذه الفترة أطمؽ عمييا اسـ المرحمة االنتقالية انتظاران لنقؿ السمطة 
إلى رئيس مدني ينتخبو الشعب، كخبلليا تراكمت أحداث كمكاقؼ كقرارات كاف ليا دكره في التأثير 

كجو مصر انتخابات ستغير  عمى تمؾ المرحمة التي ساىمت في اختبلؼ القكل كالمكازيف، كتغير مسار
 .(77: 2015)أبكاليطؿ، فيما بعد

، أعمف فيو 2011فبراير  13 في اعبلنان دستكريان  ،المجمس األعمى لمقكات المسمحة أصدرفقد 
تكليو حكـ الببلد لمدة ستة أشير أك لحيف إجراء انتخابات مجمسي الشعب كالشكرل كاختيار رئيس 
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نة لتعديؿ بعض شكرل كتعطيؿ العمؿ بأحكاـ الدستكر كتشكيؿ لجالجميكرية، كحٌؿ مجمسي الشعب كال
 .(119: 2014)الجبكر،  المكاد في الدستكر

تعديؿ  بتشكيؿ لجنة ،2011فبراير  14في  أصدر المجمس األعمى لمقكات المسمحة قراران ك 
 179المادة كتختص المجنة بدراسة إلغاء لمدستكر برئاسة الفقيو الدستكرم المستشار "طارؽ البشرم"، 

المجنة  لو، ككافة ما يتصؿ بيا مف مكاد تر من 189، 93، 88، 77، 76مف الدستكر كتعديؿ المكاد 
ضركرة تعديميا لضماف ديمقراطية كنزاىة انتخابات رئيس الجميكرية كمجمسي الشعب كالشكرل، كما 

)الطنطاكم،  لتعديؿة بالمكاد الدستكرية محؿ اتختص بدراسة التعديبلت البلزمة لمقكانيف المتعمق
2011).  

في الفترة االنتقالية إلجراء انتخابات تشريعية كرئاسية يشرؼ العمؿ  بدأت المؤسسة العسكريةك 
، كأقيمت 2012مايك  24ك 23عمييا الجيش بنفسو، حيث أقيمت الجكلة األكلى مف االنتخابات يكمي 

حديد مكاعيد االنتخابات طبقان لما أعمنتو يكنيك في العاـ نفسو، كقد تـ ت 17ك 16الجكلة الثانية يكمي 
كتكر محمد المجنة العميا لبلنتخابات؛ كأسفرت االنتخابات عف فكز مرشح حزب الحرية كالعدالة الد

 .(137: 2013)لكز،  مرسي، في جكلة اإلعادة

صكتان( مف األصكات عمى منافسو  13.230.181% )51.73خرج محمد مرسي منتصران بػػ 
صكت  882.801صكتان(، بفارؽ  12.347.380% )48.27فيؽ الذم تحصؿ عمى المكاء أحمد ش

فقط، مما يدؿ عمى صعكبة المكقؼ، كسخكنة المعركة االنتخابية، فمـ تستطع العممية الديمقراطية أف 
تخرج لنا رئيسان "منتصران" بالقضية، كال مرشحان "ميزكمان"، بؿ كرست ثنائية قطبية عمى الساحة السياسية 

رية. قطب اإلخكاف كحمفائيـ مف القكل الثكرية اإلسبلمية منيا كالعممانية كاليسارية، كقطب المص
العسكر كحمفائيـ مف الفمكؿ كعمـك األقباط كالقكل المالية كاالقتصادية، كسرعاف ما دارت معركة جديدة 

نتيى حكـ كبعد عاـ مف تكلي مرسي الحكـ، لينتيي حكمو بحراؾ قادتو إلى السجف، كىكذا يككف ا
 .(90: 2015)حكسك،  بما لو كما عميواإلخكاف 

أف مف تكلى الحكـ مف اإلخكاف المسمميف ىك شخص كاحد ىك الرئيس محمد  ويرى الباحث:
بينما بقي الحكـ في أيدم الدكلة العميقة مف ناحية، كمف ناحية أخرل مرسي الذم كاف يممؾ كال يحكـ، 

                                                           
 الدكتور عاطؼ البنا أستاذ القانوف  تشكمت لجنة تعديؿ لمدستور برئاسة الفقيو الدستوري المستشار طارؽ البشري وعضوية كؿ مف

ف الدستوري بجامعة القاىرة، والدكتور حسنيف عبد العاؿ أستاذ القانوف الدستوري بجامعة القاىرة، والدكتور محمد باىي يونس أستاذ القانو
ستورية العميا، والمستشار الدستور بجامعة اإلسكندرية، وصبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماىر سامي نائب رئيس المحكمة الد

الدكتور حسف البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العميا، والمستشار حاتـ بجاتو رئيس ىيئة المفوضيف في المحكمة الدستورية العميا 
 .(2011)الطنطاوي، 



 

013 
 

ليست إخكانية، كرئيس الحككمة د. ىشاـ قنديؿ ليس إخكانيان، فإف الحككمة التي شكميا الرئيس مرسي 
كزراء مف اإلخكاف فقط، كلـ يتكلى كاحد منيـ كزارة  8كمف مجمكع كزراء الحككمة ال يكجد سكل 

، كالسبب في ذلؾ أف فقط 5، كاف عدد اإلخكاف منيـ 30سيادية، ثـ إف محافظي مصر كعددىـ 
تخابات التشريعية )البرلمانية(، كبالتالي لـ يعد مف حؽ ىذا الحزب المحكمة الدستكرية ألغت نتائ  االن

تشكيؿ أم حككمة في مصر، األمر الذم دعا الرئيس محمد مرسي بعد فكزه في االنتخابات الرئاسية 
إلى تشكيؿ حككمة مكسعة شممت كافت الفئات، فالكزارات السيادية كالدفاع كالداخمية كالخارجية.. إلخ، 

 اص ال ينتمكف لئلخكاف.كانت بيد أشخ

 (2011يناير  25جاه التطورات السياسية في مصر )حراؾ الموقؼ القطري تثانيًا: 

 :2011 يناير 25الموقؼ القطري عمى المستوى السياسي تجاه حراؾ  . أ

يناير  25 بالكثير مف الشد كالجذب خبلؿ حراؾ القطرية - المصرية السياسية مرت العبلقات
العبلقات بيف البمديف قبؿ حراؾ يناير بالتنافس السياسي، خاصة كأف قطر  كما تبلىا، حيث اتسمت

مف ذلؾ ظمت العبلقات مستمرة ككطيدة كبالرغـ  ،حاكلت انتزاع دكر مصر اإلقميمي في قضية فمسطيف
، عقب العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 2009بيف البمديف، لكف الخبلفات كصمت أسكأ مراحميا أكائؿ عاـ 

: 2015)حكسك،  ظاـ "مبارؾ"قطر لحركة حماس التي كانت عمى عبلقة متكترة مع ن كدعـ أمير
114). 

، مبدية احتراميا 2011يناير  25رت قطر عف مكقفيا منذ المحظات األكلى لقياـ حراؾ عبٌ 
طبلؽ  لرغبة الشعب المصرم في التغيير، كاحتراميا لمطالبو المشركعة بتحقيؽ العدالة االجتماعية، كا 

ت في كافة المجاالت الحياتية، كلـ تصطؼ قطر مع الدكؿ الداعمة لمنظاـ السابؽ، كلـ تقؼ الحريا
عمى الحياد بؿ كانت مع مكقؼ ثكرة الشعب، كظيرت حماستيا بعد تنحي مبارؾ إلعطاء العبلقات 

عينيف، )البك  ة كزراء البمديفبيف البمديف أكلكية كبيرة كالتمييد لتفعيؿ المجنة العميا المشتركة برئاس
2011 :33). 

"حسنى  استبقت قطر جميع الدكؿ العربية في رد فعميا تجاه تنحي الرئيس المصرم السابؽ
كنقؿ السمطة إلى المجمس األعمى لمقكات المسمحة، حيث قاؿ الديكاف األميرم في قطر إف ىذه  مبارؾ"

قطر باىتماـ بالغ تطكرات  "خطكة إيجابية كىامة"، كجاء بياف لمديكاف األميرم كالتالي: "تابعت دكلة
ذ تعبر عف احتراميا إلرادة الشعب المصرم  األحداث الجارية في جميكرية مصر العربية الشقيقة، كا 
كخياراتو، فإنيا تحيي الدكر الكبير كالياـ لمقكات المسمحة المصرية في الدفاع عف مصر كاألمة العربية 

دة مصر دكرىا القيادم في العالـ العربي كمصالح الشعب المصرم، كدكلة قطر إذ تتطمع الستعا
كاإلسبلمي كدعـ كمناصرة قضايا األمتيف العربية كاإلسبلمية، فإنيا تؤكد حرصيا عمى عبلقات متميزة 
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 صالح البمديف كشعبييما الشقيقيف"مع جميكرية مصر العربية كالعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا بما يخدـ م
 .(13/2/2011يف، )صحيفة فمسط

أف الحراؾ الشعبي المصرم، كاف في البداية يتطمع ليا الشعب بأنيا المبلذ  :لباحثويرى ا
األخير مف الظمـ الذم كقع عمييـ، لكنيا كانت بداية ألزمات جديدة غير متكقعة، ىذه األزمات كانت 

 .القطرية - المصرية لمصرية، كخصكصان العبلقاتداخمية، كأثرت عمى العبلقات الخارجية ا

 فترة حكـ المجمس العسكري  خالؿ لقطري تجاه مصرالموقؼ ا 

قابمت قطر تنحي الرئيس المصرم مبارؾ، بحالة مف التأييد كالثناء عمى تمؾ الخطكة، كبعدما 
آلت مقاليد الحكـ في الببلد لممجمس العسكرم، شيدت العبلقات المصرية القطرية نكعان مف االستقرار 

ت ىذه الفترة زيارة أمير قطر السابؽ حمد بف خميفة إلى ، كشيد2011يناير  25كالتحسف عما قبؿ 
، تعبيران عف دعـ قطرم لمصر الجديدة، كمعبران عف دعمو لمصر المستقبؿ 2011مايك  3 في مصر

مف خبلؿ مشركعات اقتصادية كتنمكية مشتركة، كفتح آفاقان جديدة لمتعاكف السياسي كاالقتصادم بيف 
ككاف قد سبؽ زيارة األمير حمد، زيارة رئيس الكزراء المصرم  ،(1: 2011)عبد الخالؽ،  بمديفال

عصاـ شرؼ إلى الدكحة، كأعقبيا زيارة كلي العيد الشيخ تميـ الذم اتفؽ عمى إنشاء المجنة المصرية 
 10القطرية، كالمميدة الستئناؼ المجنة المشركة برئاسية البمديف، كتـ خبلليا اإلعبلف عف ضخ 

قبؿ أف تتراجع عنيا إلى حيف استقرار األكضاع كتسميـ السمطة  رات في مصرر كاستثمامميارات دكال
 .(33: 2011)البكعينيف،  ة منتخبةإلى جية مدني

ككانت ىذه الفترة قد شيدت خبلفان قطريان مصريان حكؿ ترشح األميف العاـ لجامعة الدكؿ 
ك مكسى عدـ نيتو تجديد العربية، فمصر رشحت في البداية مصطفى الفقي بعد إعبلف الدكتكر عمر 

ترشحو لؤلمانة العامة. فمصر ترل أف ىناؾ تفاىمان عرفيان حكؿ ىذا المنصب، بأف يككف مف حؽ 
الدكلة المضيفة، بينما قطر التي رشحت خالد العطية كزير خارجيتيا السابؽ ليذا المنصب، قالت إنو 

تدخؿ بعض الكساطات تـ مف حؽ أم دكلة عضك في الجامعة الترشح ليذا المنصب، كلكف بعد 
تجاكز ىذا الخبلؼ، بتغيير مصر مرشحيا الذم كانت تعترض عميو قطر لمكاقؼ مسبقة لو منيا، 

 ،نت )الجزيرة كسحب قطر لمرشحيا، كدعميا لترشح نبيؿ العربي لمنصب االميف العاـ
15/5/2011 .) 

ريان في المكاقؼ بأف ىذه المرحمة قد شيدت مف الناحية السياسية دعمان قط ،يمكف القوؿ
محمكمة خبلؿ المرحمة االنتقالية مع  اتصاالت قطريةمع كجكد  كالمجمس العسكرم، السياسية لمحراؾ

أجؿ ترسيخ العبلقات، ككعكدان مف السياسييف القطرييف بتقديـ  فتيارات كقكل سياسية عدة في مصر م
لعممية التحكؿ السياسي المصرم  معكنات اقتصادية كتنفيذ مشاريع اقتصادية، مع ترقب كمتابعة حثيثة



 

015 
 

بعد الحراؾ، كيمكف القكؿ أيضا بأف ىذه المرحمة مف عبلقات قطر مع المجمس العسكرم تعتبر دليبل 
 لمساندة قطر لمحراكات الشعبية في الفترات التي لـ يكف اإلسبلميكف في قيادة الدكلة حينيا.

  سيالموقؼ القطري تجاه مصر خالؿ فترة حكـ الرئيس محمد مر 

بعد نجاح الدكتكر محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية، شيدت العبلقات المصرية 
س مرسي خبلؿ فترة حكـ القطرية أفضؿ حالتيا عمى المستكل  الرسمي، حيث التقى األمير حمد كالرئي

 رات، لـ تحدث مف قبؿ بيف البمديف، كىي كاآلتي:  م األخير عدة

 عمي األكضاع تطكرات خبلليا بحث الجميكرية، رئاسة مقرب ثنائية قمة: 2012أغسطس  11 -
 خبلؿ المشترؾ القطرم المصرم التعاكف سبؿ استعراض جانب إلي، كالدكلية العربية الساحتيف
 .العبلقات القطرية المصرية( -)المعرفة المقبمة المرحمة

بمقر الكفد  2012 كمف ثـ التقيا في نيكيكرؾ عمى ىامش اجتماع الجمعية العامة في شير سبتمبر -
 (149: 2014)شراب، القطرم. 

 االقتصادم التعاكف كحجـ الثنائية العبلقات تعزيز الزعيميف مباحثات كتناكلت: 2012أكتكبر  24 -
 كعمي كاإلقميمية، العربية القضايا حكؿ التشاكر المباحثات تناكلت كما. البمديف بيف كاالستثمارات

. الفمسطينية األراضي في كاألكضاع ىناؾ، الدـ نزيؼ كقؼ كسبؿ سكريا، في األكضاع رأسيا
 امتنانو عف أعرب قطر ميرأ فإ الكزراء مجمس رئيس قنديؿ ىشاـ .د صرح المقاء كعقب

 في كبير دكر ليا كاف مصر إف كقاؿ غزة، لقطاع زيارتو إلتماـ مصر قدمتيا التي لمتسييبلت
  .الزيارة ىذه إتماـ

 االعتداءات كقؼ كسبؿ غزة   في األكضاع الزعيميف اتمباحث كتناكلت: 2012نكفمبر  17 -
 .     العبلقات القطرية المصرية( -)المعرفة الشقيؽ الفمسطيني الشعب عمي الكحشية اإلسرائيمية

 24الػ العربية القمة أعماؿ في : قاـ الرئيس مرسي بزيارة الدكحة لممشاركة2013مارس  25 -
ذه الزيارة عمى تقديـ قطر مساعدات لمصر بقيمة مميار المنعقدة في الدكحة، كتـ االتفاؽ في ى

دكالر إلى جانب ثبلثة مميارات دكالر أخرل في صكرة سندات، كتعيدت قطر بضخ استثمارات 
)أبكنحؿ،  بقيمة ثمانية مميارات دكالر، إلى جانب تقديـ ثبلث شحنات غاز ىدية لمشعب المصرم

2015 :86-87). 

د المساندة القطرية لممكاقؼ المصرية، كالبدء الفعمي بمشاريع كتميزت الفترة السابقة بتزاي
استثمارية قطرية، كضح أمكاؿ قطرية لمحككمة المصرية، لكف في نفس الكقت برزت انتقادات كثيرة مف 
إعبلمييف كسياسييف مصرييف لمدكر القطرم في مصر، كمثاؿ عمى ذلؾ ما قالو مجدم الجبلد رئيس 

أف ىناؾ محاكلة قطرية لما أسماه "قطرنة مصر"، ك"القطرنة" برأيو " (ريةالكطف المص)تحرير صحيفة 



 

016 
 

تركزت عمى ثبلث محاكر أساسية: األكؿ تمكيؿ كمساندة قكل سياسية محددة "لمسيطرة عمى الدكلة 
المصرية"، فيما يتمثؿ المحكر الثاني "بالسيطرة عمى االقتصاد المصرم"، أما المحكر القطرم الثالث 

فيذ المخطط ة عمى عقد صفقات مستقبمية لتنر ز عمى تمكيؿ كدعـ الفصائؿ المصرية القادفيك "التركي
 .(4/9/2012)الجبلد،  األمريكي في المنطقة"

ال تسعى لمييمنة بأف قطر  ،تمؾ االتيامات كقد أكد رئيس كزراء قطر في معرض رده حكؿ
ة سخيفة"، ألف دكلة بحجـ "بالنسبة لمييمنة القطرية عمى مصر فيذه "مزح عمى مصر حيث قاؿ:

مصر كبمقدراتيا البشرية كاالقتصادية ال يمكف أف يتـ الييمنة عمييا مف قبؿ دكلة أخرل"، مؤكدان أف 
"مصر القكية ميمة لمعرب، كلنا في قطر بشكؿ خاص، كأمير قطر يعترؼ بدكر مصر الريادم، كأف 

 .(9/1/2013ؤتمر صحفي، )بف جاسـ، م ة عربية، كنقدر لمصر كؿ أدكارىا"مصر أكبر دكل

كمف ناحية أخرل، كفي إطار االتيامات لقطر بالعمؿ عمى تنفيذ مشاريع "لمييمنة عمى قناة 
، ة تربطيا عبلقة ممتازة مع مصرف قطر دكلة شقيققاؿ الرئيس المصرم محمد مرسي: "إ السكيس"،

أف قناة السكيس معمـ حيث تقؼ داعمة لممصرييف في ثكرتيـ، كما ىي الدكؿ العربية، منكىان إلى 
  .(25/2/2013)مرسي،  دكلة دخؿ أك مشركع أك تممؾ بيا" مصرم ال مجاؿ أف تككف ألم

كحكؿ اتيامات لقطر بدعميا لجماعة اإلخكاف المسمميف دكف الجماعات كاألحزاب األخرل، 
مع كؿ عمى أف ببلده عمى عبلقة جيدة  (كزير الدكلة لمشئكف الخارجية القطرم)شدد خالد العطية 

القكل السياسية بمصر، لكنيا تمتـز بأدبيات التعامؿ، كبذلؾ ىي تمتـز بالتعامؿ الرسمي مع الحككمات، 
كمف ىنا جاء تعامميا مع جماعة اإلخكاف المسمميف بعد كصكليـ لسدة الحكـ باالنتخابات، كأكضح أف 

النتخابات التي جاءت الدعـ الذم تقدمو قطر لمصر ثمرة االتفاقات التي عقدت مع العسكر قبؿ ا
 .(2013)العطية،  ـباإلخكاف لسدة الحك

كمف خبلؿ سمككيا مع الحراؾ المصرم أثبتت قطر كفؽ عدد مف المتابعيف بأنيا تحسف 
 المنطقة، فمـ تكتؼ بتغطية الحراكاتاستثمار الفرص مف أجؿ تحقيؽ أغراضيا االستراتيجية في 

اف الفعؿ العممي، ففي مصر أطمقت درع الدعـ لجماعة باستخداـ قناة الجزيرة لكنيا زحفت إلى ميد
اإلخكاف المسمميف، حيث استطاعت قطر قراءة األبعاد االستراتيجية في المنطقة جيدان مف حيث غياب 

 .(2013)الشريؼ، الدكريف المصرم كالسعكدم 

 في صعكد حزب الحرية كالعدالة فرصة تاريخية بالنسبة لقطر، كالتي ظيرت ويرى الباحث:
بأنيا األكثر تعاطفان كحماسان لصعكد تيارات اإلسبلـ السياسي إلى الحكـ في بمداف ما سمي بػ "الربيع 
العربي"، كذلؾ لمعب دكر أكبر في اطار التسكيات كالحمكؿ االقميمية كالعربية، كحتى في اطارىا 
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صادية كاالعبلمية الدكلي، اذا سمحت الظركؼ الدكلية بذلؾ، مستندة في ذلؾ إلى امكانياتيا االقت
 كحميفيا الجديد الرئيس محمد مرسي.

 2011 يناير 25الموقؼ القطري عمى المستوى االقتصادي تجاه حراؾ  . ب

في أعقاب قياـ الحراؾ المصرم تعيدت قطر بمساعدة مصر اقتصاديان مف أجؿ النيكض 
السياسية التي سيطرت  باالضطرابات التي تمر بيا الببلد المتأثرة باقتصادىا في تمؾ الفترة العصيبة

عمييا حيث شيد االقتصاد المصرم بعد الحراؾ العربي، تراجعا عمى عٌدة مستكيات، إلى درجة أف 
أصكات ارتفعت تحٌذر مف إفبلس مصر، خاصة بعد أف انخفضت قيمة الجنيو المصرم أماـ الدكالر 

%، بؿ كىركبيا مف 4.24إلى مستكيات قياسية، كتراجع حجـ االستثمارات األجنبية المباشرة إلى 
 .(2013)دالع،  ات المصرية مف العممة الصعبةمصر ما قٌمص حجـ االحتياط

مميار دكالر  16أسيمت المساعدات القطرية في زيادة احتياطات مصر مف النقد األجنبي إلى 
 1.6، أم بزيادة مقدرة بنحك 2013مميار دكالر في نياية أبريؿ  14.4مقارنة بػػ  2013خبلؿ مايك 
كلقد تحدث معظـ الخبراء االقتصادييف عف أىمية ىذه المساعدات في  ،(2014)الخكلي، مميار دكالر

 دعـ االحتياطي األجنبي، لسد عجز المكازنة كتمبية الحاجات األساسية حيث قدمت قطر، قركضان 
، 2012 بقيمة خمسة مميارات دكالر عقب تكلي الرئيس محمد مرسي السمطة بعد انتخابات عاـ كمنحان 

بأف إجمالي المساعدات التي  2013حيث صرح كزير المالية المصرم ممتاز السعيد، مطمع عاـ 
مميار كديعة  1.5قدمتيا قطر لدعـ االقتصاد بمغ خمسة مميارات دكالر منيا مميار دكالر منحة ك

)عبد الغني،  ت القطريةأف البنؾ المركزم تمقي بالفعؿ كؿ المساعدا مميار لشراء سندات، مضيفان  2.5ك
2014). 

 بعد تكلي الرئيس محمد مرسي لمرئاسة  أما عمى صعيد االستثمارات بيف البمديف أعمنت قطر
مميار دكالر خبلؿ السنكات الخمس المقبمة، كتكزعت  18اعتزاميا ضخ استثمارات في الببلد تصؿ إلى 

 8ستثمارات السياحية، كمميارات دكالر في منطقة الساحؿ الشمالي في اال 10االستثمارات بكاقع 
مميارات دكالر في خمي  السكيس لتكفير خدمات لكجستية لناقبلت البضائع التي تمر بيا، كيأتي اىتماـ 
المستثمريف في قطر بالسكؽ المصرم نظران ألنو يزخر بفرص استثمارية اكثر ربحية مف األسكاؽ 

   .(95: 2013)الرنتيسي،  خرلاألجنبية األ

البنؾ المركزم المصرم، فإف االستثمارات القطرية تضاعفت بشكؿ كبير  ككفقان إلحصاءات
مميكف دكالر،  340.7)العاـ  الذم حكـ فيو مرسي( لتصؿ إلى  2013-2012خبلؿ العاـ المالي 

 دكالرمميكف  34.9% عف فترة حكـ المجمس العسكرم، كالتي سجمت 900بمعدالت نمك تتجاكز 
 .(2014)عبد العاطي، 
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ف ثمار الدعـ القطرم المتمثؿ في ضخ حزمة كبيرة مف االستثمارات إيجاد حالة كقد كاف م
التفاؤؿ التي سادت أكساط المتعامميف بالبكرصة المصرية، كتبدد المخاكؼ مف االستثمار في مصر، 
حيث أكٌد الخبير المصرفي أحمد آدـ أف الكديعة القطرية جاءت في كقتيا حيث قٌمصت مف استمرار 

ارتفع  2012حتياطي النقدم لمصر مف العمبلت األجنبية بدرجة كبيرة، فخبلؿ أغسطس انييار اال
مميكف دكالر، مشٌددان عمى أنو لكال الكديعة  700االحتياطي بشكؿ غير مسبكؽ منذ الحراؾ بقيمة 

   .(95: 2013)الرنتيسي،  كف دكالرممي 500القطرية النخفضت االحتياطات النقدية لمصر لػ 

شركة  156مف الدكؿ المستثمرة في مصر بعدد شركات تصؿ إلى  17المرتبة كتحتؿ قطر 
مميكف دكالر، كقد بمغ حجـ التبادؿ التجارم بيف مصر كقطر في  568برأس ماؿ قطرم يبمغ حكالي 

، كىناؾ 2011مميكف دكالر في عاـ  500مميكف دكالر إال أنو قفز إلى  300حكالي  2010عاـ 
األعماؿ كالمستثمريف مف مصر، تقـك السفارة بمساعدتيـ كترتيب لقاءات  شراكات متبادلة بيف رجاؿ

ليـ مع المسئكليف القطرييف في العدد مف المجاالت كالعمؿ عمى تبادؿ الزيارات بيف الجانبيف لزيادة 
 .(2012)أبكدنيا،  عمى حقيقة العبلقات بيف البمديف التبادؿ التجارم كليعبر

 – الكفيؿ نظاـ إلغاء أف: "القطرم المصرم األعماؿ مجمس سرئي نائب بكىشيمةأ حمدأ أكد
 مف كبيران  إقباال متكقعا القطرية المصرية البينية التجارة حجـ مف يزيد -2013الذم تـ في أبريؿ 

 الشيخ مف الدعـ إطار في يأتي الكفيؿ إلغاء أف" :كأضاؼ"، قطر في لبلستثمار المصرية الشركات
 البينية التجارة كتحرير القطرية - المصرية العبلقات تحصيف بيدؼ مصر إلى ثاني آؿ خميفة بف حمد

 بما كاجتماعي كاقتصادم سياسي تقارب إلى يؤدم مما المشركعات كتدفؽ العاممة األيدم نقؿ كسيكلة
 (.19/4/2013)جريدة الكطف،  "البمديف عمى بالنفع يعكد

عمى مفاصؿ االقتصاد بأف تكجسات بعض المصرييف مف سيطرة قطر  يرى الباحث:و 
ككذلؾ  رم أكبر مف قدرة أم سيطرة خارجية،حجـ االقتصاد المصألف المصرم ليست ذات أىمية 

عدـ إمكانية ذلؾ بالنظر ألسباب عائدة إلى طبيعة لداخمية كالخارجية الكبيرة، ناىيؾ عف ديكف مصر ا
 قطر نفسيا مف حيث مقكماتيا السكانية كالجغرافية كالعسكرية.

 2011 يناير 25حراؾ تجاه  القطري عمى مستوى التغطية اإلعالمية الموقؼ . ت

الجزيرة كمصر قد قامت عمى التكتر الدائـ، فإف ىذا التكتر فضائية إذا كانت العبلقة بيف 
يناير، حيث كصمت تغطية القناة ألحداث الحراؾ اليكمية الحد  25كصؿ حد االنفجار خبلؿ حراؾ 
مجيا كفتحت بثيا بشكؿ مستمر كمتكاصؿ لتغطية أحداث كتطكرات األقصى، فعطمت الجزيرة كؿ برا

الحراؾ، كاستضافت العشرات مف السياسييف كالمعارضيف المصرييف، كفي نفس الكقت استضافت 
الناطقيف كالمتحدثيف باسـ النظاـ المصرم كلك بصكرة أقؿ، فأثارت ىذه التغطية المكثفة حفيظة النظاـ 
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ة تشارؾ الناس الثكرة كتتفاعؿ معيـ بؿ كتحضيـ عمييا أيضان مما يشكؿ المصرم الذم شعر أف الجزير 
 .(85-84: 2012)عبداهلل،  لنظاـ الذم كاف أصبلن في كضع صعبخطران عمى ا

كأصبحت التغطية اإلعبلمية القطرية محركان رئيسيان لؤلحداث، كأخذت قناة الجزيرة عمى عاتقيا 
إلرادة  معاتو لتغيير النظاـ، بشكؿ اعتيبر في كقتيا انحيازان تغطية أحداث كتطكرات الشارع المصرم كتط

الشعب، كما عممت إدارة القناة عمى تخصيص قناة منفردة لتغطية التطكرات المصرية ىي قناة "الجزيرة 
مباشر مصر"، كالتي عممت عمى نقؿ تطكرات الشارع عف كثب كبثت أىـ تطكراتو عمى مدار الساعة، 

كديك كثر مف مرة مف قبؿ السمطات المصرية بحجة عدـ كجكد تراخيص ألستقبؿ أف تتعرض لمغمؽ أ
 (.2011)السعيد،  البث كلمتصكير في عدة أماكف

مع احتداـ التظاىر في مصر قطعت الحككمة المصرية بث الجزيرة عمى القمر الصناعي نايؿ 
، (98: 2013)الرنتيسي،  سات، لكف المحطة تمكنت مف كضع بثيا عمى عدة محطات صديقة

كخسرت مكتبيا في القاىرة، كخسرت مراسمييا في مصر بسجف بعضيـ كمنع الباقيف مف العمؿ، إال 
أنيا أرسمت أشخاصان مف الدكحة لمعمؿ كمراسميف لمقناة بالسر، حيث كانت القناة مكجكدة في ميداف 

مة بما التـز بو شباب التحرير باستمرار كصكرة الميداف الحية لـ تنقطع عف شاشتيا، كظٌمت القناة ممتز 
الحراؾ المصرم مف عدـ السماح لبلنتماء الحزبي أك األيديكلكجي بالظيكر رغـ الركح اإلسبلمية 

 .(92-91 :2012)عبداهلل،  أنيا تمثؿ ىؤالء الشباب الثائريفالعامة في بثيا، كظٌمت الجزيرة تبث كك

يف كالخاسريف مف الثكرات فكانت كذلؾ نشرت مجمة "فكريف بكليسي" األمريكية مقاالن عف الرابح
قناة الجزيرة في المركز الثاني في قائمة الرابحيف، حيث اعتبرت "فكريف بكليسي" أف الجزيرة تفكقت 
عمى جميع القنكات الفضائية بما فييا القنكات الغربية في تغطية أحداث مصر، مشيرة إلى أنو إذا 

لجناح اإلعبلمي ة عبد الناصر فإف قناة الجزيرة ىي ااعتبرنا راديك القاىرة ىك الجناح اإلعبلمي لثكر 
 (2011لسعيد، )ا "لمثكرة العربية"

كمع نجاح الحراؾ المصرم في إسقاط النظاـ المصرم عبر إسقاط رأس النظاـ بتنحي الرئيس 
بير كمؤثر لمجزيرة في السابؽ حسنى مبارؾ بدأ العديد مف المراقبيف كالمحمميف بالحديث عف دكر ك

سقاط الرئيس لحراؾ المصرمنجاح ا مبارؾ، في حيف استمرت تغطية القناة لمشأف المصرم  كا 
ف كانت تغطية ليست بالحجـ الذم كانت عميو الداخمية المصرية بعد نجاح الحراؾكلمتفاعبلت  ، كا 

 .(85 :2012)عبداهلل،  التغطية خبلؿ أحداث الحراؾ

ر لـ يعجب الحككمة المصرية التي رأت يناي 25أف تغطية قناة الجزيرة لحراؾ  ويرى الباحث:
فيو استيدافان لدكر مصر القيادم في المنطقة، كىك ما دفع الحككمة المصرية إلى إغبلؽ مكتب القناة 

 مراسمييا، كشف حممة اتيامات ضد القناة.في القاىرة كمنع عمؿ 
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 2013 يونيو 30ية في مصر بعد حراؾ : الموقؼ القطري تجاه التطورات السياسالمبحث الثاني

 تمييد

تغيران استراتيجيان، تمثؿ بقياـ الجيش باإلطاحة  2013شيدت الساحة المصرية خبلؿ عاـ  
، بعد المظاىرات الشعبية التي 2013يكليك  3س المنتخب الرئيس محمد مرسي، كذلؾ في بحكـ الرئي

يدة في تاريخيا، ، كدخمت مصر عمى أثرىا مرحمة جد2013يكنيك  30قاـ بيا المعارضكف لحكمو في 
كال زالت مصر تعاني مف حالة عدـ االستقرار عمى كافة األصعدة السياسية كاألمنية كاالقتصادية، ما 

 أدخؿ النظاـ الجديد في حالة مف االنشغاؿ كاإلنياؾ.

 30كىنا، سعت الدراسة لرصد المكقؼ القطرم تجاه التطكرات السياسية في مصر بعد حراؾ 
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:ياف أثرىا عمى العبلقات الثنائيةكتب ،2013يكينك لعاـ 

 (2013 يونيو 30 حراؾ) مصر في السياسية التطورات عف لمحةأواًل: 

قامت حركة تمرد بالدعكة لسحب الثقة مف الرئيس محمد مرسي كطالبت بانتخابات رئاسية 
حرير بالقاىرة، كأعمنت أنيا مف ميداف الت 2013أبريؿ  26مبكرة، انطمقت "تمرد" في يكـ الجمعة 

 592ألفان ك 29مميكف ك 2ألؼ تكقيع في األسبكع األكؿ، ثـ أعمف مؤسسكىا أنيـ جمعكا  200جمعت 
، أم بعد 2013مايك  12استمارة تكقيع لسحب الثقة مف مرسي في مؤتمر صحفي عقدكه يكـ األحد 

دعمت حركة تمرد حركة كفاية كجبية حكالي أسبكعيف مف تدشيف الحممة، كمف التيارات السياسية التي 
 26أبريؿ، فيما أعمنت حركة تمرد عف جمعيا  6اإلنقاذ الكطني كالجمعية الكطنية لمتغير كحركة 

 .(131: 2015)حكسك، ميمكف تكقيع 

، في ذكرل تكليو 2013 يكنيك 30دة ضد مرسي تبدأ في دعت حركة تمرد لتظاىرات حاش
إف الجيش سيتدخؿ ليمنع أم عنؼ : "تاح السيسي بيانان يقكؿ فيوالحكـ. كأصدر كزير الدفاع عبد الف

كعان ليحمكا . كمنح السيسي الطرفيف أسب"في التظاىرات، خاصة لمنع مؤيدم مرسي مف مياجمة الحشكد
 .(94 :2015)أبكنحؿ،  يكنيك 30األخير  خبلفاتيـ، ككاف مكعده

ييف المصرييف إلى الشكارع شيدت الساحة المصرية مكجة حراؾ جديدة أدت إلى نزكؿ مبل
حداث  30كالمياديف في  يكنيك، كزيادة الدعكات لعكدة المؤسسة العسكرية لمنزكؿ إلى المياديف، كا 

قميمية كدكلية فارقة بعد إعبلف القكات المسم يكنيك  30حة تضامنيا مع حراؾ تغييرات سياسية داخمية كا 
عبلف القكات المسمحكاألطاحة ب ة بمشاركة قكل سياسية كدينية عف خارطة الرئيس محمد مرسي، كا 

طريؽ جديدة تسمـ بمقتضاىا رئيس المحكمة الدستكرية العميا "عدلي منصكر" مياـ منصبو كرئيس 
يناير، األمر الذم مي د الطريؽ مف جديد  25مؤقت لمببلد، كالتي ىدفت إلى تصحيح مسار حراؾ 
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، 2013يكليك  3ي قرارات سي بشكؿ حاسـ فلتدخؿ القكات المسمحة المصرية لممارسة دكرىا السيا
الرئيس محمد مرسي كرسـ خارطة طريؽ إلنقاذ األطاحة بحكـ اإلخكاف المسمميف ك  عبر القضاء عمى

صد  .(132: 2014)الجبكر،  ار قرارات لمرحمة انتقالية جديدةالببلد، كا 

خكاف مف يكنيك، حدثت نتيجة الحمبلت التي شنت عمى اإل 30: أف مظاىرات ويرى الباحث
نا اإلعبلـ كغيره مف حمبلت الدعاية كالتحريض التي قمصت شعبيتيـ، كنزعت شرعية اإلخكاف، ى

الرئيس محمد ؿ المجمس العسكرم ىذا الطريؽ باألطاحة بكم، كأبدأت األصكات تعمك لرفض حكميـ
 مرسي، لقد كانت تمؾ األحداث ىي الفاتحة لجر مصر إلى طريؽ جديد.

، كفرض اإلقامة 2013يكليك  3رم اإلطاحة بالرئيس مرسي في استطاع الجيش المصك 
صدار  كأعمنت المؤسسة  ،رهمذكرة اعتقاؿ ضد أنصا 300الجبرية عميو، كاعتقاؿ عددان مف مساعديو كا 

مة الدستكرية تعميؽ العمؿ بالدستكر مؤقتان، كتكميؼ رئيس المحك العسكرية في بياف خارطة الطريؽ
 ،BBC)مكقع  ان إلجراء انتخابات رئاسية مبكرةبلد مؤقتان تمييدة الب"عدلي منصكر" برئاس

3/7/2013). 

عمى تعييف  2013مايك  19كانت الجمعية العامة لممحكمة الدستكرية العميا قد كافقت في ك 
المستشار عدلي منصكر النائب األكؿ لرئيس المحكمة رئيسان ليا، خمفان لممستشار ماىر البحيرم 

لبمكغو السف القانكنية، كاتجيت األنظار  2013يكنيك  30انتيت فترة رئاستو في  الرئيس الحالي الذم
إلى منصكر تمقائيا ليحكـ مصر بحكـ الدستكر الذم ينص عمى أنو )في حالة غياب رئيس الجميكرية 

يكما  60بسبب المكت أك االستقالة، فإف رئيس المحكمة الدستكرية يستمـ إدارة الببلد لمدة أقصاىا 
 .(157-156: 2015)حكسك،  يس جديد(انتخاب رئ لحيف

كعمى أثر ذلؾ لجأ اإلخكاف إلى تنظيـ تظاىرات كاعتصامات لممطالبة بعكدة مرسي استمرت 
، كأىميا اعتصامي ( في عدة مياديف بعد األطاحة بو2013سطس أغ 14 –يكنيك  28يكـ ) 45لمدة 

لتجمعات، كلجأت المؤسسة العسكرية رابعة كالنيضة، كقد قررت المؤسسة العسكرية بفض ىذه ا
أغسطس  14كالشرطة إلى فض االعتصاميف بالقكة بعد تكميؼ مجمس الكزراء بذلؾ، ففي صباح يكـ 

                                                           
  مرسي، تتضمف "تعطيؿ  رئيس محمداألطاحة بالالسيسي خريطة طريؽ تـ بموجبيا أعمف وزير الدفاع المصري الفريؽ أوؿ عبد الفتاح

جراء انتخابات رئاسية مبكرة عمى أف يتولى رئيس المحكمة الدستورية العميا )المستشار عدلي منصور(  العمؿ بالدستور بشكؿ مؤقت، وا 
وقادرة تتمت  بجمي   إدارة شئوف البالد خالؿ المرحمة االنتقالية لحيف انتخاب رئيسا جديدا. كما تتضمف "تشكيؿ حكومة كفاءات وطنية قوية

ي الصالحيات إلدارة المرحمة الحالية" و"تشكيؿ لجنة تضـ كافة األطياؼ والخبرات لمراجعة التعديالت الدستورية المقترحة عمى الدستور الذ
عالء المصمحة العميا لموطف" فضال عف "اتخ اذ اإلجراءات تـ تعطيمو مؤقتا" وتشمؿ كذلؾ "وض  ميثاؽ شرؼ إعالمي يكفؿ حرية اإلعالـ وا 

 (.150-149: 2014)الجبور، التنفيذية لتمكيف ودمج الشباب في مؤسسات الدولة" و"تشكيؿ لجنة عميا لممصالحة الوطنية 
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بدأ تحرؾ قكات مف الشرطة كالجيش تجاه المعتصميف في ميداني رابعة كالنيضة، كشيدت  2013
النيضة، فقد أحدث فض مصر حالة مف االضطراب األمني كالسياسي بعد فض ميداني رابعة ك 

)الجبكر،  يير مبلمح المشيد السياسي في مصراالعتصاـ مجمكعة مف اآلثار التي ساىمت في تغ
2014 :158). 

يكليك  3كعمى جانب آخر كاف إحدل اإلجراءات التي اتخذتيا المؤسسة العسكرية بعد قرارات 
 سي كالعديد مف قيادات اإلخكافمر  محمد ىك محاكمة الرئيس ،الطريؽ كالبدء في تنفيذ بنكد خارطة

 .(2013)سامي، 

يكنيك دعمت دكؿ الخمي  مصر في تقميؿ خسائرىا مف تكتر العبلقات  30كخبلؿ فترة ما بعد 
مع عدد مف الدكؿ الغربية، كذلؾ مع اإلشارة إلى أف الحككمة المصرية حصمت عمى تعيدات مف 

 5مميار دكالر، حصمت منيا القاىرة عمى  12 السعكدية، كاإلمارات، كالككيت بمنحيا مساعدات بقيمة
مميارات، كما تعيدت الرياض، بسد أم عجز مالي قد تعانيو مصر، إذا أكقفت دكؿ غربية معكناتيا 
لمقاىرة. كقد دافع كزير الخارجية السعكدم، األمير سعكد الفيصؿ، عف المكقؼ المصرم، ككقكؼ 

 .(2013)عبد الحميـ،  ات الغربيةدالمممكة إلى جانب مصر في مكاجية كافة التيدي

تـ تعديؿ خارطة الطريؽ في خطاب مكجو لمشعب المصرم مف الرئيس المؤقت عدلي ك 
، بإجراء االنتخابات الرئاسية أكالن عمى أف تمييا االنتخابات 2014يناير  26منصكر يكـ السبت 

 ،اتيا المنكطة بيا طبقان لمقانكفالنيابية، كمطالبة المجنة العميا لبلنتخابات الرئاسية لممارسة اختصاص
جراء 2014مف دستكر  230كفتح باب الترشح لرئاسة الجميكرية عمى النحك الذم حددتو المادة  ، كا 

نتخابية بما يتفؽ كأحكاـ التعديبلت التشريعية البلزمة عمى تعديؿ قانكف مباشرة االنتخابات السياسية كاال
 .(26/1/2014)الجالي،  الدستكر

بقرار  2014يناير  27النحك فقد أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصكر يكـ االثنيف  كعمى ىذا
بعد انتصار عسكرم  كىذه الترقية تمنح دائمان  *ترقية الفريؽ أكؿ عبد الفتاح السيسي إلى رتبة مشير

                                                           
  عمى أف يجري انتخاب رئيس الجميورية أو مجمس النواب وفقًا لما ينظمو القانوف، عمى أف تبدأ  2014مف دستور  230تنص المادة"

ت األولى منيا خالؿ مدة ال تقؿ عف ثالثيف يومًا وال تتجاوز التسعيف يومًا مف تاري  العمؿ بالدستور، وفي جمي  األحواؿ إجراءات االنتخابا
 تبدأ اإلجراءات االنتخابية التالية خالؿ مدة ال تتجاوز ستة أشير مف تاري  العمؿ بالدستور". 

* المسمحة وال يصؿ إلييا إال القائد العاـ لمقوات المسمحة ووزير الدفاع  تعد رتبة المشير ىي أسمى وأعمى رتبة عسكرية في القوات
بموجب واإلنتاج الحربي بعد توليو المنصب بفترة، حيث يتولى وزير الدفاع منصبو برتبة )الفريؽ أوؿ( أواًل ثـ يتـ ترقيتو إلى رتبة )المشير( 

وال يسمح أف يكوف ىناؾ أكثر مف مشير واحد في الخدمة في نفس  قرار جميوري مف رئيس الجميورية في حالة استمراره في المنصب،
: 2014)الجبور،  1952شخصيات عسكرية مصرية عمى رتبة المشير عمى مر تاري  مصر منذ قياـ ثورة يوليو  9الجيش. ولقد حصمت 

175-176). 
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ر بً ىاـ، مما يعني أف تفكيض الشعب لممؤسسة العسكرية بمكاجية العنؼ كالقضاء عمى اإلرىاب اعتي 
 .(27/1/2014)الجالي،  ي عمى أرض معركةلممشير السيس تصاران ان

، كالذم جاء عمى أثر 2014يناير  27كمع صدكر بياف المجمس األعمى لمقكات المسمحة في 
الجمسة الطارئة لممجمس، كذلؾ الستعراض ما مرت بو الببلد في ىذه األكقات التاريخية الحافمة 

ليات الكبيرة التي تحممتيا ، كالمسؤك 2013يكنيك  30، كحراؾ 2011باألحداث الكبرل منذ حراؾ يناير 
قكل الشعب كالجيش معان في خندؽ كاحد لتحقيؽ أىدافيا المشتركة لحفظ أمف الكطف كاستقراره، فقد 
فك ض المجمس األعمى لمقكات المسمحة الفريؽ أكؿ عبد الفتاح السيسي لخكض سباؽ الرئاسة في 

"لـ يكف في كسع المجمس  :عسكرية ذلؾ حسب ما جاء في البياف، حيث بررت المؤسسة ال2014
جبلؿ لرغبة الجماىير العريضة مف شعب مصر  األعمى لمقكات المسمحة إال أف يتطمع باحتراـ كا 
العظيـ في ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجميكرية كىى تعتبره تكميفان كالتزامان، كقد قرر 

أف يتصرؼ كفؽ ضميره الكطني  "عبد الفتاح السيسي" لمسمحة أنو لمفريؽ أكؿى لمقكات االمجمس األعم
كيتحمؿ مسئكلية الكاجب، كخاصة أف الحكـ فيو ىك صكت جماىير الشعب في صناديؽ االقتراع، كأف 
المجمس في كؿ األحكاؿ يعتبر أف اإلرادة العميا لجماىير الشعب ىي األمر المطاع كالكاجب النفاذ في 

 .(2014)بياف المجمس األعمى لمقكات المسمحة،  "كؿ الظركؼ

، تقدـ المشير "عبد الفتاح السيسي" باستقالتو مف كزارة الدفاع 2014مارس  26كفي يكـ 
 كقرر إنياء خدمتو ككزير لمدفاع ،ةالمصرية، معمنان عزمو عمى الترشح النتخابات الرئاسة المصري

 .(26/3/2014 ،نت العربية)

)تـ تمديدىا حتى  2014مايك  18إلى  15نتخابات الرئاسية الفترة مف كقد أعمنت لجنة اال
مايك( إلجراء  28مايك )تـ تمديدىا حتى  27ك 26مايك( القتراع المصرييف في الخارج، كيكمي  19

االنتخابات في الداخؿ، كينتخب المصريكف في ىذه االنتخابات الرئيس السادس لجميكرية مصر 
)حكسك،  لترشح كؿ مف المشير عبد الفتاح السيسي كالسيد حمديف صباحيالعربية، كقد تمكف مف ا

2015 :171). 

أعمنت المجنة المشرفة عمى االنتخابات النتيجة النيائية لبلنتخابات كىي  2014 يكنيك 3كفي 
 23.780.104فكز المرشح عبد الفتاح السيسي، حيث حصؿ المرشح عبد الفتاح السيسي عمى 

 %3.9صكت بنسبة  757.511باحي عمى حصؿ المرشح حمديف ص%، ك 96.1صكت بنسبة 
 .(2014)المرصد، 
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 (2013 يونيو 30 حراؾ) مصر في السياسية التطورات تجاه القطري الموقؼثانيًا: 

 3124 يونيو 41 حراؾ تجاه السياسي المستوى عمى القطري الموقؼ . أ

الرئيس بسبب األطاحة ب كنيكي 30انيارت العبلقات بيف القاىرة كالدكحة، فجأة بعد حراؾ 
عبلمية إلجياض الحراؾ،  "محمد مرسي"، حيث استخدمت الدكحة أساليب ضغط سياسية كاقتصادية كا 

 .رفضتو السياسة الخارجية المصرية كأطمقت عمييا "انقبلب عسكرم" كىك ما

دث في كفي الكقت الذم أيدت عدد مف الدكؿ العربية أبرزىا السعكدية كاإلمارات العربية ما ح
 ، عارضت قطر ذلؾ كاعتبرتو انقبلبان عمى الشرعية، كتراجعان 2013يكنيك  30مصر مف مظاىرات في 

عف المسار الديمقراطي بمصر الذم طالبت بااللتزاـ بو، كىذا ما فسر مف قبؿ بعض المصرييف 
ني قناة يكنيك، انحيازان قطريان لطرؼ جماعة اإلخكاف المسمميف، مع تب 30كخاصة أنصار مظاىرات 

)مجدم،  كرمالجزيرة تغطية منحازة بنسبة كبيرة لمركاية اإلخكانية، ككصفيا ما حدث بانقبلب عس
2014). 

 الموقؼ القطري تجاه مصر خالؿ فترة حكـ الرئيس عدلي منصور 

 حيث. دراماتيكي بشكؿ الجديد المصرم النظاـ كبيف بيف قطر الدبمكماسية العبلقات ساءت
 اعتصاـ فض أحداث في سيما المصرم المشيد تغطية في الجزيرة قناة دكر مفيةخ عمى التدىكر ابتدأ
 رٌحمت ،2013 سبتمبر مف األكؿ ففي. 2013 أغسطس في - لمرسي المؤيد االعتصاـ - رابعة

 كتمى. محاكمات ككاجيكا الحقنا منيـ عدد اعتقؿ كقد الببلد، مف الجزيرة قناة طاقـ المصرية السمطات
 سممت قد كانت دكالر بمميارم تقدر قطرية ككدائع لمساعدات المصرم المركزم البنؾ إعادة ذلؾ

 .(2013)مركز الخمي  لسياسات التنمية، مرسي  حكـ فترة في لمصر

كييبلحظ تنافس التحركات الدبمكماسية بيف قطر كالسعكدية في أكركبا لحشد سياسات الغرب 
أغسطس  19جكلة مكككية إلى ألمانيا كفرنسا، في لتأييد مصالحيا. فقد قاـ كزير الخارجية القطرم ب

في محاكلة لزيادة الضغكط عمى السمطات المصرية. عمى الجانب اآلخر، استغؿ األمير سعكد  2013
الفيصؿ، كزير الخارجية السعكدم، زيارتو لفرنسا التي أعقبت زيارة كزير الخارجية القطرم، ليحذر 

تا كبل مف السعكدية كاالمارات بتكجيو رسائؿ التينئة الغرب مف زيادة الضغكط عمى مصر، كأسرع
لمرئيس المؤقت، فضبلن عف الرسالة التميفزيكنية لمعاىؿ السعكدم، الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز، في 

 .(156: 2014)الجبكر،  عمى مصر الدكؿ التي مارست ضغكطان  إلى 2013أغسطس  16

لتنفيذ سياستيا تجاه مصر خبلؿ مرحمة أف قطر امتمكت عدد مف األدكات  ويرى الباحث:
، كالتي تمثمت في األدكات الدبمكماسية كاالقتصادية كاإلعبلمية، كما تبله 2013يكنيك  30حراؾ 
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فدبمكماسيان نجد أنو بعد أف ساءت العبلقات بيف النظاميف تكجو كزير الخارجية القطرم إلى ألمانيا 
صرية، كاقتصاديان حيث أعادت مصر الكديعة القطرية، كفرنسا كذلؾ لزيادة الضغكط عمى السمطات الم

أما إعبلميان تمثمت في تغطية المشيد المصرم في الحراؾ كما قابمو مف مبلحقة طكاقـ قناة الجزيرة 
 كاعتقاليـ.

يكنيك ىك قرار مجمس الكزراء في  30ككاف أبرز مشاىد النظاـ السياسي المصرم بعد حراؾ 
خكاف جماعة إرىابية كتنظيميا تنظيمان إرىابيان قانكنيان كسياسيان، كالتحفظ باعتبار اإل 2013ديسمبر  25

مف قانكف  (86جمعية تابعة لئلخكاف، كعمى أمكاليا، كفقان لنص المادة ) 1130عمى أكثر مف 
 .(141-140: 2015)حكسك، مف آثارالعقكبات بكؿ ما يترتب عمى ذلؾ 

 اعتبار ،2013 ديسمبر 25 في القاىرة قرار انتقد القطرية الخارجية كزارة عف بيافصدر 
 كاف: "القكؿ إلى فيمي نبيؿ المصرم الخارجية بكزير دفع إرىابية، جماعة المسمميف اإلخكاف جماعة
 تجاه المسار لتصحيح القطرية القيادة تغيير ضكء في لقطر فرصة إعطاء في عربية رغبة ىناؾ

 حسنة لعبلقات دائمان  كنتطمع الرغبة ليذه استجبنا فقد كاضحة مؤشرات نجد لـ أننا رغـ كعمى مصر،
 ما فإف كلؤلسؼ المصرييف، بكرامة أك المصرية بالمصالح عربي طرؼ أم يمس أال بشرط الدكؿ بيف

 أك لمصبر دعكة طرحكا مف عمى سمبيٌ  كردٌ  العربية لمجيكد طعنة ىك األخير قطر بياف في شاىدناه
 .(7/6/2016 ،المندنية ة الحياة)صحيف "إضافية فرصة إعطاء أك التغيير

ككانت جيات مصرية عدة قد كجيت اتيامات لدكلة قطر، بأنيا تعبث بالساحة المصرية عبر 
ضخ أمكاؿ طائمة لجماعات باتت ممكلة منيا مقابؿ تنفيذىا لما تخطط لو الدكحة، كبتمكيؿ خطط 

عة حكـ مصر، كلك أدل كتحركات جماعة اإلخكاف في مصر، كتدفع بكؿ طاقتيا كي تستعيد الجما
ذلؾ إلى كقكع صدامات مع الجيش، مف خبلؿ دعـ مجمكعات مسمحة تقـك بأعماؿ إرىابية في مصر، 

، كلكف جؿ ىذه الحكـبيدؼ إشعاؿ الشارع المصرم كضرب ركائز الدكلة كمؤسساتيا كالسيطرة عمى 
أك غيرىا، بؿ كتقدـ االتيامات ترفضيا الدكحة، كتبرئ نفسيا مف أم دعـ يقدـ لمجمكعات مسمحة 

أف يقدـ أدلتو عمى عمى إدانة اليجمات اإلرىابية عمى الجيش كالشرطة المصرييف، كتطالب مف يتيميا 
 .(152: 2014)شراب،  صحة اتياماتو

                                                           
  انوف كؿ استخداـ لمقوة أو العنؼ أو التيديد أو مف قانوف العقوبات عمى: "يقصد باإلرىاب في تطبيؽ أحكاـ ىذا الق 86تنص المادة

 التروي  يمجأ إليو الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بيدؼ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أو تعريض سالمة المجتم  وأمنو لمخطر إذا
لمخطر أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو  كاف مف شأف ذلؾ إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينيـ أو تعريض حياتيـ أو حرياتيـ أو أمنيـ

باالتصاالت أو المواصالت أو باألمواؿ أو المباني أو باألمالؾ الخاصة واحتالليا أو االستيالء عمييا أو من  أو عرقمة ممارسة السمطة 
 (.163: 2014بور، )الجالعامة، أو دور العبادة أو معاىد العمـ ألعماليا أو تعطيؿ تطبيؽ الدستور أو القوانيف أو الموائح" 
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 تدعمحيث  ،لمنظاـ الجديد في مصر أف المكاقؼ القطرية كانت مناىضة ويرى الباحث:
الدائـ لسياسات رفضيا  بؿ كأعمنت، محمد مرسي احالمط كالرئيس بشكؿ كاضح اإلخكاف المسمميف

 النظاـ المصرم.

 رسمي، تصريح في القطرم الخارجية كزير انتقد عندما ،2014 عاـ مطمع ذركتو التكتر كبمغ
 الحككمة كىذا ما اعتبرتو ،كالتظاىرات المعارضيف تجاه الجديد النظاـ اعتمدىا التي العنؼ سياسات
 في القطرم السفير الخارجية كاستدعت المصرم، الشأف في كتدخبلن  تحريضان  الجديدة المؤقتة المصرية
 القائـ باستدعاء مصر قامت شير كبعد، بعدىا الببلد غادر كالذم ،2014 يناير 4 في القاىرة

 كاعتبر، القطرم لمجانب احتجاج رسالة نقؿ منو كطمبت السفير، غياب بسبب القطرم، باألعماؿ
 في ثانية مرة احتجاج رسالة إرساؿ أف المصرية، الخارجية باسـ المتحدث ،العاطي عبد بدر السفير
)قناة العالـ االخبارية،  ”العربية-المصرية العبلقات تاريخ في تحدث لـ“ سابقة شير، ظرؼ
13/3/2015). 

في تاريخ العبلقة  عادت العبلقات بيف البمديف إلى سابؽ عيدىا مف السكء، إف لـ تكف األسكأ
، بؿ إف العبلقات كصمت لحد مطالبة اإلعبلـ المصرم كبعض الشخصيات السياسية لتيفبيف الدك 

 2014 فبراير 5 بقطعيا، كلكف الحككمة المصرية اكتفت بسحب السفير المصرم مف قطر في
 .(2014)مجدم، 

مصالح سكاء اقتصادية أك غيرىا عند اآلخر. كمف ىذا  أف قطر كمصر ليما :ويرى الباحث
قناعة قطر بعدـ جدكل مطالبتيا بعكدة اإلخكاف إلى الحكـ، ليس مف صالحيا التصعيد  المنطمؽ كمع

في تكتر العبلقات، كعمؿ المزيد مف المضايقات كاالستفزازات؛ كعميو فإف كبلن مف قطر كمصر سيككف 
 خاسران مف ىذا التكتر.

 كذلؾ ؛الخميجي التعاكف مجمس دكؿ تاريخ في ىامة لحظة 2014 مارس مف الخامس شيد
 اإلمارات كدكلة السعكدية، العربية المممكة) الخميجي التعاكف بمجمس أعضاء ثبلثة سحب عندما
 مرِّ  عمى نكعو مف األكؿ الحدث ىذا كيعد قطر؛ دكلة مف سفراءىـ( البحريف كمممكة المتحدة، العربية
 ًقبىؿ مف التصعيد ىذا جاء حيث. عقكد الثبلثة تجاكز التي نشأتو؛ منذ الخميجي التعاكف مجمس تاريخ
 عم مت كما القطرية بالمنطقة، كالشأف المصرم أحد أسبابيا القكية؛ السياسة عمى رداا الثبلث الدكؿ
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 أمير عميو كق ع الذم ؛الرياض باتفاؽ القطرية الحككمة التزاـ بعدـ السفراء بسحب مكقفيا الثبلث الدكؿ
  .كيكيبيديا( – الخارجية قطر )عبلقات ثاني آؿ حمد بف تميـ الشيخ قطر دكلة

 الداخمية، شؤكنيا في قطر تدخؿ ضد الخمي  دكؿ ادعاء ىك لمخبلؼ المعمف العنكاف كاف
 :(2014)برئيؿ،  ، كانت كاآلتيالرئيسة الثبلثة األسباب لكف. مصر شؤكف في ككذلؾ

 في ذلؾ قبؿك  إرىابي، تنظيـ أنيا مصر في عنيا أعًمف التي المسمميف، اإلخكاف لحركة قطر دعـ -
 كاإلمارات. السعكدية

 .(السعكدية مع تتعاكف ال التي تمؾ) سكريا في المقاتمة المسمحة اإلسبلمية لمتنظيمات دعـ قطر -
يراف قطر بيف المتينة العبلقات -    . (المدكد السعكدية خصـ) كا 

 يةالخارج لكزارة بياف ففي السفراء؛ سحب إزاء القطرم المكقؼ ىك ىنا باإلشارة كالجدير
 تحرص إنيا بؿ الثبلث؛ الدكؿ مف سفراءىا تسحب كلف بالمثؿ، تقـك لف أنيا قطر دكلة أكدت القطرية
 سياستيا نض ى  قطر دكلة حككمة ًقبىؿ مف الخطكة ىذه كتعكس الخميجييف، بأشقائيا عبلقتيا عمى

 .كيكيبيديا( – الخارجية قطر )عبلقات لؤلزمة كاحتكاءىا

قطر، كبدا مف الصعب  لية لـ تكف األمكر تسير كما تريدترة االنتقاأنو خبلؿ الف ويرى الباحث:
عكدة اإلخكاف إلى الحكـ، كخاصة بعد االنتخابات التي عقدت كفاز فييا الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

 كالذم مع كصكلو إلى سدة الحكـ في مصر زادت األمكر سكءان كما سيأتي الحقان.

  ة حكـ الرئيس عبد الفتاح السيسيالموقؼ القطري تجاه مصر خالؿ فتر 

 بإلقاء السيسي الرئيس، عندما قاـ 2014مف عاـ  أكتكبر النتصارات 41 الذكرل إحياءفي 
 كالبحريف كاإلمارات األردف: كىي عربية، دكلة 12 أعبلـ تتراص خمفيتو كفى االحتفاؿ، في كممتو
 مصر، عمـ جكار إلى كالمغرب كليبيا كالككيت كالعراؽ كسكريا كالسكداف كالسعكدية كالجزائر كتكنس
الخبير  أرجعو ما كىك الدكؿ، ىذه بيف قطر عمـ كجكد عدـ لمنشطاء بالنسبة األقؿ عمى الفتان  ككاف

 انتصار بعد عممكىا قطر، سمياإ حاجة فيو كقتيا نشكا ما" :أنو إلى العسكرم المكاء طمعت مسمـ
 .(2014)زكريا، " أكتكبر

                                                           
  ؿ في 2014اتفاؽ الرياض: ىو اتفاؽ أمني وقَّعو قادة الدوؿ الست األعضاء بمجمس التعاوف الخميجي في يناير ؛ والذي يكفؿ عدـ التدخُّ

مف  الشؤوف الداخمية ألي مف دوؿ المجمس بشكؿ مباشر أو غير مباشر، وعدـ دعـ كؿ َمْف يعمؿ عمى تيديد أمف واستقرار دوؿ المجمس
)عالقات قطر  منظمات أو أفراد؛ سواء عف طريؽ العمؿ األمني المباشر، أو عف طريؽ محاولة التأثير السياسي وعدـ دعـ اإلعالـ المعادي

 .ويكيبيديا( –الخارجية 
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 اتفاؽ دعـ مصر 2014 نكفمبر 19 في العزيز بف اهلل عبد ممؾال السعكدم العاىؿ ناشدك 
 كلـ المصالحة إلى اهلل عبد الممؾ بدعكة اليكـ نفس في مصر قطر، كرحبت مع التكميمي الرياض
 العبلقات إلرجاع العزيز عبد بف اهلل عبد السعكدية ممؾ تدخؿ 2014  ديسمبر كفي ،العربي الشتات

 .(2015)الطاىر،  مصر كقطر بيف

التقاء الرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي مع  نتائ  المصالحة الخميجية القطريةكقد كاف مف 
ثاني، في  آؿ حمد بف تميـ لمشيخ الخاص مكفد أمير قطر محمد بف عبد الرحمف آؿ ثاني المبعكث

 الجميكرية، حيث رحبت السعكدية بيذه الخطكة التي تمت بمبادرة رئاسة بمقر 2014ديسمبر  21
 كالسكرتير السعكدم الممكي الديكاف كمشاركة منيا حيث شارؾ في الزيارة أيضا خالد التكيجرم رئيس

 الممؾ مبادرة تفعيؿ سبؿ كتناكؿ المقاء (،22/12/2014 )صحيفة الرياض، السعكدم لمعاىؿ الخاص
 جميع التزاـ شأفب المؤتمر عف الصادرة القرارات في عميو التأكيد تـ كما الرياض، مؤتمر خبلؿ عبداهلل
 عف فضبل كاستقرارىا، أمنيا في كاإلسياـ مصر لدعـ المجمس بسياسة الخميجي التعاكف مجمس دكؿ
 أف بياف في السعكدم الممكي الديكاف كقطر، كأعمف مصر بيف كخاصة العربية، الدكؿ بيف التكافؽ دعـ

 العبلقات تكطيد إلى الدكلتيف فييا دعا التي عبدالعزيز، بف عبداهلل الممؾ لمبادرة استجابتا كقطر مصر
 22 في مصر مباشر الجزيرة قناة إغبلؽ قطر أعمنتك  ،(RT Arabic، 20/12/2014) بينيما

ف ككادر اإلخكاف ككذلؾ مغادرة عدد مالمصرية،  الجيات بو طالبت حسبما ،2014 ديسمبر
 (.23/12/2014)صحيفة الدستكر،  المصرييف لمدكحة

المممكة العربية السعكدية لتقريب كجيات النظر  يااتخذت التي الجادة المساعي مف الرغـ عمىك 
 إال ،2013 يكنيك 30 حراؾ أعقاب في مرسى الرئيس محمداألطاحة ب منذ بيف البمديف؛ كالتي تدىكرت

 األسباب بعض يمى كفيما الميبية، األزمة عقب جديد مف تدىكرت القطرية - المصرية العبلقات أف
 :(2015)سعكدم،  البمديف بيف العبلقات كرتدى إلى أدت التي
 في المتمركز "داعش" تنظيـ معاقؿ لضرب ليبيا في العسكرم مصر تدخؿ عمى الدكحة تحفظت 

 21 بإعداـ داعش قياـ يظير مصكران  تسجيبلن  التنظيـ بث عقب الميبية، األراضي داخؿ درنة مدينة
 .قبطيان  مصريان 

 خمفية عمى، 2015 فبراير 19 في البكعينيف ـمقد بف سيؼ مصر في سفيرىا قطر استدعت 
 بأنيا قطر اتيـ بعدما العربية، الدكؿ جامعة لدل الدائـ المصرم المندكب طارؽ عادؿ تصريحات

 الخميجي التعاكف مجمس رفض اليكـ نفس في، ك 2015 فبراير 18 في المنطقة في اإلرىاب تدعـ
 .الحقيقة يجافي ذلؾ إف كيقكؿ لئلرىاب داعمة أنيا لقطر مصر اتياـ

                                                           
 ئيا إلى دولة قطر"، ، أعمنت خاللو السعودية واإلمارات والبحريف أنيا قررت "عودة سفرا2014نوفمبر 16في  عقد اتفاؽ الرياض التكميمي

 .(17/2/2015)السورية نت، شيور مف سحبيـ، وذلؾ بموجب اتفاؽ جديد تحت اسـ "اتفاؽ الرياض التكميمي"  8بعد نحو 
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 في "لداعش" المصرية الجكية الضربات حكؿ العربية الدكؿ جامعة مجمس إلجماع الدكحة مخالفة 
 في المتمركزة (اإلرىابية لمجماعات) قطر دعـ مدل حكؿ الشككؾ زادت التي األمكر مف درنة
 .الميبية األراضي داخؿ

 كالجيش عامة المصرية الدكلة ضد يةالقطر  الجزيرة قناة تنتيجيا التي التحريض سياسة استمرار 
 .خاصة المصرم

 خطكة في ،مؤخران  قطر غادرت قد كانت التي اإلخكاف جماعة قيادات بعكدة ترحيبيا قطر إعبلف 
 بعيد آمنان  مبلذان  ليـ كتكفر ،اإلرىابية الجماعات قيادات كتدعـ ،اإلرىاب تدعـ قطر أف عمى داللية
 .المصرية القضائية المبلحقات عف

  أنصار كتنظيـ داعش تنظيـ رأسيا كعمى الميبية باألراضي اإلرىابية التنظيمات دعـ في قطر رطتك 
 إلى النياية في كأدل المصرية السمطات غضب أثار ما كالسبلح، بالماؿ ليبيا فجر كتنظيـ الشريعة

  .صدعيا رأب الخميجي التعاكف مجمس يحاكؿ التي القطرية - المصرية العبلقات تكتر
 حمد. بف تميـ الحالي قطر أمير كالدة مكزة الشيخة عمى المصرم اإلعبلـ أذرع بعض تطاكؿ 
 تـ الذل قطر في مصر سفير عكض مرسى محمد بنقؿ قراران  الخارجية كزير شكرم سامح راصدإ 

 في مكمبام مدينة في العاـ مصر قنصؿ لمنصب ،2014في فبراير  عاـ قبؿ لمقاىرة استدعاؤه
 .(2015)رسبلف،  اليند

بإعداـ ستة أشخاص كالمؤبد  يقضيلقضائي مصرم  حكـصدر  ،2016يكنيك  18كفي 
تستيجف فيو ىذه  لمرئيس السابؽ محمد مرسي كمدير مكتبو، كىنا أصدرت الخارجية القطرية بيانان 

أعربت الخارجية القطرية عف استنكارىا كرفضيا ، ك األحكاـ كتؤكد أنيا تجافي العدالة كتفتقر لمحقائؽ
في  2016يكنيك  18في ؿ الزج باسـ دكلة قطر في الحكـ الذم أصدرتو محكمة جنايات القاىرة الكام

، كأكضح مدير المكتب اإلعبلمي في بكزارة الخارجية "التخابر مع قطر"القضية المعركفة إعبلميا بػ 
 تأصدر ك  "،أف ىذا الحكـ عار عف الصحة كيجافي العدالة كالحقائؽ(: "أحمد الرميحي)السفير 

شديد الميجة استنكرت فيو ما كصفتو بالتدخؿ القطرم في الشأف المصرم،  بيانان  الخارجية المصرية
 (.21/6/2016)كطف،  كدكلتومتيمة الدكحة بمعادة الشعب المصرم 

 الفكر لمنتدل السابؽ العاـ كاألميف القاىرة بجامعة السياسية العمكـ أستاذ "نافعة حسف" يرل
 نفسيا عف بو تدافع كغاضب، طبيعي فعؿ رد القطرية الخارجية كزارة ريحاتتص أف" ،بعماف العربي

                                                           

  آخريف، مف كوادر وأعضاء جماعة اإلخواف، في  10أولى جمسات محاكمة الرئيس المعزوؿ محمد مرسي و 2015فبراير  15بدأت في
فشاء وثائؽ ومستندات“ر م  دولة قطر عبر قضية اتياميـ بالتخاب ، صادرة عف أجيزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، ”تسريب وا 

 .(2015)الطاىر،   2015فبراير  28تتعمؽ باألمف القومي، والجيش، والتي أجمتيا المحكمة إلى جمسة 
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 مسيسة األحكاـ تعتبر أنيا" إلى مشيران  ،"تخابر قضية في باسميا بالزج بحقيا إىانة بأنو شعرت لما
 ترل قطر الحالية، كأف كالسمطة المسمميف اإلخكاف جماعة بيف سياسي بصراع تتعمؽ برمتيا كالقضية

 الجزيرة قناة لدل صحفييف بإالعداـ عمييـ المحككـ المتيميف مف 4 أف خاصة قاسية كاـاألح ىذه
 لفترة سيئة تظؿ أف ان متكقع ،ان سكء القطرية المصرية العبلقات تزيد األحكاـ ىذه أف إلى الفتان  ،"القطرية
 .(21/6/2016التحرير اإلخبارم، مكقع )الدكلتيف  بيف المكجكدة االحتقاف حالة تخفيؼ لحيف طكيمة

 ،"قطر  مع التخابر" قضيةفي  مرسى محمد األسبؽ الرئيس عمى الحكـأف  ويرى الباحث:
األطاحة بعد أف تكترت العبلقات بيف البمديف منذ  ،يةقطر ال - يةمصر ال العبلقاتأدل لزيادة التكتر في 

"إرىابية"،  ، كاعتبار مصر جماعة اإلخكاف المسمميف جماعة2013الرئيس محمد مرسي في يكليك ب
 التخابر بقضية الخاص القضائي الحكـ كأخيران  قطر، ضد كاإلعبلمي الدبمكماسي التصعيد عف فضبلن 
 .مرسي محمد السابؽ الرئيس فييا يحاكـ كاف التي قطر مع

في تطكر غريب مف دكلة قطر تجاه مصر كنظاـ التعميـ، حيث رفضت قطر االعتراؼ بػ ك 
ف  ،شيادات الجامعات المصرية قطر ألكؿ مرة مف بيف دكؿ الخمي  تمغي االعتراؼ بخريجي كا 

استبعدت كزارة التعميـ كالتعميـ  حيث ،ف قطر ضد مصرالجامعات المصرية في تصريح خطير م
في نظاـ  2016دكلة بينيا مصر مف قائمة الجامعات المعتمدة لدييا لعاـ  48العالي القطرية، قرابة 

كضعتيا الكزارة لحصكؿ الطالب عمى مكافقة مسبقة منيا  االبتعاث، حيث يأتي ىذا ضمف جدكلة
لمدراسة بالجامعة أك الكمية المعتمدة التي يرغب في االلتحاؽ بيا لتمقي بذلؾ نظاـ حرية االختيار مف 

 كقد ضجت مكاقع التكاصؿ بعد نشر قطر القرار الخطير ،الب المتبع خبلؿ السنكات الماضيةقبؿ الط
 أصدرتو قطر ضد مصر كالتعميـ بيا البعض بػ أنو أخطر قرار وات، ككصفضد مصر بعد تكتر العبلق

 .(2016)الفاتح، 

كفي محاكلة جديدة، حاكؿ أميف عاـ جامعة الدكؿ العربية، أحمد أبكالغيط، تحريؾ المياه 
يتكسط خبلليا إلعادة العبلقات بيف مصر كقطر، حيث  مبادرة 2016في يكليك  الراكدة مجددنا، بطرح

يجابية كانفتاح، كال تكجد لدم غضاضة ضد ىذا الطرؼ أك ذاؾ كلف قاؿ: " سأعمؿ معيـ بكؿ كد كا 
طرح مبادرتيا عمي لساف كزير خارجيتيا عادؿ الجبير، الذم أكد أنو  السعكدية كجددت المممكة، "يككف

ما في حاؿ مطالبة المممكة العربية السعكدية بالتدخؿ بيف مصر كقطر لكي تمعب دكر الكساطة بيني
كأشار كزير الخارجية السعكدم إلى أف ىناؾ  ،بيدؼ تصفية األجكاء، فإنيا لف تتأخر في ذلؾ األمر

ا بذلت إماراتية جيكدككانت ىناؾ ، محاكالت تجرم لتقريب كجيات النظر بيف البمديف  ىذا في أيضن
 بيف كساطةال ميمة عاتقيا عمي الخميجية اإلمارة حممت حيث يكنيك، 30 حراؾ أحداث عقب الصدد،
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 2013 نكفمبر مف بداية الخبلؼ، أكجو لتبديد كقطرية مصرية كفكد عدة استقبمت إذ كقطر، مصر
 .(2016)عمي، 

فقد  ،االستراتيجية لمدراسات األىراـ بمركز الدكلية العبلقات خبير البلكندم، سعيد الدكتكرأما 
 الستعادة كاف، مف كائننا مف الراىنة المرحمة في كساطة أم إلي حاجة في ليست مصر" أف أكد

 فييا تمتـز لف مبادرة مأ أنو عمي كشدد، المصرية لمشركط األخيرة تستجب لـ ما الدكحة، مع عبلقتيا
 لمنظاـ المناكئة الفضائية المحطات إغبلؽكىي  النجاح، ليا يكتب لف المصرية بالشركط قطر

)ممدكح،  "لمصرما الداخمي فالشأ في التدخؿ كعدـ المختبئة اإلخكاف قيادات كطرد المصرم،
2016). 

 يكنيك 30 حراؾ عقب الجانبيف مف حادنا جمكدنا ،القطرية –المصرية  العبلقات شيدتو
 ،، سكل في ىذه المناسباتكتجرل اتصاالت بينيـ أمير قطر بنظيره المصرم حيث لـ يمتؽً  ،2013

الشيخ تميـ بف  السيسي د الفتاحالرئيس عب استقبؿ حينما ،2015 مارس 28 يكـ كانت األكلىالمناسبة 
، 26الػ العربية القمة أعماؿ في لممشاركة الدكلي الشيخ شـر مطار في ، أمير قطرحمدحمد آؿ ثاني 

)مدحت،  2013يكنيك  25 فيكتعد ىذه الزيارة األكلى ألمير قطر إلى مصر، منذ تكليو مقاليد الحكـ 
البكعنيف لمشيخ تميـ بف حمد، في القمة  كبعد مرافقة سفير قطر في مصر سيؼ بف مقدـ(، 2016

. بعد 2015فبراير  19العربية، عاد السفير الستئناؼ عممو في القاىرة. حيث كاف قد غادرىا بتاريخ 
 اإلرىاب تدعـ بأنيا قطر اتيـ بعدما العربية، الدكؿ جامعة لدل الدائـ المصرم المندكب تصريحات

 .فة(مكقع المعر  –)العبلقات القطرية المصرية 

 ،2015قاـ األمير تميـ باالتصاؿ بالرئيس المصرم مينئا إياه بمناسبة شير رمضاف لعاـ ك 
كقد اعتبر االتصاؿ بمثابة خطكة جديدة عمى طريؽ مصالحة مصرية قطرية لجيكد سعكدية إماراتية 

مير تميـ ، عمما أف ىذه التينئة سبقت زيارة األ2015يكنيك  15بعد زيارة األمير تميـ إلى أبكظبي في 
، كىذا يفيد أيضا أف الدكحة تحاكؿ إرضاء الرياض مع عدـ 2015يكليك  8لمسعكدية بعدة أياـ في 
 .(2015)الشامسي،  تغيير سياساتيا المبدئية

 عمى العربية، الدكؿ رؤساء مف عددان  السيسي التقى ،2015نكفمبر  30 فيكالمناسبة الثانية 
 عيد ككلي ااٍلردف، ممؾ الثاني عبداهلل الممؾ كمنيـ ريس،با في المناخية التغيرات مؤتمر ىامش

 .حمد بف تميـ قطر كأمير السيسي بيف مصافحة المؤتمر أركقة شيدت كما البحريف،
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 العسكرم التدريب ،الشماؿ رعد مناكرة ختاـفي  ،2016مارس  10كالمناسبة الثالثة في 
، حيث السعكدية العربية المممكة برعاية رية،العسك خالد الممؾ مدينة في و الذم يقاـنكع مف األضخـ

 .(2016)مدحت،  حمد بف تميـ قطر كأمير السيسي، الرئيسجمع المقاء 

 دكلة أمير مف ىاتفيان  اتصاالن تمقي الرئيس السيسي  ؛ حيث2016يكليك  5المناسبة الرابعة في ك 
، كعبر "المبارؾ الفطر عيد حمكؿ بمناسبة لمرئيس تينئتو عف خبللو أعرب آؿ ثاني، حمد بف تميـ قطر

 الخير كؿ كميا العربية األمة"لػ متمنيان  ،"تينئتو عمى قطر دكلة ألمير شكره عف السيسي الرئيس
 خمفية عمى المتبادلة االنتقادات عقب الزعيميف بيف يجرل اتصاؿ أكؿ ىذا كيعد ،"كالتقدـ كاالستقرار

 .(6/7/2016)أسيا اليكـ،  القاىرة لدل قةمستح قطرية كديعة مصر كسداد قطر، مع التخابر أحكاـ

 بف تميـ نظيره مف السيسي ، حيث تمقى الرئيس2016سبتمبر  13المناسبة الخامسة في ك 
 في يأتي" تميـ" كاتصاؿ ،الماضي المبارؾ األضحى بعيد لمتينئة ىاتفيان  اتصاالن  قطر، دكلة أمير حمد،
 أكلى االتصاؿ ىذا يككف ىؿ" مفاده ىامان  تساؤالن  رحيط مما الدكلتيف، بيف الخبلفات مف كبيرة مكجة ظؿ

 .(2016)نصار، " الجانبيف؟ بيف العبلقات تحسف خطكات

أنو ستككف تداعيات التكتر السياسي بيف قطر كمصر سيئة عمى دكؿ ب :ويرى الباحث
طقة المنطقة، بمعنى أف كؿ دكلة ترل أنيا حامية الحمى في منطقة الشرؽ األكسط، كستحكؿ دكؿ المن

عامة كدكؿ الحراؾ الشعبي خاصة إلى ساحة مف الصراعات، ىكذا سكؼ تتحكؿ المنطقة العربية إلى 
إقميميان عمى المنطقة، فسكؼ يككف أثر ذلؾ كارثيان عمى المنطقة العربية، كيصب  فيو  ممعب تتنافس

يراف، كتركيا، كالبلعب األساسي الكاليات ال  متحدة.في مصمحة دكؿ أخرل مثؿ: إسرائيؿ، كا 

 .2013 يونيو 30 حراؾ تجاه االقتصادي المستوى عمى القطري الموقؼ . ب

عبلميان  عمد النظاـ المصرم إلى معاداة قطر سياسيان  بسبب مكقفيا الرافض لبلنقبلب  كا 
كدعميا لرافضيو، بالرغـ مف أف قطر استمرت في االلتزاـ بتعيداتيا في مساعدة مصر لتجاكز أزمة 

مصر برغـ  ؿ أنيا ال تعادممما يدل ،از التي كانت اتفقت عمييا مع الرئيس مرسيالطاقة بشحنات الغ
 .(2015)زيادة،  مكقفيا

                                                           
 والقتالية لمعناصر المشاركة، حيث يبمغ عدد المشاركيف نحو  مناورات رعد الشماؿ: ىي مناورات تيدؼ إلى رف  معدالت الكفاءة الفنية

مروحية ومئات السفف، ويشارؾ في  460ألؼ دبابة و 20مقاتمة و 2540دولة، واستخدـ في المناورات  20ألؼ جندي، مف  350
 .(2016)مدحت،  كة بينيـدولة عربية وغير عربية، والتي قد تكف بداية أو تمييد إلنشاء قوة عربية مشتر  20المناورة أكثر مف 
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جنيو في عاـ  مميار 1.8 لىإ كالقطرم المصرم الجانبيف بيف التجارم التبادؿ حجـ ارتفع
 الصادرات ىعم الرقابة ىيئة لبيانات ككفقان ، 2013 نفسيا الفترة خبلؿ جنيو مميار 1.1 مقابؿ ،2014

 نحك قطر دكلة لىإ البتركلية غير الصادرات قيمة بمغت كالتجارة، الصناعة لكزارة التابعة كالكاردات
، %45 بزيادة 2013 نفسيا الفترة خبلؿ جنيو مميار 1.1 مقابؿ ،2014جنيو في عاـ  مميار 1.6

 614 مقابؿ ،2014 في عاـ جنيو مميار 1.1 لىإ اليندسية الصناعات قطاع صادرات كارتفعت
 مميكف 194 لىإ القطرم لمسكؽ ثاثاأل صادرات ، كارتفعت2013 نفسيا الفترة خبلؿ جنيو مميكف

 قطاع صادرات ارتفعتك ، 2013 نفسيا الفترة جنيو خبلؿ مميكف 174 ، مقابؿ2014جنيو في عاـ 
فترة نفسيا خبلؿ ال جنيو مميكف 206 مقابؿ ،2014جنيو في عاـ  مميكف 223 لىإ اليدكية الصناعات

 مقابؿ ،2014مف العاـ  جنيو مميكف 297 المحمى لمسكؽ القطرية الكاردات تتعد لـ فيما، 2013
 كاالسمدة الكيماكية الصناعات قطاعات في ، كالتي تركزت2013 نفسيا الفترة جنيو مميكف 265
 .(2015 )منير،

 مف القادميف السياح عدد عاارتف إلى كاإلحصاء العامة لمتعبئة المركزم لمجياز تقرير كأشار
 مقارنة ،2015مف عاـ  يكليك حتى يناير مف الفترة خبلؿسائح  12702 لػ مصر إلى قطر دكلة

 بيانات حكؿ الشيرم تقريره في الجياز، كأكضح، 2014الفترة مف عاـ  نفس خبلؿ سائح 9455بػ
 ،لمصر القطرييف حيفالسائ لزيادة معدؿ أعمى شيدا 2015مف عاـ  كمايك بريؿأ شيرم أف السياحة،

 معدؿ أقؿ فبراير شير شيد بينما التكالي، عمى سائح 2724ك 2877 السياح عدد إجمالي بمغ حيث
 .(25/9/2015)مكقع المباشر،  فقط قطرم سائح 1012 كبمغ السياح لزيارة

 حجـ بأف ،"القطرية الكطف" لصحيفة بيكمي جماؿ العرب المستثمريف اتحاد رئيس فادكأ
 االستثمارات زيادة كتكقع ،2014 عاـ نياية حتى دكالر مميار 18 بمغ قطر في المصرية تاالستثمارا

 كالسكر الكرقية كالصناعات السكيس، قناة مشركع تضمف كالتي القادمة، الفترة خبلؿ لبمديفا بيف
 .(2015)حسيف، الرياح  كطاقة الشمسية الطاقة كمشركع كالبنجر،

في شـر الشيخ، كالجدير  2015منتصؼ شير مارس  عقدت مصر مؤتمرىا االقتصادم فيك 
مؤتمر مصر  لحضكر بالذكر أف الرئيس عبد الفتاح السيسي قاـ بتكجيو دعكة رسيمة ألمير تميـ

 لف ثاني آؿ حمد بف تميـ األمير فأ قطر عمنتكأ(، 3/3/2015)مكقع الكقت اإلخبارم، االقتصادم 
األحد  حتى ستمركا الشيخ شـر في 2015مارس  13الجمعة  انطمؽ الذم االقتصادم المؤتمر يحضر

 القطرية االقتصاد كزارة ككيؿ الخاطر راشد بف سمطاف القطرم الكفد ترأس فيما ،2015مارس  15
 القمة لحضكر القطرييف، المستثمريف مف كرافقو كفدا، (13/3/2015)قناة العالـ االخبارية، 

 .(21/6/2016التحرير اإلخبارم، مكقع ) االقتصادية
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 في كميف أعماالن  يمارسكف الذيف المصرييف العماؿ عدد خبلؿ مف بقطر مصر كترتبط كما
يف كرغـ كؿ التكترات ب ،(2015)حسيف،  عامؿ لؼأ كخمسيف ئةام مف أكثر عددىـ كيتجاكز قطر،

لعدد  بالدكحة المصرية المدارس لمدرسي جديدة عمؿ فرصمنح  2014مارس  19البمديف تـ في 
ء العبلقات الثنائية بيف رم في مختمؼ التخصصات، كىذا العامؿ يساىـ بقكة في بقامدرس مص 300
 .(2014)المكتب الثقافي المصرم بالدكحة،  البمديف

 اتيامات كجكد تخمميا قد كقطر مصر مف كؿ بيف العبلقة أف مف كبالرغـ أنو :ويرى الباحث
 البمديف بيف متبادلة اقتصادية اطاتارتب كجكد بسبب العبلقات تنتيي فمـ الطرفيف، بيف مستمرة

 جية مف قطر في المصرية العمالة إلى إضافة جية، مف مصر في القطرية باالستثمارات كالمتمثمة
 كبرأ االستثمار حجـ فأل السياسية بالتصريحات تتأثر لف االقتصادية العبلقات فإف كبالتالي؛ أخرل
 سكؽ عف بسيكلة تستغني فأ يمكف ال قطر فأ كخاصة تامة، كبسيكلة قميمة ياـأ في انياؤه يتـ فأ مف

 قطر مف مصرم عامؿ لؼأ كخمسيف ئةام مف كثرأ سحب فأ ككذلؾ المصرم، السكؽ مثؿ استيبلكي
 مكاؿ،األ كرؤكس كالفرص بالصناعات كمميئة غنية دكلة عف نتحدث نناأ كخاصة ،السيؿ باألمر ليس
 كنقص كالبطالة االكتظاظ مف تعاني ،نسمة مميكف عيفتس مف كثرأ سكانيا عدد يبمغ فقيرة دكلة مقابؿ

 . متبادلة مصالح عبلقة ىي البمديف بيف االقتصادية المصالح فعبلقة الفرص،

 .2013 يونيو 30 حراؾتجاه  اإلعالمية التغطية مستوى عمى القطري الموقؼ . ت

 30ضد مظاىرات  الجزيرة اتخذت خطان كاضحان كقكيان  قناة أما عمى المستكل اإلعبلمي، فإف
، كىاجمتو كسمطت الضكء عمى تجاكزات األجيزة "انقبلب، كتعاممت معو عمى أنو "2013كنيك ي

، كبثت عددان 2013أغسطس  14األمنية كخاصة فض اعتصامي ميداني رابعة العدكية كالنيضة في 
يكنيك، مما  30رات مف األفبلـ الكثائقية التي تنظر لرؤية جماعة اإلخكاف المسمميف كحمفائيا مف مظاى

عرضيا لسمسة مضايقات، فتـ كقؼ بث قناة الجزيرة مباشر مف داخؿ مصر، كاعتقؿ عدد مف 
صحافيييا بحجة تكديرىـ لؤلمف العاـ، كالتحريض عمى مصر، كفبركة مشاىد كصكر عف أحداث 
ع مصر. كفي المقابؿ، فإف اإلعبلـ المصرم خاض ما أشبو بحرب إعبلمية، فكؿ طرؼ حاكؿ إقنا

ذاعيان كصحفيان، ىجكمان قاسيان  مشاىديو. كشف اإلعبلـ المصرم سكاء أكاف حككميان أـ خاصان، مرئيان كا 
، كطالب بقطع "عدك"لدرجة أف البعض انحرؼ في تسميتيا بأنيا دكلة  ،الجزيرةقناة عمى قطر ك 

 .(152: 2014)الجبكر،  قات معياالعبل

 لمبنؾ مستقمة تحكيـ محكمة أماـ مصر ةمبلحق القطرية، القناة أعمنت آخر، جانب مف
 عمى دكالر مميكف 150 خسارة" في ليا كالتسبب استثماراتيا" مصادرة" بػ القاىرة اتيمت حيث الدكلي،
 الجزيرة استثمارات فإف الدكلية، القانكنية بالتزاماتيا مصر إخبلؿ بسبب: "القناة كقالت، "األقؿ
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 يبؽ لـ مصر جانب مف فييا كالعامميف القناة عمى لمستمرةا اليجمات تمؾ بسبب أنو زاعمة ،"صكدرت"
 باالستثمارات، المتعمقة الخبلفات لتسكية الدكلي المركز إلى كالمجكء القضاء، أماـ رسمينا التحرؾ سكل
 .(2016)زاىر،  كاشنطف كمقره

كح ظير ىذا بكضحيث جماعات اإلسبلـ السياسي، كتيؤيد  أف قناة الجزيرة تدعـ :ويرى الباحث
المناىض لحكـ اإلخكاف، كتتجاىؿ أم حراؾ داعـ أك  2013يكنيك  30في تكجييا المعارض لحراؾ 

 مؤيد ليذه المظاىرات.

 خالصة

المكقؼ القطرم تجاه التطكرات السياسية في مصر كأثره عمى  إبراز حاكلنا في ىذا الفصؿ،
 ، كتـ التكصؿ إلى ما يمي:(2016-2011العبلقات الثنائية )

 يناير  25القطرية بالكثير مف الشد كالجذب خبلؿ حراؾ  -بلقات السياسية المصرية مرت الع
 .كما تبلىا، حيث اتسمت العبلقات بيف البمديف قبؿ حراؾ يناير بالتنافس السياسي

  قابمت قطر تنحي الرئيس المصرم مبارؾ، بحالة مف التأييد كالثناء عمى تمؾ الخطكة، كشيدت
 .2011يناير  25ة نكعان مف االستقرار كالتحسف عما قبؿ العبلقات المصرية القطري

  تعيدت قطر بمساعدة مصر اقتصاديان مف أجؿ النيكض  2011يناير  25في أعقاب قياـ حراؾ
باقتصادىا في تمؾ الفترة العصيبة التي تمر بيا الببلد المتأثرة باالضطرابات السياسية التي 

 .سيطرت عمييا

 كفرض اإلقامة الجبرية 2013يكليك  3حة بالرئيس مرسي في استطاع الجيش المصرم اإلطا ،
 .عميو

 ،الرئيس "محمد يكنيك بسبب األطاحة ب 30فجأة بعد حراؾ  انيارت العبلقات بيف القاىرة كالدكحة
 مرسي".

 30 حراؾ بعد خاصة البمديف بيف العبلقة لتحسيف كثيرة معكقات األخيرة أعكاـ الثبلث شيدت لقد 
 في جديدة أزمة شكؿ مما الشرعية، عمى انقبلب حصؿ ما أف قطر تعتبر يثح ،في مصر يكنيك
 .البمديف بيف العبلقات تطكر طريؽ

 ليا يككف أف تريد قكة أم كأف العربي، المجتمع مككنات أىـ مف اإلسبلمية الحركات قطر تعتبر 
 تمضي قطر فإف لذا المككف، ىذا مع تتعاطى أف البد المنطقة في القكة عناصر ترتيب في دكر
 .باإلسبلمييف عبلقتيا ترسيخ في بقكة
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 (2016-2011القطرية ) –: الحراؾ العربي وأثره عمى العالقات المصرية الفصؿ السادس

 مقذمة

كات ار ، ظيرت في بعض الدكؿ العربية بعض الح2011كمطمع عاـ  2010عاـ  مع نياية
كات االحتجاجية بمسميات عديدة مثؿ: الثكرات اكقد عرفت ىذه الحر  ،االحتجاجية السممية الضخمة

الربيع "العربية، أك الربيع العربي، أك ثكرات الربيع العربي، ككاف االسـ األكثر تداكال كلصكقا بيا ىك، 
جراء إحراؽ الشاب  ، كالذم اندلع2010كات بالحراؾ التكنسي عاـ اثرت ىذه الحر ، كقد تأ"العربي

كنسي السابؽ زيف العابديف مد البكعزيزم نفسو، كنجحت بالتالي في اإلطاحة بالرئيس التالتكنسي مح
كأصبح شييران في كؿ  ،كتميزت ىذه الحراكات بظيكر ىتاؼ عربي ظير ألكؿ مرة في تكنس بف عمي.

 يريد إسقاط النظاـ".الدكؿ العربية كىك: "الشعب 

في لسياسي كاالطاحة بأربعة مف أنظمة الحكـ ىذا كقد نجحت الحراكات العربية بتغيير الكاقع ا
بإسقاط  2010ديسمبر  17الذم بدأ في  فبعد نجاح الحراؾ التكنسي الدكؿ العربية التي حدثت فييا،

بإسقاط الرئيس المصرم في مصر  2011يناير  25بف عمي كىركبو مف تكنس، نجح أيضا حراؾ 
العسكرية لسابؽ محمد مرسي مف قبؿ المؤسسة الرئيس ااألطاحة بو مف بع، ما تحسني مبارؾ السابؽ

أجبر الرئيس عمى  الذم 2011فبراير  11ثـ كاف الحراؾ اليمني في  ،2013يكنيك  30بعد حراؾ 
كتبله مباشرة الحراؾ  ،عبداهلل صالح عمى التنحي عف السمطة، كالتخمي عف جميع مناصبو القيادية

صدار الممؾ بدخكؿ الذم انتيى  2011فبراير  14البحريني في  حمد بف عيسى قكات درع الجزيرة كا 
المرسكـ الممكي بشأف إعبلف حالة السبلمة الكطنية كتكميؼ القائد العاـ لقكة الدفاع سمطة  آؿ خميفة

، 2011فبراير  17أما الحراؾ الميبي فكاف في  اتخاذ التدابير البلزمة لتنفيذ حالة السبلمة الكطنية،
مف ازاحة العقيد معمر القذافي عف الحكـ بعد ما يزيد عف اربعيف ية بمساعدة قكل خارج كالذم تمكف

 في حيف تعثر الحراؾ السكرم د الثكار في الميداف كدكف محاكمة،سنة، حيث كاجو حكـ اإلعداـ بي
كلـ يستطع أف يغير النظاـ، رغـ انقضاء ما يقارب الستة أعكاـ منذ  2011مارس  18الذم بدأ في 

 .(48-46: 2015)القاؽ،  معقدةارات عالمية اقميمية داخمية انطبلقتو كذلؾ العتب

، كاستشراؼ القطرية –المصرية  عمى العبلقاتالحراؾ العربي كأثره  كيمكف لمباحث أف يناقش
عمى النحك  كىي، مباحث أربعة مف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى كذلؾ ،بيف البمديف مستقبؿ العبلقات

 التالي:
 :القطرية –كأثره عمى العبلقات المصرية  اليمني حراؾال المبحث األوؿ 
 :القطرية –الحراؾ الميبي كأثره عمى العبلقات المصرية  المبحث الثاني 
 :القطرية –كأثره عمى العبلقات المصرية  السكرم حراؾال المبحث الثالث 
 : القطرية –رؤية استشرافية لمستقبؿ العبلقات المصرية  المبحث الراب 
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 القطرية –عمى العالقات المصرية  الحراؾ اليمني وأثرهالمبحث األوؿ: 

 تمييد

لـ تختمؼ اليمف عف غيرىا مف الدكؿ العربية مف حيث الظركؼ السياسية كاالقتصادية 
كاالجتماعية، فقد عانى المجتمع اليمني مف كطأة الفقر كالتخمؼ، كسيطرة القيـ كالتقاليد القبمية التي 

رساء  دارية كاجتماعية يمكف أف تكفر الضمانات مؤسسات كقفت بالضد مف بمكرة كا  سياسية كا 
كالمقكمات األساسية لمسمطة لكي تقـك بدكرىا في تحقيؽ االستقرار في المجتمع، فضبل عف كجكد نظاـ 
سمطكم استمر ألكثر مف ثبلثيف عاـ كممارستو لسياسات تسمطية أسيمت في تركيز السمطة بيد 

قراطية، كنتيجة لذلؾ أخذت التظاىرات كاالحتجاجات الشعبية تنطمؽ النظاـ، كعممت عمى تغييب الديم
أرجاء اليمف لتطالب بالحد مف الفقر كالبطالة كتحقيؽ اإلصبلح السياسي عبر إجياض سيناريك في 

التكريث، كسرعاف ما كاجو الرئيس عمى عبداهلل صالح احتجاجات شديدة مف قبؿ قكل معارضة أساسية 
 في اليمف.

كتبياف أثرىا عمى ، الدراسة لرصد المكقؼ المصرم القطرم مف الحراؾ اليمنيكىنا، سعت 
 كذلؾ عمى النحك التالي: ،العبلقات الثنائية

 أواًل: لمحة عف الحراؾ اليمني

 اندلعت مصر، في مبارؾ حسني المخمكع الرئيس تنحي مع كتزامننا 2011 فبراير 11 في
 فيو نجح ما كىك صالح، اهلل عبد عمي اليمني الرئيس بإسقاط لممطالبة اليمف في سممية احتجاجات
 ىادم منصكر ربو عبد جاء حيث الثكرية، المكجة ارتدادات الستيعاب خارجي تدخؿ بعد اليمنيكف،

 الذم الشعبي االستفتاء في أغمبية عمى حصكلو بعد لميمنييف رئيسنا( صالح الرئيس عمي عبداهلل نائب)
 .صالح إسقاط عقب اليمف شيدتو

 خبلليا مف تمكنكا "،ميسمحة" بمعارضة لممشيد أخرل مرة عادكا ”صالح“ كرجاؿ الحكثييف لكفك 
 تدخؿ إلى دفع ما الكبرل، اليمنية المحافظات مف كعدد صنعاء اليمنية العاصمة عمى السيطرة مف

رة خطي سياسية انعكاسات إلى أدل مما الطرفيف بيف الحرب كتندلع ىادم، الرئيس أنصار لدعـ خميجي
 .(2016)عمارة،  عمى اليمف

 ،كاديمية لمدراسةحراؾ اليمني، استكجبت الضركرة األكلكى تتكصؿ الدراسة إلى تداعيات ال
 يمي:، كىي كما أبرز محطات الحراؾ اليمنيعرض 
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 مف كالخركج  السمطة النتقاؿ مبادرة الخميجي التعاكف مجمس دكؿ أعمنت، 2011 بريؿأ 3 في -
 التنحي الرئيس يعمف أف: األكؿ البند: بنديف مف مككنة األكلية بصيغتيا ةالمبادر  ككانت األزمة،

 .(2015)العميي،  نائبو إلى صبلحياتو كتسميـ  السمطة عف
 كبار مع صالح تكاجد حيث الرئاسة دار مسجد في الجمعة صبلة كأثناء ،2011 يكنيو 3كفي  -

 نقمو إلى أدت بالغة كحركؽ باتبإصا كأصيب الرئيس صالح لتفجير، المسجد تعرض دكلتو، رجاؿ
 صالح حراس مف 11 نحك العممية في كقتؿالعبلج،  أجؿ مف السعكدية العربية المممكة إلى

 .(31/12/2011)الشرؽ األكسط،  الشخصييف
، 2011يكليك  6يكنيو إلى  28إرساؿ بعثة لممفكضية السامية لتقصي الحقائؽ إلى اليمف مف  -

 طات قد استخدمت القكة بصفة مفرطة.عثة فإف السمكبحسب التقرير الذم أعدتو الب
، تبنى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة قرارا بشأف اليمف يديف فيو بشدة 2011 أكتكبر 21كفي  -

، كيدعك إلى التكقيع عمى كتنفيذ اتفاقية مف قبؿ السمطة اليمنية" استمرار انتياكات حقكؽ اإلنساف"
 .مجمس التعاكف الخميجي ض عمييا معانتقاؿ السمطة التي تـ التفاك 

، كقع الرئيس عمي عبداهلل صالح عمى اتفاقية مجمس التعاكف الخميجي، 2011نكفمبر  23في  -
الذم جاء فييا؛ نقؿ السمطة الفعمية إلى نائب الرئيس عبد ربو منصكر ىادم الذم سيكمؼ بعدىا 

، كمنح الرئيس كمف بتشكيؿ حككمة كحدة كطنية، كصياغة دستكر جديد بعد االنتخابات الرئيسية
 مف المبلحقة القانكنية كالقضائية.عمؿ معو خبلؿ فترة حكمو، الحصانة 

يمنح الرئيس حصانة كاممة مف  نان ، أقر مجمس النكاب اليمني قانك 2012يناير  21كفي  -
 .(5-4 :2012)تشيكك،  المبلحقات القضائية كالقانكنية

 ية كاف فييا عبد ربو منصكر ىادم مرشحان قامة انتخابات رئاسية تكافق، إ2012فبراير  21 في -
% ممف ليـ حؽ التصكيت 65تكافقيان، حيث خاص ىادم االنتخابات الرئاسية منفردا، كقد شارؾ 

 .(2015)العميي،  بات، فكاف انتخابو أشبو بالتزكيةفي االنتخا
   اليمني. البرلماف أماـ الدستكرية اليميف منصكر ىادم ، حمؼ2012فبراير  25في  -
 565 كعضكية ىادم، برئاسة ، تـ عقد الجمسة األكلى لمحكار الكطني،2013مارس  18 في -

 .(2014)نعماف،  المختمفة السياسية القكل مف عضكا
 الحكار كثيقة عنو انبثؽ الذم الكطني، لمحكار الختامية الجمسة عقدت 2014 بريؿأ 25 في -

 أف الحكثيكف كرأل فيدرالية، أقاليـ ةست إلى اليمف إلى تقسيـ الحكار أفضى كقد الشامؿ، الكطني
 تحت يقع الذم اإلقميـ ألف النتائ ، بتمؾ يقبمكا لمحياة، كلـ قابمة غير المعمف بتشكيميا األقاليـ،
 المكارد تنقصو حيث المركز، عف مستقبلن  تجعمو التي القكة مقكمات يمتمؾ ال التقسيـ، بعد سمطتيـ
 مف معتبران  مخزكنان  تضـ ألنيا إليو، الجكؼ منطقة لضـ ان عسكري تحرككا كليذا البحرية، كالمنافذ
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 تحركيـ أف بدا كقد ميدم، ميناء في بحرم منفذ عمى لمحصكؿ حجة مدينة نحك كتحرككا الطاقة،
 .(2015)عبد المجيد، برمتيا  السياسية العممية عمى سيقضي العسكرم

 كالشراكة السمـ اتفاقية ابعدى يكقعكف ، الحكثييف يدخمكف صنعاء، ثـ2014سبتمبر  21في  -
 .الكطنية

 الحرس مع اشتباكات كبعد الرئاسي، القصر نحك حكثية قكات تحركت ،2015 يناير 19 في -
 األسمحة مستكدعات عمى كاستكلكا الرئاسة، قصر عمى سيطرتيـ فرض في نجحكا الرئاسي،
 نحك تكجيكا حتى القصر عمى الحكثيكف سيطر أف كما الرئاسي، الحرس تخص التي كالذخيرة
 منصكر لمرئيس استقالتو تقديـ إلى الحككمة رئيس دفع كحاصركه، مما ىادم منصكر الرئيس منزؿ

 .(20/1/2015)سكام نيكز،  البرلماف إلى باستقالتو تقدـ بدكره الذم ىادم،
 البرلماف، حؿ متضمنان  ،"دستكرم إعبلف"تقكـ بإصدار  يف، جماعة الحكثي2015فبراير  6في  -

 إلدارة أعضاء خمسة مف لمرئاسة مجمسان  ينتخب ،عضكان  551 مف بديؿ كطني مسمج كتشكيؿ
 .(2015)خميفة،  انتقالييف عاميف لمدة الحكثية" الثكرية المجنة" رقابة تحت الببلد

 في منزلو مغادرة مف ىادم منصكر ربو عبد اليمني الرئيس تمكف ،2015 فبراير 21 كفي -
 التي الجبرية كاإلقامة الحصار مف شير نحك بعد دف،ع مدينة نحك متجيان  صنعاء العاصمة
 ألم شرعية ال أنو" فيو يؤكد بيانان  ىادم أصدر عدف، إلى كصكلو كفكر الحكثيكف، عميو فرضيا
 تمسكو أعمف كما صنعاء، عمى الحكثييف سيطرة بعد أم ،2014 سبتمبر 21 بعد اتخذت قرارات

  .شرعية أزمة إلى ظاىريان  األزمة كلتفتح الدستكرية، كالشرعية الخميجية بالمبادرة
 مارس 7 في أعمف ثـ الرياض، إلى الكطني الحكار بنقؿ ىادم طالب ،2015 مارس 3 يكـ كفي -

 اليـك في عدف في ليادم الصبيحي محمد الدفاع كزير أنضـ كقد لميمف، مؤقتة عاصمة" عدف"
 كاكتمكن الجنكب في فييالحكث غؿكتك  لمحكثييف، مكجية ضربة حينيا أعتبر الذم األمر كىك التالي،

  .رجب فيصؿ العسكرم كالقائد الصبيحي الدفاع كزير أسر كتـ صالح، بمساعدة لح  إسقاط مف
 أرسؿ اليمف، في األكضاع حكؿ األمف لمجمس طارئة جمسة ، كبعد2015مارس  22في  -

 المندب باب مضيؽ مف يقتربكف كباتكا اليمف، جنكب إلى جديدة عسكرية تعزيزات الحكثيكف
  ".الجزيرة درع" قكات كتدخؿ جكم بحظر الحككمة كطالبت االستراتيجي،

 التي" الحـز عاصفة" عممية بدء السعكدية العربية المممكة إعبلف حيث ،2015مارس  26 في -
عبلف عربية، دكؿ 10 بمشاركة اليمف، إلى الشرعية إعادة تستيدؼ  محظكرة منطقة اليمف أجكاء كا 

 .(16/4/2015مدراسات، )البدائؿ العربي ل
 التحالؼ قيادة أعمنت أف بعد ، بدء عممية إعادة األمؿ ضد الحكثييف، كذلؾ2015أبريؿ  21في  -

 الصكاريخ تدمير السعكدية الدفاع كزارة أعمنت حينما اليمف، في" الحـز عاصفة" عممية انتياء عف
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 بحكزة كانت كالتي المجاكرة، لدكؿكا السعكدية ألمف تيديدنا تشكؿ التي الثقيمة كاألسمحة البالستية
 .)عممية إعادة األمؿ، كيكبيديا( لصالح المكالية كالقكات الحكثييف ميميشيا

القكات المكالية لصالح أف السعكدية ال زالت متكرطة في اليمف، كأف الحكثييف ك  ويرى الباحث:
لؾ يطمقكف الصكاريخ بعيدة ال زاؿ يجتاز الحدكد السعكدية، كيحتؿ بعض قراىا كمدنيا، بؿ كأكثر مف ذ

صاركخان طكيؿ المدل  السعكدية، كما حصؿ عندما كجية القكات المكالية لصالح المدل ضد المدف
نحك مطار عسكرم في مدينة جدة، كأصاب ىدفو، ما دعا السمطات السعكدية لبلدعاء بأف ىذا 

 الصاركخ كاف مكجيان نحك مكة المكرمة.

 تتأثر فإنيا كبيرتيف، دكلتيف نفكذ نطاؽ في تقع دكلة أم مثؿاليمف كمف جية أخرل، يعتبر 
 كبالقياس تمؾ، الدكؿ سياسات بمردكد يتأثركف ما عادة الداخمييف الفاعميف أف كما كبلىما، أك بأحدىما

 متزعمة السعكدية نجد ناحية فمف كبيرة، تأثيرات منيما لكؿ كبيرتيف قكتيف بيف تقع فإنيا اليمف، عمى
 2000 طكلو يبمغ حدكدم بخط اليمف مع تشترؾ كالتي الدينية، مكانتيا بحكـ السني مياإلسبل العالـ
 ،اليمف مع جغرافية حدكد تمتمؾ ال التي الشيعي اإلسبلمي العالـ متزعمة إيراف أخرل ناحية كمف كـ،
 تيال الطائفية لمصبغة سببان  ييعد ذلؾ فإف كبالتالي الخمي ، منطقة في مؤثر دكر صاحبة أنيا إال

 ىادم، منصكر كنظاـ الحكثييف اليمف، داخؿ الصراع طرفي نجد فإننا لذا ،اليمف في الصراع صبغت
 مف تتككف التي السكانية التركيبة كبحكـ أنو إال سياسية، مكتسبات عمى األساس في بينيـ الصراع

 ائفي،ط أساس عمى لو أنصاران  منيـ طرؼ كؿ اجتذب سنة،% 70 مقابؿ الزيدية، الشيعة مف% 30
 .(16/4/2015)البدائؿ العربي لمدراسات،  الصراع طائفية تعزيز في ساىـ مما

 عبدربو" اليمني الرئيس قكات بيف مستمر مسمح بنزاع ،2015 مارس منذ يمر اليمف أف يذكرك 
 مف كحمفائيـ "الحكثييف" كالمتمرديف السعكدية، بقيادة "العربي التحالؼ" مف المدعكـ "ىادم منصكر
 بعد المعيكدة الميدانية سخكنتيا المكاجية كاستعادت ،"صالح عبداهلل عمي" المخمكع لمرئيس فالمكالي
 األمـ" رعتيا التي السبلـ مفاكضات مف الثالثة الجكلة فشؿ مع انتيى الذم النسبي اليدكء مف أشير

 .اليمنية األزمة طرفي بيف "المتحدة

 اليمف فيعسكرية  مكاقع عمى مستمرة جكية ضربات ،2015 مارس 26 منذ التحالؼ، كينفذ
كتيدؼ  اليمف، أنحاء كافة في صالح، لممخمكع المكالية كلمقكات( الحكثيكف) اهلل أنصار لجماعة تابعة

 في النزاع كأدل، ىادم منصكر عبدربو الشرعي الرئيس كعكدة الشرعية إعادة الضربات الجكية إلى
                                                           

  والثالثة في 2015، والثانية في مدينة بياؿ السويسرية منتصؼ ديسمبر 2015أجريت الجولة األولى في مدينة جنيؼ، منتصؼ يوليو ،
 .(2016)المنصوري، (، لكنيا فشمت جميعا في تحقيؽ السالـ 2016أغسطس  6وحتى  2016إبريؿ  21الكويت )
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 شخص 6600 قرابة مقتؿ إلى ،"المتحدة األمـ" اتإحصائي كبحسب التحالؼ، عمميات بدء منذ اليمف،
 .(2016)المنصكرم،  اآلخريف آالؼ عشرات كجرح

 الحراؾ اليمني الموقؼ المصري مف: ثانياً 

 شيدتو كما اليمنية القضية تطكرات مصر تابعت، 2011منذ اندالع الحراؾ اليمني في فبراير 
 ضكء في المصرية الخارجية السياسة أكلكيات مف باعتبارىا كسياسي، أمنى استقرار عدـ مف الببلد

، منظكمتيا في أساسيان  عنصران  كاألمني االستراتيجي البعد يظؿ كالتي البمديف بيف العبلقات خصكصية
 المتحدة األمـ قرارات بكافة كالترحيب اليمنية األراضي كحدة دعـ عمى دائمان  المصرم المكقؼ كارتكز
جراء السمميةن  التسكية تأييد عف فضبلن  اليمف، بشأف الصادرة األمف كمجمس  أجؿ مف كطني حكار كا 
 .(2016)رسبلف،  تكافقي لحؿ التكصؿ

 إلى لبلستماع رغبتيـ عمى بناءن  سابقيف ككزراء اليمنية الشخصيات مف العديد مصر استقبمتك 
 أك مجديان  اليمني الطرح تجد لـ مصر أف إال لؤلزمة، حمكؿ كطرح اليمف، في الكضع تخص أفكار
 مع كالتنسيؽ االئتبلؼ خبلؿ مف تعمؿ مصر أف ذاتو الكقت في مؤكدان  المكقؼ، تحريؾ في كاقعيان 

)عبكد،  الخميجية المبادرة أك الرياض مقررات كتنفيذ األمف مجمس قرارات عمى كبناءن  السعكدية،
2016). 

 اإلعبلف خمفية كعمى بصنعاء، الرئاسي القصر عمى السيطرة في الحكثييف نجاح اثر عمىك 
 مجمؿ عمى كاألمنية السياسية السيطرة فعميان  ليـ يضمف كالذم الحكثيكف أصدره الذم الدستكرم
 في سفارتيا بإغبلؽ 2015 فبراير 23 في قراران  القاىرة اتخذت فقد اليمف، في القائمة األكضاع
 بسحب كقامت بية،كالعر  الغربية السفارات مف عددان  اتخذتو الذم القرار مع اتساقان  صنعاء العاصمة

 ."األمنية األكضاع سكء" بسبب ىناؾ مف الدبمكماسية بعثتيا

 كعدد الخمي  دكؿ بمكاقؼ أسكة – عدف في المصرية السفارة فتح بإعادة المصرم القرار كبعد
 مارس 17 في اليمني بالرئيس الشرقاكم يكسؼ اليمف في مصر سفير كلقاء -الغربية العكاصـ مف

 اليمنية المصرية العبلقات أىمية عمى لمتأكيد جاء المقاء ىذا أف عمى قاكمالشر  شدد فقد ،2015
 أف إلى الفتان  ببعضيما، مرتبطاف اليمف كأمف مصر أمف أف كعمى ىادم لمرئيس الدستكرية كالشرعية
 لمبمديف الكاحد المصير عف تعبير ىك إنما اليمني القكمي باألمف المصرم القكمي األمف ارتباط

 .الشقيقيف

 فبراير 4 في لو تصريحات في مميش، مياب الفريؽ السكيس قناة ىيئة رئيس تشديد مع
 ىناؾ" إف قائبلن  األحكاؿ، مف حاؿ بأم المندب باب مضيؽ بإغبلؽ تقبؿ لف مصر أف عمى ،2015



 

033 
 

 اإلجراء ىذا ألف المضيؽ، إغبلؽ اليمف في المتطرفة الجماعات حاكلت إذا لمتدخؿ جاىزة عسكرية قكة
 لمصر، الكطني األمف كعمى السكيس، قناة عمى مباشر بشكؿ كيؤثر المصرم، القكمي مفاأل يمس

حيث  المخاكؼ، ىذه لمعالجة المصرية الخارجية مع الحكثي جماعةتكاصمت  فقدكبناء عمى ذلؾ؛ 
 مسؤكؿ ترأسو الذم الحكثي بالكفد كزارة الخارجية المصرية في مسؤكليف جمعت لقاءاتعقدت 
 2015 مارس مف األكؿ في القاىرة الكفد حيث كصؿ العزم، حسيف الجماعة في رجيةالخا العبلقات
 المصرية، كالقيادة الحكثييف بيف عبلقات فتح كلبحث العربية، الجامعة لدل اليمف مندكب لمقابمة
، السكيس قناة عمى ذلؾ كانعكاسات المندب باب مضيؽ عمى السيطرة بشأف مصر مخاكؼ كلتبديد

 لجماعة ممثميف بيف تـ لقاء عف البخيتي، محمد اهلل، أنصار لجماعة السياسي تبالمك عضكككشؼ 
 "كبيرة تفاىمات" عف كأسفر ،2015 فبراير مف األخيرة األياـ في باليمف المصرية السفارة مع الحكثي
 .(2016)أحمد، 

 لـ مالمصر  الجانب ألف لمصر، المطمكبة الطمأنة تحقيؽ فيتنجح  لـ الجماعة أف يبدك كلكف
نما جادة، ليست أنيا إلدراكو الحكثييف مف المقدمة بالتطمينات يقتنع  تأييد كسب منيا اليدؼ كاف كا 

 منذ الحكثييف، عمى المفركضة الدكلية العزلة شبو كسر في يسيـ مصر مف كدبمكماسي سياسي
 .2015 فبراير 6 في" الدستكرم اإلعبلف" إصدارىـ

 االعتبار في ككضعان  ،"المندب باب" في المبلحة ريةح بشأف المصرية المخاكؼ استمرار مع
 يكنيك، 30 بعد ما فترة خبلؿ لو الرئيسي الداعـ الخمي  دكؿ مع المصرم النظاـ تجمع التي المصالح

 لمحككمة الداعمة الدكؿ ائتبلؼ" نفذىا التي" الحـز عاصفة" لعممية مساندتيا القاىرة أعمنت فقد
 تمؾ في كبرية بحرية بقكات المشاركة االستعداد كأعمنت بؿ ،2015 مارس 25 في اليمف في" الشرعية
 الذم ىادم، كالرئيس اليمنية الحككمة مف مباشر لطمب استجابة السعكدية المممكة قادتيا التي العممية

 القاعدة تنظيمي كأيضان  ،"الحكثية الميميشيا مف كشعبو اليمف لحماية التدخؿ" إلى الخمي  دكؿ دعا
  (.عماف باستثناء) الخميجي التعاكف مجمس دكؿ عف صدر الذم البياف بحسب سبلمية،اإل كالدكلة

 السكيس، قناة في المبلحة بتأميف مصر مصمحةىك  التدخؿ العسكرم المصرمإف اليدؼ مف 
، ككذلؾ كقؼ المد الشيعي )الحكثيكف(، المندب باب مضيؽ عبر مباشر بشكؿ الحكثيكف ييددىا التي

 .(2015)الشماع،  بحرية قطع 3ك مقاتمة طائرة 13 مف مككنة محدكدة قكةب مصرحيث تشترؾ 

 مستقبؿ كأف الشرعية، الدكلة كرمكز لمؤسسات القاىرة دعـ المصرية، الخارجية كزارة كأكدت
 اليمنية السياسية األطراؼ جميع التزاـ أىميةك  المختمفة، السياسية األطراؼ بيف بالتكافؽ يتحدد اليمف

 كمخرجات التنفيذية كآلياتيا الخميجية المبادرة أساس عمى أممية برعاية السياسي ارالحك  بمكاصمة
 السبيؿ باعتبارىا الصمة ذات األمف مجمس كقرارات الكطنية كالشراكة السمـ كاتفاؽ الكطني الحكار
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 يةالجميكر  رئيس لنائب السيسي الرئيس استقباؿ في تجسد ما كىك الحالية، الببلد أزمات لحؿ الكحيد
 مع المصرم الكزراء رئيس لقاء ككذلؾ ،2015 يكليك في بحاح خالد الكزراء مجمس كرئيس اليمنية
 .2015 يكنيك في لمقاىرة األخير زيارة خبلؿ بحاح

 لميمف إنسانية مساعدات بإرساؿ ،2015 أغسطس في مصر قامت ىناؾ األكضاع تفاقـ كمع
 كصعكبة ،التحتية لمبنية تدمير مف عنو أسفرت ماك  ،المسمحة االشتباكات حدة تزايد مف يعانى الذل

 المصرييف األطباء مف عدد إيفاد عف فضبلن  الطبية، كالمستمزمات الغذائية المكاد عمى الحصكؿ
 .(2016)رسبلف،  اليمني الشعب ألبناء البلزمة الصحية الرعاية تقديـ في لممساىمة

 أحمد الدكتكر 2016أغسطس  14 في السيسي الفتاح عبد الرئيس استقبؿكمف جية أخرل؛ 
 ربو عبد الرئيس مف رسالة نقؿ، حيث لو المرافؽ كالكفد اليمنية، الجميكرية كزراء رئيس داغر بف عبيد

 الشرعية لمحككمة الداعمة مصر لمكاقؼ ببلده تقدير عف اإلعراب تضمنت السيسي إلى ىادم منصكر
 األمف مجمس في اليمف مصالح عف الدفاع خبلؿ مف أك ،العربي التحالؼ إطار في سكاء اليمف في

 .(2016)فتحي،  الدكلية كالمحافؿ

سبتمبر  6في  (الحكثي - اليمني النكاب بمجمس) كالمغتربيف الخارجية الشؤكف لجنة ثمنتك 
 ذلؾ جاء، ك اليمني كالشعب لميمف المساند المصرم النكاب بمجمس العربية الشؤكف لجنة مكقؼ 2016

 المصرم البرلماف في العربية الشؤكف لجنة رئيس إلى ة الشؤكف الخارجية اليمنية()لجن بعثتيا رسالة في
 الظمـ كرفع ،الحؽ مناصرة في كالقكمي اإلنساني دكرىـ مكاصمة إلى فييا كدعتو الجماؿ سعد المكاء
 الحصار كرفع الحرب إيقاؼ يتـ حتى (الغاشـ العدكاف) جراء اليمني كالشعب اليمف لو يتعرض الذم
 .(6/9/2016)الثكرة نت،  الخانؽ كالجكم كالبحرم رمالب

مكقؼ المصرم مف الحراؾ اليمني كاف نابع مف المصمحة القكمية العميا الأف  :الباحثويرى 
ف يفقد تبلقت مكاقؼ مصر مع مكاقؼ كؿ مف السعكدية كقطر في إدراؾ مدل تأثير الحكثيلمصر، 

، كتمثؿ ذلؾ في اشتراكيـ باب المندب مضيؽ عمى مصالحيـ كخاصة في حاؿ سيطرة الحكثيف عمى
، حيث كاف المكقؼ الرسمي المعمف  ربماىك دعـ شرعية الرئيس ىادم، كلكف  في عممية عاصفة الحـز

لدكؿ الخمي  بما فييا  -مضيؽ باب المندب  -عمى الشرياف الحيكم يككف المكقؼ الخفي ىك الحفاظ 
از عبرىا مف سيطرة الحكثييف عميو، البتركؿ كالغ الخمي  مف إنتاج دكؿالذم تمر منو ثمثي قطر، 

 كمكاجية النفكذ اإليراني في المنطقة.
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 الحراؾ اليمني الموقؼ القطري مفًا: لثثا

، كجدت قطر فرصة ذىبية ال تعكض 2010بعد انطبلؽ شرارة الحراؾ العربي في نياية 
يمنية التي عمادىا مف اإلخكاف كدخمت بكؿ ثقميا المادم كاإلعبلمي كالسياسي لمساندة المعارضة ال

 11المسمميف، ككانت قطر أكؿ دكلة تطالب النظاـ اليمني بالرحيؿ بعد اندالع الحراؾ اليمني في 
، كىذا ما دفع الرئيس اليمني عمي عبداهلل صالح ليقكؿ مخاطبان حشكدان مف مناصريو في 2011 فبراير

ف قكة شعبنا اليمني العظيـ، كليس مف قطر، "شرعيتنا نستمدىا م 2011أبريؿ  8ميداف السبعيف في 
 .(2013)المسممي،  لقطرية مرفكضة"ة اكالمبادر 

كشنت قناة الجزيرة معركة إعبلمية عمى النظاـ اليمني، فكاف مف الصعب عميو القدرة عمى 
لحالة مجاراتيا، كالذم لـ يتكاف عف اتياميا بإثارة الفتنة كانحيازىا لخصكـ النظاـ، ككانت الجزيرة في ا
عمي اليمنية قد تجاىمت المظاىرات الكبيرة المناصرة لمنظاـ مف القبائؿ التي ينتمي ليا الرئيس اليمني 

 .(196: 2013األشقر، ) عبداهلل صالح كالمتحالفة معو

كانت قطر في بداية الحراؾ ممتزمة سياسيان بالمبادرة الخميجية لمعالجة األزمة اليمنية، كلكف 
مة النظاـ بالتكقيع عمى المبادرة، كىجكمو عمى قطر كقناة الجزيرة، انسحبت قطر مع ما أسمتو بمماط

مف المبادرة الخميجية، كلكف يبدك أف السبب الجكىرم مف انسحاب قطر مف المبادرة الخميجية، ىك 
كلذلؾ؛ بدأ  ضع باليمف بما يتكافؽ مع مصالحياشعكرىا بأف السعكدية تستخدـ المبادرة لترتيب الك 

يكف بتحرؾ منفرد في الممؼ اليمني، حيث فتحكا قنكات خاصة كسرية مع جمعية اإلصبلح القطر 
اإلخكانية، كآؿ األحمر المنشقيف عف نظاـ عمي عبداهلل صالح، كما أجركا اتصاالت مع الحكثييف 

)مفتي،  السعكدييف لمشركعيـكطمبكا منيـ التنسيؽ مع جمعية اإلصبلح، لمحيمكلة دكف السماح لتنفيذ 
2012 :16). 

 25في  عقدت ثنائية قمة خبلؿ نجاد أحمدم اإليراني الرئيس ثاني آؿ حمد الشيخ طالبك 
 إنجاح أجؿ مف العربية الجزيرة جنكب في يجرم عما طيراف يد برفع طيراف في 2011أغسطس 

 عممية في يد ليا إيراف أف الى تشير معمكمات، كتـ ىذا الطمب بعد كجكد اليمف في الثكار مطالب
 .(26/8/2011)نبأ نيكز،  منو الحكثييف كخركج اليمف في الكطني المجمس تشكيؿ

مف مكقفيا المطالب برحيؿ النظاـ، كرفعت مف حدة التكثيؼ اإلعبلمي عمى  قطر كصعدت 
الحراؾ اليمني مف خبلؿ قناة الجزيرة، كالذم ساىـ في تصاعد حدة المظاىرات المناىضة لمنظاـ، مما 

، مع ضماف لو كأركاف نظامو 2011نكفمبر  23متكقيع عمى المبادرة الخميجية في دفعو في النياية ل
)شراب،  ، الرئيسيف التكنسي كالمصرمسبقو حصانة ضد المساءلة القانكنية، ليتجنب مصير مف

2014 :157). 
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كبعد خركجو مف السمطة، حمؿ الرئيس السابؽ عمى صالح الدكحة مسئكلية التخريب كالفكضى 
في ببلده، كما حمميا المسؤكلية عف التداعيات المستقبمية لمكضع بسبب تدخميا الذم التي كقعت 

لكف بكصكؿ الرئيس اليمني  (،4/9/2012)صحيفة الحياة المندنية، كصفو بالسافر في الشأف اليمني 
، 2012فبراير  25الحالي عبد ربو مصكر ىادم لمسطمة بعد انتخابو رئيسا لمجميكرية اليمنية في 

س الكزراء اليمني إلى العبلقات القطرية اليمنية عمى المستكل الرسمي مف جديد، كتكجو رئي عادت
بزيارة الرئيس اليمني الجديد  2012المتبادؿ في أغسطس  التنسيؽ، ثـ تكج 2012بريؿ الدكحة في أ

 .(2/8/2012)صحيفة الكطف،  بعض الممفات مى محسف األحمر لبحثلمدكحة برفقة المكاء ع

بكابة )براء في الجماعات اإلسبلمية، أف نفكذ القطرييف كبير في اليمف، مف خبلؿ كيرل خ
، حيث تحصؿ ىذه الجمعيات عمى األمكاؿ تحت غطاء (الجمعيات الخيرية ذات الخمفية اإلخكانية

األعماؿ الخيرية كاإلنسانية، كتذىب معظميا لشراء األسمحة كشراء الكالءات، كفي ظؿ انكشاؼ 
يراف في الحرب الدائرة في اليمف بيف السمفييف كالحكثييف، يتحدث  تفاصيؿ كثيرة عف دكر قطر كا 

مراقبكف لمشأف اليمني عمى أف الحكثييف المدعكميف إيرانيان، عجزكا عف حسـ المعارؾ ضد السمفييف 
يقكـ بيا القطريكف  المدعكميف مف حزب اإلصبلح اإلخكاني، كعزكا ذلؾ إلى عممية تسميح مقابمة

 .(12/1/2014العرب المندنية،  صحيفة) ف اليمفإلخكا

إف النفكذ القطرم باليمف بمغ مداه، بحيث أقدمت قطر عمى كساطة لئلفراج عف الرىينة 
السكيسرية المختطفة لدل تنظيـ القاعدة في اليمف بدكف إشعار الحككمة اليمنية، كىذا يكضح مدل 

ض الجيات اليمنية كخاصة حزب المؤتمر النفكذ كالتدخؿ القطرم في اليمف، مما أثار غضب بع
الشعبي الذم يرأسو صالح كالحكثييف كاألحزاب اليسارية كبعض أطراؼ في الحككمة اليمنية، كاعتبر ما 

 .(2013)المسممي،  قامت بو استخفاؼ بالدكلة اليمنية

بمساعدة مف قكات الحرس  ،2014سبتمبر  21الحكثيكف عمى صنعاء في  ةسيطر كبعد 
كالقكات الخاصة اليمينة المرتبطة بالرئيس السابؽ عمى عبداهلل صالح، كقد اتيـ عبد الممؾ الجميكرم 
في أكثر مف خطاب الرئيس ىادم بالفساد كدعـ اإلرىاب، كىاجـ  -قائد الحركة الحكثية –الحكثي 

بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، كحاصركا  2015يناير  19الحكثييف منزؿ الرئيس ىادم في 
معسكرات لمجيش كمجمع دار الرئاسة. كنتيجة  كاقتحمكار الجميكرم الذم يقيـ فيو رئيس الكزراء، القص

، 2015يناير  22في  استقاالتيـلذلؾ قدـ الرئيس عبد ربو منصكر ىادم كرئيس الكزراء خالد بحاح 
لحكثيكف كلـ يعقد البرلماف جمسة لقبكؿ االستقالة أك رفضيا حسب ما ينص عميو الدستكر، كأعمف ا

، كقامكا بإعبلف حؿ البرلماف، كتمكيف "المجنة 2015فبراير  6بياف أسمكه بالػػ "إعبلف الدستكرم" في 
ب ز كبالرغـ مف النجاحات العسكرية كالتحالؼ مع ح الحكثي لقيادة الببلد، الثكرية" بقيادة محمد عمى
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ة كاسعة. كظؿ الرئيس المستقيؿ المؤتمر الشعبي العاـ، إال أف االنقبلب كاجو معارضة داخمية كدكلي
دم ، كاستطاع ىااستقالتوىادم كرئيس الكزراء قيد اإلقامة الجبرية التي فرضيا مسمحكف حكثيكف منذ 

في  استقالتو، كمنيا تراجع ىادم عف 2015فبراير  21تجو إلى عدف في الفرار مف اإلقامة الجبرية، كا
 اتخذتف جميع القرارات التي يف غير شرعي. كقاؿ "إالحكثي انقبلبرسالو كجييا لمبرلماف، كأعمف أف 

)القاؽ،  صنعاء مف قبؿ ميميشيات الحكثييف سبتمبر باطمة كال شرعية ليا"، كىك تاريخ احتبلؿ 21مف 
2015 :191). 

 مجمس دكؿ خارجية كزراء اجتماع ختاـ في العطية خالد القطرم الخارجية كزير أعمف قدك 
 يرعاه أف المقرر الكطني الحكار أف ،2015 مارس 12 في الرياضب عقد الذم الخميجي، التعاكف
 ذلؾ في بما اليمنية، األطراؼ مف أيان  تستثني ال اليمني، الرئيس مف دعكة عمى بناءن  المجمس

 الكقت نفس كفي السياسية، بالمشاركة الحكثييف أماـ أفقان  تفتح خميجية تطميف رسالة في الحكثيكف،
)أحمد،  كأبكظبي الرياض مف كؿ أعمنتيا التي القائمة حسب ،"إرىابية" عةكجما تصنيفيـ حاجز تكسر

2016). 

، إلى قادة دكؿ 2015مارس  24ثـ تقدـ الرئيس اليمني عبد ربو منصكر ىادم برسالة بتاريخ 
فييا التدىكر الشديد كبالغ الخطكرة لؤلكضاع األمنية في الجميكرية  مجمس التعاكف الخميجي، مكضحان 

جراء األعماؿ العدكانية المستمرة كاالعتداءات المتكاصمة عمى سيادة اليمف التي قاـ كال يزاؿ اليمنية 
تفتيت اليمف كضرب يقـك بيا االنقبلبيف الحكثيكف بمساعدة كتحفيز مف قكل داخمية كخارجية، بيدؼ 

كطمب منيا،  كناشد الدكؿ الخميجية لمكقكؼ إلى جانب الشعب اليمني لحماية اليمف، أمنو كاستقراره،
( مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كاستنادان 51استنادان إلى مبدأ الدفاع عف النفس المنصكص عميو في المادة )

إلى ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية كمعاىدة الدفاع العربي المشترؾ، تقديـ المساندة الفكرية بكافة الكسائؿ 
اليمف كشعبو مف العدكاف الحكثي المستمر كردع  كالتدابير البلزمة بما في ذلؾ التدخؿ العسكرم لحماية

 مى مدينة عدف كبقية مناطؽ الجنكب.اليجـك المتكقع حدكثو في أم ساعة ع

كقد كافقت المممكة العربية السعكدية عمى الطمب اليمني، حيث أعمنت كؿ مف السعكدية 
يا قررت التحرؾ إن 2015مارس  26كاإلمارات كالككيت كالبحريف كقطر في بياف مشترؾ بتاريخ 

لحماية اليمف مما كصفتو بعدكاف المميشيات الحكثية، فيما امتنعت سمطنة عماف عف االشتراؾ بيذه  
العممية. كفي كقت الحؽ أعمنت أربعة دكؿ عربية كىي األردف كمصر كالمغرب كالسكداف، عف تأييدىا 

" لم لئلجراء ساعدة الشرعية في استعادة الخميجي كمشاركتيا بعمميات ما اسمي بػػ "عاصفة الحـز
 .(192: 2015)القاؽ،  راني في اليمفالسمطة كتحجيـ التدخؿ الشيعي االي
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القمة  تأيد ،2015 مارس 29ك 28 يكمي الشيخ بشـر انعقدت التي العربية القمةكفي 
 بيانيا في كذلؾ كقررت اليمف، في الخميجية الدكؿ ائتبلؼ يقكدىا التي العسكرية العممية العربية
 .(2016)أحمد،  اختيارية فييا المشاركة تككف أف عمى مشتركة عسكرية عربية قكة بتشكيؿ الختامي

 "3-مف نكع "زلزاؿ  باليستية صكاريخ عدة إطبلؽ الحكثيكف، أعمف، 2016 يكليك 19 في
 الجكية الغارات عمى ردان  كذلؾ نجراف، بمنطقة "115"المكاء  السعكدم الكطني لمحرس معسكر عمى
 .(Arabic RT, 20/7/2016) اليمف في الرياض بقيادة العربي حالؼلمت

، حيث اليمف مع لمسعكدية الجنكبية الحدكد في يقاتمكف قطرييف جنكدككانت قطر قد أرسمت 
 يناشدكنيا )كالدة األمير تميـ( المسند مكزة الشيخة لىإ عاجمة رسالة قاـ الجنكد القطرييف بإرساؿ

، الصناديؽ في سبقيـ كمف إعادتيـ يتـ فأ قبؿ البحرينييف بالجنكد سكةأ حياءأ قطر لىإ بإعادتيـ
الجنكد القطرييف في رسالتيـ إلى ىركب الجنكد السعكدييف مف مكاقعيـ، ككعدت الشيخة مكزة  كأشار

 .البحريف ممؾ قبميـ مف فعؿ كما الجنكد إلعادة تميـ الشيخ مع ذلؾ كتناقشبأنيا ستنظر في األمر 

 سحب فأ مكزة الشيخة 2016سبتمبر  5في  السعكدم الممؾ نجؿ سمماف فب محمدكأخبر 
 سكؼ ذلؾ فعمت ذاإ قطر دكلة فكأ السعكدييف جنكدمل النفسية اليزيمة مف يزيد سكؼ القطرييف الجنكد
 لك الخميجي التعاكف مجمس في قطر دكلة عضكية جميدبت ىددالتحالؼ، ك  في الدكؿ بقية عمى تؤثر

 اليمف مع الحدكد عمىالسعكدم  الجيش جانب إلى يقاتمكف الذم القطرييف الجنكد استعادة طمب كررت
 .(5/9/2016)مكقع يمنات، 

مف جنكدىا، أثناء  3، أعمنت القكات المسمحة القطرية، مقتؿ 2016تمبر بس 13كفي 
في اليمف، كفي نكفمبر ” إعادة األمؿ“مشاركتيـ ضمف قكات التحالؼ العربي المشاركة في عممية 

تيا في العمميات أعمنت قطر مقتؿ أكؿ عسكرم بيف صفكفيا، بعد شيريف عمى مشارك 2015
 .(13/9/2016)أخبار الشرؽ األكسط،  العسكرية باليمف

                                                           
  2016-2015خالؿ عامي  الصواري  التي أعمنت جماعة الحوثي استيداؼ المممكة العربية السعودية بيا تواع ومواصفاأنبعض، 

 وىي:
 كـ. (65)آالؼ شظية، مداه  10كجـ، كعدد الشظايا  500متر، كزف الرأس  6ىك صاركخ يمني محمى الصنع، طكلو  :3-زلزاؿ -
أرض، يعمؿ عمى مرحمتيف  - كتعديمو محميا ليصبح صاركخ أرضجك، تـ تطكيره  -( أرض2ىك صاركخ ركسي )ساـ  :1-القاىر -

شظية، المدل الحالي بعد التطكير  8000كجـ، عدد الشظايا  200طف، كزف الرأس  2متر، كزنو  11بالكقكد الصمب كالسائؿ، طكلو 
 ( كـ.250كالتعديؿ )

 كـ. (300)كجـ، مداه  985ف الرأس كجـ، ، كز  5.900متر، كزنة 11.25أرض، طكلو  –ىك صاركخ ركسي، أرض  :B-سكود -
 كـ. (320)أرض، مداه  -صاركخ أرض :5-ىواسونغ -
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: المعممي اهلل عبد المتحدة األمـ لدل الدائـ السعكدم المندكب أكد، 2016سبتمبر  15كفي 
"، الصنع إيرانية كقذائؼ صكاريخ باستخداـ تمت الحدكدية السعكدية المدف عمى الحكثييف ىجمات أف"

 أف المعممي كأكضح، اليمف في لمحكثييف" األسمحة تيريب" لػ حد بكضع المتحدة األمـ المعممي كطالب
 قصؼ فييا بما صالح، اهلل عبد عمي السابؽ الرئيس كأنصار الحكثييف ليجمات" ضحية" السعكدية
 التحتية البنية في كدمار كالممتمكات األركاح في بخسائر بتسب ما الباليستية، كالصكاريخ بالقذائؼ
 .(Arabic RT, 15/9/2016) "كالمدارس بالمستشفيات لحقت كأضرار

 حسف" الركف العقيد قتؿ مف السعكدية المسمحة القكات تتمكن، 2016سبتمبر  25كفي 
 كمقتؿ اليمف، مع السعكدية كدالحد عبر تسمؿ محاكلة أثناء "الحكثييف" لػػ الخاصة القكات قائد "الممصي

 التحؽ حيث الحكثي، التمرد أركاف أحد "الممصي" كيعد، برفقتو كانكا الذيف الحكثية العناصر مف كثير
 المخمكع الرئيس لنجؿ األيمف الذراع كاف كما صنعاء، العاصمة عمى استيبلئيـ فكر "الحكثييف"بػ
 في "اإلرىاب مكافحة كتيبة" يسمى لما قائدان  ككاف منو، المقربيف كأحد حراساتو، كرئيس ،"صالح"

 .(2016)المنصكرم،  الصباحية معسكر

 باالنضكاءكاكتفت  ،حراؾ اليمنياللـ تضطمع بدكر متميز في  كمصر أف قطر :ويرى الباحث
 كعممية إعادة األمؿ في عممية الحـز كالذم تمثؿ في مشاركتيـ تحت لكاء مجمس التعاكف الخميجي

في ىذا الحراؾ تبلقت مكاقفيـ  مف مصر كقطر بلا كي  خر نجد أف  ، كمف جانب آسعكديةالتي قادتيا ال
لف تسمح بأم حاؿ مف لما فيو تحقيؽ لمصالحيـ العميا المتمثؿ في عدـ إغبلؽ باب المندب، فمصر 

 ر محرؾ اقتصادم استراتيجيستغمؽ قناة السكيس التي تعتبر لمص بإغبلقوألنو  ؛بإغبلقوحكاؿ األ
لمقابؿ قطر التي تمر صادراتيا البتركلية كالغازية مف باب المندب إلى أكركبا كتركيا كالعالـ، لف كفي ا
كمف خمؼ الحكثييف إيراف، كبذلؾ تككف إيراف قد  كسيطرة الحكثييف عميو بإغبلقو ىي كذلؾ تسمح

 أحكمت السيطرة عمى ممر مائي ميـ جدان لكؿ الدكؿ العربية.
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 القطرية –عمى  العالقات المصرية  الميبي وأثره: الحراؾ المبحث الثاني

 تمييد

تأثرت ليبيا بالحراؾ الذم شيده الكطف العربي كبخاصة الحراؾ التكنسي كالمصرم المذاف 
أطاحا بالرئيس التكنسي زيف العابديف كالمصرم حسنى مبارؾ باإلضافة النييار ثقافة الخكؼ مف 

فاسدة مما دفع الميبييف إلى المطالبة بإصبلحات سياسية السمطة كطغياف نظرة دكتاتكرية األنظمة ال
 كاقتصادية كاجتماعية، تحقيؽ الكرامة كحقكؽ االنساف كالتحرر مف االضطياد.

كىنا، سعت الدراسة لرصد المكقؼ المصرم القطرم مف الحراؾ الميبي، كتبياف أثرىا عمى 
 كذلؾ عمى النحك التالي: ،العبلقات الثنائية

 ف الحراؾ الميبيأواًل: لمحة ع

كقاد ىذه  ،في مدينة بنغازم 2011براير ف 17انطمقت شرارة الحراؾ الميبي يكـ الثبلثاء 
كصياغة دستكر جديد لمببلد تضمف  بإصبلحات سياسية كاقتصادية، االحتجاجات شباف طالبكا

ؿ األجيزة المشاركة الفعمية لمشعب، ككضع حد النتياؾ الحقكؽ المدنية لممكاطنيف كالتعذيب مف قب
طبلؽ حرية الرأم كالتع األمنية كمسؤكليف سياسييف، كحرية تشكيؿ بير، إلى جانب رفض األحزاب كا 

استمرار العقيد معمر القذافي في السمطة التي كصؿ إلييا عقب انقبلب عسكرم في األكؿ مف سبتمبر 
 .عمى الممؾ السنكسي 1969

كقد  ح مختمفة مف المجتمع الميبي،ئشخصية مف شرا 213جاءت تمؾ المطالب في بياف كقعو 
عطمت السمطات الميبية خبلؿ الحراؾ خدمات الياتؼ الجكاؿ كاإلنترنت جزئيان في محاكلة الحتكاء 

كفي خطاب  ،كتكتيراالجتماعي فيسبكؾ  ؿاالحتجاجات، كما حجبت مكقع الجزيرة نت كمكقعي التكاص
ي المحتجيف بالحرب حتى النياية، كمكاجية عقكبة مطكؿ بثو التمفزيكف الميبي تكعد العقيد معمر القذاف

)شمش،  قة كمتعاطي الحبكب المخدرة"اإلعداـ، كما كصؼ المحتجيف عمى حكمو بػػ "الجراذيف كالمرتز 
2013: 28-29). 

حيث استعاف القذافي  حداث المتتالية بدأت االحتجاجات الشعبية تأخذ طابعان مسمحان كضمف األ
، مما أدل لمتصادـ فريقية، فقتؿ المئات مف الميبييفأقة الذيف جمبيـ مف دكؿ بآالؼ العناصر مف المرتز 

افة أنكاع األسمحة، مما حكؿ العسكرم العنيؼ بيف الثكار كالكتائب التابعة لمعمر القذافي، مستخدميف ك
، الحراؾ السممي إلى حراؾ مسمح يسعى لئلطاحة بمعمر القذافي الذم قرر القتاؿ حتى المحظة األخيرة

 ؿ الدكلي بشرعية عربية كفؽ قراركصؿ األمر لمتدخالميبية  كبسبب سكء األكضاع في األراضي
اتخاذ االجراءات بمجمس األمف الدكلي الذم طالب  2011مارس  2في  "7298ة "الجامعة العربي
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 26" في 1970كقرار مجمس األمف "، الكفيمة لحماية المدنييف بما في ذلؾ الحظر الجكم عمى ليبيا
" 1973كقرار مجمس األمف "كمالية عمى النظاـ، كالذم قرر فرض عقكبات دبمكماسية  2011فبراير 

 .كالذم تمثؿ بفرض منطقة حظر طيراف عمى القكات الجكية الميبية 2011مارس  17في 

ة مف حمؼ فانضـ حمؼ الناتك لمحراؾ المسمح بعد طمب المعارضة الميبية كجامعة الدكؿ العربي
كتمكف  ،الذم استجاب كقاـ بقصؼ المكاقع العسكرية التابعة لمقذافيخؿ العسكرم، الناتك التد

المعارضكف مع األياـ مف احكاـ السيطرة عمى الشرؽ الميبي كسيطركا عمى معاقؿ القذافي الكاحد تمك 
، تدفقت القكل المعارضة عمى العاصمة طرابمس، حيث تمت 2011 غسطسأ 21كفي يـك  ،اآلخر
، عندما قامت قكات 2011أكتكبر  20قذافي منيا، حتى يكـ ا دكف مقاكمة، كخرج العميي ةيطر الس

القذافي كىك بطريقة لمدينة "سرت"، كتـ اعتقالو مف قبؿ الثكار الميبييف كمف ثـ الناتك بقصؼ مككب 
 الميبي كتسممو إدارة شؤكفقتمو، كأعمف المجمس الكطني االنتقالي بعد مقتؿ القذافي انتصار الحراؾ 

كقد قتؿ خبلؿ الحراؾ ، لمحككمة االنتقالية الببلد، كفي نياية أكتكبر تـ انتخاب عبد الرحيـ الكيب رئيسان 
 .(126-125 :2015)القاؽ،  يبي أكثر مف خمسيف ألؼ شخصالم

 الحراؾ الميبيالموقؼ المصري مف : ثانياً 

بقرابة شير، فإف  ألف مصر انطمؽ حراكيا ضد مبارؾ قبؿ الحراؾ الميبي ضد القذافي نظران 
؛ خشية انتقاؿ "العدكل" إليو، كىك ما حدث بالفعؿ؛ المصرم حراؾلمالقذافي كاف مف أشد المعارضيف 

فبعد سقكط مبارؾ كتكلي المجمس العسكرم الحكـ، شيدت العبلقة حالة مف التكتر السيما في ظؿ 
، كىك ما حراؾلم متحمسان  ، حيث لـ يكف المجمسالميبي حراؾالالمكقؼ الباىت لممجمس العسكرم مف 

ثار حالة مف االستياء لدل صفكؼ الثكار خاصة المجمس الكطني االنتقالي الميبي الذم كاف يقكد أ
عدـ التحمس ىذا يمكف إرجاعو لعدد مف األسباب مف بينيا االستثمارات الميبية ك الثكرة في حينيا، 

عف تنسيؽ العبلقات بيف  اف مسؤكالن الضخمة في مصر التي كاف يسيطر عمييا "قذاؼ الدـ"، الذم ك
سميمو لمسمطات الميبية بعد البمديف، فمـ يستجب المجمس العسكرم الحاكـ كقتيا في مصر لطمبات ت

 .حمؿ الجنسية المصرية )أمو مصرية(بدعكل أنو شخص ي ،حراؾال

ت مف عنؼ ميميشيا رفضت السمطات المصرية السماح لؤلسر الميبية بالمجكء إلى مصر ىربان ك 
القذافي، حيث تـ غمؽ منفذ السمكـ الحدكدم في كجكىيـ كمنعيـ مف دخكؿ مصر، فيما تـ السماح 

الخاص  1973المصرية في تنفيذ قرار مجمس األمف رقـ ، كلـ تساىـ السمطات لؤلجانب بالعبكر
كىك  بالمشاركة في التحالؼ الدكلي لمقياـ بعمميات عسكرية لحماية المدنييف مف ميميشيات القذافي،

سماح ، ك القرار الذم شاركت فيو كؿ مف قطر كاالمارات كتركيا، في حيف لـ تحرؾ مصر ساكنان 
افي" عمى القمر "قناة الجماىيرية التابعة لمقذلمحراؾ الميبي  المجمس العسكرم بإطبلؽ فضائية مناكئة
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إعادة بث قناة  حمؿ فيو مسؤكلية صدر مجمس ثكار طرابمس بيانان أ ،كنتيجة لذلؾ الصناعي نايؿ سات
غبلؽ السفارة إبالرد عبر إغبلؽ الحدكد، ككذلؾ  الجماىيرية إلى المجمس العسكرم في مصر كىدد

تأخر اعتراؼ المجمس العسكرم بالمجمس الكطني الميبي، ككذلؾ تأخر زيارة ، ك المصرية في طرابمس
ح الحراؾ، حيث جاءت رئيس المجمس العسكرم المصرم، "المشير حسيف طنطاكم" لميبيا لمتينئة بنجا

الزيارة بعد سقكط القذافي بثبلثة أشير؛ مما أدل إلى استقباؿ غير الئؽ لو مف قبؿ بعض الثكار الذيف 
 بي كليس مع أعكاف القذافي"لمصر مع الشعب المي االستراتيجيةرفعكا الفتات مكتكب عمييا "المصالح 

 .(20/12/2013)القدس العربي، 

، كاف ىناؾ سعي لتصحيح مسار 2012سي لمحكـ مطمع يكليك محمد مر  كصكؿ الرئيسكبعد 
يارة العبلقات؛ لذا جاءت زيارة رئيس مجمس الكزراء الميبي السابؽ عبدالرحمف الكيب لمصر، ىذه الز 

مف تكلي مرسي الحكـ، كانت مثمرة  ، أم بعد شير تقريبان 2012غسطس أالتي تمت في السادس مف 
)القدس العربي،  لمحكرية ذات األىمية، كىي كاآلتيديد مف القضايا المغاية، حيث تـ االتفاؽ عمى الع

20/12/2013): 

  ضبط عمميات التيريب عبر الحدكد مف خبلؿ االتفاؽ عمي تشديد إجراءات الرقابة عمى المنافذ
عمميات تيريب البضائع كالسمع التي تؤثر سمبا عمي الصناعات المحمية الحدكدية المشتركة، لمنع 

 بجانب تأثيرىا السمبي عمى إيرادات مصر مف الرسـك الجمركية كالضرائب. بالبمديف
 كلمحيمكلة دكف الدخكؿ غير  ،كضع ضكابط لتسييؿ إجراءات الحصكؿ عمى التأشيرات لممصرييف

 الشرعي لبعض المصرييف لؤلراضي الميبية عبر الحدكد.
 ،فمف جانبيا أكدت الحككمة  مساندة كؿ طرؼ لمطرؼ األخر فيما يتعمؽ باحتياجاتو بعد الحراؾ

المصرية استعدادىا تقديـ جميع أكجو الدعـ لميبيا، كالمساعدة في عمميات بناء المؤسسات الميبية 
مف خبلؿ تقديـ الدعـ الفني بجانب تدريب الككادر الميبية، كفي المقابؿ أكدت الحككمة الميبية 

المصرية كتعزيز عبلقات التعاكف اىتماميا بزيادة كمضاعفة االستثمارات الميبية في السكؽ 
تقديـ كؿ  ، كأيضان حراؾعادتيا لحجميا الطبيعي قبؿ الاالقتصادم كدعـ حركة التجارة البينية كاست

 رات لمشاركة الشركات المصرية في جيكد إعادة اإلعمار بميبيا.يالتيس
  ألؼ برميؿ مف النفط الخاـ الميبي يكميان لمدة عاـ. 30االتفاؽ عمى شراء 

 إطاحة) 2013يكليك  3حدث في مصر في  لرغـ مف عدـ االرتياح الميبي الرسمي لماكبا
لرئيس محمد مرسي( خشية تكراره في ليبيا، السيما كأف الببلد لـ تشيد كضع الدستكر، باقيادة الجيش 

يما أك اختيار رئيس لمببلد، أك حتى كجكد برلماف دائـ؛ بالرغـ مف كؿ ىذا، إال أنو كاف ىناؾ انقساـ ف
يتعمؽ بكيفية التعامؿ مع السمطات الحاكمة في مصر السيما بعد فض اعتصامي ميداني رابعة 

 .(20/12/2013)القدس العربي،  2013غسطس أ 14العدكية كالنيضة لمؤيدم مرسي في 
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كدعت جماعة اإلخكاف المسمميف الميبية، ككذلؾ حزب العدالة كالبناء التابع ليا، المؤتمر 
الحككمة الميبية المؤقتة إلى التنديد بما كصفيا بالطريقة "اإلجرامية" التي تعاممت بيا الكطني العاـ ك 

 السمطة العسكرية المصرية مع معتصمي مؤيدم مرسي كما خمفو مف قتمى كجرحى كمعتقميف.

كما انتقد حزب العدالة كالبناء زيارة رئيس الكزراء الميبي عمي زيداف لمصر في سبتمبر 
بل مف الرئيس المؤقت عدلي منصكر، ككزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، عمى اعتبار ، كلقاءه ك2013

أف مثؿ ىذه الخطكة ىي بمثابة "اعتراؼ باالنقبلب"، لكف مف الكاضح أف الحككمة الميبية فضمت 
الخاصة بضبط الحدكد عمى ما عداىا، مع ضركرة عدـ تأييد القاىرة  تغميب االعتبارات األمنية تحديدان 

 :(20/12/2013)القدس العربي،  يبيا تصكرا لمعبلقة يتضمف ما يميمكؿ القذافي، كفي ىذا قدمت للف

  االتفاؽ عمى خطة دفاع كتأميف مشترؾ لمحدكد، كمنع عمميات تيريب األسمحة كبعض المكاد
 المخدرة، مع التزاـ الجانبيف تبادؿ المعمكمات مف خبلؿ التعاكف بيف كزارتي الدفاع. 

 بيا عمى إعادة كامؿ العمالة المصرية إلى سابؽ عيدىا خبلؿ نظاـ معمر القذافي، مكافقة لي
كضماف حقكقيا في حالة مساندة الحككمة المصرية لممطالب الميبية، فضبلن عف التزامو بتزكيد 

 مصر بالنفط طبقان لبلتفاؽ الذم كقع خبلؿ حكـ الرئيس محمد مرسي. 
  ر  جاء ىذه الخطكة لحيف ضبط األكضاع عمى الحدكد بينيا. تأجيؿ فتح التأشيرة بيف الجانبيف كا 

؛ لكف كبالرغـ مف ىذه الزيارة، إال أنو كانت ىناؾ عدة مؤشرات عمى حدكث تكتر في العبلقة
مف زيارة زيداف لمصر، اعترضت مجمكعة مسمحة  ، أم بعد شير تقريبان 2013كتكبر أففي شير 

 عمى سجف السمطات المصرية عددان  "إجدابيا" احتجاجان  ليبية، شاحنات يقكدىا سائقكف مصريكف بمنطقة
عف ىؤالء، كبعدىا  باألفراجمف الميبييف، حيث قامت باحتجاز السائقيف كرىائف حتى تقكـ القاىرة 

أغمقت السمطات المصرية حدكدىا البرية مع ليبيا، كمنعت رعاياىا مف دخكؿ األراضي الميبية، ككذلؾ 
   مف ليبييف، كما منعت الميبييف مف دخكؿ مصر. النساء المصريات المتزٌكجات

محمد  المصرم، كتـ طرد السفير 2013في ديسمبر  الميبية –تكترت العبلقات المصرية ك 
أبكبكر مف طرابمس، كذلؾ عمى خمفية الحكـ ببراءة أحمد قذاؼ الدـ، أحد أبرز رمكز نظاـ الرئيس 

مصرية السابؽ، ككجو رئيس الحككمة الميبية عمي الراحؿ معمر القذافي، كمنسؽ العبلقات الميبية ال
لمسمطات المصرية لسماحيا ألحمد قذاؼ الدـ بالحديث لكسائؿ اإلعبلـ بعد  ضمنيان  زيداف، انتقادان 

نما  إخبلء سبيمو، كالقضية التي تمت تبرئتو منيا ال تتعمؽ بأعماؿ الفساد التي ارتكبيا في ليبيا، كا 
لؾ )كسط اء كجكد بعض المطمكبيف الميبييف بداخؿ شقتو في الزمالمقاكمتو السمطات المصرية أثن

عمى أفراد الشرطة، فقتؿ اثنيف منيـ كىي القضية التي يرل طبلؽ النار إالقاىرة(، مما دفعو إلى 
حدل إو إلى السمطات الميبية باعتباره البعض أنيا تمت باالتفاؽ مع قذاؼ الدـ ذاتو، لمنع تسميم
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عف ككنو المسؤكؿ عف  قربة مف القذافي، كالمتيمة بأعماؿ فساد، فضبلن الشخصيات التي كانت م
 االستثمارات الميبية كممؼ العبلقات مع مصر.

مرة تكتر سرعاف ما ىدأ ليميد لعكدة التقارب الذم تحكمو الجغرافيا كالتاريخ كلكف ىذه الكىذا ال
ه بعبد الفتاح السيسي كقراره بالسير عمى المكاء المتقاعد خميفة حفتر تأثر  مع فريؽ مف الميبييف، لـ يخؼً 

استقبمت ك ، 2011في ليبيا ما بعد حراؾ فبراير  نفس خطاه لتغيير الخريطة السياسية اليشة أصبلن 
الف الثني كاف  مف القاىرة بدعـ الثني، كاف ذلؾ مكقؼ صريحان ك القاىرة رئيس الكزراء عبد هلل الثني 

 .(17/2/2015رة نت، )الجزي لمجدؿيمثؿ برلماف طبرؽ المثير 

حيث بداية التحكؿ في ىذه العبلقات نشأت مف بداية تعثر التجربة الديمقراطية في ليبيا، 
كلكف في مرحمة المجمس االنتقالي  ؛انطبلقة كاعدة ككانت تحقؽ انجازات ميمة ىذه التجربة انطمقت

ثير مف مراكز النفكذ كخاصة حدثت تعثرات في مسيرة البناء الديمقراطي في ليبيا مما أتاح المجاؿ لك
ظيرت في  في ليبيا كأقامكا في مصر، كأيضان  حراؾالنزحكا نتيجة أحداث  الذيفما يتعمؽ بالميبييف في

الداخؿ الميبي بعض الحركات كبعض التنظيمات تقدـ مشركعات متقاربة أك متماىية مع تطكر النظاـ 
خؿ أكثر مف جانب النظاـ المصرم في ىذه النقمة أتاحت المجاؿ لتد، ك (نظاـ السيسي)المصرم 

امتعاض أكثر مف جانب المسؤكليف الميبييف لما يأتييـ مف مصر مف نفكذ كمف  الشؤكف الميبية كأيضان 
 المضاد حراؾالتمثؿ تيار  التيتيديد كمف تدخبلت مباشرة كغير مباشرة كمف دعـ لبعض المجمكعات 

ة في مسار مختمؼ تماما عما كاف في السابؽ كىذا كلذلؾ دخمت العبلقات الميبية المصري ،في ليبيا
المسار طبعا ييدؼ إلى تكظيؼ العناصر الميبية المقيمة في مصر إلمكانياتيا كقدراتيا كلمكاردىا 
المالية كاالستثمارات الميبية، حتى االستثمارات التي كانت مممككة لمدكلة الميبية تـ تكظيفيا ضد 

 .الميبيةالتجربة 

كبشكؿ مباشر في الصراع الميبي  ل سعي النظاـ المصرم بشكؿ أكثر عمميان في مرحمة أخر ك 
)الجزيرة نت،  ، كذلؾ لعدة أمكرمف خبلؿ دعمو لبعض المجمكعات خاصة في المنطقة الشرقية

17/2/2015): 

 ٌمى الى :األمر األكؿ كقؼ عممية التغيير في العالـ العربي ك  ،حراكات العربيةك محاكلة كقؼ حي
، حمؼ يضـ بعض الدكؿ حراكات العربيةمضاد لم يتكٌكف حمؼ إقميمك خر بشكؿ أك بآ

 .الخميجية كمصر كاألردف
 ىناؾ ىدؼ ك ىك مسألة الفراغ األمني الشديد كتأثير ذلؾ عمى الداخؿ المصرم،  "األمر الثاني

جماعة اإلخكاف كعمى رأسيا المضادة ىك التخمص مف قكل اإلسبلـ السياسي  حراكاترئيس لم
 اإلرىاب.يتـ كضع كؿ ىذه القكل تحت غطاء الحرب عمى ، ك فالمسممي
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ال يمكف اختزاؿ األزمة الميبية في مجرد صراع بيف اإلسبلمييف كالعممانييف، حيث تعيش ليبيا 
عمى كقع تطاحف "حككمتيف كسمطتيف" تتنازعاف الشرعية، إضافة إلى عشرات الميميشيات ذات 

ىداؼ المختمفة التي تصؿ إلى حد االقتتاؿ عمى الثركات النفطية التكجيات اإليديكلكجية كالعشائرية كاأل
كتكسيع مناطؽ النفكذ عمى األرض، كىناؾ حضكر لػ "قكل إقميمية كدكلية" في ىذا الصراع بينيا 

يطاليا ك مصر، اإلمارات، السعكدية، كالقك  ، ليا مصالحيا ىناؾ كليا الكاليات المتحدةل الكبرل كفرنسا كا 
طراؼ فيو، كيرتبط الحضكر القكم لمصر في األزمة الميبية اليـك بكجكد أكثر مف مف تدعميـ مف أ

بمدىـ حيث  فيمميكف مصرم بعدما ضاقت بيـ سبؿ العيش  5مميكف عامؿ في ليبيا يعيمكف أكثر مف 
 .االقتصاد الضعيؼ كالفقر كالبطالة

 بكجكد األىمية كالحرب ىالفكض إلى الببلد كانزالؽ االنتقالية العممية تأـز معمف جية أخرل، 
 ظييران  منيما لكؿ غربان  طرابمس كفي شرقان  طبرؽ في متنافستيف، كبرلمانييف حككمتيف بيف صراع
الثني المنبثقة عف برلماف طبرؽ التي تدعـ قكات  عبداهلل حككمةأيد النظاـ الحالي في مصر  ،إقميميان 

نفس الكقت تناىض القكل اإلسبلمية خميفة حفتر كمختمؼ الفصائؿ المسمحة المتحالفة معو كفى 
 كحمفائيا أصحاب األغمبية في المؤتمر الكطني كالميميشيات العسكرية التي تؤيدىا كفجر ليبيا

 .(2015)غبشي،  تركياك التي تدعميا كبل مف قطر  المحسكبة عمى اإلخكاف المسمميف

حكؿ تعاكف  نشرت صحيفة نيكيكرؾ تايمز خبران عمى صفحتيا األكلى ،2014في أغسطس ك 
كعمى حسب نيكيكرؾ تايمز فقد  ،عسكرم مصرم إماراتي في ضرب ميميشيات إسبلمية داخؿ ليبيا

  .لقصؼ ليبيا ةت طائرات إماراتية مف قكاعد مصريقانطم

رس نقبلن عف مسئكليف مصرييف حككمييف، أف بنشرت إسكشيتد  ،2014أكتكبر  15في ك 
كأنيا دكت مكاقع تابعة لممميشيات  ،لدائر في بنغازمطائرات حربية مصرية قد شاركت في القتاؿ ا

ف القصؼ الجكم المصرم ىك جزء مف عممية مكسعة ستشارؾ فييا الحقان قكات ك  ،اإلسبلمية ىناؾ ا 
تابعة لمبحرية المصرية كمركز قيادة قبالة ، كشاركت سفينة حربية برية ليبية تمقت تدريبان في مصر

 .لميبية المصرية()المعرفة، العبلقات ا سكاحؿ طبرؽ

 كاقع عمى دبمكماسية مناكفات أبابا أديس األثيكبية العاصمة شيدت ،2015يناير  28كفي 
 بعد لبلجتماعات االفتتاحية الجمسة كليبيا مصر قاطعت ليبيا، بشأف الدكلية التكاصؿ لجنة اجتماعات
 كقطر تركيا شاركةم بعد خاصة األعضاء، دكؿ مع مسبؽ تنسيؽ دكف النطاؽ خارج مف دكؿ مشاركة

 كاإلمارات قطر مف كؿ إلى الدعكة قدمكا إنيـ فريقياأل االتحاد مسؤكلي يقكؿ، ك االجتماعات ىذه في
 االجتماع في مشاركتيا مف بد كال ليبيا، في باألزمة معنية دكؿ باعتبارىـ كالككيت كتركيا كالسعكدية
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 دعكة تمقي بعدـ ذلؾ مبرريف الجتماعا في كالككيت السعكدية تشارؾ لـ فيما لؤلزمة، حؿ عف بحثا
 .االجتماع لحضكر

 البرلماف القاىرة تدعـ إذ ،قطر عف الميبية األزمة مف كاضح بشكؿ مصر مكقؼ يختمؼك 
برئاسة  دكلينا بيا المعترؼ عنو المنبثقة الميبية كالحككمة طبرؽ في ينعقد كالذم حديثنا المنتخب الميبي

 عمر برئاسة طرابمس في كاليتيا المنتيية الحككمة الدكحة تدعـ اتمامن  النقيض عمى ،عبداهلل الثني
 الجماعات تسمييا ما يدعماف كتركيا قطر أف ليبيا كتقكؿ ،الدكلي باالعتراؼ تحظى كال الحاسي
 .(2015)عمي،  الميبي الجيش سيطرة عف الخارجة المناطؽ في كالتمكيؿ بالسبلح كالمتطرفة اإلرىابية

قبطيان مصريان عمى  21بثت داعش تسجيبلن مصكران يظير إعداـ  ،2015 فبراير 15في ك 
بمس، كظير في التسجيؿ عممية قطع رؤكس المصرييف أثناء ارتدائيـ اساحؿ العاصمة الميبية طر 

 21عمى مقتؿ  أعمف الرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي في كممة طارئة ردان ك ، المبلبس البرتقالية
إلسبلمية في ليبيا بأنو حاف الكقت لمتعامؿ مع اإلرىاب بدكف أم مصرم مف قبؿ تنظيـ الدكلة ا

 .إلى أف مصر تمتمؾ حؽ الرد مف داعش مشيران  ،ازدكاجية في المعايير

بدأ التدخؿ العسكرم المصرم بغارات جكية عمى مرافؽ تابعة لداعش  ،2015 فبراير 16في ك 
ت الجكية الميبية بغارات كذلؾ قامت القكا ،ةالغارات استيدفت مكاقع تدريبية كمخازف لؤلسمح ،في ليبيا
في  مدنييف 7مسمح ك 50-40سقط ما يقارب مف ك  ،2014 عاـ التي احتمتيا داعش منذ في درنة

 .)المعرفة، العبلقات الميبية المصرية( ىذه الغارات

 دخكؿ إلى تيدؼ االجتماعات مف سمسمة أرضيا عمى استضافت مصر مف جية أخرل،
 يكمي القاىرة استضافت حيث الكاحد، الكطف أبناء بيف السياسي الكئاـ مف جديدة مةمرح في الميبييف

 السراج كفايز الميبي النكاب مجمس رئيس صالح عقيمة ضمت اجتماعات عدة 2016 يكليك 27ك 26
 كذلؾ ،الرئاسي المجمس أعضاء مف كعددان  الميبية الكطني الكفاؽ لحككمة الرئاسي المجمس رئيس

 مصالح عمى حفاظان  المناسبة الحمكؿ إليجاد ليبي حكار عبر النظر كجيات تقريب نحك اؿالمج إلفساح
زكاءن  ،الميبي الشعب  لمحفاظ مسؤكلياتيا بكامؿ منيا كؿ كاضطبلع ،الميبية الدكلة مؤسسات لدكر كا 
ت، )الييئة العامة لبلستعبلما متساك بشكؿ بحقكقيـ أطيافو كافة كتمتع ،الميبي الشعب مقدرات عمى

2016). 

 الحراؾ الميبي الموقؼ القطري مفًا: ثالث

إلى جانب  المتقٌمبة في ليبيا، اضطمعت قطر معٌمر القذافي الرئيسمنذ بداية االنتفاضة ضد 
فقد حشدت الدعـ  ،ة المجتمع الدكلي مف أجؿ التحٌرؾفرنسا كالمممكة المتحدة، بدكرو محكرمٍّ في تعبئ
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كىندس حمد بف جاسـ  ،العربية لفرض منطقة الحظر الجكم عةالعربي بشكؿ حاسـ مف خبلؿ الجام
عممية تعميؽ عضكية ليبيا في الجامعة العربية، كأٌمف بالتالي تصكيتان داعمان باإلجماع لصالح منطقة 

  الحظر الجكم بعد معركًة مكاجيةو مع الجزائر.

يتيـ مسمكعة حكؿ كأعطت قناة ليبيا تي في )مقٌرىا في قطر( الفرصة لمثكار كي يجعمكا قض
كاف رئيس المجمس الكطني ، ك القذافيالعالـ. كاف ىدؼ إنشاء القناة مكاجية اآللة الدعائية لنظاـ 

، كرأل أف مف األسيؿ تنسيؽ العمؿ مف حراؾقيمان في الدكحة معظـ فترة الاالنتقالي محمكد جبريؿ م
كثيقة مع قادة اثنيف مف الميميشيات أنشأت قطر ركابط ، ك مف بنغازم، معقؿ الثكار المفترضىناؾ بدالن 

، كاألخكاف طرابمس لثكار السابؽ العسكرم المجمس قائد ىـ عبد الحكيـ بمحاج اإلسبلمية الرئيسة
 .(2014)أكلريكسف،  الصبٌلبيإسماعيؿ كعمي 

 في القطرية الخاصة القكات تدخمت عندما ،صكرة أقصى إلى ليبيا في القطرم التدخؿ كصؿ
 الثكار القطرية القكاتكقد دعمت  الميميشيات، لدعـ القذافي نظاـ إسقاط مف الحاسمة رةاألخي األسابيع
 القتاؿ جبيات في األكلى الصفكؼ عمى لمغاية فاعمة ككانت العاصمة، نحك اندفاعيـ خبلؿ الميبييف

 التقارير بعض كقالت طرابمس، قمب في العزيزية باب في القذافي قصر عمى الحاسـ اليجكـ قبؿ
 تدريباتيـ تمقكا ممف القطرية، الخاصة القكات مف أفرادان  إف طرابمس، في القتاؿ جبية عمى مف كاردةال

 .طرابمس عمى النيائي لميجكـ تخطيطيـ خبلؿ بكضكح شكىدكا قد بريطانيا، في

 إلى جنبان  العزيزية باب في القذافي قصر أنقاض عمى يرفرؼ كىك القطرم العمـ مشيد كاف
 عف الحديث صار القذافي، سقكط بعد كبالفعؿ، الكثير، عف يكشؼ رمزيان  مشيدان  كار،الث عمـ مع جنب

 حمد" القطرم األركاف رئيس قاؿ ،2011 أكتكبر كفى كضكحان. أكثر ليبيا في القطرم العسكرم التدخؿ
 التدريب كاف منطقة، كؿ في بالمئات كانكا األرض عمى المكجكديف القطرييف إف": "العطية عمى بف
 ألنيـ الثكار كضعيا التي الخطط عمى باإلشراؼ قطر قامت لقد قطرية، أيد في كبلىما التصاالتكا
 كقكات الثكار بيف الكصؿ ىمزة بدكر قمنا لذلؾ كافية، عسكرية خبرة لدييـ كليس مدنيكف النياية في

  ."(الناتك) األطمسي شماؿ حمؼ

 كتكفير المشاة، لقكات كالتدريب الدعـ تقديـ أيضان  شمؿ ليبيا في العسكرمإف التدخؿ القطرم 
 الكطني المجمس سارع قطر، بفضؿ كاعترافان  الميبييف، لممقاتميف المتطكرة االتصاالت كمعدات أدكات

 ميداف" إلى ليبيا في "الجزائر ميداف" اسـ بتغيير القذافي، سقكط بعد الحكـ تكلى الذل الميبي االنتقالي

                                                           
  أما عمى الصالبى، فكاف يقيـ في منفاه في 2004كاف عبدالحكيـ بمحاج قائدًا إسالميًا سابقًا، أعادتو المخابرات األمريكية إلى ليبيا في ،

، ليصبح أكثر الشيوخ نفوذًا فييا، فيما تولى أخوه إسماعيؿ قيادة واحدة مف 2011في قطر قبؿ عودتو إلى ليبيا بعد اإلطاحة بنظاـ القذافي 
 .(30/3/2015)ايواف ليبيا، أقوى الميميشيات القتالية التابعة لمثوار في ليبيا، وأكثرىا تمقيًا لمدعـ، وىى كتيبة "راؼ اهلل السحاتى" 
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 20بػ القذافي إلسقاط قطر قدمتو الذل العسكرم الدعـ حجـ الميبيكف المسئكلكف قدر بعد، كفيما "،قطر
 في الدكالرات مبلييف إلى إضافة األقؿ، عمى تسميح شحنة 18 عمى مكزعة األسمحة، مف طف ألؼ

 .(30/3/2015)ايكاف ليبيا،  مباشرة مساعدات صكرة

 :(2013)طاىر،  في دعـ الحراؾ الميبي، ىك كتالي كمف أبرز ما ساىمت بو قطر

ىي أكؿ دكلة عربية انضمت إلى العمميات العسكرية في ليبيا، كأرسمت صكاريخ اعتراضية  .1
 .2011مارس  25لممساعدة في فرض منطقة حظر الطيراف الذل بدأ في 

، 2011مارس  28اعتراؼ الحككمة القطرية بالمجمس االنتقالي الميبي ممثبلن شرعيان لمببلد في  .2
 17في  "مصطفى عبد الجميؿ"المجمس الكطني االنتقالي الميبي كذلؾ عقب استقباليا لرئيس 

 .2011فبراير
 40، الذم شارؾ فيو كزراء خارجية أكثر مف 2011مارس 29المشاركة بمؤتمر لندف في  .3

 دكلة إلنياء أزمة الشعب الميبي. 
 لىإ تقديـ الدعـ العسكرم ضمف قكات حمؼ األطمنطي التي قامت بالتدخؿ في ليبيا استنادان  .4

قرارات األمـ المتحدة في ىذا الخصكص، كتركز الدكر القطرية عمى مشاركة أربع مقاتبلت 
( في الدكريات المسمحة، انطبلقنا مف جزيرة كريت بالبحر 2000 قطرية مف طراز )ميراج

 المتكسط في إطار التحالؼ الدكلي ضد ليبيا.
بتو قناة الجزيرة، كالذم كاف في الدكر الذل لع الدعـ اإلعبلمي كالسياسي كالذل برز جميان  .5

يا القذافي المجازر البلإنسانية التي ارتكب دكرىا محكرم في دعـ الحراؾ الميبي كالكشؼ عف
 بحؽ شعبو.

تقديـ المساعدات االنسانية، مف خبلؿ قياـ قطر بتسيير قكافؿ مف المساعدات اإلنسانية إلى  .6
 35بكميات مف المنتجات البتركلية بقيمة مدينة بنغازم الميبية، ككذلؾ قياميا بإمداد المدينة 

 مميكف دكالر.
المبرمة بيف الطرفيف قبؿ سقكط النظاـ، فيذكر أنو تـ التكقيع عمى العديد  تفاقاتااللتزاـ باال .7

مميارات دكالر، تشمؿ إقامة صندكؽ  8مف الصفقات بيف ليبيا كقطر تصؿ قيمتيا إلى 
مميكف دكالر،  300ع لمرياضة كالخدمات بتكمفة استثمار مشترؾ برأسماؿ مميارا دكالر، كمشرك 

مميكف دكالر، إضافة  500عبلكة عمى تأسيس بنؾ مشترؾ باسـ البنؾ الميبي القطرم برأسماؿ 
 % مف الشركة العربية لمخدمات البتركلية كمقرىا ليبيا.10المتبلؾ شركة قطر لمبتركؿ 

راكة مع عدد مف رجاؿ األعماؿ دخمت شركة لكنايتد برس انترناشكناؿ القطرية في عممية ش .8
مميكف  100برأسماؿ “الشركة الميبية القطرية “الميبييف لتأسيس شركة مشتركة أطمؽ عمييا اسـ 
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شركة أخرل تعمؿ في مختمؼ المجاالت لممساعدة في إنعاش  11دكالر، كالتي ستنبثؽ عنيا 
 االقتصاد الميبي .

في اإلمارات دكلة  معلـ تنٌسؽ إال أنيا  ،ميبيلمحراؾ ال كمع ىذا الدعـ الكبير الذم قدمتو قطر
متباينة في الثكار المساعداتيما العسكرية إلى المعارضة الميبية، ال بؿ قامتا بدعـ مختمؼ كتائب تقديـ 
عٌقد ىذا األمر ميمة تكحيد الحركة المناىضة لمقذافي منذ مرحمتيا األكلى، كساىـ في ك  ،الميداف

كما زرع ىذا األمر بذكر ، 2011ا إلى سدة الحكـ في أكتكبر كصكلي االنقساـ البلحؽ لمحركة بعد
كالتي انفجرت الخصكمة بيف الشبكات السياسية كاألمنية التي تدعميا قطر كاإلمارات العربية المتحدة، 

 .(2014)أكلريكسف،  2014عاـ عمى المؤل في صيؼ 

 قمة خبلؿ إليو صؿالتك  جرل سرم اتفاؽ عف األمريكي،" بكست ىافينغتكف" مكقع كشؼ
 أجؿ مف المتحدة العربية كاإلمارات قطر مف ككؿ أكباما باراؾ بيف 2015مايك  14" في ديفيد كامب"

  .كداعش القاعدة تنظيمي محاربة عمى كالتركيز ،ليبيا في خبلفاتيما إنياء

 بمعمر اإلطاحة منذ ليبيا في )بالككالة( حربان  تخكضاف المتيف كاإلمارات قطر أف المكقع كقاؿ
ف الميبية األىمية الحرب إنياء عمى يساعد ما كىك خبلفاتيما تسكية عمى مبدئيان  كافقتا ،القذافي  ىذا، كا 

 كامب في المحادثات خبلؿ أكباما باراؾ األمريكي الرئيس مف بكساطة الخميجييف القادة كبار بيف تـ
 حككمة بينما ليبيا غرب معظـ عمى تسيطر قطر مف المدعكمة طرابمس حككمة أف كأكضح؛ ،ديفيد
 السبلـ كأف الشرؽ، عمى تسيطر دكليان  بيا كالمعترؼ المتحدة العربية االمارات بدكلة المرتبطة طبرؽ
 عمى سيطرتا المتيف" داعش"ك "القاعدة" بمحاربة سيسمح المتحدة كالكاليات كحمفائيما الحككمتيف بيف

 .المستمرة األىمية الحرب خبلؿ المناطؽ بعض

 مختمفة نظر كجيات لدييا التي البمديف مكاقؼ حدة مف يخفؼ االتفاؽ ىذا أف مكقعال كذكر
 استعداد عمى أنيما تركيا في" سبلميةاإل الحككمة" كحميفتيا قطر أثبتت حيث ،السياسي اإلسبلـ حكؿ
 قامت فيما ،الحراكات العربية أعقاب في اإلسبلمي العالـ أنحاء جميع في اإلسبلمية الجماعات لدعـ
)ىافينغتكف بكست،  التطرؼ مع السياسي سبلـاإل بمساكاة مصر حميفتيا مع االمارات دكلة
21/6/2015). 

المصرية عمى خمفية األزمة الميبية، ما يؤكد مرة أخرل -عاد التكتر مف جديد لمعبلقات القطرية
انطبلؽ مسمسؿ  لـ تمر إال أسابيع قميمة عمى، ك حضكر قكل إقميمية عربية كدكلية في قمب ىذه األزمة

المصرية بكساطة سعكدية، لتنفجر أزمة جديدة في ىذه العبلقات عمى خمفية -تطبيع العبلقات القطرية
األزمة الميبية، حيث اتيمت القاىرة الدكحة بػ "دعـ اإلرىاب" بعد أف أبدت قطر تحفظيا عمى ضرب 

المكقؼ ، كجاء قبطيان  21عمى جريمة إعداـ  سبلح الجك المصرم لمكاقع جيادييف في ليبيا ردان 
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يؤكد "حؽ مصر في  ،عمى تحفظ الدكحة عمى بند في بياف أصدرتو الجامعة العربية المصرم ردان 
 .(2015)غبشي،  الدفاع الشرعي عف نفسيا كتكجيو ضربات لممنظمات اإلرىابية"

 تقريران  الفضائية الجزيرة قناة بثت ،الميبية الساحة في األحداث عمى الضكء تسميط ضمفك 
" داعش" تنظيـ قياـ عمى ردان  الميبية درنة مدينة في المصرم الطيراف قصفيا التي المكاقع يظير مصكران 
 القصؼ بأف السكاف كشيادات الصكر خبلؿ مف التقرير كأظير ،مصريان  قبطيان  كعشريف كاحد بقتؿ

 ال استيدافيا تـ التي ةالمحافظ كأف كالنساء، األطفاؿ مف ليبييف ستة بحياة كأكدل مدنيان  ان حيٌ  استيدؼ
 قناة ىاجـ الذم المصرم اإلعبلـ في كاسعة فعؿ ردكد التقرير كالقى ،"داعش" تنظيـ سيطرة تحت تقع

 الغارات بأف المصرم اإلعبلـ كأصر تقاريرىا، في المصداقية كعدـ الفتنة بإثارة كاتيميا الجزيرة
 مقاطعة السيسي مف البارزيف مييفاإلعبل بعض كطمب ليبيا، في" داعش" مكاقع استيدفت المصرية

 .(2015)حسيف،  النكاحي جميع مف كاممة مقاطعة قطر

كتدعـ قطر االتفاؽ السياسي الميبي كما نت  عنو مف مخرجات، كقد رحبت ببدء المجمس 
ككاف كزير الخارجية القطرم، الشيخ محمد بف ، الرئاسي ممارسة أعمالو مف العاصمة الميبية طرابمس

آؿ ثاني، قد أكد دعـ قطر الكامؿ لممجمس الرئاسي الميبي كحككمة الكفاؽ، التي تشكمت عبدالرحمف 
، مؤتمر المصالحة الميبي، حيث 2016 برعاية األمـ المتحدة، كاحتضنت الدكحة، في أكائؿ شير مايك

جرل االتفاؽ عمى العمؿ لتأسيس "ىيئة كطنية مستقمة لممصالحة الكطنية"، كالبدء في برام  عكدة 
كما جرل االتفاؽ عمى عقد مؤتمر المصالحة الكطنية  ،البلجئيف كمعالجة أكضاع السجناء السياسييف

 .بمشاركة جميع الميبييف ليبيا الثالث في

عمى  كتسعى الدكحة إلى تحقيؽ مصالحات اجتماعية في ليبيا مف المنتظر أف تنعكس إيجابان 
، برعاية اتفاؽ مصالحة بيف 2015 نكفمبر األكضاع السياسية ىناؾ، كسبؽ ليا أف قامت، في شير

قبائؿ الطكارؽ كالتبك، حيث ساىمت الجيكد القطرية في التكصؿ التفاؽ عمى كقؼ إطبلؽ النار بيف 
نياء المظاىر المسمحة في مدينة أكبار   .(25/5/2016)العربي الجديد،  مالقبيمتيف، كعكدة النازحيف، كا 

ائر كتكنس كقطر، الرافض ألم ضربات عسكرية جاء قرار مجمس األمف لصالح مكقؼ الجز ك 
مصرية في ليبيا، بدعكل مكافحة ما يسمى بػ "اإلرىاب"، تسبب ذلؾ في تكجيو اتيامات لقطر بدعـ 
اإلرىاب، مف ًقبؿ ممثؿ النظاـ المصرم في الجامعة العربية، كىك ما دفع الدكحة لدعكة سفيرىا 

ي أداف اتياـ دكلة قطر، كقد راىف النظاـ المصرم لمتشاكر، فضبلن عف بياف مجمس التعاكف الخميج
"، عمى إمكانية استجابة القكل اإلقميمية كالدكلية المتشكمة في الحمؼ الدكلي ضد تنظيـ الدكلة "داعش

 .(18/4/2015)مركز صناعة الفكر لمدراسات كاألبحاث،  لكضع ليبيا تحت مظمة التحالؼ
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التعاكف الدكلي بالحككمة الميبية المؤقتة، قطر ىددت كزارة الخارجية ك كفي آخر التطكرات؛ 
بقطع العبلقات، بعد أف أعمنت طرابمس استدعاء السفير الميبي في الدكحة، عمى خمفية كممة أمير 

 28قطر، الشيخ تميـ بف حمد، بشأف األكضاع في ليبيا أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
يبية في بيافو ليا: "تابعنا كممة أمير قطر أماـ الجمعية العامة ، كقالت كزارة الخارجية الم2016سبتمبر 

لؤلمـ المتحدة"، التي جاءت لػ"تؤكد بالدليؿ القاطع الدكر القطرم المشبكه في دعـ العصابات اإلجرامية 
كالجماعات اإلرىابية في ليبيا"، ككانت عدة مناطؽ ليبية شيدت مظاىرات لمتنديد بكممة أمير قطر 

لميبيا، كأصدر المتظاىركف بياننا أكدكا فيو  األمميد باألمـ المتحدة، كمكقؼ المبعكث تميـ بف حم
كقيادتو العامة في حربو ضد اإلرىاب كضد لصكص كسارقي ثركات  الميبيالدعـ الكامؿ لمجيش “

رغـ مف الميبييف، كفي كممتو، التي ألقاىا أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، قاؿ أمير قطر إنو "عمى ال
، فإننا نتطمع إلى استعادة االستقرار عبر الجيكد التي أف الكضع في ليبيا الشقيقة ال يزاؿ مضطربان 

رىاب كالتعامؿ مع يبذليا المجمس الرئاسي كالحككمة الحالية، بدعـ مف المجتمع الدكلي، كالتصدم لئل
 .(2016)سامي،  آثاره الخطيرة"

لشعب الميبي ضد نظاـ الميبي عمى دعـ قطر لحراؾ اأنو بالرغـ مف اإلجماع  :ويرى الباحث
ي بكافة أنكاع الدعـ السياسي كالعسكرم كالمكجيستي كاإلعبلمي كالمالي، إال أف ىناؾ معمر القذاف
ماراتيةتكجسات  تحكؿ في السياسة مف تدخؿ قطر في السياسات الداخمية الميبية، كىناؾ  مصرية كا 

التدخؿ العسكرم بشكؿ غير مسبكؽ ضمف غطاء دكلي كفي إطار القطرية مف السياسة التقميدية إلى 
مارات في مف مصر كاإل بلا كقكؼ كي  ا قطر في ليبيا ىكييتاتك، كمف أبرز التحديات التي كاجالنحمؼ 

سبلمييف، كىذا أدل إلى تكتر العبلقات بيف مصر كقطر كجييا كذلؾ بدعكل أف قطر تدعـ اإل
 كتصاعد حدة التصريحات بيف البمديف. ،في ليبياقؿ داعش كخاصة بعد قصؼ الجيش المصرم لمعا
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 القطرية –عمى العالقات المصرية  : الحراؾ السوري وأثرهالمبحث الثالث

 تمييد

، لممطالبة بجممة مف 2011شيدت سكريا كغيرىا مف الدكؿ، حركة احتجاجية منذ مطمع عاـ 
الكقكؼ  ركة االحتجاجية تعرضت لحالة مفالمطالب السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، إال أف الح

الذيف شاركك بقكات عسكرية لحماية النظاـ الحاـز مف قبؿ النظاـ السياسي، مدعكما بمكاقؼ حمفاءه 
 السياسي السكرم، كالحفاظ عمى استقراره.

ككاف لمبعد اإلقميمي كالدكلي دكر ذك أىمية في طبيعة التحركات ككيؼ كاف لمقكل اإلقميمية 
سعت الدراسة لرصد  كىناة كمكانتييما في التأثير عمى كؿ مف النظاـ السياسي كالمعارضة، كالدكلي

، كذلؾ عمى النحك المكقؼ المصرم القطرم مف الحراؾ السكرم، كتبياف أثرىا عمى العبلقات الثنائية
 التالي:

 سوريعف الحراؾ الأواًل: لمحة 

أطمقيا ناشطكف سكريكف عبر بدعكات  2011مارس عاـ  18انطمؽ الحراؾ السكرم في 
يان غير مسبكؽ لنظاـ صفحات الفيس بكؾ لمتظاىر ضد الفساد كالقمع ككبت الحريات، ككاف ىذا تحد

فبراير  26بعدما كتب أطفاؿ مف عائمة األبازيد شعارات عمى حائط مدرستيـ بتاريخ  بشار األسد،
سبقت في تكنس كمصر كليبيا؛ )الشعب يريد إسقاط النظاـ(، عمى غرار االحتجاجات التي  2011

ككاف رد األمف السكرم  افرىـ، فثار األىالي بمدينة درعا،فقامت قكل األمف السكرية باعتقاليـ كشمع أظ
لؤلىالي لتتسع دائرة  باقتحاـ الجامع العمرم بالطائرات المركحية كالقكات الخاصة كحدثت مجزرة

 االحتجاجات.

كا بإجراء إصبلحات سياسية كاقتصادية كاجتماعية قاد ناشطكف سكريكف ىذا الحراؾ، كطالب
 كرفعكا شعار: "حرية حرية". فكاف رد األمف السكرم بمكاجية االحتجاجات بالرصاص، فأصبح الشعار

عمت المظاىرات العشرات مف مدف سكريا، كشممت دمشؽ كريفيا  "الشعب يريد إسقاط النظاـ"،
اطؽ أخرل عدة، كاستمرت بالتكسع كازداد معيا القمع كحمص كالبلذقية كدرعا كبانياس كالقامشمي كمن

 .(32-31 :2013)شمش،  حتى تـ تشكيؿ الجيش السكرم الحر األمني السكرم،

اعتمد التظاىر كاالعتصاـ أسمكبان رئيسيان لكسر حالة الطكارئ السائدة في الببلد منذ العاـ 
إلى  2011، تحٌكلت ابتداءن مف سبتمبر 1970كلممناداة بإنياء حكـ آؿ األسد القائـ منذ العاـ  1963

العربية استبدادان كقمعان كفاح المسٌمح لحماية نفسيا بداية ثـ لمحاكلة إسقاط كاحد مف أكثر األنظمة ال
األكضاع الميدانية نتيجة عكامؿ داخمية كخارجية، إلى صراع عسكرم مفتكح  تتطٌكر  كقد، ةدمكيك 
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، كعمدت دكؿ عٌدة إلى التدٌخؿ فيو لحسابات تخٌصيا تداخمت فيو عكامؿ مذىبية بأخرل مناطقية
 .(211: 2013)الربيع العربي،  االستقطاب في منطقة الشرؽ األكسطكتخٌص سياساتيا كمحاكر 

حينما تمكف الثكار مف الحصكؿ عمى ك ، حراؾ السكرمالفرضت المكاجية المسمحة نفسيا عمى 
كرم، كلجكء الكثير مف قياداتو إلى صفكؼ األسمحة الخفيفة بفعؿ االنقسامات داخؿ الجيش الس

ني لقكل الثكرة االئتبلؼ الكط"تشكؿ كياننا ثكرياا عيرؼ باسـ  المعارضة، كالتي استطاعت أف
العاـ األكؿ في جمع قكل الذم جاء بديبلن عف المجمس الكطني بعد فشمو خبلؿ  "كالمعارضة
 .المعارضة

حساب النظاـ كتحريرىا لمكثير مف المدف، إال برغـ االنتصارات التي حققتيا المعارضة عمى 
 االستراتيجيةكخططو ىربنا مف االستنزاؼ، مركزنا سيطرتو عمى المدف  استراتيجيتوأف النظاـ غير مف 

كما صاحبو مف  ،2013يعية مع بداية عاـ ذات األىمية، لكف دخكؿ حزب اهلل المبناني كالمميشيات الش
بئنا مضاعفنا عمى قكل المعارضة، التي تراجعت بفعؿ المكاجية في كالدة تنظيـ الدكلة )داعش( شكؿ ع

 عدة جبيات؛ ما خمط األكراؽ كجعؿ المشيد يبدك ضبابياا.

باتت الفرصة مييأة لمتدخؿ الدكلي الذم استفاد مف ضبابية المشيد السياسي، فاختمفت أىداؼ 
مئات اآلالؼ كىٌجر المبلييف مف  تمؾ القكل الخارجية كفقنا لمصالحيا، فتحكؿ نظاـ بشار الذم قتؿ

شعبو بعد أشير قميمة مف نظاـ إرىابي إلى نظاـ شرعي يستكجب حمايتو، كىك ما شجع ركسيا عمى 
التدخؿ العسكرم مستغمة االعتراؼ الدكلي بالكجكد اإليراني في سكريا كالمنطقة عمكمنا، كعدـ قدرة قكل 

لقكل المسمحة عمى استفاد مف الدعـ اإليراني كتعدد االمعارضة السنية عمى إسقاط النظاـ العمكم الذم 
 .(2015)جبر،  الساحة السكرية

المسؤكلية في ما كصمت إليو األكضاع في سكريا اليـك تقع عمى عاتؽ النظاـ السكرم  كتعتبر
كالغازات السامة،  البالستيةالذم لـ يتكٌرع في حربو ضد الحراؾ عف استخداـ الطيراف كالصكاريخ 

 لى تنفيذ مذابح ألكؼ السكرييف كالسكريات مف األعمار جميعيا عمى نحك لـ تشيده منطقةإضافة إ
 .(212: 2013)الربيع العربي،  الشرؽ األكسط إال نادران مف قبؿ

سياسيان مف الظمـ اتياـ النظاـ السكرم لكحده مسئكلية الدماء التي تراؽ في  ويرى الباحث:
)إسرائيؿ( كتركيا  حيث لعبت كبلن مف ما آلت إليو األزمة السكرية.سكريا، فالكؿ شارؾ بنسبو مختمفة في

مف مصمحتيا تدمير الدكلة  ، فػػ)إسرائيؿ(حسب مصالحو السعكدية دكران بارزان في تصعيد األزمة كبلن ك 
رىاؽ الجيش السكرم، كتركيا ليا مطامع كمصالح في التأسيس ل معالـ اإلسبلمي، زعامتيا لالسكرية كا 

إلى إسقاط النظاـ  في سكريا، كتسعى لمتنظيمات المعارضة المسمحة ممكؿ مالي ة فييديالسعك أما 
كانت متكترة قبؿ األزمة السكرية، بعد النظاـ السكرم خصكصان كأف العبلقات بيف السعكدية ك  السكرم
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 2006أف اتيـ الرئيس السكرم بشار األسد بعد الزعماء العرب بعد حرب )إسرائيؿ( عمى لبناف عاـ 
 ممؾ السعكدية عبداهلل بف عبدالعزيز. قصد بذلؾأنيـ "أنصاؼ رجاؿ"، ككاف يب

ألؼ قتيؿ بحسب  470أكثر مف  خبلؿ السنكات الخمس الماضية كأكقع الحراؾ السكرم
 عدد يقدر، ك البريطانية الغاردياف صحيفة نشرتو الذم تقريره في السياسات ألبحاث السكرم المركز
 الذيف البلجئيف مكجات يفسر ما كىك ،%21 بنسبة السكاف اف، كتقمصإنس مميكف 1.9 بنحك الجرحى
 4 مف كأكثر السكاف، مف% 45 الداخمي النزكح نسبة بمغت حيف في كأكركبا، تركيا إلى يصمكف
 .(11/2/2016)شبكة شاـ،  الببلد خارج مياجر مبلييف

 الموقؼ المصري مف الحراؾ السوري: ثانياً 

 ثكرتيا أحداث خضـ في مصر كانت ،2011 مارس 18 في السكرم الحراؾ اندلع عندما
 تحت العسكرية المؤسسة لتتسمـ 2011 فبراير 11 في السمطة عف مبارؾ بتنحي انتيت التي الكبرل
 رئيسيان  العبان  القاىرة تكف لـ، ك االنتخابات تجرم ريثما الببلد حكـ طنطاكم حسيف محمد المشير قيادة
 الداخمية أكضاعيا نتيجة العسكرم المجمس عيد في كتكجياتيا بيةالعر  الجامعة قرارات صياغة في
 بسكريا يتعمؽ فيما العربية المنظكمة قيادة كانت حيث الخارجية، كزارة أداء عمى سمبان  أثرت التي

 .كالدكحة الرياض بيف محصكرة

 الجيش سحب إلى دعت التي األكلى العربية المبادرة القاىرة قبمت ،2011 سبتمبر 15 كفي
جراء ،العنؼ ككقؼ ،المدف مف السكرم  نكفمبر 12 في الجامعة قرار جاء ثـ المعارضة، مع حكار كا 
 كىك دمشؽ، مف العرب السفراء كسحب العربية، الجامعة في سكريا عضكية بتعميؽ ليقضي ،2011
 ثةبع إرساؿ الجامعة قرار أياـ أربعة بعد قبمت بينما عميو، باالعتراض مصر اكتفت الذم المكقؼ
 سكريا في لمحؿ ثانية مبادرة العربية الجامعة اقتراح قبكليا ثـ الحقائؽ، تقصي أجؿ مف عربية مراقبيف

 صبلحياتو األسد بشار الرئيس كتفكيض كطنية، كحدة حككمة تشكيؿ إلى تدعك 2012 يناير في
 .(26/5/2015)الجزيرة نت،  الشرع فاركؽ لنائبو الكاممة

، كفي كممة 2012يكنيك  30مقاليد السمطة في مصر بتاريخ  منذ تكلي الرئيس محمد مرسي
كطالب  ،ألقاىا في جامعة األزىر كىك خطاب التكميؼ، أعمف كقكؼ مصر إلى جانب الشعب السكرم
نو بات فاقد ان لمشرعية بتنحي الرئيس بشار األسد، متيمان إياه بارتكاب المجازر كاإلبادة ضد شعبو، كا 

تجسد المكقؼ المصرم ىذا في خطاب الرئيس مرسي في قمة دكؿ عدـ  كقدالسياسية كاألخبلقية، 
، حيث أعمف صراحة عف مكقؼ مصر المطالب 2012اغسطس  28االنحياز المنعقدة في طيراف 

بتنحي الرئيس األسد عف السمطة، كترؾ الشعب السكرم يقرر مصيره بنفسو، كىك ما اعتبر مكقفان 
 .(7: 2012)إدريس،  القكم كالداعـ لنظاـ األسد لحميؼمتميزان ألنو انطمؽ مف طيراف ا
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كما حاكلت مصر لعب دكر إقميمي في حؿ األزمة السكرية مف خبلؿ إطبلؽ مبادرة سياسية 
، بتشكيؿ خمية أزمة رباعية تضـ كؿ مف: "مصر، كالسعكدية، 2012في قمة مكة في أغسطس 

يراف، كتركيا"، كىي الدكؿ ذات الثقؿ اإلقميمي في المنطق ة كذات التأثير في حؿ األزمة، كفي محاكلة كا 
إليجاد صيغة سياسية تكفؿ كقؼ نزيؼ الدـ السكرم، كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية انتقالية مؤقتة 
لمخركج مف األزمة، كخبلؿ اجتماع المجنة في القاىرة الذم عقد عمى ىامش اجتماع دكؿ منظمة 

لرئيس المصرم مرسي كرئيس الكزراء التركي التعاكف اإلسبلمي، كحضره عف إيراف الرئيس نجاد كا
جزء مف األزمة كليس  رجب طيب أردكغاف كمقاطعة السعكدية ليذا االجتماع، العتبارىا أف إيراف ىي

 .(101: 2013)حمس،  جزء مف الحؿ

كعندما افتتح مرسي دكرة مجمس كزراء الخارجية العرب، كجو حديثو لمقيادة السكرية قائبلن: 
التغيير. كال مجاؿ لمكبر أك المزايدة، ال تستمعكا إلى األصكات التي تغريكـ بالبقاء فمف "اآلف كىك كقت 

يدكـ كجكدكـ طكيبلن، إف لـ تفعمكا فعجمة التاريخ ماضية"، ثـ أعمف الرئيس مرسي في منتصؼ شير 
، عف قطع العبلقات الدبمكماسية مع نظاـ حكـ الرئيس السكرم "بشار األسد" 2013يكنيك مف عاـ 

غبلؽ المصرم باألعماؿ القائـ كسحبكفتح سبيؿ لمتعاكف مع ما يعرؼ باسـ "الجيش الحر"،   كا 
 كضعت قد القاىرة تككف كبذلؾ سكريا، فكؽ جكم حظر منطقة بفرض األمف مجمس كمطالبتو السفارة،

 ثابة القشة التي قصمت ظير البعير، حيث كاف ىذا المكقؼ بمالتركي القطرم السعكدم الصؼ في
 .(114، 2015حكسك، )

، حيث قاؿ: "إف االضطرابات في مصر 2013يكنيك  30ككاف رد النظاـ السكرم بعد حراؾ 
أف مف يأتي بالديف ليستخدمو لصالح السياسة أك "التي تشيدىا مصر ىزيمة لئلسبلـ السياسي"، كأكد 

 .(258: 2013)عمار،  اف في العالـ"لصالح فئة دكف أخرل سيسقط في أم مك

مكقؼ النظاـ السكرم نتيجة لممكقؼ المعادم مف اإلخكاف، فاإلخكاف المسمميف  كيأتي
يخكضكف معارؾ مع نظاـ األسد كيعتبركف مف أشد المعارضيف لحكـ بشار، كىذا التأييد مف سكريا 
إنما ىك مكقؼ انتقامي مف اإلخكاف المسمميف في مصر كالذيف يؤيدكف كيدعمكه اإلطاحة بنظاـ األسد، 

ثير نتيجة لممعارؾ التي فالنظاـ السكرم ضعيؼ كغير قادة عمى التأ ،كثيران ىذا المكقؼ كلـ يؤثر
 .(151، 2015)حكسك،  تعصؼ بيا

 السيسي الفتاح عبد أكؿ الفريؽ إلى خاصان  مكفدان  أرسؿ قد األسد بشار السكرم الرئيس ككاف
 الرئيس كصبلحيات يدم بيف تمامان  كضع السكرم الكيماكم السبلح ممؼ بأف يبمغو ،دفاع كزير كىك

 تتكلى ألف االستعداد تضمنت” بشار إلى رسالة المكفد بتحميؿ السيسي فقاـ، بكتيف فبلديمير الركسي
 الضربة مقايضة بيدؼ اتصاالت إجراء ،سكريا بضرب األميركي التيديد خبلؿ المصرية الدبمكماسية
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 مبادرة عمى المكافقة عف اعتذر األسد أف ال، إالكيماكم السبلح لنزع خاص اتفاؽ بمشركع العسكرية
 كىك شخصيان  بكتيف يتكاله المكضكع فإ: "فييا قاؿ برسالة كرد ،بالمكضكع االىتماـ عمى كشكره السيسي

 .(2014براىيـ، )إ "الكيماكم تسميـ صفقة بعقد المخٌكؿ فقط

 عمى 2013 يكليك مف الثالث في السيسي الفتاح عبد الدفاع كزير بو قاـ الذم االنقبلب مع
طاحتو ،الرئيس مرسي اإلخكاني  المصرم الدعـ مرحمة انتيت ،الحراؾ بعد منتخب رئيس بأكؿ كا 

 المصمحة ىك ظاىرم عنكاف تحت مباشرة غير بشكؿ النظاـ دعـ مرحمة كبدأت السكرية، لممعارضة
 إعبلف عمى قادران  السيسي يكف لـ، ك المسمميف لئلخكاف العداء ىك مضمر كآخر لمصر، العميا القكمية
 مكقفان  كألف جية، مف السكرية األزمة عف المباشرة النظاـ مسؤكلية بسبب صريح بشكؿ دمشؽ دعمو

 إلى يحتاج التي الخمي  دكؿ إغضاب كلتحاشيو ثانيان  ،كدكليان  عربيان  المألكؼ خارج سيبدك كيذا صريحان 
 تمثؿ معاكسان  تكتيكان  السيسي اتبع لذلؾ كاإلمارات، السعكدية خصكصا ،ثالثة جية مف المالي دعميا

 خنؽ عممية كبدأت لمنظاـ، خدمة المسمميف اإلخكاف فييا بما الراديكالية السكرية المعارضة تطكيؽ في
 .الببلد ترؾ مف بدان  تجد لـ التي لممعارضة كاضحة

 لحضكر لو دعكة يكجو لـ عندما ،الكطني االئتبلؼ مف كاضحان  المصرم المكقؼ ظير كقد
 في الكطنية التنسيؽ ىيئة لتعكيـ محاكلة في كالثاني األكؿ القاىرة كاجتماعي العربية ةالقم أعماؿ
 لـك  .معتدلة معارضة دعـ ضركرة أكد حيف صراحة السيسي عنو عبر ما كىذا االئتبلؼ، مكاجية
 امتد بؿ فحسب، كالعسكرية السياسية الجكانب عمى السكرم الممؼ تجاه المصرم المكقؼ تغير يقتصر

 الببلد إلى السكرييف دخكؿ السيسي منع حيث مصر، في المقيميف لمسكرييف االجتماعي الكضع مؿليش
  .الكثيريف عمى سمبية اجتماعية نتائ  عميو ترتبت الذم األمر مصر، في تحركاتيـ مف كحد نيائيان 

 استقباؿ في تمثؿ النظاـ نحك انفتاح جرل الراديكالية، لممعارضة مصرم تطكيؽ مقابؿ في
 في البحرية األكاديمية رئيس األسد عماد برئاسة 2014 ديسمبر 17 في رسميان  سكريان  كفدان  لقاىرةا

 زيارة بأنيا ليا القاىرة إعبلـ كصؼ رغـ يكفي، ما السياسية الدالالت مف تحمؿ خطكة في البلذقية،
 اإلرىاب في خاصة كسكريا عامة العربي العالـ أزمات باختزاؿ لمسيسي الثاني التكتيؾ بدأ، ركتينية

 التي الرؤية كىي ،اإلرىاب بمكافحة يبدأ سكريا في سياسي حؿ إلى يدعك كبدأ المسمميف، كاإلخكاف
  .كركسيا إيراف في كحمفاؤه النظاـ يتبناىا

 مف العشريف في فأعمف السياسي، لمحؿ السكرم النظاـ رؤية تعميـ في أخرل خطكة خطى ثـ
 األسد بشار السكرم الرئيس أف ،اإلماراتية االتحاد صحيفة عوم أجرتيا مقابمة خبلؿ 2015يناير 
 األخير المكقؼ كبيذا، كالمعارضة النظاـ بيف حكار إجراء حاؿ في التفاكض عممية مف جزءان  سيككف
 مسافة عمى ككقؼ الركسي، المكقؼ مع المتماىية السياسية مكاقفو عف صراحة عبر قد السيسي يككف
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 حمؼ بذلؾ ليتشكؿ الحؿ، مف جزءان  ال المشكمة مف جزءان  األسد يعتبركف يفالذ الخميجييف حمفائو مف
 كالدكحة أنقرة يضـ الذم المضاد الحمؼ مقابؿ كبغداد، بطيراف مركران  مكسكك إلى القاىرة مف يمتد

 .(26/5/2015)الجزيرة نت،  القاىرة مع خاصة عبلقات تربطيا التي كالرياض

كتبايف المكقفيف المصرم كالسعكدم  ،الركسي في سكريا أف التدخؿ العسكرم ويرى الباحث:
ترل مصر أف الضربات الركسية تجاىو، سيؤثر عمى العبلقات الثنائية بيف البمديف بشكؿ سمبي، حيث 

في سكريا ىدفيا ىك محاصرة اإلرىاب كالقضاء عميو، في المقابؿ أبدت السعكدية قمقيا مف التدخؿ 
 يا لممباردات الدبمكماسية الركسية الداعمة لمنظاـ السكرم.، كرفضالعسكرم الركسي في سكريا

 بأف ،الركس الصحفييف مف عدد إلى 2015مارس  27في  بتصريحات سداأل الرئيس كأدلى
 السابؽ في عميو كانت ما إلى العكدة إلى بحاجة كأنيا ،فترة منذ فاترة المصرية السكرية العبلقات
 مصر مف كؿ أف عمى األسد كشدد، اإلرىاب مكاجية في العربي الدعـ مف مزيد عمى لمحصكؿ
ف ،اإلرىاب مف يعانياف كانا كسكريا  اماـ الدكلتيف يضع ما كىك الشيء بعض تختمؼ الظركؼ كانت كا 
 منح يحاكؿ كالذم الركسي السكرم التقارب خمفية عمى السكرية التصريحات كتأتي، كبيرة تحديات
 المتحدة الكاليات أيدم في المعبة أطراؼ أغمب كباتت ،ان مفقكد ظؿ الذم التكازف مف نكع المنطقة

 .(2015)يكسؼ، 

 الذم بشأف األزمة السكرية القرار مشركعي لصالح مصر صكتت؛ 2016أكتكبر  8 فيك 
 حيث الفشؿ كاجيا كالذيف حمب، في الكضع حكؿ حدة عمى منيما كؿ كركسيا فرنسا بو تقدمت

 األصكات عمى الركسي المشركع يحصؿ لـ فيما لفرنسي،ا المشركع ضد الفيتك حؽ ركسيا استخدمت
 كامتنعت دكؿ 9 عارضتو بينما فقط، أصكات أربعة مكافقة عمى الركسي مشركعال حصؿ، حيث الكافية
 .(9/10/2016)الخمي  الجديد،  التصكيت عف دكلتاف

 كبعد تصكيت النظاـ المصرم لصالح القرار الركسي في مجمس األمف، في مخالفة كاضحة
كالشعب السكرم، انتقدت دكلة قطر خركج مصر عف التكافؽ  حراؾكتصكيت ضد ال ،لئلجماع العربي

العربي بمجمس األمف الدكلي، ككصفت الشيخة عمياء آؿ ثاني المندكب الدائـ لدكلة قطر لدل األمـ 
اجية المتحدة المكقؼ المصرم بالمؤسؼ، كقالت إف الميـ اآلف ىك التركيز عمى ما يمكف فعمو لمك 

فشؿ مجمس األمف في حؿ األزمة السكرية، ككصفت ما حدث مف طرح مشركع مضاد كاستخداـ الفيتك 
 .(9/10/2016)الجزيرة نت،  "بالميزلة"

تضمف مشركع القرار الفرنسي دعكة إلى كقؼ إطبلؽ النار في حمب، كفرض حظر لمطيراف ك 
يصاؿ المساعدة اإلنسانية إلى السكاف المحا صريف في األحياء التي تسيطر عمييا في المدينة، كا 

، أما مشركع القرار الركسي فيماثؿ  المعارضة في حمب، كما ييدد باتخاذ "مبادرات أخرل" إذا لـ ييحتـر
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بشكؿ فعمي المشركع الفرنسي، لكنو يحث األطراؼ عمى كقؼ األعماؿ العدائية فكرنا، كما يشدد عمى 
)الشرؽ  رئيسية جبية فتح الشاـ باعتبار ذلؾ أكلكيةالتحقؽ مف فصؿ قكات المعارضة المعتدلة عف 

 .(10/10/2016، األكسط

 السكرية، حمب بخصكص األمف بمجمس متعارضيف لمشركعيف مصر تأييد أف ويرى الباحث:
 الذم الفرنسي القرار مشركع أيضان  القاىرة أيدت حيث، المصرم المكقؼ في غمكضتكٌلد عنو 
ذلؾ  ، كربما ييرجعالحيرة دائرة في ممصر ال مكقؼال كضع ماؾ ذل ضده، النقض حؽ ركسيا استخدمت

ذا كاف ىذا ىك قصد مصر مف التصكيت لصالح اؼجميع األطر إرضاء  إلى محاكلة مصر ، كا 
 في ذلؾ.  ةمصر لـ تكف مكفق أف  ف المشركعيف

 الموقؼ القطري مف الحراؾ السوريًا: ثالث

سكريا برز مكقفاف متناقضاف، ففي حيف  مع غمكض المكقؼ القطرم تجاه طبيعة األحداث في
كانت الجزيرة إضافة إلى الصحؼ القطرية تقؼ بقكة إلى جانب االحتجاجات الشعبية السكرية، كتفتح 
شاشاتيا كصفحاتيا عمى مصراعييا أماـ قيادات المعارضة السكرية، التزمت قطر خبلؿ الشيكر 

ـ النصح كالمشكرة لسكريا، كتبادؿ أمير قطر الخمسة األكلى الحذر، فاكتفت بالدعكة لمحكار كتقدي
م بزيارة لسكريا في ، فيما قاـ كزير الخارجية القطر 2011مارس  30االتصاؿ مع الرئيس األسد في  

 .(6: 2012)الحسف،  2011أبريؿ  2

إضافة لمزخـ عمى  ،كنتيجة لما بثتو القنكات الفضائية مف أحداث العنؼ كالقتؿ في سكريا
بدأت المكاقؼ الرسمية القطرية تشيد تحكالن في أكاخر ىذه المرحمة، كخاصة بعد  المستكل الشعبي
قتيبلن، األمر الذم ترتب عميو حدكث  139كالتي ترتب عمييا سقكط  2011يكليك  31مجزرة حماة في 

نما  ىي انتفاضة تحكؿ في مكقؼ قطر، انطبلقان مف إدراكيا أف سكريا لـ تكف تتعرض لمؤامرة، كا 
 .(4: 2012)تعتاع،  الب باإلصبلحشعبية تط

في يكليك  ،"أبكرمانة" حي في كتصاعد المكقؼ القطرم بحادث االعتداء عمى السفارة القطرية
احتجاجان عمى مكقؼ قناة الجزيرة مف األحداث في سكريا، األمر الذم دفع الحككمة القطرية  2011
غبلؽ سفارتياسفيرىا مف دم ثـ سحب ،إلى تعميؽ عمميا 2011يكليك  18يكـ  )النابمسي،  شؽ، كا 

2011). 

معارضتو ألسمكب تعامؿ السمطات السكرية مع  2011أغسطس  25كما أبدل أمير قطر يـك 
االحتجاجات، كىك ما أكده أيضان كزير خارجيتو الشيخ حمد بف جاسـ في اليكـ التالي حيف دعا القيادة 

، كسعت قطر إلى أف تكفر السكرية إلى البدء في إصبلحات سريعة مف أجؿ احتكاء ا لمكقؼ المتأـز
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حمكال تؤدم إلى تسكية سممية لؤلزمة السكرية في إطار جامعة الدكؿ العربية، فقد اعتمدت الجامعة 
جراء الحكار الكطني الشامؿ مع  2011أغسطس  27العربية منذ  مبادرة استيدفت كقؼ العنؼ كا 

العربية تشكمت لجنة عربية كزارية برئاسة ، ككفؽ قرار الجامعة 2011أكتكبر  16المعارضة، كفي 
كزير خارجية قطر ميمتيا االتصاؿ بالقيادة السكرية لكقؼ كافة أعماؿ العنؼ لتنفيذ اإلصبلحات 

حرص العرب عمى حؿ األزمة  2011أكتكبر  26كما أكد الشيخ حمد بف جاسـ في  السياسية،
، BBC)مكقع  عمى كؿ ما قدمو العرب د لـ يكافؽالسكرية دكف تدخؿ أجنبي، الفتان إلى أف األس

10/3/2012.) 

كيقؼ كثيركف أماـ ىذا التحكؿ في العبلقات بيف قطر كسكريا خاصة مع تضحيتيا بعبلقات 
مارات قطرية كبيرة في سكريا تقدر بستة مميار دكالر، لكف حسب عدد مف المراقبيف فإف ثمتينة كباست

 :(130-129: 2013)الرنتيسي،  األسد منيا حكؿ مكقؼ قطر مف نظاـىناؾ عدة أسباب كراء ت

بعد انكشاؼ الدكر  تخكؼ قطر كدكؿ الخمي  العربي مف محاكالت الييمنة اإليرانية خصكصان  .1
مع المكقؼ العاـ لدكؿ مجمس  منسجمان  مكقفان  يحدث في البحريف، مما استدعى اإليراني لما

بإمكاف دكؿ الخمي  تكجيو ضربة التعاكف الخميجي، كبما أف سكريا ىي حميؼ رئيسي إليراف، ف
 مكجعة إليراف مف خبلؿ العمؿ عمى إسقاط حميفيا السكرم.

ألف  الرغبة القطرية في الخركج مف مدار الييمنة السعكدية عمى دكؿ الخمي  العربي، كنظران  .2
زالت تعيش صراع الدكر خصكصان في ظؿ تراجع لمدكر التاريخي المؤثر  المنطقة العربية ال

 منطقة العربية بسبب انشغاليا بأكضاعيا الداخمية، لذا سعت الدكحة لشعؿ ىذا الدكر.لمصر في ال

يصرخ كيحت  عمى  فيي لـ تتدخؿ في سكريا قبؿ أف ترل الشعب السكرم ؛المكقؼ اإلنساني لقطر .3
 قمع حراكو بالقتؿ كاالعتقاالت.

طرية، ظير تحكؿ كرفض الرئيس األسد مبادرات الكساطة الق ،مع تصاعد األحداث في سكرياك 
في الدكر القطرم حياؿ العبلقات مع سكريا، حيث قطعت العبلقات الدبمكماسية معو، كسحبت جميع 

في جامعة الدكؿ العربية، كقدمت األمكاؿ كاألسمحة إلى  دعمت تجميد عضكية سكريااألمكاؿ، ك 
رم في سكريا، كقد المعارضة، كحثت المجتمع الدكلي عمى فرض عقكبات أك التفكير في التدخؿ العسك

ا مفي خبلؼ مف إيراف كحزب اهلل، كىما الكياناف المذاف أقامت معي أدخميا مكقفيا مف سكريا أيضان 
 .(558-555: 2013)بشارة،  ات الماضيةعبلقات جيدة خبلؿ السنك 

كمف جية أخرل، سعت قطر إلى استصدار قرار دكلي بفرض حظر جكم لمطيراف عمى 
لرغـ مف ك الميبي بتدخؿ قكات الناتك لضرب سكريا، كلكنيا فشمت في ذلؾ عمى اسكريا، تطبيقان لمسيناري
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: 2014)شراب،  لفيتك الركسي الصيني بمجمس األمفالسعكدية، كذلؾ بسبب ا تمقييا دعمان مف
160). 

كانت قطر أكؿ دكلة في العالـ تفتتح سفارة لبلئتبلؼ الكطني السكرم  ،2013مارس  27كفي 
كاعتبار نزار الحراكي سفيرا لسكريا  ،ا مبنى السفارة السكرية لبلئتبلؼ السكرمبالدكحة، بتسميمي

كشخصية دبمكماسية رسمية، إضافة لرفع عمـ الحراؾ السكرم فكؽ مقر السفارة بحضكر رئيس 
 .(134: 2013)الرنتيسي،  االئتبلؼ السابؽ معاذ الخطيب

 أبرزىا كاف الدكلية كالمحافؿ اتالمؤتمر  في السكرية لممعارضة قطر مساندة إلى باإلضافة
 إنجيبل األلمانية المستشارة مع صحفي مؤتمر خبلؿ القطرم الكزراء رئيس جاسـ، بف حمد إعبلف
 بشار الرئيس يجرم أف في آماؿ أم ترل ال لككنيا السكرية لممعارضة المطمؽ القطرم الدعـ ميركؿ،
 القطرم المالي دعـال كبمراجعة، دمالمج الكحيد الحؿ ىك العسكرم الحؿ كأف إصبلحات، األسد

 فايننشناؿػ "ل تقرير أشار حيث بكضكح، ىذا يتجمىالحراؾ السكرم  اندالع منذ السكرية لممعارضة
 المعارضة لدعـ المنصرميف العاميف خبلؿ، دكالر مميارات 3 مف يربك ما أنفقت الدكحة أف إلى "تايمز

 لممعارضة الداعمة الدكؿ أكلى كلتصبح السكرية، لممعارضة السعكدم الدعـ عمى متفكقة السكرية،
 .(2014)عبد الجكاد،  السكرية

كذلؾ مساندة المعارضة السكرية كدعميا بالماؿ كالسبلح،  أف ىدؼ قطر مف ويرى الباحث:
تصبح المعارضة السكرية ىي الحاكمة في حاؿ انتصارىا  لكي تنتصر عمى النظاـ السكرم، كفي

لتنفذ سياساتيا في المنطقة، كأىـ تمؾ السياسات ة الجدد لسكريا أداة بيد قطر ككف القادي سكريا، كبذلؾ
كمف ثـ إلى  ،ىي السماح ليا مف إيصاؿ الغاز المساؿ القطرم عبر شماؿ سكريا إلى البحر المتكسط

 ،ركسيا فتح أماميا أسكاؽ جديدة لتصدير الغاز المساؿ إلى أكربا بأسعار تنافسية معكبذلؾ ت ،أكركبا
 الغاز الركسي في أكركبا. ذلؾ تنافسكب

 :كاف مقدمك المساعدات العسكرية األكثر التزامان في دعـ المعارضة السكرية المسمحة ىـك 
المممكة العربية السعكدية، كقطر، كتركيا، في حيف اعتمدت جميعيا، مع الكقت، استراتيجيات مختمفة 

عف تسييؿ مركر الخدمات المكجستية  ، فضبلن كاألسمحة بما في ذلؾ تكفير األمكاؿ – لدعـ المعارضة
بقيت جميعيا مصممة عمى ىزيمة نظاـ األسد ىزيمة عسكرية كاممة، كعبلكة عمى  –عبر الحدكد 

ذلؾ، شجعت تمؾ الدكؿ الثبلث كثيران عمى تشكيؿ ىيكميات شاممة لممعارضة، مثؿ الييئة السياسية 
العميا المشتركة، كدعت كبلن مف الدكؿ الثبلث إلى  لبلئتبلؼ الكطني السكرم كمجمس القيادة العسكرية

التدخؿ العسكرم الغربي، حتى أنيا أصيبت باليمع عندما فشمت الكاليات المتحدة في تنفيذ تيديدىا 
، 2013بالقياـ بعمؿ عسكرم بعد اليجـك باألسمحة الكيميائية خارج دمشؽ في شير أغسطس مف عاـ 
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)ليستر،  الكبيرة عمى مستكل الني  المعتمدمف االختبلفات  العديد إضافة إلى ذلؾ، ىناؾ أيضان 
2014: 2-3). 

في حيف يبدك أف المممكة العربية السعكدية تركز عمى إعادة تنشيط الجماعات المسمحة 
تزاؿ قطر، كتركيا إلى حد أقؿ، تدعـ ال  – سياسة الكاليات المتحدةمع مصالح  يتماشىبما  –المعتدلة 

ة في فريؽ اإلسبلمييف السائد )الذم يختمؼ اختبلفان كاضحان عف نكع الجيادييف مف أكثر الجيات الفاعم
 .تنظيـ القاعدة(

عكس التكتر المتزايد مع المممكة العربية السعكدية كاإلمارات العربية المتحدة مدل اتساع ك 
لضغط مف كانت قطر تشعر باحيث رقعة الخبلفات في المقاربات السياسية تجاه اإلخكاف المسمميف، 

في  امحة التي ترسميا الدكحة إلى سكريجانب المسؤكليف األميركييف لضماف عدـ كقكع أم مف األس
 .مف المجمكعات الجيادية المتطرفة أيدم جبية النصرة أك غيرىا

لمسؤكلية دكؿ الخمي  ىذا الضغط اإلقميمي كالدكلي المتزايد عمى قطر، تيكِّج بنقؿو غير رسمي 
كقد عيقدت الحقان مفاكضات مضنية في  ،2013 الدكحة إلى الرياض في أبريؿمف  اعف ممؼ سكري

لتكسيع المجمس الكطني السكرم، كىك ىيئة تضـٌ مجمكعة مف فصائؿ  2013اسطنبكؿ في مايك 
المعارضة، مع تركيز خاص عمى ضـ تكٌتؿ ليبرالي يرأسو ميشيؿ كيمك كتدعمو حككمات غربية 

اكلة تقكدىا السعكدية لمحد مف تأثير الجناح السكرم لجماعة عكست ىذه اإلضافات مح ،كعربية
)أكلريكسف،  س مف خبلؿ تكسيع عضكيتو كتركيبتواإلخكاف المسمميف )الذم تدعمو قطر( في المجم

2014). 

ليس "كقاؿ الكاتب البريطاني ركبرت فيسؾ في مقاؿ نشرتو صحيفة اإلندبندنت البريطانية: 
ربط قطر مع جبية النصرة التي أطمقت مؤخران سراح ثبلثة صحفييف ىناؾ مف شؾ في كجكد عبلقات ت

ككالة األنباء القطرية سارعت إثر ذلؾ لمتفاخر بدكر "، مشيران إلى أف "اسباف كانت تحتجزىـ في سكريأ
كأعاد فيسؾ إلى األذىاف قياـ قناة الجزيرة القطرية بإجراء مقابمة  "،السمطات القطرية في إطبلؽ سراحيـ

 .(2016فيسؾ، ) بك محمد الجكالنيأ "جبية النصرة"عـ تنظيـ مع متز 

 شارؾ الدكحة، العاصمة في مظاىرةن  قطر في السكرية الجالية نٌظمت، 2016مايك  12كفي 
 تظاىركا الذيف ،السكرييف مف العشرات جانب إلى قطر في السكرم االئتبلؼ سفير ”الحراكي نزار“ فييا

 عشرات أفٌ  يذكر، ك حمب مدينة في الركسي كحميفو السكرم النظاـ يايرتكب التي المجازر عمى احتجاجا
 المجتمع كطالبكا ،”تحترؽ حمب“ نداء تحت حمب مدينة مع تضامنان  انطمقت العالـ حكؿ المظاىرات

 أنقاضان  باتت التي المدينة في السكرم كحميفو الركسي الطيراف يرتكبيا التي المجازر بإيقاؼ الدكلي
 .(12/5/2016كرم، )مكقع مراسؿ الس
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  2016سبتمبر  20في  المتحدة لؤلمـ العامة لمجمعية اجتماع في تميـ الشيخ ألقاىا كممة فيك 
 مسؤكلية األمف مجمس عمى تضع كأخبلقية، سياسية ضركرة سكريا في اإلنسانية الكارثة إنياء إفقاؿ "

 المدف كحصار اليمجي ؼالقص بكقؼ السكرييف، دماء نزيؼ لكقؼ منيا التنٌصؿ يمكف ال تاريخية
 نحرؽ أك األسد) المعمف النظاـ شعار كاف 2011 عاـ منذ" أنو كأضاؼ"، الرككع أك الجكع شعار تحت
 كقد السكرية، المدف غالبية النظاـ دمر األزمة، مركر عمى سنكات 5 مف أكثر بعد كاآلف ،(البمد

 كالميميشيات المنظمات يستكرد النظاـ أصبح كما لمقارات، عابران  المجكء كغدا البلجئيف أعداد تضاعفت
 .(21/9/2016)الييئة السكرية لئلعبلـ،  "اإلرىابية الطائفية

 طيب رجب التركي الرئيس لقائو خبلؿ ثاني، آؿ حمد بف تميـ الشيخ قطر أمير دعاك 
 مف قرار الستصدار الدكلية الجيكد تكاتؼ ضركرة إلى إسطنبكؿ،في  2016أكتكبر  23 في أردكغاف،

 .(23/10/2016)المركز الصحفي السكرم،  سكريا في الحرب كقؼ نوشأ

 ،أف سمكؾ قطر تجاه الحراؾ السكرم رغـ قيادتيا لمجيكد العربية كاف مقيدان  :ويرى الباحث
بحيث ال  ،بسبب األبعاد الدكلية لمممؼ السكرم كالتي تمثمت في الدكر الركسي لتحجيـ القرارات الدكلية

كما حدث في ليبيا كالتحالؼ القكم بيف إيراف كسكريا كالعراؽ،  ،في سكريا يككف ىناؾ تدخؿ عسكرم
مما يدؿ عمى  ،النظاـ السكرم بعبلقات متينة مع مضحيةن  ،كرغـ ذلؾ حاكلت قطر قيادة الجيكد بقكة

 المكقؼ يختمؼلتحكؿ الحاد في العبلقات الدكلية، ك السياسة القطرية كقدرتيا عمى إدارة ا براغماتية
 كشرط األسد رحيؿ ضركرة قطر تؤكد حيف ففي حاليان، السكرم الممؼ في القطرم نظيره عف المصرم
 الحككمة بيف ”مشركط غير“ حكار لرعاية استعدادىا القاىرة تبدم دمشؽ، في حؿ ألم مسبؽ

 . كالمعارضة
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 القطرية –رؤية استشرافية لمستقبؿ العالقات المصرية : المبحث الراب 

 تمييد

كبيرة التي يشيدىا العالـ اىتماـ الدراسات الدكلية بالمستقبميات، خاصة مع التغيرات اليزداد 
 االقتصادم أك العسكرم.سكاء عمى المستكل السياسي أك 

القطرية ىك محاكلة الستشراؼ  –البحث في مستقبؿ العبلقات السياسية المصرية  إف  
منيا مسار تطكر ىذه العبلقات، خاصة مع التي مف الممكف أف يندرج ض االستراتيجيات المحتممة

تسارع كتيرة األحداث كالتطكرات في الكطف العربي، كالتي أثرت تأثيران كبيران عمى مستقبؿ العبلقات 
قدر ما ىك تحديد ال يعني إصدار نبكءات بالقطرية  –المصرية استشراؼ مستقبؿ العبلقات  إف   بينيما.

 ف أف تفضي إليو العبلقات بينيما.مستقبؿ محتمؿ يمك االتجاىات، كتصكر

 القطرية في سياؽ عدة أسباب: –كتكمف أىمية استشراؼ العبلقات المصرية 

 انفتاح الشرؽ األكسط كالمنطقة العربية عمى احتماالت مستقبمية غير متكقعة كغير منضبطة. -
ي صياغة نظران لكجكد عدة قكل أخرل تتدخؿ بشكؿ كبير ف ،االختبلؿ االستراتيجي في المنطقة -

يراف. سرائيؿ كا   حاضر كمستقبؿ المنطقة لصالحيا مثؿ، تركيا كا 
ما خمفتو األحداث كالتطكرات العربية األخيرة مف تدىكر في العبلقات بيف البمديف، كما نت  عنو  -

 مف صعكبة استشراؼ ما ستؤكؿ عميو ىذه العبلقات مستقببلن.

محككمة بتحقيؽ مجمكعة مف الشركط، إف المشيد أك السيناريك، ىك مجمكعة مف التنبؤات ال
في ضكء المتغيرات المحمية  حيث أف العبلقات بيف مصر كقطر تتأثر بعكامؿ الجذب كالتنافر

اريكىات مف خبلليا يمكف أف تتحكؿ العبلقات ن، كمف ىنا فإنو مف المتكقع حدكث سيكاإلقميمية كالدكلية
  التالية: السيناريكىاتبيف البمديف ألحد 

 .الحالية بطبيعتيا العبلقات استمرارية :األوؿ والسيناري -
 .البمديف بيف العبلقات تحسف :الثاني السيناريو -
 .البمديف بيف العبلقات سكء :الثالث السيناريو -

كما يمكف أف تطرأ عمييا إف تحديد ثبلثة سيناريكىات ال يعني اقتصار االحتماالت عمييا؛ 
تيجة األحداث كالتطكرات أرجح كتيرة العبلقات بيف البمديف ننظران لتك جئة لـ تكف متكقعة، تغييرات مفا

 ي إحدل السيناريكىات التالية: يمكف أف يؤدم إلى احتماؿ الدخكؿ فالعربية 
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 السيناريو األوؿ: استمرارية العالقات بطبيعتيا الحالية

 حكـ اإلخكاف شيدت العبلقات بيف مصر كقطر تكتران كخاصة بعد حراؾ المصرييف ضد نظاـ
، فمكقؼ الدكحة الداعـ لجماعة المسمميفكمبلحقة الجيش كالشرطة لقيادات جماعة اإلخكاف المسمميف 

  اإلخكاف المسمميف، أٌزـ المكقؼ مع القاىرة التي ثارت ضد الحكـ اإلسبلمي.

اعة اإلخكاف المسمميف التي قطر لجمكتمثؿ ذلؾ في دعـ في مكاجية مع مصر، ت قطر دخمك 
يا "جماعة إرىابية"، ككذلؾ معارضة الدكحة لمنظاـ الحالي في مصر، كتغطية قناة مصر بأن اعتبرتيا

يكنيك كما تبلىا مف أحداث كتحكالت، فضبلن عف احتضاف الدكحة لمشيخ يكسؼ  30الجزيرة لحراؾ 
القرضاكم الذم أضاؼ إلى معارضتو لمسمطات الحالية معارضتو لؤلزىر، فالخبلؼ بيف قطر كمصر 

  ."قبلبنباال"يكنيك  30مف جكانب السياسية الخارجية، كالسيما كصؼ قطر لحراؾ أصبح حكؿ بعض 

متصؿ لـ تنجح السعكدية حتى اآلف في إجبار قطر عمى انتياج نفس الخط الكفي سياؽ 
، كالمبادرات التي شممت سحب السفراء الخميجييف مف قطر الخمي السياسي الذم تتبناه أغمب الدكؿ 

ؿ الدكحة ىي قاعدة اإلخكاف المسمميف، كبالتالي إف حاكـ قطر لف يرضخ عمى ليست فعالة، فبل تزا
األرجح لممطالب السعكدية التي مف شأنيا أف تحد استقبلؿ ببلده، كمكازاة ذلؾ أعمف السعكدييف ضمنان 

داـ إلى إمكانية تصعيد الضغكط عميو مف خبلؿ العقكبات االقتصادية مثؿ فرض قيكد عمى استخ
 .(2014)الزعبي،  م كالحدكد البريةالمجاؿ الجك 

أف مصر كقطر قررا السير عمى إبقاء الخبلفات بينيما، خاصة أف مصر لف  :يرى الباحثو 
تقبؿ بغير تبديؿ قطر لسياساتيا تجاه القاىرة مف أجؿ استعادة العبلقات، فيما ال يظير مف الجانب 

 صر.القطرم أم بكادر أمؿ أك نية لحؿ األزمة الدبمكماسية مع م

كفي ظؿ انشغاؿ القيادة الجديدة في المممكة السعكدية بممفات أكثر خطكرة، قد يؤجؿ التكجو 
في المضي قدمنا في تنفيذ المصالحة المجمدة، عمى أف تحافظ المممكة عمى عبلقتيا بالنظاـ المصرم 

صرم، بصكرة متكازنة، كتخفؼ السعكدية الضغط عمى قطر بخصكص تطبيع عبلقاتيا مع النظاـ الم
كأف تشيد العبلقات السعكدية القطرية تحسننا ممحكظنا، كيؤسس البمداف قنكات اتصاؿ فٌعالة، يتـ مف 
خبلليا بناء تحالفات إقميمية جديدة، كقد تسعى قطر لتقارب كجيات النظر بيف السعكدية كتركيا، كمف 

ا عدـ مشاركة مصر في ىذا التحالؼ، عندىا سيتعرض النظاـ ال مصرم لضغكطات المتكقع أيضن
 .إيراف نكاية بدكؿ الخمي  كتركيا خميجية، كفي حاؿ تركت مصر فقد تفتح قنكات اتصاؿ مع

ريع المتعارضة لكؿٍّ مف بأف ما يقؼ في طريؽ المصالحة ىك اختبلؼ المشا :ويرى الباحث
ش مى التعاكف مع الكاليات المتحدة، فنجد أف السياسة المصرية تقكـ عالطرفيف كاليات لحؿ قضايا كا 
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المنطقة، كعمى المشاركة في الترتيبات األمنية كالسياسية كاالقتصادية لممنطقة، أما قطر فتقكـ سياستيا 
عمى تنفيذ الدكر المرسكـ ليا مف الكاليات المتحدة الذم يحقؽ مصالح الكاليات المتحدة، مع إعطائيا 

ة في المنطقة، بمعنى تنفيذ االجندة حرية الحركة في بعض القضايا بما ال يؤثر عمى المصالح األمريكي
األمريكية في المنطقة كلكف بكجو عربي كذلؾ باستخداـ امكانياتيا المالية كاالعبلمية كفؽ نظرية القكة 

 الناعمة.

 السيناريكىذا  إلى ترجيح الدراسة ذىبتكبناء عمى الكقائع كاإلحداثيات القائمة كالمنظكرة 
 ، كىي:مؤشِّراتالعديد مف ال كجكد، كذلؾ لطبيعتيا الحاليةاستمرارية العبلقات بكىك  )األكؿ(

 "باالنقبلب". يكنيك  30معارضة الدكحة لمنظاـ الحالي في مصر، كالسيما كصؼ قطر لحراؾ  .1
انتياج نفس الخط السياسي الذم تتبناه أغمب الدكؿ عدـ نجاح السعكدية في إجبار قطر عمى  .2

 .الخمي 
 .كدية بممفات أكثر خطكرةالسع نشغاؿ القيادة الجديدة فيا .3
 .ريع المتعارضة لكؿٍّ مف الطرفيفاختبلؼ المشا .4

 البمديف بيف العالقات تحسف: الثاني السيناريو

بعد االضطرابات التي شابت العبلقات بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كاالختبلالت 
لسد الفراغ  سارعتانحة ك ، كجدت إيراف الفرصة سالناجمة عف قياـ حراكات مضادة بدكؿ الربيع العربي

في المنطقة، كىذا ما استفز دكؿ الخمي  كجعميا تشعر بحالة مف الخطر عمى أمنيا القكمي، كعميو 
يتكجب عمى تمؾ الدكؿ اإلسراع في نزع فتيؿ الخبلفات البينية، ليتسنى ليا االنتقاؿ إلى السيطرة عمى 

)مركز صناعة الفكر لمدراسات  ألحداثقميمي كالتحكـ في مجريات امسار األحداث في محيطيا اإل
 .(2015 كاألبحاث،

فضبلن عف االضطرابات  ،النظاـ المصرم المثقؿ بالديكف كالتحديات االقتصاديةفنجد أف 
عبلمينا  األمنية كالسياسية، ال يحتمؿ مزيدنا مف األعداء، خاصة مع دكلة تمتمؾ كسائؿ التأثير، مالينا كا 

ي ينظر إلييا النظاـ المصرم، كعامؿ مؤثر في تأجي  الشارع المصرم، كشبكة الجزيرة اإلعبلمية كالت
اإلعبلمية كالسياسية بأف مصر عمييا بالمصالحة مع قطر بغية تحقيؽ أىدافيا  ،كبالتالي يمكف القكؿ

إعبلمينا؛ مف خبلؿ المصالحة ييدؼ النظاـ المصرم إلى إلجاـ قناة الجزيرة كمنعيا مف  .كاالقتصادية
اكات في الداخؿ المصرم، كسياسينا؛ يسعى النظاـ المصرم إلضعاؼ تحالؼ دعـ رصد االنتي

الشرعية المناكئ لحكـ العسكر بتحييد دكر قطر الداعـ لتحالؼ، كاقتصادينا؛ مف خبلؿ االستفادة مف 
  األمكاؿ القطرية إلنقاذ النظاـ المصرم المتيالؾ.



 

066 
 

، المصرم نظاـالمنيا كمما كقفت ضد أما قطر فتحاكؿ تجنب العزلة الخميجية، التي تقترب 
ككذلؾ لمحفاظ عمى كينكنة مجمس التعاكف الخميجي، الذم يعتقد أنو لـ يتبؽ في المنطقة العربية مككف 

 .(18/4/2015)نكف بكست،  المصالح المشتركة أقكل منو لمكقكؼ ضد التيديدات الخارجية كحماية

خاطر كاالضطرابات التي تحيط بالمنطقة في حاؿ استشعر الجميع حجـ المأنو  :ويرى الباحث
مف بكادر حركب شاممة كتدخبلت دكلية غير معيكدة، قد تدفع الطرفيف لمتعاكف كالتقارب لمحفاظ عمى 

 المصالح المشتركة كاألمف في المنطقة.

مف التجاذبات اإلعبلمية  و يجب المجكء إلى الحكار كالتخفيؼ مف حدةإن ،القوؿ اوىنا يمكنن
بيف الدكؿ العربية فيما بينيا إف المستفيد األكؿ مف التنافر  ف ندركياأالحقيقة التي يجب ، ففقبؿ الطرفي

التي تترقب كبشكؽ لحصكؿ أم فرصة فتنتيزىا كتبث سمكميا في المنطقة، كاليكـ ىذه  (إسرائيؿ) ىي
 .تقدـ ليا الفرصة عمى طبؽ مف ذىب الدكؿ

كضاع، كالشركع في مفاكضات سياسية بيف السعكدية نحك تيدئة األ كمف المتكقع أف تدفع
الدكلتيف كعكدة العبلقات إلى حدىا الطبيعي، عندىا يمكف لمسعكدية كقطر تبني حكارات بيف الفرقاء 
طبلؽ السجناء  السياسييف في الداخؿ المصرم، يتـ عمى إثرىا إشراؾ جميع األطراؼ في الحكـ، كا 

لنظاـ المصرم كحركة حماس، كقد يصؿ األمر إلى السياسييف، كىذا قد ينعكس عمى العبلقة بيف ا
السكرية  تطبيع العبلقات مع تركيا، أسكة بالتقارب السعكدم التركي كالذم تمثؿ في تسميح المعارضة

 .(18/4/2015)نكف بكست،  "المعتدلة" كنقطة بداية

مف ك  كاء اقتصادية أك غيرىا عند اآلخر،كبلىما لو مصالح سإف مصر كقطر : ويرى الباحث
إلى الحكـ، ليس مف صالحيا  اإلخكافبعكدة ىذا المنطمؽ كمع قناعة قطر بعدـ جدكل مطالبتيا 

كبلن مف مصر  لمضايقات كاالستفزازات، كعميو فإفالتصعيد في تكتر العبلقات، كعمؿ المزيد مف ا
 طر سيككف خاسران مف ىذا التكتر كعمييـ تحسف العبلقات فيما بينيـ.كق

 البمديف بيف العالقات سوء :الثالث السيناريو

تحدثت صحيفة "لكبكا" الفرنسية عف سيناريك مرعب بشأف مصر، مفاده أف األكضاع في الببلد 
مرشحة لمتدىكر، كقد يتطكر األمر إلى اندالع حرب أىمية، كأف االستقرار في مصر ىك أمر جكىرم 

في الببلد ينذر باألسكأ، كتابعت:  لعكدة االستقرار لمشرؽ األكسط بأكممو، إال أف التدىكر االقتصادم
"استمرار تدىكر األكضاع االقتصادية في مصر، قد يجعؿ الببلد عمى شفا الحرب األىمية قريبنا، 

 .زايد العمميات المسمحة في سيناء"خاصة في ظؿ ت



 

067 
 

في أكساط المصرييف، كأف االنتقادات لسياسات النظاـ بدأت تظير عمننا،  متزايدان  ىناؾ تذمران ك 
ب عدـ تحقيقو كعكده، كتدىكر األكضاع االقتصادية، ككانت صحيفة "نيكيكرؾ تايمز" األمريكية بسب

سخرت أيضا مما سمتو الحديث المتكرر في مصر عف نظرية "المؤامرة"، لمتغطية عمى اإلخفاقات، 
 .(18/11/2015)جريدة الشعب،  شكبلت، التي تكاجييا الببلدبدالن مف المعالجة الحقيقية لمم

 يرافقو الذم النارية الدراجات مككب سار المؤتمر إحدل إلى( السيسي الرئيس) طريقو يكف
 قمب إلى كاألماف البيجة أدخمت" الحمراء السجادة أف باعتبار أمياؿ، 3 طكليا حمراء سجادة عمى

 ،"مناسبة بطريقة شيء أم تنظيـ عمى دائمان  قادرة المسمحة قكاتنا بأف يشعر كلكي المصرم، المكاطف
 الدكالر قيمة بمغت حيث السكداء، السكؽ في مستكياتو أدنى إلى انخفض المصرم فالجنيو المقابؿ في
 . لمجنيو الرسمية القيمة لتخفيض الحككمة عمى الضغكط كتعاظمت ،جنيو 17

نما ىك كاقعي بس ويرى الباحث: بب عدـ أف ىذا التذمر في أكساط المصرييف ليس مفتعبلن، كا 
دية في لمشعب المصرم، ناىيؾ عف تدىكر األكضاع األمنية كاالقتصا مصرم كعكدهتحقيؽ النظاـ ال

يا الكاحد تمك األخر بسبب المكاقؼ المصرية مف القضايا اإلقميمية، كعدـ الببلد، كفقداف مصر لحمفائ
 تحقيؽ رغبات الشعب المصرم الذم كاف يتمنى بأف النظاـ الجديد سيحقؽ جميع آمالو كرغباتو.

 السعكدية أف منيا الرياض، مع المصرية العبلقات بركد تفسر أف يمكف أسباب عدة ىناؾ
 انتيجتيا سياسة عف تمخض الذم االنييار كىك النفط، أسعار انييار بسبب مالي؛ شح مف تعاني

 مف االنسحاب عمى المتحدة الكاليات في الصخرم الزيت منتجي إجبار بيدؼ البداية؛ في السعكدية
 في يركف يعكدكا لـ سمماف الممؾ مف المقربيف أف ىك عنو كالمسككت األىـ السبب لعؿ لكف السكؽ،
 آخر مصرم ضابط قاـ لك فيما كاألسى بالحزف يشعر لف الممؾ أف يعني قد كلكنو آمنان، رىانان  السيسي
)ىيرست،  الممكف إلى أقرب اآلف بات الذم السيناريك كىك حاليان، يحكـ الذم بالضابط باإلطاحة
2016). 

كمف جية أخرل، ىناؾ تباعد في مقاربة الممفات اإلقميمية بيف مصر مف جية كالسعكدية 
)بعد تصكيت مصر لصالح القرار الركسي في  كقطر مف جية أخرل كخاصة في ممؼ األزمة السكرية

ذا غٌيرت مصر مف إ، كلف تنجح السعكدية في رأب الصدع بيف مصر كقطر، إال مجمس األمف(
كلك في الداخؿ المصرم  المسمميف، لممفات اإلقميمية، كتكقفت قطر عف دعـ اإلخكافمكقفيا إزاء ا

 30فقط، كىذا أمر مستبعد، كيبدك أيضان أف ربيع العبلقة الدافئة بيف مصر كالسعكدية الممتد منذ 
 .(3/3/2015الكقت اإلخبارم، ) خريؼ، نتيجة التغييرات اإلقميمية، تحكؿ إلى 2013 يكنيك
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أف مستقبؿ العبلقات بيف مصر كقطر قد تككف مرشحة لمتأٌزـ خبلؿ الفترة  :ثويرى الباح
فاألزمة الحالية ىي  -بيف مصر كقطر الكسيط –العبلقات المصرية السعكدية  ، كذلؾ لتكترالمقبمة

 التحدم األكبر الذم يكاجيا البمديف، كىك ما يستمـز قراءة عقبلنية متأنية مف متخذم القرار في البمديف.

خرجت عف "السٌكة"، بسبب المكقؼ المصرم مف السعكدية  –المصرية يبدك أف العبلقات ك 
األزمة السكرية، أك الزيارة التي قاـ بيا مستشار األمف القكمي السكرم عمي مممكؾ إلى القاىرة، أك 
الحديث عف لقاءات مصرية سرية ذات طابع سيادم مع أطراؼ إيرانية، جرت خبلليا مشاكرات بشأف 

ممفيف اليمني كالسكرم، أك التصريح الذم صدر عف األميف العاـ لمنظمة التعاكف اإلسبلمي إياد ال
 الرئيس السيسي غير ميتـ برضا السعكدية عنو في ظؿ كجكد كنرل بأف، "ثبلجة السيسي" مدني حكؿ

 التقارب اإليراني الركسي مع مصر.  ىذا

 خالصة

-2011) القطرية – المصريةى العبلقات الحراؾ العربي كأثره عم ،في ضكء ىذا الفصؿ
 (، كتـ التكصؿ إلى ما يمي:2016
 الصعكد بيففي فترة التطكرات كاألحداث العربية تراكحت  القطرية - المصرية العبلقات إف 

 .حقيقية انفراجو تشيد كلـ كاليبكط،
 حداثكاأل التطكرات مرحمة في ليا سنحت التي الفرص أغمب استثمار في نجحت قطر أف يعتقد 

 دكرىا كتعظـ مكانتيا تعزز أف أجؿ مف المنطقة في كبرل دكؿ كتراجع غياب ظؿ في ،العربية
 .المنطقة في السياسي

 مف ينبع كىذا ،الحراؾ اليمني ممؼ إدارة القطرية في - تبلقي في المكاقؼ المصرية ىناؾ إف 
بيف مصر  لتكتر قائـالخبلؼ كا كلكف يبقي الخمي ، منطقة لحساسية اإلدراؾ المصرم كالقطرم

 كبلن مف مصر كسكريا كليبيا. في السياسي االسبلـ حركاتكذلؾ لدعـ قطر ، كقطر
  مف خبلؿ استعراض السيناريكىات المتكقعة فإننا ندرؾ بأف أم منيما محتمؿ الحدكث في أم

ذا ما كانت الدراسة قد كا   ،مف حيف إلى آخر تي تحصؿ في المنطقةالتغيرات ال نتيجةلحظة، 
ىماؿ كاستحالة حدكث رج حت تغميب سيناريك عمى آخر، فإنو ليس بالضركرة تيميش كا 

 .السيناريكىات األخرل
 كعمييـ تحسف العبلقات فيما بينيـ. ،أف كبلن مف مصر كقطر سيككف خاسران مف ىذا التكتر 
 كلكفالبعض امكقؼ البمديف مف بعضيم القطرية مرتبط بتغير -ف مستقبؿ العبلقات المصرية أ ، 

  مف المرجح أف تستمر حالة التكتر عمى األقؿ في المنظكر القريب.
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 الخاتمة

القطرية بسمة عدـ االستقرار، حيث تراكحت العبلقة بينيما ما  –اتسمت العبلقات المصرية 
بيف الصعكد كاليبكط، بيف التحسف الطفيؼ كاالنقطاع الطكيؿ، ىكذا كانت العبلقة بيف مصر كقطر 

ذلؾ سعت الدراسة إلى تبياف خمفيات تذبذب العبلقات بيف مصر كقطر، ذات طبيعة غير مستقرة، كل
كذلؾ مف منطمؽ أثر المتغير اإلقميمي كالدكلي عمى تشكيؿ العبلقة بينيما، حيث تشيد العبلقات بينيما 

 قد تشكؿ عكائؽ أماـ سبؿ تطكير العبلقة بينيما،  كالدكلية جممة مف التحديات اإلقميمية

ألكسط تمر بتفاعبلت كأحداث دراماتيكية حيث شيدت السنكات األخيرة كألف منطقة الشرؽ ا
الكثير مف المتغيرات التي  طالت العديد مف الدكؿ في المنطقة، كما شكمتو كبل مف مصر كقطر مف 

بيف مكقؼ سبب التبايف كالتباعد استعراض كتحميؿ  دكر ىاـ في تمؾ القضايا، لذلؾ سعت الدراسة إلى
 راكات العربية.الح البمديف تجاه

قطبيف منفصميف في المنطقة، لذلؾ جعمتيما  فإف التغيرات اإلقميمية كالدكلية ،عبلكة عمى ذلؾ
ألىمية ىذه  القضايا التي تمر بيا المنطقة، كنظران  ران عمى المستكل اإلقميمي تجاهدك لكؿ منيما  كاف

القطرية، كمعرفة أسباب  –المصرية رصد نقاط التعاكف كالتنافس في العبلقات يف البمديف تـ العبلقة ب
 تذبذب العبلقة كعدـ استقرارىا عمى كتيرة ثابتة.

فتتبعت الدراسة مراحؿ تطكر العبلقات التاريخية بيف مصر كقطر منذ استقبلؿ قطر عف 
بريطانيا، كذلؾ لمعرفة مراحؿ تطكر العبلقات في زمف الرئيس أنكر السادات كمف ثـ في فترة الرئيس 

 المتمثؿ في الدكر لمنطقةطت الدراسة الضكء عمى أثر البلعبيف الدكلييف في اكما سمٌ  .حسنى مبارؾ
الدكر التركي  ،بلعبيف االقميمييف المتمثؿ فيلأثر ا عمى ككذلؾ ،األمريكي كالركسي كاالتحاد األكركبي
يف مصر انعكاس عمى العبلقات بالدكلييف كاالقميمييف  لبلعبيفكاإليراني كاإلسرائيمي، حيث كاف 

   .المنطقةالقطرية في  - المصرية مت عمى ضكئو العبلقاتكقطر، كالذم تشك

فإف تصكرات مصر لمجغرافيا السياسية لمشرؽ األكسط تختمؼ عف نظيرتيا قطر،  ،كبالمجمؿ
شكاليات المنطقة، كعمى  فالسياسة المصرية تقكـ عمى التعاكف مع الكاليات األمريكية لحؿ قضايا كا 

الترتيبات األمنية كالسياسية كاالقتصادية لممنطقة، أما قطر فتقكـ سياستيا عمى تنفيذ المشاركة في 
جندة األمريكية في المنطقة كلكف بكجو عربي لكاليات المتحدة، بمعنى تنفيذ األالدكر المرسكـ ليا مف ا

 كذلؾ باستخداـ امكانياتيا المالية كاالعبلمية كفؽ نظرية القكة الناعمة.

عمى العبلقة بيف مصر كقطر، كقد تجمى أثارىا  إف العكامؿ اإلقميمية تركت ،عمى أية حاؿ
ذلؾ في ما يسمى بػ "الربيع العربي" كمكجة الحراكات العربية المعاصرة، حيث ظير مكضكع الحراؾ 
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المصرم كنقطة اختبلؼ كاضحة بيف سياسة البمديف، حيث دعمت قطر حركات االسبلـ السياسي في 
القطرية عمى خمفية الدكر الذم  - ياسة تنافسية كفتكر العبلقات السياسية المصريةد سمصر، مما كلٌ 

الذم اعتبرتو قطر  2013 يكنيك 30يناير، ككذلؾ في حراؾ  25لعبتو قطر كقناة الجزيرة في حراؾ 
كأدل ذلؾ إلى سحب السفراء بيف  ،انقبلب عمى الشرعية كعدـ قبكليا بخارطة الطريؽ المصرية

 فتكر العبلقة مف جديد بعد أف كانت في أحسف حاالتيا في زمف الرئيس محمد مرسي.ك  ،البمديف

كما تـ استعراض كاقع العبلقات المصرية القطرية مف خبلؿ نظرية تحميؿ النظـ الذم يستند 
في كؿ مف مصر كقطر، كالمتغيرات المختمفة التي تحكـ ىذه عمى تفسير طبيعة األنظمة القائمة 

الكشؼ عف أثر المتغيرات الداخمية كالخارجية في التأثير عمى السياسات القائمة ليذه األنظمة، ثـ تـ 
األنظمة، ككاف خبلصة ىذه الدراسة ىك أف عبلقات بيف الدكلتيف تبنى عمى المصالح كالمكاسب 

بؿ ليـ تأثير،  نيـ ليسكالمنافع المشتركة كال تؤسس عمى المثؿ كالقيـ كاألخبلؽ، بيد أف ىذا ال يعني أ
ليا تأثير غير أف ىذا التأثير ال ينفصؿ عف لغة المصالح المادية، كقد لكحظ ذلؾ في فترة فتكر 

قدـ قطر عمى طرد العمالة المصرية العاممة لدييا يكنيك، لـ تي  30العبلقات المصرية القطرية بعد حراؾ 
ة تأـز العبلقات مكظؼ مصرم جديد في فتر  300بسبب تكتر العبلقات كلكف أبقتيا، كقامت بتكظيؼ 

 بيف البمديف. 
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 والتوصيات النتائج

عمى الساحة اإلقميمية، ظاىرة، تعد مف أبرز المكضكعات تفاعبلن  سعت الدراسة لمكقكؼ عمى
، كذلؾ مف خبلؿ البحث في 2016حتى  2011القطرية في الفترة مف  - كىي العبلقات المصرية

ديف، كالكقكؼ عمى أىـ المتغيرات اإلقميمية كالدكلية محددات البيئة الداخمية كالخارجية لكبل البم
القطرية، كتناكلت الدراسة مجمكعة مف النقاط اليامة ذات  - كانعكاساتيا عمى العبلقات المصرية

المكضكع كالتي مف خبلليا تـ االستعانة بالعديد مف الدراسات كالرسائؿ العممية منيا بالعبلقة المباشرة 
 ا خمصت الدراسة لمعديد مف النتائ  كالتكصيات كىي:العربية كاألجنبية، كم

 أواًل: النتائج:

د التنافس بيف كحداتيا لمقكل العظمى، كذلؾ لكجك  أصبحت منطقة الشرؽ األكسط مطمعان  .1
في تفاعبلت المنطقة  مشاركان  طبيعيان  ، األمر الذم جعؿ تدخؿ القكل العظمى مظيران السياسية

 بيدؼ حماية مصالحيا الحيكية.
اليبكط، كلـ تتراكح بيف الصعكد ك  الماضية األربع القطرية طيمة العقكد - العبلقات المصرية إف .2

 كأف كبلن مف مصر كقطر سيككف خاسران مف ىذا التكتر.تشيد انفراجو حقيقية، 
مكاقؼ الدكلتيف مف بعضيـ البعض،  القطرية مرتبط بتغير - إف مستقبؿ العبلقات المصرية .3

  لي كالدكر األمريكي فيو.كبأجندات النظاـ الدك 
كرات كاألحداث العربية في في استثمار أغمب الفرص التي سنحت ليا في مرحمة التط قطر نجحت .4

 تراجع دكؿ كبرل في المنطقة مف أجؿ أف تعزز مكانتيا كتعظـ دكرىا السياسي في المنطقة.ظؿ 
عبلقات اقتصادية بيف  القطرية، إال أف ىناؾ - جكد اختبلفات كتكتر في العبلقات المصرية مع .5

 بشكؿ تاـ.ىا ال يمكف إنياءرغـ رككدىا في بعض األحياف، ك  الدكلتيف
 –مع كجكد امتعاض سعكدم مف الدكر القطرم  –بيف مجمس التعاكف الخميجي  إف ىناؾ تنسيقان  .6

ما حدث في اليمف، كىذا ينبع مف  خصكصان  ألزمات في العالـ العربي كالحراكاتفي إدارة ممفات ا
دراؾ القطرم لحساسية منطقة الخمي  بالرغـ مف سعييا لمخركج مف مدار الييمنة السعكدية في اإل

المنطقة، كقد ازداد التفاىـ القطرم السعكدم خصكصا تجاه الممؼ السكرم ألف إسقاط النظاـ يفقد 
 سبلـ السياسي في المنطقة.بقى الخبلؼ حكؿ دعـ قطر حركات اإل، لكف يمحكريان  إيراف حميفان 

تعتبر قطر الحركات اإلسبلمية مف أىـ مككنات المجتمع العربي، كأف أم قكة تريد أف يككف ليا  .7
دكر في ترتيب عناصر القكة في المنطقة البد أف تتعاطى مع ىذا المككف، لذا فإف قطر تمضي 

 بقكة في ترسيخ عبلقتيا باإلسبلمييف.
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 ثانيًا: التوصيات:

ف التكصيات بحيث تككف ىذه التكصيات مكجية لمطرفيف المصرم تقدـ الدراسة بعد إتماميا مجمكعة م
 كالقطرم كىي مقسمة عمى النحك التالي:

 توصيات لمجانبيف المصري والقطري:

 ،بناء استراتيجية عربية شاممة ينبثؽ عنيا أىداؼ قكمية مكحدة بعيدة عف النزعة القطرية .1
ت اإلقميمية كالدكلية في منطقة الشرؽ كاالنكفاء عمى الذات بحيث تساير ىذه األىداؼ المتغيرا

 األكسط.
بناء عبلقات بيف البمديف قائمة عمى أساس االحتراـ المتبادؿ كالتعاكف المشترؾ الذم يخدـ  .2

 الشعبيف المصرم كالقطرم، كيضمف األمف كاالستقرار لجميع دكؿ المنطقة.
 د اآلخر.معمى الب -ح المبنية عمى المصال - تفرض أم مف البمديف مكاقفيا السياسية أال   .3
عقد مصالحة  التأسيس لعبلقات ثنائية بيف البمديف عمى المستكل الرسمي كالشعبي مف خبلؿ .4

 ات بيف البمديف. ة الخبلفشاممة تنيي فتر 
 :توصيات لمجانب المصري

جميع كمشاركة الفرقاء السياسييف في الداخؿ المصرم، عقد مصالحة كطنية مع جميع  .1
طبلؽاألطراؼ في الحكـ، ك   .السجناء السياسييف سراح ا 

عمى ذاتيا مف خبلؿ استغبلؿ إمكانياتيا البشرية كثركاتيا الطبيعة بما  عتمادالبا مصر نكصى .2
 يؤمف ليا استقبلليا الكطني.

في  ض المكاقؼالتي تفرض عمييا بع المساعدات األمريكيةنكصى مصر بالتخمص مف  .3
 مناحي الحياة تشمؿ جميع شاممة، داخمية يضةسياساتيا اإلقميمية كالدكلية، كأف تعمؿ عمى ن

إذا ما تكفرت اإلرادة ، كىذا ليس باألمر الصعب كالعسكرية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
 كالعزيمة الصادقة.

راجع خبلؿ العقكد دكرىا القيادم عمى المستكل العربي كاإلقميمي الذم تستعادة نكصى مصر با .4
 الماضية. ةاألربع
 :ب القطريجانتوصيات لم

خطكرة االرتياف لمقكل األجنبية، ككجكد قكاعد أمريكية عمى أراضييا، ألف االتفاقيات األمنية،  .1
لمناىضيف كالرافضيف لمكجكد اكالكجكد العسكرم فييا لف يحمييا، بؿ سيككف محفزان لكؿ 

ر غير آمنة في المستقبؿ، كعميو نكصى بأف تفؾ قطمما يجعؿ قطر  في المنطقة، األجنبي
 األجنبية، كأال تككف أداة بيد الكاليات المتحدة األمريكية. بالقكل ارتيانيا
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مرتبط بقدر مصالح  األمريكية قطر أف تقدر أف الحماية أك التحالؼ مع الكاليات المتحدة عمى .2
الكاليات المتحدة في المنطقة، فالكاليات المتحدة ال تعرؼ غير لغة المصالح، ففي الكقت الذم 

الفيما مع مستجدات جديدة أك تنتيي مصالحيا معيا، تتركيا كحدىا كسط البحار يتعارض تح
 تقاـك األمكاج العاتية، كتحصد ركاسب ىذا التحالؼ مع العديد مف القكل اإلقميمية.

العكدة إلى سياسة الحياد الفاعؿ كاإليجابي كاالبتعاد عمى السياسة التدخمية، خاصة كأف قطر  .3
فاعمة، إضافة إلى إمكانياتيا االقتصادية التي حداث العربية بجيكد قامت خبلؿ التطكرات كاأل

 تساعدىا في إنجاح جيكدىا في عدد مف ممفات الكساطة.
عمى قطر أف تسخر إمكانياتيا السياسية كاالقتصادية كاإلعبلمية لصالح القضايا العربية  .4

ية مكحدة لمكاجية التحديات القكمية، كأف تنسؽ تحركاتيا مع الدكؿ العربية تحقيقان لسياسة عرب
 اإلقميمية كالدكلية.
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 الذراسات المقترحة

 القطرية في ضكء المتغيرات اإلقميمية كالدكلية. - يرانيةتطكر العبلقات اإل .1
 ة العربية.طقالمنفي  القكمي السياسة الخارجية المصرية كاألمف .2
 كدية كمصر نمكذجان(.)السع جية اإليرانية تجاه الكطف العربيالسياسة الخار  .3
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط في ضكء التحكالت الراىنة. .4
 .عمى الدكؿ العربية )دراسة حالة مصر( النفكذ التركيتأثير  .5
 عمى الدكؿ العربية )العراؽ كسكريا نمكذجان(."داعش" تأثير تمدد الدكلة االسبلمية  .6
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 راجعالمصادر والم

 اوالً: المصادر

 القرآف الكريـ 
 

 اً: الرسائـل العلمـية نيثا

 (.2012أبك البياء. مراد" :)جامعة بيرزيت.مصر وحماس.. ضرورة العالقة ومسارىا ،" 
 (.2015أبك اليطؿ، عبير جماؿ حسف" :)( 2013-2006السياسة المصرية تجاه قطاع غزة،")  رسالة

 غزة.ماجستير غير منشكرة، جامعة االزىر، 
 (.2013أبك شاكيش، كماؿ عمى :) يناير في مصر: أسبابيا وتداعيتيا وانعكاساتيا المتوقعة عمى  25"ثورة

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، فمسطيف.القضية الفمسطينية"
 (.2015أبك نحؿ، ىديؿ محمكد" :) 2011تطور العالقات التركية المصرية في ضوء المتغيرات المصرية-

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة."2015
 (.2014األسطؿ، أحمد" :) القومية ودورىا في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدي

"، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الرئيسيف جماؿ عبد الناصر ومحمد أنور السادات دراسة تحميمية مقارنة
 زة.األزىر، غ

 (.2013االسطؿ، محمد حيدر مصطفي" :) يناير المصرية عمى مستقبؿ اتفاقية كامب ديفيد  25أثر ثورة
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة."1978

 (.1992آؿ ثاني، محمد بف عيد :)1981ربية )"السياسة القطرية في إطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميج الع-
 ("، رسالة ماجستير مف كمية االقتصاد كالعمـك السياسية بجامعة القاىرة.1991

 (.2012بسيكني، محمكد إبراىيـ :)السعودية في ضوء المتغيرات اإلقميمية والدولية  -"تطور العالقات المصرية
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة االزىر. ("،1980-2002)
 (.2014الجبكر، محمد سمير" :)،"الدور السياسي لممؤسسة العسكرية المصرية في ظؿ التحوالت السياسية 

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة االزىر، غزة.
 (.2012حمس، كماؿ عطية :) 2012-2005المصرية  –"أثر المتغيرات اإلقميمية عمى العالقات اإليرانية ،"

 جامعة األزىر، غزة.
 (.2015حكسك، صبلح محمكد محمد" :)( 2014-2011الصراع السياسي عمى السمطة في مصر،")  رسالة

 ماجستير غير منشكرة، جامعة االزىر، غزة.
 (.2013الرنتيسي، محمكد سمير" :)السياسة الخارجية القطرية تجاه بمداف الربي  العربي والقضية الفمسطينية ،"

 ت العميا، غزة. رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسا
 (.2015سيؼ، إبراىيـ محمد :) سياسة مصر الخارجية والقضية الفمسطينية مف الحكـ الممكي إلى الربي  العربي"

 ، جامعة بيرزيت."1917-2013
 (.2014شراب، منذر أحمد زكي :) 2003"السياسة الخارجية القطرية في ظؿ التحوالت السياسية العربية-

 منشكرة، جامعة األزىر، غزة. ، رسالة ماجستير غير"2012
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 (.2013شمش، لندا" :)جامعة بيرزيت.التأثير المتبادؿ بيف تغطية الجزيرة العربية والثورات العربية ،" 
 (.2012عبداهلل، محمد عارؼ :) دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في الوطف العربي"

 ر غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.، رسالة ماجستي"الثورة المصرية نموذجًا"
 (.2008فجالي، محمد" :)حرب الخميج الثانية بيف أحكاـ القانوف الدولي وتداعيات النظاـ الدولي الجديد ،"

 أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه، جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة، الجزائر.
 (.2015القاؽ، عبل زكي داكد" :)1945يؿ سياسات جامعة الدوؿ العربية خالؿ الفترة دور الوظيفية في تحم-

 ، جامعة الشرؽ األكسط."2014
 (.2013القدرة، محمكد خميؿ يكسؼ :) السورية في ضوء المتغيرات اإلقميمية  –"تطور العالقات السياسية التركية

 "، جامعة األزىر، غزة.2012-2007والدولية: 
 ( .2014كزيز، صباح" :)رسالة 2014-2010ة لدولة قطر في الحراؾ العربي الراىف دور السياسة الخارجي ،"

 بسكرة.-ماجستير غير منشكرة، جامعة محمد خيضر
 (.2013لكز، ياسر محمد عمى" :) رسالة 2011يناير  25دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورة ،"

 ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة.
 (.2014مدكخ، نجاة" :) جية الروسية تجاه منطقة الشرؽ األوسط في ظؿ التحوالت الراىنةالسياسة الخار- 

 بسكرة. –جامعة محمد خيضر  "،2014-2010دراسة حالة سوريا: 
 
 اً: المراجع العربيةلثثا

 (.2011إبراىيـ، عصاـ محمد" :)،"المكتب العربي لممعارؼ، القاىرة.1ط الجغرافيا السياسية ، 
 (.1998أبكطالب، حسف" :)الكحدة مركز دراسات  ،1ط "،مرحمة السادات 1981 -1970ر العربية عالقات مص

 .العربية
 (.2010إسماعيؿ، محمد صادؽ" :) العربي لمنشر 1"، طالخميجية: معالـ عمى الطريؽ –العالقات المصرية ،

 كالتكزيع، القاىرة.
 (.2012آؿ ثاني، العنكد" :)بيركت: مركز الجزيرة لالتجربة التنموية لدولة قطر ،".  مدراسات كالدار العربية لمعمـك
 (.2011أميف، جبلؿ" :) دار الشركؽ لمنشر، القاىرة.2011-1981مصر والمصريوف في عيد مبارؾ ،" 
 (.2011بدر الديف، إكراـ" :)كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، جامعة الثورة المصرية ودراسة العمـو السياسية ،"

 القاىرة.
 .القاىرة، دار الشركؽ، يكليك. الجميورية الثانية في مصر(: "2012) بسيكني، محمكد، ىبلؿ، محمد ،" 
 (.2012التميمي، نكاؼ" :)الدبموماسية العامة وتكويف السمة الوطنية النظرية والتطبيؽ عمى نموذج قطر ،"

.  بيركت، مركز الجزيرة لمدراسات كالدار العربية لمعمـك
 (.2012تكحيد، مجدم" :) مصر، الوثائؽ السرية البريطانية أسرار عالقة النائب حسنى مبارؾ الطريؽ إلى عرش

 .2012"، دار قطاع الثقافة. مبارؾ م  بريطانيا وأمريكا
 (.2000تكفيؽ، سعد حقي" :)مطباعة كالنشر، االسكندرية، دار كائؿ ل1"، طمبادئ العالقات الدولية. 
 (.2016جرغكف، عرفات عمي" :)دار العربي لمنشر، القاىرة."، ء.. أعداء.. حمفاقطر وتغير السياسة الخارجية 
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 (.1997جرجس، فكاز :)العربية، والعربية  -"النظاـ اإلقميمي العربي والدوؿ الكبرى دراسة في العالقات العربية– 
 ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت.1، طالدولية"

 (.2013الجمكلي، سامي" :)،"ايزيميديا، جنيؼ4ط ويف ماشي بينا سيدي؟ ،. 
 (.1987حتى، ناصيؼ" :)مركز دراسات الكحدة العربية، القوى الخمس الكبرى والوطف العربي دارسة مستقبمية ،"

 بيركت.
 (.1996حسيف، عدناف السيد" :)المؤسسة 2"، طالجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية لمعالـ المعاصر ،

 الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت.
 مكتبة مدبكلي، القاىرة.شخصية مصر وتعدد األبعاد والجوانب(: "1994ؿ.)حمداف، جما ،" 
 (.1995الخترس، فتكح، كآخركف" :)عالـ المعرفة، سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس العزو العراقي لمكويت ،"

 الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت.
 2014 دستور جميورية مصر العربية. 
 (.1987رياض، محمكد :) المؤسسة العربية لمدراسات 2، ط2"، ج1978-1948"مذكرات محمود رياض مف ،

 كالنشر، بيركت.
 (.2003السيد سعيد، محمد" :) 1990الخميج.. والمسالة العراقية: مف غزو الكويت إلى احتالؿ العراؽ-

 لقاىرة."، تحرير أحمد إبراىيـ محمكد، مركز األىراـ لمدراسات السياسية كاالستراتيجية، ا2003
 (.2001شاكر، فؤاد" :)الجزء الثاني، الدار المصرية المبنانية.حصاد القرف العشريف: السياسة والدبموماسية ،" 
 (.2013الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية :)تمكز "الربي  العربي ثورات الخالص مف االستبداد، دراسة حاالت ،"

2013. 
 (.2014الشيابي، عمر" :)الخميج بيف الشقاؽ المجتمعي وترابط الماؿ والسمطة"،2014 الثابت والمتحوؿ : 

 مركز الخمي  لسياسات التنمية.
 (.2012عبداهلل، عبد الخالؽ"" :)المركز العربي انعكاسات الربي  العربي عمى دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،"

 .2012لؤلبحاث كدراسة السياسات، الدكحة، 
 (.1982العكيني، محمد عمي" :)1"، طات الدولية المعاصرة: النظرية التطبيؽ االستخدامات اإلعالميةالعالق ،

 مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة.
 (.2003العساؼ، صالح" :)مكتبة العبيكاف، الرياض، السعكدية.المدخؿ إلى البحث في العمـو السموكية ،" 
 (.2015كمينتكف، ىيبلرم" :)1طالمطبكعات لمتكزيع كالنشر،  "، شركةمذكرات ىيالري كمينتوف خيارات صعبة ،

 لبناف، ترجمة ميرام يكنس.
  الكتاب السنكمIEMed (.2012لمبحر األبيض المتكسط :) دار فضاءات لمنشر كالتكزيع.2012"المتوسطي ،" 
 ( 1985الكيالي، عبد الكىاب" :)،"المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت.2، ط1ج الموسوعة السياسية ، 
 عرض حسني العبيدم، منشكرات ميشالكف.قطر اليوـ المسار الفريد إلمارة غنية(: "2013م.)الزار، ميد ،" 
 (.1992المجدكب، طو" :)الييئة العامة لبلستعبلمات.حرب أكتوبر طريؽ السالـ ،" 
 (.1999المجدكب، طو" :)مركز األىراـ  ،1ط "،1973أكتوبر  -1967سنوات االعداد وأياـ النصر "يونيو

 .النشرلمترجمة ك 
 (.2002المحاح، أحمد، كأبكبكر، مصطفى" :)المفاىيـ اإلحصائية -مناىجو -خطواتو -البحث العممي: تعريفو ،"

 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.
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 (.1964ممكية، لكيس كامؿ" :)1"، طسيكولوجية الجماعات والقيادة: النظرية والبحث في ديناميات الجماعة ،
 ، القاىرة.، مطبعة العالـ العربي3ج
 (.1997منصكر، ممدكح محمكد مصطفي :) سياسيات التحالؼ الدولي: دراسة في أصوؿ نظرية التحالؼ"

 "، مكتبة مدبكلي، القاىرة. الدولي ودور األحالؼ في توازف القوى واستقرار األنساؽ الدولية
 (.2000ىيكؿ، محمد حسنيف" :) رة.القاى دار الشركؽ، ،2ط "،1997-1977حديث المبادرة 
 

 رابعـاً: الدوريـات

 (.2011إبراىيـ، حسنيف تكفيؽ" :)مركز النظاـ السياسي المصري: التوازف بيف السمطة ومعضمة الشرعية ،"
 الجزيرة لمدراسات، الدكحة.

 (.2012إدريس، محمد السعيد :)يراف بعد قمة عدـ االنحياز في طيراف  .146"، مختارات إيرانية، العدد "مصر وا 
 ترجمة عمر الشافعي، دار الساقي، الشعب يريد بحث جذري في االنتفاضة العربية(: "2013.)األشقر، جمبير ،"

 بيركت.
 (.2014برنام  األمـ المتحدة اإلنمائي" :)تقرير التنمية البشرية ." 
 (.2008البزاز، محمد" :)كمية الحقكؽ، مكناس، التوجيات الجديدة لمسياسة الخارجية القطرية في عالـ متحوؿ ،"

 لمغرب.ا
 ( .2013بشارة، عزمي" :)بيركت، المركز العربي سورية درب االالـ نحو الحرية محاولة في التاري  الراىف ،"

 لؤلبحاث كدراسة السياسات.
 ( .15/5/2011البكعينيف، صالح" :)جريدة الكطف القطرية، ال خالؼ بيف القاىرة والدوحة بشأف األمانة العامة ،"

 .5733العدد 
 انتياكات اليمف تكريس اإلفالت مف العقاب وتيديد عممية انتقاؿ السمطة(: "2012ينا مارتف.)تشيكك، كاتال ،"

 .2011ديسمبر  –حقكؽ اإلنساف المرتكبة في إطار قمع الحركة االحتجاجية فبراير 
 (.12/1/2014جريدة العرب المندنية :)9436"، العدد "أطراؼ خارجية تدير المعبة داخؿ الساحة اليمنية . 
 (.4/9/2012الجبلد، مجدم" :)صحيفة الكطف المصرية.2قطرنة مصر ،" 
 ( .2014جكب. فمكرنس :)مركز الجزيرة لمدراسات، الدكحة."أزمة الغاز بأوروبا والدور القطري البديؿ ،" 
 (.2011خضير، ماجد" :) كمية العمـك دراسة في السموؾ السياسي -مقومات السياسة الخارجية القطرية ،"

 جامعة النيريف، بغداد. السياسية،
 (.2014خميفة، عزمي" :)المركز السياسات اإلقميمية تجاه السياسة الخميجية لقطر في الشرؽ األوسط ،"

 اإلقميمي لمدراسات االستراتيجية.
 (.10/6/2012الدليمي، محمد" :)كرقة عمؿ غير منشكرة.نظرة عمى قطاع النفط الخاـ في قطر ،" 
 (.2015رفعت، عمرك، عمى، عصاـ" :)قسـ تحميؿ تدفقات التجارة الخارجية المصرية ألىـ الدوؿ العربية ،"

 الدراسات االقتصادية، مركز بحكث الصحراء.
 (.2014رقكلي، كريـ" :)مف أعماؿ الممتقى الدكلي: دكر الجزائر مقاربة معرفية ومفاىمية لمسياسة الخارجية ،"

 عميا لمعمـك السياسية مع جامعة تبسو.اإلقميمي: المحددات كاإلبعاد، المدرسة الكطنية ال
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 (.2004سيؼ، عبد الكريـ احمد" :)دبي، مركز قوى المعارضة السياسية وأنماط عالقاتيا بالنظـ الحاكمة ،"
 الخمي  لؤلبحاث.

 (.1999الشمؽ، احمد زكريا" :)مطابع الدكحة الحديثة، الدكحة.1"، طفصوؿ مف تاري  قطر السياسي ، 
 ( .4/5/2011عبد الخالؽ، احمد" :)جريدة األىراـ المشير طنطاوي يبحث م  أمير قطر دعـ العالقات الثنائية ،"

 المسائي.
 ( .2007عبد العاطي، محمد :) يراف "العالقات المصرية اإليرانية: رؤى مختمفة ومواقؼ متباينة، الدوؿ العربية وا 

 ، الدكحة، مركز الجزيرة لمدراسات.الثورة"
 (.2/4/2012قناة الجزيرة:) "برنام  ببل حدكد. لقاء م  رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري ،" 
 (.9/1/2013قناة مصر األكلى" :) مؤتمر صحفي لرئيس مجمس الوزراء القطري الشي  حمد بف جاسـ بف جبر

 .آؿ ثاني"
 (.2014ليستر، تسارلز" :) مركز برككنجز الدكحةتحميؿ المشيد العسكري في سوريا –األزمة المستمرة ،". 
 (.25/2/2013مرسي، محمد" :)قناة مصر األكلى.حوار خاص م  اإلعالمي عمرو الميثي ،" 
 (.10/7/2014المركز العربي" :)،"المركز العربي لؤلبحاث كدراسة  العدواف اإلسرائيمي الجديد عمى غزة

 السياسات، الدكحة.
 (.2014مساعيد، فاطمة" :)العربية: بيف التراج  والتمدد مستقبؿ الدور اإلقميمي القطري في ضوء الثورات ،"

 .11الجزائر، العدد  –دفاتر السياسة كالقانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة كرقمة 
 (.17/8/2011النابمسي، شاكر" :)العدد 17؟" صحيفة الكطف، السنة لماذا أصبحت قطر قاطرة الثورة العربية ،

5931. 
 (.2013الناصرم، نبيؿ :)الدكحة، مركز  خارجية في عيد الشي  تميـ: قطيعة أـ استمرار؟""سياسة قطر ال

 الجزيرة لمدراسات.
 (.2000كزارة الخارجية القطرية" :) إصدار األلفية، إدارة المعمكمات كالبحكث بكزارة شبو جزيرة قطر عبر التاري ،"

 قطر. –الخارجية، الدكحة 
 

 خامساً: المجالت

 (.1995أحمد إبراىيـ محمكد" :)مجمة السياسة سة الخارجية المصرية المراحؿ والقضايا والفروض الرئيسةالسيا ،"
 ، القاىرة.121الدكلية، العدد 

 (.2012بيبرس، سامية" :)149"، مجمة شؤكف عربية، العدد الدور القطري في تسوية األزمات. 
 ( .2003جماؿ الديف، محمكد :) الشرؽ األكسط."، مجمة بحكث 1995-1987"العالقات األمريكية القطرية 
 (.26/3/2009حتر، سعد" :)،"مجمة السجؿ، مدل لمصحافة كالنشر، عٌماف،  تسمسؿ العالقات القطرية اإلسرائيمية

 .69العدد 
 ( .2012خميفة، عزمي" :) مجمة السياسة الدكلية، يناير في مصر 25التأرجح: موقؼ دوؿ الخميج مف ثورة ،"

 ، القاىرة.187العدد 
 (.1980سميـ، محمد السيد" :)بيركت.20"، مجمة المستقبؿ العربي، العدد التحميؿ الناصري لمسياسة الخارجية ، 
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 (.25/8/2013عمار، رضكل :)"مجمة السياسة المصرية، "تأثيرات األزمة المصرية في موازييف القوى اإلقميمية ،
 تحميبلت.

 (.2008العكينة، عبد" :)ة التاريخ العربي، جمعية المؤرخيف "، مجمدولة قطر التنمية االقتصادية والعمرانية
 .44المغاربة، العدد 

 (.2002فخرك، ناصر عبد الرحمف" :) مجمة كمية اإلنسانيات كالعمـك دراسة ديموغرافية -السكاف في دولة قطر ،"
 ، جامعة قطر.25االجتماعية، العدد 

 (.2012القطارية، يسار" :)،"ممحؽ مجمة السياسة الدكلية،  حالة قطر: كيؼ تدير قطر تفاعالتيا اإلقميمية؟
 .188القاىرة، مؤسسة األىراـ، العدد 

 (.2014المدلؿ، كليد، كالرنتيسي، حسف" :)مجمة الجامعة مقومات وسمات السياسة الخارجية القطرية ،"
 .1، عدد2االسبلمية لمدراسات االقتصادية كاإلدارية، غزة، الجامعة االسبلمية، مجمد

 (.15/10/2012مفتي، يحيى :)"لندف.120"، مجمة الحجاز، العدد السعودية وقطر المبارزة المؤجمة ، 
 (.2000النقيب، خمدكف حسف" :)مركز دراسات الكحدة 253"، مجمة المستقبؿ العربي، العدد الخميج إلى أيف ،

 العربية، بيركت.
 

 اً: الصحفسادس

 (.2/12/2012صحيفة الراية" :)1116"، العدد نجاز تاريخيقطر: رف  تمثيؿ فمسطيف باألمـ المتحدة إ ، 
 (.2/8/2012صحيفة الكطف" :)6178"، العدد قمة قطرية يمنية. 
 ( .13/2/2011صحيفة فمسطيف" :)"وأمؿ بانتياء أنظمة االستبداد العربي بعد رحيؿ نظاـ مبارؾ ارتياح شعبي ،"

 .1339العدد  عربي كدكلي.

 

 لكترونيةاً: المواقع اإلسابع

 " كيكبيديا؛"لة قطرالجالية المصرية في دو ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki  

 "المعرفة؛العالقات القطرية المصرية ،" 

http://www.marefa.org/index.php  

 "المعرفة؛العالقات الميبية المصرية ،" 

http://www.marefa.org  

 RT Arabic(.12/9/2016" :) يراف تحتؿ مكانة متميزة أمير قطر: العالقات بيف الدوحة وطيراف حميمة وا 
 بالمنطقة"؛

https://arabic.rt.com  

 

 RT Arabic(.20/7/2016:) "؛مقوف صواري  باليستية باتجاه السعوديةالحوثيوف يط" 
https://arabic.rt.com/news/833011 

 RT Arabic(.15/9/2016:) "؛السعودية: الحوثيوف يقصفوف مدننا بصواري  إيرانية" 
https://arabic.rt.com/news/840984 

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.marefa.org/index.php
http://www.marefa.org/
https://arabic.rt.com/


 

082 
 

 ة حالة المممكة العربية دراس -عالقة مصر بدوؿ مجمس التعاوف الخميجي(: "2014براىيـ، دينا شيريف محمد.)إ
 ، المركز الديمقراطي العربي.السعودية"

https://www.gulfpolicies.com  

 (.2014ابراىيـ، شيماء" :)؟"،ىؿ تعود العالقات المصرية السورية إلى سابؽ عيدىا 

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=90347#.WARz_VtoNHw 

 (.4/2/2012أبكدنيا، محمكد :)األىراـ العربي، حكار "قطر تنتظر التحوؿ السياسي اإليجابي الكبير في مصر ،"
 الطيب الصادؽ؛

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792366&eid=493 

 (.11/1/2014أبكشيبة، عمياء" :)المصراكم؛مخاوؼ العمالة المصرية في قطر مف توتر العالقات البمديف ،" 

http://www.masrawy.com/News/News_Reports/details/2014/1/11  

 المعيد المصرم لمدراسات السياسية الموقؼ المصري والتدخؿ العسكري في اليمف(: "17/1/2016ماف.)أحمد، إي ،"
 كاالستراتيجية؛

http://www.eipss-eg.org  

 (.13/9/2016أخبار الشرؽ األكسط" :) ميدؿ ايست نيكز،مف قواتيا في اليمف 3قطر تعمف مقتؿ ،" 

http://mideastnews.co.uk/126487 

 (.  "؛ الرئاسة المصرية: أمير قطر ىنأ السيسي ىاتفيا بعيد الفطر(: "6/7/2016أسيا اليـك

http://www.asiaelyoum.com/15413/2016/07/06  

 (.15/1/2015اعمؿ ثكرة" :)؛ث.. رؤية تحميميةحروب غزة الثال" 

http://e3melthawra.com/ar/node/282 

 (.13/3/2016األناضكؿ" :)اقتصاد ماؿ كأعماؿ العالقات اإليرانية القطرية تتسـ بالمنافسة والمنفعة المتبادلة ،"
 السكرييف؛

http://www.eqtsad.net/read/13321 

 (.24/9/2014أكلريكسف، كريستياف ككتس" :)الدواف  السياسية والمضاعفات اإلقميمية –يقطر والربي  العرب ،"
 مؤسسة كارنيغي لمسبلـ الدكلي؛

http://carnegie-mec.org/2014/09/24/ar-pub-56730 

 (.30/3/2015ايكاف ليبيا" :)؛ ليبيا المستنق  الذي أغرؽ قطر" 

http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=596 

 (.16/4/2015البدائؿ العربي لمدراسات:) "؛ األزمة اليمنية ثورة لـ تنجز" 

http://afaegypt.org/  

 (.23/12/2014برئيؿ، تسفي" :)ترجمة خاصة مف مكقع وأىمية السعودية تتعاظـ -مصر وقطر تتصالحاف ،"
 ىآرتس اإلسرائيمي، مكقع المصدر؛

http://www.al-masdar.net  

 (.2008البزاز، محمد :)؛"التوجيات الجديدة لمسياسة الخارجية القطرية في عالـ متحوؿ" 

http://www.attarikh-alarabi.me/Html/Adad44partie12.htm 

  بياف المجمس األعمى لمقوات المسمحة يوافؽ عمى ترشح (: 27/1/2014المسمحة.)بياف المجمس األعمى لمقكات"
 السيسي رغبة لمجمي "؛

https://www.youtube.com/watch?v=Y14VUeNnyVM 

 (.2012تعتاع، عبدالناصر" :)دراسة منشكرة عمى مكقع مركز أمية لمبحكث الموقؼ العربي مف الثورة السورية ،"
 ة؛كالدراسات االستراتيجي

http://umayya.org/?p=1386 

 (.6/9/2016الثكرة نت" :)؛مجمس النواب يثمف موقؼ البرلماف المصري المساند لميمف" 

http://www.althawranews.net/archives/424559 

https://www.gulfpolicies.com/
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=792366&eid=493
http://www.masrawy.com/News/News_Reports/details/2014/1/11
http://www.eipss-eg.org/
http://www.asiaelyoum.com/15413/2016/07/06
http://afaegypt.org/
http://www.al-masdar.net/
http://www.attarikh-alarabi.me/Html/Adad44partie12.htm
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 (.26/1/2014الجالي، محمد" :) ًجريدة اليـك السابع،رئيس الجميورية: يعمف إجراء االنتخابات الرئاسية أوال ،" 

http://www1.youm7.com/  

 (.27/1/2014الجالي، محمد" :)،"جريدة اليكـ  قرار جميوري بترقية الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي لرتبة مشير
 السابع؛

http://www.youm7.com  

 (.11/11/2015جبر، إياد" :)؛342"، مجمة البياف، العدد تطور الثورة السورية مراحؿ 

http://www.albayan.co.uk  

 (.19/4/2013جريدة الكطف" :)؛القطرية ػػ المصرية العالقات يقوي لمشركات الكفيؿ إلغاء" 
http://archive.al-watan.com/viewnews. 

 (.18/11/2015جريدة الشعب" :)صحيفة فرنسية تتحدث عف سيناريو مرعب بشاف مصر"؛ 

http://www.elshaab.org/news  

 (.17/2/2015الجزيرة نت" :)؛تاري  العالقات المصرية الميبية ومستقبميا" 

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/2/16  

 (.26/5/2015الجزيرة نت" :)؛ السياسة المصرية تجاه األزمة السورية" 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/18  

 (.29/4/2016الجزيرة نت" :)؛العالقات التركية القطرية في محاضرة ألوغمو بجامعة قطر" 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/4/28  

 السعودية وقطر تنتقداف تصويت مصر لممشروع الروسي"؛(: "9/12/2216ت.)الجزيرة ن 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/9  

 ؛والجيش يدير البالد مبارؾ يتنحى"(: 11/2/2011.)الجزيرة نت" 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/11 

 نبيؿ العربي مرشح توافقي لمجامعة"؛"(: 15/5/2011.)الجزيرة نت 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/15 

 ؛نص الدستور القطري الجديد"(: 16/4/2003.)الجزيرة نت" 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/16 

 "،"سكعة الحرة كيكيبيديا؛المك  حرب الخميج الثانية 

https://ar.wikipedia.org/wiki  

 (.25/9/2016حامد، محمد" :)نكف بكست؛توجيات وفاقية: العالقات التركية الخميجية بعد االنقالب الفاشؿ ،" 

http://www.noonpost.org/content/14134 

 (.17/7/2016حسف، أحمد)" :،"مكقع إيبلؼ؛ محاولة االنقالب تض  عالقات مصر وتركيا عمى المحؾ 

http://elaph.com/Web/News/2016/7/1099066.html 

 (.20/6/2012الحسف، عمر" :)مركز دوؿ الخميج واألزمة السورية مستويات التحرؾ وحصيمة المواقؼ ،"
 الجزيرة لمدراسات؛

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/201262873127604373.htm 

 (.5/7/2015حسف، محمد عمى :) مراحؿ القرب والتوتر في العالقات المصرية القطرية مف ناصر إلى"
 الكطف نيكز؛ السيسي"،

http://www.elwatannews.com/news/details/764015 

 (.12/3/2015حسيف، حمدم عمي :)ة وسنداف االقتصاد"العالقات المصرية القطرية: بيف مطرقة السياس ،"
 صحيفة الحدث؛

http://www.alhadath.ps/article/13424/index.php 

 (.12/3/2014حسيف، كالء :)المكنيتكر؛"العمالة المصرّية في قطر وراء التمكؤ في قرار قط  العالقات ،" 

http://www.al-monitor.com  

http://www1.youm7.com/
http://www.youm7.com/
http://www.albayan.co.uk/
http://www.elshaab.org/news
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/2/16
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/18
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/4/28
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/9
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.al-monitor.com/
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 العالقات الروسية القطرية، مف الشراكة في منتدى الغاز إلى المواجية عمى (: 6/4/2212لح.)الحمراني، فا"
 "، الكطف؛الجبية السورية

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=184959 

 (.29/3/2214الخكلي، أسماء" :) 1166دور المساعدات الخميجية في دعـ االقتصاد المصري منذ ثورة يناير 
 "، ميدؿ إيست أكنبليف؛وأثر ذلؾ عمى إحتياطي النقد األجنبي

http://www.middle-east-online.com/?id=173727 

 (.15/2/2015خميفة، محمد" :)؛24"، يمف انقالب الحوثي ومستقبؿ اليمف 

http://www.yemen-24.com/art457.html 

 (.2013خميؿ، محمد عبد القادر" :)األىراـ اليكمي؛ في مواجية دوؿ اإلقميـ؟"، ىؿ تتحالؼ قطر م  تركيا 

http://digital.ahram.org.eg  

 (.26/1/2013دالع، مصطفى" :)مالييف دوالر مساعدات مالية إلنقاذ مصر مف الغرؽ مرسي استفاد مف  10
 الدعـ القطري والسعودي والتركي لمواجية االنييار"؛

http://gulfmedia.com/ar/2013-01-26  

 (.6/10/2013الدسكقي، كائؿ إبراىيـ :) مكقع رؤل في الفكر؛1973"الخميج العربي ودوره في حرب أكتوبر ،" 

http://www.roaafekria.tk  

  مجمكعة الخدمات البحثية؛فيـ أىداؼ السياسة الخارجية القطرية(: "2012كبرتس.)ديفيد ر ،" 

http://www.rsgleb.org  

 (.24/6/2215راشد، باسـ" :)مصر قراءة في السياسة الخارجية المصرية تجاه روسيا واالتحاد األوروبي ،"
 العربية؛ 

http://www.masralarabia.com  

 .؛عالقات قطر وبريطانيا لف تتأثر بالخروج مف االتحاد األوروبي: "(27/6/2016)الراية" 

http://www.raya.com  

 (.2012رجب، إيماف" :)؟"، السياسة الدكلية، العدد ثورات العربيةالتناقض: كيؼ يمكف فيـ سياسات قطر تجاه ال
 ؛187

 http://www.siyassa.org.eg  

 (.30/6/2016رسبلف، آماؿ" :)اليـك العالقات المصرية اليمنية ذات خصوصية استراتيجية وأمنية -الخارجية ،"
 السابع؛ 

http://www.youm7.com  

 (.4/7/2015رسبلف، آماؿ" :) مصر تغمؽ أبواب التصالح م  قطر وتنقؿ سفيرنا بالدوحة لمقنصمية العامة
 ؛ اليـك السابع؛بمومباى"

http://www.youm7.com  

 (.18/7/2008الريفي، محمد" :)ورىا بزيارة مقر فضائية الجزيرة"؛ليفني تتوج حض 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?26608 

 (.28/1/2016زاىر، محمكد" :)الكفد؛قطر "تتودد" بميندس المصالحة.. و"تستفز" مصر بػ"الجزيرة ،" 

http://alwafd.org  

 (.15/3/2014الزعبي، خياـ محمد" :)صحيفة المنار؛قراءة في مستقبؿ العالقات المصرية القطرية ،" 

http://www.manar.com/  

 (.2/10/2014زكريا، إسبلـ :) قطر وقت حرب "يسألونؾ عف العمـ.. فقؿ إنو ما كانش فيو حاجة اسميا
 ، مكقع الكطف نيكز؛أكتوبر"

http://www.elwatannews.com  

 (.26/12/2014زىراف، فريد" :)،"الخبر؛ تحسف العالقات المصرية القطرية مقدمة لتحسنيا م  تركيا 

http://www.elkhabar.com  

http://digital.ahram.org.eg/
http://gulfmedia.com/ar/2013-01-26
http://www.roaafekria.tk/
http://www.rsgleb.org/
http://www.masralarabia.com/
http://www.raya.com/
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2135.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2135.aspx
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?26608
http://alwafd.org/
http://www.manar.com/
http://www.elwatannews.com/
http://www.elkhabar.com/
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 (.17/1/2015زيادة، ياسر :)المعيد المصرم لمدراسات السياسية "تحديات السياسة الخارجية المصرية ،"
 كاالستراتيجية؛

www.eipss-eg.org 

 (.25/9/2016سامي. أحمد :)؟"، صحيفة حمد "لماذا توترت العالقات الميبية القطرية عقب خطاب األمير تميـ بف
 التقرير؛

http://altagreer.com  

 (.3/11/2013سامي، محمد" :)خوانو  "، بكابة الكطف االلكتركنية؛محاكمة القرف الثانية في انتظار مرسي وا 

http://www.elwatannews.com  

  ،مكقع كايركدار؛ أسباب لمتوتر"، 6العالقات المصرية ػ القطرية.. (: "20/2/2015محمد.)سعكدم 
http://cairodar.youm7.com  

  ،؛العالقات التجارية واالقتصاديةسفارة جميكرية مصر العربية في الدكحة قطر 

http://www.mfa.gov.eg  

 ( .7/4/2011سالـ، حمدم السعيد:)  ،"مبارؾ وآؿ سعود ىـ مف يقؼ وراء اغتياؿ السادات"Arab Times؛ 
http://arabtimes.com/portal/article_display 

 (.20/1/2015سكام نيكز" :)؛سيطرة الحوثييف عمى القصر وحصار منزؿ ىادي" 

http://is.gd/40Q9w4 

  أمير قطر يصؿ الرياض في زيارة رسمية"؛(: 17/2/2015نت.)السكرية"  

https://www.alsouria.net  

 (.6/10/2014السيد الحديدم" :) قطر وحرب أكتوبر.. دورىا كاف األضعؼ بيف العرب ومزايداتيا عمى مصر ما
 ؛O NEWS AGENCY، نشر بكاسطة مكقع زالت مستمرة"

http://onaeg.com/?p=1947173 

 .دعـ مصر: يياجـ قطر وتركيا ويؤكد أف تصريحاتيما تزيد العالقات تدىورا"، (:21/6/2016)السٌد، فرٌدة" 

 مصر الٌوم؛

http://www.egypttoday.co.uk  

 (.22/6/2014السيد، مصطفي كامؿ" :)،")أكراؽ الشرؽ األكسط، كرقة  العالقات المصرية األمريكية )ورشة عمؿ
عمؿ عرضت في الجمسة األكلي مف كرشة العمؿ تحت عنكاف "اإلطار االستراتيجي لمعبلقات المصرية األمريكية، 

 المركز القكمي لدراسات الشرؽ األكسط؛

http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/192 

 (.18/6/2015الشامسي، نكر" :)الخمي  الجديد؛أمير قطر يينئ "السيسي ىاتفيا بحموؿ شير رمضاف المبارؾ ،" 

http://www.thenewkhalij.com/ar/node/15723 

 (.11/2/2016شبكة شاـ" :) ألؼ شخص"؛ 470عدد القتمى في سوريا وصؿ إلى 

http://www.shaam.org  

 (.12/12/2216الشرؽ األكسط" :)خميجيوف يياجموف نظاـ السيسي بعد تصويت مصر لصالح روسيا"؛ 

http://www.gulfeyes.net/egypt/747962.html 

 (.6/2/2013الشريؼ، أميرة" :)قطر تستخدـ مصر كممر نحو الزعامة المشيد"؛ 

http://al-amshhed.com/articles/154214.aspx 

 (.29/3/2015الشماع، محمد :)"مكقع مبتدأ؛"2015و 1962اختالفات بيف موقؼ مصر مف حربي اليمف  5 ، 

http://www.mobtada.com/  

 (.10/1/2015الشنطي، عمر" :) ؛2015وتوقعات  2014حصاد" 

http://goo.gl/aXuKqS 

 (.8/6/2014صحيفة البديؿ" :)اإليرانية في عيد -دالالت دعوة روحاني لمقاىرة وأفؽ العالقات المصرية
 السيسي"؛

http://elbadil.com/2014/06/08  

http://www.eipss-eg.org/
http://altagreer.com/
http://www.elwatannews.com/
http://cairodar.youm7.com/
http://www.mfa.gov.eg/
https://www.alsouria.net/
http://onaeg.com/?p=1947173
http://www.egypttoday.co.uk/
http://www.shaam.org/
http://al-amshhed.com/articles/154214.aspx
http://www.mobtada.com/
http://goo.gl/aXuKqS
http://elbadil.com/2014/06/08
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 (.4/9/2012صحيفة الحياة المندنية" :)؛عمى صالح يياجـ قطر" 

http://alhayat.com/Details/431918 

 (.22/12/2014صحيفة الرياض" :)العدد المبادرة السعودية نجحت في إعادة الدؼء إلى العالقات العربية ،"
 ؛16982

http://www.alriyadh.com/1006022 

 (.11/10/2012ضرغاـ، راغدة" :)الشبكة إلحداث نقمة نوعية في سوريا.. مصير دور حمؼ الناتو بيد تركيا ،"
 العربية العالمية؛

http://www.globalarabnetwork.com  

 (.2013طاىر، أحمد" :) رؤية تركية؛الميبية ما بعد القذافي –العالقات الخميجية ،" 

http://rouyaturkiyyah.com  

 (.24/11/2014طاىر، محمد" :) العالقات المصرية القطرية تشيد انفراجو الفترة المقبمة وعودة قناة الجزيرة
 الكطف؛ بشروط"،

http://alwatan.kuwait.tt  

 توتر في العالقات المصرية القطرية.. ومطالب بمساع سعودية إلحياء (: "19/2/2015كد.)الطاىر، محم
 ، مكقع محيط؛المصالحة"

http://www.moheet.com/2015/02/19 

 (.14/2/2011الطنطاكم، مشير :)( لسنة 1"ممحؽ قرار رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة الرقـ )
 مكقع مقاتؿ مف الصحراء؛ "،2011

http://www.moqatel.com  

 ( .2009العكيد، عدناف :)"صكت اليسار العراقي؛الفمسفة البراغماتية ،" 
http://saotaliassar.org/Writer/AdnanUwaied/PragmatPhilos 

 (.5/4/2216عادؿ، حسف" :)ميداني؛ى لمعدالةالسيسي: مصر ستواصؿ تعاونيا الكامؿ لتقديـ قتمة ريجين ،" 

http://www.maydany.com/t~28896  

 (.26/12/2211العيادم، خالد" :)صدل الكطف؛تنامي الدور القطري في المنطقة: األسس والمرتكزات ،" 
http://www.arabamericannews.com/Arabic/news/id_10863 

 "يديا؛"، المكسكعة الحرة ككيكيباالزمة الخميجية -عالقات قطر الخارجية 

https://ar.wikipedia.org/wiki  

 "كيكبيديا؛ -، المكسكعة الحرة"عممية إعادة األمؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki  

 (.1/2/2014عبد الجكاد، محمد" :)؛لتيمتيا نيراف الثورةسوريا وقطر، صداقة ا  "، المصرم اليـك

http://www.almasryalyoum.com/news/details/386534 

 (.28/8/2013عبد الحميـ، إيماف :)؟"، مجمة "كيؼ تعاممت مصر م  التيديدات الغربية بقط  المساعدات
 السياسة الدكلية، تحميبلت؛

http://www.siyassa.org.eg  

 (.8/1/2016عبد الرحمف، محمد :)"المصريكف؛مؤشرات عمى تقارب مصر م  قطر وتركيا 5 ،" 

https://almesryoon.com  

 (.8/3/2014عبد العاطي، محمد" :) االعماؿ المصري القطري يجمد أنشطة المجمس في ظؿ التوترات بيف
؛ ،البمديف"  المصرم اليـك

http://www.almasryalyoum.com/news/details/407038 

 (.7/12/2009عبد الكريـ، عمرك" :)المصريكف؛قطر والدور اإلقميمي ،" 

http://www.masress.com/almesryoon/21786 

 (.15/4/2015عبد المجيد، كحيد" :)السياسة الدكلية؛يمف الجديد بيف إيراف والقاعدةال ،" 

http://www.globalarabnetwork.com/
http://rouyaturkiyyah.com/
http://alwatan.kuwait.tt/
http://www.moqatel.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.siyassa.org.eg/
https://almesryoon.com/
http://www.masress.com/almesryoon/21786
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http://is.gd/nHkt1Q 

 (.21/10/2014عبداهلل، جماؿ" :)مركز الجزيرة السياسة الخارجية القطرية: إعادة توجيو أـ ضبط لإليقاع ،"
 لمدراسات؛

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/10/20 

 (.25/1/2016عبكد، محمد" :)؟"، الخمي  ات مصر اإلقميمية، إلى أي مدى تراعي المصالح الخميجيةعالق
 أكنبليف؛ 

http://alkhaleejonline.net/articles  

 (.25/5/2016العربي الجديد" :)؛قطر تجدد دعميا حكومة الوفاؽ الميبية" 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/25  

 (.16/7/2016العربية نت" :)؛ما ىو موقؼ مصر مف انقالب تركيا" 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/07/16  

 (.26/3/2014العربية نت" :)السيسي يستقيؿ ويعمف ترشحو لمرئاسة"؛ 

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and- world/egypt/2014/03/26  

 .الجزيرة نت؛المنطقة التحديات والشراكة الدوليةندوة القوى الصاعدة في : "(17/3/2013)العطية، خالد ،" 

http://aljazeera.net 

 (.23/1/2014عبد الغني، مريـ" :) يونيو.. االقتصاد في  30يناير و 25المساعدات الخارجية لمصر ما بيف
 "، أصكات مصرية؛خدمة السياسة

http://www.aswatmasriya.com/news/details/24277 

 (.9/7/2012عقؿ، طارؽ" :) دنيا الرأم؛يناير 25دراسة "ثورة ،" 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/265318.html 

 المكسكعة الحرة كيكيبيديا؛العالقات القطرية المصرية ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki  

 (.20/7/2016عمي، إلياـ محمد" :)،"محيط؛ ىؿ يكسر أبو الغيط حائط الخالؼ بيف مصر وقطر؟ 

http://www.moheet.com/2016/07/20  

 (.28/1/2015عمي، محمكد" :)البديؿ؛صالحةاألزمة الميبية عودة العالقات المصرية القطرية إلى ما قبؿ الم ،" 

http://elbadil.com/2015/01/28  

 (.11/2/2015العميي، ىمداف" :)اليمنية، العربي الجديد؛أىـ محطات ثورة التغيير " 

https://www.alaraby.co.uk/society/2015/2/11  

 (.13/2/2016عمارة، أحمد" :) مكقع ساسة أعواـ عمى الثورة اليمنية 5بعد مرور « يحتضر»االقتصاد اليمني ،"
 بكست؛

http://www.sasapost.com/economic-crises-in-yemen 

 (.16/8/2016عنتر، غاندم" :)المعيد المصرم تداعيات االنقالب التركي عمى دوؿ الخميج ،"
 اسات، نشر بكاسطة نكف بكست؛لمدر 

https://www.noonpost.net/content/13443 

 (.2012عكدة، جياد :)حدود تأثير قوة قطر"؛" 

http:/www.gehadauda.com/?p=813 

 (.19/2/2015غبشي، بكعبلـ :) القطرية انعكاسات عمى األزمة  –"ىؿ لتوتر العالقات المصرية
 ؛24"، فرانس الميبية

http://www.france24.com/ar/20150219  

 (.7/9/2016الفاتح، عمر" :)مكقع العاصمة نيكز؛قطر تمغي االعتراؼ بخريجي الجامعات المصرية ،" 

http//www.alasemanews.com/27755 

 (.15/8/2016فتحي، عبير" :)مكقع جميكرية اكنبليف؛ نيةالتأكيد عمى دعـ العالقات المصرية اليم ،" 

http://www.gomhuriaonline.com  

http://alkhaleejonline.net/articles
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/25
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/07/16
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-%20world/egypt/2014/03/26
http://aljazeera.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.moheet.com/2016/07/20
http://elbadil.com/2015/01/28
https://www.alaraby.co.uk/society/2015/2/11
http://www.france24.com/ar/20150219
http://www.gomhuriaonline.com/
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 الجزٌرة نت؛ المحوري ال تصنعه الجغرافيا فقط"، رمصر الدو: "(23/7/2014) ، فراسأبوهالل 

http://goo.gl/E1g1X7 

 ؛وزراء الخارجية العرب يبحثوف التطورات في غزة(: "17/11/2012حرة.)فضائية ال" 

http://www.alhurra.com  

 (.5/5/2015الفقي، مصطفي" :)الحياة؛مصر وقطر .. رؤية محايدة ،" 

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/8993000  

 (.4/12/2216الفقيو، إحساف" :)،"االناضكؿ؛ كيرى: واشنطف وموسكو ستواصالف المباحثات بشأف سوريا 

http://aa.com.tr/ar  

 (.2014الفقية، عبداهلل" :) مركز "، ما بعد االنتفاضات العربيةعالقات اليمف م  دوؿ مجمس التعاوف وتطورات
 الخمي  لسياسات التنمية؛

https://www.gulfpolicies.com/ 

 (.12/5/2016فيسؾ، ركبرت" :)الكطف؛عالقات قطر بػ جبية النصرة واضحة ومؤكدة ،" 

http://alwatan.sy/archives/53280 

 (.22/6/2016القاضي، زكي، كأخركف" :)برلماني؛ر وتركياىجوـ كاسح لػ "دعـ مصر" ضد قط ،" 

http://www.parlmany.com  

 (.20/12/2013القدس العربي" :) العالقات المصرية الميبية تشيد جدال واسعا عمى خمفية الحكـ ببراءة قذاؼ
 "؛الدـ وظيوره عمى وسائؿ االعالـ

http://www.alquds.co.uk/?p=115520 

 لماذا تغيب امير قطر عف القمة االقتصادية في مصر"؛(: 13/3/2015الـ االخبارية. )قناة الع" 

http://www.alalam.ir/news/1684928 

 (.  صحيفة الراية؛"قطر سباقة لدعـ غزة"، (: 11/12/2012الكرادم، أكـر

http://www.raya.com/news/pages/558b9334-4c0c-4d34-bd30-7bed4fa0d01d 

 .صحيفة الحياة المندنية تكشؼ أسباب توتر العالقة بيف مصر وقطر"؛(: "7/6/2016)الككفية برس 

http://kofiapress.net/pages/print/19892 

 (.5/3/2014مجدم، سامي" :) الخارجية سحب سفير مصر مف قطر الموجود في القاىرة قرار سياسي
 ، مصراكم؛وسيادي"

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2014/march/5/5844160.aspx 

 .البديؿ؛العالقات المصرية الروسية نحو منحنى سياسي جديد: "(3/7/2016)محمكد، ىدير ،" 

http://elbadil.com/2016/07/03  

 (.31/12/2011مدافش، عرفات" :) الشرؽ األكسط، العدد ـعاـ الثورة والتغيير والحرب والسم 2011اليمف ،"
 ؛12086

http://archive.aawsat.com  

 "كيكبيديا اإلخكاف المسمميف؛محمد أنور السادات وعالقتو باإلخواف المسمميف ،"  

http://www.ikhwanwiki.com  

 (.9/3/2016مدحت، سمير" :)بكابة الكفد؛نيراف "رعد الشماؿ" تحاوؿ إذابة جميد العالقات المصرية القطرية ،" 

http://alwafd.org  

 (.29/5/2014المرصد العربي لمحقكؽ كالحريات" :)التقرير النيائي لرصد االنتخابات الرئاسية المصرية"؛ 

www.elmarsad.org/ar 

 (.2013مركز الخمي  لسياسات التنمية" :) الثابت والمتحوؿ"، العالقات الخميجية المصرية 2013الخميج :
 "؛وتطورات ما بعد االنتفاضات العربية، االنقسامات المتداخمة

https://www.gulfpolicies.com  

 (.23/10/2016المركز الصحفي السكرم" :)؛أمير قطر وأردوغاف يدعواف إلى قرار لوقؼ الحرب بسورية" 

http://goo.gl/E1g1X7
http://www.alhurra.com/
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/8993000
http://aa.com.tr/ar
http://www.parlmany.com/
http://elbadil.com/2016/07/03
http://archive.aawsat.com/
http://www.ikhwanwiki.com/
http://alwafd.org/
https://www.gulfpolicies.com/
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https://syrianpc.com  

 (.27/8/2014المركز الفمسطيني لئلعبلـ" :)حروب عمى غزة.. ىدؼ واحد وانتصار متكرر"؛ 3 

https://goo.gl/uRRzDB 

 نكف بكست،مستقبؿ المصالحة المصرية القطرية(: "18/4/2015ث.)مركز صناعة الفكر لمدراسات كاألبحا ،" 

https://www.noonpost.net/content/6314 

 (.20/8/2013المسممي، فارع" :)المنتكر؛قطر تخترؽ المربعات السعودية في اليمف ،" 

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/08/ 

 (.10/6/2016معيد الشرؽ األكسط" :) التحالؼ التركي القطري: ما الذي تعنية عودة القوات التركية إلى
 "، ترجمة كتحرير فتحي التريكي، الخمي  العربي؛ الخميج؟

http://thenewkhalij.org/ar/node/39313 

 (.13/5/2014معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية" :)العالقات المصرية التركية ومستقبؿ التوتر الدبموماسي"؛ 

http://www.creativity.ps/studies/details.php?id=402  

 (.2014المكتب الثقافي المصرم بالدكحة" :)فرص عمؿ جديدة لمدرسي المدارس المصرية بالدوحة"؛ 

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/mom/2014/Doha-Qatar/Doha-Qatar.jsp 

 (.19/7/2016ممدكح، أميرة" :) الوسطاء حائروف بيف القاىرة والدوحة.. الجامعة العربية تطمؽ مبادرة الستعادة
 "، الدستكر؛أسباب 3العالقات.. ومراقبيف: مصيرىا الفشؿ لػػ 

http://www.dostor.org/1124727 

 ،التحالؼ العربي يؤكد مقتؿ قائد القوات الخاصة لػ الحوثييف عمى الحدود (: "25/9/2016نكر الديف.) المنصكرم
 ، الخمي  الجديد؛السعودية"

http://thenewkhalij.org/ar/node/46889 

 (.30/7/2012مصطفى المباد" :)جريدة السفير؛قطر: أحالـ كبيرة وقدرات محدودة ،" 
http://assafir.com/article/282886 

 (.29/3/2015منير، نياؿ" :)جريدة 2014مميار جنيو حجـ التبادؿ التجاري بيف مصر وقطر عاـ  1.8 ،"
 البكرصة؛

http://www.alborsanews.com/2015/03/29 

  مكقعBBC(.10/3/2012" :)؛قطر تدعو إلرساؿ قوات عربية إلى سوريا" 

http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/03/120310  

  مكقعBBC(.13/2/2013 :)بي بي سي عربي؛"أحمدي نجاد يصؿ إلى مصر في أوؿ زيارة لرئيس إيراني ،" 
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/02/130205_iran_egypt_nijad_visit  

 ؛استقرار عمى رماؿ متحركة«.. القطرية -المصرية »العالقات (: "21/6/2016خبارم.)مكقع التحرير اإل" 

http://www.tahrirnews.com/posts/435607  

 (.9/12/2216مكقع الخمي  الجديد" :) حمب"؛السعودية وقطر تنتقداف موقؼ مصر في مجمس األمف بشأف 
https://medium.com/thenewkhalij  

 ( ،؛2012مكقع الديكاف األميرم) 

http://www.diwan.gov.qa/arabic/Qatar/qatar_new.htm#Political 

 (.28/5/2216مكقع العربي الجديد" :)؛مؾ األمريكيتوتر العالقات المصرية الروسية يعيد السيسي لمف" 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/27  

 (.25/9/2015مكقع المباشر" :)ارتفاع في عدد السياح القطرييف إلى مصر"؛ 40 % 

http://www.mubasher.info/news/2819765/40  

 (.20/9/1978مكقع المعرفة" :)منشكر مف " الكثائؽ بياف مجمس الوزراء القطري حوؿ اتفاؽ كامب ديفيد ،"
 ؛1، ط 14، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت م  1978الفمسطينية العربية لعاـ 

http://www.marefa.org/index.php 

 ؛المشروعات والمنتجات الحربية لمييئة(: "2013لمتصنيع.) مكقع الييئة العربية" 

https://syrianpc.com/
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/08/
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/03/120310
http://www.tahrirnews.com/posts/435607
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