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اإلىداء

 إلى أرض السالـ التي ما رأت يكمان سالمان...
 إلػى اأكػػرـ م ػػا امي ػان ...شػػاداا الشػ ب اليمسػطي ي ك مػى أرسػاـ الشػػايد الرمػػز ياسػػر
رفات أبك مار.
 إلى مف ضحكا بزهرة شباباـ كهاركا زخرؼ الد يا فباتكا أح ار انر خمؼ قضباف الحرية.
 إلػ ػػى مػ ػػف مم ػ ػػي السػ ػػمكؾ كاأدب كاإخػ ػػالص كال طػ ػػاا إلػ ػػى مػ ػػف مم ػ ػػي مكاااػ ػػة
الصػ ػ اب إل ػػى م ػػف ك ػػاف س ػػببا ب ػػد ا ف ػػي كص ػػكلي إل ػػى م ػػا أ ػػا ميػ ػه اآلف (كال ػػدم
الحبيب).
 إلػػى مػػف تتسػػابؽ الكممػػات لتخػػرج م بػرة ػػف مك ػػكف ذاتاػػا ...إلػػى مػػف بػػد كاتاا أهتػػدم
ك م ػػى ص ػػكتاا أت ػػر ـ كبحض ػػكرها ترتس ػػـ السػ ػ ادة كيكتم ػػؿ الحض ػػكر ك ػػدما تكس ػػك ي
الامػػكـ أسػػبي فػػي بحػػر ح ا اػػا ليخيػػؼ مػػف آالمػػي (أمػػي الياليػػة) حيظاػػا ا كأطػػاؿ
مرها.
 إلى زكاتي كشريكة حياتي ك ااحي التي سارت كصبرت كتحممت إلػى أف تصػؿ هػذ
الرسالة ال كر.
 إلى أب ائي اأ زاا ..محمد ..ر يف ..هادم ..كسيـ ..ما د..
 إلى إخكتي كأخكاتي كأفراد ائمتي.

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم له اأمر مف قبؿ كمف ب د مى ما أ ـ ميﱠ مف إتماـ لاذ الدراسة حمدان كثي انر كسع
السمكات كاأرض كالصالة كالسالـ مى بيه اأميف محمد صمى ا

ميه كسمـ كصحبه أام يف

القائؿ" :ال يشكر ا مف ال يشكر ال اس".
إ ه ليس د ي أف أتكاه بخالص الشكر كالتقدير إلى اام ة اأزهر بيزة التي فتحت ذ ار ياا لتحتضف
كؿ الظامئيف لم مـ كالم رفة.
كما يشرف ي كؿ الشرؼ أف أتقدـ بأسمى آيات الشكر كال رفاف إلى أستاذم المشرؼ مى هذ الرسالة
اأستاذ الدكتكر :أسامة محمد أبك حؿ
الذم لـ يأ يؿ اادان كلـ يضف مى هذ الرسالة بخبرته الكا ية ك صائحه السديدة كخبرته ال ميقة
لتخرج مى هذا ال حك.
ككذلؾ أتقدـ بالشكر الازيؿ إلى أستاذم الكريميف:
الدكتكر :أحمد اكاد الكادية (م اقشان خارايان)
الدكتكر :زهير إبراهيـ المصرل (م اقشان داخميان)
لتيضماما بقبكؿ م اقشة هذ الرسالة كابداا التكاياات القيمة السديدة لتخرج في أباى حمة قشيبة.
كالشكر مكصكؿ إلى كؿ أساتذتي اأاالا في اام ة اأزهر الذيف أفاضكا مى طالب ال مـ
ب مماـ حيظاـ ا كا ماـ م ي ان دفاقان لم مـ كالم رفة كأشكر كؿ مف قدـ لي أم مسا دة سكاا كا ت
مادية أك م كية.
كؿ الشكر كال رفاف لاـ امي ان.

ج

ممخص الدراسة
ت اكلت الدراسة أهـ مشكمة ربية في الكقت الم اصػر كأهػـ حالػة صػ كد لدكلػة ربيػة حيػث تتب ػت
أصكؿ كاذكر المشكمة القطرية المصرية كالتي ا يارت م ذ اـ (2013ـ) كظارت ب دة أشكاؿ .كت تبػر
دكلة قطر مف أهـ الدكؿ ال ربية التي ص دت سري ان كا تمدت مى كسائؿ اديدة في ت ييذ سياسػتاا مثػؿ
اإ ػػالـ كاالقتص ػػاد ر ب ػػة م ا ػػا ف ػػي ل ػػب دكر إقميم ػػي كبي ػػر كه ػػذ الدكل ػػة الص ػػا دة كالسياس ػػة الادي ػػدة
تصادمت مع أ رؽ كأهـ دكلة ربية كأصبحت تادد أم اا كاستقرارها مما أدل إلى تصادـ شرس ما بيف
الدكلتيف أدل إلى قطي ة كسحب السيراا بيف البمديف.
كقد است رضػت الد ارسػة الاػذكر التاريخيػة لمسياسػة الخارايػة القطريػة تاػا الدكلػة المصػرية مكضػحة
أهػػـ المحػػددات كاأهػػداؼ لاػػذ السياسػػة كاأدكات التػػي تسػػتخدماا لتحقيػػؽ ذلػػؾ كالسػػي اريكهات المسػػتقبمية
لمسياسػػة القطريػػة تاػػا تحػكالت ال ظػػاـ المصػػرل فػػي ضػػكا المتيي ػرات السياسػػية التػػي شػػادتاا الػػدكلتيف فػػي
المرحمة الحالية.
كاستخدمت الدراسة دد مف م اهج البحث ال ممي م اا:
المػ ػ اج الت ػػاريخي :م ػػف خ ػػالؿ الرا ػػكع إل ػػي ت ػػاريص السياس ػػة القطري ػػة كمحاكل ػػة رص ػػد أه ػػـ محط ػػات
ال القات القطرية المصرية كالم اج الكصيي التحميمي :كذلؾ مف خالؿ طبي ة المكضكع الذم ي تمد مى
ام ػػع البيا ػػات ح ػػكؿ السياس ػػة القطري ػػة كمتاب ػػة الظػ ػكاهر المرتبط ػػة بال ػػدكر القط ػػرم كذل ػػؾ يح ػػتـ مي ػػا
استخدامه كم اج أساسي ك الم اج المقارف :لأل تماد ميه في د ارسػة حقػب م ي ػة مػف السياسػة القطريػة
كاظاار اليرؽ بي اما مف خالؿ المقار ة.
كخمصت الدراسة إلى مامك ة مف ال تائج كاف مف أهماا:
إف دكلػػة قطػػر قط ػػت شػػكطان طػػكيالن فػػي الت ميػػة الكط يػػة كتصػػا د مركزهػػا الػػدكلي لتصػػبي فػػي مػػدة
قياسػػية

ص ػ انر دي اميكي ػان مػػى المسػػرح الػػدكلي تضػػطمع بػػدكرها الكامػػؿ مػػى السػػاحات ال ربيػػة كاإقميميػػة

كالدكلية.
إف المحددات التي تتب اا قطر في سياستاا الخارايػة هػي محػددات ثابتػة تت امػؿ مػف خاللاػا مػع كػؿ
دكؿ الم طقػػة كلكػػف

ػػدما خػػص مصػػر ف ػ ف ه ػػاؾ محػػدد لسياسػػة قطػػر يختمػػؼ ػػف بػػاقي الػػدكؿ كهػػك

م افسة قطر لمصر مى ال يكذ السيطرة اإقميمية.

د

إف دكلػػة قطػػر اسػػتخدمت القػػكة ال ا مػػة مػػف خػػالؿ اإ ػػالـ المتمثػػؿ بق ػػاة الازي ػرة كاسػػتخدمت القػػكة
االفت ارضػػية مػػف خػػالؿ التك كلكايػػا كال يػػكذ التق ػػي كأخي ػ انر اسػػتخدمت القػػكة الصػػمبة مػػف خػػالؿ االقتصػػاد
ف دما يتـ امع هذ الثالث أشكاؿ لمقكة ي تبر ذلؾ قكة ذكية.
كأكصت الدراسة بما يمي:
إف المصػػالي هػػي مػػف تحكػػـ ال القػػات بػػيف الػػدكؿ لػػذلؾ كصػػي بالبحػػث ػػف طػػرؽ اديػػدة السػػتي اب
الطمكح القطرم ك دـ التصادـ م ه فقطر مثؿ أم دكلة تس ى لمصمحتاا.
كما أف الخالؼ ال ربي يست زؼ قكة ال رب كيدفع ثم ه اأبرياا كما داـ الخالؼ ال ربي مستم انر؛ ف ف
القتػػؿ فػػي الػػدكؿ ال ربيػػة مسػػتمر لػػذلؾ ياػػب اإس ػراع فػػي إ اػػاا الخالفػػات ك ػػدـ اسػػتخداـ اإ ػػالـ فػػي
الخالفات السياسية أف اإ الـ ليس فقط أداة ضػيط سياسػية مػى اأطػراؼ المتخاصػمة بػؿ يػؤدم إلػى
شرخ في ال سيج االاتما ي كيؤدم إلى كراهية بيف الش كب ال ربية.

ق

Abstract
The study dealt with the most important contemporary Arab problem, the
most important event of the rise of an Arab State, where traced the origins and
roots of the problem of Egyptian Qatari that exploded since (2013), and
appeared in several forms. The State of Qatar is considered one of the most
important Arabic States that escalated quickly, New methods adopted in
implementing such policy, media and economy, in order to play the role of large
regional and state this emerging and new policy clashed with the oldest and
most important Arab State, threatening its security and stability, leading to a
fierce clash between the two led to break and pull ambassadors between the two
countries.
The study reviewed the historical roots of the country's foreign policy
toward the Egyptian state, pointing out the most important determinants and
objectives of this policy, and the tools you use to achieve this, and future
scenarios country's policy toward shifts the Egyptian regime in the light of the
political changes witnessed by the two countries at the current stage.
The study used a number of scientific research methods, including:
The historical method: by reference to the date of the Qatari policy, and try
to monitor the most important Egyptian-Qatari relations stations, and descriptive
analytical method: through the nature of the subject, which relies on data on
Qatari policy collection, and follow-up phenomena associated with the Qatari
role, and it requires us to use it as a fundamental approach, and the comparative
method: to rely upon in the study of certain periods of the Qatari policy, and to
show the difference between them by comparison.
The Study Reached Several Conclusions, among which:
The State of Qatar has come a long way in national development, and rising
international stature to become the standard for dynamic element on the
international stage, to play its full role on the Arab, regional and international
arenas.
The Determinants followed by Qatar in its foreign policy is fixed
determinants of which deal with all the countries of the region, but when he
singled Egypt, there is a specific policy of Qatar is different from other
countries, which compete with Qatar to Egypt for influence regional control.
The State of Qatar used soft power through the media of Al-Jazeera, and
used the default power through technology and technical influence, and finally
ك

used hard power through the economy, when we collecte these three forms of
power, we will get a smart power.
In light of the Study Results, the researcher recommends the following:
The interests are governing relations among nations, so we recommend to
search for new ways to accommodate the country and the lack of ambition
collision with him, Qatar is like any country seeking to their advantage.
The Arab dispute saps strength Arabs and the price is paid by innocent
people, and as long as the Arab dispute continuing; the murder continues to
Arab countries, so it must accelerate and end the differences, and do not use the
media in political differences, because the media is not only political pressure on
the warring parties tool, but lead to a rift in the social fabric, and lead to hatred
between the Arab people.
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1انفصم األول:

االطار انعاو نهدراسة
مقدمة

 .1.1مشكمة الدراسة
 .2.1أىداؼ الدراسة
 .3.1أىمية الدراسة
 .4.1منيجية الدراسة
 .1.4.1المنيج الوصفي التحميمي
 .2.4.1المنيج المقارف

 .3.4.1المنيج التاريخي
 .4.4.1نظرية صنع القرار
 .5.1دراسات سابقة
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مقدمة:
مى خالؼ الكثير مف دكؿ الخميج ال ربي ا تاات قطر م ذ استقاللاا في ال اـ 1971ـ

سياسة خاراية كصيت بأ اا ا طكائية حيث كا ت تاب ة لمسياسات الخاراية لدكؿ الخميج ال ربي
امة كلممممكة ال ربية الس كدية خاصة.

قرر اأمير حمد م ذ تكلى الحكـ

اـ (1995ـ) أ ه يت يﱠف

مى قطر رسـ مسار اديد

ل يساا إف هي أرادت ضماف أم اا كتأميف مستقبؿ اقتصادم مزدهر كمستداـ كم ذ ذلؾ الكقت
رسمت قطر مسا انر مياي انر كمستقالن لسياستاا الخاراية كبدأت تتاه أحيا ان في طريؽ مختمؼ ف
و
سياسة خاراية ا يتاحيه قكاماا تي يؿ
سياسات مامس الت اكف الخمياي فا تمدت قطر بداية ا تااج
أدكات القكة ال ا مة كاإ الـ كالدبمكماسية كالت ميـ كالثقافة كالرياضة كالسياحة كاالقتصاد كالمسا دات

اإ سا ية كارتكزت مى استراتيايات ديدة أهماا :استراتياية حسف الاكار كاستراتياية التحاليات

مع القكل الكبرل كالمتكسطة كاستراتياية ب اا الصكرة الذه ية كبالتالى ف ف ذلؾ ميزها ف أم دكلة
خمياية أخرل كم حاا كز ان سياسيان أكبر ليس في محيطاا الخمياي فحسب بؿ كال ربي أيضان ك ميه
كبدأت في التدخؿ بالشؤكف اإقميمية كالدكلية حيث هدفت لتككف ال ب إقميمي مؤثر كاستخدمت

اأمكاؿ في لمتكسط في حؿ ال از ات بيف المتقاتميف كاستخدمت ق اة الازيرة اليضائية كقكة تسا دها
في ت ييذ سياستاا إلى أف أصبحت قطر مف الدكؿ المامة كالمؤثرة في الم طقة.

كاف لاذ السياسة الخاراية التي ا تااتاا قطر ا كاس مباشر مى طبي ة سياستاا تاا

مصر كالتي شادت ص كدان أحيا ان كهبكطان أحيا ان أخرل حيث شادت ال القات القطرية المصرية
تذبذبان خالؿ س كات ما قبؿ الحراؾ المصرم حيث ا تبر ظاـ (مبارؾ) التحركات القطرية في

الم طقة

ك ان مف المزاحمة

مى ال يكذ المصرم في

دد مف القضايا ال ربية كدخمت ال القات

القطرية المصرية م طيان اديدان ب د ا طالؽ الحراؾ الش بى فى مصر بداية ال اـ 2011ـ حيث

دف ت قطر ب يكذها اال المى كالمالى كالتك كلكاى لمتأثير مى مسار االحداث كركزت ااكدها ما

ب د سقكط ظاـ مبارؾ مى د ـ حميياا االستراتياى (االخكاف المسمميف) كتأهيماـ لحكـ مصر كهك
ما تـ بالي ؿ مف تقديـ كؿ المسا دات الالزمة التى ساهمت فى إيصاؿ االخكاف المسمميف لمحكـ لكف

مسار االحداث السياسية فى مصر تحكؿ ب د ثكرة  30يك يك التى ا ات حكـ االخكاف كالرئيس السابؽ
مرسى ككض ت خارطة طريؽ لمسار سياسى ا تقالي تكج با تخاب رئيس كبرلماف كدستكر اديد

ك مى أثر ذلؾ اتخذت السياسة الخاراية القطرية مكاقؼ متشددة كرافضة ل تائج ثكرة  30يك يك كهك

اأمر الذل أدل إلى أزمات دبمكماسية بيف البمديف كتكتر شديد ا كس مى مامؿ ال القة بيف

الدكلتيف.
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ك ظ انر أهمية الدكر الذل تم بة الدكلتيف فى الم طقة كفى ظؿ ت قد ال القة بي اما ال بد ل ا

أف ستشرؼ ما ستؤكؿ إليه هذ ال القات في ضكا السياسة القطرية الطامحة لم ب دكر رئيس في
الم طقة.

 .1.1مشكمة الدراسة:
تتمثؿ مشكمة الدراسة فى طبي ة السياسة الخاراية التى ا تااتاا الدكلة القطرية تااة التحكالت

السياسية الاارية فى مصر م ذ ا دالع الحراؾ الش بى بداية ال اـ 2011ـ كاتخذت مكاقؼ مؤيدة
كدا مة ل ظاـ االخكاف المسممف كالرئيس السابؽ محمد مرسى كب د ثكرة  30يك يك ا تاات قطر
سياسة خاراية ميايرة ف مثيالتاا فى دكؿ الخميج حيث اتخذت مكاقؼ متشددة مف ظاـ الرئيس

الحالى بد اليتاح السيسى كهك االمر الذل أدل إلى تكتر شديد فى ال القة بيف مصر كقطر فى
ضكا د ـ اأخيرة لإلخكاف المسمميف كم اهضتاا لمحككمة كالرئاسة المصرية ككصياا باال قالب.

ويمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس اآلتي:

ما طبي ة السياسة الخاراية القطرية تاا تحكالت ال ظاـ المصرم ()2015-2011؟
ويتفرع مف ىذا التساؤؿ عدة تساؤالت فرعية وىي كاآلتي:
 .1كيؼ تطكرت السياسة الخاراية القطرية؟
 .2ما هى المراحؿ التاريخية لتطكر السياسة الخاراية القطرية تااة الدكلة المصرية؟
 .3ماهى محددات كأدكات كأهداؼ السياسة الخاراية القطرية تاا تحكالت ال ظاـ المصرل؟
 .4ما طبي ة مكقؼ السياسة الخاراية القطرية مف ثكرة  25يا ير 2011ـ ؟
 .5ما هي أب اد السياسة الخاراية القطرية تاا مظاهرات  30حزيراف (يك يك) (2013ـ) ؟
 .6ما مستقبؿ السياسة الخاراية القطرية تاا مصر تكلي اأمير تميـ الحكـ؟

 .2.1أىداؼ الدراسة:

 .1الت رؼ مى تطكر السياسة الخاراية القطرية.
 .2بياف المراحؿ التاريخية لتطكر السياسة الخاراية القطرية تااة الدكلة المصرية.
 .3إبراز أهـ محددات كأدكات كأهداؼ السياسة الخاراية القطرية تاا تحكالت ال ظاـ المصرل .
 .4رصد طبي ة مكقؼ السياسة الخاراية القطرية مف ثكرة  25يا ير 2011ـ.
 .5الت رؼ مى أب اد السياسة الخاراية القطرية تاا مظاهرات  30حزيراف (يك يك) (2013ـ).
 .6محاكلة تصكر رؤية استشرافية لم القات المصرية القطرية.
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 .3.1أىمية الدراسة:

تكمف أهمية الدراسة في اآلتي:

 -1األىمية العممية:
 إثراا الحقؿ االكاديمي بدراسة اديدة تت اكؿ السياسة الخاراية القطرية تاا تحكالت ال ظاـالسياسي المصرم في ضكا الحراؾ الش بي.
 ت زيز الدراسات السابقة ذات الصمة ب ضافة دراسة اديدة كمتيردة إلى مكتبة الدراساتال ربية.

-2األىمية العممية:
 تقديـ رؤية مكضك ية ف طبي ة السياسة الخاراية القطرية تاا مصر المساهمة في تقديـ تكصيات لممسؤكليف في كال الدكلتيف لتااكز الخالؼ كتد يـ أكاصرالت اكف كالتكامؿ بيف الدكلتيف.
 التحذير مف مخاطر التكتر كالخالؼ بيف الدكلتيف مى مامؿ ال مؿ ال ربي المشترؾ. -المساهمة في استشراؼ مستقبؿ السياسة الخاراية القطرية تاا مصر.

 .4.1منيجية الدراسة:
 .1.4.1المنيج الوصفي التحميمي:
اذ اف الم اج الكصيي يقكـ مى اساس تحديد خصائص الظاهرة ككصؼ طبي تاا ك ك ية
ال القة بيف متييراتاا كاسباباا كاتااهاتاا كما إلى ذلؾ مف اكا ب

ظاهرة م ي ة كالت رؼ مى حقيقتاا في ارض الكاقع

تدكر حكؿ سبر أ كار مشكمة اك

كذلؾ مف خالؿ طبي ة المكضكع الذم ي تمد

مى امع البيا ات حكؿ السياسة القطرية كمتاب ة الظكاهر المرتبطة بالدكر القطرم كس مد مف

خالؿ هذا الم اج إلى امع الم مكمات ف التأثير القطرم في مصر بحيث

تمد مى اأحداث

كاإحصائيات كالبيا ات كالخطابات  ...الص بالراكع إلى مكاضيع مت ك ة اقتصادية ك سكرية

كتك كلكاية كثقافية  ...الص ؛ كذلؾ بادؼ تاميع مادة كاممة حكؿ سياسة قطر تاا تحكالت الحراؾ

الش بي المصرم كمحاكلة تحميماا.
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 .2.4.1المنيج المقارف:
كهك ذلؾ ال كع مف البحكث الذم يطبؽ لتحديد اأسباب المحتممة التي كاف لاا تأثير مى

السمكؾ المدركس كمف خالؿ مقار ة مف يسمؾ ذلؾ السمكؾ أك يتصؼ به بمف ال يسمكه أك يتصؼ به

كلاذا سمي بالمقارف

كالذل تـ اال تماد ميه التي في دراست ا مف خالؿ دراسة حقب م ي ة مف

السياسة القطرية سكاا في اد اأمير حمد بف خميية آؿ ثا ي أك اب ه اأمير تميـ كسكؼ بيف اليرؽ
بي اما مف خالؿ المقار ة كما أ ا سكؼ ستخدـ الم اج المقارف في دراسة السياسة القطرية خالؿ فترة

حكـ الرئيس (مرسي) كفي اليترة الالحقة له كسكؼ كضي اليرؽ بيف المرحمتيف مف خالؿ استخداـ

هذا الم اج كس حاكؿ إظاار اليرؽ في سياسة قطر تاا المظاهرات الم اكئة لمرئيس (مرسي)

كلإلخكاف كالمظاهرات المؤيدة لاـ ككيؼ كا ت تتبايف سياستاا تاا تمؾ المظاهرات.

 .3.4.1المنيج التاريخي:
ليتـ

كهك بارة ف إ ادة لمماضي بكاسطة امع اأدلة كتقكيماا كمف ثـ تمحيصاا كأخي انر تأليياا؛

رض الحقائؽ أكالن رضان صحيحان في مدلكالتاا كفي تأليياا كحتى يتـ التكصؿ حي ئذ إلى

است تاج مامك ة مف ال تائج ذات البراهيف ال ممية الكاضحة مف خالؿ الراكع إلي تاريص السياسة

القطرية كمحاكلة رصد أهـ محطات ال القات القطرية المصرية سكؼ ستخدـ الم اج التاريخي

كذلؾ لمحاكلة الت رؼ مى أهـ اأحداث التاريخية كتيسيرها كتحميماا كاخضا اا لمم اج التاريخي

بادؼ تيسير السياسة الحالية كمحاكلة الت رؼ أكثر مياا كاستشراؼ المستقبؿ الم ظكر لمسياسة
القطرية تاا مصر.

 .4.4.1نظرية صنع القرار:
ا تمدت الدراسة مى ظرية ص ع القرار لتركيز مى ممية ص ع القرار السياسي الخاراي

كأساس لتيسير السياسة الخاراية القطرية إذ اٌاا تسا د مى تحديد كيؼ ت مؿ الدكلة (أك ص اع
القرار) كلماذا ت مؿ كما هي حياؿ مكقؼ دكلي م ٌيف كتركز أيضان مى البحث في الكييية التي تتيا ؿ
باا ال ظـ القكمية (الدكؿ) مع المؤثرات التي تأتياا كت كس مياا مف ال ظاـ الدكلي الذم ت مؿ في

إطار كما تحاكؿ الت رؼ مى الكييية التي ي بر باا هذا التيا ؿ مع الكاقع الدكلي يسه مف خالؿ
اتخاذ ق اررات خاراية محددة تبرز باا الدكؿ اتااهاتاا كتدافع باا

الخاراييف الذيف يتيا ؿ م اـ.
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ف مصالحاا إزاا اأطراؼ

 .5.1دراسات سابقة:
 -1منذر شراب2114( ،ـ) ،السياسة الخارجية القطرية في ظؿ التحوالت السياسية العربية
2113ـ2112-ـ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزىر  -غزة.

تبحث هذ الد ارسة في الدكر المتصا د لدكلة قطر في السياسة الخاراية اإقميمية كالدكلية
كالتي شكؿ اال قالب اأبيض اـ  1995في قطر فارقة كبيرة في تحكلاا مف الظؿ إلى المبادرة

كاليا مة بالم طقة.

كهدفت الد ارسة الكقكؼ مى سياسة قطر الخاراية مف حيث مرتكزاتاا كأهدافاا كأدكاتاا كأهـ

سماتاا في ظؿ تصا د الدكر القطرم الذم لـ يترؾ افذة إال ك بر مف خاللاا لتحقيؽ أهداؼ

سياسته الخاراية سكاا بر الماؿ السياسي أك اإ الـ أك الكساطات اإقميمية أك التحاليات
كال القات المت اقضة.

كخمصت الد ارسة ل دة تائج م اا ارتباط ااح السياسة الخاراية القطرية بما تكفر لاا مف حماية
دكلية كما تكفر لدياا مف أدكات إ المية كمالية كما تمت ت به القيادة السياسية القطرية مف ارأة

كطمكح في أداا دكر متميز بالم طقة.
-2محمود الرنتيسي2114( ،ـ) ،السياسة الخارجية لدولة قطر تجاه بمداف الربيع العربي والقضية

الفمسطينية 2111ـ2113-ـ ،مركز الجزيرة لمدراسات  +الدار العربية لمعموـ.
الدرسة إلى الت رؼ
ا
هدفت هذ

مى مقكمات السياسة الخاراية القطرية ,الكقكؼ

مى

تكزتاا كأهدافاا ,كأدكاتاا ,كأهـ سماتاا في ظؿ بركز الدكر القطرم تاا دكؿ الربيع ال ربي
مر ا
كالقضية اليمسطي ية.

كتكك ت الد ارسة مف أرب ة فصكؿ ت اكلت مقكمات السياسة الخاراية القطرية ,كدرست السياسة
الخاراية القطرية تاا بمداف الربيع ال ربي في أفريقيا ,كآسيا كاختتمت باست ارض السياسة الخاراية

القطرية تاا القضية اليمسطي ية ,كمف أهـ ال تائج التي تكصمت لاا الد ارسة:

 ارتكزت الممارسة السياسية لقطر مى دد مف االست ارتيايات السياسية مثؿ است ارتياية حسفالاكار ك استراتياية التحاليات اإقميمية كالدكلية كاست ارتياية تككيف سمة كط ية لب اا مكا ة

فريدة

كال يمكف ض الطرؼ أف سياسة قطر تتـ بم زؿ ف إ ا ردة القكل الدكلية المتقدمة

كالكاليات المتحدة ,لكف قطر أدركت مكازيف القكل في ال ظاـ ال المي كتحاكؿ التحرؾ في

المساحات المتاحة لاا بما يرفع مف مكا تاا بيف الش كب ال ربية كاإسالمية مف خالؿ كسائؿ
كأدكات مت ددة.
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-

احت قطر في استثمار أ مب اليرص التي س حت لاا في مرحمة الربيع ال ربي في ظؿ

ياب دكؿ كبرل في الم طقة مف أاؿ أف ت زز مكا تاا كت ظ ـ دكرها السياسي كاالقتصادم

في الم طقة ,كما مثؿ الدكر القطرم في القضية اليمسطي ية ارف ة لقطر لمدخكؿ إلى مميات

إقميمية أخرل.

 -3عرفات جرغوف2114( ،ـ)" ،الموقؼ القطري مف الثورات العربية وأثره في تحوالت السياسة

الخارجية القطرية" ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،العدد .48

تبايف المكقؼ القطرم مف تمكف الحراكات ال ربية ك مى أرساا الحراؾ المصرم الذم كاف له
أبمغ اأثر مى مرتكزات السياسة الخاراية القطرية هذا التأثير الذم يرتبط بطبي ة الحاؿ بالدكر

القطرم في الم طقة قبؿ هذ الحراكات كما آؿ إليه ب دها فقد است دت قطر في دكرها كيا ؿ إقميمي
شط قبؿ هذ الحراكات مى دة مرتكزات أساسية كأهماا اأداة االقتصادية كالدبمكماسية ال ا مة مف

خالؿ ق اة الازيرة اليضائية كل ب دكر الكسيط في ال از ات اإقميمية فيما تميز دكر قطر في هذ

الحراكات بالتدخؿ المباشر في أحداثاا ا تمادان مى يس المرتكزات ك مى الر ـ مف أف هذ
الحراكات فتحت اآلفاؽ أماـ قطر لم ب دكر مؤثر إالﱠ أ اا خسرت إلى حد ب يد ما كا ت قد ب ته مف

حيث الصدقية كدكلة محايدة ك مى القة ايدة مع اميع دكؿ الم طقة؛ حيث تب ت مطان ممي انز

لسياستاا الخاراية ي كس مخاكفاا كمصالحاا.

 -4لينا الخطيب 11( ،سبتمبر 2114ـ) ،سياسة قطر الخارجية وموازيف القوى في الخميج ،دراسة
منشورة في مركز كارينغي لمشرؽ األوسط.

ت اكلت الدراسة السياسة الخراية القطرية في ظؿ مكازيف القكل في الخميج كخاصة فيما

يت مؽ بالمكقؼ مف القضايا االقميمية الراه ة كأثر ذلؾ مى ال القة مع الس كدية كبي ت الدراسة أف

التحرر مف فمؾ المممكة ال ربية الس كدية .لكف الحسابات الخاطئة
قطر تر ب في زيادة يكذها ك ٌ
كالتحديات المحمية كالدكلية تا ؿ ذلؾ ص بان كالتي كا ت ليترة طكيمة ال بان إقميميان صيي انر في ظؿ

التكس ية ابتميت
المممكة ال ربية الس كدية في زيادة يكذها .ير أف سياسة الدكحة الخاراية
ٌ
تتصؿ ب القة الدكحة مع
بالحسابات المخطئة ك ٌ
التحديات المحمٌية كالضيكط الدكلية كهي كماا قضايا ٌ

المراي أف
الرياض .ك تياة لاذ ال كسات تضااؿ دكر قطر اإقميمي كفي المستقبؿ الم ظكر مف
ٌ
يبقى يكذها الخاراي خاض ان إلى تكايه المممكة ال ربية الس كدية.
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كخمصت الدراسة إلى مامك ة مف ال تائج كالتكصيات كاف أهماا:
التكس ية لحككمتاـ
 -1أف ه اؾ قمؽ يساكر القطرييف حكؿ السياسات الخاراية كاالقتصادية
ٌ
كحكؿ ظرة مكاط ي دكؿ الخميج اأخرل السمبية إلى قطر.

 -2يت ٌيف مى الس كدية كقطر الت مٌـ مف أخطائاما السابقة كالحالية بما يتيي تيمٌب الت اكف
االستراتياي مى الت افس السياسي.

 -3تبدك الكييية التي يختار باا البمداف اال خراط في مصر كسكرية في المدل القريب حاسمة
المراي أف يظ ٌؿ يكذ قطر الخاراي
بال سبة إلى مستقبؿ سياساتاما الخاراية .ير أف مف
ٌ
تحت ماار ال يف الساهرة لممممكة ال ربية الس كدية في المستقبؿ الم ظكر.

 -5عبداهلل ،محمد ( )2112دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في الوطف
العربي (الثورة المصرية نموذجا) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابمس
تبحث هذ الدراسة في الدكر الذم ل بته ق اة الازيرة اليضائية في ممية التييير السياسي

الاارية في الكطف ال ربي آخذة حالة الثكرة المصرية ك مكذج كحالة بحثية كفي تأثير الق اة أث اا كب د
الثكرة المصرية مى مسارها ك مى الي اليات اليكمية التي حيمت باا

كذلؾ بال ظر إلى أف اإ الـ

بات يمثٌؿ في الكقت الراهف أحد أهـ القكل المؤثرة في السياسة بشكؿ اـ كفي ممية التييير السياسي

بصية خاصة  .ا طمقت الدراسة مف فرضية ميادها أف "ق اة الازيرة ا ليضائية ل بت دك انر هامان في د ـ
الثكرة المصرية ك ااحاا بر تيطيتاا لمحدث بصكرة مكثية ك ميقة كهي بذلؾ ساهمت في إحداث

تييير سياسي هاـ في الساحة ال ربية " كهي اليرضية التي أثبتتاا ك ززتاا ال تائج التي خرات باا
الدراسة.
كخرات الدراسة بمامك ة مف ال تائج التي تؤكد مى أف الازيرة ل بت دك انر هامان ادان في الثكرة

المصرية مف خالؿ تيطيتاا لاا كأ اا أسامت في تشكيؿ رأم

اـ مصرم ك ربي مؤيد لمثكرة

كم ارض لم ظاـ المصرم السابؽ كأ اا استخدمت مامك ة مف القكالب التحريرية كالي ية " :الكممة
المصطمي األكاف المكسيقى الصكرة ك يرها" كالتي كا ت تتماهى مع الثكرة كمطالباا

ككا ت تثير

اإحساس كالش كر الكط ي في الك ي المصرم مما أدل لد ـ الثكرة كالثكار .كما خرات الدراسة

ارا التيطية المكثية
ب تياة أف الثكرة المصرية حصمت مى زخـ سا دها مى االستمرار كال ااح ا
التي حظيت باا مف الازيرة كاراا صكرة ميداف التحرير التي لـ تيارؽ شاشة الق اة ل دة أياـ خالؿ
الثكرة مما أساـ في صمكد الثكار ك قؿ صكتاـ كصكرتاـ كتشايع
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يرهـ مى اال ضماـ لاـ أك

تأييدهـ كم ع ال ظاـ السابؽ مف ارتكاب ماازر أك مميات قتؿ كبيرة في الميداف لخكفه مف قؿ
صكرها لم الـ أامع في حيف كا ت ما ية كمكضك ية الق اة محؿ شؾ اراا ا حيازها لمثكرة.

 .4.7.1عرفات جرغوف2114( ،ـ)" ،الموقؼ القطري مف الثورات العربية وأثره في تحوالت

السياسة الخارجية القطرية" ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،العدد .48

تبايف المكقؼ القطرم مف تمكف الحراكات ال ربية ك مى أرساا الحراؾ المصرم الذم كاف له

أبمغ اأثر مى مرتكزات السياسة الخاراية القطرية هذا التأثير الذم يرتبط بطبي ة الحاؿ بالدكر

القطرم في الم طقة قبؿ هذ الحراكات كما آؿ إليه ب دها فقد است دت قطر في دكرها كيا ؿ إقميمي
شط قبؿ هذ الحراكات مى دة مرتكزات أساسية كأهماا اأداة االقتصادية كالدبمكماسية ال ا مة مف

خالؿ ق اة الازيرة اليضائية كل ب دكر الكسيط في ال از ات اإقميمية فيما تميز دكر قطر في هذ

الحراكات بالتدخؿ المباشر في أحداثاا ا تمادان مى يس المرتكزات ك مى الر ـ مف أف هذ
الحراكات فتحت اآلفاؽ أماـ قطر لم ب دكر مؤثر إالﱠ أ اا خسرت إلى حد ب يد ما كا ت قد ب ته مف

حيث الصدقية كدكلة محايدة ك مى القة ايدة مع اميع دكؿ الم طقة؛ حيث تب ت مطان ممي انز

لسياستاا الخاراية ي كس مخاكفاا كمصالحاا.

 .8.7.1التعقيب عمى الدراسات السابقة:

تت اكؿ البية الدراسات السياسة القطرية القكية في الم طقة ال ربية كتت اكؿ الدكر القطرم
اليا ؿ كلكف البية تمؾ الدراسات لـ تركز بشكؿ أساسي مى سياسة قطر تاا مصر؛ كلذلؾ ف ف

الدراسة سكؼ تختمؼ ف باقي الدراسات السابقة بأ اا سكؼ تدرس بشكؿ أساسي سياسة قطر تاا

الحراؾ المصرم كسكؼ تدرس اليرؽ في سياسة قطر بيف الحراكات المؤيدة لإلخكاف كالحراكات

الم اكئة لاـ كسكؼ تدرس القة كتحالؼ قطر مع اإخكاف كاأهـ أف هذ الدراسة تت اكؿ مكضكع
حديث لـ يتـ ت اكله في الدارسات السابقة كهك اأزمات الدبمكماسية التي طرأت مى ال القة المصرية

القطرية مثؿ سحب السيراا لمتشاكر كؿ هذ االختالفات تا ؿ مف الدراسة مكضكع ذات أهمية

كيستحؽ الدراسة.
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2انفصم انثاني:

اجلذور انتارخيية نهسياسة انقطزية
جتاه اندونة ادلصزية

المقدمة

 1.2المبحث األوؿ :لمحة تاريخية عف الدولة القطرية (النشأة والسمات)

 2.2المبحث الثاني:التطور التاريخي لمسياسة الخارجية القطرية تجاه مصر()2111-1971

الخالصة
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المقدمة:
ت تبر دكلة قطر حديثة ال شأة كالتأسيس كبالتالي ف ف سياستاا الخاراية ت تبر أيضا حديثة

ال اد ظ انر لميترة الزم ية التي مرت باا م ذ االستقالؿ اـ 1971ـ كحتى اليكـ كخالؿ هذ اليترة

شادت السياسة الخاراية القطرية تطكرات كتحكالت

ديدة مرت بمراحؿ زم ية مختمية ارتبطت

بخصائص البيئة التاريخية كالطبي ية لمدكلة يساا ككذلؾ بالبيئة الايكسياسية المحيطة باا كقد كاف

لكؿ مرحمة م اا سماتاا اأساسية التي ا كست بالطبع مى طبي ة السياسة الخاراية القطرية تاا

الدكلة المصرية.

 1.2المبحث األوؿ:
لمحة تاريخية عف الدولة القطرية (النشأة والسمات)
في اطار فاـ كتحميؿ السياسة الخاراية القطرية تاا مصر تت اكؿ الدراسة في هذا

المبحث المياهيـ اأساسية لمسياسة الخاراية بشكؿ اـ كخصائص البيئة التاريخية كالطبي ية لمدكلة

القطرية كمدخؿ لتحميؿ كتيسير التطكرات التاريخية لمسياسة الخاراية القطرية تاا الدكلة المصرية.

 1.1.2أوالً :المفاىيـ األساسية لمسياسة الخارجية.
مف الم ركؼ مى مستكل ال مكـ االاتما ية بما في ذلؾ أدبيات ال القات الدكلية كالسياسة

الخاراية أف إ طاا ت ريؼ لمياكـ م يف يككف مف ث ايا خصائصه المشتركة مما ي طي مف ال احية
ال ظرية إطا ار م اايا ك م رفيا لرصد حدكد الظاهرة إال أ ا في الكاقع صطدـ بت دد ك اختالؼ
الت اريؼ باختالؼ الميكريف ك اختالؼ مرا ياتاـ اليكرية حكؿ الظاهرة الكاحدة كما هك الحاؿ
بال سبة لمسياسة الخاراية اأمر الذم ي كس مدل ت قيدها.

كلتخييؼ حدة هذا الت قيد يت يف رصد كتحميؿ أهـ المحاكالت لت ريؼ السياسة الخاراية مع

تمييزها ف المياهيـ التي تتداخؿ م اا.

-1مفيوـ السياسة الخارجية:
قد حاكؿ الكثير مف الم ااييف في مااؿ السياسة الخاراية أف يقدمكا ت رييان محددان لمسياسة

الخاراية فيرل بيجت قرنى  Bahgat Koranyأف التحديد الدقيؽ لماهية السياسة الخاراية يمثؿ

قطة البدا في التحميؿ فاؿ ت ي هذ اأخيرة أهدافا امة أـ أف اال محددة أـ هي ق اررات كاختيارات
ص بة (قر ى هالؿ 2002:ص )29إضافة إلى أف ما يميز السياسة الخاراية هك ت دد محدداتاا ك
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الااات التي تص ع ق ارراتاا ك ترسـ تكاااتاا ك أكثر مف ذلؾ فاي تكاه حك بيئة الثابت فياا هك
التيير المستمر.

أما الدكتكر  .بال كدا كلتكف رفاا بأ اا "م اج تخطيط لم مؿ يطكر صا ك القرار في الدكلة تاا

الدكؿ أك الكحدات الدكلية اأخرل بادؼ تحقيؽ أهداؼ محددة في إطار المصمحة الكط ية" (قراش:
)2015
ال يخمك الميداف مف ب ض الت رييات التي ت تد باا ال ديد مف الكتابات في السياسة الخاراية

لكك اا أكثر الت اريؼ ممية ك شمكال ك م اا:

-الت ريؼ الذم يقدمه جيمس روزنو James Rosenau

حيث يخرج المياكـ ف ب د

التاريدم سبيا ك يقارب الكاقع المممكس ك الب د ال ممي لمظاهرة فيقكؿ بأف" :السياسة الخاراية ت ي

التصرفات السمطكية التي تتخذها الحككمات أك تمتزـ باتخاذها إما لممحافظة مى الاكا ب المر كبة
في البيئة الدكلية أك لتييير الاكا ب ير المر كبة فياا( " (:1974 Rosenauص)6

ك في مستكل آخر ت رؼ السياسة الخاراية بشكؿ اـ مى أ اا سمككية الدكلة تاا محيطاا

الخاراي ك قد تككف هذ السمككية التي قد تأخذ أشكاال مختمية مكااة حك دكلة أخرل أك حك
كحدات في المحيط الخاراي مف ير الدكؿ كالم ظمات الدكلية ك حركات التحرر أك حك قضية

م ي ة (حتي  :1985ص)157

ك ميه ف ف السياسة الخاراية لبمد ما هي مامك ة اأهداؼ السياسية التي تحدد كييية تكاصؿ
هذا البمد مع البمداف اأخرل في ال الـ كبشكؿ اـ تس ى الدكؿ بر سياساتاا الخاراية إلى حماية
مصالحاا الكط ية كأم اا الداخمي كأهدافاا اليكرية اأيديكلكاية كازدهارها االقتصادم كقد تحقؽ الدكلة

هذا الادؼ

بر الت اكف السممي مع اأمـ اأخرل أك

اأخرل(.االكاديمية السكرية الدكلية)2016:

بر الحرب كال دكاف كاالستيالؿ لمش كب

ك مف ااته يقدـ محمد السيد سميـ ت رييا يأخذ في ا تبار الخصائص اأساسية ل ممية
السياسة الخاراية ك اأب اد المحتممة لتمؾ السياسة ك بالتالي:
"يقصد بالسياسة الخاراية بر امج ال مؿ ال م ي الذم يختار الممثمكف الرسميكف لمكحدة الدكلية

مف بيف مامك ة مف البدائؿ المتاحة مف أاؿ تحقيؽ أهداؼ محددة في المحيط الدكلي(".
(سميـ :2001ص)12
ك مى ضكا الت اريؼ التي أكرد ا يمكف القكؿ أف إيااد ت ريؼ لمسياسة الخاراية يككف أكثر

شمكال البد أف يأخذ ب دا تركيبيا بحيث يامع بيف محددات السياسة الخاراية ك أهدافاا كتكاااتاا ك
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أدكارها ك كذا الكسائؿ التي ت يذها أم بيف االتااهات ك االلتزامات الدكلية ك قدرات ك حكافز الي ؿ

(مالح  :2005ص.(14

ك مى هذا اأساس يمكف ت ريؼ السياسة الخاراية إارائيا مى أ اا  :كؿ تامي ي لمامك ة

التكااات ك اأهداؼ ك المخططات ك االلتزامات التي تحركاا كسائؿ لتمكيماا ك تحكيماا إلى سمكؾ

ف ؿ خاراي (.بكقارة .)2003

-2صناعة السياسة الخارجية:
يقصد بص ع السياسة الخاراية تحكيؿ الادؼ ال اـ لمدكلة إلى قرار محدد .ك السياسة الخاراية

لمدكلة هي مف ص ع أفراد كاما ات يمثمكف الدكلة كي رفكف بص اع الق اررات .لذا فص ا ة ق اررات
السياسة الخاراية يمكف أف تدرس في ضكا التيا ؿ بيف متخذم أك ص اع الق اررات كبيئتاـ الداخمية .

(قراش.)2015:

إف ممية ص ع السياسة الخاراية ممية م قدة لتأثرها بمامك ة كبيرة مف ال كامؿ في ممية

ص ع السياسة الخاراية ك قد قسماا د .أكريد إلى ثالث مراحؿ:

 المرحمة اأكلى (المدخالت) :ك تشمؿ الم مكمات ك المالحظات ك قؿ الم مكمات ك تدريب أفراداااز السياسة الخاراية.
 المرحمة الثا ية (الق اررات) :ك تشمؿ است ماؿ الم مكمات ك ممية التخطيط ك ممية التحميؿ التيتركز مى اأهداؼ ك االستراتيايات البديمة ك الم اقشة ك المساكمة ك ال صي ك التكصيات .
 المرحمة الثالثة (المخراات) :ك تشمؿ الخيارات السياسية ك الت ييذ ك المتاب ة ك اإ الـ كالمياكضة ك الت مـ مف خبرة التطبيؽ( باس .)2005 :

 -3صنع السياسة الخارجية :
ي ي مامؿ ال شاطات التي ت تاي إلى كضع اإطار ال اـ لمتحرؾ الخاراي لمماتمع مف حيث أهدافه

ك مبادئه ك تكايااته ال امة  .ك هي باذا الم ى تتضمف مشاركة أاازة ك قكل ك اما ات ديدة

رسمية ك ير رسمية( .قراش)2015 :

-4قرار السياسة الخارجية:
إف ممية ص ع القرار الخاراي تختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب تركيبة ال ظاـ السياسي
في الدكلة إال أ ه ر ـ هذا االختالؼ في ال ظـ السياسية لمدكؿ يبقى ه اؾ أصكؿ مشتركة في ص ع
السياسة الخاراية حيث يشارؾ في ص ا ة القرار الخاراي دد مف اأاازة الحككمية كالتي ادة ما
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يككف لاا مياهيـ كمكاقؼ مختمية إال أ ه خالؿ ممية ص ا ة القرار تقمؿ الت اقضات بيف تمؾ اأاازة
كتقرب كااات ال ظر بقدر اإمكاف (اأكاديمية ال ربية الميتكحة :2008ص.)6
كبذلؾ يككف ص ع قرار السياسة الخاراية ي ي بتحديد البدائؿ لمحركة المتاحة لمكاااة

المشكمة أك مكقؼ م يف

كاكهر تمؾ ال ممية يتمثؿ في الكظيية الم مكماتية لألاازة السياسية

المسؤكلة ف تكصيؿ الم مكمات

السميـ ك المالئـ ( باس .)2005 :

كالتقارير الكام ة ك السميمة إلى أاازة اتخاذ القرار في التكقيت

-5تنفيذ السياسة الخارجية:
ت ييذ السياسة الخاراية :ي ي تحكيؿ الق اررات ك السياسات إلى برامج ك آليات ك شاطات ك
يرتبط بالت ييذ تقييـ ال ااح أك اليشؿ ( باس .)2005 :

-6أىداؼ السياسة الخارجية:
الحقيقة مف الص كبة تحقيؽ أهداؼ الدكلة في السياسة الخاراية ك ت كد هذ الص كبة إلى امميف :
 -إف اأهداؼ ليست كاحدة بؿ مت ددة مختمية مت ك ة

كاختالفاا كت ك اا يرتبط بطبي ة الدكلة

يساا كطبي ة الم طقة الكائ ة فياا كطبي ة قكة الدكلة .
 إف اأهداؼ بال سبة لمدكلة ليست متساكية في أهميتاا بؿ هي متدراة مف حيث اأهمية( باس( .)2005:قراش.)2015 :
إال أ ا ستطيع بشكؿ اـ أف حدد اأهداؼ اأساسية لكؿ دكلة بػ :

 -1المحافظة مى استقالؿ الدكلة ك سيادتاا ك أم اا القكمي  :ك يككف ذلؾ مف خالؿ :
محاكلة إقامة القات ايدة مع اي ار اا الدخكؿ في تحاليات مختمية المظاهر مع يرها مف الدكؿ

الحصكؿ مى م ك ات سكرية ك اقتصادية ك الدخكؿ في م اهدات رسمية ك تكتالت سكرية ك
سياسية ك اقتصادية( باس.)2005:

 - 2زيادة قكة الدكلة  :ك يرتبط هذا الادؼ بالادؼ اأكؿ

بؿ هك اأداة ك الكسيمة لمحياظ مى

سيادة الدكلة ك أم اا  .فقكة الدكلة هي مزيج مركب مف مامك ة مف كامؿ السياسية ك االقتصادية ك
البشرية ك الايرافية ك التك كلكاية ك ال يسية إلى ير ذلؾ  .ك قكة الدكلة هي التي تحدد سياستاا

الخاراية أف السياسة الخاراية ترتبط ك تست د إلى قكة الدكلة .

 - 3تطكير المستكل االقتصادم لمدكلة  :ك الذم ي تبر هدؼ هاـ مف أهداؼ الدكلة
الدكلة يست د إلى كاكد قا دة اقتصادية يتكفر فياا الحد اأد ى مف الثركة الكط ية .
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بؿ أف كاكد

إضػػافة اصػمى االهػػداؼ السػػابقة سػػتطيع القػػكؿ بكاػػكد اممػػة أيضػػا مػػف اأهػػداؼ الثا كيػػة لمسياسػػة
الخاراية ذكر م اا :
 -1ال مؿ مى شر اأيديكلكاية ك الثقافة الخاصة بالدكلة خارج حدكدها.
 -2ال مؿ مى تد يـ أسس السالـ اإقميمي ك الدكلي ( .قراش.)2015 :

-7وسائؿ السياسة الخارجية:
الدكلة ادة ما تتراـ مقدرتاا مى تحقيؽ الادؼ مف خالؿ استخداماا لكسائؿ مختمية أهماا:
الدبمكماسية القكات المسمحة الد اية اأدكات االقتصادية.
الدبموماسيةDiplomacy :يقصد بالدبمكماسية ممية التمثيؿ كالتياكض التي تارم بيف الدكؿ في مار إدارتاا ل القاتاا

الدكلية .كي رفاا " ...اكرج كي اف" بأ اا " ممية االتصاؿ بيف الحككمات".

وترتبط الدبمكماسية بالسياسة الخاراية مف حيث كك اا كسيمة لتحقيؽ أهداؼ هذ اأخيرة ك

تختمؼ الدبمكماسية ف السياسة الخاراية مف حيث هي أداة لت ييذها كما ي بر ف ذلؾ كينيث

تومبسوف  Kenneth Thompsonبأف :السياسة الخاراية هي الكاه التشري ي إدارة ال القات
الدكلية أما الدبمكماسية فاي الكاه الت ييذم لاا ( الى :1962ص). )30كما أ ه مف المتيؽ ميه
أ اا كسيمة إدارة ال القات الرسمية بيف حككمات الدكؿ المستقمة بالطرؽ السممية.
القوات المسمحةPower Military :ت تبر القكات المسمحة إحدل الكسائؿ اأساسية لت ييذ السياسة الخاراية كاحدل المقكمات
اأساسية ل ااح الدبمكماسية كر ـ أف القكات المسمحة ت تبر باهظة التكاليؼ إذا ما قكر ت بالدبمكماسية
ك ير مر كب في استخداماا في الماتمع الدكلي ككسيمة لتحقيؽ اأهداؼ الخاراية إال أ اا مع ذلؾ

تحظى باهتماـ بالغ لدل حككمات الماتمع الدكلي ذلؾ أف اأداة ال سكرية "تايئ خميية مف الثقة
كاالستقرار ل مؿ الدبمكماسية كأف التياكض مف مركز القكة حكمة سميمة إذ ال يمكف لدكلة ال تس دها

قكة سكرية أف تمت ع ف إ طاا ت ازالت تضر بمصالحاا الحيكية إذا ت رضت لضيكط كتاديدات
ليس بكس اا أف تقاكماا"(السالـ.)2016 :
-الدعايةPropaganda :

ت ي الد اية أم محاكلة م ظمة لمتأثير مى قكؿ ك كاطؼ كسمكؾ اما ة م ي ة تحقيقان

لادؼ اـ م يف .كالد اية تشترؾ مع الدبمكماسية في أ اا شاط كالمي بالدراة اأكلى
تختمؼ ف الدبمكماسية في أ اا تكاه إلى ش كب الدكؿ اأخرل ال إلى حككماتاا.
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ير أ اا

كلكي تككف الد اية ااحة كف الة ياب أف يتكفر باا دد مف الشركط اأساسية .ياب أف

تتسـ أكالن بالبساطة في ال رض حتى يمكف فاماا بدكف ااد مف قبؿ القارئ كالمستمع ال ادم .فكمما
كا ت الد اية بسيطة كمما زاد تأثيرها في امة الاماهير كحققت بذلؾ اأهداؼ المراكة م اا.

كما ياب أف تتسـ الد اية بالقدرة مى اذب ا تبا القارئ أك المستمع كاثارة اهتمامه .ككمما

كا ت الد اية مرتبطة بالكاقع الذم ت يشه الاماهير كمما قكم اذباا لال تبا  .ذلؾ أف الاماهير دائمان
م ية بكاق اا .كباإضافة إلى االهتماـ بكاقع الاماهير ياب االهتماـ بتحريؾ كاطياـ .أف تحريؾ

ال كاطؼ يسا د مى إثارة االهتماـ بالمادة الد ائية (السالـ.)2016 :
-األدوات االقتصاديةInstruments Eeconomic :

تستيؿ السياسة الخاراية ال القات االقتصادية لمدكلة في تحقيؽ أهدافاا لإل داد

السياسي مف خالؿ اقتراح المزيد مف ال القات االقتصادية مع دكؿ أخرل أك تكثيؽ الركابط القائمة

ف الن كت د المسا دات االقتصادية كالي ية كالقركض ذات الشركط الم تدلة كالتبادؿ التاارم مف

الصكر االقتصادية اأكثر استخدامان في هذا المااؿ كبذلؾ تضيط الدكلة مى القرار السياسي لتمؾ
الدكؿ لتؤثر مياا لصالي قضية ما تدافع

اا كقد تستخدـ ال القات االقتصادية لمتر يب في ت ميتاا

مقابؿ مك ال القة السياسية في االتاا المطمكب ( التأييد السياسي أك الحياد أك الب د ف الدكلة
الم ادية) كقد تتخذ شكؿ الترهيب لإلخضاع االرادة السياسية كالحصكؿ مى التأييد المطمكب (مقاتؿ

مف الصحراا .)2016

احتمت اأدكات االقتصادية ككسيمة لمسياسة الخاراية مكا ة هامة في ال القات الدكلية

الم اصرة .كهذ اأهمية لألدكات االقتصادية ااات مف امميف:

اأكؿ احتالؿ الرفاهية االقتصادية لش كب الماتمع الدكلي مكا ة بارزة في سمـ أكلكيات

اأهداؼ القكمية لمحككمات الم اصرة .لقد أصبحت المشاكؿ االقتصادية مثؿ البطالة كالتضخـ

ك قص المكاد اليذائية قضايا هامة تشيؿ باؿ الحككمات الم اصرة إذ أف بقااها في السمطة ي تمد
مى قدرتاا في حؿ هذ المشاكؿ.
أما ال امؿ الثا ي فاك زيادة اال تماد االقتصادم المتبادؿ بيف الدكؿ كما يترتب مى هذا
اال تماد مف زيادة في أهمية كأكلكية اأدكات االقتصادية ككسيمة لمسياسة الخاراية (السالـ.)2016 :
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 2.1.2ثانياً :البيئة التاريخية والطبيعية لمدولة القطرية.
دولة قطر (النشأة والتأسيس)

قديما بؿ كا ت ازناا مف الم طقة الشرقية مف
لـ تكف ه اؾ دكلة قطر بالم ى القائـ اآلف ن
اصطالحا اليكـ ازناا مف الككيت كالم طقة
ازيرة ال رب كالتي كا ت ت رؼ باسـ البحريف كهي تشمؿ
ن

كقسما مف اتحاد اإمارات ال ربية.
الشرقية مف المممكة ال ربية الس كدية كالبحريف كقطر
ن
كفي مطمع القرف الثامف

شر لمميالد حكمت قطر أسرة آؿ ثا ي التي أخذت اسماا مف

ميدها ثا ي بف محمد كالد الشيص محمد بف ثا ي الذم كاف أكؿ شيص مارس سمطته الي مية في شبه

الازيرة القطرية خالؿ م تصؼ القرف التاسع شر(االحصاا القطرل .)2012

كي تبر يكـ  18ديسمبر 1878ـ هك الميصؿ اأساس حيف تسمـ الشيص ااسـ الحكـ كهك في
يسه الكقت بداية تأسيس دكلة قطر الحديثة

الذم تحقؽ تياة مسا يه الدؤكبة في الحصكؿ مى

ا تراؼ كال القكتيف باستقالؿ قطر(الراية .)2.12

كقد شادت مرحمة ما قبؿ بداية القرف ال شريف ص ار ات شديدة دارت رحاا بيف مشيخات كؿ

مف القبائؿ ال ربية في كؿ مف الس كدية كاإمارات كالبحريف ك ماف كقطر في إطار س ى كؿ م اما

إلى بسط يكذ في الم طقة كفى يس الكقت شادت الم طقة ت افس آخر بيف القكتيف اأ ظـ الدكلة

ال ثما ية كبريطا يا ال ظمى

ك في الس كات التي تمت ذلؾ تأراحت قطر بيف قبكؿ الحكـ البريطا ي

أك ال ثما ي؛ فكا ت ه اؾ حامية ثما ية بالدكحة في اليترة بيف امي  ١٧٨١ك .١١١١كفي اـ

 ١١١١قب ا ايار اإمبراطكرية ال ثما ية كق ت بريطا يا م اهدة رسمية مع قطر أصبحت بمكاباا

سياسيا في قطر حتى اـ  ١١٩١حيث كاف
محمية بريطا ية .كلـ ت ٌيف بريطا يا ر ـ ذلؾ مسؤكالن
ن
يشرؼ مى شؤك اا إلى ذلؾ الحيف الككيؿ السياسي في البحريف (.)2015 Team
مرت قطر بقالقؿ كفتف داخمية اـ 1905ـ أياـ حكـ قاسـ آؿ ثا ي كيراع اليضؿ لمممؾ بد

ال زيز آؿ س كد ممؾ المممكة ال ربية الس كدية في مسا دة الشيص قاسـ مى حسـ تمؾ الخالفات
كاخماد اليتف كا ادة اأمكر إلى صاباا كقد خشي اإ اميز مف أف ي افساـ الممؾ بدال زيز في

أيضا باسـ م اهدة القطيؼ في ديسمبر 1915ـ
م اطؽ الخميج فكق كا م ه م اهدة داريف التي ت رؼ ن
(الراية .)2.12
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كقد أدل شكب الحرب ال المية اأكلى في اـ  1914كما تمخض

اا مف تائج إلى زكاؿ

الحكـ التركي ف البالد إلى تكقيع م اهدة مع بريطا يا اـ  1916صت مى حماية أراضي قطر

كر اياها حيث كاف ال يكذ البريطا ي في البالد ال يتااكز اإشراؼ مى ب ض الاكا ب اإدارية(ك ازرة

الخاراية .)2015

ب د تكلي الشيص حمد بف خميية آؿ ثا ي الحكـ في البالد يكـ  27يك يك اـ 1995

شادت

البالد م طيا ماما في مسيرة ال مؿ الكط ي كخطكة ضركرية مى طريؽ الب اا السياسي كاالقتصادم
باتاا الب اا الشامؿ كتمثمت مالمي كأهداؼ هذ المرحمة الحديثة في تاريص قطر

في تكسيع قا دة

المشاركة الاماهيرية في اتخاذ القرار الكط ي كتأكيد دكر الش ب في إدارة شؤكف بالد

ف طريؽ

ت ميؽ اج الشكرل كتأصيؿ مبدأ الحرية كاقرار حؽ اال تخاب بديال لمت ييف في دد مف المؤسسات
كالايئات فضال ف إقرار حقي الترشيي كاال تخاب في اال تخابات البمدية لممرأة القطرية أكؿ مرة

(الراية .)2012
يتبيف مما سبؽ أف أحداث التاريص تدلؿ مى أف دكلة قطر كا ت ازا مف الحالة ال امة لم طقة
الخميج ال ربي التي اتسمت بالص ار ات القبمية

مى ال يكذ كالسيطرة مف ااة

كمحاكالت القكل

الكبرل الخاراية بسط سيطرتاا ك يكذها مى الم طقة مف ااة أخرل كهك اأمر الذل سيككف له أثر

كبير مى تكااات الدكلة القطرية الخاراية بحثان ف الحماية كتأميف الدكلة ك ظاـ الحكـ مف أم
تاديدات خاراية تس ى طام ة لبسط يكذها كسيطرتاا مى قطر.

الخصائص الطبيعية لدولة قطر.

-الموقػػع والمساحة:

ت د دكلة قطر شبه ازيرة تقع في م تصؼ الساحؿ اليربي لمخميج ال ربي كيتب اا دد مف

الازر كأهماا ازر حالكؿ كش ار ك كاأسحاط ك يرها

مى ال احية الشرقية لمازيرة ال ربية كتمتد

باتاا الشماؿ داخؿ الخميج ال ربى كيحدها مف الشرؽ خميج سمكل ثـ إيراف كتيتي سكاحماا الشمالية

كاليربية مى الخميج ال ربي ك الا كب م يصؿ بكاسطة رقبة ضيقة بشبه الازيرة ال ربية حيث

المممكة الس كدية كدكلة اإمارات (مقاتؿ مف الصحراا  )2015كتتككف أراضياا مف سطي صخرم
م بسط مع ب ض الاضاب كالتالؿ الكمسية في م طقة دخاف في اليرب كم طقة ابؿ فكيرط في الشماؿ
كيمتاز هذا السطي بكثرة اأخكار كالخمااف كاأحكاض كالم خيضات التي يطمؽ

مياا (الرياض)

كتتكااد في م اطؽ الشماؿ كالكسط التي ت تبر بدكرها مف أخصب المكاقع التي تكثر فياا ال باتات

الطبي ية.
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أما مف حيث المساحة ف ف دكلة قطر ت تبر ذات مساحة صييرة إذ تبمغ مساحة دكلة قطر

( )11606.8كيمكمت انر مرب ا أما مف حيث الم اخ فت تبر قطر ذات م اخان صحراكيان فصيياا حار
كشتاؤها دافئ قميؿ المطر( .ك ازرة الخاراية .)2015
السكػػاف:يبمغ دد سكاف قطر ( )743ألؼ سمة ( بحسب ال تائج اأكلية لممرحمة الثا ية مف الت داد

السكا ي في اـ  ) 2004مقار ة بػ (  )522ألؼ سمة في آخر ت داد اـ  .1997كيسكف ما سبته
 %83مف السكاف في الدكحة كضاحيتاا الرئيسية الرياف(اإحصاا القطرل .)2012
 الموارد الطبيعية:تتمتع دكلة قطر بمصادر طبي ية كفيرة ا كست مى قدراتاا االقتصادية تمثمت باآلتي:
 النفط:
اكتشؼ ال يط في قطر اـ 1949ـ

كبدأ اإ تاج ب حك 2000برميؿ يكميان كحصتاا الحالية

حسب اتياؽ أكبؾ 380ألؼ برميؿ يكميان كتقدر كمية االحتياطي ب حك 4.5مميكف كأشار حقكلاا

(حقؿ دخاف كالحقؿ البحرم الذم يسمى ال د الشرقي كحقؿ محزـ كحقؿ أبك الح يف) (المكسك ة
ال ربية .)2015
 الغاز:
تتكافر في دكلة قطر كميات هائمة مف الياز الطبي ي كتحتؿ المرتبة الثالثة في ال الـ مف حيث
االحتياطي إذ ي ادؿ  %10مف احتياطي ال الـ ب د ركسيا كايراف كخامس دكلة في اإ تاج كم ظـ

إ تاااا يأتي مف حقؿ از الشماؿ كيتـ تسييمه بر مدي ة رأس لياف .كقد كصؿ إ تاج قطر مف الياز

الطبي ي 10مميكف طف في اـ  2000كمف المتكقع أف يصبي 30مميكف طف في ااية ال قد اأكؿ
مف القرف الحالي (ك ازرة الخاراية )2015
 الصناعة والتجارة:

يكاد في قطر ديد مف الص ا ات أقدماا ص ا ة اإسم ت التي ت كد إلى اـ  1969في

م طقة أـ باب ثـ ت ك ت لتشمؿ ص ا ة المكاد اليذائية كص ا ة الم سكاات كاألبسة كالامكد
كص ا ة الخشب كص ا ة الكرؽ كالص ا ات الكيمياكية كالبترككيمياكية كاأسمدة كص ا ة الت ديف

كيصؿ

دد ال امميف في القطاع الص ا ي إلى  20000امؿ كأهـ المكاقع الص ا ية الدكحة

كمسي يد.
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كت ٌد التاارة الخاراية مف أهـ قطا ات االقتصاد القطرم إذ تساـ ب سبة  %75مف ال اتج
المحمي كت تمد مى تصدير ال يط كمشتقاته كب ض الص ا ات المرتبطة به كتستكرد اآلالت

كالم دات كالخامات كالسمع االستاالكية (المكسك ة ال ربية .)2015

يشكؿ ال يط ك الياز ال مكد اليقرم القتصاد دكلة قطر كقت تبذؿ الدكلة اادان كبي انر لت كيع مصادرها
مف أاؿ تخييؼ ا تماد البالد مى هذ المكارد الطبي ية (ك ازرة الخاراية .)2015
مما سبؽ يتبيف مدل تأثير الخصائص الطبي ية لمدكلة القطرية مى تكاااتاا الخاراية فمكق اا
االستراتياي الااـ في كسط الخميج ال ربي كبالقرب مف أهـ م اطؽ االحتياطات ال يطية في ال الـ
باإضافة إلى تكسطاا بيف قكل إقميمية ثالث هي إيراف كال راؽ كالس كدية كالتي تت افس كؿ م اما في
بسط يكذهما مى الم طقة كهك ما يا ؿ قطر هدفان لألطماع الخاراية خاصة كأف قطر الدكلة
صييرة المساحة كالسكاف كهك ما ي تبر مف

كامؿ الض ؼ في قكة الدكلة تياة فقدا اا لم مؽ

االستراتياي لحماية يساا مف أم هاكـ خاراي باإضافة ل دد السكاف القميؿ في مقابؿ ظيراتاا في
الم طقة.
كلت كيض ذلؾ الض ؼ تس ى قطر مف خالؿ إيااد قكة بديمة هي الدبمكماسية ال شطة كال القات
الدكلية الايدة كقد م حت ثركات المكارد الضخمة لدل قطر المسؤكليف القطرييف فسحة كاس ة مف
كحرر اإمارة مف الضيكط االاتما ية-االقتصادية التي ي ا ي م اا اي ار اا اأكبر في
حرية الم اكرة
ٌ

الم طقة.
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 2.2المبحث الثاني:
التطور التاريخي لمسياسة الخارجية القطرية تجاه مصر(.)2111-1971
مركر با تقاؿ
نا
شادت السياسة الخاراية لدكلة قطر تطكرات دة م ذ االستقالؿ اـ 1971
السمطة في يك يك/حزيراف  1995إلى الشيص حمد بف خميية آؿ ثا ي كصكالن إلى ت ازله ف السمطة

ل ائبه ككلي اد الشيص تميـ بف حمد آؿ ثا ي في يك يك/حزيراف .2013

كال يمكف فاـ كتحميؿ السياسة الخاراية القطرية تاا الدكلة المصرية بم زؿ ف فاـ اإطار
التاريخي لتطكر هذ السياسة كالتي مرت بمراحؿ زم ية مت ددة كاف لكؿ م اا سماتاا المميزة لاا

كالتي كا ت مى ال حك التالي:

 1.2.2المرحمة األولى في الفترة ما بيف 1995-1971ـ (مرحمة التبعية واالنطواء):
لـ تتمتع قطر قبيؿ استقاللاا في ال اـ 1971ـ بسياسة خاراية مستقمة كلـ يكف لدياا ك ازرة
ت ى بشؤ اا الخاراية كلطالما كا ت قطر قكة صييرة بيف قكل أكبر فقد أر ـ ذلؾ ال خب الحاكمة
مى الس ي إلى إبراـ سمسمة مف االتياقات الحمائية مع الحياظ مى أكبر قدر ممكف مف االستقالؿ

الذاتي.

في ي الكقت الذم كا ت قطر تتطكر فيه ف اا كا ت تتخمؼ ف اي ار اا مى الدكاـ كبالتالي

فقد س ت دكمان إلى تحاليات مع دكؿ أكثر قكة كأسمكب أساسي لاا لضماف أم اا لقد كا ت السياسة

الخاراية سياسة أم ية إلى حد كبير (ركبرتس ..)2012

فيي ال اـ 1916ـ ا ضمت قطر إلى ال ظاـ البريطا ي في الخميج في ال اـ  1916ميكضة

ل دف رسميان إدارة سياستاا الخاراية حتى ال اـ  1971كر ـ أف قطر لـ تدير كؿ سياستاا الخاراية
مف خالؿ ل دف بالتأكيد ف اا اتخذت الق اررات اأساسية مى اأقؿ في إطار بريطا ي ك مى الر ـ
مف أف تمؾ الم اهدة لـ تكف ت ص مى تدخؿ بريطا يا في شؤكف الحكـ الداخمي إالﱠ أ اا كا ت تترؾ
ال القات الخاراية في يد الحككمة البريطا ية كمف ثـ استطا ت قطر ب د إليائاا لتمؾ الم اهدة أف

تتخمص مف القيكد التي كا ت تيرضاا بريطا يا مى سياستاا الخاراية كقد أكضي بياف االستقالؿ

الذم أ م ه الشيص خميية بف حمد آؿ ثا ي كلي ال اد ك ائب حاكـ قطر آ ذاؾ إ ااا كافة ال القات

الت اهدية كااللتزامات كالت ظيمات المترتبة مياا المبرمة مع الحككمة البريطا ية كأف قطر أصبحت

مف اآلف فصا دان دكلة مستقمة استقالالن تامان كذات سيادة كأ اا ستبدأ مى اليكر باتخاذ اإارااات
الكييمة با ضماماا إلى الاام ة ال ربية كهيئة اأمـ المتحدة (قاسـ .)2008
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كفي كقت الحؽ ب د اال سحاب البريطا ي مف شرؽ ق اة السكيس رفضت قطر اال ضماـ إلى

اإمارات ال ربية المتحدة ال اشئة حديثان ككاصمت السير بطريؽ مستقؿ ر ـ أ اا تطم ت إلى الرياض
ضم ان لمتكايه في القضايا السياسية كبما يت مؽ بالمسائؿ اأم ية اأساسية بالكاقع لقد اتب ت قطر

إاماالن ق اررات السياسية الخاراية ال ادية المتخذة مف قبؿ بمداف الخميج بقيادة الس كدية في الكقت الذم

كاصمت فيه سياسات ال ت تبر سياسات ير تقميدية أك ريبة ف تمؾ التي أصبحت قطر مشاكرة باا

في اآلك ة اأخيرة (ركبرتس  )2012حيث يمكف القكؿ أف السمة ال امة لمسياسة الخاراية القطرية
كا ت سياسة تب ية إلى حد كبير ف مى الر ـ مف أف استقالؿ دكلة قطر ترؾ لاا الحرية في قد

القات الت اكف مع أم دكلة كلكف في حدكد إرادة الدكؿ الخمياية حيث كا ت سياساتاا الخاراية

تتبع السياسات الخاراية لدكؿ الخميج ال ربية اأخرل مع السياسة الخاراية ل ظيرتاا الس كدية ( بد

ا

 2014ص.)3:2
ا كس ذلؾ

مى طبي ة السياسة الخاراية القطرية تاا مصر كالتي شادت ال ديد مف

التطكرات في اد الرؤساا المصرييف فمف الخالفات مرك ار بتكتر ال القات كصكال لالتاامات كا ت
هذ سمات ال القة بيف القيادة المصرية كقطر.

فقد تركت تاربة الرئيس بد ال اصر آثا ار سمبية مى ال القات الخمياية مع مصر خصكصا

مع صؾ مياكـ الرا ية ال ربية كاأ ظمة المحافظة ك شأ صداـ بيف بد ال اصر كدكؿ الخميج بر
ف يسه في الحرب في اليمف التي تكااات فياا مصر كالس كدية كقد رسخت هذ اليترة التحيظ

الخمياي حك مصر الذم مؽ مف التأثير الخمياي ال يسي حك مصر ب د سقكط ال ظاـ الممكي

كترؾ بصماته مى الحقب التالية كالى حد كبير (سالمة  )2013حيث اتسمت سياسة قطر في اد
اماؿ

بدال اصر بالخالؼ الدائـ حيث قامت قطر ب الف مقاط تاا لمقمة ال ربية الم قدة في

القاهرة كقاؿ بدال اصر حي اا " خمتيف كخيمة يقاط كا مصر"(أحمد  )2015كاستم ار ار لم القات
المتكترة بيف مصر كقطر شادت فترة حكـ الرئيس الراحؿ محمد أ كر السادات القات باردة حيث

اتخذت قطر مكقؼ م ارض التياقية كامب ديييد كم اهدة السالـ  1978ك 1979ـ
الذل مؽ ميه السادات بالقكؿ" :هك كؿ كاحد

كهك اأمر

د كشؾ مى الخميج ي مؿ دكلة" م مقا مى

ا تراض قطر مى تكقيع مصر مى اتياقية كامب ديييد(حسف .)2015

ك مى الر ـ مف ذلؾ ف ف السياسة الخاراية القطرية تاا مصر في هذ المرحمة شادت تقاربان

إياابيان تياة اممة مف المتييرات الايكسياسية خاصة ب د حرب الخميج اأكلى 1988 – 1980
كاليزك ال راقي لمككيت  1990كحرب تحرير الككيت  1991ـ كالتي أدت إلى ا يراج كتسريع كدة

ال القات المصرية الخمياية ماددا بصية امه كالقطرية خاصة تاا مصر حيث تـ التكقيع مى
دد مف االتياقيات كمذكرات التياهـ بيف البمديف مف أهماا :
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اتياقية التبادؿ التاارم كالت اكف االقتصادم (ي ػاير  )1990كاتياقيػة إ شػاا مامػس راػاؿ اأ مػاؿ

المصرم /القطرم المشترؾ ( مايك ( )1996الم رفة .)2014

يمكف القكؿ أ ه ليس بكسع دكلة قطر أف تخرج ف إرادة الدكؿ الخمياية كك اا مرتبطة باـ

كازا مف مامس الت اكف الخمياي ككا ت سياسة دكلة قطر في البدايات تاا الدكؿ ال ربية هي

القة ادية ال يتخمماا أم إشكاليات أك زاع أك خالؼ ككا ت تكاد ب ض اإشكاليات البسيطة بي اا

كبيف ب ض الدكؿ الخمياية في مكضكع الحدكد ككا ت ترضى أف يككف حاماا السياسي مساكم

لحاماا الايرافي كلكف ب د اـ (1995ـ) ككصكؿ اأمير حمد لمحكـ تيير كؿ شيا.

 2.2.2المرحمة الثانية في الفترة ما بيف 2115-1995ـ (مرحمة االنفتاح عمى الخارج):

بي مػػا كا ػػت السياسػػة الخارايػػة القطريػػة تتماشػػى فػػي مرحمػ وػة مػػا كبقيػػة السياسػػات الخارايػػة لػػدكؿ الخمػػيج
ال ربيػػة اأخػػرل مػػع السياسػػة الخارايػػة ل ظيرتاػػا السػ كدية إال أف ذلػػؾ لػػـ يػػدـ طػػكيالن حيػػث رسػػمت

قطػػر م ػػذ ػػاـ (1995ـ) مسػػا انر ميػػاي انر كمسػػتقالن لسياسػػتاا الخارايػػة كبػػدأت تتاػػه أحيا ػان فػػي طريػػؽ

مختمػػؼ ػػف سياسػػات مامػػس الت ػػاكف الخمياػػي كذلػػؾ يب يػػد كصػػكؿ الشػػيص حمػػد بػػف خمييػػة إلػػى سػػدة
الحك ػػـ .فا تم ػػدت قط ػػر بداي ػػة ا تا ػػاج سياس ػ وػة خاراي ػػة ا يتاحي ػػة قكاما ػػا تي ي ػػؿ أدكات الق ػػكة ال ا م ػػة
كاإ الـ كالدبمكماسية كالت مػيـ كالثقافػة كالرياضػة كالسػياحة كاالقتصػاد كالمسػا دات اإ سػا ية .كارتكػزت
مػػى اسػػتراتيايات ديػػدة أهماػػا :اسػػتراتياية حسػػف الا ػكار كاسػػتراتياية التحاليػػات مػػع القػػكل الكبػػرل

كالمتكسطة كاستراتياية ب اا الصكرة الذه ية ( بد ا

 2014ص.)3:2

فم ػػذ ذل ػػؾ ال ػػاـ دأب ػػت قط ػػر مػػى رس ػػـ خ ػػط ادي ػػد لمدكل ػػة يميزهػػا ػػف أم دكل ػػة خمياي ػػة أخ ػػرل

كي طياا كز ان سياسيان أكبر ليس في محيطاا الخمياي فحسب بؿ كال ربي أيضان لقد دخمت قطػر ػالـ

السياسػػة ال ربيػػة كالدكليػػة مػػف بػػاب اإ ػػالـ أ اػػا ممػػت أف اإ ػػالـ فػػي صػػر ال كلمػػة هػػك الخػػافض
الرافع .فمػف خػالؿ ق ػاة الازيػرة رف ػت قطػر أقكامػان كأذلػت آخػريف كاأقػكاـ ه ػا أحػزاب كأفػراد كربمػا دكؿ

(الزممكػػا ي  )2012كا تااػػت قطػػر م ػػذ اال قػػالب اأبػػيض ال ػذم أكصػػؿ اأميػػر حمػػد بػػف خمييػػة إلػػى
الس ػػمطة ػػاـ (1995ـ) سياس ػػة خاراي ػػة متكسػ ػ ة ب ػػاطراد أ م ػػت ش ػػأف قط ػػر كثيػ ػ انر م ػػى المس ػػتكييف
اإقميمي كالدكلي (الخطيب  2013ص.)154

فقػػد قػػرر اأميػػر حمػػد م ػػذ تػػكلى الحكػػـ أ ػػه يت ػيﱠف مػػى قطػػر رسػػـ مسػػار اديػػد ل يسػػاا إف هػػي أرادت

ضػماف أم اػػا كتػأميف مسػػتقبؿ اقتصػادم مزدهػػر كمسػػتداـ كقػػد أ ٌكػػد االاتيػاح ال ارقػػي لمككيػػت فػػي ػػاـ
(1990ـ) ض ػ ؼ كهشاشػػة دكؿ الخمػػيج الصػػييرة كأق ػػع اأميػػر بػػأف الكاليػػات المتحػػدة اأمريكيػػة هػػي
كحػػدها القػػادرة كالمسػػت دة لتػػكفير اأمػػف ال اػػائي كبالتػػالي ابت ػػدت قطػػر ػػف اال تمػػاد التقميػػدم مػػى

الس كدية  -التي أثبتت دـ ادكاها لمككيت في اـ (1990ـ) – كأقامت القات سكرية مباشرة مع
الكاليات المتحدة (دم زيك  2012ص.)2
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إف السياسػػة الخارايػػة لقطػػر هػػي أقػػكل مػػا تمتمكػه؛ فخركااػػا إلػػى اليضػػاا اإقميمػػي كػػاف خطػػكة ااحػػة

كمػػف كامػػؿ اػػاح ذلػػؾ اال يتػػاح القطػػرم هػػي ػػدة كامػػؿ كلكػػف أهماػػا مػػى اإطػػالؽ هػػك ال امػػؿ

االقتصادم فالدكلة حي ما تككف قكية اقتصاديان ف اا بالتأكيد تككف قد امتمكت أهـ

اصػر قػكة الدكلػة

كقكة قطر االقتصادية مك تاا مف إ شاا أهـ محطة فضائية في ال الـ ال ربي حيث كا ت هذ المحطة

أحد كامؿ قكتاا أيضان.

كي ػػكد صػ كد قطػػر إلػػى مكاقػػع اأهميػػة الدكليػػة إلػػى امتالكاػػا ثمػػث أكبػػر احتيػػاطي فػػي ال ػػالـ مػػف

اليػػاز الطبي ػػي المسػػاؿ كالػػى اسػػتخداماا سياسػػات صػػممت لتي يػػؿ هػػذا االحتيػػاطي .هػػذ السياس ػػات
طػكرت ك يػػذت إبػػاف اػػد اأميػػر حمػػد ككزيػػر خارايتػػه كرئػػيس الػػكزراا الشػػيص حمػػد بػػف ااسػػـ .فقػد بػػرز

هذاف الػراالف كما دسػي اسػتراتياية التػدكيؿ الاريئػة التػي كضػ ت قطػر مػى الخريطػة بكصػياا ال بػان

إقميميػ ػان دي اميكي ػ ػان كمػ ػػا كسػ ػػت الخطػ ػكات التػ ػػي اتخػ ػػذاها التكااػ ػػات ال ميق ػػة التػ ػػي تكمػ ػػف فػ ػػي أسػ ػػاس

السياسػػات اأم يػػة كالخارايػػة القطريػػة أبرزهػػا التحػػديات المت مقػػة بضػػماف االسػػتقرار فػػي م طقػػة الشػػرؽ

اأكسػػط الممتابػػة كمكاااػػة قػػاط الض ػ ؼ الكام ػػة فػػي دكلػػة صػػييرة محاطػػة باي ػراف أكبػػر كأكثػػر قػػكة
(أكلريكسف  2014ص.)6-5

كػػاف لاػػذ السياسػػة اال يتاحيػػة التػػي ا تااتاػػا قطػػر م ػػذ ال ػػاـ 1995ـ أثػ انر مػػى طبي ػػة سياسػػتاا تاػػا

مصر كالتي شادت تػدهك انر م ػذ م تصػؼ تسػ ي ات القػرف الماضػي

ػدما تػكلى الشػيص حمػد بػف خمييػة

اإمارة بديالن ف كالد الشيص خميية بف حمد كبدا ت ػاطؼ الػرئيس المصػرم اأسػبؽ حسػ ي مبػارؾ مػع
اأمير اأب في ذلؾ الكقت كاضحان ربما أسباب تتصؿ بال القات الشخصية بي اما أك ػدـ استحسػاف

اإا ػرااات التػػي تػػـ باػػا ا تق ػاؿ الحكػػـ كالمالبسػػات التػػي أحاطػػت بظركفاػػا كقػػد اتامػػت قطػػر ال ػرئيس

اأسػػبؽ مبػػارؾ بأ ػػه كراا محاكلػػة ا قالبيػػة لإلطاحػػة بالشػػيص حمػػد كبػػدأت ال القػػات تأخػػذ م حػػى سػػمبيان

خصكصان مع ب ض الييكـ أيضان في ال القات بيف الرياض كالدكحة كمػا أف أميػر قطػر الاديػد كقتاػا
كاف لديه تصكر مختمؼ لدكر بالد الذم ياب أف تم به بحكـ ثركتاا الاائمة فاي ر ـ صػير حاماػا

دكلة ذات سيادة تتساكل مع اأكبر خميايان ك ربيان (اليقى  .)2015ك مى الػر ـ مػف ذلػؾ فقػد ا تااػت
قط ػػر سياس ػػة كص ػػيت باال يتاحي ػػة تا ػػا مص ػػر ككا ػػت س ػػمة االس ػػتقرار م ػػف أه ػػـ الس ػػمات الت ػػي تمي ػػز

ال القػػات السياسػػية بػػيف مصػػر كقطػػر حيػػث يمقػػي هػػذا االسػػتقرار بظاللػػه مػػى التشػػاكر المسػػتمر بػػيف
البمديف كالزيارات المتبادلة بيف القيادتيف المصرية كالقطرية كهك ما ا كس مف خالؿ التكقيع مى دد

مػػف االتياقيػػات كمػػذكرات التيػػاهـ بػػيف البمػػديف كالتػػي مػػف أهماػػا  :اتياقيػػة تشػػايع كحمايػػة االسػػتثمارات

(ديسػػمبر  )1999كمػػذكرة تيػػاهـ فػػي ماػػاؿ المكاصػػيات كالمقػػاييس ( )1999كاتياقيػػة تا ػػب االزدكاج
الضػريبي (مكق ػػة بػػاأحرؼ اأكلػػى فػػي أكتػػكبر  )2005كاتياقيػػة الت ػػاكف ال ممػػي فػػي ماػػاالت الت مػػيـ
كالبحػػث ال ممػػي بػػيف حكػػكمتي قطػػر كاماكريػػة مصػػر ال ربيػػة لأل ػكاـ  2008/2005كي ػتـ بمكاباػػا
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تبػػادؿ الطػػالب كالم ػػاهج الد ارسػػية ك قػػد الػػدكرات التدريبيػػة التربكيػػة كاتياقيػػة الت ػػاكف فػػي ماػػاؿ الشػػباب

كالرياضة كبمكاباا يتـ تبادؿ اليرؽ الرياضية ك قد المباريات الرياضية(الم رفة .)2014

 3.2.2المرحمة الثالثة 2111-2115ـ( ،مرحمة الوساطة والنفوذ).
كم ذ استقالؿ دكلة قطر قامت ب سج القات مع الدكؿ ال ربية مى أساس اأخكة كالصداقة
ككا ت مثماا مثؿ باقي دكؿ الخميج في سياستاا الخاراية ككا ت القتاا مرتبطة باأخص بالمممكة

ال ربية الس كدية؛ فكا ت مكاقؼ قطر تاب ة لمكاقؼ الس كدية كلكف ب د اـ (1995ـ)
اأمير حمد بف خميية آؿ ثا ي الحكـ

دما تكلى

مدت قطر إلى إاراا تيييرات مممكسة في سياستاا الخاراية

كبدأت في التدخؿ بالشؤكف اإقميمية كالدكلية حيث هدفت لتككف ال ب إقميمي مؤثر كاستخدمت

اأمكاؿ في لمتكسط في حؿ ال از ات بيف المتقاتميف كاستخدمت ق اة الازيرة اليضائية كقكة تسا دها
في ت ييذ سياستاا إلى أف أصبحت قطر مف الدكؿ المامة كالمؤثرة في الم طقة.
كم ذ استقالؿ قطر في اـ (1971ـ) قط ت دكلة قطر شكطان طكيالن في الت مية الكط ية

كتصا د مركزها الدكلي لتصبي في مدة قياسية

ص انر دي اميكيان مى المسرح الدكلي تضطمع بدكرها

الكامؿ مى الساحات ال ربية كاإقميمية كالدكلية ككا ت المرحمة اأكلى مف استقاللاا هي مرحمة

تأسيس كارساا د ائـ الكاكد الخاراية كذلؾ بتبادؿ الب ثات الدبمكماسية كالق صمية مع مختمؼ دكؿ
ال الـ كاال ضماـ إلى اأسرة الدكلية بدخكؿ الم ابر اإقميمية كالدكلية المختمية كتستمد الدبمكماسية

القطرية ااحاا الم شكد مف السياسة الخاراية التي ا تااتاا كالتي تميزت بالحيادية كالمكضك ية

كبسبب ذلؾ لـ ت د هذ الدبمكماسية تمارس ال مؿ التقميدم الم اط باا فحسب بؿ أصبي لاا دكر في

ص ع اأحداث يخدـ اأمف كالسمـ الدكلييف كمصالي الش كب (الم اد الدبمكماسي  2014ص.)18

إذا كا ت الايرافيا السياسية تضع م ايير محددة ياب أف تتمتع باا الدكؿ لكي تص ؼ
كدكؿ كبرل مى المستكل الدكلي كيأتي مى رأس هذ المحددات :القكة ال سكرية كالقكة االقتصادية
كالمساحة الايرافية ك دد السكاف إالﱠ أف المقكلة هذ قد ال تتيؽ مع الحالة القطرية التي شكمت
ااحان؛ فالقكة كالدبمكماسية كالكساطة لـ ت د حك انر مى الدكؿ القكية (حافظ  2009ص.)110
إف الدكر الذم تقكـ به قطر كيا ؿ إقميمي شط هك كليد البيئة اإقميمية المحيطة باا فم ذ

اال سحاب البريطا ي اـ (1971ـ) كما استتب ه مف استقالؿ دكؿ مامس الت اكف الخمياي كادت
هذ الدكؿ يساا في خضـ ظاـ إقميمي فر ي هك "ال ظاـ اإقميمي الخمياي" كالذم ارتبط كقتاا

بكاكد ثالث قكل كبرل هي :الس كدية كايراف كال راؽ .كقد حاكلت كؿ مف هذ القكل فرض ما

يسمى بسياسة "االستتباع" في ت امماا مع دكؿ الخميج الخمس الصيرل .ككسط ذلؾ كا ت ه اؾ قطر
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الطامحة إلى ل ب دكر مميز كسياسة خاراية شطة في اليضائيف اإقميمي كالدكلي (حر كف

 2014ص.)32

كأسػػاـ الشػػيص حمػػد بػػف خميي ػػة آؿ ثػػا ي مسػػاهمة كبي ػرة ف ػػي ت شػػيط الدبمكماسػػية القطريػػة كاثػػراا

حضػػكرها السياسػػي إقميمي ػان كدكلي ػان كهػػك مػػا اتضػػي فػػي اتااهػػه إلػػى الػػدفع بحركػػة الت ػػاكف االقتصػػادم
كالسياسػػي بػػيف قطػػر كمحيطا ػا الػػدكلي كبػػركز دي اميكيػػة الدبمكماسػػية القطريػػة فػػي اسػػتقباؿ الممتقيػػات

الدكلية الاامػة فضػالن ػف تحركاػا السياسػي فػي القػارات الػثالث بمػا ا كػس إياابيػان مػى كضػع قطػر
بر ماتيػػة تقػػكـ مػػى
كمكا تا ػا بػػيف الػػدكؿ كأهماػػا لم ػػب دكر فا ػػؿ كمػػؤثر مسػػت دة مػػى دبمكماسػػية ا
تيضيؿ لية الحكار كاحتراـ الشر ية الدكلية (حر كف .)33:32 2014

كهك ما ا كس في حاـ المساهمات التي قدمتاا قطر في حؿ ال از ػات المسػمحة كت زيػز السػمـ

كاأمف الدكلييف كيمكف اإشارة في هذا المااؿ إلى أهماا:

-المشاركة في قكات حيظ السالـ التػي شػكمتاا اأمػـ المتحػدة فػي ال ديػد مػف م ػاطؽ ال ػالـ فػي لب ػاف

إريتريا البكس ة ....الص).

-حػػؿ ال از ػػات كالمشػػكالت التػػي حصػػمت فػػي ب ػػض ال ػدكؿ ال ربيػػة كمشػػكمة دارفػػكر الػػيمف لب ػػاف

فمسطيف....الص).

تب ػػي مب ػػادرة ه ػػكب ف ػػكر الاادف ػػة لت زي ػػز ف الي ػػة كت س ػػيؽ اس ػػتخداـ أص ػػكؿ ال ػػدفاع ال س ػػكرم كالم ػػد يلمكاااػػة الك ػكارث الطبي يػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ إ شػػاا مركػػز دكلػػي بالدكحػػة م ػػي ب ػ قميـ الشػػرؽ اأكسػػط
كا كب رب آسيا فػي سػبيؿ ت سػيؽ الااػكد كاالسػتخداـ اأمثػؿ لألصػكؿ ال سػكرية كالمد يػة فػي ماػاؿ

اإ اثة (ك ازرة الخاراية .)2015

ا تااػت قطػػر م ػػذ فتػرة طكيمػػة سياسػػة خارايػة تكسػ ية كب ار ماتيػػة فػي آف كفػػي سػػياؽ سػ ياا

إلػػى الحصػػكؿ مػػى دكر إقميمػػي أكبػػر راه ػػت هػػذ الدكلػػة الخميايػػة الصػػييرة مػػى ذكم ال يػػكذ ك مػػى
ماػػاراة التيػػارات السياسػػية كاال خ ػراط مػػع ااػػات فا مػػة مت ػػددة حتػػى المتقمبػػة م اػػا مثػػؿ الاما ػػات
الاااديػػة أمػػا أ شػػطتاا مػػى ص ػ يد السياسػػة الخارايػػة فقػػد تطػػكرت مػػف التركيػػز مػػى الكسػػاطة بػػيف
اأطراؼ المت از ة إلػى تمكيػؿ كتػدريب المامك ػات ال سػكرية بصػكرة مباشػرة (الخطيػب  2014ص

.)4:3

كحاكلت قطر إ ااح سياستاا إقامة تكاز ػات مػى كػؿ اأصػ دة؛ ف ضػافة لمتكاز ػات بػيف أطػراؼ

ال از ػػات المحميػػة ال ربيػػة كمػػا ه ػك الحػػاؿ بػػيف الم ارضػػة كالم ػكاالة فػػي لب ػػاف حاكلػػت إياػػاد ػػكع مػػف
التكاز ات بيف اأ ظمة ال ربية كحركػات الم ارضػة داخميػان كمػا فػي حػالتي السػكداف كالػيمف كمػا سػ ت
إلػى إياػاد تكاز ػات ربيػة خاصػة فػي القتاػا مػع دكؿ "المما ػة" مػف ااػة كدكؿ "اال تػداؿ" مػف ااػػة

أخرل ا طالقنا مف أف التكاز ات تتيي لقطر أف تكػكف بمقربػة مػف مختمػؼ اأطػراؼ السياسػية كاإقميميػة
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كالدكليػػة كبالتػػالي تحصػػؿ مػػى ثقتاػػا كمػػف ثػػـ تسػػتطيع أف تسػػتثمر هػػذ ال القػػات المتمي ػزة فػػي بػػذؿ

المسا ي كتقريب كااات ال ظر بما يحقؽ حؿ اأزمات كخدمة السالـ كاالستقرار (حر ػكف 2014
ص.)35

إف ال ػػدكر الكبي ػػر ال ػػذم قام ػػت ب ػػه قط ػػر م ػػى المس ػػتكل ال رب ػػي كت ػػدخالتاا الكثيػ ػرة ف ػػي أ م ػػب

القضايا ال ربية ا ؿ لاا أ داا كثيركف كخاصة مف الدكؿ ال ربية الرئيسػة ككػاف يػاب دكر إقميمػي
لمدكؿ ال ربية امؿ مسا د لص كد قطر كهذا أدل إلى امت اض ب ض الدكؿ مف سياسػتاا كبخاصػة

الدكؿ التي ت د يساا أهػـ دكؿ فػي الم طقػة مثػؿ :السػ كدية كمصػر كحاكلػت تمػؾ الػدكؿ الكقػكؼ فػي
طري ػػؽ قطػ ػر كلك ػػف اأخيػ ػرة كا ػػت تس ػػتخدـ س ػػالحاا الي ػػاؿ كه ػػك اإ ػػالـ كالػ ػذم ي تب ػػر بمثاب ػػة الق ػػكة
ال ا مة كتستخدـ القكة الخيية كهي التحالؼ مع الكاليات المتحدة؛ فحدة المشاكؿ التي كا ت بػيف قطػر

كدكل ػة ربيػػة ماػػاكرة يمكػػف أف تػػؤدم إلػػى احػػتالؿ هػػذ الدكلػػة لقطػػر لػػك لػػـ تكػػف اأخي ػرة متحاليػػة مػػع
الكاليات المتحدة.

كػػاف لاػػذ السياسػػة الخارايػػة التػػى ا تااتاػػا قطػػر ا كػػاس مباشػػر مػػى طبي ػػة سياسػػتاا تاػػا

مصػػر كالتػػى شػػادت ص ػ كدان أحيا ػان كهبكط ػان أحيا ػان أخػػرل حيػػث شػػادت ال القػػات القطريػػة المص ػرية
تذب ػػذبان خ ػػالؿ سػ ػ كات م ػػا قب ػػؿ الحػ ػراؾ المص ػػرم حي ػػث ا تب ػػر ظ ػػاـ (مب ػػارؾ) التحرك ػػات القطري ػػة ف ػػي

الم طقػػة ك ػان مػػف المزاحمػػة مػػى ال يػػكذ المصػػرم فػػي ػػدد مػػف القضػػايا ال ربيػػة لكػػف رئػػيس الػػكزراا

القطرم حمد بف ااسػـ آؿ ثػا ي ا تبػر أف ال القػات القطريػة المصػرية فػي كافػة ظركفاػا لػـ تكػف يكمػان

س ػػيئة لك ا ػػا كا ػػت تم ػػر بأزم ػػة ف ػػي مرحم ػػة م ي ػػة أس ػػباب مح ػػددة مثمم ػػا حص ػػؿ تا ػػا أح ػػداث ػ ػزة
كالحصػػار الميػػركض مياػػا كب ػػض الػػرؤل السياسػػية فػػي ب ػػض القضػػايا ال ربيػػة (الر تيسػػي 2013

ص.)84

مػػا قالػػه رئػػيس الػػكزراا القطػػرم بػأف ال القػػات بػػيف قطػػر كمصػػر لػػـ تكػػف سػػيئة لك اػػا كا ػػت تمػػر

بأزمة في مرحمة م ي ة أسباب محددة لـ يكف دقيقان ف د التدقيؽ في تاريص ال القػة بػيف البمػديف اػد

أف ال القة بي اما لـ تكف يكمان مػى مػا يػراـ بػؿ كا ػت فػي الباػا صػ ار ات كلػذلؾ يمكػف أف يكػكف مػا
قال ػه رئػػيس الػػكزراا القطػػرم اػػاا لمتخييػػؼ مػػف حػػدة التػػكتر بػػيف البمػػديف كب ػػث رسػػائؿ تطمػػيف لمقيػػادة
المصرية ميادها أف قطر ال تريد الصراع مع مصر كلكف في الحقيقة ف ف سياسة قطر مػف خػالؿ ق ػاة
البر ماتيػة ليسػت هػي مػا يحػدث مػى
الازيرة هي كاااا الحقيقي أما تطمي ات المسػؤكليف كسياسػتاـ ا

أرض الكاقع.

هػػذ الخالفػػات بػػيف البمػػديف التػػي أدت ليتػػكر ال القػػة ق اربػػة خمسػػة شػػر ام ػان مػػف مالمحاػػا ػػدـ قيػػاـ

الرئيس (مبارؾ) بزيارة الدكحة م ذ اـ (2006ـ) فضػالن ػف تييبػه ػف القمػة ال ربيػة فػي الدكحػة فػي

مطمػػع ػػاـ (2009ـ) ظ ػ انر ل تػػب مصػػر مػػى قطػػر لصػػمتاا إزاا مػػا ا تبرتػػه مصػػر حممػػة تح ػريض
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مت مدة قادتاا ق ػاة الازيػرة ضػد اممػة مػف سياسػات مصػر اإقميميػة ال سػيما خػالؿ الحػرب اإسػرائيمية
مى لب اف اـ (2006ـ) كال دكاف مى قطاع زة ااية اـ (2008ـ) حيث أكدت إضافة لػدخكؿ

قط ػػر م ػػى خ ػػط ص ػػيقة تب ػػادؿ اأس ػػرل ب ػػيف حرك ػػة حم ػػاس اليمس ػػطي ية كاسػ ػرائيؿ (الر تيس ػػي 2013

ص.)85:84

كمف ال كامؿ التي أدت إلى ازدياد شدة الخالفات بيف البمديف فتي أبكاب الدكحػة أمػاـ م ارضػي ال ظػاـ

المصػػرم مثػػؿ :الػػدكتكر سػ د الػػديف إبػراهيـ كالشػػيص يكسػػؼ القرضػػاكم كاستضػػافتاما كػػاف سػػببان آخػػر
ػب الااػػكـ مػػى ال ػرئيس (مبػػارؾ) كأس ػرته
لتػػكتر ال القػػات كفػػتي م ػػابر ق ػػاة الازي ػرة القطريػػة لاػػـ لصػ ٌ
كسياس ػػاته ح ػػك تكري ػػث الحك ػػـ ل ام ػػه ام ػػاؿ كه ػػك م ػػا ا تب ػػر ظ ػػاـ (مب ػػارؾ) يما ػػيف لمق ػػاهرة (أرس ػػالف

)2013؛ فق اة الازيرة ل بت دك انر هامان في د ـ الحراؾ المصرم ك ااحػه بػر تيطيتاػا لمحػدث بصػكرة
مكثي ػػة ك ميق ػػة كه ػػي ب ػػذلؾ س ػػاهمت ف ػػي إح ػػداث تييي ػػر سياس ػػي ه ػػاـ ف ػػي الس ػػاحة ال ربي ػػة ( ب ػػد ا

 2012ص.)10

مػػى أرسػػاا سياسػػة

كثمػػة أسػػباب ديػػدة ٌأدت إلػػى سػػكا ال القػػات بػػيف مصػػر كقطػػر فػػي اػػد (مبػػارؾ)
الت ػػافس التػػي سػػادت بػػيف القيػػادتيف السياسػػتيف فػػي كػػال الػػدكلتيف فقػػد حاكلػػت قطػػر أف تم ػػب دك انر فػػي
قضايا إقميمية تر اها القاهرة كبخاصػة مميػا السػكداف كفمسػطيف ثػـ كصػمت ال القػات إلػى أسػكأ مراحماػا

أكائؿ اـ (2009ـ) قب ال ػدكاف اإسػرائيمي مػى ٌػزة كد ػـ الشػيص حمػد بػف خمييػة لحركػة حمػاس
في قطاع زة التي كا ت مى القة متكترة مع ظاـ (مبػارؾ) فضػالن ػف القاتػه المتميػزة مػع ظػاـ
الرئيس أحمدم ااد في إيراف المقطك ة القته مع مصر م ذ أكثر مف  30اـ (أرسالف .)2013

كقػػد تامػػت أب ػػرز مظػػاهر الاي ػػاا كالبػػركدة ف ػػي ال القػػات بػػيف البم ػػديف مػػى خميي ػػة اال قسػػاـ ال رب ػػي –

ال رب ػػي بشػ ػػأف ال ػػػدكاف اإس ػ ػرائيمي مػ ػػى لب ػ ػػاف ػ ػػاـ (2006ـ) إث ػػر قيػ ػػاـ حػ ػػزب ا بأسػ ػػر ا ػػػدييف

إس ػرائيمييف حي ػػث حمم ػػت مص ػػر ح ػػزب ا مس ػػؤكلية التصػ ػ يد كاصػػية م ػػا ق ػػاـ ب ػػه بأ ػػه "مي ػػامرة ي ػػر
محسكبة" قد تار الم طقة إلى حرب كبيرة كهػك االتاػا الػذم تب تػه أيضػان السػ كدية كاأردف فػي حػيف
اتخػػذت قطػػر سياسػػة ميػػايرة لاػػذا االتاػػا بػػاإ الف ػػف تأييػػدها لممقاكمػػة كالمحافظػػة مػػى سػػالحاا

(الاكاد .)2013

كقد تكترت ال القات المصرية القطرية ككصمت إلى أسكأ مراحماا أكائؿ اـ (2009ـ)

قب ال ػدكاف

اإسرائيمي مى ٌزة حيث اتامت قطر ب ض الدكؿ ال ربية بػالتكاطؤ مػى ػزة فػي إشػارة إلػى مصػر
كك اػػا الدكلػػة ال ربيػػة الكحيػػدة التػػي تممػػؾ إ قػػاذ الشػ ب اليمسػػطي ي فػػي ػزة آ ػػذاؾ بػػر فػػتي م بػػر رفػػي
كمف ثـ رفضت مصر كتب تاا الس كدية د كة قطر ل قد قمة ربية طارئة في الدكحػة لبحػث تػدا يات

ال دكاف كسبؿ إيقافه مت ممةن بتيضيماا المشاكرات ير الرسمية بيف القادة ال رب بالقمة االقتصادية فػي

الككيت كالتي كاف مف المقرر ا قادها في كا كف الثا ي (ي اير) مف ال اـ ذاته (الاكاد .)2013
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ير أف قطر أصرت مى قد القمػة ال ربيػة ك ممػت السػ كدية كمصػر مػى م ػع تحقػؽ ال صػاب فػي

الدكحة؛ كما أيابر مرك مكسى اأميف ال اـ لماام ة ال ربية كالرئيس اليمسطي ي محمػكد بػاس مػى
دـ االلتحاؽ بقمة الدكحة .كلكف القطػرييف أصػركا مػى قػد القمػة بمػف حضػر كد ػكا حمػاس لتمثيػؿ

فمسػػطيف فػػي القمػػة كأ ط ػكا خالػػد مش ػ ؿ الكممػػة الرئيسػػة فػػي القمػػة .كلػػـ تسػػاـ قمػػة الدكحػػة فػػي إ اػػاا

ال دكاف ك تج

ه إ الؽ السيارة اإسرائيمية في مكريتا يا كالمكتب االقتصػادم اإسػرائيمي فػي الدكحػة

( افع .)2009

إف اال قساـ ال ربي الذم اتضي في مؤتمر الدكحة اد لمبركز في قمة الككيت االقتصػادية حيػث دافػع
ال ػرئيس (مب ػػارؾ) بحػػدة ك ض ػػب ػػف المكق ػػؼ المصػػرم كح ػػاكؿ ال ػرئيس (محم ػػكد بػػاس) أف يا ػػارم

المكقػػؼ المصػػرم كلكػػف خمػػؼ هػػذا كمػػه كػػاف ثمػػة تطػػكر ال يخيػػى تركػػه ال ػػدكاف اإس ػرائيمي كراا أف

س ػ ي القػػاهرة كالريػػاض إلػػى تركيػػع سػػكريا كاض ػ اؼ حمػػاس لػػـ ي ػػد ممك ػان ال فػػي الم ػكازيف السياسػػية
الكاق ية كال في الزمف السياسي القريب ( افع .)2009

لذلؾ؛ ف ف السياسة المصرية الس كدية التي كا ت متكافقة مع ال دكاف اإسػرائيمي مػى ػزة كا ػت أحػد
أسػباب اسػػتمرار ذلػؾ ال ػػدكاف؛ فػالخالؼ ال ربػػي  -ال ربػي ا كػػس مػى الشػ ب اليمسػطي ي ككػػاف هػػذا

الخالؼ ك دـ اتخاذ مكقؼ مكحد بسر ة بشػأ ه

مػى حسػاب اسػتمرار زيػؼ الػدـ اليمسػطي ي .ك ميػه؛

حمؿ مسؤكلية الدـ اليمسطي ي لمسياسة ال ربية الخاطئة إذ كاف مف الميترض التياضي ف الخالفات

ال ربية مف أاؿ كقؼ زيؼ الدـ اليمسطي ي.

تح ػػرؾ ال ػػدكر السػ ػ كدم خ ػػالؿ اأزم ػػة لت ػػد يـ السياس ػػة المصػػرية ف ػػي الت ام ػػؿ م ا ػػا كلتكحي ػػد الص ػػؼ

ال ربػػي كمحاكلػػة المصػػالحة ال ربيػػة كالمحافظػػة مػػى كحػػدة دكؿ الخمػػيج ك ػػدـ التيكػػؾ بسػػبب اأزمػػة

إضافة لتحرؾ الس كدية مى مسار الماتمع الدكلي كالم ظمات الدكلية لكقؼ ال دكاف كتب ت الس كدية
سياسػػة هادئػػة لمت امػػؿ مػػع اأزمػػة (الدبمكماسػػية الاادئػػة) حيػػث بػػر

اػػا كزيػػر الخارايػػة الس ػ كدم

(س كد الييصؿ) في المؤتمر الصحيي إ الف البياف الختامي الاتمػاع كز ارا خارايػة ال ػرب بالقػاهرة

فػػػي اليػ ػػاتي مػػػف كػ ػػا كف الثػ ػػا ي (ي ػػػاير) (2009ـ) كالػػػذم تضػ ػػمف" :القػ ػػادة ال ػ ػػرب مس ػػؤكلكف كليس ػ ػكا
ػحب المبػػادرة ال ربيػػة لػػف يركػػع إس ػرائيؿ" كد ػػت الس ػ كدية كػػذلؾ إلػػى ااتمػػاع طػػارئ
ماػػازفيف كأف سػ ى
لػػكزراا خارايػػة م ظمػػة المػػؤتمر اإسػػالمي فػػي اػػدة خػػالؿ اليتػرة مػػف  4-3مػػف الشػػار ذاتػػه كصػػدكر

بياف أداف ال دكاف كد ـ السمطة اليمسطي ية كد ا ل شر ب ثة مراقبة دكلية في قطػاع ػزة كأ مػف ػف

خيبة اأمؿ مف مامس اأمف في دـ إصدار ق ار انر يديف إسرائيؿ (مكسك ة المقاتؿ .)2009

كبالتالي؛ ف ف اـ (2009ـ) ي تبر أص ب فترة مرت باا ال القات القطريػة المصػرية؛ فيػي هػذا ال ػاـ

كا ػػت تحركػػات قطػػر بمثاب ػة ض ػربة لمت ػراث المصػػرم الػػذم كػػاف تاريخي ػان ار ي ػان لمقضػػية اليمسػػطي ية إذ

دخمت قطر بالتحالؼ مع إيػراف كتركيػا إلػى قمػب كصػمب الػدكر المصػرم كتػـ ا ت از ػه بقػكة مػف مصػر.
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كيبدك أف التدخؿ القطرم لـ يكف في اأساس مف أاؿ القضية اليمسطي ية كا ما مف أاػؿ ا تػزاع الػدكر

اإقميمي مف مصر كاقتسامه مع إيراف كتركيا.

ك مػػى الػػر ـ مػػف ذلػػؾ سػ ت الػػدكلتاف إلػػى تادئػػة ال القػػة المتػػكترة بيػ اـ فقػػد أ مػػف السػػيير سػػميماف

كاد ف قياـ الػرئيس (مبػارؾ) باكلػة مامػة تسػتيرؽ يػكميف سػيزكر خاللاػا  3دكؿ خميايػة مػف بي اػا

قطػػر كالبح ػريف يرافقػػه كفػػد رسػػمي يضػػـ أحمػػد أبػػك اليػػيط كزيػػر الخارايػػة كأ ػػس اليقػي كزيػػر اإ ػػالـ
كرشػػيد محمػػد رشػػيد كزيػػر التاػػارة كالص ػ ا ة

مػػر سػػميماف مػػدير المخػػابرات المص ػرية ال امػػة كزكريػػا

زمي رئيس ديكاف رئيس الاماكرية (أرسالف .)2010

إف زيارة الرئيس (مبارؾ) لقطر في كقت مرت فيه الم طقة بتكترات ديدة أكسبتاا أهمية قصكل حيث
اتيػؽ الز يمػػاف حسػ ي مبػارؾ كحمػػد بػػف خمييػة مػى تي يػػؿ مػػؿ الما ػة ال ميػا المشػػتركة برئاسػة رئيسػػي

مامس الػكزراا فػي البمػديف كمػا اتيقػا مػي ت زيػز الت ػاكف كالت سػيؽ كتبػادؿ الخبػرات كالزيػارات الرسػمية
كزيارات القطاع الخاص كزيادة تكسيع كت ميؽ الت اكف االقتصادم كالتاارم كاالسػتثمارم مػى أسػاس

الم ي ة المتبادلة كالمصالي المشتركة بيف البمديف (اأهراـ .)2010/11/24

كحػػكؿ ال القػػات المص ػرية فػػي ال ػػاـ " 2010ف ػ ف الميػػا بػػدأت ت ػػكد بالتػػدريج إلػػى ماارياػػا كاف ه ػػاؾ
مؤشرات في هذا االتاػا " ك "يكاػد ب ػض الميتػات فػي االتاػاهيف م اػا إ سػا ية كتحمػؿ قػد انر مػف الػكد

كقػػد بػػدا ذلػػؾ خػػالؿ ااتما ػػات كزراا الخارايػػة ال ػػرب كاأخػػرل كسػػر الايػػكة التػػي سػػادت فػػي اليت ػرة

السػػابقة" كأفػػاد "بػػأف ه ػػاؾ إشػػارات مػػف مصػػر كقطػػر باال يتػػاح كاالهتمػػاـ كقػػد ظاػػر ذلػػؾ كاضػػحان فيمػػا

أ م ه الرئيس (حس ي مبارؾ) مف اإياابية المستمرة في ال القة" (أبك حسيف اركس .)2010

ػػدما تػػـ س ػؤاؿ حس ػ ي مبػػارؾ مػػا إذا كا ػػت ه ػػاؾ صػػيحة اديػػدة قػػاؿ ال ػرئيس (مبػػارؾ)" :الصػػيحة

الاديػػدة مكاػػكدة مػػف زمػػاف كأ ػػا ألتقػػي بسػػمك اأميػػر كالتقي ػػا فػػي سػػرت (بميبيػػا) م ػرتيف كاالتصػػاالت

التمييك ية لـ تتكقؼ إطالقان بي ػي كبػيف سػمك اأميػر باسػتمرار فػي الم اسػبات كاأ يػاد كفػي كػؿ ماػاؿ".
كردان مػي سػؤاؿ حػكؿ مػا إذا كػاف ه ػاؾ تحػػرؾ مصػرم قطػرم لبحػث ت ثػر المصػالحة اليمسػطي ية قػػاؿ

ال ػرئيس (مبػػارؾ) " :حػػف تحػػرؾ كاخكا ػػا فػػي قطػػر يتحركػػكف ك ػػادة ه ػػاؾ اتصػػاؿ مسػػتمر بي ػػا كبػػيف
قطر كه اؾ ت سيؽ لمااكد بشأف القضية اليمسطي ية ك بذؿ أقصى ااد مف أاػؿ القضػية اليمسػطي ية"

(اأهراـ .)2010/11/24

كبشأف الكضع فػي لب ػاف أكػد الشػيص حمػد أف "اإخػكة فػي السػ كدية كسػكريا هػـ مػف يتكلػكا هػذا الممػؼ
ك حػػف فػػي حال ػة ا تظػػار" مضػػييان أف "كضػػع لب ػػاف كدكل ػة ربي ػة يام ػػا لمياي ػة" كأشػػار إلػػي أف "لب ػػاف

قاست كمرت مي مآس كثيػرة ك حػف ريػد اأمػف فػي لب ػاف ك ػدـ إيقػاظ أم فػتف فياػا ماػددان ك تم ػى

التكفيؽ لإلخكة في الس كدية كسكريا" (اأهراـ .)2010/11/24
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كقد حاكلت مصر تبديد كؿ الشككؾ التي كا ت تدكر حكؿ دـ تأييد مصر لمااد القطرم في

مكضكع دارفكر حيث أصدرت الخاراية المصرية بيا ان رسميا تضمف إشارة إلى تحية الااد القطرم
ب د تكقيع االتياؽ اإطارم بيف الحككمة السكدا ية كحركة ال دؿ كالمساكاة ككذلؾ ااكد إق اع
الحركات بالتكقيع مى اتياؽ السالـ كه اؾ مؤش ارت أخرل تدؿ مى تحسف المكقؼ م اا مكقؼ

قطر مف استضافة مصر لمؤتمر إ ادة إ مار دارفكر الذم ا قد في  21آذار (مارس) (2010ـ)

كب خاصة ب د إ الف الدكحة كأمير قطر تقديـ مميار دكالر إ ادة اإ مار في دارفكر كهك ما ي د

مؤش انر إياابيان (أبك حسيف اركس .)2010

كيمكف تيسير فترة الادكا هذ بأ اا اتاة ف اقت اع ال ظاـ المصرم بضركرة الت ايش مع

قطر كضركرة اال تراؼ بدكرها اإقميمي كاال تراؼ بحقاا في ممارسة سياستاا الخاراية التي تراها
م اسبة كلـ يكف هذا االقت اع المصرم اتج ف كيااة ك زاهة الدكر القطرم كضركرته في الم طقة

بؿ مى ال كس كاف اقت اع ال ظاـ المصرم اتج ف إف سياسة قطر كتحريضاا يمكف أف يطيي

بالرئيس (مبارؾ) كذلؾ ب د أف ش ر ال ظاـ المصرم بقكة تأثير ق اة الازيرة في الشارع المصرم

فكاف ال بد مى ال ظاـ المصرم أف يخيؼ مف السياسة القطرية التي تادؼ إلى إسقاطه مف خالؿ
زيارة (مبارؾ) لقطر كتادئة اأاكاا بي اـ.

كر ـ حالة الت افر بيف الطرفيف إالﱠ أف المصالي الحيكية بيف البمديف م ت مف تدهكر ال القة

كالكصكؿ باا إلى حد القطي ة كتتبدل المصالي في تكافؽ البمديف في دد مف القضايا ال ربية

كاحتضاف قطر لم مالة المصرية كاستقباؿ مصر آلالؼ السائحيف القطرييف س كيان .كفضالن

ف

القضايا اإقميمية كال القات ال ربية كاف الشؽ الث ائي االقتصادم هك اأبرز في المباحثات حيث
ك د أمير قطر بتكايه الشركات التاب ة لص دكؽ الثركة السيادية القطرية

مى تكثيؼ استثماراتاا

بمصر ككذلؾ ال مؿ مى تيسير دخكؿ الص دكؽ القطرم مى خط شراا ب ض الشركات المصرية

ال امة ككاف (مبارؾ) قد طمب مف اأمير القطرم تيسير دخكؿ الشركات المصرية إلى السكؽ
القطرية في مااؿ المقاكالت كالتشييد (الر تيسي  2013ص.)85

كشادت م ظكمة ال القات االقتصادية بيف مصر كقطر تزايدان متصا دان خاصة مى ص يد

حركة التاارة البي ية كالصادرات كالكاردات حيث بمغ حاـ التبادؿ التاارم بيف البمديف  186مميكف

دكالر في اـ (2008ـ) كاحتمت االستثمارات القطرية في مصر المرتبة الػ  20مف إامالي 127
دكلة حيث بميت االستثمارات القطرية حكالي  1.7مميار ا يه في  112شركة كذلؾ خالؿ اليترة مف
الياتي مف كا كف الثا ي (ي اير) (1970ـ) كحتى  31آب ( أ سطس) (2008ـ) كتتكزع
االستثمارات

مى مااالت السياحية كالص ا ة كالز ار ة كاالتصاالت كتك كلكايا الم مكمات كذلؾ

طبقان لبيا ات الايئة ال امة لالستثمار .كتحرص الشركات القطرية كرااؿ اأ ماؿ القطرييف مي ت ييذ
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ال ديد مف المشاريع االستثمارية خاصة في القطا يف ال قارم كالسياحي في كؿ مف :شرـ الشيص
كاليردقة كاإسك درية كالقاهرة (مكسك ة الم رفة .)2015

كتمثمت إحدل مراحؿ التحسف في ال القة القطرية المصرية فترة تحسف كايزة بقياـ الشيص

حمد بف خميية آؿ ثا ي أمير قطر بزيارة مصر اـ (2007ـ) لبحث سبؿ د ـ القات الت اكف بيف
البمديف كافتتي خاللاا اأمير مركز قطر لتك كلكايا الم مكمات الذم أقيـ مى مساحة  20ف ػػداف في

محافظة أسكاف بم حة قطرية (الاكاد .)2013

كشادت ال القات الثقافية بيف البمديف ب ض اأ شطة كالي اليات الثقافية التي مف شأ اا ترسيص

كتد يـ الك ي الثقافي كالاكية ال ربية بيف مكاط ي البمديف كمف هذ الي اليات يأتي :ا تياد ك ازرة

الثقافة القطرية

مي ت ظيـ اأسابيع الثقافية المشتركة كم اا اأسبكع الثقافي الذم أارم في 22

يساف (أبريؿ) (2010ـ) حيث خصص لمثقافة المصرية في ال اصمة القطرية (الدكحة) احتياالن

باختيارها اصمة لمثقافة ال ربية كسط تأكيد كق ا ة الاا بيف مي دكر كتأثير الثقافة في إزالة أم
تكترات سياسية .ككذ لؾ اتياقية الت اكف الثقافي بيف مصر (ك ازرة الثقافة) كقطر (المامس الكط ي
لمثقافة كالي كف كالتراث) كيتـ بمكاباا تبادؿ الزيارات في مااؿ المكتبات كتبادؿ الكفكد كاليرؽ الي ية

كالمسرحية ك قد اأسابيع الثقافية كاقامة القات ثقافية بيف المؤسسات الثقافية المت اظرة (مكسك ة

الم رفة .)2015

كشارؾ المكتب الثقافي المصرم بالدكحة في ال ديد مف الي اليات الثقافية بالمدارس القطرية

خالؿ شارم آذار (مارس) كآيار (مايك) (2009ـ) كذلؾ ب داد ك رض ب ض ال شرات كالمقت يات
اأثرية كالمالبس الير ك ية ف تاريص مصر في "مارااف المرخية  ..حضارة كثقافة" "اليكـ ال المي"

لمدرسة القادة ك"بر امج ت ريؼ الطالب بتراث كحضارات البالد ال ربية" كالحيؿ الس كم "لألكالت
التراثية كالش بية" كفي التظاهرة الثقافية التي ظمتاا اام ة قطر تحت

كاف" :القرية الثقافية" (مكقع

ك ازرة الت ميـ المصرية .)2009

ك ستخمص مما سبؽ أف القة قطر بمصر في فترة (مبارؾ) أ اا كا ت تيمب مياا التكتر

كالاياا ك ياب الدؼا ككاف ال ظاـ المصرم ك مى رأسه الرئيس (مبارؾ) ي تبر أف قطر تادؼ إلى

إزاحة ظامه مف الحكـ؛ لذلؾ كا ت تيمب مى الخالفات بيف البمديف طابع شخصي بيف الرئيس
(مبارؾ) كاأمير حمد كلـ تكف تدخالت قطر في مصر هي السبب الكحيد لممشاكؿ بي اما بؿ كا ت

كؿ تدخالت قطر في الدكؿ ال ربية ت د مشكمة بال سبة لمصر حيث إف مصر ت تبر أف قطر تقكـ

بسرقة دكرها التاريخي في الم طقة ال ربية .لذلؾ؛ فم ذ أف بدأت قطر بتحركاتاا الخاراية بدأ الخالؼ
بيف البمديف يشتد كيزداد كمما ازدادت تحركات قطر.
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كأف القات الت اكف بيف قطر كمصر لـ تكف إالﱠ استراحة مف الصراع كالخالفات؛ فكا ت
بارة ف الادكا الذم يسبؽ ال اصية فمـ تكف تادأ

فترات التحسف في ال القة بي اـ كهي قميمة ادان
إالﱠ لت كد لمخالؼ مرة أخرل؛ فكا ت مصر م ذ البداية كا ية لمخاطر الدكر القطرم التي تقكـ به
قطر ككا ت تاارياا ب ض اأحياف أمالن في أف تق ع قطر بال دكؿ ف سياستاا التحريضية تاا
مصر ف القات الت اكف بيف قطر كمصر لـ تكف

كالص ار ات.
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القات صافية بؿ كا ت ممبدةن بالخالفات

3انفصم انثانث:

حمددات وأدوات انسياسة انقطزية جتاه
حتوالت اننظاو ادلصزي

مقدمة

 1.3المبحث األوؿ :محددات السياسة الخارجية القطرية

 .2.3المبحث الثاني :المحددات االقميمية لمسياسية الخارجية القطرية
 3.3المبحث الثالث :أدوات وأىداؼ السياسة الخارجية القطرية
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مقدمة

ت تمد السياسة الخاراية القطرية في ت امماا مع الدكؿ اإقميمية كخاصة مصػر مػى محػددات أك

مرتكػ ػزات ثابت ػػة ك ظػ ػ انر أهمي ػػة ه ػػذ المح ػػددات الت ػػي ت تم ػػد ميا ػػا قط ػػر ف ػػي سياس ػػتاا الخاراي ػػة ت ػػـ
تخصػػيص فصػػؿ لد ارسػػة تمػػؾ المح ػػددات كيمكػػف امػػع كحصػػر البي ػػة المحػػددات التػػي ت طمػػؽ م ا ػػا
السياسػػة القطريػػة محػػددات داخميػػة كهػػي دكر القيػػادة القطريػػة كمحػػدد كاطمػػاع قطػػر ف ػي قيػػادة الم طقػػة
كمح ػػددات اقميمي ػػة كه ػػي :الت ػػافس ب ػػيف مص ػػر كقط ػػر م ػػى القي ػػادة االقميمي ػػة لم ػػكطف ال رب ػػي كش ػػبكة
التحاليات الخاصة بقطر كباالخكاف المسمميف أما االدكات التي ت تمد مياا السياسة الخاراية القطرية
كه ػػي ث ػػالث ادكات مام ػػة كهػ ػػي االداة االقتص ػػادية م ػػف حي ػػث اس ػػتخداـ االقتص ػػاد ف ػػي ت يي ػػذ السياسػػػة
الخارايػػة كاالداة الثا يػػة االداة اال الميػػة كهػػي اسػػتخداـ شػػبكات قطػػر كمحطاتاػػا كخاصػػة الازي ػرة فػػي
ت ييذ السياسة الخاراية اما االداة الثالثة كهي استخداـ الكساطة في الم از ات الدكلية.
كيشار إلى أف هذ المحددات التي تتب اا قطر في سياستاا الخارايػة هػي محػددات ثابتػة تت امػؿ
مف خاللاا مع كؿ دكؿ الم طقة كلكف

دما خص مصر ف ف ه اؾ محدد لسياسػة قطػر يختمػؼ ػف

باقي الدكؿ كهك م افسة قطر لمصر مى ال يكذ كالسيطرة اإقميمية كهذا المحدد أيضان سيتـ دراسته.

 1.3المبحث األوؿ :محددات السياسة الخارجية القطرية:
 1.1.3أوالً :المحددات الداخمية لمسياسية الخارجية القطرية
أف السياسػػة القطريػػة لاػػا أهػػداؼ سياسػػية اسػػتراتياية تسػ ى إلػػى تحقيقاػػا كأهػػـ المحػػددات الداخميػػة
التػػي ت طمػػؽ مػػى أساسػػاا السياسػػة القطريػػة هػػي دكر القيػػادة كشخصػػية القيػػادة فػػي قطػػر فػػي سياسػػتاا
الخاراية؛ فالقيادة ازا ماـ مػف المحػدد السياسػي لقطػر كأمػا المحػدد اأهػـ هػك أطمػاع قطػر فػي قيػادة
م طقة الشرؽ اأكسط كل ب دكر إقميمي ماـ كالمرتكز الثالث الذم ت تمد ميػة السياسػة القطريػة هػك
الكساطة في الم از ات اإقميمية بحيث تيرض يساا كال ب إقميمػي ماػـ فػي الم طقػة كي ػد الت ػافس
بيف قطر كمصر مى ال يكذ أحد مرتكزات السياسة القطرية تاا مصر.
كه اؾ ب ض اأسس كالثكابت لمسياسة الخاراية القطرية كهي ( :بد الكاحد  2010ص)117
 حسف الاكار ك دـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية.
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 حؿ ال از ات بالطرؽ السممية كهك المبػدأ الػذم ترامتػه السياسػة القطريػة إلػى أرض الكاقػع إذ
تمك ػػت مػػف تسػػكية خالفاتاػػا الحدكديػػة مػػع السػ كدية كالتاػػأت إلػػى التحكػػيـ الػػدكلي فػػي از اػػا
مى ازر حكار مع البحريف بدكف أف تيسي المااؿ لمتدخالت الخاراية.
 د ـ القضايا ال ربية كاإسالمية.
ػتقرر
 تطػػكير القػػات الت ػػاكف فػػي إطارهػػا اإقميم ػػي كالػػدكلي بييػػة إياػػاد م ػػاخ طبي ػػي لالس ػ ا
السياسي كالتطكر االقتصادم كايااد بيئة مستقرة لالستثمار كهك ما حاكلت الدكحة االسػتيادة
مػػف تائاػػه اإياابيػػة اأمػػر الػػذم ا ماػػا تقػػؼ مػػى أرس قائمػػة الػػدكؿ المسػػتثمرة فػػي الشػػرؽ
اأكسط كشماؿ أفريقيا.

 2.1.3القيادة السياسية كمحدد لمسياسة الخارجية
كا ت قطر ازاان مف المحكر الس كدم كبقيػت كػذلؾ حتػى ػاـ (1995ـ) تػاريص كصػكؿ اأميػر
حمد بف خميية آؿ ثا ي لمسمطة الذم حصر السمطة في يد كيد الكزير اأكؿ ككزير الخاراية حمد بف
ااسػػـ كمسػػئكؿ هيئػػة اأركػػاف الا ػراؿ حمػػد ال طيػػة الػػذيف ممػكا مػػى تيييػػر مالمػػي السياسػػة القطريػػة
داخمي ػ ػان كخاراي ػ ػان كاسػ ػػتطا ت قطػ ػػر م ػ ػػذ ذلػػػؾ الحػ ػػيف الخػ ػػركج مػ ػػف االصػ ػػطياؼ مػ ػػع شػ ػػقيقتاا اأكبػ ػػر
الس ػ كدية كبػػدأت تضػػع سياسػػة خارايػػة مسػػتقمة خاصػػة باػػا كتب ػػى اأميػػر حمػػد إصػػالحات داخميػػة
كمشاريع استثمارية كاصالحات سياسية مك ته مف ضماف اأكضاع الداخمية فأصبحت قطر متماسكة
ما مك اا مف التكاه بقكة خارايان حيث استطاع اأمير تحكيؿ بالد الصييرة مساحة كسكا ان إلػى دكلػة
كبيرة إقميميان( .مسا يد  2014ص.)35-34
تتسـ قطػر باالسػتقرار السياسػي فمػـ يطػ أر الكثيػر مػف التييػرات مػى ب يػة ال ظػاـ السياسػي القطػرم
كآليػػة ص ػ ع الق ػرار السياسػػي م ػػذ إ ػػالف اسػػتقالؿ دكلػػة قطػػر فػػي ػػاـ (1971ـ) فقػػد بقيػػت السػػمطة
تتركز بيد اأمير حتى ب ػد تػكلي الشػيص حمػد بػف خمييػة آؿ ثػا ي ػاـ (1995ـ) كالػذم شػادت الدكلػة
في اد فسحة مف الحرية كاالستقرار السياسي كاالقتصادم ا كػس مػى شػتى مياصػؿ الدكلػة ك ػاد
مياا بالرخاا كاالستقرار .كباذا؛ ف ف المكاطف القطرم ير م ي بشػكؿ كبيػر بالشػأف السياسػي كذلػؾ
لمػػدخؿ االقتصػػادم الم ػريي لمم ػكاطف فض ػالن ػػف صػػير مسػػاحة الدكلػػة كقمػػة ػػدد السػػكاف كالتركيبػػة
االاتما ية البسيطة كالتػي تتػيي لصػا ع القػرار القطػرم االحتكػاؾ مػع المػكاط يف بشػكؿ مباشػر( .امػكد

 2011ص.)2
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كقػد ت تبػػر تمػؾ اإصػػالحات االقتصػػادية كالسياسػية التػػي قػػاـ باػا اأميػػر حمػػد بػف خمييػػة آؿ ثػػا ي
خطػكة مامػػة فػي قيػػادة سياسػة خارايػػة قطريػة قكيػػة كبخاصػة فػػي ظػؿ ب ػػض اإصػالحات الديمقراطيػػة
التي تحسف مف سم ة ظامه كتؤدم أيضان هذ اإصالحات إلى ترسػيص كتثبيػت مكا ػة دكلػة قطػر فػي
المحافؿ الدكلية كهذا هك ما س ت إليه قطر مف أاؿ ل ب دكر ف اؿ في الماتمع اإقميمي كالدكلي.
كبالي ؿ أساـ الشيص حمد بف خميية آؿ ثا ي مساهمة كبيرة في ت شػيط الدبمكماسػية القطريػة كاثػراا
حضكرها السياسي إقميميان كدكليان كقد أدت هذ اإصالحات السياسية التي قادها إلى تمكيف دكلة قطػر
مػػف "الحضػػكر القػػكم مػػى السػػاحة اإقميميػػة كالدكليػػة" كتتضػػي إسػػااماته فػػي الػػدفع إلػػى اأمػػاـ بحركػػة
الت ػاكف االقتصػادم كالسياسػي بػيف قطػر كمحيطاػا الػػدكلي .كم ػذ تكليػه مقاليػد الحكػـ فػي الػبالد بػػرزت
اميػػة لم يػػاف دي اميكيػػة الدبمكماسػػية القطريػػة فػػي اسػػتقباؿ الممتقيػػات الدكليػػة الاامػػة فض ػالن ػػف ا ػكالت
رئيس الدكلة ال ديدة كتحركه السياسي الالفت مى المستكل الدكلي( .البزاز  2008ص)4

كي ػػرؼ الشػػيص حمػػد بػػف ااسػػـ كهػػك "ما ػػدس" السياسػػة الخارايػػة القطريػػة مػػى مػػدار السػ ػ كات
ي

الماضية بد مه "الال محدكد" لاما ة اإخكاف المسمميف في الم طقػة كظمػت ق ػاة الازيػرة تحػت يػكذ

مػػى مػػدار الس ػ كات الماض ػػية كقػػد امػػع الشػػيص حم ػػد بػػف ااسػػـ بػػيف م ص ػػبي رئػػيس الػػكز ارا ككزي ػػر
الخاراية كهك ما مك ه مف تكفير مكارد مالية ضخمة مف أاػؿ د ػـ السياسػة الخارايػة لمدكلػة خاصػة
مػػع تكليػػه م صػػب ائػػب رئػػيس ااػػاز قطػػر لالسػػتثمار الػػذم يقػػدر أرسػػماله بح ػكالي  200مميػػار دكالر.
ػكزرا كزيػر الخارايػة الشػيص حمػد بػف ااسػـ همػا مػػف
ككػاف اأميػر حمػد بػف خمييػة آؿ ثػا ي كرئػيس الػ ا
يديرف السياسة الخاراية لمدكلة التي اتسمت بيمبة الطابع الشخصي (مقبؿ  2014ص)7
ا

إف ص ا ة القرار السياسي في دكلة قطر ترتبط ارتباطان كثيقان بشخصية اأميػر كقدرتػه مػى إدارة
اأمكر فقد تخرج أمير قطر الشيص حمد بف خميية آؿ ثا ي  -اأميػر الثػامف بػيف أمػراا آؿ ثػا ي الػذيف
حكمػكا قطػػر  -مػػف أكاديميػػة سػػكرية بريطا يػػة ك ػػاد إلػػى قطػػر فأصػػبي كزيػ انر لمػػدفاع ػػاـ (1977ـ)
كه ػػك أكب ػػر أكالد اأمي ػػر خميي ػػة الخمس ػػة .كم ػػذ ثما ي ي ػػات الق ػػرف الماض ػػي كب ػػد تكلي ػػه الس ػػمطة ػػاـ
(1995ـ) أحػػدث الكثي ػػر م ػػف التيي ػرات ف ػػي الم اصػػب لبس ػػط ي ػػكذ بشػػكؿ كاس ػػع مػػى الدكل ػػة (امػػكد

 2011ص )10كأسػاـ اأميػػر "حمػػد بػػف خمييػػة" مسػاهمة كبيػرة فػػي ت شػػيط الدبمكماسػػية القطريػػة كاثػراا
حضكرها السياسػي إقميميػان كدكليػان فضػالن ػف تحركػه السياسػي فػي الق ا
ػارت الػثالث بمػا ا كػس إياابيػان
مػى كضػػع دكلػػة قطػػر كمكا تاػا بػػيف الػػدكؿ كأهماػػا لم ػػب دكر فا ػػؿ كمػػؤثر مسػػت دة مػى دبمكماسػػية
احترـ الشر ية الدكلية( .ار كف  2014ص)33-32
براماتية تقكـ مى تيضيؿ لية الحكار ك ا
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مف الكاضي أف القيادة القطرية لاا دكر كاضي كماـ فػي سياسػة قطػر الخارايػة كت ػد القيػادة فػي
قطػر أحػد المرتكػزات اأساسػية التػػي تقػكـ مياػا السياسػية الخارايػة .كباػػذا سػتطيع القػكؿ بػأف سياسػػة
قطػػر الخارايػػة هػػي صػ ا ة هػػذ القيػػادة كهػػذ السياسػػة ال تقػػكـ بشػػكؿ مؤسسػػاتي بػػؿ بشػػكؿ شخصػػي
كال ااح الشخصي لاذ القيادة هك السبب في ااح سياسة قطر الخاراية.

 3.1.3االطماع القطرية في قيادة المنطقة
لق ػػد ب ػػدأت قط ػػر تم ػػب دك انر فري ػػدان كحيكيػ ػان داخ ػػؿ الم طق ػػة كذل ػػؾ بتب يا ػػا سياس ػػات مختمي ػػة ػػف
السياسات الخاراية لدكؿ الخميج ال ربي اأخرل كما أ اا خرات ف المكاقػؼ المشػتركة كالاامػة التػي
ػرف كاسػرائيؿ مثػاالن كاضػحان مػى ذلػؾ .كمػا حرصػت قطػر مػى
تب تاا تمؾ الػدكؿ كدبمكماسػيتاا تاػا إي ا
ػترتياية التػػي س ػ ت
تطػػكر سياسػػتاا الخارايػػة؛ لتصػػبي ذات ا تشػػار إقميمػػي كدكلػػي .كقػػد سػػمحت االسػ ا
قطػػر مػػف خاللاػػا إلػػى ت زيػػز أم اػػا القػػكمي بقػػدر كبيػػر مػػف االسػػتقاللية فػػي سياسػػتاا الخارايػػة ػػف
محيطاػػا اإقميمػػي ال سػػيما ب ػػدما أخػػذت القػػة اأمػػف مػػع الكاليػػات المتحػػدة تأخػػذ طاب ػان رسػػميان كمػػا
أصػػبحت قطػػر طرف ػان فػػي دبمكماسػػية الق ػكات الخمييػػة (المباحثػػات الس ػرية) مػػع الكاليػػات المتحػػدة كمػػا
ػرئيؿ كأسس ػػت الق ػػات م ػػع ب ػػض حرك ػػات
كا ػػت أكؿ دكل ػػة خمياي ػػة تؤس ػػس الق ػػات رس ػػمية م ػػع إس ػ ا
ػرئيؿ كمػع سػكريا قبػؿ أحػداث ػاـ (2011ـ)
المقاكمة اإسالمية (حمػاس كحػزب ا ) الم اهضػة إس ا
(شراب  2014ص)42-41

كا تقمػػت قطػػر مػػف حالػػة الحيػػاد إلػػى تسػػخير السياسػػة الخارايػػة فػػي اكتسػػاب المكا ػػة كل ػػب دكر
ػر ات كالخالفػػات كب ػػاا شػػبكة
إقميمػػي شػػط كتمثمػػت أبػػرز مظػػاهر ذلػػؾ فػػي ال مػػؿ كمركػػز لحػػؿ الصػ ا
ػادرت إقميميػة فػي القضػايا الكبػرل فػي ال ػالـ
القات مع قكل مت اقضة كالتدخؿ ككسػيط بػر طػرح مب ا
ال ربػػي .كف ػػي الس ػػياؽ ذات ػػه سػ ػ ت قط ػػر إلػػى ل ػػب دكر ػػالمي كبم ػػد يستض ػػيؼ الم ػػؤتم ارت ال المي ػػة
التصكرت حكؿ المشكالت الكبرل كيقدـ الم ك ات كالمسا دات اإ مائية أكثر مف
ا
المبادرت ك
ا
كيطرح
 100دكلة في ال الـ (سالمة  2014ص .)9كما أف دكلة قطر بالر ـ مف صير حاماا الايرافي فقػد
استطا ت أف تثبت أ اا كبيرة مف خالؿ شبكة ال القات الدكليػة الكاسػ ة التػي احػت فػي سػااا طيمػة
االث ي شر س ة الماضية ك ااحاا كذلؾ في ترسيص مكا تاا البارزة بػيف الػدكؿ المتقدمػة حيػث يتبػيف
بصػػكرة اميػػة لكػػؿ المتتبػػع لمدبمكماسػػية القطريػػة :كيػػؼ أصػػبحت التاربػػة القطريػػة مصػػدر اهتمػػاـ كت كيػػه
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الكثيػر مػف الػدكؿ كالم ظمػات كالايئػػات الدكليػة بمػا تب تػه مػف مبػػادرات كمػا طرحتػه مػف آراا كتصػػكرات
ز ات الدكلية( .البزاز  2008ص)2
كحمكؿ بقصد ال مؿ مى الحد مف ال ا

كبسػػبب اأطمػػاع القطريػػة كثي ػ انر مػػا كا ػػت قطػػر تمػػارس سياسػػة خارايػػة محيكفػػة بالمخػػاطر فػػي
ب ض اأحياف كا ت تؤدم إلى يكر اي ار اا كحميائاا م اا ككثير ما تكرطت في از ات حدكدية مع
اي ار اا طكيمة اأمد مع :البحريف كالس كدية كالتي تـ حماا كتكرطت قطر مع السػ كدية

ػدما اتامػت

الس كدية بد ـ اأميػر خمييػة مػف أاػؿ اال قػالب مػى امػه اأميػر حمػد كتختمػؼ مػع السػ كدية بشػأف
السياسػػة تاػػا اي ػراف كه ػػاؾ ضػػب س ػ كدم بسػػبب المكتػػب االقتصػػادم اإس ػرائيمي فػػي قطػػر كمػػف
المؤكد أف الس كدية تستاا ادان مف تيطية ق اة الازيرة فيما يخصاا )(Peterson, 2006: P. 742

يشير هذا التكاه في السياسػة الخارايػة القطريػة إلػى حػدكث فػراغ فػي القػكل اإقميميػة خػالؿ اليتػرة
الحديث ػػة خاص ػػة ب ػػيف ػػامي (2011ـ2013-ـ) دف ػػع دكل ػػة قط ػػر إل ػػى أف تتبػ ػكأ مكق ػ ػان متق ػػدمان ف ػػي
الطمي ػػة خاصػػة فػػي مؤسسػػات اام ػػة الػػدكؿ ال ربيػػة التػػي أرسػػتاا خػػالؿ تمػػؾ اليتػرة لػػدكرتيف متتػػاليتيف؛
حيػػث كا ػػت القػػكل التقميديػػة فػػي ال ػػالـ ال ربػػي ت ػػا ي مػػف الت اراػػع أسػػباب مختميػػة .فالس ػ كدية كا ػػت
مشػيكلة بترتيػػب بيتاػػا الػػداخمي كمػػا ظاػػر فػػي ب ػػض م اطقاػػا – ال سػػيما فػػي الم طقػػة الشػرقية م اػػا -
مؤشػرات لبدايػة حركػة تػذمر .كمػا كا ػت مصػر مت ثػرة بي ػؿ فترتاػا اال تقاليػة التػي تمػت الحػراؾ الشػ بي
في  25كا كف الثا ي (ي اير) (2011ـ) كال راؽ لـ يزؿ متر حان م ذ اليزك اأمريكػي الػذم ااتاحػه فػي
ربيع اـ (2003ـ) أما سكريا فقد كا ت  -كال تزاؿ  -ترزح تحت االضطرابات التي صاحبت أحداث
اـ (2011ـ) ( .بد ا

 2014ص)4

كيبػػدك أف القيػػادة القطريػػة ا تبػػرت الح اركػػات ال ربيػػة اليرصػػة التػػي كا ػػت ت تظرهػػا لتأكيػػد يكذهػػا
كمكق ا ػػا اإقميمي ػػيف كك ػػاف ال ػػرد الي ػػكرم لقط ػػر م ػػى االحتااا ػػات ال ربي ػػة ال ش ػػر الي م ػػي لترس ػػا تاا
ػرؼ
اإ الميػػة ك شػػاطاا الدبمكماسػػي كد ماػػا المػػالي كحتػػى د ماػػا ال سػػكرم إف طمبتػػه ب ػػض اأطػ ا
فبات كاضحان أف قطر هي حاممة لكاا تحرير الش كب مػف اسػتبداد حكاماػا كالقائػد الي مػي لمم طقػة فػي
الازئػػر( .ش ػراب 2014
ػرؽ كسػػكريا ك ا
ظػػؿ يػػاب القػػكل ال ربيػػة الرئيسػػة مثػػؿ :مصػػر كالس ػ كدية كال ػ ا
ص)44

مػػف المؤكػػد أف الػػدكؿ كاأشػػخاص تر ػػب فػػي بسػػط يكذهػػا كمػػا شػػاهد فػػي سياسػػة قطػػر اػػد أف
ه اؾ ر بة شديدة مف قيادة قطر في بسػط يكذهػا فػي ال ػالـ ال ربػي كقػد تكػكف هػذ الر بػة اتاػة ػف
امؿ يسي لدل القيادة القطرية يتمثؿ في ر بة القيػادة فػي إثبػات أف قطػر ليسػت دكلػة صػييرة ممحػؽ
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ضػػمف الس ػ كدية بػػؿ هػػي دكلػػة كبي ػرة كقكيػػة كسػػا د القيػػادة القطريػػة فػػي ذلػػؾ كف ػرة المػػاؿ .ك مػػى كػػؿ
اأحكاؿ؛ ف ف الكاليات المتحدة التقطت تمؾ الر بػة القطريػة كبػدأت بت زيزهػا كت ميتاػا كا طائاػا الضػكا
اأخضػػر كذلػػؾ فػػي إطػػار البحػػث ػػف بػػديؿ ػػف اأ ظمػػة ال ربيػػة المترهمػػة كالتػػي ت يػػر م اػػا ش ػ كباا؛
فكا ت الكاليات المتحدة خير حميؼ كأفضؿ دا ـ لاا كلكال القكا د اأمريكية في قطر كالد ـ اأمريكي
الكاضي لما تاػرأت قطػر مػى مػا قامػت بػه مػف م اهضػة اأ ظمػة كالػدكؿ ال ربيػة الكبيػرة مثػؿ :مصػر
كالس كدية.

 .2.3المبحث الثاني :المحددات االقميمية لمسياسية الخارجية القطرية

كترتكػػز قطػػر فػػي ممارسػػاتاا السياسػػية مػػى ػػدد مػػف االسػػتراتيايات السياسػػية مثػػؿ :اسػػتراتياية

حسػػف الا ػكار كاسػػتراتياية التحاليػػات اإقميميػػة كالدكليػػة كاسػػتراتياية تكػػكيف سػػمة كط يػػة لب ػػاا مكا ػػة
فريدة كي تقد أف السبب كراا تب ي قطر استراتياية حسف الاكار كاستراتياية التحاليات يراع إلى دة
كامػػؿ م اػػا مخػػاكؼ قطػػر اأم يػػة فيمػػا يبقػػى الطمػػكح الػػكط ي لقطػػر داف ػان أساسػػيان حػػك س ػ ياا لب ػػاا
مكا ػة دكليػة فريػػدة كقامػت قطػر بت زيػػز القتاػا مػع الكاليػػات المتحػدة ك ػززت شػػر يتاا مػى السػػاحة
ال الميػػة مػػف خػػالؿ المشػػاركة فػػي مميػػات حيػػظ السػػالـ كقياماػػا بالكسػػاطة فػػي ال دي ػد مػػف القضػػايا
كاستضافة كبرل االاتما ات الدكلية(Peterson, 2006: P. 741-742) .

 .1.2.3التنافس بيف مصر وقطر
ب ػػد اال قػػالب اأبػػيض ػػاـ (1995ـ) بقطػػر كتػػكلي الشػػيص حمػػد بػػف خمييػػة أرس القيػػادة القطريػػة
كالػػذم تب ػػه مكقػػؼ مصػػرم م ػػارض لاػػذا اال قػػالب متكافقػان مػػع المكقػػؼ الخمياػػي كبخاصػػة السػ كدم
كبالتػػالي ا كػػس هػػذا المكقػػؼ مػػى الػ اج الػػذم اتب تػػه القيػػادة الاديػػدة فػػي قطػػر حػػك مصػػر (مبػػارؾ)
فبدأت تتكتر ال القة بيف الطرفيف إلى أف كصمت لحالة مف الصداـ كشبه القطي ة ككا ت ق ػاة الازيػرة
القطرية اأداة التي امدت باا مصر أحد اأسباب التي أدت لتػكتر كتػأزـ ال القػات القطريػة المصػرية
لتركيزهػػا فػػي تيطيتاػػا المص ػرية مػػى الشػػأف الػػداخمي المصػػرم كالتركيػػز مػػى قضػػايا حقػػكؽ اإ سػػاف
ػرتاا اإخباريػ ػػة
ػتمرر لم ارضػػػيف مص ػ ػرييف كتب ياػ ػػا خط ػ ػان تحريري ػ ػان ب شػ ػ ا
كالحريػ ػػات كاستضػ ػػافتاا باسػ ػ ا
ػتمرر بتب ياػػا سياسػػة
كبرمااػػا الحكاريػػة اقػػدان كم اهض ػان لمسياسػػة المص ػرية .ككا ػػت مصػػر تتاماػػا باسػ ا
ا
دائية تشكيكية تشايرية ضد ظاـ الحكـ بمصر كشيط ته كبخاصة في سياسته الخاراية كباأخص
السياسة المت مقة بالقضية اليمسطي ية بشقياا الداخمي كالخاراي كبخاصة ب ػد اػاح حركػة حمػاس فػي
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اال تخابػػات التش ػري ية ػػاـ (2006ـ) كتب ػػي مصػػر خط ػان سياسػػيان م ارض ػان لحكػػـ حمػػاس حيػػث ظػػر
ال ظاـ المصرم في حي ه لتمؾ الحركة مى أ اا امتداد لاما ة اإخػكاف المسػمميف المصػرية الم ارضػة
ل ظاـ الحكـ كالطام ة بالسمطة( .شراب  2014ص)52

كبيية الدخكؿ كال ب سياسي يتقدـ كؿ القكل اإقميمية اأخػرل فػي قضػايا الم طقػة كلمػا اتسػمت
بػػه مػػف سياسػػية حياديػػة ككسػػيط زيػػه كمكثػػكؽ بػه لػػيس لػػه أم يػػكذ أك طمكحػػات حػػك الايم ػػة كفػػرض
أا دات م ي ة ف ف القيادة القطرية فضمت استخداـ الق كات الدبمكماسية التي تستخدـ القػكة الماليػة التػي
تتمتع باا كالتكسط في قضايا الم طقة كأزماتاا في الكقت الذم فشمت فيه كؿ الكساطات اأخػرل بمػا
فياػػا تمػػؾ الكسػػاطات التػػي طرحتاػػا قػػكل دكليػػة كبػػرل ( .بػػد الكاحػػد  2010ص )118-117كي ػػد التػزاحـ
القطرم مى قيادة الم طقة استاداؼ كضربة قكية لمكا ة القاهرة في الم طقة أف القػاهرة هػي الال ػب
الم ػػركؼ تاريخيػان بقيػػادة ال ػػالـ ال ربػػي؛ كلػػذلؾ ف ػ ف أم محاكلػػة قطريػػة فػػي هػػذا االتاػػا سػػتالقي رفض ػان
مصريان كلكف دكلة قطر اختارت الم افسة مع مصر مى هذ المكا ة المامة.
فقطر في ضكا بحثاا ف دكر في الشرؽ اأكسط الكبير الذم تخطط الكاليػات المتحػدة لتأسيسػه
كفي ضكا القتاا كتحالياتاا الاديدة دخمت فػي خصػكمة مػع أ ظمػة ربيػة لاػا كز اػا فػي السػاحتيف:
بالمزحم ػػة م ػػى ل ػػب دكر القائ ػػد الادي ػػد لمم طق ػػة ب ػػدالن م ػػف قيادتا ػػا التقميدي ػػة
ا
ال ربي ػػة كالدكلي ػػة كذل ػػؾ
المتمثمػػة فػػي :مصػػر كالسػ كدية المتػػيف ظرتػػا لمسياسػػة القطريػػة مػػى أ اػػا سياسػػة تاػػدؼ إقصػػائاما مػػف
قيػػادة الم طق ػػة كالحمػػكؿ مكا ام ػػا مس ػػتيمة مػػا ت ا يا ػػه م ػػف مشػػاكؿ داخمي ػػة كمس ػػتيمة فػػي ذل ػػؾ أداتا ػػا
اإ المية حديثة ال شػأة (ق ػاة الازيػرة اليضػائية) التػي لػـ تتػكاف ػف التركيػز مػى السػمبيات كالسػقطات
اأرضػػي القطريػػة كا ػػداؽ
السياسػػية كاالاتما يػػة مػػى ظاميامػػا .ككػػذلؾ استضػػافة م ارضػػياـ مػػى ا
اأمكاؿ مى الشخصيات كالت ظيمات الم ارضة لتمؾ الدكؿ( .شراب  2014ص)42

احػػت قطػػر خػػالؿ اليتػرة الماضػػية فػػي تب ػػي سياسػػات شػػطة تاػػا القضػػايا الرئيسػػة فػػي الم طقػػة
سكاا في أفيا ستاف كليبيا كالػيمف كسػكريا كمصػر ك يرهػا مػف دكؿ الح اركػات ال ربيػة م تمػدة مػى مػا
تمتمكػػه مػػف كفػرة فػػي المػػاؿ كاأدكات اإ الميػػة فضػالن ػػف شػػبكة القاتاػػا مػػع القػػكل الدكليػػة خاصػػة
الكاليػػات المتحػػدة

مػػى حػػك يثيػػر تسػػاؤؿ حػػكؿ الاػػدؼ مػػف هػػذا ال شػػاط القطػػرم ك ػػكع المصػػالي التػػي

تس ى لتحقيقاا حتى أف فريقان مف المحمميف أرل أف ما تقكـ به قطر فػي الم طقػة هػك خدمػة المصػالي
اأمريكيػػة كلػػيس المصػػالي القطريػػة؛ فاػػي بمثابػػة أداة أمريكيػة فػػي الم طقػػة( .راػػب  2014ص )2كي ػػد
41

الػػد ـ اأمريكػػي لسياسػػة قطػػر هػػك المحيػػز اأكؿ مػػى اتبا اػػا سياسػػة الم افسػػة مػػع مصػػر كمزاحمتاػػا
مى دكرها التاريخي.
إف سياسػػة الت ػػافس التػػي سػػادت بػػيف القيػػادتيف السياسػػتيف فػػي كػػال الػػدكلتيف كالبحػػث القطػػرم ػػف
اضطرب ال القة المصرية القطريػة إذ حاكلػت قطػر أف تم ػب
ا
دكر محكرم بالم طقة ساهـ في تأايج
دك انر في قضػايا ضػمف ال يػكذ الحيػكم المصػرم مثػؿ :السػكداف كفمسػطيف باإضػافة إلػى حقػائؽ اديػدة
ػدرت القطريػة مػى التػأثير كارتباطاتاػا الدكليػة كاإقميميػة الاديػدة .كػؿ هػذا دفػع
في المشاد ال اـ كالق ا
قطر لمبحث ف ز امة ربية كبالتأكيد مى حساب مصػر التػي ا
تراػع دكرهػا اإقميمػي كالػدكلي ركيػدان
فركيػػدان بسػػبب سياسػػة اال كيػػاا مػػى الػػذات التػػي ا تمػػدها ال ظػػاـ المصػػرم مػػى حسػػاب دكر المحػػكرم
في الم طقة( .الز بي .)2014

 .2.2.3التحالؼ والتمحور مع القوى االقميمية:
أك ػػدت رؤي ػػة قط ػػر الكط ي ػػة الت ػػي أيق ػػرت ػػاـ (2008ـ)

م ػػى "ت زي ػػز ركح التس ػػامي كاإحس ػػاف

كتشػػايع الحػكار الب ػػاا كاال يتػػاح مػػى الثقافػػات اأخػػرل ا سػػاامان مػػع هكيتاػػا ال ربيػػة اإسػػالمية كقػػد
س ػ ت دكلػػة قطػػر إلػػى إ شػػاا تحػػالؼ الحضػػارات كهػػك بر ػػامج كط ػي يشػػمؿ أربػػع ماػػاالت :الت مػػيـ
كالشباب كالاارة كاإ الـ كتس ى دكلة قطر مف خػالؿ تحػالؼ الحضػارات إلػى تحقيػؽ التيػاهـ بػيف
اأمػػـ كالش ػ كب كاقامػػة القػػات ارسػػخة بي اػػا كا ازلػػة أسػػباب اليرقػػة كسػػكا الياػػـ كذلػػؾ لبمػػكغ الاػػدؼ
(كزرة الخارايػ ػػة
اإ سػ ػػا ي فػ ػػي الت ػ ػػايش السػ ػػممي كقبػ ػػكؿ اآلخػ ػػر كاحت ػ ػراـ الش ػ ػ كب كالثقافػ ػػات المختميػ ػػة ا

أبريؿ 2009/ص )6-5كركزت قطر م ذ بدأ التييير السياسي فياا اـ (1995ـ)

مى دكر مؤثر فيما

ػديمقرطي كحقػكؽ اإ سػاف كحريػات
ا
يت مؽ بال ياذ إلى المؤسسات كالم ظمػات الدكليػة الخاصػة بػالتيير ال
اإ الـ حيث تشارؾ قطر كتساهـ في تمكيؿ حكالي  258م ظمة مى هذا المستكل كما ت تبر قطر
يساا ار ية لما يسمى باإسالـ السياسي الم تدؿ كتقدـ يساا لميرب م ب انر كاطا انر لاذا االتاا كل ػؿ
التب ي القطرم لإلخكاف المسػمميف يمكػف تيسػير بػال ظر كػذلؾ فػي إطػار ت افسػاا مػع السػ كدية (الزيػات
 2014ص)13

أازئاا سكاا فيما يت مػؽ ب زك اػا لم ػب
مثمت السياسات الخاراية لقطر "حالة" يست صى تيكيؾ ا
ػرس السػػمطة
دكر "الدكلػػة الدا مػػة لمتيييػػر" مػػف خػػالؿ د ػػـ اما ػة اإخػكاف المسػػمميف فػػي الكصػػكؿ لػ أ
كما حدث في :مصر كتك س ب د الحراؾ الش بي فياما أك في الحصكؿ مى صيب ماـ مف السمطة
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كما حدث في ليبيا أك يرها مف القكل الدا ية لمتييير السياسي فػي دكلاػا مثػؿ :اما ػات الم ارضػة
ف ػػي :البحػ ػريف كالسػ ػ كدية أك فيم ػػا يت م ػػؽ ب ػػالطمكح القط ػػرم الخ ػػاص بم ػػب دكر سياس ػػي "م ػػؤثر" ف ػػي
مقدرت القػكة التػي تمتمكاػا كيبػدك أف
ا
تيا الت الشرؽ اأكسط ييكؽ حاماا كدكلة صييرة بحكـ حاـ
الزكيػة فػي دكرهػا اإقميمػي فػي الشػرؽ اأكسػط( .راػب
رهاف قطر مػى إخػكاف مصػر كػاف يمثػؿ حاػز ا
 2014ص)2

ت ػػد قطػػر إحػػدل الااػػات الرئيس ػة الدا مػػة لاما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف م ػػذ قػػكد كتسػػتخدـ قطػػر
محطػػة الازيػرة لمت بيػػر ػػف د ماػػا ال م ػػي لاػػـ كهػػي تستضػػيؼ قػػادة الاما ػػة كتمػػدها بالػػد ـ المػػالي
ك مى سبيؿ المثاؿ م حت قطر الشيص المصرم الدكتكر يكسؼ القرضاكم م ب انر امػان مامػان مػف خػالؿ
بر اما ػػه التميزي ػػك ي الش ػػاير ال ػػذم يط ػػؿ ب ػػه ب ػػر محط ػػة الازيػ ػرة كك ػػاف أح ػػد الما ػػاهريف بمس ػػا دتاـ
لمحراكات الش بية التي أيدتاا قطر في :تك س كمصر كليبيا كسكريا( .الخطيب  2013ص)160

كأىف هذا المكقؼ يي اقض مكاقؼ ب ض دكؿ الاكار التي تتب ي خيار المكاااػة مػع ب ػض حركػات

تيار اإسالـ السياسي؛ فقد أاج ذلؾ خالفات داخؿ م ظكمة مامس الت اكف الخمياي أدت إلى سػحب
ثػػالث دكؿ خميايػػة لسػػيرائاا مػػف الدكحػػة فػػي  5آذار (مػػارس) (2014ـ) ككػػاف هػػذا بػػال شػػؾ التحػػدم
اأكبر الذم ت يﱠف مى اأمير تميـ مكاااته خالؿ ال اـ اأكؿ مف يحكمه .كأظارت هذ اأزمة  -التي
كا ت سابقة في تاريص القػات أ ضػاا مامػس الت ػاكف الخمياػي  -مػؽ الخػالؼ فػي تقػدير ال كاصػـ

الخمياية ل دد مف مميات الم طقة ( .بد ا

 2014ص)6

كاستطا ت قطر تطكير القتاا مع الكاليات المتحدة بدراة متقدمة ف القات الكاليات المتحػدة
مع الس كدية كمصر حيث بدأت الكاليات المتحدة تسمي لاػا بالتػدخؿ فػي ب ػض المميػات مػى حسػاب
حميائاا القدماا كالذم يبدك ظػ انر لمػا يت ػرض لػه هػذاف ال ظامػاف مػف ضػيط داخمػي كبيػر لتحقيػؽ قػدر
أكبػر مػػف اإصػالحات كا تقػػاد سياسػتاما الخارايػػة بقػػكة ا مامػا يػػر قػادريف مػػى ت ييػذ كػػؿ الطمبػػات
اأمريكية بالم طقة كهذا ما دفع الكاليات المتحدة إيااد ال ب اديد( .شراب  2014ص)43-42

كيػػرل الباحػػث أف الحميػػاا القػػدماا لمكاليػػات المتحػػدة بػػدأت ب ػرفض التحػػالؼ م اػػا كذلػػؾ بسػػبب
سم تاا لدل ش كباا كالكاليات المتحدة بدأت ت ي ايدان هذ المشكمة؛ لذلؾ اتااػت إلػى تحاليػات أكثػر
ذكاا تكػكف قريبػة مػف الشػ كب كلػيس مػف اأ ظمػة كهػذا مػا سػمي بػالقكة ال ا مػة اأمريكيػة التػي بػدأت
ككأ اا الدا ـ لحؽ الش كب في الثكرة كاستخدمت قطر لتمؾ اأهداؼ.
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ػتمرر فػي ل ػب أدكار محػددة فػي قضػايا
تظؿ قطر تحتيظ بشػبكة تحاليػات إقميميػة تسػمي لاػا باالس ا
إقميمي ػػة م ي ػػة سػ ػكاا ف ػػي :ػ ػزة أك ليبي ػػا أك ال ػػيمف أك س ػػكريا؛ ف م ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ تكش ػػؼ ردكد الي ػػؿ
اإقميمية كالدكلية مى المبادرة التي طرحتاا قطر مف أاؿ كقؼ الحرب في ػزة

ػتمرر ال القػة
ػف اس ا

الخاصة بيف قطر كتركيػا كالكاليػات المتحػدة كالتػي تػد ـ ممارسػتاا دكر مػا فػي قضػايا الم طقػة طالمػا
االسترتياية( .راب  2014ص)2
ا
لـ يتقاطع ذلؾ الدكر مع مصالحاا

كبي ما كا ت تتسع الاكة بيف قطر كأشقائاا بمصػر كالسػ كدية

مػدت إلػى ب ػاا شػبكة مػف الحميػاا

كاأصػػدقاا فػػي الشػػرؽ اأكس ػط امػػي اـ تقريبػان مػػى خػػالؼ مػػع ال ظػػاميف المصػػرم كالسػ كدم مثػػؿ:
ػرف كس ػػكريا كليبي ػػا كحم ػػاس كح ػػزب ا
إي ػ ا

كت زي ػػز القاتا ػػا بالكالي ػػات المتح ػػدة ب قام ػػة الق ػػات ش ػػبه

إسرئيؿ التػي ارضػاا كػؿ مػف مصػر كالسػ كدية؛ بسػبب قمقامػا مػى مكا تامػا اإقميميػة
دبمكماسية مع ا
مف ال احية السياسية( .شراب  2014ص)67

يرل الب ض اف قطر استطا ت أف ت سج شبكة مػف ال القػات مػع أطػراؼ إقميميػة كدكليػة فأقامػت
القػػات مػػع الكاليػػات المتحػػدة كالبمػػداف اأكركبيػػة ال سػػيما فر سػػا كبريطا يػػا كتقاربػػت مػػع إسػرائيؿ ب ػػد
اتيػػاؽ أكسػػمك مباشػرة ػػاـ (1993ـ) كأقامػػت القػػات قكيػػة مػػع حركتػػي حمػػاس اليمسػػطي ية كحػػزب ا
المب ػػا ي ككثي ػػر م ػػف اأحػ ػزاب اإس ػػالمية كدكؿ "مح ػػكر المما ػػة" (إيػ ػراف كس ػػكريا)( .مس ػػا يد 2014

ص.)35
ػر لتشػػاركاما فػػي أهميػػة الػػدكر السياسػػي
ت ػػد تركيػػا أكثػػر قػػدرةن مػػى ت سػػيؽ سياسػػاتاا مػػع قطػػر ظػ ان

لقكل "اإسالـ الم تدؿ" كتحديدان اما ة اإخكاف المسمميف كهك ما يكشؼ

ه كفؽ هذا االتاا دكر

كربطػػة ال ػػالـ اإسػػالمي ككػػذلؾ السػػماح لمت ظػػيـ الػػدكلي
تركيػػا كقطػػر فػػي م ظمػػة الت ػػاكف اإسػػالمي ا
لإلخػكاف المسػػمميف ب قػػد ااتما اتػػه فػػي تركيػػا كاستضػػافة قطػػر لمقيػػادات اإخكا يػػة الااربػػة مػػف مصػػر.
(راب  2014ص.)6
فتركيػػا تحتػػاج إلػػى حميػػؼ كلػػذا قطػػر ت ػػد حميي ػان ايػػدان فأصػػبحت تركيػػا كسػػيط قطػػرم لمتاػػارة مػػع
إسرئيؿ كأصبحت قطر رأس حربة لألمؿ التركي الست ادة السمط ة ال ثما ية كأماادها كتتمثؿ أهداؼ
ا
التحالؼ بيف قطر كتركيا في اآلتي( :خميية  2014ص)12

أ -محاصرة ظاـ الرئيس اأسد كمصر.
ب -الت سيؽ لد ـ اإخكاف كتمكيماـ ك قد االاتما ات في تركيا.
االستثمارت التركية في قطر.
ا
ج -زيادة
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د -محاكلػػة تخييػػؼ الضػػيط ػػف قطػػر مػػف خػػالؿ مامػػس اأ مػػاؿ التركػػي الخمياػػي كالمػػؤتمر
كربطة ال الـ اإسالمي.
اإسالمي ا
كيػػرل الباحػػث أف شػػبكة التحاليػػات التػػي أ شػػأتاا قطػػر فػػي الشػػرؽ اأكسػػط مػػف أضػ ؼ التحاليػػات
ربيان ككف القكل الرئيسة فياا مف خارج ال الـ ال ربي بحيث إف تركيا كهػي أقػكل أطػراؼ الحمػؼ مػف
خػػارج ال ػػالـ ال ربػػي كأصػػبي ه ػػاؾ تػػذم انر ربي ػان مػػف الػػدكر التركػػي فػػي الم طقػػة .كت ػػد شػػبكة اإخ ػكاف
المسمميف التي تتحالؼ م اا قطر قكل إرهابية لدل الػدكؿ ال ربيػة كمحظػكرة كهػذا مػا يضػ ؼ الحمػؼ
ﱠ
ػع لتحس ػػيف القتا ػػا بال ػػدكؿ
القط ػػرم الترك ػػي اإخػ ػكا ي كلك ػػف ر ػػـ ه ػػذا الضػ ػ ؼ إال أف قط ػػر ل ػػـ تس ػ ى
ال ربيػػة كلػػـ تيكػػر فػػي حمػػؼ بػػديؿ كبقيػػت مػػى حالاػػا كهػػذا ي ػػي أ اػػا ت تقػػد أف الحمػػؼ سػػي اي فػػي

تحقيؽ أهدافه في كقت ما كاف دؿ ذلؾ ف ما يدؿ مػى أف كراا هػذا الحمػؼ قػكة ظمػى كهػي الكاليػات
المتحدة.
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 3.3المبحث الثالث:
أدوات وأىداؼ السياسة الخارجية القطرية.
 1.3.3أدوات السياسة الخارجية القطرية
ت تمد دكلة قطر مى مامك ة مف االدكات لت ييذ سياستاا الخارايػة كتحػاكؿ ل ػب ادكار سياسػية
كتحقيػػؽ اهػػداؼ اقميميػػة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ هػػذ االدكات كأهػػـ االدكات التػػي ترتكػػز مياػػا السياسػػة
الخاراية القطرية هي المحدد االقتصادم كهك استخداـ االقتصػاد مػف خػالؿ الضػيكط االقتصػادية اك
الم ي االقتصػادية الهػداؼ سياسػية كاالداة الثا يػة هػي اال ػالـ كهػك فػرض الرؤيػة السياسػة لقطػر مػف
خ ػػالؿ اال ػػالـ القط ػػرم المرتكػ ػػز م ػػى ق ػػاة الازي ػ ػرة أم ػػا االداة الثالث ػػة كهػ ػػي اس ػػتخداـ الكس ػػاطة فػػػي
الم از ات االقميمية مف خالؿ تثبيت دكر قطر السياسي في الم طقة.

 1.1.3.3االدوات االقتصادية
يم ب االقتصاد دك انر رئيسان في السياسة الخاراية أم دكلة لااة إما مشاركتاا في تسيير الشؤكف
إدرؾ القيػادة السياسػية القطريػة أهميػة اأداة
اإقميمية كالدكلية أك دك ار اا فػي فمػؾ القػكل اأخػرل كمػع ا
دكر سياسػػيان مػػؤث انر فػػي الم طقػػة تػػـ
االقتصػػادية فػػي اسػػتقالؿ السياسػػة الخارايػػة لم ػبالد كا ما ػا تم ػػب ا
ػرمج لمت ميػػة كالتطػػكير فػػي مختم ػؼ قطا ػػات االقتصػػاد فتحػػكؿ االقتصػػاد القطػػرم مػػف
كضػػع خطػػط كبػ ا
ال شػػاطات اأكليػػة إلػػى مرحم ػة االزده ػار كالت ػػكع فػػي اأ شػػطة االسػػتثمارية (ار ػػكف  2014ص .)33كال
شػػؾ أف ال امػػؿ االقتصػػادم ذك أهميػػة ال تقػػؿ ػػف ال كامػػؿ اأخػػرل إف لػػـ تكػػف تتخطاهػػا فػػي ب ػػض
الحاالت؛ فاالقتصػاد يػكفر لمسياسػة الخارايػة إمكا ػات االسػتقالؿ كالي اليػة حيػث ال تس ً
ػتيف أم سياسػة
خاراية ااحة كف الة ف قا دة اقتصادية سميمة( .اأ ا  2015ص)39

قديمان كاف الكضع االقتصادم لدكلة قطر يقػكـ مػى الصػيد كتاػارة المؤلػؤ لكػف الدكلػة رفػت قيػزة
ك ية هامة في اقتصادها ب د اكتشافاا أكؿ بئر يطي في اـ (1938ـ) كازدادت أهمية اإمارة في
االستراتياية الدكلية ب د اكتشافاا لكميات هائمة مف الياز الطبي ي خالؿ الس كات اأخيرة ح ٌكؿ الدكلة
إلػػى أحػػد ال مالقػػة الكبػػار داخػػؿ االقتصػػاد ال ػػالمي بيضػػؿ تمت اػػا باحتيػػاطي مػػالي هػػاـ تياػػة مػػداخيؿ
الياز التي مك تاا مف ب اا شبكة استثمارات دكلية مالقة (مسا يد  2014ص.)36
كػػاف القطريػػكف ياامػػكف أهميػػة ال ػ يط فػػي بدايػػة القػػرف ال ش ػريف كمػػف المؤكػػد أف اكتشػػافه فػػي أم
م طقة سكؼ ي مؿ مى تييرها اذريان ككما هك الحػاؿ فػي قطػر حيػث إف اكتشػافه ي ػد تحػكالن تاريخيػان
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كا طافػػه كبي ػرة فػػي حيػػاة اإ سػػاف فػػي قطػػر مػػى مختمػػؼ الص ػ د س ػكاا كا ػػت اقتصػػادية أـ ثقافيػػة أـ
ااتما يػػة كأخيػ انر سياسػػية .كقػػد ترتػػب مػػى اكتشػػافه أثػػار ك تػػائج هامػػة ب يػػدة المػػدل ارهػػا اآلف بشػػكؿ
ر ػػي الػػذم شػػادته كتشػػاد هػػذ الدكلػػة اليتيػػة( .تكفيػػؽ؛ زهيػػر
كاضػػي مػػى مػػدل ال اضػػة كالتطػػكر ال م ا
 2014ص)101

شػػادت إم ػػارة قطػػر مامك ػػة مػػف ال ش ػػاطات السياس ػػية كاالقتصػػادية كمم ػػا ال شػػؾ في ػػه أف الػ ػ يط
أحػػدث تبػػدالت كتح ػكالت اقتصػػادية م ػػذ إ تااػػه ػػاـ (1949ـ) فػػارتيع حاػػـ اإ تػػاج كال كائػػد بسػػر ة
مممكسة كلقد تميػز ال شػاط االقتصػادم فػي قطػر ب ػك يف :شػاط اقتصػادم يػر المسػتمر كالػذم ا ػدثر
بظا ػػكر ال ػ ػ يط كزاؿ مػػػف الكاػػػكد كػ ػػاليكص كتاػػػارة ال بي ػػد كأص ػػبي اػ ػػزا مػػػف الماضػػػي أمػػػا ال شػػػاط
االقتصػػادم المسػػتمر كالػػذم تطػػكر كثي ػ انر بظاػػكر ال ػ يط كاسػػتمرت ائداتػػه فػػي تكسػػيع مااالتػػه؛ كصػػيد
السمؾ كالز ار ة كتربية الحيكا ات فضالن ف الص ا ات ال يطية كالتي أسامت ائدات ال يط كثي انر في
تطكيرها كاتساع إ تاااا في قطر( .تكفيؽ؛ زهير  2014ص)108

دكر استراتيايان أضػاؼ لقطػر أهميػة اليػة مػى المسػتكل
كقد ل ب المكقع البحرم كالبتركؿ كالياز ان
اإقميمي كالدكلي كما أدت ص ا ة البتركؿ كالياز فػي قطػر إلػى ا ماػا قكيػة كمركزيػة بشػكؿ متصػا د
( .)Barakat, 2012, P. 3كيػػؤثر اليػػاز بشػػكؿ خػػاص فػػي سياسػػة قطػػر الخارايػػة حيػػث تتمتػػع قطػػر
باحتياطات مؤكدة مف الياز الطبي ي تبمغ  896ترليكف قدـ مك ب تمثؿ حػك  % 14مػف االحتيػاطي
ال ػػالمي كيق ػػع ه ػػذا االحتي ػػاطي ف ػػي الحق ػػؿ الش ػػمالي الميم ػػكر تح ػػت المي ػػا كه ػػك حق ػػؿ ض ػػخـ ت ػػادؿ
مسػػاحته بالتقريػػب مسػػاحة كػػؿ قطػػر مػػى اليابسػػة  11كيمػػك مت ػ انر مربػػع كمػػا أ ػػه ي تبػػر امتػػدادان لحقػػؿ
"بػاريس" الا ػػكبي اإي ار ػي (أحمػػد  .)2013كت ػد قطػػر المصػػدر اأكؿ لميػاز المسػػاؿ فػي ال ػػالـ كتمتمػػؾ
قطر احتياطات يطية مؤكدة تصؿ إلى  25.4مميار برميؿ( .التميمي  2012ص)63

حدثت تطكرات مامة في أسكاؽ الطاقة ال المية خػالؿ السػ كات اأكلػى مػف األييػة الثالثػة ككا ػت
أبػػرز هػػذ التطػػكرات ارتيػػاع الطمػػب ال ػػالمي مػػى الػ يط كاليػػاز الطبي ػػي مػػا أدل إلػػى ارتيػػاع أسػ ارهما
الميان كما دفع ذلؾ الدكؿ الم تاة لم يط إلى زيادة اإ تػاج كبمػكغ أقصػى ا تتػاج لاػا اأمػر الػذم أدل
إلػػى زيػػادة الميػػؿ حػػك اسػػتاالؾ اليػػاز الطبي ػػي لسػػببيف؛ اأكؿ :هػػك ا خيػػاض أس ػ ار مقار ػػة بػػال يط
كالثا ي :أف الياز ي د كقكدان صديقان لمبيئة فضالن ف حدكث تطكر تق ي كبير في مااؿ تسػييؿ اليػاز
كهك ما أدل إلى زيادة القدرة مى االستيالؿ االقتصادم لمياز الطبي ي( .الاكاريف  2013ص)4-3
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كت د اأهميػة المت ازيػدة لميػاز الطبي ػي مػف أهػـ ال كامػؿ التػي سػاهمت فػي ازديػاد أهميػة دكلػة قطػر
مػى المسػػتكل الػدكلي ككػػاف سػبب فػػي زيػادة الثػػركة الماليػة لػػدياا ف ػتج ػػف ذلػؾ دكر سياسػػي خػػاراي
قطرم ماـ كتـ استيالؿ الماؿ كال القات الدكلية لت ييذ هذا الدكر.
ر ػػـ ػ ازرة ا تتػػاج اليػػاز فػػي قطػػر إالﱠ أ اػػا ال ت ػػكم اال تمػػاد الكمػػي مػػى ائػػدات اليػػاز المسػػاؿ
ال تبارات تت مؽ بأ ه مكرد ير متادد إذ تشير التقػديرات إلػى أف االحتياطػات تكيياػا حتػى  57امػان
قادمة باإضافة إلى اكتشاؼ الياز الحارم في الكاليات المتحدة كالصادرات المت امية أستراليا لمياز
الطبي ي ككماا كامؿ ستساهـ في ا خياض س ر الميان .إضػافة مػى ذلػؾ؛ فػ ف قطػر فامػت الػدرس
ايدان مف تاارب دكؿ الخميج اأخرل بضركرة ت كيع مصادر دخماا)Kinninmont, 2013( .

بمغ إامالي ال اتج المحمي القطرم في اـ (2013ـ) حك  202بميكف دكالر كبميػت سػبة ال مػك
فػػي ال ػػاتج المحمػػي  %6.5لتصػػبي مػػف بػػيف أس ػػرع االقتصػػادات م ػكان فػػي ال ػػالـ إذ يبمػػغ احتياطيا ػػا
ال يطػي  4.4مميػار برميػػؿ كاحتياطياػا مػف اليػػاز  901.8ألػؼ مميػػار قػدـ مك ػب كيزيػػد صػيب اليػػرد
مػػف ال ػػاتج المحمػػي مػػى  100ألػػؼ دكالر سػ كيان بمػػا يمثػػؿ أ مػػى م ػػدؿ دخػػؿ لميػػرد فػػي ال ػػالـ (سػػالمة

 2014ص .)9كي د هذا الدخؿ المرتيع ادان لميرد في قطر أحد سمات القػكة االقتصػادية القطريػة كالتػي
بػػدأت فػػي الظاػػكر كالخػػركج إلػػى مػػا ب ػػد الحػػدكد القطريػػة فاالقتصػػاد القطػػرم بػػدأ بمػػد يػػكذ كاسػػتثماراته
االقتصادية كالسياسية خارج قطر كباأخص في الم طقة ال ربية.
ت د قطر أكبر م تج لمياز الطبي ي المساؿ كفي اـ (2011ـ) بدأ خطي تسػييؿ اليػاز الطبي ػي
المسػاؿ فػػي شػػركة قطػػر ب ضػػافة زيػػادة فػػي حصػػة قطػػر مػػف اإ تػػاج ال ػػالمي تصػػؿ إلػػى  %30كتػػزكد
 23دكلة بالياز كتشكؿ حكالي  % 28مف ا تتاج الياز الطبي ي المساؿ في ال الـ .ك يكاػد فػي قطػر
حقػػؿ الشػػماؿ الممتػػد مػػى مسػػاحة تزيػػد ػػف  6آالؼ كيمػػك متػػر مربػػع كالػػذم يحتػػكم مخػػزكف احتيػػاطي
يزيػػد ػػف  900تريميػػكف قػػدـ مك ػػب (المشػػادا ي  2014ص .)137-136كقػػد دخمػػت قطػػر فػػي ش ػراكات
كاس ػ ة مػػع كب ػػرل شػػركات الػ ػ يط كاليػػاز ال المي ػػة (إيكسػػكف مكبي ػػؿ كشػػيؿ) الس ػػتخراج اليػػاز المس ػػاؿ
كالمت ػكافر بي ػ ازرة فػػي الحقػػؿ الشػػمالي كتمثػػؿ ائػػدات اليػػاز المسػػاؿ مػػا يقػػرب مػػف  %70مػػف الػػدخؿ
الحككمي)Kinninmont, 2013( .

ػتثمارت كالصػػيقات التااريػػة أك
ػر ارت االقتصػػادية س ػكاا المسػػا دات المباش ػرة أك االسػ ا
كتمثػػؿ القػ ا
تكقيػع صػيقات سػػكرية أحػد اأدكات اأساسػية لمسياسػػة الخارايػة القطريػة المػػتالؾ التػأثير داخػؿ تمػػؾ
االستثمارت لصالي السياسػة الخارايػة القطريػة فػي ال اايػة كيتضػي ذلػؾ
ا
الدكؿ المستادفة بالصيقات ك
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بصكرة كبيرة في التأثير مى مسار القات قطر مع كػؿ مػف :السػكداف كتػك س كاأردف كتركيػا كفر سػا
ككذلؾ الكاليات المتحدة( .الزيات  2014ص)13

ي د االقتصاد أحػد كامػؿ أك

اصػر القػكة الشػاممة لمدكلػة كتػـ اسػتخداـ ال صػر االقتصػادم فػي

الص ػ ار ات كال از ػػات بػػيف الػػدكؿ م ػػذ قػػركف طكيمػػة فػػي ال القػػات الدكليػػة كي ػػد االقتصػػاد أيض ػان أحػػد
أدكات الق ػػكة الص ػػمبة م ػػف خ ػػالؿ اإ ي ػػااات أك ال قكب ػػات أك المػ ػ ي كه ػػذا اأس ػػمكب ل ػػيس ادي ػػد ف ػػي
ال القات الدكلية كلكف الاديد أف قطر اسػتخدمت هػذا اأسػمكب ضػمف طريقػة القػكة الذكيػة كهػي التػي
تامع كؿ أشػكاؿ القػكة مػع ب ضػاا لتخػرج بقػكة ظيمػة كتيسػير ذلػؾ أف قطػر اسػتخدمت القػكة ال ا مػة
مػػف خػػالؿ اإ ػػالـ المتمثػػؿ بق ػػاة الازي ػرة كاسػػتخدمت القػػكة االفت ارضػػية مػػف خػػالؿ التك كلكايػػا كال يػػكذ
التق ػي كأخيػ انر اسػتخدمت القػكة الصػمبة مػف خػالؿ االقتصػاد ف ػدما يػتـ امػع هػذ الػثالث أشػكاؿ لمقػكة
ي تبر ذلؾ قكة ذكية.
كتحظي قطر ب القات تاارية قكية مع االقتصاديات ال المية الكبرل كاإقميمية سمحت لاا بت كيع
مصادر دخماا كتكسيع استثماراتاا الخاراية التي تتسـ باأمد الطكيؿ مػع االقتصػاديات المتقدمػة ب ػد
ت ميػػؽ القاتاػػا خػػالؿ السػ كات اأخيػرة مػػع ال ديػػد مػػف الػػدكؿ ال سػػيما فر سػػا كبميػػت اسػػتثمارات قطػػر
الخارايػػة  219مميػػار دكالر فػػي ػػاـ (2012ـ) قيمػػة تض ػ اا فػػي المرتبػػة اأكلػػى المي ػان مػػف حيػػث
حاػػـ االسػػتثمارات كاسػػتيادت مػػف إ تاااػػا الضػػخـ فػػي ماػػاؿ اليػػاز كمكاردهػػا الماليػػة الكبي ػرة إ شػػاا
قا ػػدة مػػف الص ػ ا ات الثقيمػػة لتسػػاهـ فػػي ت كيػػع االقتصػػاد ب يػػدان ػػف ال ػ يط كاليػػاز حيػػث أ شػػأت ػػدة
مصػػا ع فػػي إطػػار ش ػراكة مػػع شػػركات أا بيػػة ككط يػػة فػػي ماػػاؿ الصػػمب كاأسػػمدة كالبترككيمياكيػػات.
(مسا يد  2014ص)37

كتصادمت االستثمارات القطريػة بم ارضػة ػدد مػف بمػداف الح اركػات ال ربيػة مثػؿ :مصػر كتػك س
بسبب اليمػكض الػذم يمػؼ تمػؾ االسػتثمارات كارتباطاػا بخطػط لػد ـ اما ػات اإسػالـ السياسػي التػي
كصمت إلى السمطة .كتصؼ ااات م ارضة في تمؾ البمػداف االسػتثمارات القطريػة بأ اػا ذراع لمتػدخؿ
في الشؤكف الداخمية كمحاكالت لرسـ الخارطة السياسية في تمؾ البمػداف كمػا يشػير قطريػكف إلػى تبديػد
أمكاؿ طائمة ب يدان ف الم ايير االقتصػادية إدارة االسػتثمارات بميػت ذركتاػا فػي إ ػداؽ اأمػكاؿ مػى
حككمػػات اإسػػالـ السياسػػي فػػي بمػػداف الح اركػػات ال ربي ػة كيقػػدر ب ػػض الم ػراقبيف حاػػـ اأم ػكاؿ التػػي
تػػدفقت مػػف قطػػر إلػػى البمػػداف ال ربيػػة الم تيضػػة بػػأكثر مػػف  17مميػػار دكالر .كتشػػير التقػػديرات إلػػى أف
الدكحة فتحت خزائ اػا ليتػدفؽ م اػا مػا يصػؿ إلػى  9مميػارات دكالر إلػى حككمػة الػرئيس (محمػد مرسػي)
49

في مصر كاستثمرت حك  3مميارات في د ـ الحراؾ الميبي كما أ يقػت حػك مميػاريف فػي تػك س كمػا
يصػػؿ إلػػى  3مميػػارات لمتػػدخؿ فػػي الص ػراع الػػدائر فػػي سػػكريا فػػي محاكلػػة لمتػػأثير فػػي رسػػـ الخارطػػة
السياسية في الم طقة ال ربية( .مسا يد  2014ص)37

كال تزاؿ قطر تكسع مدل مسا داتاا الخاراية كمستكاها م ذ تس ي يات القرف الماضي لتصؿ إلػى
الشػ كب الم ػػكزة فػػي م ػػاطؽ الصػ ار ات فػػي أمػػاكف مت ك ػػة مثػػؿ :لب ػػاف كقطػػاع ػزة كمػػالي؛ فيػػي كػػؿ
ه ػػذ اأم ػػاكف أسس ػػت قط ػػر ام ي ػػات خيري ػػة تش ػػارؾ ف ػػي بػ ػرامج إ ػػادة اإ م ػػار كأ م ػػت ػػف خط ػػط
استثمارية .ك قب الااكـ الذم ش ته إسرائيؿ مى لب اف في اـ (2006ـ) يرف ت الفتات يكتػب مياػا

"شك ار قطر كما شكمت زيارة أمير قطر ليزة في اـ (2012ـ) أكؿ زيارة يقكـ باا رئيس دكلة ربية
لقطػػاع ػزة الػػذم تػػدير حركػػة حمػػاس كترافقػػت الزيػػارة مػػع خطػػط اسػػتثمارية .كتشػػكؿ هػػاتيف الحالتػػاف
خطكة ذكية مف اا ػب قطػر لمتػكدد إلػى المػكاط يف مػى امتػداد الخطػكط التقسػيمية الطائييػة كالسياسػية
لكػػف سػػر اف مػػا اتضػػي قصػػكر التػػدخالت القطريػػة فػػي لب ػػاف حيػػث إ ػػه مػػا زاؿ ي ػػيش حالػةن مزم ػةن مػػف
ػػدـ االسػػتقرار كفػػي ػزة شػ ت إسػرائيؿ الحػػرب مياػػا فػػي ػػاـ (2012ـ) ب ػػد أسػػابيع مػػف زيػػارة أميػػر
قطػػر .كفػػي ضػػكا هػػذ التطػػكرات يتبػػيف أف لتػػأثير قطػػر فػػي تمػػؾ الم ػػاطؽ كق ػػا مؤقتػػا كلػػيس طكيػػؿ
المدل( .الخطيب  2013ص)163

كيػػرل الباحػػث أف الػػد ـ المػػالي الػػذم قدمػػه أميػػر قطػػر؛ كحػػد دكف يػػر م ػف اأسػػباب هػػك الػػذم
ا ؿ حركة حماس في زة تستقبمه استقباؿ اأبطاؿ كالػدليؿ مػى ذلػؾ أ ػه خػالؿ زيارتػه فػي ػزة كػاف
كمما شػاهد مظػاهر االسػتقباؿ ال ظيمػة كػاف ييػاائ حمػاس بتقػديـ أمػكاؿ إضػافية فيػزداد الترحيػب بػه.
كفػػي المقابػػؿ اػػاا إلػػى ػزة مسػػؤكلكف فمسػػطي ييف كمصػريكف كدكليػكف ك يػػرهـ كلػػـ يػػتـ اسػػتقبالاـ بػػؿ
مى ال كس مف ذلػؾ تػـ اال تػداا مػياـ مثممػا حػدث مػع كزيػر الصػحة اليمسػطي ي .كت ػد ػزة م طقػة
فقي ػرة ال تطمػػع أم دكلػػة أف تكسػػب م اػػا أم ائػػد مػػالي كاليقػػر فػػي ػزة ا ػػؿ الت ظيمػػات اليمسػػطي ية
تاركؿ كراا الممكليف كتمادهـ كت ظماـ كذلؾ بحثان ف مصدر لمتمكيؿ المالي.
ػدرت اقتصػػادية مامػػة كمت اميػػة فػػي ت زيػػز حضػػكرها
كقػػد اسػػتطا ت قطػػر تكظيػػؼ مػػا تمتمػػؾ مػػف قػ ا
اإقميمػي حيػث كػاف المػاؿ حاضػ انر فػي اميػع خطػكات ال شػاط الدبمكماسػي القطػرم ال سػيما فػي حمحمػة
القضػػايا الخالفيػػة

ػػدما تتركػػز ب ػػض الخالفػػات مػى مسػػائؿ فياػا اكا ػػب ماديػػة كذلػػؾ مػى حسػػاب

م ػػاطؽ يػػكذ كا ػػت حك ػ انر م ػى مصػػر كالس ػ كدية إذ خػػدـ صػػرؼ اأم ػكاؿ لتحقيػػؽ أه ػداؼ الدبمكماسػػية
القطرية ككلكااا إلى دائرة التأثير اإقميمي( .ار كف  2014ص)33
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ك مػػى ك ػػؿ اأحػ ػكاؿ؛ فػ ػ ف اس ػػتثمارات قط ػػر س ػػاهمت ف ػػي ت زي ػػز حض ػػكرها الالف ػػت كالم ػػؤثر م ػػى
السػػاحة اإقميميػػة كالدكليػػة بػػؿ حتػػى مػػى مسػػتكل كاصػػـ القػرار فػػي ال ػػالـ مػػف خػػالؿ ا تاػػاج سياسػػة
مب يػػة مػػى ثػػالث محػػاكر كهػػي :تكسػػيع االقتصػػاد كاحتضػػاف اإ ػػالـ كاتبػػاع سياسػػة خارايػػة مػػؤثرة
بدليؿ احتضاف قطر لمؤتمرات الكساطة كالمصالحة( .اأ ا )40 2015

كيػػرل الباحػػث أف مي ػػكؿ ال يػػكذ االقتصػػادم لػػـ يكػػف لياػػد يػػس الصػػدل كالتػػأثير ل ػكال اأكضػػاع
االقتصادية الص بة التي ت يشاا البمداف ال ربية كيالحظ أف ال يػكذ القطػرم كػاف فػي م ػاطؽ فقيػرة هػي
بحااة ماسة إلى الد ـ االقتصادم مثؿ :ػزة كالسػكداف كالػيمف فكػاف مػف السػاؿ مػى دكلػة قطػر أف
تمارس يكذها كظاكرها اإقميمي مف خاللاـ كمف المؤكد لك كا ت هذ الم اطؽ مستقرة اقتصاديان لما
سمحت لقطر بمد يكذها إلياا ك الحظ أف البالد المستقرة اقتصاديان ال اد لقطر أم تأثير مياػا مثػؿ
دكؿ الخميج.

 2.1.3.3االداة االعالمية
بي مػػا كػػاف ال ػػالـ ال ربػػي مػا ازلػػت كسػػائمه المرئيػػة كالمسػػمك ة كالمطبك ػػة مسػػخرة لمممػػكؾ كالرؤسػػاا
كالز مػػاا كبطا ػػاتاـ الحاكمػػة تتحػػدث ػػف ظمػػتاـ كتمطػػرهـ بقصػػائد المػػديي كالبي ػػة كتبػػرز م ا ػزاتاـ
ال مالقػػة كفػػي هػػذ اأث ػػاا كب ػػد التحػػكؿ الػػدراماتيكي فػػي قطػػر باسػػتيالا الشػػيص حمػػد مػػى الحكػػـ ػػاـ
(1995ـ) لـ يكف القطاع اإ المي ب يدان ف أاكاا اال يتػاح كالتيييػر فػي ال اػد القطػرم الاديػد فقػد
أليى اأميػر حمػد الرقابػة المباشػرة مػى الصػحؼ كتضػمف قيػكدان مثػؿ :ػدـ الت ػرض أم رئػيس دكلػة
شقيقة أك صديقة باال تقػاد كمػا قػاـ ب ليػاا ك ازرة اإ ػالـ (شػراب  2014ص )45-44كت زيػز ال القػات
مع المؤسسات اإ الميػة فػي الخػارج ككػاف إليػاا ك ازرة اإ ػالـ قػد تضػمف ب ػدان ب شػاا مؤسسػة اديػدة
مكا اا هي "اإذا ة كالتميزيكف" ك يف الشيص حمد بف ثامر آؿ ثا ي رئيسان لمامس إدارتاػا "كهػك يسػه
أصبي رئيسان لمامس إدارة ق اة الازيرة الحقان" ( .بد ا

 2012ص)57-56

كلػػـ يكػػف لالسػػتراتياية القطريػػة أف ت ػ اي ل ػكال تي يماػػا لمقػػكة الذكيػػة بتب ياػػا لمػػدكر الاػػاـ كالمحػػكرم
الذم ل به اإ الـ القطرم كبخاصة ق اة "الازيرة" اليضائية التي كا ت مف أهـ الخطكات التي قاـ باػا
أميػ ػػر قطػ ػػر

ػ ػػد إصػ ػػدار فػ ػػي ػ ػػاـ (2009ـ) ق ػ ػ ار انر يقضػ ػػى ب شػ ػػاا "المؤسسػ ػػة القطريػ ػػة لإل ػ ػػالـ"

كبمسا دتاا لإلخكاف المسمميف في دكؿ "الحراؾ ال ربي"( .مسا يد  2014ص)38
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إف الاػػدؼ القطػػرم المبػػدئي إ شػػاا ق ػػاة فضػػائية اديػػدة هػػك كضػػع قطػػر مػػى خريطػػة السياسػػة
اإقميميػػة كالدكليػػة حيػػث كػػاف هػػذا تكاا ػان شخصػػيا لألميػػر كم ػػه مامك ػػة مػػف اأم ػراا الشػػباف ك مػػى
أرسػػاـ كزيػػر الخارايػػة القطػػرم الشػػيص حمػػد بػػف ااسػػـ آؿ ثػػا ي .كيبػػدك أف ال امػػؿ اأساسػػي فػػي شػػكا
اليكرة كمف ثـ بركزها كاستمرارها كتطكرها هك ر بة اأمير شخصػيان كأركػاف الحكػـ كالسياسػة القطريػة
كبير ( .بد ا
في أف تم ي هذ الق اة قطر صكتان خميايان كاقميميان كدكليان ان

 2012ص)60

ي د اإ الـ أحد الكسائؿ الحديثة لمقكة كيأتي اإ الـ ضمف القكة ال ا مة التي تسػ ى لمتػأثير فػي
الدكؿ دكف استخداـ اإابار أك اإك ار كهك ما ي رؼ بالقكة الصمبة كهذا االستخداـ الحديث لمقػكة هػك
باأصػػؿ ابتكػػار أمريكػػي كصػػاحب ظريػػة القػػكة ال ا مػػة هػػك الميكػػر اأمريكػػي "اكزيػػؼ ػػام"* .كيػػرل
الباحػػث أف سػػر ة تطبي ػػؽ القيػػادة القطريػػة ل ظري ػػة "اكزيػػؼ ػػام" كهػػي القػػكة ال ا م ػػة يػػدؿ م ػػى أف
المشػػركع القطػػرم تػػـ التخطػػيط لػػه مػػف قبػػؿ الكاليػػات المتحػػدة بػػدليؿ اسػػتخداـ إ ػػالـ قػػكم كمتطػػكر اػػدان
يصػػمي أف يكػػكف أداة حربيػػة يػػتـ مكاااػػة الػػدكؿ م ػف خاللػػه كهػػذا التطػػكر المتسػػارع لإل ػػالـ القطػػرم
كالػػد ـ الحكػػكمي القطػػرم لق ػػاة الازيػرة يػػدؿ مػػى أف كظييػػة الازيػرة الكحيػػدة هػػي أف تكػػكف أداة حربيػػة
لقطر.
فب ػػد أف أطػػاح اأميػػر حمػػد بػػف خمييػػة آؿ ثػػا ي بأبيػػه فػػي ػػاـ (1995ـ) شػػرع بشػػؽ طريػػؽ قطػػر
لياد لاا مكطئ قدـ راسخة كقكية في ال ظػاـ اإقميمػي الشػرؽ أكسػطي الػذم كا ػت تكاز اتػه حكػ انر مػى
القػػكل اإقميميػػة الكبػػرل فيػػه فابتػػدأ ذلػػؾ بشػػرك ه بتأسػػيس ق ػػاة الازي ػرة اليضػػائية فػػي ػػاـ (1996ـ)
بمي از ية ضخمة كصمت بدايات تأسيساا إلى  137مميكف دكالر كبأهداؼ طمكحة لب اا صرح إ المي
ي ػػافس اإمبراطكريػػات اإ الميػػة الػ ػ المية؛ فمكحػػات د ايتاػػا القائمػػة (ال ػػالـ يتػػابع الػ ػ  CNNكالػ ػ CNN
تتابع الازيرة) دليالن مى ذلػؾ .كمػع الحريػة التػي تركػت لمسياسػة التحريريػة لتمػؾ الق ػاة فقػط اسػتطا ت
أف تحقؽ ااحان باه انر في اإ الـ ال ربي سمط الضكا مى تمؾ اإمػارة ال ارسػية مػى شػكاطئ الخمػيج.
(بتا ي )2014

* اكزيػػؼ صػػمكئيؿ ػػام االبػػف (باإ اميزيػػةNye :

( )Josephكلػػد فػػي  19ي ػػاير  )1937أمريكػػي كأسػػتاذ ال مػػكـ

السياسػية ك ميػد سػابؽ لمدرسػػة اػكف كي يػدم الحككميػػة فػي اام ػة هارفػػارد .أسػس باالشػتراؾ مػػع ركبػرت كػكهيف مركػػز
الدراسات الميبرالية الاديػدة فػي ال القػات الدكليػة .كتػكلى ػدة م اصػب رسػمية م اػا مسػا د كزيػر الػدفاع لمشػؤكف اأم يػة

الدكلية في حككمة بؿ كمي تكف كرئيس مامس االستخبارات الكط ي .اشتار بابتكار مصطمحي القكة ال ا مة كالقكة الذكية
كشكمت مؤلياته مصد انر رئيسيان لتطكير السياسة الخاراية اأمريكية في اد باراؾ أكباما( .مكسك ة كيكيبديا).
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كيكاد في الصحافة القطرية أربع صحؼ بال ربية كثالث صحؼ اطقة باإ اميزيػة تشػكؿ قطػاع
اإ الـ المكتكب في قطر .كتس ى قطر أف تككف مؤسساتاا اإ المية ال اممة مى ت بئة الرأم ال اـ
حكلاػػا دا مػان قكيػان لم شػػاط الدبمكماسػػي الحثيػػث كمرتكػ انز أساسػػيان لسياسػػتاا الخارايػػة مػػف أاػػؿ ت ػػكيض
اليرؽ الشاسع بي اا كبيف الدكؿ الكبيرة في الم طقة التي تمتمؾ مرتكزات بشرية كمساحة ايرافيػة ككفػرة
يطية كحتى مكا ة دي ية مف خالؿ ل ػب دكر سياسػي كدبمكماسػي فا ػؿ كمت ػامي فػي القضػايا ال ربيػة
كاإقميمية( .الر تيسي  2013ص)40

تأسست الازيرة لتككف افذة قطر مى ال الـ كاحدل أدكاتاا في ت ييػذ سياسػتاا الخارايػة فحققػت
شبكة الازيرة تأثي انر كاسع ال طاؽ مى السياسة الخاراية لقطر؛ فاي ت د بال سبة لاا إحػدل قػاط قكتاػا
ػأثير فػي تمريػر السياسػة الخارايػة القطريػة الاديػدة لمػا تتمتػع بػه
ال ا مة كت د اأداة اأقكل كاأكثػر ت ان
مػػف قػػدرة مػػى الت ظيػػر لاػػذ السياسػػة .فػػالازيرة إلػػى اا ػػب المػػاؿ القطػػرم السػػخي اسػػتطا ت أف تكلػػد
حالة مف القبكؿ لدكر قطرم شط في الساحتيف :اإقميمية كالدكلية( .شراب  2014ص)45

كتمتمؾ الازيرة شبكة كاممة مف الق كات كالمؤسسات كالمراكز كما تمتمؾ أكثػر مػف خمسػيف مكتػب
م تش ػرة ف ػػي أ حػػاا ال ػػالـ كي مػػؿ فيا ػػا مئػػات الص ػػحيييف كالي يػػيف كالم ػػكظييف مػػف مختم ػػؼ الا س ػػيات
ال ربيػػة كمػػف ا سػػيات أخػػرل يػػر ربيػػة أيضػان كتبػػث مػػى ػػدد مػػف اأقمػػار الصػ ا ية كهػػي ت تمػػد
مى أحدث التق يات كاأ ظمة التك كلكاية لت رض اأخبار كالتقارير الحية كالمباشرة كالبرامج المختميػة
مسػػتييدة مػػف التمكيػػؿ الاائػػؿ المرصػػكد لاػػا .ك احػػت مػػف خػػالؿ تكلييػػة إخباريػػة متميػزة كبػرامج حكاريػػة
سػاخ ة ككثائقيػات متق ػة كاستضػافتاا أشػخاص مػف مختمػؼ االتااهػات كالمشػارب السياسػية كاليكريػػة
كاأيديكلكايػة فػي اػذب أ ػداد كبيػرة مػف المشػاهديف .كت ػد الازيػرة اليػػكـ شػبكة متكاممػة كمت ك ػة تقػػدـ
الخػػدمات المت ك ػػة م اػػا :اإخبػػارم كالتػػدريبي كالبحثػػي كفػػي ماػػاالت ديػػدة مثػػؿ اأخبػػار كالكثائقيػػة
كالرياضة كاأطياؿ باإضافة لمازيرة اإخبارية اأـ كالتي تقدـ خدمات اأخبار كالتحميالت السياسية
كالبػرامج الحكاريػػة كاليقػرات االقتصػػادية كالرياضػػية فا ػػاؾ ق ػػاة الازيػرة مباشػػر كالتػػي تقػػدـ خدمػػة ال قػػؿ
المباشر لألحداث حكؿ ال الـ ( .بد ا

 2012ص)58

كقػد ا تقمػت الازيػرة التػي طػػت اال تياضػة اليمسػػطي ية الثا يػة تيطيػة مميػزة إلػى ال الميػػة مػع بدايػػة
الحرب مى أفيا سػتاف كمػع تصػا د حػدة الصػراع فػي الم طقػة كبخاصػة ب ػد الحػرب اأمريكيػة مػى
ال ػراؽ .كفػػي إطػػار تكسػػيع طػػاؽ تأثيرهػػا أطمقػػت الازيػرة باقػػة ق ػكات أخػػرل كبسػػبب إقػػداـ الازيػرة بػػال
خػكؼ مػػى الخػكض فػػي السياسػة ال ربيػػة احػت فػػي خمػػؽ م بػر اديػػد لمحريػة السياسػػية كهػك مػػا بمػػغ
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ذركته في د ماا الصػريي لمح اركػات ال ربيػة؛ فػالازيرة بمثابػة ػاطؽ مخضػرـ بمسػاف دكلػة قطػر كأميرهػا
حمد آؿ ثا ي؛ كبالتالي ف ف الازيرة تشكؿ ازا ال يتا أز مف الاكيػة الكط يػة لدكلػة قطػر كطمكحاتاػا فػي
مااؿ السياسة الخاراية( .الر تيسي  2013ص)39-38

لقػػد ل بػػت الازي ػرة دك انر مام ػان مػػى المسػػتكل اليمسػػطي ي كلقػػد كا ػػت بمثابػػة ال ػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ
حرك ػػة حم ػػاس كالازيػ ػرة ت ػػد إح ػػدل ال كام ػػؿ الت ػػي س ػػاهمت ف ػػي تق ػػكم حرك ػػة حم ػػاس م ػػى السػ ػػمطة
اليمسػػطي ية فكا ػػت

ػػدما ت قػػؿ خطابػػات كماراا ػػات حركػػة حمػػاس ت قػػؿ فػػي المقابػػؿ مميػػات فسػػاد

لمسمطة كحركة فتي .ككاف لمازيرة دكر كبير في تشكيه صكرة ب ض القيادات اليمسطي ية ك مػى أرسػاـ
ال ػرئيس ياسػػر رفػػات

ػػدما استضػػافت ب ػػض الضػػيكؼ الػػذيف اتامػػك بالخيا ػػة كالتػػآمر مػػى الش ػ ب

اليمسػػطي ي .كلقػػد كػػاف لمازي ػرة تػػأثير كبيػػر مػػى ال ػرأم ال ػػاـ اليمسػػطي ي حيػػث تػػأثرت امػػاهير كبي ػرة
بكااة ال ظر المؤيدة لحركة حماس كالتي تتب اها ق اة الازيرة.
إف قدرة ق اة الازيرة مى التأثير في الرأم ال اـ ال ربػي كفػي اميػع أ حػاا الم طقػة ي تبػر مصػدر
كبيػػر ل يػػكذ قطػػر كمػػا أ اػػا تسػػتخدـ لتحسػػيف ال القػػات مػػع الػػدكؿ اأخػػرل ك مػػى سػػبيؿ المثػػاؿ سػػامت
تيطي ػػة الازيػ ػرة اإياابي ػػة ل ش ػػاطات ال ائم ػػة الممكي ػػة السػ ػ كدية المص ػػالحة ب ػػيف الدكح ػػة كالري ػػاض ػػاـ
(2011ـ) كال تزاؿ الازيرة كاحدة مف أدكات الدبمكماسية اأكثر ف الية بيػد الحككمػة القطريػة( .التميمػي
 2012ص)85

أ طػػت ق ػػاة "الازي ػرة" فػػي البدايػػة مسػػاحة مػػف الحريػػة التػػي كا ػػت أ مػػب الش ػ كب ال ربيػػة فػػي أشػػد
الحااػػة إليا ػػا كم ػػا رك ػػزت م ػػى أهػػـ القض ػػايا ال ربي ػػة المحكري ػػة مم ػػا شػػد إليا ػػا قطا ػػات كاسػ ػ ة م ػػف
الماتم ػػع حامم ػػة رس ػػالة قط ػػر إل ػػى أكث ػػر م ػػف  60ممي ػػكف مش ػػاهد رب ػػي يكميػ ػان كاتسػ ػ ت لت ػػدخؿ ػػالـ
ال المي ػػة باال تق ػػاؿ م ػػف ما ػػرد ق ػػاة إخباري ػػة ربي ػػة إل ػػي ش ػػبكة إ المي ػػة دكلي ػػة اطق ػػة بمي ػػات مت ػػددة
سػاهمت فػػي ت زيػػز دكر قطػػر كمكا تاػػا حيػػث الػػت هػذ الق ػػاة اإشػػادة لكك اػػا أكثػػر حياديػػة كر بػػة فػػي
بث اآلراا المتضاربة مف الم ظمات اإ المية ال المية .كب د سياسة الحياد كاالستقاللية التػي ا تمػدتاا
"الازيػ ػرة" ف ػػي ب ػػداياتاا ب ػػدأت الق ػػاة القطري ػػة م ػػع الح ارك ػػات ال ربيػ ػة ل ب ػػة المح ػػاكر كالد اي ػػة المكاا ػػة
كالمساهمة في تيطية الحراؾ الش بي ال ربي (مسا يد  2014ص.)39-38

كال يخيى مى أحد أف لكسائؿ اإ الـ دك انر كبي انر في إدارة كتكايه الرأم ال اـ الداخمي كالخاراي
إزاا قضايا م ي ة تطػ أر ه ػا أك ه ػاؾ كيمك ػا أف تبػيف طبي ػة السياسػة الخارايػة لدكلػة مػف الػدكؿ مػف

54

خػػالؿ كسػػائؿ إ الماػػا كطبي تاػػا ك ك يتاػػا كقرااتاػػا لألخبػػار الخػػاـ كتكايااػػا كتسيسػػاا بمػػا يػػتالاـ مػػع
تكاااتاا السياسية( .خضير  2011ص)233

كقد قدمت الازيرة يسيان مػى أ اػا صػكت الشػ كب كالم بػر الميتػكح لكػؿ مػف ال صػكت لػه ك البػان
ػرز كتضػػخيـ الػػدكر الػػذم تم ب ػه قطػػر
مػػا س ػمطت الضػػكا م ػى ال از ػػات التػػي تقػػكـ بالتكسػػط فيا ػا إبػ ا
إحراات كخصكمات مع الدكؿ
(ار كف  2014ص )34ككثي انر ما كا ت تيطية الازيرة تدخؿ قطر في ا
ػرمج
ال ربية؛ فالمممكة ال ربية الس كدية سحبت سييرها مف قطر اـ (2003ـ) احتاااان مى أحد الب ا
التي استضافت م ارضان س كديان أخذ يكيؿ االتاامات كالسباب لممممكة كاأسرة الحاكمة ككذلؾ اأمػر
مػػع بػػاقي الػػدكؿ التػػي ت اكلتاػػا الازيػرة لػػـ يكػػف حالاػػا أحسػػف حػػاالن؛ فمصػػر أكثػػر مػػف مػرة قامػػت بػػا الؽ
مكتب الازيرة ككذلؾ اأمر مع السمطة اليمسطي ية كاأردف كتػك س (شػراب  2014ص .)45ك مػى أيػة
حػاؿ ي ظػر إلػي ق ػػاة الازيػرة بشػكؿ كاسػػع ال طػاؽ مػى أ اػػا آلػة لم يػكذ القطػػرم فػي الم طقػة كأداة مػػف
أدكات القكة الذكية كم افسان لشبكة "ال ربية" التي تممكاا الس كدية( .مسا يد  2014ص)39

كي ػػرل الباح ػػث أف الازيػ ػرة كا ػػت ت ػػدس الس ػػـ بال س ػػؿ لمػ ػرأم ال ػػاـ ال رب ػػي فم ارض ػػة اأ ظم ػػة
الحاكمػػة تمقػػى ترحيبػان كبي ػ انر مػػف قبػػؿ فئػػة كاسػ ة مػػف ال ػرأم ال ػػاـ فكا ػػت الازي ػرة تسػػتيؿ هػػذ الخاصػػية
لتػػدخؿ مػػف خاللاػػا كااػػة ال ظػػر التػػي تريػػدها كهػػي الكااػػة المؤيػػدة لإلخ ػكاف فكا ػػت الازي ػرة تسػػتيؿ
حااة المكاطف في الدفاع ف حريته كحقكقه كفي الكقت يسه ت مؿ مى الد اية كالتركيج لمت ظيمات
اإسالمية التي تد ماا .كيرل الباحث أ ػه لػكال الازيػرة لمػا اكتسػبت التيػارات اإسػالمية هػذ الامػاهير
ال ريضة ككا ت الازيرة تبث بمثابة د اية ا تخابية لاذ التيارات.
كا ػػت الازي ػرة إحػػدل الم ػػابر التػػي سػػمحت لمم ارضػػة التك سػػية

ػػدما اتس ػ ت رق ػػة اال تياضػػة

التك سػػية كدخم ػػت بيض ػػؿ الحػ ػ ارؾ التك س ػػي ػػالـ ال الميػػة با تباره ػػا إح ػػدل أه ػػـ الق ػ ػكات ال المي ػػة ف ػػي
الترتيب ال المي ثـ كاصمت د ماا اإ المي بتيطية الحراؾ الش بي في مصر كليبيا كاليمف كسكريا.
كمػػع ذلػػؾ فقػػد كاػػه إلياػػا ال قػػد بسػػبب تيطيتاػػا الم حػػازة كاتامػػت أيض ػان بػػالتحيز أحػػد اأط ػراؼ فػػي
الح اركػات ال ربيػة حيػػث اتامػػت بتقػػديـ المسػػا دة فػػي هػذ الح اركػػات مػػف خػػالؿ تيطيتاػػا المؤيػػدة ليكػرة
الحػراؾ كمطالبػه فػي الكقػػت الػذم قامػت بػػالت تيـ اإ المػي لمحػراؾ الشػ بي فػػي دكلػة البحػريف كسػػمط ة
ماف( .مسا يد  2014ص)39

الرفضػة لحريػة اإ ػالـ كذلػؾ فػي ضػكا كك اػا
كتصادمت الق اة مع ال ديد مف الحككمات ال ربية ا
م بػ انر لمػ أرم كالػرأم اأخػػر؛ حيػػث تستضػػيؼ الق ػػاة قػػكل الم ارضػػة ال ربيػػة كال ديػػد مػػف القػػكل اإسػػالمية
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آرئاػـ بحريػة ب ػد أف كػاف اإ ػالـ الرسػمي ال ربػي
الرديكالية كتتيي لاـ فرصة الت بير ف ا
الم تدلة ك ا
ػرا
يييب كؿ صكت ال يكافقه .كمف احية أخرل فتحت ق اة الازيػرة أبكاباػا لسػماع رأم ال ديػد مػف الخب ا
كالسياسييف سكاا كا كا أمريكييف أك أكركبييف كحتى صػحيييف كسياسػييف إسػرائيمييف كمػا سػمحت أيضػان
ب بداا الت ميقات كالمالحظات المؤيدة إسرائيؿ (ار كف  2014ص .)34كقد كظيت القيادة السياسية في
قطر ق اة الازيرة لمت بير ف سياستاا الخاراية

بػر إيحػااات تتمثػؿ فػي تسػميط كتركيػز الضػكا مػى

هػػذا الخبػػر أك ذاؾ فػػي م طقػػة مػػا كادارة ح ػكارات سياسػػية كاا ػراا اسػػتطال ات ال ػرأم حكلػػه ككػػؿ ذلػػؾ
خاضع لمادؼ السياسي لمقيادة السياسية( .خضير  2011ص)235

إف "الازي ػرة" إحػػدل أه ػـ ال كامػػؿ اأساسػػية لتحقيػػؽ رؤيػػة القيػػادة السياسػػية الطامحػػة بػػدكر إقميمػػي
مميز حيث مالت قطر إلػى اسػتخداماا ك حػدل أدكات سياسػتاا الخارايػة؛ لتحقيػؽ اممػة مػف اأهػداؼ
كهي( :ار كف  2014ص)334-33

 .1امتالؾ أداة ردع إ المي قكية تا ؿ حكاـ الدكؿ ال ربية التي تختمؼ مع ظاـ الحكـ القطرم
أك تكااه مشكالت م ه تيكر كثي انر قبؿ أف تطمؽ كسائؿ إ الماا لمااامة قطر.
 .2ا طالؽ الطمكح السياسي أركاف الحكـ القطرم ب د تكلي "حمد بف خميية" السمطة في قطر.
 .3كػػاف الطمػػكح القطػػرم يتطم ػع إلػػى القػػات خاصػػة كمتمي ػزة مػػع الكاليػػات المتحػػدة حيػػث كػػاف
المسؤكلكف القطريكف يدرككف أف مثؿ هذ ال القات ست رضػاـ ال تقػادات ربيػة حػادة تتطمػب
قكة إ المية يمك اا الدفاع ف هذ السياسات.
الحركػات ال ربيػة كا ػت قػد حصػدت شػ بية كبيػرة بػيف الامػاهير ال ربيػة
ا
كق اة الازيرة قبؿ كخالؿ
بتب ياػػا لخطػػاب إ المػػي يالمػػس ال احيػػة ال اطييػػة لاػػذ الامػػاهير لااػػة قضػػايا ربيػػة محكريػة فم بػػت
مػػى كتػػر ال كاطػػؼ كتايااػػا مثػػؿ :فسػػاد اأ ظمػػة الحاكمػػة كالتػػي هرمػػت مػػف كثػرة فسػػادها أك ت اكلاػػا
قضػايا كط يػػة قكميػػة بػ مط تثػػكيرم كمػػا هػػك الحػاؿ مػػع القضػػية اليمسػطي ية؛ فاسػػتطا ت التيميػػؿ داخػػؿ
ػزب
الم ػكاطف ال ربػػي كحرصػػت مػػى تب ػػي مكاقػػؼ قريبػػة مػػف حركػػات اإسػػالـ السياسػػي كب ػض اأحػ ا
اإسرئيمية لمظاكر مى الشاشات اإ المية ال ربية
ا
القكمية في الكقت الذم فتحت الباب أماـ الركاية
ارئماـ لممكاطف ال ربي( .شراب  2014ص)45
إسرئيمييف ليبرركا ا
بر استضافتاا لضيكؼ ا

كمػػا افتتحػػت الشػػبكة مػػؤخ انر ق ػػاة الازي ػرة مباشػػر مصػػر كذلػػؾ ب ػػد الح ػراؾ المصػػرم كت ػػى ب قػػؿ
الشأف الداخمي المصرم مى مستكيات مختمية كتقكـ بتيطية اأحداث الاارية فػي مصػر .كتبػرز إلػى
اا باػػا الازيػرة اإ اميزيػػة كهػػي ق ػػاة إخباريػػة الميػػة اطقػػة بالميػػة اإ اميزيػػة كلػػدياا يػػس اػػج الق ػػاة
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اإخبارية اأـ تقريبان مف حيث الشكؿ كالمضمكف كما تمتمؾ الشبكة مركز الازيرة لمدراسات كهك مركز
حػػديث ال اػػد سػػبيان كهػػك ي ػػى ب تػػاج كتقػػديـ الكتػػب كاأبحػػاث كالد ارسػػات ال مميػػة كالثقافيػػة كاأدبيػػة
المختميػة كمػػا تمتمػؾ الشػػبكة مركػز الازيػرة اإ المػي لمتػػدريب كالتطػكير كهػػك مركػز ي مػػؿ مػى تقػػديـ
الخ ػ ػػدمات التدريبي ػ ػػة لمص ػ ػػحيييف كاإ المي ػ ػػيف كلممؤسس ػ ػػات اإ المي ػ ػػة كم ػ ػػا يق ػ ػػدـ المرك ػ ػػز الخ ػ ػػدمات
االستشػػارية لممؤسسػػات الصػػحيية كاإ الميػػة المختميػػة .كأخيػ انر تمتمػػؾ الشػػبكة مكق ػان مػػى اإ تر ػػت هػػك
مكقع "الازيرة ت" كهك مكقع ثرم باأخبار كالتقارير المكتكبة كالمصكرة كالتحميالت كاآلراا كالمقاالت
كذك تصميـ كاخراج ف ػي متميػز كهػك يحظػى ب سػبة ارتيػاد اليػة اػدان مػى المسػتكل ال ربػي ( .بػد ا
 2012ص)59

ػر اا
فقد ككظيت قطر ق اة الازيرة لب اا صكرتاا الميان كفي مشاري اا السياسية في الم طقػة كص ا
مػػع م افسػػياا كلػػد ـ حميائاػا كبيضػػؿ الازيػرة احػػت قطػػر فػػي كسػػر االحتكػػار اإ المػػي الس ػ كدم
كحتى كاف كا ت الازيرة ال تسير حتمان ك مى الدكاـ كفؽ السياسة القطرية فػ ف كاكدهػا كأدااهػا كالثػكرة
اإ الميػػة التػػي أحػػدثتاا فػػي المش ػاد ال ربػػي كما ػا كام ػػؿ خػػدمت السياسػػة القطريػػة( .ار ػػكف 2014
ص)34

ي د اهتماـ الازيرة بالاماهير المصرية كتخصيص ق اة تبػث لمصػر كهػي الازيػرة مباشػر مصػر
أحػػد أدكات سياسػػة قطػػر تاػػا مصػػر كهػػذا يػػدؿ مػػى أف قطػػر لاػػا أطمػػاع فػػي مصػػر ككػػاف الاػػدؼ
الرئيس لاذا االهتماـ هك د ـ حميؼ مصرم كهـ اإخػكاف المسػمميف مػف خػالؿ الػدفاع ػ اـ كالتػركيج
لا ػػـ .كال ش ػػؾ أف إ ػػالـ الازيػ ػرة ك ػػاف م ػػؤثر ا ػػدان م ػػى الػ ػرأم ال ػػاـ المص ػػرم ب ػػدليؿ ال ا ػػاح الكاس ػػي
لإلخ ػكاف فػػي اال تخابػػات البرلما يػػة ك اػػاحاـ فػػي اال تخابػػات الرئاسػػية كدليػػؿ آخػػر مػػى يػػكذ اإ ػػالـ
القط ػػرم ف ػػي مص ػػر أف مص ػػر ب ػػد مظ ػػاهرات  30حزيػ ػراف (يك ي ػػك) (2013ـ) طالب ػػت بػ ػ الؽ ق ػػاة
الازي ػرة مباشػػر مصػػر كقامػػت بمالحقػػة إ المياػػا كهػػذا إف دؿ ف مػػا يػػدؿ مػػى يػػكذ اإ ػػالـ القطػػرم
داخؿ مصر.

 3.1.3.3األداة الدبموماسية:
ت تمد قطر فى سياستاا الخاراية مى أداة الدبمكماسية كأداة ااحة لتحقيؽ أهدافااال الكط ية

فى تحركاا خارج حدكدها ككا ت الدبمكماسية القطرية قد احت خالؿ ال قد الم صرؼ فى استخداـ
أسمكب الكساطة فى ال از ات التى تشادها الم طقة كاأقميـ كقد سارت الحككمات المت اقبة م ذ

م تصؼ تس ي ات القرف الماضي مى هذا ال اج؛ السيما في ال قد اأكؿ مف األيية الثالثة؛ فقبؿ
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ا دالع ش اررة ما بات يي رؼ بػ"ثكرات الربيع ال ربي" ا تاج أمير البالد في حي ه الشيص حمد بف خميية
ِّ
حكؿ الدكحة إلى كااة مميزة
آؿ ثا ي دبمكماسية تيىرِّكز مى الكساطات
كفض ال از ات؛ كهك ما ﱠ
لمكساطات الدكلية؛ فمف السكداف إلى أريتريا كمف لب اف إلى المصالحة اليمسطي ية كمف الصكماؿ إلى

اليمف لـ تكد قطر تترؾ از ن ا في الم طقة إال كأ ﱠدت فيه دكر الكسيط ( بدا .)2014
كقد شطت قطر في ل ب دكر الكسيط في ال از ات اإقميمية كالمشاركة بدكر قيادم في

المؤسسات الدكلية؛ حيث احت الدكحة في اـ (2008ـ) في التكسط إب ارـ "اتياؽ الدكحة" إ ااا

اأزمة السياسية في لب اف كفي اـ (2010ـ) كاف لاا شاط كاسع حيث تكسطت مف أاؿ كقؼ
إطالؽ ال ار في السكداف بيف حككمة الخرطكـ كمتمردم دارفكر إضافة إلى قياماا ب قد مصالحة بيف

الحككمة اليم ية كالحكثييف كما احت القيادة السياسية القطرية في طي ممؼ اليرب مع ليبيا بشأف

قضية لككيربي كالحصار اليربي الميركض

مى ليبيا كاستضافت قطر خالؿ

اـ (2011ـ)

حركتا :فتي كحماس لمتكقيع مى الكرقة المصرية كاتماـ المصالحة (ار كف  2014ص .)35-45كال
تقتصر كساطة الطرؼ الثالث ال ااحة مى الكساطة التي تقكـ باا الدكؿ ال ظمى مثؿ :الكاليات

المتحدة أك ركسيا ف ف ااكد الكساطة التي تقكـ باا دكؿ صييرة الحاـ أك متكسطة تككف في ب ض

ر ايدان ك ااحة بشكؿ كبير( .السمطاف  2012ص)17
اأحياف خيا ان

ػترتيايان لم ظػاـ السياسػي فػي
يمثؿ االهتماـ القطرم بأدكار الكساطة فػي اأزمػات اإقميميػة هػدفان اس ا

قطػػر يسػػتادؼ تػػكفير الحضػػكر اإقميمػػي كالػػدكلي لاػػا كبمػػا يت اسػػب مػػع كك اػػا دكلػػة صػػييرة تيتقػػر
ل اصػػر القػػكة الشػػاممة لممارسػػة التػػأثير اإقميمػػي كالػػدكلي؛ كبالتػػالي يمكػػف فاػػـ محػػاكالت الكسػػاطة التػػي
قامت باا في مميات :دارفػكر كلب ػاف كأفيا سػتاف مػف م طمػؽ البحػث ػف دكر إقميمػي( .الزيػات 2014
ص)13

كفي ظؿ هذا ال ااح القطػرم كالػذم تػكازم م ػه فشػؿ القػكل اليا مػة اإقميميػة كالدكليػة اأخػرل فػي
ػرؼ المت از ػػة كقػػد خػػدـ هػذا المكقػػؼ
حمحمػة المميػػات يسػػيان ت ػػززت سػػم تاا ككسػػيط محايػػد بػػيف اأطػ ا
المحايػػد ال ديػػد مػػف المصػػالي القطريػػة؛ إذ سػػا د فػػي ب ػػاا ال القػػة الخاصػػة بقطػػر كصػػديقة لماميػػع فػػي
ػرع اإقميمػي
الم طقة؛ كبالتػالي ككااػة محتممػة لالسػتثمار فضػالن ػف حمايػة قطػر مػف تػدا يات الص ا
مف خالؿ الز ـ بأ اا ليست دكة أحد؛ هػذا إلػى اا ػب ت زيػز مكا ػة الدكحػة ال الميػة( .ار ػكف 2014
ص )3

كيراع ال ااح القطرم في دة كساطات إلى أسباب تتػكفر فػي قطػر كال تتػكفر فػي الػدكؿ ال ربيػة
التقميدي ػػة؛ فػ ػ ف الكس ػػيط يا ػػب أف يك ػػكف ممتمكػ ػان لمم ػػاؿ أف الم ػػاؿ م ػػف الطبي ػػي أ ػػه يس ػػتطيع حمحم ػػة
الخالفػػات ككقػػؼ ال از ػػات ككػػؿ الكسػػاطات القطريػػة كػػاف سػػبب ااحاػػا هػػك اسػػت داد قطػػر لػػدفع أمػكاؿ
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لطرفي ال ػزاع كالسػبب الثػا ي هػك الػد ـ اأمريكػي فػأطراؼ ال ػزاع

ػدما ت مػـ أف كراا الااػد القطػرم

د ـ أمريكي بالتأكيد ستقبؿ برأم قطر فماػرد كاػكد اسػـ الكاليػات المتحػدة فػ ف ذلػؾ بحػد ذاتػه

صػر

قكة يتيي لمقيادة القطرية التحرؾ بحرية كفرض التسكيات التي تريدها.
استطاع القطريكف ال ااح في التكسط في دة قضايا؛ فيي ا كب مصر قاد القطريكف الااكد فػي
بمرقبػػة الكضػػع ػػف ب ػػد.
السػػكداف لتحقيػػؽ السػػالـ بػػيف الحككمػػة كمتمػػردم دارفػػكر فيمػػا اكتيػػت القػػاهرة ا
كفي ا كب الس كدية ا خرط القطريكف أيضان مػع الحككمػة اليم يػة كالمتمػرديف الحػكثييف فػي محادثػات
ػرؾ اليم ػػي فيمػػا كا ػػت الريػػاض اتخػػذت مكقػػؼ الم ػػارض مػػف
ف ػػالكا ثقػػة الط ػرفيف إلػػى أف ا طمػػؽ الحػ ا
الحكثييف بسبب خمييتاـ المذهبية حيث ي تمكف لممذهب الشػي ي الزيػدم الػذم ت اصػبه المممكػة ال ػداا
كسػ ت أيضػان السػ كدية إلػػى رقمػػة الكسػػاطة القطريػػة لمحػػد مػػف تػػأثير تمػػؾ اإمػػارة الصػػييرة فػػي حػػديقتاا
الخميية التقميدية .ك احت الكساطة القطرية ب ااا اأزمة المب ا يػة بتكقيػع اتيػاؽ الدكحػة ػاـ (2008ـ)
بػػيف اليرقػػاا المب ػػا ييف فػػي الكقػػت الػػذم فشػػؿ فيػػه اآلخػػركف فاسػػتطا ت الظيػػر بػػدكر فػػي لب ػػاف ي ػػافس
الػػدكر الس ػ كدم كاف كػػاف يػػرل الػػب ض أ ػػه ل ػكال المباركػػة مػػف القػػكل اإقميميػػة كالدكليػػة كمػػف ضػػم اا
الس كدية لما رأل االتياؽ ال كر( .شراب  2014ص)67

ػرؼ المب ا يػػػة
ك ػػاف لماا ػػد الدبمكماس ػػي كالسياسػ ػػي القط ػػرم تائا ػػه اإياابي ػػة فػػػي ام ػػع ك ػػؿ اأط ػ ا
(الم ارضة كالمكاالة) مى طاكلة كاحدة في الدكحة بيية التكصؿ إلى صيية تكافقية في إطػار (مبػادرة
الدكحة) التي خرات تحت ر اية أمير قطر ب دد مف ال قاط الاكهرية التي كض ت حدان ال زالؽ البالد
إلػػى حػػرب أهميػػة اديػػدة كأسسػػت لكضػػع سياسػػي مسػػتقر تمثػػؿ فػػي ا تخػػاب رئػػيس لب ػػا ي هػػك ال مػػاد
ميشػػاؿ سػػميماف كتشػػكيؿ حككمػػة ائتالفيػػة تكاػػت مسػػيرتاا فػػي اال تخابػػات ال يابيػػة التػػي اػػرت فػػي أيػػار
(مػايك) (2009ـ) برئاسػػة سػ د الحريػػرم كتكك ػػت مػف مختمػػؼ الطكائػػؼ كالمكك ػات السياسػػية المب ا يػػة.
( بد الكاحد  2010ص)122

كفيمػػا يت مػػؽ بأزمػػة دارفػػكر اػػاات ثم ػرة الااػػكد الدبمكماسػػية القطريػػة التػػي تكاػػت بػػالتكقيع مػػى
فبريػػر) (2010ـ) مػػف قبػػؿ الحككمػػة السػػكدا ية
اتياقيػػة كقػػؼ اطػػالؽ ال ػػار فػػي الدكحػػة فػػي  17شػػباط ( ا
كحركة ال دؿ كالمساكاة ب د ػاـ مػف اتياقيػة اإطػار بر ايػة أميػر قطػر كالرئيسػاف التشػادم كاأريتيػرم
كاذا كػػاف االتيػػاؽ قػػد ػػص مػػى كقػػؼ إطػػالؽ ال ػػار الػػذم دخػػؿ حيػػز الت ييػػذ

ػػد م تصػػؼ  18شػػباط

فبرير) ف ف االتياقية اشترطت مشاركة حركة ال دؿ كالمساكاة في مستكيات السمطة كافػة كأف تؤسػس
( ا
هػػذ الحركػػة "حزب ػان سياسػػيان" ضػػمف إطػػار الت دديػػة الحزبيػػة كالسياسػػية كمؤم ػان بتػػداكؿ السػػمطة سػػمميان
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ػرح الم تقمػيف كالت ػكيض
كدمج مقاتمي حركة التمرد في كحدات الايش كالشػرطة فضػالن ػف إطػالؽ س ا
االشترؾ بمميارم دكالر في ص دكؽ إ ادة ب اا السكداف ( .بد
ا
لم ازحيف كت مية كاإقميـ إذ قررت قطر
الكاحد  2010ص)125

ػرئيمييف فػي المياكضػات
كأما مػى الاباػة اليمسػطي ية سػ ت قطػر لمتكسػط بػيف اليمسػطي ييف كاإس ا
ػرئيؿ
ػرئيؿ حيػث رضػت قطػر الكسػاطة بػيف حمػاس كاس ا
الدائرة بي اـ مستيمة القاتاا الايػدة مػع إس ا
مزحمان لدكرها في هذا الممػؼ
في اـ (2008ـ) إالﱠ أ اا لـ تكفؽ في ذلؾ كالذم ا تبر مصريان دك ار ا
كل بت الدكحة دك انر فا الن في المصالحة اليمسػطي ية م ػذ بػدأ ت ػازع الصػالحيات بػيف الرئاسػة بقيػادة فػتي
كبػػيف الحككمػػة بقيػػادة حمػػاس التػػي شػػكمتاا ب ػػد ااحاػػا فػػي ا تخابػػات ػػاـ (2006ـ) كخػػالؿ ال ػػدكاف
اإسرئيمي مى زة امي (2008ـ–2009ـ) افست قطر كؿ مف مصر كالس كدية في الػد كة إلػى
ا
قمة ربية بادؼ قيادة ااد م سؽ لكقؼ الحرب( .شراب  2014ص)68-67

كت ػػد الكسػػاطات القطريػػة التػػي قامػػت باػػا كسػػاطات هزيمػػة سػػر اف مػػا فقػػدت تأثيرهػػا كذلػػؾ يؤكػػد
ال ظريػػة التػػي تقػػكؿ بػػأف أطػراؼ ال ػزاع التػػي قبمػػت الكسػػاطة القطريػػة قبمػػت ذلػػؾ بسػػبب الحصػػكؿ مػػى
المػػاؿ كهػػذا يؤكػػد أيضػان أف قطػػر يػػر م يػػة بحمحمػػة المشػػكمة مػػف اػػذكرها فقػػط م يػػة بػػالظاكر مػػى
أ اػػا كسػػيط كقامػػت بحػػؿ المشػػكمة حتػػى لػػك ظاهري ػان؛ فػ ف الاػػدؼ لػػيس حػػؿ المشػػكمة كلكػػف الاػػدؼ هػػك
ال يكذ القطرم كهذا ي كد أيضان ل ػدـ امػتالؾ قطػر اأدكات التػي تابػر أطػراؼ ال ػزاع مػى االلتػزاـ بمػا
تـ االتياؽ ميه.

 2.3.3أىداؼ السياسة الخارجية القطرية:
تس ى الدكلة القطرية مف خالؿ سياستاا الخاراية إلى ا تااج سياسات راسخة تحقؽ طمكح
كمصالي الش ب القطرم كمصالي الدكلة االستراتياية

كفى سبيؿ ذلؾ اتخذت مامك ة مف الكسائؿ

كاالارااات الكييمة بتحقيؽ هذ اأهداؼ كالتي تتمحكر في اآلتي:

 1.2.3.3المحافظة عمى استقالؿ الدولة و سيادتيا و أمنيا القومي:
ك يككف ذلؾ مف خالؿ:
محاكلة إقامة القات ايدة كمتكاز ة مع محيطاا اإقميمي كالدخكؿ في تحاليات مختمية

المظاهر مع

يرها مف الدكؿ ك الدخكؿ في م اهدات رسمية ك تكتالت

كاقتصادية تحقؽ لاا أم اا القكمي كتحافظ مى استقاللاا السياسي كالسيادم.
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كفى هذا االطار تس ى الدكلة إلى الحصكؿ مى االستقالؿ الذاتي

كرسـ مسار مستقؿ ف

التحرر مف فمؾ المممكة ال ربية الس كدية كالتي كا ت ليترة
دكؿ الخميج مف خالؿ زيادة يكذها ك ٌ
طكيمة ال بان إقميميان صيي انر في ظؿ المممكة ال ربية الس كدية ير أف سياسة الدكحة الخاراية

تتصؿ
التكس ية ابتميت بالحسابات المخطئة ك ٌ
التحديات المحمٌية كالضيكط الدكلية كهي كماا قضايا ٌ
ٌ
ب القة الدكحة مع الرياض .ك تياة لاذ ال كسات تضااؿ دكر قطر اإقميمي كفي المستقبؿ
المراي أف يبقى يكذها الخاراي خاض ان إلى تكايه المممكة ال ربية الس كدية (لي ا
الم ظكر مف
ٌ
الخطيب .)2014
لقد ا تاات قطر سياسة خاراية تقكـ مى مبدأ الكساطة في الم از ات االقميمية كقد كس
كضع مبدأ الكساطة في قمب أهداؼ السياسة الخاراية القطرية كالًّ مف خصكصية دكافع القيادة

المسرحيف
القطرية كادراكاا بأف مثؿ هذ الخطكة تكفٌر فرصة لمدفاع بشاا ة ف استقاللية البالد مى
ى
تحكلت الكساطة الدبمكماسية إلى صر رئيس مف
اإقميمي كالدكلي (أكلريكسف  )2014ك مية ٌ
اصر السياسية اإقميمية المستقمة كالتاديدية لقطر ما ميزها ف اي ار اا في ٍّ
كؿ مف الخميج كم طقة

الشرؽ اأكسط كك ٌؿ.

 2.2.3.3زيادة قوة الدولة :
ك يرتبط هذا الادؼ بالادؼ اأكؿ بؿ هك اأداة ك الكسيمة لمحياظ مى سيادة الدكلة ك أم اا فقكة

الدكلة هي مزيج مركب مف مامك ة مف ال كامؿ السياسية ك االقتصادية كالبشرية ك الايرافية

كالتك كلكاية ك ال يسية إلى ير ذلؾ ك قكة الدكلة هي التي تحدد سياستاا الخاراية أف السياسة

الخاراية ترتبط ك تست د إلى قكة الدكلة.

فبي ما كا ت قطر تست د تاريخيان في حماية يساا مف القكل الكبرل المايم ة كتستمد القكة

م اا ف ف ظاكر الكاليات المتحدة في المراحؿ اأخيرة في مكقع الدكلة الضام ة لقطر التي س ت إلى

الحصكؿ مى الحماية اأميركية في أ قاب ااتياح الككيت لكف كاف كا ت قطر تقبؿ ال بااة اأم ية

اأميركية بامت اف تدأب قيادتياا مى الس ي إلى ت كيع ا تمادها مى الكاليات المتحدة اأمر الذم
مايحد مف قدرة الكاليات المتحدة مى ممارسة ضيكط مياا كأكثر
التحرؾ
يتيي لقطر حرية أكبر في
ٌ
ٌ

مف ذلؾ بما أف التاريص ي مٌم ا أف سمطات الكصاية ترحؿ في ااية المطاؼ مف الحكمة أف تست ٌد
قطر لمثؿ هذا االحتماؿ (ركبرتس .)2013
لذلؾ س ت لمحصكؿ

مى دكر إقميمي أكبر في إطار زيادة ال يكذ اإقميمي كفي إطار

استراتياية دكلة قطر اإقميمية التي تس ى إلى إحداث تكازف بيف القكل في الم طقة ف ف ذلؾ كض اا
في مكقؼ بالغ الحساسية مف خالؿ د ماا لمقكل الصا دة في الدكؿ التي طالاا التييير كالتي تمثﱠؿ
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ب ضاا في تيارات اإسالـ السياسي حيث تطمﱠب ذلؾ مف الدكحة التحرؾ بحذر ل دـ إثارة الاار

الشمالي "إيراف" مف ااة كب ض دكؿ الخميج التي ص يت الحقنا اما ة اإخكاف المسمميف مى أ اا
ت ظيـ إرهابي محظكر مف ااة أخرل.
طا في سياسة "التأثير كال يكذ"؛ بيضؿ تيير الم اخ
لقد استطا ت دكلة قطر أف تقطع شك ن

السياسي الذم اـ ف تقطٌع أكصاؿ الب يات الايكسياسية لمم طقة بي ؿ كقائع ثكرات الربيع ال ربي.
كيبدك ﱠ
أف هذا الم طؼ في السياسة الخاراية القطرية يؤشر

مى إيما اا بأ اا باتت تمتمؾ

االستقاللية في قرارها حيث أصبحت مدركةن ككاثقةن في أ اا تستطيع مف خالؿ مكاقياا أف تككف ندا

لدكؿ إقميمية في الم طقة ( بدا .)2014

ا تاات قطر سياسة خاراية تكس ية كب ار ماتية في آف في سياؽ س ياا إلى الحصكؿ مى

دكر إقميمي أكبر راه ت هذ الدكلة الخمياية الصييرة

مى ذكم ال يكذ ك مى مااراة التيارات

السياسية كاال خراط مع ااات فا مة مت ٌددة حتى المتقمٌبة م اا مثؿ الاما ات الااادية أما أ شطتاا
تطكرت مف التركيز مى الكساطة بيف اأطراؼ المت از ة إلى
مى ص يد السياسة الخاراية فقد ٌ
تمكيؿ كتدريب المامك ات ال سكرية بصكرة مباشرة (الخطيب .)2014

فالدكر القطرم في م طقة الشرؽ اأكسط تصا د بقكة خاصة في أ قاب ثكرات الربيع ال ربي

ممثال في ق كات الازيرة لد ـ الاما ات
حيث سخرت الدكحة يكذها المالي كالسياسي كاإ المي
ن
اإسالمية ك مى رأساا اما ة اإخكاف المسمميف كمف ه ا فقد برزت قطر كال ب رئيسي في مسا دة

الكاليات المتحدة اأمريكية في ب اا القات مع اأحزاب اإسالمية الاديدة في الم طقة

ك تياة

لمس ي القطرم الحثيث في إ ادة بمكرة الترتيبات اإقميمية في الم طقة ب د الثكرات تكترت القاتاا مع
اي ار اا في الخميج حيث أضحى لمدكحة يكذ كاضي في المميات اإقميمية الم قدة في الم طقة مثؿ

الحرب مى اإرهاب كاأزمة السكرية كالميبية بؿ تخطى الدكر القطرم دكر قكل إقميمية تقميدية أخرل
مثؿ الس كدية كمصر (م شاكل .)2015
رأت قطر في اال تياضات ال ربية التي ا دل ت في ال اـ  2011فرصة سياسية ليرض يساا
كال ب إقميمي بيد أف مسار الربيع ال ربي ش ٌكؿ اختبا انر لب ار ماتيتاا كي كد السبب في ذلؾ ازئيان
إلى القاتاا اإيديكلكاية مع اما ة اإخكاف المسمميف التي ظٌت الدكحة أف مف شأ اا أف تضمف
كالا حمييتاا اإسالمية هذ

كلذا ألقت قطر بثقماا كراا اما ة اإخكاف في البمداف التي تشاد

تحكالت أم مصر كتك س كاليمف كليبيا.
ٌ
إف ر بة قطر في أف تككف طرفان م يان كصاحب مصمحة في الحككمات الاديدة في البمداف

تتصكر أ اا تممؾ أفضؿ فرصة
تحكؿ دف تاا إلى أف تد ـ الاما ة التي كا ت
التي ٌ
ٌ
تمر في مرحمة ٌ
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لمكصكؿ إلى السمطة ماليان كسياسيان كبالتالي لحماية مصالي قطر كمع ذلؾ لـ ت اي اليرص التي

أتيحت ل اما ة اإخكاف التي أثبتت أ اا ت ا ي مف أكاه قصكر خطيرة في ال ديد مف البمداف
(الخطيب .)2014

 3.2.3.3تطوير المستوى االقتصادي لمدولة:
ك الذم ي تبر هدؼ هاـ مف أهداؼ الدكلة بؿ أف كاكد الدكلة يست د إلى كاكد قا دة

اقتصادية يتكفر فياا الحد اأد ى مف الثركة الكط ية كفى هذا الصدد تس ى دكلة قطر إلى تأميف
كحماية مكاردها االقتصادية أكالن مف خالؿ حماية أمف الطاقة إذ تبٌت البالد سياسة خاراية شطة
كحاكلت سج تكازف بيف مصالي مت افسة بسبب حااتاا إلى حماية أمف هذا المكرد الطبي ي.
م حت ثركات المكارد الضخمة هذ ا بان إلى ا ب مع الحاـ الصيير ل دد السكاف اأصمييف

كحرر اإمارة مف الضيكط االاتما ية-
المسؤكليف القطرييف فسحة كاس ة مف حرية الم اكرة
ٌ
االقتصادية التي ي ا ي م اا اي ار اا اأكبر في الم طقة .كمع الكقت تراـ هذا يسه في شكؿ مخزكف
ماـ مف القكة ال ا مة ك ٌزز شارة قطر الدكلية
الص ا ية كال اشئة.

الكة مى خمؽ ركابط مستدامة مع االقتصادات

هذا يتطمب إقامة تكازف دقيؽ في ال القات اإقميمية كالخاراية إف تطكير قطر إ تاااا مف
الياز الطبي ي مكٌاا مف ت كيع القاتاا فبسبب أهمية الياز الطبي ي القطرم بال سبة إلى أمف الطاقة
في بمداف دة حكؿ ال الـ مف خالؿ اتياقات ب يدة المدل بات لم ديد مف الال بيف الخاراييف مصمحة
في اأمف القطرم كاالستقرار اإقميمي .كما أف تحرؾ قطر كي تككف مى رادار ممية ص ع القرار

اإقميمي كالدكلي ااا ب د فترة مف االحتكاكات الكبيرة كالتكتٌرات الحدكدية مع الس كدية في أكائؿ
التس ي يات (أكلريكسف . )2014
المساؿ كالتي يمكف
كفي هذا السياؽ ت درج االستراتياية القطرية في تصدير الياز الطبي ي ي
كصياا بأ اا سياسة اقتصادية محٌكة تيييد مف إمدادات الياز الكافرة التي تممكاا قطر كتربط البالد
بمامك ة مف الدكؿ المامة حكؿ ال الـ مف خالؿ محكر الطاقة كاالقتصاد فالبمداف التي ت تمد مى
قطر لمحصكؿ مى سبة كبيرة مف احتياااتاا مف الياز مثؿ المممكة المتحدة كالياباف كالصيف تاد

تادد أمف الطاقة لدياا فيي م طقة
يساا
مضطرة إلى د ماا في حاؿ كااات مشكمة خطيرة ٌ
ٌ
مضطربة حيث تست رض إيراف ضالتاا باستمرار ك البان ما تادد ب الؽ مضيؽ هرمز (الممر

الضيؽ الذم يش ٌكؿ م يذان بحريان لمخميج اليارسي) يرتدم االرتباط مع هذ البمداف أهمية بال سبة إلى
ٌ
قطر كتمت اا بالرخاا المستمر كمف الم ظار ي ه ف ف مف شأف ال القات المست دة إلى التكافؿ
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الشديد في مااؿ الطاقة أف تكفٌر د مان أساسيان لقطر في المحافؿ الدكلية أك في س ياا إلى استقطاب
االستثمارات اأا بية(ركبرتس .)2013
فباإضافة إلى ما سبؽ تس ى السياسة الخاراية القطرية إلى تحقيؽ هدؼ آخر في هذا المااؿ

كقكتاا
كهك ت كيع االقتصاد القطرم زيادة االستثمارات الخاراية القطرية كتستخدـ في ذلؾ صكرتاا ٌ

ال ا مة إلى ٍّ
حد كبير مف خالؿ االرتباط الكثيؽ بالحركات الثكرية كالذم يمكف أف ي كد مياا بال يع

مميزة مع
مى المستكييف الخاراي كالداخمي .إذا احت قطر في إقامة القات طبي ية أك ربما ٌ
الحككمات الاديدة في مختمؼ أ حاا الم طقة لتحؿ مكاف ال القات المشحك ة القديمة أم مع ظاـ
مبارؾ في مصر ك ظاـ القذافي في ليبيا فقد يحقٌؽ لاا هذا أيضان فكائد اقتصادية مف خالؿ ت زيز
التبادؿ التاارم كاالستثمارات(روبرتس )2013

 4.2.3.3العمؿ عمى تدعيـ أسس السالـ اإلقميمي و الدولي:
ترتكز

قيدة دكلة قطر السياسية في مااؿ ال القات الدكلية مى تكطيد السمـ كاالستقرار؛

فالمادة الساب ة مف الدستكر القطرم ت ص مى أف السياسة الخاراية لمدكلة "تقكـ مى مبدأ تكطيد

السمـ كاأمف الدكلييف" .كت تمد السياسة الخاراية القطرية مى مامك ة مف الثكابت أهماا :تشايع
فض الم از ات الدكلية بالطرؽ السممية كد ـ حؽ الش كب في تقرير مصيرها ك دـ التدخؿ في

اأمـ المحبة لمسالـ (.بدا  )2014كهذ الكساطة باتت ىم مىمان
صت المادة الساب ة مى كاه
في يساف/إبريؿ  2003حيث ٌ

الشؤكف الداخمية لمدكؿ كالت اكف مع
بار انز في الدستكر القطرم الذم أ ًيق ٌر
الخصكص مى أف السياسة الخاراية القطرية "تقكـ مى مبدأ تكطيد السمـ كاأمف الدكليﱠيف

ف

كمف خالؿ ا تااج مبدأ

فض الم از ات الدكلية بالطرؽ السممية"(.أكلريكسف )2014
طريؽ تشايع ٌ
التكاه في
يسس الم طقية لاذا
ٌ
الكساطة التي اتب تاا الدبمكماسية القطرية كالتي كضع اأمير اأ ي
أيمكؿ/سبتمبر  2007حيف أبمغ الام ية ال امة لألمـ المتحدة بأف "ال از ات الرئيسة في ال الـ
أصبحت كبيرة لمياية بحيث ال تستطيع دكلة كاحدة م الاتاا ب يساا"( .أكلريكسف )2014

خالصة:
في هذا اليصؿ تـ دراسة ثالث محاكر رئيسة كهي محددات السياسة القطرية تاا مصر
كتمثمت هذ المحددات في "المحدد السياسي" ك"المحدد اإ المي" ك"المحدد االقتصادم" كمف خالؿ
دراسة هذ المحددات تبيف أف السياسة القطرية تامع بيف هذ المحددات لتشكيؿ قكة قطرية ظمى

لس ياسة خاراية ف الة كمؤثرة كلكف بطريقة حديثة كهي القكة الذكية حيث ام ت قطر بيف القكة
ال ا مة مف خالؿ ق اة الازيرة كالقكة االفتراضية مف خالؿ استخداـ التك كلكايا في كافة المااالت

كاستخداـ القكة الصمبة مف خالؿ االقتصاد ف ف الامع بيف هذ الثالث أشكاؿ مف القكة ي تبر قكة
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ذكية كمف الكاضي أف المخطط القطرم في استخداـ القكة الذكية كاف ااحان إلى حد كبير كالدليؿ هك
يكذ قطر اإقميمي الكبير حيث أصبحت قطر تزاحـ الدكؿ ال ربية الكبرل

مى ال يكذ اإقميمي

كباأخص مصر في ظؿ ترااع القكل ال ربية .كقامت قطر باستخداـ اأمكاؿ بشكؿ ايد مف أاؿ

تمرير سياستاا اإقميمية فتدخمت في كساطات كمبادرات كبرل ككاف اإ الـ القطرم مسا دان ايدان
لمسياسة القطرية الخاراية؛ فكاف بمثابة أداة حربية يتـ استخداماا مف قبؿ قطر لت ييذ مخططاتاا

السياسية في الم طقة.
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انسياسة انقطزية جتاه احلزاك انشعبي ادلصزي
مقدمة

 .1.4أبعاد السياسة القطرية تجاه الحراؾ الشعبي في مصر (2111ـ)

 .2.4دور اإلعالـ القطري بعد مظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)
 .1.2.4طبيعة مظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)

 .2.2.4دعـ ومناىضة اإلعالـ لمظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)
 .3.2.4اإلعالـ القطري بعد مظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)

 .3.4عالقة قطر باإلخواف المسمميف
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مقدمة:

ي ػػد هػػذا اليصػػؿ حػػافالن بالقضػػايا المامػػة حيػػث يت ػػاكؿ دكر كأب ػػاد السياسػػة القطريػػة فػػي ثػػكرة 25

كا كف الثا ي (ي اير) (2011ـ) مف خالؿ اأداة التي تستخدماا السياسية الخاراية القطرية كهػي ق ػاة
الازيرة حيث كا ت قطر مف الدا ميف اأساسيف لمثػكار فػي ميػداف التحريػر مػف خػالؿ التركيػز مػياـ
ك مى مظاهراتاـ مما أدل إلى إ الؽ ق ػاة الازيػرة فػي مصػر .كمػف القضػايا المامػة التػي يدرسػاا هػذا
اليصؿ هي مظاهرات  30حزيراف (يك يك) (2013ـ) كدكر اإ الـ القطرم في ال مؿ ضػدها كدكر
اإ الـ ب دها ككيؼ كاف اإ الـ القطرم يقؼ بقكة إلى اا ب اإخكاف المسمميف .كأما المحكر اأهػـ
في هذا اليصؿ هك البحث فػي القػة قطػر بػاإخكاف المسػمميف كدكافػع هػذ ال القػة ك تائااػا ككيػؼ
التقت مصالي قطر م اـ.

 .1.4المبحث األوؿ:

أبعاد السياسة القطرية تجاه الحراؾ الشعبي في مصر (2111ـ)

يمكف أف يصؿ القة ق اة الازيرة بمصر بيترة زم ية شكمت فاصالن لطبي ػة ال القػة بي امػا كهػي
الح ػراؾ الش ػ بي المصػػرم فػػي  25كػػا كف الثػػا ي (ي ػػاير) (2011ـ) .كلياػػـ طبي ػػة ال القػػة ال بػػد مػػف
تيصيماا أكالن م ذ ما قبؿ الحراؾ فمـ تخؿ ال القػة بػيف مصػر كق ػاة الازيػرة مػف التػكتر بسػبب برامااػا
كهذا التكتر كاف بسبب ت اكؿ الق اة لألكضاع الداخمية المصرية كالسياسػات الداخميػة كالخارايػة لم ظػاـ
المصػػرم كقضػػايا الحريػػات كالت ػػذيب فػػي أقسػػاـ الشػػرطة المصػرية كقضػػية اأقبػاط كقضػػية ال القػػات
المصرية مع الكاليات المتحدة كقضية القتاا مػع إسػرائيؿ كقضػية حصػار قطػاع ػزة كا ػالؽ م بػر
رفي البرم كقضية دكر مصر خالؿ ال دكاف اإسرائيمي مى قطاع زة ااية اـ (2008ـ) ( بد ا

 2012ص.)84
لقد ركزت ق اة الازيرة قبؿ الحراكات ال ربيػة مػى كػؿ مياصػؿ اليسػاد داخػؿ الحككمػات كاأ ظمػة
ككأ اا كا ت تبحث ف ثيرات لتضخماا كتا ؿ م اػا قضػايا مثيػرة لمػرأم ال ػاـ كقػد الحظػت اأ ظمػة
ال ربيػػة م ػػذ البدايػػة أف مشػػركع ق ػػاة الازيػرة هػػك ضػػدها فبػػادرت أ مباػػا إلػػى إ ػػالؽ مكاتباػػا .كفػػي رأم
الباحث ف ف الازيرة استطا ت إق اع الش كب ال ربية أ اا م اـ كلكف في الحقيقة ف اا لـ تكػف م اػـ
بؿ كا ت ضد اأ ظمة ال ربية كه اؾ فرؽ كبير بيف االث يف أ ػه فػي الحالػة اأكلػى

ػدما تكػكف مػع

الش ػ كب فمػػيس بالضػػركرة أف تكػػكف ضػػد اأ ظمػػة ك ػػدما تكػػكف ضػػد اأ ظمػػة ف اػػا تسػػتخدـ اسػػتمالة
كت اطؼ الش كب كتثكيرها ضد حكاماا.
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كي ػربط الكثي ػركف الػػدكر القطػػرم فػػي الح ػ ارؾ ال ربػػي مػػع بػػدايات ا طػػالؽ االحتاااػػات مػػف خػػالؿ
تيطية ق اة الازيرة بصػكرة مركػزة لألحػداث كالمظػاه ارت كفتحاػا الماػاؿ أمػاـ م ارضػي ال ظػاـ لمت بيػر
ػػف مػ ػكاقياـ كمط ػػالباـ أك م ػػف خ ػػالؿ اتخاذه ػػا مكاق ػػؼ سياس ػػية دا م ػػة لمطال ػػب الم ارض ػػة كالق ػػكل
االحتاااية داخؿ تمؾ الدكؿ كلكف المتابع كال ارصد لمسمكؾ كالتحرؾ القطرم مى الساحة ال ربية قبيؿ
مكاة الح ارؾ ال ربي يممس ب ض مظاهر التحرؾ القطرم فػي إطػار تػد يـ فكػرة التمػرد كالخػركج مػى
اأ ظمػة ال ربيػػة كذلػػؾ فػػي إطػار تأديػػة قطػػر لػػدكر يسػاهـ فػػي تبكئاػػا قيػػادة الم طقػة مػػف خػػالؿ تأليباػػا
لممكاطف ال ربي مى ب ض ال ظـ ال ربية مبرزة سكااتاـ مف فساد كاستبداد (شراب  2014ص.)138

ككػػاف اسػػتقباؿ قطػػر لمح اركػػات ال ربيػػة امػػة كالحػراؾ المصػػرم خاصػػة بطريقػػة مختميػػة ػػف يرهػػا
مف الدكؿ ال ربية فمقػد بػدت بمػدان متحيػ ازن كمتميػ انز فػي الترحيػب كد ػـ الحػ ارؾ ال ربػي بػال تحيػظ؛ ككأ اػا
اليرصة التي كا ت ت تظرها لتأكيد يكذها كمكق اا اإقميمي؛ فأطمقػت ال ػاف لترسػا تاا اإ الميػة د مػان
لمحراؾ ككثيت شاطاا الدبمكماسي كأ دقت أمكالاا كحتى لـ تدخر اادها في تقديـ الػد ـ ال سػكرم
كما حصؿ في ليبيا كلكف اأهـ كاف الدكر اإ المي (الحركب  2012ص.)3

ف ذا كاف الدكر اإ المي القطرم مف خالؿ ق اة الازيرة هك اأبرز في د ـ ح ارؾ تػك س كمصػر
لمحرؾ في ليبيا كسكريا لػـ يػدخر ااػدان كاالﱠ بذلتػه فػالقطريكف تكلػكا الرئاسػة الدكريػة
ا
كاليمف ف ف د ماا
لاام ة الدكؿ ال ربية في اـ (2011ـ) ب دما حمكا مكاف فمسطيف في قيادة هذ الدكرة ال صيبة مى
الم طقة ال ربية طالبيف مف اليمسطي ييف أف يت حكا أف أحداث الح ارؾ ال ربي كا ت أكثر حساسية مف
أف يتكالها اليمسطي يكف ) Others 2012, p. 23؛.)Amin

تبػػايف المكقػػؼ القطػػرم مػػف تمػؾ الح اركػػات ك مػى أرسػاا الحػراؾ المصػػرم الػػذم كػػاف لػه أبمػغ اأثػػر
ػزت السياسػػة الخارايػػة القطريػػة ه ػذا التػػأثير الػػذم ي ػرتبط بطبي ػػة الحػػاؿ بالػػدكر القطػػرم فػػي
مػى مرتكػ ا
الم طقػػة قبػػؿ ه ػذ الح اركػػات كم ػػا آؿ إلي ػه ب ػػدها .اسػػت دت قطػػر ف ػػي دكره ػا كيا ػػؿ إقميمػػي شػػط قب ػػؿ
تكزت أساسية كأهماا اأداة االقتصادية كالدبمكماسية ال ا مة مػف خػالؿ
الحراكات ال ربية مى دة مر ا
ق ػػاة الازيػرة اليضػػائية كل ػػب دكر الكسػػيط فػػي ال از ػػات اإقميميػة .فيمػػا تميػػز دكر قطػػر فػػي الح اركػػات
تكزت ك مػى الػر ـ مػف أف هػذ الح اركػات فتحػت
ال ربية بالتدخؿ المباشر فياا ا تمادان مى يس المر ا
اآلفاؽ أماـ قطر لم ػب دكر مػؤثر إالﱠ أ اػا خسػرت إلػى حػد ب يػد مػا كا ػت قػد ب تػه مػف حيػث الصػدقية
كدكلة محايدة ك مى القة ايدة مع اميع دكؿ الم طقة؛ حيث تب ػت مطنػا مميػ انز لسياسػتاا الخارايػة
ي كس مخاكفاا كمصالحاا (ار كف  2014ص.)30
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اتسمت سياسية الدكلة الخاراية م ػذ تػكلي الشػيص حمػد بػف خمييػة آؿ ثػا ي مقاليػد الحكػـ فػي الدكلػة
ػػاـ (1995ـ) بالحي ػػاد كل ب ػػت دك انر ف ػػا الن ككس ػػيط لتحقي ػػؽ اأم ػػف كالس ػػمـ ال ػػدكلييف م ػػرك انر بمرحم ػػة
ا طالقػػة أحػػداث الح اركػػات ال ربيػػة فػػي أكاخػػر ػػاـ (2010ـ) كبػػدايات ػػاـ (2011ـ) حيػػث ا ػػرج
مسػ ػػار السياسػ ػػة الخارايػ ػػة لمدكلػ ػػة مػ ػػف الحيػ ػػاد إلػ ػػى التػ ػػأثير مػ ػػف خػ ػػالؿ اأدكار التػ ػػي اضػ ػػطم ت باػ ػػا
الدبمكماسية القطرية إقميميان ك ربيان كدكليان خالؿ تمؾ اليترة (اماؿ  2014ص.)25

لقد د مت قطر الحراكات ال ربية م ذ بدايتاا بر ت بئة الشػارع ال ربػي كتحريكػه كتػذكير بقضػايا
كمظالمػه كا ازلػػة الق ػػاع ػػف الػػدكر السػمبي الػػذم كػػاف يقػػكـ بػػه الحكػػاـ ال ػػرب .كازداد الحضػػكر القطػػرم
كأصػػبي متكااػػدان فػػي كػػؿ مكػػاف كحيثمػػا يتكااػػد الحػػدث كالخبػػر بػػؿ هػي أحيا ػان صػػا ة الحػػدث كحػػديث
السا ة أكثر مف الح اركػات ال ربيػة ذاتاػا بيػد أ ػه لػكحظ اخػتالؼ التحػرؾ القطػرم فػي الت امػؿ مػع هػذ
الح اركػػات مػػف دكلػػة أخػػرل؛ إذ تكقػػؼ التػػدخؿ القطػػرم مػى ظػػركؼ الدكلػػة يسػػيان كشػػكؿ االحتاااػػات
داخمي ػان فحػػددت أداة التػػدخؿ س ػكاا باالكتيػػاا ب ػػاأداة اإ الميػػة "ق ػػاة الازي ػرة" أك اسػػتخداـ الم ػػاؿ أك
الماكا إلى اأداة ال سكرية في "إطار اما ي" (ار كف  2014ص.)36

إف تيطية الازيرة المميات المصرية الساخ ة لػـ ت اػب الحككمػة المصػرية التػي رأت فياػا اسػتادافان
لػػدكر مصػػر القيػػادم القػػكمي كاإقميمػػي كمحاكلػػة لم يػػؿ مػػف مكا ػػة مصػػر السياسػػية كالتاريخيػػة كهػػك مػػا
دفػػع الحككمػػة المص ػرية إلػػى إ ػػالؽ مكتػػب الق ػػاة فػػي القػػاهرة كم ػػع مػػؿ م ارسػػمياا أكثػػر مػػف م ػرة .كمػػا
تماهت الصحافة المصرية مع المكقؼ الحككمي كشػ ت حمػالت قػد كتخػكيف

ييػة لمازيػرة كاتامتاػا

بال مالة لألمريكييف كاإسرائيمييف كاتامت مقػدمي البػرامج فياػا بػأ اـ "مرتزقػة ك مػالا لمكاليػات المتحػدة
كالصػايك ية ال الميػة" .كفػػي هػذا اإطػار مقػػت مامػة ركز اليكسػػؼ قائمػة" :إف كزيػر خارايػػة قطػر يريػػد
أف يثبت لب ض المسؤكليف اأمريكييف أ ه يستطيع أف يحػدث التيييػرات التػي يطمبك اػا مػف خػالؿ ق ػاة
الازيرة كبدؿ مف أف تككف الق اة ق اة إ المية ككسيمة لخدمة أهداؼ اأمة؛ ف اا تثبت في كؿ لحظػة
أ اا طابكر خامس لتيتيت اأمة مف أاػؿ أهػداؼ أ ػدائاا كلخدمػة مصػالي مػف يػديرها ( بػد ا

2012

ص.)84

كلقد ا تشر بشكؿ كبير مكضكع تخكيف ق اة الازيرة سكاا مى مستكل الحككمات أك مى مستكل
المثقييف أك مى مستكل امػة ال ػاس كلكػف مػا الػذم يا ػؿ كػؿ هػؤالا يتامػكف الازيػرة بالخيا ػة؟ فمػف
كااة ظر ا ه اؾ دة أسباب:
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اأكلػػى :ظاػػكر الازيػرة بقػػكة كبيػرة يػػر مسػػبكقة كبتق يػػات حديثػػة كأسػػمكب إ المػػي متطػػكر كهػػذا
التطكر ير مت اسؽ مع اإمكا يات اإ المية القطرية كهذا يثبت أف ه اؾ قكة كبيرة تد ـ هذ الق اة.
كالثا ي :هك تركيز تيطية الازيرة مى اإسااة لأل ظمة ال ربية بادؼ إثارة كتأليب الش كب ضػد
حكاماػا كد كتاػػا لمديمقراطيػة كتييػػر الحككمػات مػػع إف قطػر ال تمػػت لمديمقراطيػة بػػأم صػمة كت تبػػر
حكـ ممكي مستبد إلى دراة أ ه ال أحد ي رؼ كيؼ يتـ ت يف اأمير أك إقالته مثمما حدث مػع اأميػر
تميـ

دما تـ ت ي ه فال يكاد ظاـ م يف تـ ت يف تميـ بمكابه.
كالثالػػث :هػػك ا حيػػاز ق ػػاة الازي ػرة إلػػى طػػرؼ ب ي ػػه كالتركيػػز مػػى قضػػايا طػػرؼ كتامػػيش طػػرؼ

آخ ػػر ل ػػيس فق ػػط التام ػػيش ب ػػؿ اإس ػػااة ل ػػه كمث ػػاالن م ػػى ذل ػػؾ تركي ػػز ق ػػاة الازيػ ػرة م ػػى ا تص ػػارات
كماراا ات حركة حماس كفي المقابؿ ت شر كتضخـ فساد السمطة اليمسطي ية.
كا ت قطر أكؿ دكلة تصرح بمكقياا تاا ت حي الرئيس (حس ي مبارؾ) ك قؿ السمطة إلى المامس
اأ مى لمقكات المسمحة حيث قاؿ الديكاف اأميرم في قطر إف هذ "خطكة إياابية كهامة" كااا بياف
تطكرت اأحػداث الااريػة فػي اماكريػة مصػر
ا
لمديكاف اأميرم كالتالي" :تاب ت دكلة قطر باهتماـ بالغ
كخيارتػػه؛ ف اػػا تحيػػي الػػدكر الكبيػػر
ا
إردة الش ػ ب المصػػرم
احترماػػا ا
ا
ال ربيػػة الشػػقيقة كاذ ت بػػر ػػف
كالاػػاـ لمقػ ػكات المس ػػمحة المصػ ػرية ف ػػي ال ػػدفاع ػػف مص ػػر كاأم ػػة ال ربي ػػة كمصػ ػالي الشػ ػ ب المص ػػرم.
كاسػػتطرد" :كدكلػػة قطػػر إذ تتطمػػع السػػت ادة مصػػر دكرهػػا القيػػادم فػػي ال ػػالـ ال ربػػي كاإسػػالمي كد ػػـ
كم اص ػرة قضػػايا اأمتػػيف ال ربيػػة كاإسػػالمية ف اػػا تؤكػػد حرصػػاا مػػى القػػات متمي ػزة مػػع اماكريػػة
مصػػر ال ربيػػة كال مػػؿ مػػى ت ميتاػػا كتطكيرهػػا بمػػا يخػػدـ مصػػالي البمػػديف كشػ بياما الشػػقيقيف" (صػػحيية
فمسطيف  2011-02-13ص.)18

يقكؿ خالد بف محمد ال طية كزير الدكلة لمشؤكف الخاراية القطرية بأف السياسة الخاراية القطرية
ت تمد مبدأ كمياكـ صير أ داا كت مؿ مى اكتسػاب اأصػدقاا فقػط كتػؤمف بأهميػة التقػارب بػيف كػؿ
الدكؿ كأشار ال طية إلى أف قطر في بداية الحراؾ المصرم ت اك ػت مػع المامػس ال سػكرم الػذم كػاف
يتكلى إدارة البالد ككا ت مف أكائؿ الدكؿ التي د مت الشػ ب المصػرم ككق ػت اتياقيػات الت ػاكف مػع
مصػػر إيما ا ػا بػػأف مصػػر القكيػػة هػػي مػػؽ اسػػتراتياي لقطػػر بيػػض ال ظػػر مػػف يػػأتي إلػػى الحكػػـ
(الكراد .)2013

بػػدا المكقػػؼ القطػػرم إزاا الح اركػػات ال ربيػػة م ػػذ ا طالقتاػػا مختمي ػان ػػف مكاقػػؼ الكثيػػر مػػف القػػكل
اإقميمي ػػة كالدكلي ػػة؛ كك ػػاف ذل ػػؾ بمثاب ػػة فرص ػػة لتدش ػػيف مرحم ػػة ادي ػػدة ف ػػي إط ػػار الػ ػ اج ال ػػاـ لمسياس ػػة
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الخاراية القطرية كفؽ رؤية القيادة السياسية لمدكلة .كاف كاضحان دـ تطابؽ المكقؼ القطرم مف تمػؾ
الحراكات التي ااتاحت ددان مف الػدكؿ ال ربيػة مػع مكاقػؼ بقيػة دكؿ مامػس الت ػاكف الخمياػي سػكاا
مػى مسػػتكل الخطػػاب الرسػػمي الػػذم تب تػػه الدكلػػة أك مػػى مسػػتكل التحػػرؾ السياسػػي كالدبمكماسػػي بػػؿ
كحتى اإ سا ي كالمكاستي كالد ـ المالي كال سكرم في حاالت أخرل (اماؿ  2014ص.)26

كاذا كا ػػت ال القػػة بػػيف الازي ػرة كمصػػر قػػد قامػػت مػػى التػػكتر الػػدائـ ف ػ ف هػػذا التػػكتر كصػػؿ حػػد
اال ياار خالؿ الحراؾ الش بي المصرم في  25كا كف الثا ي (ي اير) (2011ـ) حيث كصمت تيطية
الق ػػاة أحػػداث الحػراؾ اليػػكمي الحػػد اأقصػػى ف طمػػت الازيػرة كػػؿ برامااػػا كفتحػػت بثاػػا بشػػكؿ مسػػتمر
كمتكاص ػػؿ لتيطي ػػة أح ػػداث كتط ػػكرات ه ػػذا الحػ ػراؾ كاستض ػػافت ال شػػرات م ػػف السياس ػػييف كالم ارض ػػيف
المصػرييف كفػػي الكقػػت يسػػه استضػػافت ال ػػاطقيف كالمتحػػدثيف باسػػـ ال ظػػاـ المصػػرم كلػػك بصػػكرة أقػػؿ
فأثارت هذ التيطية المكثية حييظػة ال ظػاـ المصػرم الػذم شػ ر أف الازيػرة تشػارؾ ال ػاس المظػاهرات
كتتيا ػػؿ م اػػـ بػػؿ كتحضػػاـ مياػػا أيضػان ممػػا يشػػكؿ خط ػ انر مػػى ال ظػػاـ الػػذم كػػاف أص ػالن فػػي كضػػع
ص ب ( بد ا

(2012ـ) ص.)85-84

ت ػػد دكلػػة قطػػر السػػباقة فػػي د ػػـ الح ػراؾ المصػػرم ضػػد ظػػاـ (مبػػارؾ) الػػذم كا ػػت مػػى خػػالؼ
مسػتمر م ػه م ػػذ قػديف مػف الػػزمف فأ م ػت قطػر د ماػػا لمطمػب الامػاهير المحتاػػة كطالبػت ال ظػػاـ
بضػػركرة تمبيػػة مطالػػب المحتاػػيف كلػػـ تتػػكرع ػػف تقػػديـ الػػد ـ السياسػػي لمحػراؾ كالضػػيط مػػى ال ظػػاـ
المصرم بر حميائاا الدكلييف بضػركرة ت ػازؿ (مبػارؾ) ػف الحكػـ .ككا ػت قطػر مػف أكلػى الػدكؿ التػي
رحب ػػت بت حػ ػػي (مبػػػارؾ) كأ م ػػت اسػػػت دادها تقػػػديـ ال ػػد ـ المػ ػػالي لكػػػي يتيم ػػب المص ػ ػريكف مػػػى مػػػا
يت رضكف له مف أزمة اقتصادية (الر تيسي  2013ص.)88 -87
ػرؾ المصػػرم
ككمػػا هػػك الحػػاؿ مػػع الحػ ارؾ التك سػػي فػ ف قطػػر كا ػػت مػػف أكؿ كأكبػػر الػػدا ميف لمحػ ا
ػاهرت
ضػػد خصػػماا المػػدكد ال ػرئيس (مبػػارؾ) ككا ػػت البدايػػة بػػر ق ػػاة الازي ػرة التػػي تمقيػػت بػػأ المظػ ا
ػاهرت
مرسػػمياا فػػي المػػدف المص ػرية التػػي شػػادت المظػ ا
االحتااايػػة ب شػػر ترسػػا تاا اإ الميػػة كشػػبكة ا
كالتيطيػػة كا ػػت مػػى مػػدار السػػا ة باستضػػافة ضػػيكؼ كشخصػػيات مص ػرية مؤيػػدة لمح ػارؾ كم اديػػة
لم ظػػاـ قػػامكا بشػػحف الشػػارع المصػػرم كأخػػذت تشػػحف فػػي الاماػػكر المصػػرم الػػذم فػػي حي اػػا ا تبرهػػا
(ق اة الثكرة) ككاف أثرها مممكسان في است ااض الامـ كبخاصػة مػع بثاػا مشػاد ميػداف التحريػر المػزدحـ
بالمتظاهريف ببث مباشر بشكؿ متكاصؿ م ذ اليكـ الثا ي لمحراؾ ( بد ا
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 2012ص.)85

ككا ػػت أكؿ التيسػػيرات التػػي قامػػت بتحميػػؿ ال ػػداا الكبيػػر القطػػرم لم ظػػاـ المصػػرم ت تمػػد مػػى أف
ال ػرئيس (حس ػ ي مبػػارؾ) هػػك ال ػػدك المػػدكد لقطػػر كلكػػف سػػر اف مػػا ثبػػت أف هػػذا ال ػػداا لػػـ يكػػف لاػػذا
السبب؛ فب د بداية الحراؾ المصرم بدأ يتضي الادؼ القطرم كهك التمايد لص كد حميائاـ إلػى سػمطة
الحكـ كهـ اإخكاف المسمميف فمـ تكف القضػية مطمقػان ماػرد ػداا مػع الػرئيس (مبػارؾ) كالػدليؿ مػى
ذلؾ أ ه

دما ا تخب المشير ( بد اليتاح السيسي) رئيسان لمصر اسػتمرت قطػر أيضػان بال ػداا لمصػر

كل ظاماا فماما كاف الرئيس المصرم فسكؼ تحاربه قطر إالﱠ إذا كاف مػف اما ػة اإخػكاف المسػمميف
حميائاـ فقد داف ت قطر كق اة الازيرة ف اإخكاف بشكؿ كبير ادان.
كي د أمير قطر أكؿ قائد ربي يزكر مصػر ب ػد اػاح الحػراؾ المصػرم كذلػؾ لػد ـ الت ػاكف مػع
مصر كفتي آفاؽ اديدة لمت اكف السياسي كاالقتصادم كبحث اأمير خالؿ هػذ الزيػارة مػع المسػؤكليف
المصػ ػرييف س ػػبؿ ت زي ػػز المش ػػاركة المصػ ػرية القطري ػػة م ػػف خ ػػالؿ ػػدد م ػػف المش ػػرك ات االقتص ػػادية
كالت مكيػػة المشػػتركة لػػد ـ االقتصػػاد المصػػرم كفػػتي آفػػاؽ اديػػدة لمت ػػاكف السياسػػي كاالقتصػػادم بػػيف
البمػػديف .كأكضػػي خبػراا االقتصػػاد أف زيػػارة اأميػػر القطػػرم ت طػػي الضػػكا اأخضػػر لتطبيػػؽ االتياقيػػات
التػػي تمػػت ب ػػد الحػراؾ حيػػث تػػـ االتيػػاؽ مػػى ضػػص اسػػتثمارات قطريػػة تقػػدر ب حػػك  10مميػػارات دكالر
فضالن ف الكفاا بت ادات قطر بشراا س دات خ از ػة بقيمػة  2مميػار دكالر مػى أربػع دف ػات حيػث تػـ
تقػػديـ الدف ػػة اأكلػػى فػػي ػػاـ (2011ـ) بقيمػػة  500مميػػكف دكالر كمػػف الم تظػػر تقػػديـ الدف ػػة الثا يػػة
لد ـ المكاز ة المصرية مؤكديف أف هػذ الزيػارة تسػتادؼ كضػع الخطػكط ال اائيػة لمالمػي الت ػاكف بػيف
البمديف في المرحمة الراه ة (الصادؽ؛ رضكاف .)2012

م ػى أف دكر ق ػػاة الازي ػرة فػػي تحريػػؾ الشػػارع المصػػرم كػػاف ضػػئيالن حق ػان؛ فمقػػد تركػػت الازي ػرة فػػي
اأذهاف فكرة :أف مصر ت يش في ظؿ ظاـ خارج التاريص كأف اآلخريف ي تقدكف ذلؾ أيضان .أما الػذم
حرؾ الشارع المصرم كاف شباب الطبقة الكسطى .ف مى مكاقع الييس بكؾ كاليكتيكب حدد سب كف ألؼ
شػػاب كشػػابة  25كػػا كف الثػػا ي (ي ػػاير) (2011ـ) مك ػػدان لبػػدا االحتاااػػات (الحاػػاكم  2011ص.)5
كه اؾ أيضان مف يرل أف دكر الازيرة كاف ضئيالن في مصػر كلكػف يمكػف الػرد ميػه بػأف الازيػرة كػاف
دكر كبيػهػر فػػي التػػأثير مػػى اال تخابػػات المصػرية إلػػى اا ػػب كامػػؿ أخػػرل أدت إلػػى فػػكز اإخػكاف
لاػػا ه
مف أهماا اإ داد الايد م ذ فترة طكيمة حيث فازت الاما ػة التػي د متاػا كهػذا دليػؿ مػى أ اػا كػاف

تأثير ماـ في مصر.
لاا ه
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لـ تختمؼ سياسة قطر تاا الحراؾ المصرم ػف سياسػتاا تاػا بػاقي الح اركػات ال ربيػة حيػث لػـ
تظاػػر قطػػر فػػي إطارهػػا الدبمكماسػػي م ػى السػػاحة المص ػرية ال سػػيما أف الصػػكرة لػػـ تكػػف قػػد اتضػػحت
ب ػػد كمػػع ازديػػاد كه ػج الامػػاهير المص ػرية بػػدأت "ق ػػاة الازي ػرة" تقػػكـ بػػدكر المحػػرؾ ال ػرئيس لألحػػداث
كتكايااا؛ إذ أصبحت ساحة ص ارع بػيف الحككمػة المصػرية كالم ارضػة ال سػيما ب ػد أف أفػردت شػبكة
ق ػكات الازي ػرة ق ػػاة مخصصػػة لألكضػػاع فػػي مصػػر فقػػد اػػاا المكقػػؼ القطػػرم الػػدا ـ كالمؤيػػد لمح ػراؾ
المصػػرم م ػى ك ػػس المكقػػؼ السػ ػ كدم الػػذم أكض ػػي أف هػػذا الحػػراؾ ح ػراؾ مض ػػمؿ كممػػزؽ لألم ػػة
كخػػركج مػى كلػػي اأمػػر يحرمػه اإسػػالـ فضػالن ػػف كصػػؼ الحػراؾ المصػػرم بأ ػه حػراؾ مسػػتكرد مػػف
الخػػارج كأ ػه م ػؤامرة دكليػػة هدف ػه خم ػؽ أا ػكاا اليكضػػى الخالقػػة فػػي الم طقػػة ال ربي ػة (ار ػػكف 2014

ص.)39
كب ػػد "سػػقكط (مبػػارؾ)" بػػدا الػػدكر القطػػرم أكثػػر كضػػكحان؛ حيػػث أ م ػػت قطػػر فػػكر سػػقكط (مبػػارؾ)
ػارت دكالر
ػارت دكالر) لمصػػر مػى مػػرحمتيف م اػا مميػار دكالر م حػػة ال تػرد ك  4مميػ ا
تقػديماا ( 5ممي ا
كدائػػع فػػي الب ػػؾ المركػػزم المصػػرم .لػػذلؾ ل ػػب الػػدكر القطػػرم االقتصػػادم إلػػى اا ػػب الػػدكر اإ المػػي
كالسياسي دك انر محكريان في ااح الحراؾ المصرم (ار كف  2014ص.)40-39
كمما ال شؾ فيه أف دكلة قطر كاف لاا دكر ماـ في إ ااح الحراؾ المصرم كقد ت ػددت مالمػي
هػػذا الػػدكر بػػر ال ديػػد مػػف المسػػتكيات ل ػػؿ فػػي مقػػدمتاا كفقػان لترتيػػب التػػأثير كلػػيس كفقػان أهميػػة الب ػػد
اإ المػي حيػػث سػاهمت ق ػػاة الازيػرة فػػي تحقيػؽ مزيػػد مػف الت بئػػة لممتظػاهريف كالم تصػػميف كتسػػميط
ػارت ككسػػائؿ
الضػػكا مػػى مػػا ت رض ػكا لػػه مػػف ا تااكػػات ككا ػػت صػػكتا قكي ػان لاػػـ فػػي كػػؿ القػػكم كالتيػ ا
ػارت الدبمكماسػية التػي
اإ الـ المضادة ثـ ااا الد ـ السياسػي ممػثالن فػي المكاقػؼ الػدا ـ كت ػدد الزي ا
مرحؿ الحراؾ المختمية (الر تيسي  2013ص.)99
كزرئه إلى مصر بر ا
قاـ باا أمير قطر كرئيس ا
كقابمػػت قطػػر ت حػػي الػرئيس المصػػرم (مبػػارؾ) بحالػػة مػػف التأييػػد كالث ػػاا مػػى تمػػؾ الخطػػكة كالػػذم
كػػاف بػػيف ث ايػػا فرحػػة كس ػ ادة بسػػقكط خصػػماا المػػدكد فػػي الم طقػػة كلػػـ تت ػكاف قطػػر ػػف د ػػـ مصػػر
سياسػػيان مػػف خػػالؿ زيػػا ارت متكػػررة لمسػػؤكليف قط ػرييف إلػػى القػػاهرة ال سػػيما اأميػػر السػػابؽ حمػػد بػػف
ػكزرا القطػرم ككزيػر الخارايػة الشػيص حمػد بػف ااسػـ
خميية كالشيص تميـ أث اا كاليته لم اػد كرئػيس ال ا
كزرا
ػكزرا السػابؽ هشػاـ ق ػديؿ ك ػددان مػف ا
كاستقبمت مسئكليف مصػرييف فػي الدكحػة مػف بيػ اـ رئػيس ال ا
حككمته كماليان مف خالؿ تقديـ المسػا دات كالابػات لػد ـ االقتصػاد المصػرم كهػذا يؤكػد أف الطػرفيف
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كا ػػا يس ػ ياف ليػػتي صػػيحة اديػػدة فيمػػا بي امػػا إالﱠ أف ذلػػؾ لػػـ يسػػتمر بي امػػا طػػكيالن ب ػػد اتاػػاـ قطػػر
بمسا دة اإخكاف المسمميف كاالصطياؼ بصياا بمااباة م ارضياا (شراب  2014ص.)148
كفػي إطػػار تمتػػيف ال القػػات بػػيف قطػر كمصػػر ب ػػد الحػراؾ تػػـ ترقيػة مسػػتكل التمثيػػؿ فػػي مامك ػػة
ال مػػؿ بػػيف البمػػديف كال مػػؿ مػػى إ ازلػػة ال قبػػات كالحساسػػيات بػػيف مصػػر كقطػػر كمص ػريان أكػػد المشػػير
ط طػػاكم رئػػيس المامػػس ال سػػكرم حػػرص بػػالد

مػػي د ػػـ الت ػػاكف القطػػرم المصػػرم فػػي ال ديػػد مػػف

الما ػػاالت ف ػػي ظ ػػؿ ال الق ػػات المتميػ ػزة الت ػػي تام ػػع الشػ ػ بيف الش ػػقيقيف كم ػػا أش ػػاد ط ط ػػاكم بتط ػػكر
ال القات المصرية القطرية التي يتـ ال مؿ مي دف اا في ال ديد مف الماػاالت لت زيػز ركابػط الت ػاكف
بيف الدكلتيف (الر تيسي  2013ص.)89-88
إف المتتبػػع لمػػدكر القطػػرم كبخاصػػة ق ػػاة الازي ػرة قبيػػؿ كخػػالؿ الح ػراؾ المصػػرم كالمتتبػػع لػػدكرهما
ب د يخرج ب تياة ميادها :أف قطر في البداية كا ت تزرع الثقة داخؿ الش ب المصرم مػف أاػؿ تمريػر
مخططاػػا فكقيػػت إلػػى اا ػػب الش ػ ب فػػي البدايػػة كلكػػف ب ػػد ذلػػؾ أخػػذت هػػذا الش ػ ب الػػذم كثػػؽ باػػا
لالقت ػػاع بػػاإخكاف المسػػمميف ك ػػدما رفضػػت فئػػات كبي ػرة مػػف الش ػ ب مشػػركع اإخ ػكاف المسػػمميف لػػـ
تتطمع إلياـ كهاامتاـ كتااهمتاـ كا تبرت مظاهرات  30حزيػراف (يك يػك) ا قالبػان مػى الشػر ية .كمػف
كااػػة ظر ػػا؛ ف ػ ف مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) كا ػػت القػػكؿ اليصػػؿ فػػي اال حيػػاز القطػػرم لإلخ ػكاف
كلػػيس لمش ػ ب مػػع ال مػػـ بػػأف ه ػػاؾ ب ػػض اآلراا تؤكػػد مػػى أف مػػا حصػػؿ فػػي مصػػر ا قػػالب مػػى
الشر ية الممثمة بالرئيس (محمد مرسي) كلكف طبي ة البشر أف يختميكا في تيسير اأحداث فكػؿ تيػار
ييسر اأحداث حسب هكا كلكف حف ترؾ لمقارئ اختيار الرأم الم اسب بحيث ذكر كافة اآلراا.
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 .2.4المبحث الثاني:
دور اإلعالـ القطري بعد مظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)

ت د مظاهرات  30حزيراف (يك يك) هي كسة كبيرة لممشركع القطرم التي داف ت

ه طكيالن فمف

الماـ دراسة طبي ة هذ المظاهرات ككيؼ كاف مكقؼ قطر كحميائاا م اػا كالبحػث فػي مػدل د ػـ ق ػاة
الازيػرة كقطػر لإلخػكاف المسػمميف كم اهضػتاـ لاػذ المظػاهرات حيػث كػاف لإل ػالـ القطػرم دكر كبيػر
في تشكيااا كمف الماـ أيضان دراسة طبي ة اإ الـ القطرم ب ػد هػذ المظػاهرات ككيػؼ كػاف يت امػؿ
مع الحككمة كالرئيس الاديد كفي هذا المبحث سكؼ ت اكؿ هذ القضايا المامة.

 .1.2.4طبيعة مظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)
لػػـ يقػػدـ اإخ ػكاف المسػػمميف تاربػػة اديػػدة فػػي مصػػر إذ ا ػػتاج ال ػرئيس محمػػد مرسػػي سياسػػة حػػؽ
التص ػرؼ كفق ػان لر بػػات اإسػػالمييف فقػػد كضػػع دسػػتك انر يػػر متكاز ػان كأصػػدر إ ال ػان دسػػتكريان يضػػرب
الت ػكازف بػػيف السػػمطات كيا ػػؿ كػػؿ اأمػػكر بيػػد ال ػرئيس؛ كبالتػػالي ف ػ ف الت دديػػة الحزبيػػة أفػػرزت حزب ػان
مسػػيط انر كتيػػا انر كاحػػدان ي يػػرد بم ظػػـ مقا ػػد ال ضػػكية كبرئاسػػة أ مػػب الماػػاف التش ػري ية فػػي البرلمػػاف
بمامسيه الش ب كالشكرل كهذ السياسة ال تختمػؼ ػف سياسػة الػرئيس (حسػ ي مبػارؾ)؛ كبالتػالي فػ ف
التيييػػر الػػذم حػػدث لمصػػر لػػـ ي ػػالج الخمػػؿ كالقصػػكر كاليا ػكات التػػي ا ػػت م اػػا فبػػدالن مػػف الحػػزب
الػػكط ي المسػػيطر ظاػػر حػػزب آخػػر مسػػيطر تمثػػؿ باإسػػالمييف كت دديػػة حزبيػػة أقػػرب إلػػى الشػػكمية
كهيم ة الرؤية الكاحدة كأاازة لتزييؼ الك ي السياسي كاستمرار أااػزة اأمػف الػداخمي كالخػاراي ( بػد
المطيؼ  2014ص.)12-11

بم ػػى أف الم ػكاطف الػػذم ثػػار مػػى ال ػرئيس (مبػػارؾ) ليػػأتي بأفضػػؿ م ػػه كاػػد يسػػه تحػػت حكػػـ
اإخ ػكاف المسػػمميف كقػػد تشػػاباكا إلػػى حػػد كبيػػر ب ظػػاـ (حس ػ ي مبػػارؾ) كلكػػف اليػػرؽ الكحيػػد بػػيف ظػػاـ
(مبارؾ) ك ظاـ اإخكاف المسمميف هك دكر اإ الـ في كشؼ فساد ال ظاميف حيث في حالة (مبػارؾ)
كاف اإ الـ المصرم ال ي طي أهمية كبيرة ال تقاد فساد ال ظاـ أما في حالػة اإخػكاف المسػمميف تركػز
اإ الـ بشكؿ كبير ليضي ك شر فساد اإخكاف كهذا مف كااة ظر ا ما اؿ مػف الثػكرة ضػدهـ فػي
حيف أف الثكرة ضد (مبارؾ) ااات متأخرة بسبب دـ ر بة اإ الـ في الثكرة.
كفيما يت مؽ بالحقكؽ السياسية كاف مف بيف قطا ػات الماتمػع ثػالث فئػات مسػتب دة فرصػتاا فػي
التمثيػؿ السياسػي أك الكصػكؿ مػف خػالؿ ق ػكات الترشػيي كاال تخػاب إلػى البرلمػاف كهػـ المػرأة كالشػػباب
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ػر أم تيييػػر مػػى تمػػؾ اليئػػات فيمػػا يت مػػؽ ب سػػب كم ػػدالت تمثػػيماـ كمشػػاركتاـ فػػي
كاأقبػػاط .فمػػـ يطػ أ
ال مميػػة السياسػػية كأمػػا فيمػػا يت مػػؽ بالشػػأف االقتصػػادم فمػػـ يمتمػػؾ اإخ ػكاف أم مشػػركع إدارة الشػػأف
االقتص ػػادم حي ػػث ػػادت سياس ػػة االقتػ ػراض كالمياكض ػػات م ػػع الب ػػؾ ال ػػدكلي كم ػػا كا ػػت مي ػػه زم ػػف
(مبػػارؾ) كلػػـ يتييػػر شػػيا كلػػك قميػػؿ ككا ػت هػػذ مػػف مامػػكع اأخطػػاا فػالتييير بال سػػبة لإلخػكاف هػػك
ر هيكميػان فػي ب يػة الدكلػة ( بػد المطيػؼ  2014ص-11
مارد (تبديؿ) اأدكار كم اركػز القػكل كلػيس تيييػ ان
.)12

ب ػػد ػػاـ مػػف حكػػـ (محمػػد مرسػػي) كػػاف حػػافالن باأحػػداث كالمصػػادمات بػػيف مؤيديػػه مػػف اإخ ػكاف
المسمميف كحميائاـ كبيف م ارضياـ مف قكل مد ية كتكتالت شبابية سقط خاللاا ال ديد مػف الضػحايا
مزيػدات سياسػية
ػتقرر اأم ػي كال االقتصػادم كدخػؿ الطرفػاف فػي ا
مف الاا بيف كلػـ ت ػرؼ الػبالد االس ا
تراػػع قػػدرة الحككمػػة مػػى
مػػع ب ضػػاما الػػب ض ممػػا أدخػػؿ الػػبالد فػػي يػػؽ شػػديد السػكاد كخاصػػة مػػع ا
اإيياا بت اداتاا اإصالحية أك حتى تمبية احتيااات المكاط يف مػف كاربػاا ك ػاز ككقػكد كتػـ تشػكيؿ
ػتمارت تػػد ك ل ػرفض حكػػـ (مرسػػي) كاإخ ػكاف كالمطالبػػة
حركػػة تمػػرد الشػػبابية كالتػػي مػػدت لامػػع اسػ ا
با تخاب ػػات مبكػ ػرة ا تا ػػت ب ػػد كة لمتظ ػػاهر ي ػػكـ  30حزيػ ػراف (يك ي ػػك) (2013ـ) ض ػػد حك ػػـ (مرس ػػي)
كاما ة اإخكاف المسمميف (شراب  2014ص.)151-150
ب د المظاهرات كحدكث قتمى في مظاهرات حاشدة شادتاا مصر د ػت كاشػ طف كبػاريس الػرئيس
(محمػػد مرسػػي) إلػػى "االسػػتماع إلػػى ش ػ به" كقالػػت القيػػادة ال امػػة لمق ػكات المسػػمحة فػػي بيػػاف لاػػا :إف
"القكات المسمحة ت يد كتكرر الػد كة لتمبيػة مطالػب الشػ ب كتماػؿ الامي ػػع  ]48سػا ة كيرصػة أخيػرة
لتحمػػؿ أ بػػاا الظػػرؼ التػػاريخي الػػذل يمػػر بػػه الػػكطف الػػذم لػػف يتسػػامي أك يييػػر أم قػػكل تقصػػر فػػي
تحمؿ مسؤكلياتاا" .كأضاؼ الايش في بيا ه :إ ه "إذا لـ تتحقؽ مطالب الش ب خالؿ المامػة المحػددة
فسكؼ يككف لزامان مياا است ادان لمسؤكليتاا الكط يػة كالتاريخيػة كاحت ارمػان لمطالػب شػ ب مصػر ال ظػيـ
أف ت مػػف ػػف خارطػػة مسػػتقبؿ كاا ػرااات تشػػرؼ مػػى ت ييػػذها كبمشػػاركة اميػػع اأطيػػاؼ كاالتااهػػات
الكط ية المخمصة بما فياا الشباب (ف ار س .)2013 24

كب د رفض الرئيس (مرسي) تمبية مطالب المتظاهريف اقش كزير الدفاع اليريػؽ أكؿ ( بػد اليتػاح
السيسػػي) "خارطػػة المسػػتقبؿ" خػػالؿ ااتمػػاع داـ ػػدة سػػا ات بحضػػكر رئػػيس حػػزب الدسػػتكر محمػػد
البراد ػػي الػػذم فكضػػته الم ارضػػة المص ػرية لمح ػكار مػػع الاػػيش كرئػػيس حػػزب ال ػػكر يػػك س مخيػػكف
كش ػػيص اأزه ػػر أحم ػػد الطي ػػب كباب ػػا اأقب ػػاط تكاض ػػركس الث ػػا ي كممثم ػػيف لحرك ػػة تم ػػرد .ك ق ػػب ه ػػذا
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االاتمػػاع أ م ػػف اليري ػػؽ أكؿ (السيس ػػي) ف ػػي بي ػػاف تػػال ب يس ػػه كأذا ػػه التميزي ػػكف الرس ػػمي :إف "القػ ػكات
المسػػمحة اسػػت ادان مػػى مسػػؤكليتاا الكط يػػة كالتاريخيػػة قػػررت التشػػاكر مػػع ب ػػض رمػػكز القػػكل الكط يػػة
كالسياسػية كالشػػباب كدكف اسػتب اد أك إقصػػاا أحػػد كاتيػؽ الماتم ػػكف مػػى خارطػة مسػػتقبؿ تتضػػمف
خطكات أكلية تحقؽ ب اا ماتمع مصرم قكل كمتماسؾ ال يقصي أحدان مف أب ائه كتياراته كي اي حالػة
الص ارع كاال قساـ" .كأكضي أف الخطة تشمؿ "ت طيؿ ال مؿ بالدستكر بشكؿ مؤقت" ك"إاػراا ا تخابػات
رئاسػية مبكػرة

مػػى أف يتػكلى رئػيس المحكمػػة الدسػتكرية ال ميػا المستشػػار ( ػدلي م صػكر) إدارة شػػئكف

البالد خالؿ المرحمة اال تقالية لحيف ا تخاب رئيس اديد كتشػكيؿ حككمػة كيػااات كط يػة قكيػة كقػادرة
تتمتع باميع الصالحيات إدارة المرحمة الحالية كتشكيؿ لا ػة تضػـ كافػة اأطيػاؼ كالخبػرات لمراا ػة
الت ديالت الدستكرية المقترحة مى الدستكر الذل تـ ت طيمه مؤقتان (ف ار س .)2013 24

كيشار إلى أف مظاهرات  30حزيراف (يك يك) (2013ـ) كا ت ضخمة ادان كتيكؽ مظػاهرات 25
كا كف الثا ي (ي اير) (2011ـ) بكثير كلكف اليرؽ بيف الحدثيف أف مظاهرات  30حزيراف (يك يك) كاف
يقابماا مظاهرات ت ارضاا كمؤيدة لمرئيس (محمد مرسي) ككا ػت حالػة مػف االسػتقطاب كالتاػاذب بػيف
الطػرفيف كلكػػف كاػػكد مظػػاهرات مؤيػػدة لمػرئيس ال ي يػػي الػرئيس مػػف االسػػتاابة لممظػػاهرات التػػي تخػػرج
ضػػد كه ػػذا بالض ػػبط م ػػا ك ػػاف ي تق ػػد اإخػ ػكاف المسػػمميف حي ػػث ك ػػا كا يؤم ػػكف بأ ػػه م ػػا داـ أف ه ػػاؾ
متظاهريف يخراكف لصالحاـ ف ف ذلؾ ي يياـ مف االستاابة لممظاهرات التي تخرج ضػدهـ كي طػياـ
شر ية اماهرية كلكف كااة ال ظر هػذ كا ػت خاطئػة ككارثيػة إذ كػاف ياػب مػى الػرئيس االسػتاابة
لمم ارضيف قبؿ المؤيديف أف هذا هك الم طؽ السياسي.
تباي ػت ردكد اأف ػػاؿ ال ربيػػة كاإقميميػػة كالدكليػػة إزاا خارطػػة المسػػتقبؿ التػػي أ مػػف

اػػا (السيسػػي)

في  3تمكز (يكليك) (2013ـ) بيف مؤيد كم ارض حيث كاف ه اؾ تردد مف قبؿ ب ػض الػدكؿ حػكؿ
تكصيؼ ما حدث في  30حزيراف (يك يك) هؿ هك "ثكرة ش بية اديدة" أـ "ا قالب سكرم ا ـ" مػى
الرئيس الم تخب .كلكف الدكؿ أكدت مى أهمية سر ة اال تقاؿ الػديمقراطي فػي مصػر كضػركرة تسػميـ
الس ػػمطة إل ػػى رئ ػػيس م تخ ػػب (البكاب ػػة ي ػػكز  .)2013كك ػػاف م ػػف أب ػػرز ال ػػدكؿ الدا م ػػة إ ػػالف اإطاح ػػة
بػػالرئيس الم تخػػب ك ػالن مػػف :ركسػػيا كالس ػ كدية كاإمػػارات ال ربيػػة كالككيػػت حيػػث ق ػ اررات كزيػػر الػػدفاع
( بػػد اليتػػاح السيسػػي) ب ػالتخمص مػػف اما ػػة اإخ ػكاف ككا ػػت ال القػػات المص ػرية الركسػػية قػػد شػػادت
تطػػك انر ممحكظ ػان كتأييػػدان كبيػ انر قػػب مظػػاهرات  30حزيػراف (يك يػػك) كمػػا ككا ػػت اإمػػارات ال ربيػػة مػػى
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رأس الدكؿ ال ربيػة التػي أيػدت هػذ المظػاهرات كبػادرت بتقػديـ مسػا دات ماليػة لمحككمػة الاديػدة التػي
تـ اإ الف

اا (الكحمي .)2015

إالﱠ أف ه ػػاؾ ب ػػض الػػدكؿ مػػا زاؿ مكقياػػا مسػػا دان لاما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف كلمػػف يػػد مكف مػػا
يسمى بالشر ية؛ كذلؾ تياة طبي ة لخصكصية ال القة بالاما ة مثؿ :تركيػا أك أف الاما ػة قػدمت
إلياا خدمات سياسية اميمة مثؿ الكاليات المتحدة كت تبر تك س مػف أكثػر الػدكؿ الم ارضػة لمػا حػدث
فػػي مصػػر كسػػر اف مػػا كصػػيته بػػاال قالب ال سػػكرم؛ حيػػث كػػاف يحكػػـ فياػػا حركػػة ال اضػػة اإسػػالمية
(البكابة يػكز  )2013كقد تحكلت سياسات دد مف الػدكؿ تاػا مصػر كاتخػذت مكاقػؼ دائيػة كػاف مػى
رأساا كؿ مف قطر كتركيا كايراف (الكحمي .)2015

كحسب قكؿ صحيية اأهراـ المصرية فقد تحكلت تركيا مف أقكل حميؼ لحػراؾ  25كػا كف الثػا ي
(ي اير) (2011ـ) ب د كصكؿ (محمد مرسي) اإخكا ي إلػى السػمطة لتصػبي ألػد اأ ػداا لمصػر ب ػد
مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) (2013ـ) إذ قػػادت كال ت ػزاؿ حممػػة سياسػػية كا الميػػة شرسػػة اختميػػت
درااتاػػا كتصػػا دت

قػػب اإطاحػػة بػػالرئيس (محمػػد مرسػػي) بدايػػة بتح ػريض رئػػيس الػػكزراا التركػػي

آ ذاؾ راب طيب أردك اف مى ضركرة التدخؿ الدكلي إ ادة ما ي تبر "شر ية" إلى الرئيس (مرسي)
متامان اأمػـ المتحػدة كاالتحػاد اأكركبػي ب ػ "ال يػاؽ كتااهػؿ الديمقراطيػة" مػى حػد ت بيػر ا تاػاا بتبػادؿ
طرد السيراا كالدبمكماسييف بيف الطرفيف .كلـ يقتصر اأمر مى التصريحات كالبيا ات بؿ امتد ليشمؿ
اشػػتراكان فػػي م ػؤامرات كخطػػط مشػػبكهة إثػػارة اليكضػػى فػػي مصػػر

بػػر استضػػافة شخصػػيات كقيػػادات

كق كات إ المية مف اما ة اإخكاف المسمميف المحظكرة كمؤيدياا تمػارس إرهاباػا ضػد مصػر ا طالقػان
مف تركيا بد ـ كاضي مف (أردك اف) (اأهراـ  30يك يك .)2015
مف الكاضي أف تركيػا كقيػت مكقيػا صػمبان إلػى اا ػب اإخػكاف المسػمميف كمػف أسػباب هػذا المكقػؼ
هك التقارب اأيديكلكاي بيف الحزب الحاكـ في تركيػا ذات اأصػكؿ كالمرا يػة اإسػالمية كبػيف ت ظػيـ
اإخػكاف المسػػمميف كمػػف اأسػػباب اأخػػرل هػػك أف ا ايػػار حكػػـ اإخػكاف المسػػمميف يمثػػؿ فشػػؿ المخطػػط
الترك ػػي ب ػػاف تص ػػبي مص ػػر م ػػى خط ػػى تركي ػػا فيم ػػا يس ػػمى (ال مما ي ػػة التركي ػػة اإس ػػالمية) حي ػػث إف
(أردك ػػاف) فػػي زيػػارة لمصػػر فػػي اػػد اإخ ػكاف المسػػمميف صػػحاـ بتطبيػػؽ ال مما يػػة كمػػف اأسػػباب
اأخرل لممكقؼ التركي هك شبة التحالؼ بيف الحزب الحاكـ في تركيا كت ظيـ اإخكاف المسمميف.
كأ ربت قطر  -التي كا ت ت تبر في اد اأمير السابؽ الشيص حمد بف خميية آؿ ثا ي الدا مػة
الرئيسػػية لاما ػػة اإخػ ػكاف المسػػمميف ف ػػي مص ػػر كخارااػػا -ػػف القم ػػؽ مػػف اس ػػتمرار احتا ػػاز الػػرئيس
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المصرم المطاح به (محمد مرسي) الذم أقاله الايش كي تبر هذا المكقؼ أكضي مػا صػدر ػف دكلػة
قطر بشأف اأحداث في مصر (صحيية ال رب  2015ص.)3
إف ال القات المصرية القطريػة التػي خػيـ مياػا اليتػكر قػب اإطاحػة بمرسػي كتصػا دت اأزمػة
ػدما قالػت ك ازرة الخارايػة القطريػة فػي بيػاف لاػا:

بيف الدكلتيف فػي كػا كف الثػا ي (ي ػاير) (2014ـ)

إف "مػػا اػػرل كياػػرم فػػي مصػػر ال يػػؤدم إلػػى االسػػتقرار" كا تبػػرت أف ق ػرار تحكيػػؿ حركػػات سياسػػية
ش بية في إشارة م اا إلى "اما ة اإخكاف المسمميف" إلى م ظمات إرهابية كتحكيؿ التظاهر إلى مؿ
إرهابي لـ ً
ياد ي ان في كقؼ المظاهرات السممية بؿ كاف فقط مقدمة لسياسة تكثيؼ إطالؽ ال ار مى
المتظاهريف بادؼ القتؿ في إشارة إلى قرار الحككمة المصػرية ا تبػار "اإخػكاف" اما ػة إرهابيػة (أمػؿ

.)2015
كبميػػت التحػ ٌػديات التػػي تكااػػه قطػػر ذركتاػػا فػػي ػػاـ (2014ـ) بسػػبب د ماػػا لاما ػػة اإخ ػكاف
المسػػمميف فػػي مصػػر فقػػد شػ ٌػددت الحككمػػة المص ػرية المد كمػػة مػػف الاػػيش كالتػػي تكلٌػػت الحكػػـ قػػب
اإطاحة بالرئيس (محمد مرسي) فػي تمػكز (يكليػك) (2013ـ) قبضػتاا مػى أ ضػاا اما ػة اإخػكاف
المسمميف حميؼ قطر الرئيس في مصر كحكمت مى المئات مػ اـ بالسػاف .كتب تاػا دكؿ الخمػيج فػي
آذار (مػػارس) (2014ـ) بػػاإ راب ػػف قمقاػػا مػػف اما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف با تبارهػػا تش ػ ٌكؿ تاديػػدان
كحممت قطر المسؤكلية ف مسا دتاـ (الخطيب .)2014
لالستقرار في الم طقة
ٌ

كمف أهـ تائج مظاهرات  30حزيراف (يك يك) بال سبة لدكلة قطر هك ا ايار حميائاػا مػف اإخػكاف

المسمميف كهذا أخطر كسة ت رضت لاا قطػر فػي تاريخاػا الحػديث حيػث إ اػا أ يقػت كثيػ انر مػى هػذا
الحميػػؼ كلػػـ تسػػتك ب قطػػر حتػػى اآلف أف الحميػػؼ االسػػتراتياي لاػػا قػػد ا تاػػى؛ فاػػي مػػا ازلػػت ت ػراكغ
كتصػػارع كػػؿ مػػف يقػػؼ فػػي كاااػػا مػػف أاػػؿ الػػدفاع ػػف حميياػػا ر ػػـ أ ػػه أاريػػت فػػي مصػػر ا تخابػػات
رئاسية كفاز باا المشير ( بد اليتاح السيسي) إالﱠ أف قطر كا الماا ما زاؿ يصؼ الحككمة في مصر
باال قالبية كهذا يت افى مػع الكاق يػة السياسػية التػي تحػتـ مػى الػدكؿ الت امػؿ مػع الكضػع القػائـ كلكػف
ػػدـ ا سػػااـ قطػػر مػػع الكاق يػػة السياسػػية ي بػػر ػػف صػػدمة كض ػربة كبي ػرة ت رضػػت لاػػا بسػػبب ا ايػػار
حميياا.
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 .2.2.4دعـ ومناىضة اإلعالـ لمظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)
ػػدما ت ػػـ ام ػػع االس ػػتمارات الخاص ػػة بمظػػاهرات  30حزيػػراف (يك ي ػػك) (2013ـ) ب ػػدأت الح ػػرب
اإ المية في حالة مف الشد كالاذب فكاف اإ الـ المصرم حاض انر بقػكة فػي دفػاع مسػتميت ػف هػذ
المظاهرات ككاف اإ الـ القطرم كا الـ اإخكاف المسمميف أيضان في حالة دفاع مستميت ػف شػر ية
حكـ الرئيس (مرسي) فأصبحت الحالة اإ المية تشابه الحرب اإ المية كلكف المالحظ أ ػه لػـ يكػف
إ الـ محايد في هذ اليترة فكاف اإ الـ م قسـ تمامان إما مع المظاهرات أك مع اإخكاف المسمميف.
ب د ت دد اأحداث اأخيرة أثبػت اإ ػالـ مميػان ك مػى أرض الكاقػع قيدرتػه مػى التػأثير فػي الػرأم
ال ػػاـ كت بئ ػػة المش ػػا ر كاال ي ػػاالت بص ػػكرة إياابي ػػة كا ػػت أك س ػػمبية تا ػػا مكاق ػػؼ أك أش ػػخاص أك
اتااهػػات يمح ػػددة .ذل ػػؾ اأم ػػر ال ػػذم ل ػػـ يك ػػف ي تبػػه ل ػػه ال ام ػػة كك ػػاف ما ػػرد م ػػـ يت اكل ػػه اأك ػػاديميكف
المتخصصػػيف حتػػى اػػاات المظػػاهرات كليتػػت اال تبػػا إلػػى كسػػائؿ اإ ػػالـ بأ كا اػػا التقميديػػة م اػػا
كي
كاالفتراضية كأيضان الش بية (الم يرم .)2014

بيف إ الـ يتاـ كؿ مف يختمؼ م ه بالكير كالز دقة كا الـ ي حاز إلى الميبرالية الديمقراطيػة كيػرل
ضػػركرة إقصػػاا كػػؿ مػػف فشػػؿ فػػي المشػػاد السياسػػي يقػػؼ الم ػكاطف البسػػيط ال ػػادم الػػذم هػػك الاػػدؼ
اأساسي أية رسػالة إ الميػة حػائ انر فأيػة رسػالة يص ٌػدؽ كأيػة كااػة ظػر يتٌبػع كػؿ ذلػؾ بسػبب اختيػاا
الحيادي ػ ػػة كالمكض ػ ػػك ية ػ ػػف ال م ػ ػػؿ اإ الم ػ ػػي المق ػ ػػدـ سػ ػ ػكاا المرئ ػ ػػي أك المكت ػ ػػكب .خبػ ػ ػراا اإ ػ ػػالـ
المتخصصكف أركا مف خالؿ رصد ما ي شر خالؿ اليترة الماضية سكاا قػب حػراؾ  25كػا كف الثػا ي
(ي اير) (2011ـ) أك قب مظاهرات  30حزيراف (يك يك) (2013ـ) أف الحراؾ اي كاإ ػالـ فشػؿ
أ ه يحتاج إلى ميثاؽ يمزمه المكضك ية كالحيادية كهذا ير مكاكد حتى اآلف (مركة .)2013
إف دكر ق اة الازيرة كاف قد لمع كبرز م ذ أحداث حػراؾ ػاـ (2011ـ) كظػؿ يمتأراحػان ك امضػان

حتػػى باتػػت اأ مبيػػة مػػف الشػ ب المصػػرم مػػى د اريػػة ب كاياهػػا كأهػػدافاا كالتػػي كضػػحت بطبي ػػة الحػػاؿ
بسبب ما تيقدمه مف تقارير يميبركة تياسـ مف المكاقؼ كاأحداث أك تيقمؿ م اا طبقان أهػكائاـ الخاصػة

دكف يم ار اة أم قدر مف الما ية كالمسئكلية اإ المية باإضافة إلى أ اػا طبقػان لممسػئكليف ال تمميػؾ أم
س د قا ك ي ييتيي لاا ال مؿ داخؿ مصر (الم يرم .)2014
كبير فػي اػاح مظػاهرات  30حزيػراف (يك يػك) كاسػتخدـ كػؿ أسػمحته فػي
دكر ه
إف اإ الـ كاف له ه

الت بئػة كالحشػد ك اػي بالي ػؿ فػي هػذا الػدكر .كأ ػه خػالؿ هػذ المظػاهرات كفػى ظػؿ تمػؾ اأحػداث التػػي
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شػػادتاا الػػبالد كحالػػة االسػػتقطاب التػػي تقسػػـ مصػػر إلػػى اما ػػة مؤيػػدة كاما ػػة ليبراليػػة ال يمكػػف أف
تظر تيطية محايدة أف كسائؿ اإ الـ تتبع أطراؼ في الصػراع بشػكؿ أك بػآخر؛ فكممػة الحياديػة ال
كاػػكد لاػػا فػػي قػػامكس اإ ػػالـ كلكػػف ه ػػاؾ دراػػات مػػف الحياديػػة كدراػػات مػػف المكضػػك ية ككا ػػت
ب ض الق كات الخاصة مكضك ية إلى حد ب يد في التيطية حيث قمت بر شاشتاا أمػاكف التظػاهرات
كالتام ػػات ف ػػي اأمػػاكف المختمي ػػة بمػػا فيا ػػا مظػػاهرة المؤي ػػديف كاستضػػافت ػػددا كبي ػ انر م ػػف المؤي ػػديف
لمرئيس كهك ما يمثؿ دراة مػف الحياديػة كيشػار إلػى أف الق ػكات الدي يػة كشػيت ػف كاااػا السػيئ فػي
مااام ػػة أم ص ػػكت ي ػػارض الػ ػرئيس كاتا ػػاماـ ب ػػالكير كالز دق ػػة حي ػػث كا ػػت تيطي ػػة ش ػػديدة التحي ػػز
كالسكا ككا ت ميمقة مى يساا كال ترل إالﱠ ما ي ار قادة اإخكاف كالاما ة اإسالمية (مركة .)2013
ما كاف مميز في الحرب اإ المية هك ظاكر حقيقػة اإ ػالـ الػدي ي الػذم بػدأ يخػرج مػف اإطػار
الدي ي ليقكـ بدفاع مستميت ف اإخكاف المسمميف كاف دؿ ذلؾ ف ما يدؿ مى إف اإخكاف المسمميف
كاف يستخدمكف الػديف اإسػالمي مػف أاػؿ كسػب الشػر ية ككسػب قمػكب المسػمميف فػ ف تحػكؿ اإ ػالـ
الػػدي ي باػػذ الطريقػػة يؤكػػد هػػذ ال ظريػػة ب ػػض اآلراا تصػػؼ اإخ ػكاف المسػػمميف بػػأ اـ ت ظػػيـ متػػديف
كيتمتع بش بية الية لدل ال ػاس المتػدي يف لكػف ا قػالب الق ػكات الدي يػة ا ػؿ الػب ض يػرل بػاف ظريػة
استخداـ الديف ككسيمة لمظاكر كال ااح صحيحة إلى حد ما.
ػرف
ػاهرت  30حزيػ ا
مػػى المسػػتكل اإ المػػي ف ػ ف الازي ػرة اتخػػذت خط ػان كاضػػحان كقكي ػان ضػػد مظػ ا
ػاكزت اأاا ػزة اأم يػػة
(يك يػػك) كت اممػػت م ا ػا مػػى أ ا ػا ا قػػالب كهاامتػػه كسػػمطت الضػػكا مػػى تاػ ا
كبخاصػػة فػػض ا تصػػامي ميػػدا ي ارب ػػة ال دكيػػة كال اضػة فػػي  14آب (أ سػػطس) (2013ـ) كبثػػت
ػاهرت 30
ػػددان مػػف اأفػػالـ الكثائقيػػة التػػي ت ظػػر لرؤيػػة اما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف كحميائاػػا مػػف مظػ ا
يرف (يك يػك) ممػا رضػاا لسمسػمة مضػايقات فػتـ كقػؼ بػث ق ػاة الازيػرة مباشػر مػف داخػؿ مصػر
حز ا
كا تقؿ دد مف صحافيياا بحاة تكديرهـ لألمف ال اـ كالتحريض مى مصر كفبركػة مشػاهد كصػكر
ػػف أحػػداث مصػػر .كفػػي المقابػػؿ فػ ف اإ ػػالـ المصػػرم خػػاض مػػا أشػػبه بحػػرب إ الميػػة فكػػؿ طػػرؼ
حاكؿ إق اع مشاهديه .كشف اإ الـ المصرم سكاا أكاف حككميػان أـ خاصػان مرئيػان أك إذا يػان كصػحييان
هاكمان قاسيان مى قطر كالازيرة لدراة أف الب ض ا حرؼ في تسميتاا بأ اا دكلة دك كطالب بقطع
ال القات م اا (شراب  2014ص.)152-151

إف اإ ػػالـ مثممػػا كػػاف لػػه الػػدكر فػػي التمايػػد لحػراؾ  25كػػا كف الثػػا ي (ي ػػاير) (2011ـ) كد مػػه؛
ف ه أيضان ماٌد لمظاهرات  30حزيراف (يك يك) (2013ـ) كساهـ في خمػؽ ك ػى كامػؿ لػدل الامػاهير
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بضػػركرة مراا ػػة مػػا يحػػدث كتصػػحيي مسػػيرة  25كػػا كف الثػػا ي (ي ػػاير) بي مػػا اإ ػػالـ الرسػػمي كػػاف
مرتبك ػان لكك ػػه خاض ػ ان لشػػركط مباش ػرة مػػف كزيػػر اإ ػػالـ .إ ػػه مػػف الطبي ػي أف ي كػػس اإ ػػالـ حالػػة
اال قساـ المكاكدة في الماتمع دكف أف يساهـ في ص اا أك ت ميقاا أ ه مرآة ت كس المشاد الكاق ي
بك ػػؿ أب ػػاد كأطياف ػػه .كم ػػف الما ي ػػة أف يرك ػػز م ػػى الس ػػمبيات ال بقص ػػد تض ػػخيماا إ م ػػا لمت بي ػػه إل ػػى
إصالحاا (مركة .)2013

إف تيطية ق اة الازيرة لألحداث في مصر أث اا مظاهرات  30حزيراف (يك يػك) كا ػت يػر ما يػة
كتتحي ػػز ليئ ػػة م ػػف فئ ػػات الشػ ػ ب المص ػػرم كتا ػػتـ بأخب ػػار اإخػ ػكاف كتت ػػرؾ البي ػػة الشػ ػ ب ال ػػذل يم ػػأل
الميػػاديف كيشػػار إلػػى أف ه ػػاؾ حػػدكدان كسػػقيان لمحريػػة اإ الميػػة التػػي ال ت ػػى إطالقػان تزييػػؼ الحقػػائؽ
كت ػػاكؿ اأحػػداث بطريقػػة يػػر متكاز ػػة كلػػيس مػػف الميتػػرض أف تتػػدخؿ ق ػػاة أا بيػػة فػػي شػػئكف دكلػػة
أخرل .كأف مثػؿ هػذا ال ػكع مػف التيطيػة يػر ال زياػة سػاهـ فػي تضػخيـ اأحػداث كالػدفع باػا فػي تاػا
التصػ يد بسػػبب تسػػرع ب ػػض اإ الميػػيف كاليضػػائيات فػػي تب ػػى مكاقػػؼ م ي ػػة دكف التأكػػد مػػف صػػحة
الم مكمات ( بد القادر .)2013

إف مظاهرات  30حزيراف (يك يك) حسمت اأمر فػي مػدل شػيافية كحياديػة ق ػاة الازيػرة فا كشػؼ
الق اع بشػكؿ كاضػي ال لػبس فيػه .لقػد أظاػرت الازيػرة تحيزهػا المطمػؽ لاما ػة اإخػكاف المسػمميف كلػـ
يكف هذا التحيز بشكؿ خيي أك مبطف بؿ كاف ظاه انر كلـ تدخر الازيرة اادان في د ـ اإخكاف بقكتاا
كصالبتاا فكاف هدفاا اأسمى هك تثبت حكماـ.
إف تيطية أحداث  30حزيراف (يك يك) كاف يسيطر مياا تيار كاحد سكاا فػي أسػمكب التيطيػة أك
حاـ الت اكؿ أك ك ية الضيكؼ بي مػا ضػخمت الق ػكات اإسػالمية مػف ا تصػاـ ميػداف راب ػة ال دكيػة
ف اد أف الق ػكات الميبراليػة أبػرزت المظػاهرات فػي التحريػر كميػاديف المحافظػات حيػث كػاف ه ػاؾ حالػة
مف اليكضػى الما يػة تتمثػؿ فػي اإثػارة كالتركيػز بػب ض الق ػكات الخاصػة مػى استضػافة قائمػة أسػماا
م ي ة مف المحممػيف السياسػييف كالخبػراا ممػا يؤكػد ضػركرة تطبيػؽ ميثػاؽ شػرؼ إ المػي ممػزـ لماميػع.
كخالؿ مظاهرات  30حزيراف (يك يػك) تػـ تشػكيه الحقػائؽ كمػا تػـ بثػه بػر كسػائؿ اإ ػالـ كػاف كػس
الحقيقػػة ممػػا أدل إلػػى مكقػػؼ ػػدائي مػػف اليػػرب ككا ػػت الصػػكرة الذه يػػة ػػف اإطاحػػة بحكػػـ الػرئيس
(مرسػػي) هػػك ا قػػالب سػػكرم .كت ػػـ قػػؿ صػػكرة المتكااػػديف فػػي مي ػػداف التحريػػر مػػى أ اػػـ المؤي ػػدكف
لشر ية (مرسي) فكا ت ق اة الازيرة مباشر مصػر ق ػاة متحيػزة كسػاهمت بشػكؿ كبيػر أث ػاا مظػاهرات
 30حزيػ ػراف (يك ي ػػك) ف ػػي اإس ػػااة إل ػػى س ػػم ة ق ػ ػكات الازيػ ػرة اأخ ػػرل حي ػػث ا ػػت م ػػف مش ػػاكؿ ف ػػي
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تيطيتاا لألحداث كت اكلاا لاا خاصة أف تب ات  30حزيراف (يك يك) امي اا قضايا شػائكة كباػا اػدؿ
كتحمؿ كااتي ظر (مركة .)2013
إف "ت اقض الق كات ب ضاا الب ض ككأ اا ت رض رأياػا بػدالن مػف تقػديـ اأخبػار كهػك مػا يا مػؾ
ال تسػتطيع الكثػكؽ باػا" كفػي ب ػض اأحيػاف يتحػكؿ ا ػداـ الثقػة ذلػؾ إلػى

ػؼ فمػثالن قامػت امػػكع

المتظ ػػاهريف م ػػف اإس ػػالمييف الياض ػػبيف بمحاكل ػػة اقتح ػػاـ بكاب ػػات مدي ػػة اإ ت ػػاج اإ الم ػػي ف ػػي مدي ػػة
السػػادس مػػف أكتػػكبر التػػي تبػػث م اػػا م ظػػـ الق ػكات الخاصػػة كخػػالؿ اأيػػاـ اأخي ػرة لحكػػـ (مرسػػي)
حاكلت حككمته إ الؽ دد مف الق كات التي تتب ى االتاػا الم ػاهض لاما ػة اإخػكاف المسػمميف التػي
كاف الرئيس (مرسي) يتاـ باال حياز لاا (يكال دم .)2013
ككا ػػت ااػػات مصػرية ػػدة قػػد كااػػت اتاامػػات لدكلػػة قطػػر بأ اػػا ت بػػث بالسػػاحة المصػرية بػػر
ضػػص أم ػكاؿ طائمػػة لاما ػػات باتػػت ممكلػػة م اػػا مقابػػؿ ت ييػػذها لمػػا تخط ػط لػػه الدكحػػة كبتمكيػػؿ خػػط
كتحركات اما ة اإخػكاف فػي مصػر كتػدفع بكػؿ طاقاتاػا كػي تسػت يد الاما ػة حكػـ مصػر كلػك أدل
ذلؾ إلى كقكع صدامات مع الايش مف خالؿ د ـ مامك ات مسمحة تقكـ بأ ماؿ إرهابية في مصر
بادؼ إش اؿ الشارع المصرم كضػرب ركػائز الدكلػة كمؤسسػاتاا كالسػيطرة مػى الحكػـ كلكػف اػؿ هػذ
االتاامػػات ترفضػػاا الدكحػػة كتبػػرئ يسػػاا مػػف أم د ػػـ يقػػدـ لمامك ػػات مسػػمحة أك يرهػػا بػػؿ كتقػػدـ
مى إدا ة الاامات اإرهابية مى الايش كالشرطة المصرييف كتطالب مف يتاماا أف يقدـ أدلته مى
صحة اتااماته (شراب  2014ص.)152
كبسبب سياسة ق اة "الازيرة" الم حازة لإلخكاف المسمميف في تيطية اأحداث تج ف ذلؾ احتقا ان
كاضػػحان لػػدل البيػػة اإ الميػػيف المص ػرييف كهػػك مػػا ا كػػس فػػي إص ػرار اإ الميػػيف المشػػاركيف فػػي
المؤتمر الصحيي المشترؾ لمقكات المسمحة كالشرطة الػذم قػد قػب أحػداث الحػرس الاماػكرم

مػى

طػػرد طػػاقـ ق ػػاة "الازيػرة" مػػف المػػؤتمر بسػػبب التيطيػػة الم حػػازة مػػف الق ػػاة لاما ػػة اإخػكاف المسػػمميف
كتشكيااا الحقائؽ مف كااة ظرهـ (د يا الكطف .)2013
لقد كاف كاضحان ادان أف ه اؾ فئة كبيرة مف الش ب كاإ الميف كالمثقييف أظاركا كرهان شػديدان لق ػاة
الازي ػ ػرة بسػ ػػبب سياسػ ػػتاا الم حػ ػػازة ككػ ػػاف ذلػ ػػؾ كاضػ ػػحان مػ ػػف خػ ػػالؿ تصػ ػػرؼ اإ المػ ػػيف كالمثقيػ ػػيف

المصرييف حيث إ اـ ال يترككف م اسبة إالﱠ كيااامكف الازيرة كيتامك اا بالخيا ػة .كمػف كااػة ظر ػا؛
ف ف الازيرة فقدت ازا كبير مف سم تاا التي تـ ب اؤها في فترة كبيرة مى مدار س كات.
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 .3.2.4اإلعالـ القطري بعد مظاىرات  31حزيراف (يونيو) (2113ـ)
المت ػػاطؼ مػػع اإخ ػكاف تسػػبب بضػػرر كتاديػػد كاضػػي لألمػػف القػػكمي المصػػرم كهػػك
إف اإ ػػالـ ي
اأمر الذم قامت به ب ض الق كات مثؿ :ق اة مصر  25ك يرها مف الق كات التػي كا ػت تيحسػب مػى
التيار اإسالمي كالتي أي مقت امي اا ب ػد مظػاهرات  30حزيػراف (يك يػك) .كلكػف ب ػد هػذ المظػاهرات
تمػت لإلسػالـ بصػمة
يسر اف ما ظارت ق كات تيشابااا في اأداا ير الما ػي كالػذم ي ػرض فتػاكل ال ي
لتكااػػات اإخػكاف مثػػؿ ق ػكات :اليرمػػكؾ أحػرار  25زيتك ػػة القيػػدس كمػػا إلػػى
باإضػػافة آلراا يمحابيػػة ي

ذل ػػؾ إل ػػى اا ػػب ق ػػاة الازيػ ػرة يمباش ػػر مص ػػر كالت ػػي تيص ػػبي كتمس ػػي كه ػػى تب ػػث أخباره ػػا كتقاريره ػػا
تخػص مصػادر
الميرضة بادؼ اإضرار باأمف كالصالي ال ػاـ المصػرم؛ مػف أاػؿ أهػداؼ كمصػالي ي
ي
تمكيماا كااات أا بية تت اكف م اا (الم يرم .)2014
إف سياسػ ػػة ق ػ ػػاة الازي ػ ػرة ب ػ ػػد مظػ ػػاهرات  30حزي ػ ػراف (يك يػ ػػك) تأراح ػ ػت بػ ػػيف التأييػ ػػد كالااػ ػػكـ
كالتحريض كاال تراؼ ليس لاػا مكقػؼ ثابػت أك محػدد؛ فاػي حاكلػت أف تصػط ع دكر المحايػد كتد يػه
دكف فائدة كفي اأياـ اأكلى لممظػاهرات ت مػدت مػى كصػيه بأ ػه "ا قػالب سػكرم" ك ػادت لتصػؼ
كزير الدفاع ( بد اليتاح السيسي) مػى أ ػه "قائػد اال قػالب" كمػا دشػ ت تقػارير تحريضػية ديػدة مميئػة
باأكاذيب كال مؿ مى تشكيه الصكرة المصرية بر ـ الت اد الذم أخذته قطر ب دـ هاػكـ ق ػاة الازيػرة
مػػى مصػػر إالﱠ أف مػػذي ي الق ػػاة القطريػػة كاصػػمكا اسػػتخداماـ لممصػػطمحات التحريضػػية كػ ػ "اال قػػالب
ال سكرم" ك"التظاهرات المطالبة ب كدة الشر ية" خالؿ البرامج كال شرات اإخبارية ككصػؼ مظػاهرات
 30حزيػ ػراف (يك ي ػػك) ب ػ ػ "اال ق ػػالب" كم ػػا س ػػار الض ػػيكؼ م ػػى ا ػػج اإ المي ػػيف المح ػػرض؛ فكص ػػيكا
(السيسػػي) بأ ػػه "الي ػػائز ب ػػأكؿ ا تخاب ػػات ب ػػد اال ق ػػالب" كل ػػـ يق ػػر أح ػػدهـ بأ ػػه أكؿ رئ ػػيس لمص ػػر ب ػػد
اإطاحة بحكـ الرئيس (مرسي) (مدحت .)2014
مف الكاضي كالمؤكد أف مظاهرات  30حزيراف (يك يك) أظاػرت هزيمػة كاضػحة لق ػاة الازيػرة أمػاـ
اإ ػػالـ المصػػرم فقػػد أثبػػت اإ ػػالـ المصػػرم أف لػػه القػػدرة مػػى الػػتحكـ بػػالرأم ال ػػاـ المصػػرم أكثػػر
بكثي ػػر م ػػف ق ػػاة الازيػ ػرة كأثب ػػت اإ ػػالـ المص ػػرم ال ػػذم ا ػػض اض ػػة كبيػ ػرة ف ػػي محارب ػػة اإخػ ػكاف
المسمميف أف المصرييف سيختاركف طريقاـ ب يساـ فكا ت حرب إ الميػة ميتكحػة اسػتخدمت الازيػرة
كػػؿ قكتاػػا كقامػػت بكػػؿ مػػا تسػػتطيع مػػف أاػػؿ تسػػكيؽ كااػػة ظػػر اإخػكاف لكػػف اإ ػػالـ المصػػرم هػػك
الذم ا تصر في ال ااية كذلؾ يؤكد مػدل قػكة هػذا اإ ػالـ مػى حشػد الػرأم ال ػاـ المصػرم أكثػر مػف
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أم إ الـ آخر كه ػاؾ ب ػض اآلراا تؤكػد أف ا تصػار مظػاهرات  30يك يػك كتحقيػؽ هػدفاا كػاف بسػبب
الد ـ المالي مف الدكؿ الخمياية التي تحارب اإخكاف المسمميف كتس ى إلى القضاا مياـ.
كما يزيػد المكقػؼ القطػرم التباسػان أف ق ػاة الازيػرة القطريػة كاصػمت د ػـ اإخػكاف المسػمميف بشػكؿ
كاضػػي كمػػا أف الدكحػػة أ ػػادت اسػػتقباؿ راػػؿ الػػديف المصػػرم اإخ ػكا ي يكسػػؼ القرضػػاكم كفتحػػت لػػه
م بر ق اة الازيرة كقد ا تبر مراقبكف أف كدته هذ مكحية كم برة ف مكقؼ قطػرم حيػث هػااـ فػي
بر ػػامج دي ػػي مػػى الق ػػاة بشػػكؿ ص ػريي ككاضػػي قيػػادة الاػػيش المصػػرم كاتاماػػا بت ييػػذ ا قػػالب مػػى
الرئيس (مرسي) (صحيية ال رب  2015ص.)3
إف إ المي ػي ق ػػاة الازي ػرة كا ػػت م ػكاقياـ ضػػد مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) حيػػث ت مػػدكا فػػي
اميػػع شػراتاـ اإخباريػػة كصػػؼ هػػذ المظػػاهرات "بػػاال قالب" كترديػػدها مػرات ديػػدة فػػي كػػؿ حػػديث
كش كا حممة اتاامات كبيرة مى قكات اأمف بالاام ات كخارااػا فز مػكا أف اأمػف يكااػه المتظػاهريف
بػ ػػال ؼ خػ ػػالؿ تظػ ػػاهراتاـ أيػ ػػاـ الام ػ ػػة كداخػ ػػؿ الاام ػ ػػات ككصػ ػػيكا ذلػ ػػؾ بأ ػ ػػه ا تاػ ػػاؾ ضػ ػػد حريػ ػػة
المتظ ػػاهريف رافض ػػي اال ق ػػالب كز مػ ػكا أف ه ػػاؾ حمم ػػة "ا تق ػػاالت شػ ػكائية" يق ػػكـ با ػػا اأم ػػف لتم ػػؾ
ال اصػػر اإرهابيػػة كاد ػكا أف ه ػػاؾ م تقمػػيف سياسػػييف اأمػػر الػػذم تػػـ ييػػه مػػف قبػػؿ المتحػػدث باسػػـ
ك ازرة الداخمية ب ػدـ كاػكد أم م تقمػيف داخػؿ السػاكف المصػرية كقػاـ إ الميػك الازيػرة بتيطيػة خارايػة
لما أسمك "مظاهرات رافضة لال قالب ال سكرم في ب ض الدكؿ اأكركبية" (مدحت .)2014
كت ػدد الصػ كبات كالمخػػاطر كفقػان لمتييػرات التػػي حػػدثت خػػالؿ ػاـ (2013ـ) فػػي ب ػض الػػدكؿ
ال ربيػػة التػػي طالاػػا التيييػػر كمصػػر كتػػك س كليبيػػا كسػػكريا دفػػع دكلػػة قطػػر تاػػا تب ػػي سياسػػة خارايػػة
تست د مى مبادئ القكة الذكية مف خالؿ المزج بيف أدكات القكة ال ا مة التي تحدث التييير مف خػالؿ
االستقطاب كاإق اع كأدكات القكة الصمبة التػي تحػدث التيييػر مػف خػالؿ التحػالؼ مػع القػكل ال ظمػى
ككػػذلؾ االحتيػػاظ بقػػدر مػػف ال يػػكذ كالت ػأثير فػػي ب ػػض القضػػايا كالمميػػات المختػػارة ب ايػػة كباػػدكا (امػػاؿ
 2014ص.)28

كهػػذا هػػك مػػا قالػػه الػػكزير القطػػرم :يقػػكؿ خالػػد بػػف محمػػد ال طيػػة كزيػػر الدكلػػة لمشػػؤكف الخارايػػة
القطريػػة أف بػػالد

مػػى القػػة ايػػدة مػػع كػػؿ الق ػكل السياسػػية بمصػػر كلك اػػا تمتػػزـ بأدبيػػات الت امػػؿ

كبػػذلؾ هػػي تمتػػزـ بالت امػػؿ الرسػػمي مػػع الحككمػػات كمػػف ه ػػا اػػاا ت امماػػا مػػع اإخ ػكاف المسػػمميف فػػي
مصػر ب ػد أف كصػمكا لسػدة الحكػػـ باال تخابػات كقػاؿ إف الػد ـ الػذم تقدمػػه قطػر لمصػر اآلف هػك مػػا
ارل االتياؽ ميه مع ال سكر قبؿ اال تخابات التي ااات باإخكاف (الكراد .)2013
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يبػػدك كاضػػحان أف ق ػػاة "الازيػرة" بأسػػمكب ت امماػػا مػػع مظػػاهرات  30حزيػراف (يك يػػك) كمػػا تالهػا فػػي
مصر قد فقدت الكثير مف رصيدها لدل المصرييف تياة رهف مكقياا كأدائاا بسياسة اما ة اإخػكاف
المسمميف التي ثار مياا المصريكف كطالبكا ب سقاطاا كمػف ه ػا كػاف مػف الطبي ػي أف تتكػاثر كتت مػؽ
د كات مقاط ة ق اة "الازيرة" في مصر (د يا الكطف .)2014

 .3.4المبحث الثالث:
عالقة قطر باإلخواف المسمميف:

بر ـ أف م ظـ التحميالت ذهبت إلى أف د ـ قطر "الال محدكد" لماما ات اإسالمية فػي الم طقػة
كبخاصػػة اما ػػة اإخػكاف المسػػمميف فػػي مصػػر ػػابع مػػف كامػػؿ المصػػمحة كلكػػف أيضػان ه ػػاؾ أسػػباب
أيديكلكايػة دف ػػت قطػػر إلػى احتضػػاف اما ػػة اإخػكاف المسػػمميف إذ تت امػػؿ م اػا قطػػر كاما ػػة ت بػػر
مزيػػا ديػػدة لتأكيػػد اسػػتقاللاا
ػػف اإسػػالـ السياسػػي الم تػػدؿ فاإسػػالـ السياسػػي م ػ ي القيػػادة القطريػػة ا
مى المستكل الدي ي اأيديكلكاي ف المممكة ال ربية الس كدية كهك اسػتقالؿ ظػؿ فػي ذهػف القطػرييف
مرتبطان بال ااح الذم حققته دكلتاـ م ػذ ػاـ (1995ـ) كمثػاؿ مػى ذلػؾ ظاػكر طبقػة "ال ممػاا" كالتػي
كق ت تحت تأثير المدرسة الكهابيػة السػ كدية فػي ظػؿ حكػـ الشػيص ااسػـ .كم ػذ ػاـ (1960ـ) بػدأت
ككادر اإخكاف تتيميؿ داخؿ قطر كتسحب البساط مف طبقة ال مماا كم ػذ ت ييػذ اال قػالب اأبػيض فػي
قط ػػر ػػاـ (1995ـ) ب ػػدأ ي ػػزز م ػػف ا ػػج ال ػػدكتكر يكس ػػؼ القرض ػػاكم كاإس ػػالـ الم ت ػػدؿ .كم ػػذ ذل ػػؾ
كزرة الثقافة لسيطرة
الكقت بدأت قطر في خمؽ هكية إسالمية مستقمة ف اارتاا الس كدية كخض ت ا
اما ة اإخكاف المسمميف فكاف لمشيص قرضاكم بر امج يذاع مى الازيرة بشكؿ مستمر ككا ت تػذاع
له خطبة يكـ الام ة مى التمييزيكف القطرم (مقبؿ  2014ص.)7
رأت قطر في اال تياضات ال ربية التػي ا ػدل ت فػي أكاخػر ػاـ (2010ـ) فرصػة سياسػية ليػرض
يسػػاا كال ػػب إقميمػػي مػػف خػػالؿ القاتاػػا اإيديكلكايػػة مػػع اما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف التػػي ظٌػػت

الدكح ػػة أف م ػػف ش ػػأ اا أف تض ػػمف كالا حمييتا ػػا اإس ػػالمية ه ػػذ  .كل ػػذا ألق ػػت قط ػػر بثقما ػػا كراا اما ػػة
اإخ ػكاف فػػي مصػػر كتػػك س كالػػيمف كليبيػػا لر بتاػػا فػػي أف تكػػكف طرف ػان م ي ػان كصػػاحب مصػػمحة فػػي

الحككمػػات الاديػػدة فػػي البمػػداف التػػي تمػ ٌػر فػػي مرحمػػة تحػ ٌػكؿ دف تاػػا إلػػى أف تػػد ـ الاما ػػة التػػي كا ػػت
تتصػ ٌػكر أ اػػا تممػػؾ أفضػػؿ فرصػػة لمكصػػكؿ إلػػى السػػمطة مالي ػان كسياسػػيان كبالتػػالي لحمايػػة مصػػالي قطػػر

(الخطيب .)2014
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كه اؾ مف يذهب لتيسير ذلػؾ بشػكؿ متطػرؼ فػب ض الكتٌػاب ي تقػدكف أف قطػر شػريكة مػع الػدكؿ
اليربية في إثػارة اليكضػى كالح اركػات ال ربيػة مػف أاػؿ اسػتيالؿ هػذ اليكضػى لترسػيـ كتثبيػت السياسػة
اليربية .كمف كااة ظر ا؛ ف ف هذا يتماشى مع الكاقع أف الحراكات ال ربية أثبتت أ اا لـ تكف لصػالي
الم ػكاطف بػػؿ ثبػػت أ اػػا مػػف أاػػؿ تييي ػر الحكػػاـ فقػػط بػػؿ مػػى ال كػػس ف ػ ف الم ػكاطف تضػػرر ب ػػد هػػذ
الحراكات أكثر بكثير مف قبماا؛ كبالتالي ف ف ص ا ة اليكضػى كاسػتيالؿ اليكضػى مػف قبػؿ قطػر يكػاد
أف يككف حقيقة مؤكدة كليس احتماالت كتحميالت.
تكاػػه قطػػر الب ار مػػاتي فػػي اختيػػار ذكم ال يػػكذ
كلقػػد شػػأ د ػػـ الدكحػػة لاما ػػة اإخػكاف أيضػان مػػف ٌ

حيث تحاليت مع اأطراؼ اليا مة التي ا تقدت أ اا ست تصر سياسػيان أك سػكريان فػي مختمػؼ البمػداف.
لر بتاػػا فػػي أف تكػػكف طرفػان م يػان كصػػاحب مصػػمحة فػػي الحككمػػات الاديػػدة فػػي البمػػداف التػػي تمػ ٌػر فػػي
تحكؿ دف تاا إلى أف تد ـ الاما ة التػي كا ػت تتص ٌػكر أ اػا تممػؾ أفضػؿ فرصػة لمكصػكؿ إلػى
مرحمة ٌ
السمطة ماليان كسياسػيان كبالتػالي لحمايػة مصػالي قطػر .ك قػب ا ػدالع الح اركػات ال ربيػة مباشػرة بػدا أف

اما ػػة اإخػ ػكاف المس ػػمميف ه ػػي الكي ػػاف السياس ػػي اأكث ػػر احتم ػػاالن لتحقي ػػؽ ال ا ػػاح ف ػػي أكؿ ا تخاب ػػات
ديمقراطيػػة فػػي البمػػداف التػػي تشػػاد تحػ ٌػكالن أ ا ػا كا ػػت الاما ػػة اأكثػػر ت ظيم ػان بػػيف الحركػػات السياسػػية
الكثيرة التي ظارت في تمؾ الدكؿ (الخطيب .)2014
كما ا تمدت قطر مى اأماكف التي تممػؾ فياػا ت اطيػان ك القػات فقػد كػاف فػي ق ػاة الازيػرة م ػذ
مككف قكم مف اما ة اإخكاف المسػمميف مػف خػالؿ ال ديػد مػف الصػحافييف كالمحػرريف كال
فترة طكيمة ٌ
ت ػزاؿ قطػػر أيض ػان  -ر ػػـ مكاػػة ال كلمػػة التػػي تاتاحاػػا  -ماتم ػان إسػػالميان محافظ ػان كالماتمػػع الكهػػابي
اآلخػػر الكحيػػد فػػي ال ػػالـ ال ربػػي باسػػتث اا المممكػػة ال ربيػػة السػ كدية .فكػػاف اإسػػالمي المصػػرم يكسػػؼ
الصالبي يقيماف م ذ فترة طكيمة في قطر؛ كبالتالي كادت قطر يساا -
القرضاكم كاإماـ الميبي مي
ٌ
بطبي ة الحاؿ  -في كضع يم ٌك اا مف د ـ اما ات كأحزاب اإخكاف المسمميف

دما ا اارت اأ ظمة

المختمية (دم زيك .)2012

تحكالت ديمقراطيػة د مػت قطػر فػي البدايػة اما ػة اإخػكاف المسػمميف إذ
كفي البمداف التي ٌ
تمر ب ٌ
تػرتبط الدكحػػة م ػػذ فتػرة طكيمػػة ب القػػات أيديكلكايػػة مػػع اما ػػة اإخػكاف ككا ػػت ت تقػػد أف مػػف المػػراي
ػيي
ػدما أيط ى

هيم ة الاما ة مى المشاد السياسي الاديػد فػي البمػداف التػي تم ٌػر فػي فتػرة تح ٌػكؿ كلكػف
بحك ػػـ الػ ػرئيس (مرس ػػي) اإخػ ػكا ي ف ػػي مص ػػر ف ػػي تم ػػكز (يكلي ػػك) (2013ـ) د م ػػت المممك ػػة ال ربي ػػة
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السػ كدية كزيػػر الػػدفاع ( بػػد اليتػػاح السيسػػي) بي مػػا اسػػتمرت قطػػر فػػي د ػػـ اإخػكاف مػػا دفػػع الريػػاض
إلى زيادة الضيط مى الدكحة لتييير مسارها (الخطيب .)2014
كاليريب في اأمر أف قطر اتخذت مكقيان كرأيان مختمؼ تمامػان ػف دكؿ الخمػيج ككأ اػا ت ػيش فػي
ال ػػالـ ال ربػػي كحػػدها مػػع حميياػػا اإخ ػكاف المسػػمميف ف ػ ف تكافػػؽ الػػدكؿ الخميايػػة ماتم ػػة مػػى تأييػػد
مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) لػػـ يػػؤثر مػػى مكقػػؼ قطػػر حيػػث اسػػتمرت فػػي د ػػـ اما ػػة اإخ ػكاف
بشػػكؿ مسػػتمر .كهػػذا المكقػػؼ يػػر ال قال ػػي لدكلػػة قطػػر يؤكػػد أف ه ػػاؾ مػػف هػػك أكبػػر م اػػا يرسػػـ لاػػا
سياستاا؛ فكاكد دكلة صييرة مخالية لكافة الدكؿ الكبيػرة التػي تااكرهػا ي ػي أف خمياػا قػكة تيػكؽ كافػة
الدكؿ التي تخالياا كبالتأكيد ف ف هذ الدكلة هي الكاليات المتحدة.
كي ػػرل ال ػػب ض أف الدكح ػػة تق ػػكـ بمحاكل ػػة ب ػػاا ش ػػبكة تح ػػالؼ إقميمي ػػة لإلخػ ػكاف المس ػػمميف كت ػػد ـ
ػراي أف قطػر تقػػكـ
اإخػكاف لمكاااػة الػد ـ السػ كدم لمسػػميييف فػي هػذ البمػداف المختميػة .كلكػػف مػف الم ٌ
ببساطة بب اا ال يكذ حيث أمك اا ذلؾ

مى أمؿ أف تككف ال بػان مامػان فػي الشػرؽ اأكسػط الاديػد كأف

تكػػكف لاػػا أيض ػان يػػد فػػي مسػػا دة اأح ػزاب الش ػ بية مثػػؿ اإخ ػكاف المسػػمميف

مػػى ال اػػاح فػػي إ ػػادة

االستقرار كب اا االزدهار في بمدا اا (دم زيك .)2012

ػارت مػػع
تاب ػػت قطػػر ب ػػد فػػكز ال ػرئيس (محمػػد مرسػػي) فػػي ا تخابػػات الرئاسػػة المصػرية تبػػادؿ الزيػ ا
مصر حيث استقبؿ اأمير كزير الخاراية المصػرم فػي الدكحػة فػي تمػكز (يكليػك) (2012ـ) كب ػدها
بشار تقريبان استقبؿ الرئيس المصرم (محمد مرسي) أمير قطر في القاهرة كقالػت مؤسسػة الرئاسػة فػي
بياف لاا :إف المقػاا تضػمف مباحثػات حػكؿ آفػاؽ الت ػاكف المشػترؾ بػيف الػدكلتيف كسػبؿ تطػكير سياسػيان
كاقتصػػاديان كفػػى اميػػع الماػػاالت كت ػػددت المقػػااات بػػيف أميػػر قطػػر كالػرئيس المصػػرم حيػػث التقيػػا فػػي
أيمكؿ (سبتمبر) (2012ـ) في مقر الكفد الدائـ لدكلة قطر لدل اأمـ المتحدة ب يكيكرؾ كتكػرر المقػاا
بػػيف أميػػر قطػػر كالػرئيس المصػػرم محمػػد مرسػػي فػػي  22تشػريف اأكؿ (أكتػػكبر) ب ػػد التسػػايالت التػػي
ػاكرت بي امػػا حػػكؿ اأكضػػاع فػػي
قػػدمتاا مصػػر أميػػر قطػػر إتمػػاـ زيارتػػه لقطػػاع ػزة كتركػػزت المشػ ا
سػػكريا كفمسػػطيف ك كسػػت المباحثػػات تطػػابؽ كااتػػي ال ظػػر المص ػرية كالقطريػػة حػػكؿ ضػػركرة اتخػػاذ
مكقػػؼ ربػػي مكحػػد مػػف خػػالؿ اام ػػة الػػدكؿ ال ربيػػة لػػد ـ الش ػ ب اليمسػػطي ي كرفػػض ال ػػدكاف ضػػد
(الر تيسي  2013ص.)90
ت ػػد الازي ػرة ماػػرد ذراع إ الميػػة لتمايػػد اأرض لمػػا هػػك أ ظػػـ كأخطػػر لػػذا كػػاف طبي ي ػان أف تبػػدأ
مكاة "قطر ة" مصر ب د الحراؾ المصرم ػاـ (2011ـ) مباشػرة ك"القطر ػة" ه ػا تركػز مػى محػكريف
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محاكر أساسية :اأكؿ :تمكيػؿ كمسػا دة قػكل سياسػية محػددة لمسػيطرة مػى الدكلػة المصػرية بمػا يحقػؽ
اإرادة اأمريكيػػة كاإس ػرائيمية لتقسػػيـ مصػػر إلػػى طكائػػؼ سياسػػية كدي يػػة مت از ػػة مػػى المػػدل القريػػب
تكطئػػة لتقسػػيماا مػػع دكؿ أخػػرل فػػي الم طقػػة إلػػى دكيػػالت ت كػػس هػػذا الت ػػازع مػػى المػػدل الب يػػد هػػذا
المحػػكر بػػدا شػػديد الكضػػكح فػػي التحركػػات كاالتصػػاالت القطريػػة المحمكمػػة خػػالؿ المرحمػػة اال تقاليػػة مػػع
تيػػارات كقػػكل سياسػػية ػػدة فػػي مصػػر كمئػػات الماليػػيف مػػف دكالرات التمكيػػؿ .كالثػػا ي :ال يػػاذ  -بػػر
فػػائض اأم ػكاؿ القطريػػة  -إلػػى ال مػػكد اليقػػرم لالقتصػػاد المصػػرم بػػامتالؾ مؤسسػػات مص ػرفية كبػػرل
ككيا ػػات اسػػتثمارية حاكمػػة بمػػا يتػػيي لقطػػر كمػػف كرائاػػا الكاليػػات المتحػػدة كاسػرائيؿ إحكػػاـ قبضػػتاا مػػى
مياصػػؿ االقتصػػاد المصػػرم الاػػش (الاػػالد  )2012كمػػف الاػػدير بالػػذكر أف مػػا سػػبؽ قمػػه ػػف الاػػالد
ي بر ف كااة ظرة كتـ اقتباسه لمت رؼ إلى كااة ال ظر اإ المية المصرية.
كا ػػت فرصػػة قطػػر فػػي تقكيػػة يكذهػػا فػػي دكؿ الح ػراؾ ال ربػػي كاسػػتيالله حيػػث فػػتي هػػذا الح ػ ارؾ
الباب أماـ قطر لتكسيع كتطكير دكرها بالم طقة مػف خػالؿ تحالياػا مػع اإسػالـ السياسػي الػذم كصػؿ
إلى السمطة في تمؾ الدكؿ كهذا تيييػر إياػابي لصػالي قطػر يمك اػا مػف ل ػب دكر كسػيط بػيف اإسػالـ
السياسي كاليرب ) Others 2012, p. 23؛.)Amin

ر ػػـ كاػػكد الػػركح اإسػػالمية بشػػكؿ ػػاـ فػػي بػػث الازيػرة ف ا ػا فػػي الحػراؾ المصػػرم حتػػى سػػقكط
ظػاـ الػرئيس (مبػػارؾ) ظمػت ممتزمػػة بمػػا التػزـ بػه شػػباب الحػراؾ مػػف ػػدـ السػماح لال تمػػاا الحزبػػي أك
اأيديكلكاي بالظاكر .ظمت الازيػرة تبػث ككأ اػا تمثػؿ هػؤالا الشػباب كب ػد سػقكط (مبػارؾ) بػرز أكثػر
ػزب حقيقيػة بخػالؼ اإخػكاف المسػمميف – كالحػظ
اأحزب – كفي اليالب برز دـ كاكد أح ا
ا
فأكثر دكر
المشاهد ص كد الكاه اإسالمي السياسي مى شاشة الازيػرة ال سػيما مػع اسػتمرارها فػي تكثيػؼ البػث
(الحااكم  2011ص.)7-6

كخػػالؿ اليت ػرة اال تقاليػػة فػػي مصػػر بػػدأت تظاػػر بشػػكؿ امػػي فػػي تمػػؾ اأث ػػاا ال القػػة الكثيقػػة بػػيف
اما ة اإخكاف المسمميف كقطر كأخذت ب ض كسائؿ اإ الـ التحدث ف دكر لاا فػي إ ػادة تشػكيؿ
خارطة الم طقػة مػف خػالؿ تبػكا اما ػات اإسػالـ السياسػي مقاليػد الحكػـ فػي الم طقػة برضػى ربػي
بر كساطة قطرية (شراب  2014ص.)148
ب ػػد اػػاح (محمػػد مرسػػي) فػػي ا تخابػػات الرئاسػػة المص ػرية شػػادت ال القػػات المص ػرية القطريػػة
أفضؿ حالتاا مى المستكل الرسمي حيث التقى اأمير حمد كالرئيس (مرسي) خالؿ فترة حكـ اأخير
ػرف (يك يػك) (2012ـ)
ػزر اأميػر حمػد القػاهرة فػي حزي ا
مرت لـ تحدث مػف قبػؿ بػيف البمػديف ف ا
ثالث ا
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كمػا سػػبؽ اإشػارة حيػػث تبػادال خاللاػػا الت ػػاكف بػيف البمػػديف كت سػيؽ المكاقػػؼ الخارايػة كخاصػػة حػػكؿ
الشػأف السػػكرم كمػف ثػػـ التقيػػا فػي يكيػػكرؾ مػى هػػامش ااتمػػاع الام يػة ال امػػة كالمقػاا اأخيػػر الػػذم
أ قب زيارة أمير قطر لقطاع زة الذم قدمت مصر خالله كػؿ التسػايالت مػف أاػؿ تحقيقاػا كهػذا مػا
بػػر

ػػه الشػػيص حمػػد بقكلػػه ل ػكال ال ػرئيس (مرسػػي) كثػػكرة (ح ػراؾ)  25ي ػػاير مػػا تمػػت هػػذ الزيػػارات.

كأ م ت قطر ػف رزمػة مػف المسػا دات المقدمػة لمصػر مػف أاػؿ مسػا دتاا مػى الخػركج مػف أزمتاػا
االقتصادية كتييرت التيطية اإ المية مف ق اة الازيرة بالكقكؼ إلى اا ب الحككمة المصرية ككا ت
الازيرة قد تحكلػت مػف م بػر ي ػادم ظػاـ (مبػارؾ) إلػى م اصػر ل ظػاـ مصػرم اديػد بقيػادة رئػيس مػف
اما ة اإخكاف المسمميف (شراب  2014ص.)149
كخػػالؿ فت ػرة حكػػـ (مرسػػي) شػػاد السػػكؽ القطػػرم زيػػادة فػػي ال مالػػة المصػرية المتمي ػزة ظ ػ انر لزيػػادة
الطم ػػب م ػػى ال مال ػػة ف ػػي كاف ػػة الما ػػف لمب ػػدا ف ػػي ت يي ػػذ مش ػػرك ات مالق ػػة اس ػػت دادان لمك ػػدياؿ ػػاـ
(2022ـ) .ككا ػػت قط ػػر أكب ػػر ال ػػدا ميف لمص ػػر ب ػػد الحػ ػراؾ م ػػف خ ػػالؿ ال ػػد ـ االقتص ػػادم القط ػػرم
لمصػػر كزيػػارة أميػػر قطػػر ك ػأكؿ رئػػيس ربػػي يػػزكر مصػػر ب ػػد الح ػراؾ كأبػػدل اهتمام ػان كبي ػ انر بػػد ـ
االقتصاد المصرم مف خالؿ الكدي ة القطرية التي تبمغ مميارم دكالر كمضا يتاا الحقان حتى بميت 5
مميػػارات دكالر باا ػػب التكااػػات القطريػػة لضػػص  18مميػػار دكالر كاسػػتثمارات اديػػدة فػػي مصػػر خػػالؿ
الس كات الخمس المقبمة كهك اأمر الذم كاف له مردكد إياابي مػى الكضػع االقتصػادم بمصػر ممػا
يسا د بدكر مى خمؽ المزيد مف فرص ال مؿ (اأزهرم .)2013
ككفقان إحصااات الب ؾ المركزم المصرم ف ف االستثمارات القطرية تضػا يت بشػكؿ كبيػر خػالؿ
ال ػػاـ المػػالي (2012ـ2013-ـ) لتصػػؿ إلػػى  340.7مميػػكف دكالر بم ػػدالت مػػك تتاػػاكز %900
ف فترة حكـ المامس ال سكرم كالتي سامت  34.9مميكف دكالر .كت اركحت االسػتثمارات القطريػة فػي
مص ػػر قب ػػؿ الحػ ػراؾ م ػػا ب ػػيف  1.4ك 184.8ممي ػػكف دكالر ترك ػػزت م ظما ػػا ف ػػي االس ػػتثمارات ال قاري ػػة
كالسػػياحية كالصػ ا ية ليبمػػغ إامػػالي اسػػتثمارات قطػػر المباشػرة فػػي مصػػر  922.5مميػػكف دكالر خػػالؿ
الس كات ال شر الماضية ( بد ال اطي .)2014
ػاز لإلخ ػكاف المسػػمميف كلػػذلؾ ت رضػػت
تب ػت ق ػػاة الازي ػرة خط ػان تحريري ػان فػػي الشػػأف المصػػرم م حػ ان
قطر كالازيرة لااكـ إ المي قكم مف اإ الـ المصرم المرئي كالمكتػكب الم ػارض بقػكة لحكػـ (محمػد
مرسػػي) كاما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف ككااػػت االتاامػػات إلػػى قطػػر بتقػػديماا الػػد ـ المػػادم كاإ المػػي
لصالحاـ أث اا اال تخابات ال يابية كالرئاسية حيث كا ت أظارت ب ض الكثائؽ التي سربت مف مكتػب
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اإرشاد بالمقطـ ب د اقتحامػه مػف قبػؿ المتظػاهريف؛ تمقػي اما ػة اإخػكاف المسػمميف اأمػكاؿ مػف قطػر
ككاف مكقع اليكـ السابع قد كشؼ ف تسريب لتقرير مف أمف الدكلة القطرم يبػيف إرسػاؿ اإخػكاف ػدد
مف شباباـ لتمقي التدريب ال سكرم في قطر؛ إالﱠ أف كزير الخارايػة القطػرم السػابؽ حمػد بػف ااسػـ رد
مػػى اتاػػاـ قطػػر بػػد ـ اما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف؛ ب ػأف قطػػر تقػػدـ مسػػا دات لمصػػر كلػػيس لإلخ ػكاف
المسػػمميف كلكػػف الم ارضػػيف لحكػػـ اإخ ػكاف ا تبػػركا الػػد ـ القطػػرم مقػػدـ ل ظػػاـ اديػػد يقػػكد اإخ ػكاف
كليس لمدكلة المصرية كذلؾ ظ انر لطبي ة القة قطر مػع اما ػات اإسػالـ السياسػي كخاصػة اما ػة
اإخكاف المسمميف (شراب  2014ص.)150
ػض ال ظػر ػف هػذ اأخطػاا السياسػية التػي
استمرت قطر في د ـ اما ة اإخكاف المسػمميف بي ٌ

رأت الس ػ كدية أ اػػا تتاػػاكز الحػػدكد المقبكلػػة .فػػد ـ دكلػػة قطػػر يػػر المشػػركط مػػى مػػا يبػػدك لماما ػػة
خاصة في مصر حدا بالس كدية إلى القياـ ب دد مف اإارااات ال قابية التي اػرل إظاارهػا مػى أ اػا

كمكلػػت
تحػػذيرات حػػكؿ دكر الدكحػػة ك صػػر ػػدـ اسػػتقرار فػػي م طقػػة الخمػػيج .كلػػذا د مػػت الريػػاض ﱠ
التظػاهرات الشػ بية المد كمػة مػف الاػيش المصػػرم ضػد الػرئيس (مرسػي) الػذم أطػاح بػػه مػف السػػمطة.
كما ضيطت الرياض مى حاكـ قطر آ ذاؾ اأمير حمد بف خميية آؿ ثا ي لمت ازؿ ػف الحكػـ الب ػه
الشػػيص تمػػيـ بػػف حمػػد آؿ ثػػا ي قبي ػؿ مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) ممػػا أض ػ ؼ صػػكرة قطػػر كمكا ػػة
اأمير الاديد (الخطيب .)2014
ترهف مى اإخػكاف المسػمميف كال تؤيػد السياسػات التػي تتب اػا
تزؿ قطر في اد اأمير تميـ ا
كال ا
دة دكؿ خمياية في مكاااتاـ حيث صرح اأمير تميـ في القمة ال ربية التي قػدت فػي الككيػت فػي
 25آذار (مػػارس) (2014ـ) بأ ػػه "ال ياػػكز كصػػؼ اإخػكاف باإرهػػابييف فاإرهػػابيكف هػػـ مػػف يقتمػػكف
المراي أف يستمر د ماا لمختمػؼ مامك ػات اإخػكاف المسػمميف
المد ييف" (راب  2014ص .)5كمف
ٌ

كلكػػف يمكػػف أف يشػػمؿ د ماػػا اما ػػات إسػػالمية أك يػػر إإسػػالمية أيض ػان كفػػي اميػػع الحػػاالت ربمػػا
تػدفع فػػي تاػا تشػػايع هػػذ اأطػراؼ مػػى ا تاػاج سياسػػات اقتصػػادية كسياسػية ب ار ماتيػػة  -كاف كا ػػت

التطرؼ (دم زيك .)2012
محافظة  -بدالن مف اال خراط في أشكاؿ متطرفة مف الاااد أك
ٌ

في ال ااية ال بد مف كاكد خطة مدركسة تسػ ى قطػر لت ييػذها فمػف يػر الم قػكؿ أف تسػتمر فػي

التمسػػؾ بحميياػػا حتػػى ب ػػد ا ايػػار تمام ػان كمػػف المؤكػػد أف السياسػػة بػػيف الػػدكؿ مصػػالي دائمػػة كل ػػيس
ص ػػداقات دائم ػػة ك تيا ػػة لا ػػذ القا ػػدة فم ػػا ه ػػي مص ػػمحة قط ػػر الدائم ػػة م ػػف اس ػػتمرار د ما ػػا لإلخػ ػكاف
المسمميف .لذلؾ مف كااة ظر ا؛ ف ف ه اؾ مخطط مستمر لقطر كهك استمرار مصالحاا مع اإخكاف
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المسمميف خارج مصر مثؿ :حركة حماس في قطاع زة أك اما تاا فػي ليبيػا كتػك س ك يرهػا ف اػا
في حاؿ تخمت ػف اإخػكاف المسػمميف فػي مصػر ف اػا بالتأكيػد سػتيقد ثقتاػا كمصػالحاا لػدل اإخػكاف
المسػمميف فػي كافػة الػػدكؿ كالم ػاطؽ لػذلؾ هػػي تضػحي ب القتاػا مػع مصػػر كتػد ـ اإخػكاف المسػػمميف
مف أاؿ استمرار مصالحاا خارج مصر.
خالصة:
فػػي هػػذا اليصػػؿ ت اكل ػػا ػػدة مكاضػػيع هامػػة كلكػػف كماػػا تػػدكر حػػكؿ اإ ػػالـ القطػػرم كدكر فػػي
الح اركػػات فػػي مصػػر سػكاا  25كػػا كف الثػػا ي (ي ػػاير) (2011ـ) أك  30حزيػراف (يك يػػك) (2013ـ)
تأثير في تحشيد الاماهير المصرية ضد الحاكـ
حيث خرا ا ب تياة ميادها أف اإ الـ القطرم كاف له ه

في اـ (2011ـ) ككاف له دكر في تحشيد الاماهير لصالي الحاكـ في اـ (2013ـ) كهذا يت افى
مػػع دكرهػػا التػػي تد يػػه بأ اػػا مػػع الش ػ كب .فمػػف يػػر الم قػػكؿ أف يػػدافع اإ ػػالـ ػػف الحكػػاـ بشػػكؿ
مستميت كلكف هذا كاف تاج لتحالؼ قطر مع اإخكاف المسػمميف كالػذم تػكلى الحكػـ كاحػدان مػ اـ فػي
مصػػر فكػػاف إ ػػالـ قطػػر مسػػخر لخػػدمتاـ كتثبيػػتاـ كلكػػف ب ػػد مظػػاهرات  30حزيػراف (يك يػػك) ػػادت
الازيرة لتحشد الرأم ال اـ ضد الحاكـ في مصر بسبب ػزؿ حمػيياـ ػف الحكػـ .كال تياػة المامػة فػي
هػػذا اليصػػؿ هػػك ا ػػداـ تػػأثير ق ػػاة الازيػرة مػػى الػرأم ال ػػاـ المصػػرم كا تصػػار اإ ػالـ المصػػرم فػػي
مكاااته مع ق اة الازيرة.
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5انفصم اخلايس:

حتوالت انسياسة انقطزية جتاه يصز بعد
تويل األيري متيى احلكى

 1.5 المبحث األوؿ :المتغيرات السياسية القطرية المصرية في عيد األمير تميـ.
 2.5 المبحث الثاني :األزمات الدبموماسية القطرية المصرية بعد تولي األمير تميـ.
 3.5 المبحث الثالث :مستقبؿ السياسة الخارجية القطرية تجاه مصر.
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مقدمة:

كػػاف ػػاـ (2013ـ) حػػافالن باأحػػداث المامػػة كمػػف أهماػػا تػػكلي اأميػػر تمػػيـ بػػف حمػػد الحكػػـ فػػي

قطػر كب ػػدها مباشػرة اإطاحػػة بحكػػـ الػرئيس المصػػرم (محمػد مرسػػي) كمػػف ثػػـ ا تخػػاب الػرئيس ( بػػد
اليتػػاح السيسػػي) .كػػؿ هػػذ اأحػػداث ألقػػت بظاللاػػا مػػى القػػة كسياسػػة قطػػر كمصػػر تاػػا ب ضػػاما
الػػب ض؛ فاإطاحػػة بحكػػـ ال ػرئيس (مرسػػي) اإخ ػكا ي فػػي مصػػر كػػاف المػػة فارقػػة فػػي تحػػكؿ اػػذرم
لسياسػػة قطػػر تاػػا مصػػر فظاػػرت ال ديػػد مػػف اأزمػػات ككػػاف التػػكتر هػػك السػػائد بػػيف البمػػديف ممػػا
اضطر إلى تدخؿ س كدم لممصالحة بيف مصر كقطر لكف سر اف ما فشمت المصالحة ك اد التػكتر
كحصػػمت أزمػػات دبمكماسػػية بػػيف الط ػرفيف مثػػؿ سػػحب السػػيراا كظمػػت ال القػػات متػػكترة إلػػى يكم ػػا هػػذا
( اايػػة 2015ـ) كال يبشػػر المسػػتقبؿ بمصػػالحة قريبػػة بػػيف الػػدكلتيف بػػؿ بػػال كس فػ ف كػػؿ االحتمػػاالت
تقكؿ بأف التكتر كالصراع سيزداد بيف البمديف.

 .1.5المبحث األوؿ :المتغيرات السياسية القطرية المصرية في عيد األمير تميـ:

ب د تكلي الشيص تميـ السمطة في قطر في  25حزيراف (يك يػك) (2013ـ) كر ػـ أف خطابػه الػذم

ألقا في اليكـ التالي مباشرة لـ يتضمف اديدان مى ص يد السياسة الخاراية فقد سػادت تكق ػات بشػأف
كاػػكد رؤيػػة خاصػػة لػػه فػػي الت امػػؿ مػػع ػػدد مػػف مميػػات كقضػػايا السياسػػة الخارايػػة كأ ػػه سػػكؼ يكػػكف
أقرب إلى اتباع سياسات "تصالحية" تقضػي مػى حالػة التػكتر التػي شػابت القػات بػالد بػب ض دكؿ
الم طقة .لكف اأداا الي مي مى أرض الكاقع لـ ي كس ذلؾ ر ـ قصر اليترة الزم يػة م ػذ تػكلي الشػيص
تميـ الحكـ إالﱠ أف المتابع لتطكرات السياسػة الخارايػة القطريػة خػالؿ تمػؾ اليتػرة لػـ يكػف ب مكا ػه رصػد
مؤشرات تيييد بحدكث تحػكالت حقيقيػة سػكاا فػي ماػاالت كدكائػر تمػؾ السياسػة أك أدكات ت ييػذها ( بػد

القادر .)2014
فػػرض كصػػكؿ الشػػيص تمػػيـ بػػف حمػػد إلػػى رأس السػػمطة فػػي الدكلػػة إا ػراا تيييػػر فػػي أسػػمكب إدارة
الدبمكماسية القطرية كذلؾ تماشيان مع دد مف المتييرات التي طرأت مى ماريات اأحداث اإقميمية
طر مى
ال سيما في كؿ مف مصر كسكريا؛ فالمراقب لم شاط الدبمكماسي القىطرم يالحظ الادكا الذم أ
التحركػػات الدبمكماسػػية القطريػػة إذا مػػا قكر ػػت بتمػػؾ التػػي سػػبقت مرحمػػة ا تقػػاؿ السػػمطة فػػي الدكلػػة فػػي
حزي ػراف (يك يػػك) (2013ـ) .كيمكػػف أف يي ػػزل ذلػػؾ إلػػى ر بػػة اأميػػر تمػػيـ بػػف حمػػد فػػي تب ػػي خيػػار
استراتياي اديد لسياسة بالد الخاراية كفؽ محددات ما أطمؽ ميه اكزيػؼ ػام فػي كتاباتػه مياػكـ
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"القػكة الذكيػة" التػػي تمػزج مػػا بػيف القػكتيف ال ا مػػة كالصػمبة مػػع الحيػاظ مػى مبػػادئ كثكابػت السياسػػة
الخاراية لمدكلة كالتي صت مياا المادة الساب ة مف الدستكر الدائـ لدكلة قطر (اماؿ .)27 2014
كحاكؿ ب ض الكتاب الم حازيف لحكـ قطر إظاار أ ه حصػؿ طيػرة ك يػة فػي أسػمكب الحكػـ ب ػد
تكلي اأمير تميـ الحكـ في قطر لكف الكاضي أف الحكػـ مػا زاؿ يػر ديمق ارطػي كال يرتػؽ إلػى أم مػف
أشكاؿ الحكـ الحديث فما زالت سياسة قطر التي تتب اا كت تاااا كما هي كلـ يحصػؿ فياػا أم تييػر
فػػي أسػػاليب السياسػػة الخارايػػة كمػػا زاؿ اإ ػػالـ اأداة الرئيسػػة كاالقتصػػاد اأداة المسػػا دة كالتحػػرؾ
السياسي يأتي ثالثان هكذا كا ت الدكلة في اد حمد كهي كذلؾ في اد تمػيـ فالمؤكػد أ ػه لػـ يحصػؿ
أم تيير في اد اأمير الاديد تميـ.
إف ه ػػذا ال ش ػػاط الا ػػادئ ال يمث ػػؿ تراا ػ ػان لمدبمكماس ػػية القطري ػػة كا م ػػا تحػ ػكالن ف ػػي م ػػكذج ال ش ػػاط
الدبمكماسي لمدكلة مف خالؿ ت زيز أدكات الدبمكماسية ال ا مة التي تمتمكاا قطر كػاإ الـ كذلػؾ مػف
خػػالؿ إطػػالؽ ق ػكات فضػػائية اديػػدة كضػػص اسػػتثمارات اقتصػػادية أكبػػر فػػي الخػػارج كالػػداخؿ مػػى حػػد
سكاا كتمؾ التي ت ى بالقدرات اليكرية كالت ميمية مى أرض الدكلة كر اية اأحداث الدكلية في شػتى
الما ػػاالت الثقافي ػػة كالي ي ػػة كالرياض ػػية ذات المس ػػتكيات ال الي ػػة حي ػػث س ػػتككف ه ػػذ الاكا ػػب رئيس ػػة
كستصػػب فػػي صػػميـ ال شػػاط الخػػاراي لدكلػػة قطػػر خػػالؿ الس ػ كات القادمػػة ال سػػيما أف الدكلػػة بصػػدد
اإ داد الستضافة ف اليات كأس ال الـ لكرة القدـ كالتي ستقاـ في اـ (2022ـ) (اماؿ .)28 2014
ػض ال ظػر ػف هػذ اأخطػاا السياسػية التػي
استمرت قطر في د ـ اما ة اإخكاف المسػمميف بي ٌ

رأت المممكػػة ال ربيػػة السػ كدية أ اػػا تتاػػاكز الحػػدكد المقبكلػػة؛ فػػد ـ دكلػػة قطػػر يػػر المشػركط مػػى مػػا
يبػػدك لاػػذ الاما ػػة خاصػػة فػػي مصػػر حػػدا بالس ػ كدية إلػػى القيػػاـ ب ػػدد مػػف اإا ػرااات ال قابيػػة التػػي
اػػرل إظاارهػػا مػػى أ اػػا تحػػذيرات حػػكؿ دكر الدكحػػة ك صػػر ػػدـ اسػػتقرار فػػي م طقػػة الخمػػيج .كلػػذا
كمكلت حركة اإطاحة بالرئيس مرسي كسا دت الايش المصرم الذم أقصى اما ة
د مت الرياض ﱠ
اإخكاف المسمميف مف الحياة السياسية .كما ضيطت الرياض مى حػاكـ قطػر آ ػذاؾ اأميػر حمػد بػف
خميية لمت ازؿ ف الحكـ الب ه الشيص تميـ قبؿ ت ييذ تمؾ اإطاحة .فقد كاف تسميـ السمطة لألميػر تمػيـ
ب د اال قالب سيضػ ؼ مػف صػكرة قطػر كمكا ػة اأميػر الاديػد اأمػر الػذم خشػيت السػ كدية مػف أف
ي ٌرض الخميج إلى مزيد مف دـ االستقرار (الخطيب .)2014

ب ػػد كصػػكؿ اأميػػر تمػػيـ لمحكػػـ اػػاات أكؿ أزمػػة سياسػػية كاااػػت قطػػر فػػي  30حزيػراف (يك يػػك)

(2013ـ) حيػػث اػػرت مظػػاهرات حاشػػدة فػػي اميػػع المحافظػػات المص ػرية طالػػب فياػػا المتظػػاهركف
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ب ػزؿ (محمػد مرسػي) كاميػع القيػادات اإخكا يػة مػف الحكػـ ب ػد أف حاكلػت الاما ػة شػر آراا كحاػػج
تؤكػػد شػػر ية رئيسػػاـ كأف مػػا حػػدث ي ػػد "ا قالب ػان"؛ فقػػامكا بكػػؿ مػػا أكت ػكا مػػف قػػكة ب ػػد أف سػػيطركا مػػى
ب ض مياديف مصر ليكاااكا إرادة المصرييف الخػارايف مػى حكػـ الػرئيس (مرسػي) فػي شػتى الم ػاطؽ
داخؿ مصر كخارااا كالتأثير مى القة مصر بالدكؿ اأكركبية فكسبكا ت اطؼ ب ض الدكؿ م اػـ
التي رأت أف الحككمة الاديػدة اسػتخدمت أسػاليب القمػع كالت ػذيب ضػدهـ فقػامكا باتخػاذ مكقػؼ ػدائي
مػػف مص ػػر ردان م ػػى ه ػػذ اأف ػػاؿ فظا ػػرت ػػدد م ػػف اأزم ػػات الخاراي ػػة الت ػػي اس ػػتطا ت الق ػػاهرة أف
تتااكزها خالؿ اـ (2014ـ) كلكف بقيت أزمة مصر مع قطر مستمرة (أمؿ .)2015
ت ػػد أزمػػة اإطاحػػة بحكػػـ الػرئيس (مرسػػي) بمثابػػة كسػػة كبي ػرة لمسياسػػة القطريػػة التػػي كا ػػت ت ػػكؿ
ػاا مػى صػ كد
كثي انر مى صػ كد اإخػكاف المسػمميف ككا ػت تب ػى مصػالحاا كخططاػا االسػتراتياية ب ن
حكـ اإخكاف المسمميف؛ لذلؾ كقيت قطر بقكة ضد هذا اإاراا الذم قاـ به الايش المصرم باإطاحػة

بحكػـ الػرئيس (مرسػػي)؛ فكػػاف كقػػكؼ قطػػر باػػذ القػكة ضػػد مظػػاهرات  30حزيػراف (يك يػػك) دليػػؿ قػػاطع
مى ت طؿ مصالحاا بشكؿ كبير تياػة هػذ المظػاهرات أف السياسػة مصػالي دائمػة كلػيس صػداقات
دائمة.
ﱠ
دكا قد ط أر مى التحركات الدبمكماسية القىطرية إذا ما قكر ت بتمؾ التي سبقت مرحمػة ا تقػاؿ
إف ه ن

السمطة في حزيراف (يك يك) (2013ـ) كيمكف أف يي زل ذلؾ إلى ر بػة أميػر الػبالد الشػاب الشػيص تمػيـ
ي
فػػي تب ػػي خيػػار اسػػتراتياي لسياسػػة بػػالد الخارايػػة كفػػؽ محػػددات مػػا أطمػػؽ ميػػه اكزيػػؼ ػػام فػػي
كتاباتػػه مياػػكـ "القػػكة الذكيػػة" كالتػػي تمػػزج مػػا بػػيف القػػكتيف ال ا مػػة كالصػػمبة مػػع الحيػػاظ مػػى مبػػادئ
كثكابػػت السياسػػة الخارايػػة لمدكلػػة كالتػػي ػػص مياػػا الدسػػتكر الػػدائـ لمػػبالد ( بػػد ا

 .)2014كمػػا قامػػت

قطػػر فػػي ظػػؿ كاليػػة اأميػػر الاديػػد ب رسػػاؿ برقيػػات تا ئػػة لممستشػػار ػدلي م صػػكر ال ػرئيس المصػػرم
المؤقت (البكابة يكز .)2013
تسبب د ـ قطر الثابت لاما ة اإخػكاف المسػمميف بػب ض الضػرر ل القاتاػا مػع الكاليػات المتحػدة
ٌ

أيض ػان .فحػػيف فػػاز اإخ ػكاف بأ مبيػػة المقا ػػد البرلما يػػة كمػػف ثػػـ الرئاسػػة فػػي مصػػر قػػدمت قطػػر يسػػاا
لمكاليػػات المتحػػدة ككسػػيط مػػع الاما ػػة .كقػػد سػػا دت تطمي ػػات الدكحػػة بصػػكرة ازئيػػة فػػي ضػػماف أف
تيظ ًا ػػر كاشػ ػ طف ك ػ ػان م ػػف "الص ػػبر" تا ػػا تا ػػاكزات قي ػػادة اإخػ ػكاف السياس ػػية كالحقكقي ػػة مث ػػؿ مرس ػػكـ
(مرسي) الرئاسي الذم صدر فػي تشػريف الثػا ي ( ػكفمبر) (2012ـ) كالػذم م حػه سػمطة شػبه مطمقػة.
كقد أكدت قطر لمكاليات المتحدة ثقتاا بأف الكضع في مصر يمكػف أف يكػكف تحػت السػيطرة ك صػحت
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كاشػ ػ طف باال تظ ػػار كتاٌ ػػب ممارس ػػة الض ػػيكط الدبمكماس ػػية م ػػى القي ػػادة المصػ ػرية .ك ػػدما أيقص ػػي

اإخكاف مػف السػمطة اتٌضػي أف هػذ التطمي ػات لػـ تكػف فػي محمٌاػا كخسػرت قطػر ب ػض يكذهػا لػدل
الكاليػػات المتحػػدة ك تياػػة لاػػذ الخسػػارة أصػػبحت قطػػر فػػي مكضػػع التػػابع لممممكػػة ال ربيػػة الس ػ كدية
(الخطيب .)2014
كأ ربػػت قطػػر ػػف القمػػؽ مػػف اسػػتمرار احتاػػاز ال ػرئيس المصػػرم (محمػػد مرسػػي) الػػذم أطػػاح بػػه
الايش كي تبػر هػذا الكقػؼ أكضػي مػا صػدر إلػى حػد اآلف ػف دكلػة قطػر بشػأف اأحػداث فػي مصػر
حيػػث ظػػؿ مكقػػؼ الدكحػػة ممتبس ػان كمحػػؿ تسػػاؤالت الم ػراقبيف حػػكؿ مػػا إذا كا ػػت قطػػر فػػي اػػد أميرهػػا
الادي ػػد الش ػػيص تم ػػيـ ب ػػف حم ػػد س ػػتتخمى بش ػػكؿ كاض ػػي ػػف د ػػـ اإخػ ػكاف خصكصػ ػان كأف ب ػػاقي ال ػػدكؿ
الخميايػػة كقيػػت بشػػكؿ ص ػريي ككاضػػي إلػػى اا ػػب مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) التػػي أطاحػػت بحكػػـ
ال ػرئيس اإخ ػكا ي (محمػػد مرسػػي) كال ي ػػرؼ ػػف اأميػ ػػر الشيػ ػػص تميػ ػػـ أف لػػه ت اطي ػان أك مػػيالن فكري ػان
لاما ػػة اإخ ػكاف .كمػػف ه ػ ػػا ا تظػ ػػر المالحظػ ػػكف حػ ػػدكث تييػ ػػر اػ ػػذرم فػػي اػ ػ ػػد بمكقػػؼ قطػػر مػػف
الاما ة كهك مػػا لـ يحدث بشكػػؿ كاضػػي إلى حد اآلف (صحيية ال رب .)2015
كمػػا زاد المكقػػؼ القطػػرم التباسػان أف ق ػػاة الازي ػرة القطريػػة كاصػػمت د ػػـ اإخػكاف المسػػمميف بشػػكؿ
كاضػػي كمػػا أف الدكحػػة أ ػػادت اسػػتقباؿ راػػؿ الػػديف المصػػرم اإخ ػكا ي يكسػػؼ القرضػػاكم كفتحػػت لػػه
م بر ق اة الازيرة كقد ا تبر مراقبكف أف كدته هذ مكحية كم برة ف مكقؼ قطػرم حيػث هػااـ فػي
بر ػػامج دي ػػي مػػى الق ػػاة بشػػكؿ ص ػريي ككاضػػي قيػػادة الاػػيش المصػػرم كاتاماػػا بت ييػػذ ا قػػالب مػػى
(مرسػػي) .كفػػي بيػػاف لمتحػػدث باسػػـ الخارايػػة القطريػػة أ ربػػت الدكحػػة ػػف "اسػػتيراباا" مػػف "اسػػتمرار
احتا ػػاز الػ ػرئيس الم تخ ػػب (محم ػػد مرس ػػي) بم ػػا يحمم ػػه م ػػف مخ ػػاطر تا ػػدد مكتس ػػبات ث ػػكرة  25ي ػػاير
المايدة" التي أطاحت بحكـ (حس ي مبارؾ) (صحيية ال رب .)2015
كب د ا تخاب ( بد اليتاح السيسي) رئيسان لمصػر فػي أيػار (مػايك) (2014ـ) بػد ـ مػف السػ كدية
أ م ت قطر د ماا لم ظػاـ المصػرم الاديػد بسػبب الضػيكط السػ كدية كاأميركيػة التػي مكرسػت مياػا
لمقياـ بذلؾ كبسبب ب ار ماتيتاا كر بتاا في إ قاذ مكقياا اإقميمي .كلكف مى كس الس كدية لـ تي ِّ
قدـ
مقيػػد مػػى ال يػػكذ اإقميمػػي لقطػػر إذ
قطػػر د مػان ماليػان إدارة (السيسػػي) فكػػاف لمتصػ ٌػرؼ السػ كدم تػػأثير ٌ
تضيؽ الحككمة المصرية الحاليػة المد كمػة مػف السػ كدية الخ ػاؽ مػى اما ػة اإخػكاف المسػمميف كال
ٌ
تتيي لإلخكاف اليرصة الست ادة السمطة في مصر في المستقبؿ الم ظكر .كهذا ي ي أ ه ال يمكف لقطر

اسػت ادة يكذهػا فػي مصػر فػي المػػدل المتكسػط أف مصػر أصػبحت اآلف مشػمكلة بالر ايػة السػ كدية.
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كقد استاابت الدكحة إلى ضيكط الرياض بر تخييػؼ القتاػا مػع اما ػة اإخػكاف كمكاصػمة تمكيػؿ
الت ظيـ في مصر كليبيا كسكريا كتك س كلكف بكتيرة أق ٌؿ مف ذم قبؿ (الخطيب .)2014
ر ـ الضيكط الكبيرة التي مكرست مى قطر مف قبػؿ ال ظػاـ ال ربػي بشػكؿ ػاـ كالسػ كدية بشػكؿ
خػػاص لت ػػديؿ مكاقياػػا تاػػا مصػػر إالﱠ أف مكقياػػا تييػػر فقػػط فػػي الخطػػاب الرسػػمي كلكػػف ف ميػان ك مػػى
أرض الكاقع لـ تتيير سياسة قطر كبقي الخطاب اإ المي كما هك؛ لذلؾ ف ف قطر تراكغ كتماطؿ مع
الضػػيكط بحيػػث تسػػتك ب الضػػيكط التػػي تتمقاهػػا كال تضػػر مصػػالحاا؛ فاػػي تس ػ ى المتصػػاص هػػذ
الضيكطات كمحاكلة إرضاا الدكؿ ال ربية كلكف ليس مى حساب تيير سياستاا.
ظارت المتا ب التي كاااتاا السياسة الخاراية القطرية مى خميية م قٌدة مف التحديات الداخمية
فقػػد ٌأدت الضػػيكط التػػي ت ٌرضػػت إلياػػا السياسػػة الخارايػػة القطريػػة كال اامػػة ػػف مسػػار التطػ ٌػكرات فػػي
مصر كسكريا كال سيما ب د أف يد صبر الرياض مع الدكحة إلى مياقمة المخاكؼ الداخمية في قطر
ك ٌأدل هػػذا بػػدكر إلػػى تركيػػز اأميػػر تمػػيـ طاقاتػػه مػػى الشػػؤكف الداخميػػة مػػى حسػػاب أ شػػطة السياسػػة

الخاراي ػػة .كثم ػػة تح ػ ٍّػد محم ػػي أساس ػػي ت ػػامى ه ػػك اآلخ ػػر تياػ ػةن أ ش ػػطة السياس ػػة الخاراي ػػة القطري ػػة
كا كاساتاا الدكلية يتمثٌؿ في ض ؼ تميـ في مكاااة الم افسيف المحمييف (الخطيب .)2014
مؤسسػػات قكيػػة؛ فسػػمطة اتٌخػػاذ الق ػرار فػػي الدكحػػة تتٌبػػع مكذا ػان تراتبيػ ػان
كرث تمػػيـ دكلػػة مػػف دكف ٌ
بتكايػ وػه مػػف اأميػػر يشػػترؾ فيػػه هػػك كحاشػػيته ك ائمتػػه فقػػط .كال يكاػػد فػػي قطػػر ماتمػػع مػػد ي مسػػتقؿ
لمحاسػػبة الحككمػػة كال برلمػػاف لمتصػػكيت مػػى ق ػ اررات السياسػػة الخارايػػة أك الداخميػػة .كيختػػار اأميػػر
أ ضػػاا مامػػس الػػكزراا الػػذم يتػػألٌؼ مػػف م ػكاليف لمػػبالط أك أف ػراد قبائػػؿ يس ػ ى اأميػػر إلػػى استرضػػائاا
).(Khatib, 2013, p.10
اديػة لسياسػات الدكلػة
اختار اأمير تميـ ب د استالمه السمطة ػدـ االسػتمرار فػي مميػة مأسسػة ٌ
حد كبير بسبب افتقار إلى الثقة في الال بيف القطرييف .فقد تسمـ تمػيـ السػمطة فػي
كهك قرار اتٌخذ إلى ٌ
المؤسسة الدي ية كأ صار كالد ككالدتػه كاأمػراا المحميػيف الطػام يف
تحديات مف
الكقت الذم كاف يكااه ٌ
ٌ

في السمطة (الخطيب  .)2014كمف الطبي ػي أف أم حػاكـ اديػد  -ال أحػد ي ػرؼ كيػؼ أتػى إلػى الحكػـ
 أف يكااه مصا ب كتحديات كبيرة ف ف طريقة تسػميـ الحكػـ مػف حمػد إلػى تمػيـ يػر كاضػحة ك يػرم ركفة مى أم أساس فذلؾ اأمر ا ؿ التحديات كالص كبات كثيرة أماـ اأمير الاديد تميـ.
ب ػػد ت ػػازؿ اأميػػر حمػػد ػػف الحكػػـ ظاػػرت الخالفػػات بػػيف تمػػيـ ككالدتػػه الشػػيخة مػػكزة ب ػػت اصػػر

المس ػ د بخصػػكص تأثيرهػػا مػػى القػػات قطػػر الخارايػػة .كثمػػة تػػكتٌرات أيض ػان بػػيف تمػػيـ كمػػدير شػػبكة
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الازيػرة اإ الميػػة الػػذم يػرتبط بتمػػيـ مػػف طرفىػػي كالدتػػه ككالػػد

مػػى السػكاا .كالػػى اا ػػب تقػػارب شػػبكة

الازيرة مع اما ة اإخػكاف المسػمميف كسػم تاا بكصػياا ال اطقػة بمسػاف اأحػداث السػكرية اأمػر الػذم
ػدقيتاا دف ػػت تمػػؾ التػػكتٌرات تمػػيـ إلػػى إطػػالؽ تكتٌػػؿ إ المػػي اديػػدة باسػػـ "ال ربػػي الاديػػد"
أضػ ٌػر بصػ ٌ

برئاسة المستشار اأقرب إلى اأمير ( زمي بشػارة) .كمػف الميتػرض أف يصػبي ال ربػي الاديػد م افسػان

لق اة الازيرة ككسيمةن رئيسةن لمت بير ف كااات ظػر الدكلػة القطريػة .كيسػ ى تمػيـ مػف خػالؿ مباركتػه
إطالؽ هذ الكسيمة اإ المية الاديدة إلى تكريس رأم مستق ٌؿ ).(Vela, 2014
ككااػػه اأميػػر تمػػيـ أيضػان تحػ ٌػديات مػػف القبائػػؿ القطريػػة التػػي تػػرل فػػي كصػػكله إلػػى السػػمطة فرصػػة
لالسػػتيالا مػػى الػػبالد كال سػػيما قبيمػػة مػ ٌػرة التػػي حاكلػػت اإطاحػػة بكالػػد فػػي ػػاـ (1996ـ) .كيشػػترؾ

ثمػػة
ػدد مػػف اأمػراا فػػي هػػذ اليكػرة ػػف تمػػيـ مػع اا ػػب قبيمػػة مػ ٌػرة كالقبائػػؿ اأخػػرل كيػػركف أيضػان أف ٌ

فرصػػة محتممػػة لكسػػب ال يػػكذ السياسػػي .كمػػا أف ب ػػض هػؤالا اأم ػراا مسػػؤكلكف ػػف تمكيػػؿ الاما ػػات

الاااديػػة فػػي سػػكريا خػػارج طػػاؽ الدكلػػة القطريػػة .ككمػػا كا ػػت الحػػاؿ مػػع حمػػد اسػػتااب تمػػيـ لتحػ ٌػديات
القبائػػؿ المحميػػة كاأمػراا بت يػػيف ػػدد كبيػػر مػػف أفرادهػػا فػػي الكظػػائؼ المد يػػة كالم اصػػب الك ازريػػة .كلػػذا
أيارىيت ممية إ ادة ت ظيـ لمك ازرات مى كاه الخصكص لتحقيؽ هذ الياية فػي مطمػع ػاـ (2014ـ)

(الخطيب .)2014

 .2.5المبحث الثاني :األزمات الدبموماسية القطرية المصرية بعد تولي األمير تميـ

في هذ اليترة حدثت تييرات سياسية مامة مثؿ تػكلي اأميػر تمػيـ الحكػـ كمظػاهرات  30حزيػراف

(يك يػػك) فػػي مصػػر كالضػػيكطات التػػي مكرسػػت مػػى قطػػر لتييػػر مكقياػػا كػػؿ هػػذ التييػرات السياسػػية
التػي حػدثت كا ػت تمايػػد لتػكتر دائػـ كأزمػات دبمكماسػػية كبيػرة كتحركػات دكليػة لػرأب التصػادـ مػا بػػيف
قطر كمصر.

 .1.2.5توتر مصري قطري
مى خميية د ـ قطر لإلخكاف المسمميف كبسبب داا ال ظاـ المصرم لإلخكاف المسػمميف تحػكؿ
ال داا كالتكتر بيف مصر كقطر ككصػؿ إلػى أ مػى دراػات التػكتر

ػدما تػـ سػحب السػيراا هػذا يػر

الحػرب اأهػـ كهػػي الحػرب اإ الميػػة بػيف ق ػكات الازيػرة كاإ ػالـ المصػػرم فمػف يشػػاهد تمػؾ الم ركػػة
يؤمف بأف ه اؾ تكتر خطير بيف مصر كقطر قد يتطكر إلى مراحؿ خطيرة.
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أصػػيبت ال القػػات القطريػػة المص ػرية با تكاسػػة كشػػادت تػػكت انر فػػي أ قػػاب قيػػاـ الاػػيش المصػػرم
باإطاحة بحكـ الرئيس (مرسي) إثر مظاهرات حاشدة في  30حزيراف (يك يك) (2013ـ) ػزؿ خاللاػا
مالييف المصرييف إلى الشكارع مطالبيف بت حي (مرسي) كتكترت ال القػات بسػبب مػا ا تبرتػه الحككمػة
المصػرية المؤقتػػة الاديػػدة تحريضػان كتػػدخالن فػػي الشػػأف المصػػرم كاسػػتد ت الخارايػػة المصػرية السػػيير
القطرم في القاهرة في  4كا كف الثا ي (ي اير) (2014ـ) كالذم ادر البالد ب دها كب د شار قامػت
مصر باستد اا القائـ باأ ماؿ القطرم بسبب ياب السيير كطمبت م ػه قػؿ رسػالة احتاػاج لماا ػب
القطرم كا تبر السيير بدر بد ال اطي المتحدث باسـ الخارايػة المصػرية أف إرسػاؿ رسػالة احتاػاج
م ػرة ثا يػػة فػػي ظػػرؼ شػػار "سػػابقة لػػـ تحػػدث فػػي تػػاريص ال القػػات المص ػرية – ال ربيػػة" .كفػػي  5شػػباط
ػػاد السػػيير المصػػرم لػػدل قطػػر إلػػى بػػالد دكف أف ت مػػف القػػاهرة سػػحبه رسػػميان

(فب اريػػر) (2014ـ)
(الطاهر .)2015

ك مػػى الػػر ـ مػػف سػ ي السػ كدية إلػػي قػػد مصػػالحة بػػيف مصػػر كقطػػر إالﱠ أف البمػػديف شػػادا تػػكت انر
كاضػػحان ظاػػرت ب ػكادر
كزادت حػدة تكترهػا

ػػد سػػحب السػػيير القطػػرم مػػف مصػػر ب ػػد اإطاحػػة بحكػػـ ال ػرئيس (مرسػػي)

ػدما تحيظػت قطػػر مػى الضػربات الاكيػة التػي شػ تاا مصػر فػي ليبيػا إثػر مقتػػؿ

 21مصريان مى يد ت ظيـ دا ش كما سحبت سييرها مرة أخرم مى خميية اتاامات كاااا له م دكب
مصػػر فػػي اام ػػة الػػدكؿ ال ربيػػة السػػيير طػػارؽ ػػادؿ بػػد ـ الت ظيمػػات اإرهابيػػة فضػالن ػػف تكااػػات
ق اة الازيرة التي كصياا مراقبػكف بالسياسػة التحريضػية ضػد مصػر .كأتػى هػذا التػكتر فػي ال القػات فػي
الكقػػت الػػذم لػػـ تشػػاد فيػػه أيػان مػػف المقػػااات المباشػرة لمػرئيس المصػػرم كاأميػػر القطػػرم صػػدامان مباشػ انر
حيػػث تص ػػافي االث ػػاف خػػالؿ ااتما ػػات الام ي ػػة ال امػػة لألم ػػـ المتح ػػدة كاسػػتقبؿ الػػرئيس (السيس ػػي)
اأمير (تميـ) في مطار شرـ الشيص لحضكر مؤتمر القمة ال ربية (الكحمي .)2015
كمف مظاهر التكتر الالفت أف مكاقؼ قطػر ازدادت سػكاان حتػى أف البيػاف الصػادر ى ًػف خارايتاػا

حكؿ الحادث اإرهابي الذل أدل إلى مقتؿ ال ائػب اٍل ىػاـ قى ٍػد تا ػب اسػتخداـ مصػطمي "ال مػؿ اإرهػابي"

فػػي كصػػيه ل مميػػة اال تيػػاؿ كمػػا تا بػػت قطػػر تكايػػه ت ازياػػا إلػػى الحككمػػة المص ػرية كالت بيػػر ػػف
تضػام اا م اػا كاكتيػػت باإشػارة فقػط إلػػى أسػرة اليقيػد كالشػ ب المصػرم

ممػان بأ اػػا دأبػت فػي بيا ػػات

اإدا ػػة الخاصػػة باػػا الت بيػػر ػػف الت ػػازم كالتضػػامف مػػع حككمػػات الػػدكؿ اأخػػرل التػػي تشػػاد أ مػػاالن
إرهابية ككا ت آخرها مى سبيؿ المثاؿ بيا ات إدا ة لألحداث اإرهابية التي كق ت فػي كػؿ مػف فر سػا
كالككيت كتك س حيث أ ربت قطر ػف ت ازياػا لحككمػات تمػؾ الػدكؿ .كال يخيػى مػى أحػد د ػـ قطػر
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لماما ػػات اإسػػالمية كمػػا أ اػػا مػػا ازلػػت تسػػتقبؿ كتػػأكم أ ضػػاا اما ػػة اإخ ػكاف التػػي أ م تاػػا مصػػر
ر لاػػـ (ككالػػة سػػما
اما ػػة إرهابيػػة كمػػا تم ػ ي أ ضػػااها الا سػػية القطريػػة كتا ػػؿ مػػف مسػػاادها م ػػاب ان

.)2015/07/4
إف إ اػػاا دكر اإخػكاف السياسػػي فػػي مصػػر لػػـ يكػػف مكاتيػػا لمدبمكماسػػية القطريػػة التػػي ارتكػػزت فػػي
أحد أهـ

اكي اا الرئيسة مى المراه ة مى ص كد اإسػالـ السياسػي فػي الم طقػة ال ربيػة كاسػتثمرت

الدكحة في ذلؾ اادان كماالن كثيػريف

مػى أمػؿ احتضػاف مػف سػيكك كف قػادة كمسػؤكلي دكالن أساسػية فػي

الم طقػة ال ربيػة مسػػتقبالن كفػؽ تكق ػػات الدكحػة م ػػذ سػ كات كه ػاؾ ػػدة مميػات شػػائكة أدت إلػى شػػكب
تكتر دائـ بيف مصر كقطر كفقان لصحيية الحياة الم د ية كهي كالتالي( :المصرم اليكـ .)2014/1/14
 .1ممؼ الد ـ القطرم لاما ة "اإخكاف" كالرئيس المطاح به (محمد مرسي).
 .2تيطية ق اة الازيرة لمظاهرات  30حزيراف (يك يك) كما تالها مف أحداث كتحكالت.
 .3احتض ػػاف الدكح ػػة لمش ػػيص يكس ػػؼ القرض ػػاكم ال ػػذم أض ػػاؼ إل ػػى م ارض ػػته لمس ػػمطات الحالي ػػة
م ارضته لألزهر.
 .4د ـ قطر لحركة "حماس" كاحتضا اا لقياداتاا

مى ر ـ أف كزير الداخمية المكاا محمد إبراهيـ

اتاـ الحركة بتقديـ د ـ لكاستي لمتاميف بت ييذ مميػات إرهابيػة فػي اأ ارضػي المصػرية م اػا
ممي ػػة تياي ػػر مديري ػػة أم ػػف الدقامي ػػة ف ػػي مدي ػػة الم ص ػػكرة م ػػا أس ػػير ػػف مقت ػػؿ  16شخصػ ػان
البيتاـ مف أفراد الشرطة.
 .5الحػػديث ػػف تقػػارب قطػػرم مػػع "حػػزب ا " كايػراف كيػػذكر أف مصػػادر مصػرية أكػػدت لكسػػائؿ
إ ػػالـ لب ا يػػة أف "مصػػر ال تت امػػؿ مػػع (حػػزب ا ) با تبػػار كيا ػان لب ا ي ػان كتت امػػؿ فقػػط مػػع
لكف ال القة مع الحػزب سػتتحدد كفقػان لماريػات المحاكمػة الميتػرض
مؤسسات الدكلة في لب اف ٌ

إاراؤها كالتي قد تسير ف إ الف أسماا قيادات مف حركػة (حمػاس) ك (حػزب ا ) مالحقػيف
قضائيان مف قبؿ السمطات المصرية".
 .6االستثمارات القطرية في مصػر كفػي كاااتاػا مػا أثيػر بخصػكص الكدي ػة التػي كضػ تاا قطػر
في الب ؾ المركزم المصرم ااية اـ (2012ـ) إلى أف تػـ سػحباا فػي اأسػابيع اأخيػرة مػف
اـ (2013ـ).
 .7اشتراؾ قطر مع تركيا في كصؼ مظاهرات  30حزيراف (يك يك) بػ "اال قالب".
 .8إصرارهما مى التركيج لش ار "راب ة".
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ػارة كتت قػػؿ كفػػؽ السػػمطات المص ػرية بسػػاكلة بػػيف البمػػديف
 .9استضػػافة البمػػديف لقيػػادات إخكا يػػة فػ ٌ
كت قد ااتما ات إسقاط الحكـ الاديد في القاهرة.

 .10مص ػ ػػر ال تيػػ ػػض الطػ ػ ػػرؼ ػ ػػف أف محاص ػ ػ ػرة ظػ ػ ػػاهرة اإس ػ ػػالمييف المتش ػ ػػدديف ال محاباتاػػ ػػا
كاحتضا اا كهذا المكضكع ي د أكلكية أساسية لدكؿ خمياية ك ربيػة مػف أهػـ حميػاا مصػر فػي
الكقت الحالي.
كا ت تمؾ المميات ال شرة مف أهـ القضايا التي تسببت في تأزـ كتكتر دائػـ لم القػة مػا بػيف مصػر
كقطر كلكف ما يميت اال تبا كالذم كاف ياب أف يحدث هك الحرب الصػيرية التػي اتب تاػا مصػر مػع
اما ة اإخكاف المسمميف حيث رفضت مصر بالمطمؽ أم تياهـ أك ا تراؼ بتمؾ الاما ة فكاف مف
اأاػػدر بمصػػر محاكلػػة التيػػاهـ أك احتضػػا اا لكػػف ال ظػػاـ الاديػػد فػػي مصػػر كا ػػت حربػػه مػػع اإخػكاف
صيرية :إما حف كاما أ تـ ال مااؿ لالث يف م ان.
كم ػػف أش ػػكاؿ الت ػػكتر أيضػ ػان اس ػػتد ت ك ازرة الخاراي ػػة المصػ ػرية الق ػػائـ باأ م ػػاؿ القط ػػرم ف ػػي
القاهرة لتسميمه رسالة احتااج مى "تااكزات" بحؽ الشػ ب المصػرم كمطالبتػه بتسػميـ الشػيص يكسػؼ
القرضاكم إلى مصر .كيػذكر أف القرضػاكم هػك أحػد أكثػر الشػيكخ السػ ة فػي ال ػالـ ال ربػي تػأثي انر كفػي
مػػؤتمر صػػحيي قػػاؿ المتحػػدث باسػػـ ك ازرة الخارايػػة المص ػرية بػػدر بػػد ال ػػاطي إف ه ػػاؾ مؤسسػػات
إ المية ير الرسمية في قطر "تسيا" إلػى مصػر كا تقػد بػد ال ػاطي مػا كصػيه بأ ػه "تاػاكزات يػر
مقبكلػػة" يصػػدرها أشػػخاص "فػػاركف مػف ال دالػػة فػػي مصػػر" كمكاػػكدكف حاليػػا فػػي قطػػر كطالػػب الدكحػػة
ب دا ة كرفض تمؾ التصريحات ككذلؾ بتسميـ "المطمكبيف الااربيف" كتسػميـ م تقػدم الحككمػة المصػرية
بمف فياـ الشيص القرضاكم (بي بي سي .)2014/2/04
كمػػف أهػػـ اأزمػػات الدبمكماسػػية فػػي ال القػػات المص ػرية القطريػػة التػػي خ ػيـ مياػػا اليتػػكر قػػب
اإطاح ػػة بمرس ػػي كتص ػػا دت اأزم ػػة ف ػػي ك ػػا كف الث ػػا ي (ي ػػاير) (2014ـ)

ػػدما قال ػػت الخاراي ػػة

القطرية في بياف لاا إف "ما ارل كيارم في مصر ال يؤدم إلػى االسػتقرار" كا تبػرت أف قػرار تحكيػؿ
حركات سياسية ش بية فػي إشػارة م اػا إلػى "اما ػة اإخػكاف المسػمميف" إلػى م ظمػات إرهابيػة كتحكيػؿ
التظػػاهر إلػػى مػػؿ إرهػػابي لػػـ ياػ ًػد ي ػان فػػي كقػػؼ المظػػاهرات السػػممية بػػؿ كػػاف فقػػط مقدمػػة لسياسػػة
تكثيػػؼ إطػػالؽ ال ػػار مػػى المتظػػاهريف باػػدؼ القتػػؿ فػػي إشػػارة إلػػى ق ػرار الحككمػػة المص ػرية ا تبػػار
"اإخ ػكاف" اما ػػة إرهابيػػة .كفػػي المقابػػؿ اسػػتد ت مصػػر سػػييرها فػػي قطػػر لمتشػػاكر ب ػػد ا تقػػاد قطػػر
لممارسات السمطات في مصر تاا اما ة اإخكاف .كر ـ هذا التكتر إالﱠ أف ال القات بيف البمػديف لػـ
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ت قطػػع إذ ب ػػث أميػػر قطػػر تمػػيـ بػػف حمػػد آؿ ثػػا ي برقيػػة تا ئػػة إلػػى ال ػرئيس (السيسػػي) بم اسػػبة أدائػػه
اليميف الدستكرية رئيسان لمصر في حزيراف (يك يك) (2014ـ) (أمؿ .)2015
كفػػى خطػػكة تؤكػػد مػػؽ كػػؿ محػػاكالت إ ػػادة السػػيير المصػػرم م ػرة أخػػرل إلػػى الدكحػػة أصػػدر
سامي شكرم كزير الخاراية المصرم ق ار انر ب قؿ (محمد مرسي ػكض) سػيير مصػر فػي قطػر الػذل تػـ
استد ائه لمقاهرة قبؿ اـ لم صب ق صؿ مصر ال اـ فػي مدي ػة مكمبػام فػي الا ػد كيػأتي هػذا القػرار
ب د استد اا سيير مصػر فػي قطػر إلػى الػبالد لمتشػاكر فػي كػا كف الثػا ي (ي ػاير) (2014ـ) ا ت ارضػان
مى تحركات قطر المسا دة لاما ة اإخكاف .كي د قؿ السيير (محمد مرسي) إلى مكػاف آخػر رسػالة
بتخيػػيض لمسػػتكل التمثيػػؿ المصػػرم فػػي الدكحػػة بػػؿ كييمػػؽ البػػاب أمػػاـ أم ػػكدة لمسػػيير فػػي المسػػتقبؿ
القريػػب حيػػث إف السػػيير ظػػؿ مسػػحكبان لمػػدة ػػاـ ك صػػؼ مػػى أمػػؿ تحسػػف ال القػػات خاصػػة فػػي ظػػؿ
الكسػػاطات الخميايػػة إالﱠ أف اسػػتمرار قطػػر فػػي تػػدخماا بشػػئكف مصػػر كد ماػػا لاما ػػة اإخ ػكاف دفػػع
الق ػػاهرة التخ ػػاذ ه ػػذا القػ ػرار لقط ػػع الطري ػػؽ م ػػى ػػكدة الس ػػيير كتخي ػػيض مس ػػتكل التمثي ػػؿ (ككال ػػة س ػػما

.)2015/07/4
كتؤكػػد اأزمػػات كالتػػكترات سػػابقة الػػذكر أ ػػه ال ماػػاؿ ل ػػكدة ال القػػات إلػػى مػػا كا ػػت ميػػه بػػيف
البمػػديف كه ػػاؾ تصػ يد مسػػتمر بػػيف الطػرفيف كتؤكػػد كػػؿ تمػػؾ اأحػػداث إلػػى ا ػػداـ الثقػػة بي امػػا كهػػذا
يؤسس إلى حالة اديدة في ال القة بيف مصر كقطر ستككف اأسكأ مى اإطػالؽ كمػا يػؤاج المكقػؼ
هك دـ ا تراؼ كؿ ظاـ بشر ية اآلخر كحتى إف كػاف ا تػراؼ رسػمي لكػف فػي الكاقػع ال كاػكد لاػذا
اال تراؼ.

 .2.2.5توتر قطري خميجي
مػػى أثػػر التػػكتر بػػيف مصػػر كقطػػر حػػدث تػػكتر خمياػػي قطػػرم ككػػاف التػػكتر الخمياػػي القطػػرم
مرتبطػان بشػػكؿ كبيػػر بتطػػكرات ال القػػات المصػرية القطريػػة إذ ا تبػػرت الػػدكؿ الخميايػػة أف م ػػاداة قطػػر
لم ظ ػػاـ المص ػػرم يا ػػدد مص ػػالحاا كيا ػػب م ػػى قط ػػر أف تتب ػػع سياس ػػة دكؿ الخم ػػيج ف ػػي د ػػـ ال ظ ػػاـ
المصرم؛ فمـ تستاب قطر لمطالب الدكؿ الخمياية ب ػدـ التػدخؿ فػي الشػؤكف الداخميػة لمػدكؿ كبخاصػة
مصر كهذا أدل إلى أزمات دبمكماسية بيف قطر كدكؿ الخميج كصمت إلى سحب السيراا.
بشدة بت افساا القديـ مع الس كدية حػكؿ حاػـ
ارتبطت ق اررات كتدا يات السياسة الخاراية القطرية ٌ
ال يػػكذ اإقميمػػي لمبم ػػديف الخميايػػيف .فق ػػد كا ػػت الدكح ػػة م ػػذ فتػ ػرة طكيمػػة ال بػ ػان إقميمي ػان ثا كيػ ػان فػػي ظػ ػؿ
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الريػػاض كقػػد أفضػػت ر بتاػػا فػػي زيػػادة يكذهػػا السياسػػي إلػػى حػػدكث مكاااػػة مػػع المممكػػة حػػكؿ مميﱠػػي
ػادان بص ػػكرة خاص ػػة ذل ػػؾ أف السػ ػ كدية ت تب ػػر اما ػػة
س ػػكريا كمص ػػر .كك ػػاف الخ ػػالؼ بش ػػأف مص ػػر ح ػ ٌ
اإخػ ػكاف المس ػػمميف أح ػػد حمي ػػاا قط ػػر الرئيس ػػيف كاح ػػدان م ػػف أكب ػػر التادي ػػدات السياس ػػية الت ػػي تكاااا ػػا
(الخطيب .)2014
ميتكحػا لمحػكار مػع اميػع اأطػراؼ أي مػا اقتضػى
لقد تب ى صا ع القرار القطػرم مكقيػان ييبقػي البػاب
ن

اأمػػر ذلػػؾ؛ مػػع التأكيػػد مػػى الضػػركرة المم ﱠحػػة ل ػػدـ إقصػػاا أيػػة قػ ﱠػكة مػػف المشػػاد السياسػػي .ك ﱠ
أف هػػذا
المكقؼ يي اقض مكاقؼ ب ض دكؿ الاكار التػي تتبﱠػي خيػار المكاااػة مػع ب ػض حركػات تيػار اإسػالـ

السياسي؛ فقد أاﱠج ذلػؾ خالفػات داخػؿ م ظكمػة مامػس الت ػاكف الخمياػي أدت إلػى سػحب ثػالث دكؿ
خميايػػة لسػػيرائاا مػػف الدكحػػة فػػي الخػػامس مػػف آذار (مػػارس) (2014ـ) ككػػاف هػػذا بػػال شػ ٍّ
ػؾ التحػػدم

اأكبر الذم ت يﱠف مى اأمير تميـ مكاااته خالؿ ال اـ اأكؿ مف يحكمه .كأظارت هذ اأزمة  -التي
كا ت سابقةن في تاريص القػات أ ضػاا مامػس الت ػاكف الخمياػي  -مػؽ الخػالؼ فػي تقػدير ال كاصػـ
الخمياية ل دد مف مميات الم طقة ( بد ا

.)2014

اقتر ػػت المكااا ػػة م ػػع السػ ػ كدية ب ػػدد م ػػف التح ػ ٌػديات الداخمي ػػة ف ػػي قط ػػر كأث ػػارت ه ػػذ التح ػ ٌػديات
مخاكؼ بشأف االستقرار الداخمي في هذ الدكلة ككذلؾ بشأف مكا تاػا فػي م طقػة الخمػيج مػا ٌأدل إلػى
التكسػ ية كا ػػادة تركيػػز اهتمػػاـ اأميػػر مػػى الشػػأف الػػداخمي.
كقػػؼ مؤقٌػػت مػػى اأقػ ٌؿ أ شػػطة الدكحػػة
ٌ

ك تياة لتمؾ الضيكط الخاراية كالداخمية في قطر تم ٌك ت الس كدية مف إ ادة الدكحة إلػى فمكاػا .لكػف
مػػى الػػر ـ مػػف أف ذلػػؾ يش ػ ٌكؿ خسػػارة لطمكحػػات قطػػر اإقميميػػة إالﱠ أ ػػه ال ي تبػػر مكسػػبان لمس ػ كدية.

فالت ػػافس السػ ػ كدم  -القط ػػرم أض ػ ٌػر بحا ػػـ الق ػػكة الخاراي ػػة ل ػػدكؿ الخم ػػيج كزاد م ػػف مس ػػتكيات ػػدـ

االستقرار في م طقة الشرؽ اأكسط .كاستشرافان لممستقبؿ ستككف إرادة قطر كقدرتاا مػى التيمٌػب مػى
الت افس مع الس كدية

لمتحديات المشتركة اكهرية بال سبة إلى يكذها اإقميمػي .كبالتػالي؛
التصدم
د
ٌ
ٌ

يتطمٌػػب ذل ػػؾ إ ػػادة ال ظ ػػر فػػي ال كام ػػؿ الت ػػي ٌأدت إل ػػى تضػػاؤؿ اس ػػتقاللية السياس ػػة الخاراي ػػة القطري ػػة
(الخطيب .)2014
إف دكؿ الخمػػيج لػػـ ت ػػد تتػػردد فػػي اإفصػػاح ػػف ػػدـ رضػػاها ػػف السياسػػة القطريػػة التػػي لػػـ ت ػػد
ػارتي كا مػػا
تاػػدؼ فقػػط لممارسػػة يػػكذ مػػا فػػي م طقػػة الشػػرؽ اأكسػػط ي ػػافس ال يػػكذ الس ػ كدم أك اإمػ ا
أصبحت سياساتاا تادد اأمف الكط ي لاذ الدكؿ كاف بدراات متياكتة ال سيما كأف هذ السياسػات ال
كزرة الخارايػػة كا مػػا أيضػان مػػف خػػالؿ فػػا ميف مػػف
تمػػارس مػػف خػػالؿ اأدكات الرسػػمية فقػػط ممثمػػة فػػي ا
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ير الدكؿ مثؿ :م ظمة التييير كاما ة اإخكاف المسػمميف كق ػاة الازيػرة كالاما ػات المسػمحة فػي
الصرع المشت مة كهي أدكات ال يمكف التحكـ في تأثيرها أك تتب ه كهذا ما يكشؼ
ا
م اطؽ

ه سحب

ػيرئاا مػف قطػر فػي  5آذار (مػارس) (2014ـ) كمػا تب ػه مػف
اإمارت كالس كدية كالبحػريف س ا
ا
كؿ مف
ػراات تح ػػاكؿ م ػػف خاللا ػػا الض ػػيط م ػػى قط ػػر م ػػف أا ػػؿ تييي ػػر سياس ػػاتاا تا ػػا
إا ػ ا
الخميايػػة كاإقميميػػة كمػػف ذلػػؾ ااتمػػاع الريػػاض الػػذم تمخضػػت

ػػدد م ػػف القض ػػايا

ػػه كثيقػػة الريػػاض كاآلليػػة الت ييذيػػة

الخاصػػة با ػػا كالت ػػي تم ػػزـ قط ػػر بترحي ػػؿ القيػػادات اإخكا ي ػػة كبكق ػػؼ د ما ػػا إخػ ػكاف مص ػػر كبتييي ػػر
السياسة اإ المية لق اة الازيرة (راب  2014ص.)3
م ذ ا قالب اأمير حمد كتكليه الحكـ في ػاـ (1995ـ) بػدأ ي يصػؿ ػف السػ كدية فػي سياسػاته
كتحركاته كلـ ت د قطر تاب ة لمسياسة الس كدية .كم ذ ذلؾ الحيف كالس كدية تحاكؿ الضيط مى قطر
ك ػػي تك ػػكف تح ػػت ا احا ػػا كتتب ػػع سياس ػػتاا كلك ػػف قط ػػر اس ػػتمرت ف ػػي طريقا ػػا الادي ػػد دكف أف تكت ػػرث
لممطالػػب السػ كدية؛ فاأزمػػة التػػي حػػدثت هػػي تػػاج لتػػاريص حافػػؿ مػػف مخاليػػات قطػػر لسياسػػة السػ كدية
كدكؿ الخميج؛ فكا ت أزمة مصر القشة التي قسمت ظاػر الب يػر فػا يارت اأزمػة بيػ اـ حتػى كصػمت
إلى حد سحب السيراا (بي بي سي .)2014/3/5
تص ػػا د الض ػػيط السػ ػ كدم ليص ػػؿ إل ػػى مس ػػتكيات ي ػػر المس ػػبكقة ف ػػي آذار (م ػػارس) (2014ـ)
دما بادرت الس كدية مع اث تيف مف دكؿ الخميج اأخرل هما البحريف كاإمارات ال ربية المتحػدة إلػى
سػحب سػػيرائاا مػف الدكحػػة مػا تسػ ٌػبب فػي إحػراج م ػػي لدكلػة قطػػر كقػدمت الػػدكؿ ال ربيػة الػػثالث هػػذا

ػؼ مػػف كزراا خارايػػة مامػػس الت ػػاكف الخمياػػي تاػػيمف ميػػه
الق ػرار ب ػػد مػػا كصػػؼ بأ ػػه ااتمػػاعه اصػ ه
الس ػ كدية فػػي الريػػاض .كمػػف ال كامػػؿ المسػػببة لاػػذا الق ػرار مػػى مػػا يبػػدك د ػػـ قطػػر لاما ػػة اإخ ػكاف
المسػػمميف فػػي مصػػر كأم ػػاكف أخػػرل كخطػػب شػ ػ بية لراػػؿ ديػػف إس ػػالمي كمقرهػػا الدكحػػة .فالسػ ػ كدية
كاإمػػارات كالبح ػريف أ م ػت أ اػػا اتخػػذت مػػا يرك ػػه مػػف خط ػكات م اسػػبة لحمايػػة أمػػف كاسػػتقرار دكلاػػـ
بسحب سيرائاا مف قطػر كقالػت ك ازرة الخارايػة السػ كدية أ ػه تػـ اتخػاذ هػذا القػرار يػر المسػبكؽ ب ػد
فشؿ االتياؽ مػع قطػر مػى أمػف كاسػتقرار دكؿ مامػس الت ػاكف الخمياػي السػت اأ ضػاا .فػردت قطػر
بأ اا تأسؼ لقرار اي ار اا لك اا قالت إ اا لف ت سحب سيرائاا مف تمؾ البمداف ).(Black, 2014
كمػ ػػا ص ػ ػٌيت الحككمػ ػػة الس ػ ػ كدية اما ػ ػػة اإخ ػ ػكاف المسػ ػػمميف كاما ػ ػػة إرهابيػ ػػة كد ػ ػػت الػ ػػدكؿ

اأكركبيػ ػػة إلػ ػػى أف تحػ ػػذك حػ ػػذكها .كفػ ػػي آب (أ سػ ػػطس) (2014ـ) ب ػ ػػد سػ ػػيطرة الكتائػ ػػب اإسػ ػػالمية
المد كمة مف قطر مى مطار طػرابمس فػي ليبيػا يٌػذت دكلػة اإمػارات ال ربيػة المتحػدة ضػربات اكيػة
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ضد تمؾ الميميشيات؛ كبذلؾ أصبي ال ضاؿ مف أاؿ القضاا مى اإخكاف المسمميف فػي ال ػالـ ال ربػي
كبخاصة ب د القضاا مى اإخكاف في مصر ).)Joffe, 2014
كفي الكقت يسه أرسمت الس كدية كفدان إلى قطر كالبحريف كاإمارات ال ربيػة المتحػدة فػي محاكلػة
لتسكية التكتٌرات كدفع الدكحة إلى قبكؿ "ال مؿ المشترؾ" في م طقة الخمػيج كلقػد بػذلت ااػكد ضػخمة
فػػي االتصػػاؿ بقطػػر مػػى كافػػة المسػػتكيات مػػف أاػػؿ االتيػػاؽ مػػى سياسػػة مكحػػدة لضػػماف ػػدـ التػػدخؿ
بشػػكؿ مباشػػر أك يػػر المباشػػر فػػي الشػػؤكف الداخميػػة أيػػة دكلػػة مػػف الػػدكؿ اأ ضػػاا .كفػػي بيػػاف دكؿ
مامػػس الت ػػاكف الخمياػػي طمػػب مػػف الػػدكؿ بمػػا فياػػا قطػػر " ػػدـ د ػػـ أم طػػرؼ يمكػػف أف ياػػدد أمػػف
كاستقرار أم دكلة في مامس الت اكف الخمياي" ).)Arabiya, 2014
ردت قطػػر مػػى ت اراػػع حمييتاػػا اما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف بصػػكرة ب ار ماتيػػة حيػػث
فػػي مصػػر ٌ
أ م ت تأييدها ل ظاـ (السيسي)

مى الر ـ مف د ـ الدكحة المستمر لاذ الاما ػة كالػذم أصػبي اآلف

مػى مسػػتكل مػ خيض .يػػر أف ال القػػة طكيمػة اأمػػد بػػيف قطػر كاما ػػة اإخػكاف المسػمميف تقػػكـ مػػى
القػػات أيديكلكايػػة كسياسػػية كاقتصػػادية م قٌػػدة ال يمكػػف أف ت يسػػص ارهػػا بسػػاكلة .لػػذا ياػػب أف تػػدرؾ
الس كدية أف قطر ير قادرة مى التخمٌي تمامان ف زبك اا الرئيس كيت ٌيف مياا بدالن مف ذلؾ محاكلة

التكصؿ إلى حؿ كسط بدالن مف ش ٌػف هاػكـ شػامؿ مػى اما ػة اإخػكاف .كمػا أف لمكقػؼ
الدفع باتاا
ٌ
الس كدية القاسي ضد اإخػكاف أيضػان آثػار السػمبية مػى الريػاض يسػاا فالػد ـ السػ كدم لحممػة القمػع

ػاع التطػ ٌػرؼ
التػػي تقػػكـ باػػا حككمػػة (السيسػػي) ضػ ٌػد اإخ ػكاف يزيػػد مػػف حاػػـ اليضػػب الش ػ بي كيشػ ٌ
اإسػػالمي كمػػا تيظ ًاػػر الاامػػات اإرهابيػػة المسػػتمرة فػػي سػػي اا كبػػركز ػػدد مػػف الخاليػػا الاااديػػة فػػي
اميع أ حاا مصر؛ فاذ االتااهات ال تخدـ المصالي اأم ية لمس كدية (الخطيب .)2014
ػأثير كبي هػر كسػػاهـ فػػي حمحمػػة ب ػػض اأمػػكر لكػػف
كػاف التحػػرؾ السػ كدم الخمياػػي الامػػا ي لػػه تػ ه

ه اؾ ق ا ة لدل قطر بأف مصالحاا ال تتبع ما ت ادم به دكؿ الخميج كال تدار السياسة هكذا ف ف مف
الكااب مػى الػدكؿ الخميايػة حػؿ القضػية حػؿ اػذرم كهػك فػي فاػـ مصػالي قطػر كالتماشػي م اػا أك
ت كيضػػاا ػػف مصػػالحاا بمصػػالي أخػػرل كلكػػف يبػػدك أف ال أحػػد يياػػـ مصػػالي قطػػر .كهػػذا يقكد ػػا إلػػى
فرضػػية المػؤامرة فػ ف األيػػاز يػػر المياكمػػة البػان مػػا تكػػكف لتحقيػػؽ مصػػالي دكؿ أخػػرل مثػػؿ الكاليػػات
المتحػػدة حتػػى كاف اختمق ػػا مبػػررات كمصػػالي لقطػػر فػػي د ػػـ اإخ ػكاف كالت ظيمػػات اإسػػالمية إالﱠ أ اػػا
ير كافية ك ير الم اسبة لحاـ الد ـ القطرم؛ لذلؾ مف المحتمؿ أف تككف مصػمحة قطػر فػي تحقيػؽ
أا دة خاراية.
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 .3.2.5مصالحة قطرية مصرية:
ػػدما تصػػا د التػػكتر بػػيف مصػػر كقطػػر كأصػػبحت الحػػرب كاضػػحة بشػػكماا اإ المػػي كالخطػػابي
كاالقتصادم بيف البمديف فحرصان مف الرياض مى دـ تدهكر اأمكر ككصكلاا إلى أشكاؿ أخرل مف
التص يد رأت أ ه مف الكااب قد مصالحة بيف مصر كقطر أك تياهمات مى تخييض كطأة الحرب
بػيف الطػرفيف كقػػاـ الممػػؾ السػ كدم ال ارحػؿ بػػد ا بػػف بػػد ال زيػػز بطػرح مبػػادرة لمصػػمي كافقػػت مياػػا
مصر فك انر كارتبطت المصالحة بت ادات الدكلتيف لمممؾ الس كدم أ ه ار ي المبادرة كالمصالحة.
كافقت مصر مى مبادرة س كدية إ ااا الخالؼ القػائـ مػع قطػر كاػاات د ػكة ال اهػؿ السػ كدم
لػ "بدا صيحة اديدة" في إطػار اتيػاؽ الريػاض التكميمػي الػذم كقػع فػي قمػة الخمػيج االسػتث ائية فػي 16
تش ػريف الثػػا ي ( ػػكفمبر) ل بػػذ الخالفػػات مػػع قطػػر بحي ػث إف "الس ػ كدية تت اػػد بكقػػؼ اأ شػػطة القطريػػة
الم ادية لمصر" .كقالت إف الت اػد يشػمؿ "تقمػيص بػث الازيػرة مباشػرة مصػر ككقػؼ التحػريض كم ػع
تمكيؿ الاما ات" المتشددة (بي بي سي .)2014/11/20
ككفػؽ المصػالحة قامػػت قطػر بكقػػؼ بػث ق ػػاة الازيػرة مباشػػر مصػر التػػي تركػز فػػي تيطيتاػا مػػى
أخبػػار االحتاااػػات الم اهضػػة لم ظػػاـ التػػي يقػػكـ باػػا أ صػػار اما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف التػػي ت تبرهػػا
الحككمػػة المص ػرية الحاليػػة "اما ػػة إرهابيػػة" كيػػأتي ق ػرار الدكحػػة فػػي إطػػار المبػػادرة الس ػ كدية لتحسػػيف
ال القات المصرية – القطرية المتأزمة م ذ اإطاحة بحكػـ الػرئيس (محمػد مرسػي) فػي  3تمػكز (يكليػك)
(2013ـ) (بي بي سي .)2014/12/24
ثػػـ بػػدت ثمػػة ا ي اراػػه فػػي ال القػػات المص ػرية القطريػػة كاتاػػا حػػك مصػػالحة بػػيف البمػػديف خػػالؿ
أ مػػاؿ القمػػة ال ربيػػة بكسػػاطة سػ كدية كقػػد بػػدت بػكادر هػػذ اال ي اراػػة مػػع اسػػتقباؿ الػرئيس ( بػػداليتاح
السيسي) أمير دكلة قطر الشيص تميـ الذم شارؾ في أ ماؿ القمة ال ربية بشرـ الشيص كقد ضػـ الكفػد
الرسمي القطرم المشارؾ في أ مػاؿ القمػة ال ربيػة ال اديػة السادسػة كال شػريف سػيير دكلػة قطػر بالقػاهرة
كم ػػدكباا الػػدائـ لػػدل اام ػػة الػػدكؿ ال ربيػػة سػػيؼ بػػف مقػػدـ البػػك ي يف .كت ػػد مشػػاركة الس ػيير القطػػرم
ضػػمف كفػػد بػػالد فػػي ااتما ػػات القمػػة بمثابػػة أكؿ ظاػػكر رسػػمي لػػه فػػي مصػػر م ػػذ أف اسػػتد ته ك ازرة
خارايػػة بػػالد لمتشػػاكر فػػي  19شػػباط (فب اريػػر) (2014ـ) .ككػػاف اأميػػر القطػػرم قػػد كصػػؿ إلػػى شػػرـ
الشػيص فػػي كقػت سػػابؽ مػػى رأس كفػد بػػالد لممشػػاركة فػي القمػػة حيػث كػػاف فػػي اسػتقباله الػرئيس ( بػػد
اليتاح السيسي) (اريدة الرياض .)2015/3/29
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إف ااػػكد المصػػالحة بػػيف البمػػديف التػػي بػػذلاا ال اهػػؿ الس ػ كدم الممػػؾ بػػد ا بػػف بػػد ال زيػػز
كسخر لاا الازا اأكبر مػف كقتػه ك مػى حسػاب صػحته المتػدهكرة ب ػد ااحػه فػي حػؿ أزمػة ال القػات
بيف قطر كالدكؿ الخمياية الثالث التي سحبت سيرااها مف الدكحة (الس كدية كاإمارات البحريف) كفؽ
ب كد "اتياؽ الرياض التكميمػي" الػذم اػرل التكصػؿ إليػه فػي تشػريف الثػا ي ( ػكفمبر) (2013ـ) تتبخػر
بسػػر ة كأف هػػذ المصػػالحة ظمػػت مػػى السػػطي كقبمتاػػا الػػدكلتاف مػػى مضػػض احت ارمػان لمكا ػػة ال اهػػؿ
الس كدم؛ فمصر تحت حكـ الرئيس (السيسي) لـ تيير لقطر مطمقان د ماػا لحركػة اإخػكاف المسػمميف
كقطػػر لػػف ت سػػى مطمقػان ا قػػالب (السيسػػي) الػػذم أطػػاح بحميياػػا اأكثػػؽ الػرئيس (محمػػد مرسػػي) كأفسػػد
مياػػا الػػركف اأساسػػي السػػتراتيايتاا فػػي الم طقػػة أم كسػػب مصػػر إلػػى اا ػػب حمياػػا مػػع تركيػػا كهػػي
االستراتياية التي كض تاا في مق د قيادتاا كل ب دكر رئيسي في شؤك اا ر ـ صػير حاماػا البشػرم
كالايرافي ( طكاف .)2015
لقد كا ت المصالحة بيف الدكلتيف هشة كهي إرضاا لمس كدية كلمممؾ بد ا الذم كػاف مريضػان
ككا ػت المصػالحة مػى شػػيا حيػرة .كباأصػؿ حتػػى ب ػد المصػالحة لػـ تتكقػػؼ الحػرب اإ الميػة ف مػػؿ
ق اة الازيرة مباشر مصر التي تكقيػت ا تقػؿ إلػى الازيػرة ال اديػة ككػاف مػكت الممػؾ بػد ا هػك تحمػؿ
الطرفيف مف هذ المصالحة ك ادت اأمكر بي اـ إلى ما كا ػت ميػه قبػؿ المصػالحة بػؿ تطػكرت إلػى
أكبػػر مػػف ذلػػؾ؛ لػػذلؾ ف ػ ف المصػػالحة التػػي ال تمبػػي مصػػالي الطػػرفيف أك الحػػد اأد ػػى مػػف المصػػالي
ستككف قصيرة كمصيرها اليشؿ السريع.
ثـ طػرأت تييػرات اديػدة مػى المشػاد الدبمكماسػي المصػرم  -القطػرم ب ػد كفػاة ال اهػؿ السػ كدم
ب ػػد ا ب ػػف ب ػػد ال زي ػػز الض ػػامف اأكؿ لممص ػػالحة المصػ ػرية القطري ػػة فبحس ػػب رؤل الخبػ ػراا فػ ػ ف
المص ػػالحة المصػ ػرية  -القطري ػػة ب ػػدأت م ػػف قط ػػة البداي ػػة كبات ػػت يما ػػددة ب ػػد كف ػػاة ال اه ػػؿ السػ ػ كدم
صاحب مبادرة التصالي ب د أف ل ب دك انر كبي انر في تحقيؽ التقارب بيف القاهرة كالدكحة بتكقيع "اتياقية
الريػػاض" التػػي أذابػػت ابػػاؿ الاميػػد بػػيف الاػػا بيف بشػػكؿ ازئػػي

يػػر أف الاا ػػب المصػػرم لػػـ يسػػتطع

تحديػػد تػائج المصػػالحة خصكصػان ب ػػد التصػ يد اأخيػػر مػػف اا ػػب ق ػػاة الازيػرة القطريػػة كالتػػي بػػدأت
تأخذ م ح ى اديد في سياستاا تاا ال ظػاـ المصػرم الحػالي بتيطيػة تظػاهرات الم ارضػة كت ػكد لمػا
كا ػػت ميػػه قبيػػؿ التادئػػة اأخي ػرة كقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ ك ازرة الخارايػػة المص ػرية السػػيير "بػػدر بػػد
ال اطي" أ ه ال اديد حتى اآلف في ممؼ المصالحة المصرية القطرية (اأميف .)2015
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 .4.2.5سحب السفير القطري مف مصر:
لػػـ تمػ ً
ػض سػػكل أيػػاـ قميمػػة م ػػذ التحػػرؾ الس ػ كدم كالمقػػااات التػػي كثياػػا الممػػؾ الس ػ كدم الاديػػد
سمماف بف بد ال زيز مع كػؿ مػف أميػر الككيػت الشػيص صػباح اأحمػد الصػباح ككلػي اػد أبػك ظبػي
محمػد بػػف ازيػػد كأميػػر دكلػػة قطػر الشػػيص تمػػيـ .اختػػتـ ذلػػؾ التحػػرؾ بمقػاا امػػع اأميػػر محمػػد بػػف ػػايؼ
كلي كلي ال اد الس كدم سيير مصر لدل الس كدية يييي بد الكهاب لرأب الصدع ال ربي كاتماـ
المصػػالحة القطريػػة المص ػرية فأ م ػػت قطػػر اسػػتد اا سػػييرها لػػدل مصػػر سػػيؼ بػػف مقػػدـ البػػك ي يف
لمتشػػاكر مػػى خمييػػة تص ػريي م ػػدكب مصػػر لػػدل اام ػػة الػػدكؿ ال ربيػػة (الطػػاهر  .)2015فقػػد تحيظػػت
قطػػر مػػى ػػص بيػػاف اام ػػة الدكلػػة ال ربيػػة كقالػػت إف مػػف ضػػمف ميثػػاؽ الاام ػػة ال ربيػػة اتيػػاؽ كػػؿ
الػػدكؿ كم ػكافقتاـ مػػى أم مػػؿ سػػكرم بي مػػا صػػرح السػػيير طػػارؽ ػػادؿ م ػػدكب مصػػر الػػدائـ فػػي
الاام ة ال ربية أف كؿ الدكؿ ال ربية باإاماع رحبت بالرد ال سكرم المصرم مػى قتػؿ  21مصػريان
فػػي ليبيػػا كأ ػػه لػػـ يشػػذ مػػى هػػذا اإامػػاع سػػكل دكلػػة قطػػر ممػػا يؤكػػد مكقياػػا الػػدا ـ لإلرهػػاب (اػػابر

.)2015
كاست كرت قطر في بياف أصدرته تصريي م دكب مصر لدل اام ػة الػدكؿ ال ربيػة كالتػي كصػيته
بػ "المكتكر" الذم يخمط بيف ضركرة مكافحة اإرهاب كبيف قتؿ كحرؽ المد ييف بطريقة هماية لـ يمتيػت
لاػػا مصػػدر التصػريي كأ ػػه ياػػب ػػدـ الػػزج باسػػـ قطػػر فػػي أم فشػػؿ تقػػكـ بػػه الحككمػػة المص ػرية أف
قطر دا مة كسكؼ تظؿ دائمان دا مة إرادة الش ب المصرم كاسػتقرار

مػى حػد ت بيػر البيػاف (الطػاهر

.)2015
كيرل الباحث أف محاكلة قطر الدفاع ف مكقياا يػر ماديػة كبخاصػة أف اميػع الػدكؿ ال ربيػة
كافقت مى القرار باإاماع ما ػدا قطػر كهػذا االخػتالؼ الػذم اتب تػه قطػر يسػمي أم أحػد با تقادهػا
كاتااماا بكؿ االتاامات فاأكلى ليس م ع االتاامات لكف اأكلى هك اال صػياع إلػى اإامػاع ال ربػي
اع اإاماع ال ربي ك استيمت مصر اختالؼ قطر لتتاماا باإرهاب.
كلكف قطر لـ تر ً
أكضػػي مػػدير إدارة الشػػؤكف ال ربيػػة فػػي ك ازرة الخارايػػة القطريػػة أف "تحيػػظ دكلػػة قطػػر الػكارد مػػى
اليقرة التي صدرت في البيػاف الصػحيي الصػادر ػف االاتمػاع التشػاكرم لمامػس اام ػة الػدكؿ ال ربيػة
مػػى مسػػتكل الم ػػدكبيف الػػدائميف كالمت مػػؽ بالترحيػػب بالض ػربة الاكيػػة التػػي قامػػت باػػا الق ػكات المسػػمحة
المصرية إ ما ااا متكافقان مع أصكؿ ال مؿ ال ربي المشترؾ الذم يقضي بأف يكػكف ه ػاؾ تشػاكر بػيف
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الدكؿ ال ربية قبؿ قياـ إحدل الدكؿ اأ ضاا ب مؿ سكرم م يرد في دكلة ضك أخرل لما قد يؤدم
هػػذا ال مػػؿ مػػف أض ػرار تصػػيب المػػد ييف ال ػػزؿ" كتػػابع" :كأمػػا فيمػػا يت مػػؽ بػػالتحيظ ال ػكارد مػػى الب ػػد
الخػػاص برفػػع الحظػػر ػػف التسػػميي ف ػ ف مكقػػؼ دكلػػة قطػػر كػػاف كاضػػحان فػػي ااتمػػاع كزراا الخارايػػة
ال رب بتاريص  15كا كف الثا ي (ي اير) (2015ـ) مف مبدأ دـ تقكية طرؼ مى حساب طرؼ آخػر
قبؿ ااية الحكار كتشكيؿ حككمة كحدة كط ية يككف لاا الحؽ بطمب رفػع الحظػر بال يابػة ػف الشػ ب
الميبي الشقيؽ" (الطاهر .)2015
كيرل دد مف السياسييف أف سحب قطر لسييرها مػف مصػر محمػد سػيؼ بػك ي يف لمتشػاكر اػاا
كقرار سياسي ردان مى اتااماا بد ـ اإرهاب مؤكديف أف قرار استد اا السيير ااا لمتباحث كال ي ى
قطع ال القات كما أف بيػاف مامػس الت ػاكف الخمياػي ب ػد سػحب السػيير القطػرم با تقػاد مكقػؼ مصػر
بياف شكمي مؤكديف استمرار الد ـ الخمياي لمصر في حرباا ضػد اإرهػاب (اػابر  .)2015فيمػا يػرل
الػػب ض كػػس ذلػػؾ بحيػػث ي تبػػر ق ػرار قطػػر باسػػتد اا سػػييرها فػػي مصػػر لمتشػػاكر كهػػك ق ػرار ضػػم ي
بسحب السيير القطرم مف مصر كليس فقط لمتباحث ( طا ا

.)2015

كخػػالؿ هػػذا التػػكتر بػػدأت فػػي  15شػػباط (فب اريػػر) (2015ـ) ظػػر أكلػػى امسػػات محاكمػػة الػرئيس
المط ػػاح ب ػػه (محم ػػد مرس ػػي) ك 10آخػ ػريف م ػػف كػ ػكادر كأ ض ػػاا اما ػػة اإخػ ػكاف ف ػػي قض ػػية اتا ػػاماـ
بالتخابر مع دكلة قطر بر "تسريب كافشاا كثائؽ كمست دات" صػادرة ػف أااػزة سػيادية كا ػت بحػكزة
مؤسسة الرئاسة تت مؽ باأمف القكمي كالايش .كفي أكؿ رد رسمي مػى تمػؾ المحاكمػة كصػؼ كزيػر
خارايػػة قطػػر خالػػد ال طيػػة اتاػػاـ ال ػرئيس المصػػرم المطػػاح بػػه (محمػػد مرسػػي) بالتخػػابر مػػع قطػػر بػ ػ
"كارثة" مؤكدان أف بالد "ال تد ـ اإخكاف المسمميف" بؿ تد ـ  -كما زالت تد ـ  -مصر مشػي انر إلػى
أ ه حتى اليػكـ "ه ػاؾ كدائػع قطريػة فػي االقتصػاد المصػرم" .كقػاؿ ال طيػة" :ال أسػتطيع أف أقػكؿ شػيئان.
إذا ك ػػاف الت ام ػػؿ م ػػع دكؿ ربي ػػة ش ػػقيقة ي تب ػػر تخ ػػاب انر فتم ػػؾ كارث ػػة" كأك ػػد ال طي ػػة أف "قط ػػر ال ت ػػد ـ
اإخ ػكاف المسػػمميف ق ػكالن كاحػػدان" مشػػي انر إلػػى أف بػػالد كقيػػت مػػع مصػػر كد متاػػا م ػػذ ثػػكرة  25ي ػػاير
كأ قباا فترة المامس ال سكرم كد متاا اقتصاديان حتى ت اي الثكرة بكؿ المقاييس" بالر ـ أ اا فترة لـ
يكػػف فياػػا "إخ ػكاف مسػػمميف" إيمػػاف بػػالد أف قػػكة مصػػر ي ػ كس إياابي ػان مػػى ال ػػالـ ال ربػػي (الطػػاهر

.)2015
كحسب القػرااة التحميميػة لحادثػة سػحب السػيير القطػرم لمتشػاكر ف اػا ت ػي قطػع ال القػات بشػكؿ
اائي كليس فقط لمتشػاكر كذلػؾ أف سػحب السػيير رافقػه هاػكـ إ المػي كبيػر مػف قطػر مػى مصػر
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كتـ الرد بااكـ إ المي مصػرم فحػاالت ال القػات تشػاد ميػاف فكصػمت إلػى طريػؽ الػال ػكدة كمػف
المستحيؿ أف ت كد إلى طبي تاا بساكلة.

 .3.5المبحث الثالث :مستقبؿ السياسة الخارجية القطرية تجاه مصر

ب ػػد د ارس ػػة ش ػػاممة لت قي ػػدات ال الق ػػات القطري ػػة المصػ ػرية كب ػػد رص ػػد طكي ػػؿ لتح ػػالؼ قط ػػر م ػػع

اإخكاف المسمميف يتبيف أف المستقبؿ يرتبط بتاريص تمؾ ال القات السيئة بيف البمديف كر ـ أف اليالبيػة
يتكق كف بمستقبؿ أسكأ لم القات المصرية القطرية إالﱠ أف ه اؾ الب ض يتيااؿ بكاكد مصػالحة ك ػكدة
لم القات في المستقبؿ؛ بالتالي ه اؾ خياراف محتمميف لم القات المصرية القطرية :سي اريك سمبي كآخر
إياابي.
كفقان لصحيية الحياة الم د ية ف ف "ال القات المصرية  -القطرية تبدك حاليان أماـ خياريف :اأكؿ هك
اسػتمرار حالػػة التػػكتر كالصػػداـ أمػػا الخيػػار الثػػا ي فاػك ػػزـ القػػاهرة كالدكحػػة مػػى االسػػتاابة لكسػػاطات
خميايػػة ك ربيػػة محتممػػة

مػػى أالﱠ تػػرث الس ػ ة الاديػػدة (2014ـ) تركػػة الس ػ ة الماضػػية التػػي شػػادت

تصػػا دان فػػي اأزمػػة بػػيف الط ػرفيف فػػي أ قػػاب  30حزي ػراف (يك يػػك)" كأضػػافت" :الكقػػائع كاإحػػداثيات
القائمة كالم ظكرة تذهب إلى ترايي الخيار اأكؿ ال سيما أف الخيار الثا ي ي ي ا طافه في السياسػة
الخارايػػة القطريػػة كلػػيس ثمػػة دالئػػؿ أك مؤش ػرات مت ػكافرة مؤكػػدة تس ػ ؼ الم ارقػػب لالسػػت تاج بػػأف ثمػػة
صػػيحة قديمػػة تيطػػكل فػػي اال تبػػارات الدبمكماسػػية القطريػػة تاػػا ممػػؼ اإسػػالـ السياسػػي" (المصػػرم اليػػكـ

.)2014/1/14

 .1.3.5السيناريو السمبي :استمرار التوتر والصداـ
ي تبػػر السػػي اريك السػػمبي هػػك اأكفػػر حظػان فػػي مسػػتقبؿ ال القػػات القطريػػة المصػرية كهػػك ي ػػي أف
تػػزداد ال القػػات تػػكت انر كسػػكاان كتسػػتمر حالػػة القطي ػػة بػػيف البمػػديف كذلػػؾ أف حالػػة التػػكتر كصػػمت إلػػى
طريؽ ال يمكف الراكع

ه بساكلة ككؿ دكلػة تقت ػع تمامػان بػأف ال مصػمحة لاػا فػي مصػالحة اأخػرل

كت تقد كؿ دكلة أف الدكلة اأخرل تمادت في الااكـ كاإسااة لاا كي تقد الطرفاف بػأف اآلخػر ال ي ػكم
مى المصالحة بؿ ه اؾ كايا بالتص يد كالطرفاف مقت اف ب دارة اأزمة كليس حماا.
تباي ػػت آراا القػػكل السياسػػية حػػكؿ إمكا يػػة ػػكدة ال القػػات المص ػرية القطريػػة لسػػابؽ اػػدها مػػف
اديد كبخاصة ب د قرار قطر ب الؽ ق اة "الازيرة مباشر مصر" كلقاا الرئيس ( بد اليتاح السيسػي)
بمب ػكث أميػػر قطػػر كالكسػػيط السػ كدم بالقػػاهرة ككػػذلؾ كصػػكؿ مػدير المخػػابرات القطػػرم إلػػى مصػػر
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فا ػػاؾ مػػف يػػرل أف ػػكدة ال القػػات مػػع قطػػر شػػبه مسػػتحيمة مبػػر انر ذلػػؾ بأ ػػه ال تصػػالي مػػع "م سػػكر
اأ ػػداا" حيػػث ي ػرفض بيػػؿ زكػػى المتحػػدث باسػػـ حػػزب التامػػع ػػكدة ال القػػات مػػع قطػػر قػػائالن" :ال
تصػػالي مػػع أ ػػداا الػػكطف كم ػػف مك ػكا الاما ػػة اإرهابيػػة م ػػف القيػػاـ ب ممي ػػاتاـ اإرهابيػػة الس ػػتاداؼ
الشػ ب المصػػرم كمسػػتمركف فػػي د ماػػـ لإلرهػػاب فػػي الخيػػاا كتكطيػػد القت ػػا بقطػػر مثػػؿ دمػػه فمػػـ
تصبي لاا أم أهمية بال سبة ل ا" .كأشار إلى أف تركيػا كقطػر ا ضػما لم سػكر اأ ػداا كبالتػالي هػـ لػـ
يختميكا كثي انر ف الكياف الصايك ي بتمكيماـ لإلخػكاف كاستضػافتاـ مكضػحان أف مػؽ ق ػاة الازيػرة كػاف
مارد استاابة لضيكط الس كدية كخكفان مف ضياع مصالحاـ م اا (آيات .)2014
ربمػػا تت ثػػر المصػػالحة المصػرية  -القطريػػة ب ػػض الكقػػت أف الممػػؾ بػػد ا شخصػػيان كػػاف ير ػى
المصػالحة كقبػػؿ كفاتػػه بأيػػاـ التقػى الػرئيس ( بػػداليتاح السيسػػي) فػي اإمػػارات كالككيػػت باػػدؼ تكسػػيع
طاؽ المصالحة حتي تشمؿ دكؿ مؤثرة في الخميج مثؿ :اإمارات كالككيت مشػي انر إلػي أف السػ كدييف
ا شػػيمكا ب ػػض الكقػػت فػػي حسػػاباتاـ أف اػػزاان مػػف ذلػػؾ ي ػرتبط بػػأم اـ القػػكمي؛ كبالتػػالي ال ي تقػػد أف
المصالحة ستتامد كلك اا ستت ثر ب ض الكقت بسبب السياسية القطريػة التػي ػادت ت ػاكر فػي ب ػض
المسػػاحة السياسػػية ف ػ الؽ الازي ػرة مباشػػر مصػػر لػػـ تمثػػؿ خطػػكة صػػادقة لب ػػاا القػػات اديػػدة مػػع
القػاهرة – السػػيما  -أ اػػا ػادت لػ يس المضػػمكف مػػي الازيػرة ال اديػػة فػػي ذكػرم ثػػكرة  25ي ػػاير فاػػذا
مشاد بثي ك تياة لمسياسات القطرية (قدرم .)2015
كب ػػد كفػػاة الممػػؾ بػػد ا ال ار ػػي الرسػػمي لممصػػالحة المص ػرية القطريػػة أضػػحت المصػػالحة التػػي
تمػػت بػػيف البمػػديف فػػي ماػػب الػريي كبخاصػػة أف مبػػادرة الصػػمي بػػيف مصػػر كقطػػر تكااػػه ػػدة م كقػػات
حاليان كالمصالحة متكقية م ػذ مػرض ال اهػؿ السػ كدم الممػؾ بػد ا بػف بػد ال زيػز كأسػباب أخػرل
أهماا استمرار تدخؿ الدكحة في الشػأف الميبػي كالسػكداف كد ػـ اما ػة اإخػكاف ر ػـ ت اراػع هػذا الػد ـ
سبيان (اأمة .)2015/1/24
كيرل الخبراا أ ه بالر ـ مف أف الدكحػة قػد كافقػت بضػيط خمياػي مػى د ػـ حككمػة الػرئيس ( بػد
اليتػػاح السيسػػي) كحككمػػة بػػد ا الث ػػي فػػي ليبيػػا كهػػك مػػا ي تبػػر تخمي ػان صػريحان ػػف اإسػػالمييف فػػي
مصػػر كليبيػػا إالﱠ أ اػػـ شػػكككا فػػي قػػدرة قطػػر الي ميػػة مػػى فػػؾ ارتباطاػػا باما ػػة اإخ ػكاف المسػػمميف

م تبػريف أف قطػػر كاما ػػة اإخػكاف أصػػبحا سػػياان كاحػػدان بسػػبب د ػػـ الحػػرس القػػديـ لاػػا .فالدكحػػة التػػي
يت تمكيماا لاما ات إسالمية متشددة ما ازلػت تمػارس سياسػتاا التحريضػية مػف خػالؿ ق ػاة "الازيػرة"
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اإخبارية التي طالمػا أ ضػبت الػدكؿ ال ربيػة .باإضػافة إلػى ذلػؾ لػـ ي ً
ػط أميػر قطػر أم مؤشػر مػى
أ ه سيتخمى بشكؿ كامؿ ف سياسته التي تد ـ الاما ات اإسالمية (شييؽ .)2014
اتب ػػت قطػػر فػػي إدارة أزمتاػػا اأخي ػرة مػػى أسػػاليب يػػر الم اسػػبة كاتب ػػت االزدكاايػػة السياسػػية
فكا ػػت ت قػػد اتياق ػان كفػػي الحقيقػػة ت مػػؿ كسػػه كت قػػد صػػمحان كفػػي الكاقػػع تسػػتمر فػػي الااػػكـ فكا ػػت
ت اػػدات كخطابػػات قطػػر مػػى لسػػاف قادتاػػا ال يتطػػابؽ مػػع سياسػػتاا الكاق يػػة كالي ميػػة كػػؿ ذلػػؾ سػػبب
بأزمة كبيرة لقطر لـ تكف بالحسباف كهي فقداف الثقة بم ى أف الدكؿ الخمياية كمصر فقدت الثقة فػي
ت اػػدات قطػػر كفػػي سياسػػتاا كهػػذا أيض ػان ماػػد ل ػػدـ ثقػػة مػػف كػػؿ دكؿ ال ػػالـ بال ظػػاـ القطػػرم فالقيػػادة
القطريػػة فقػػدت مصػػداقيتاا مػػى المسػػتكل ال ربػػي هػػذا ال امػػؿ أحػػد ال كامػػؿ الرئيسػػية الػػذم يػػد ـ خيػػار
السي اريك السمبي.
كيرل اكرج إسحاؽ القيادم بالتيار الش بي المصرم أف كدة ال القات مع قطػر لػف ت ػكد بػال يع
مػػى الماتمػػع المصػػرم الػػذل يش ػ ر بضػػياع ثكرتػػه ك ػػكدة ظػػاـ (مبػػارؾ) مػػف اديػػد حيػػث إف ه ػػاؾ
قضايا أهـ مػف القت ػا بقطػر كتركيػا تحتػاج لالهتمػاـ باػا ك مي ػا تسػميط الضػكا مػى الكضػع الػداخمي
بػدالن مػػف االهتمػػاـ بقضػايا خارايػػة مؤكػػدان مػى أف د ػػـ قطػػر كتركيػا لإلخػكاف لػػف يتكقػؼ بسػػبب كاػػكد
مصالي مشتركة بيف الاا بيف (آيات .)2014
كمف المؤكد ب د كفاة الممػؾ بػد ا كاػكد ت ثػر فػي ممػؼ المصػالحة المصػرية – القطريػة بسػبب
ا شياؿ الرياض بترتيػب أكضػا اا داخميػان كتثبيػت كضػع الممػؾ سػمماف كهػذ اليتػرة لػف تطػكؿ كسػي كد
ب ػػدها الممػػؼ المصػػرم القطػػرم إلػػى قمػػة أكلكيػػات ال ظػػاـ أف مكضػػكع المصػػالحة مكضػػكع اسػػتراتياي
أكثر م ه شيا آخر كمامػس الت ػاكف الخمياػي تربطػه القػة كثيقػة مػع مصػر إالﱠ أف الكضػع الاديػد
سيضيؼ لماا ب المصرم قد انر كبي انر مف التشكؾ في ادية ال كايا القطرية أف هذا ي ي أف المصالحة
كا ت تياة ضيكط مف الممؾ بد ا

مما سػيؤدم إلػي مزيػد مػف التشػكؾ مشػي انر إلػى ب ػض التقػارير

اإ الميػػة التػ ػي تتحػػدث ػػف اأداا السػػمبي لق ػػاة الازيػ ػرة فػػي تيطيتا ػػا لػػذكرم ث ػػكرة  25ي ػػاير (ق ػػدرم

.)2015
فػػالخالؼ بػػيف قطػػر كمصػػر أصػػبي اآلف حػػكؿ ب ػػض مػػف اكا ػػب السياسػػية الخارايػػة كال سػػيما
اشتراؾ قطر مػع تركيػا فػي كصػؼ مظػاهرات  30حزيػراف (يك يػك) بػاال قالب كاصػرارهما مػى التػركيج
ػارة كتت قػػؿ كفػػؽ السػػمطات المص ػرية بسػػاكلة بػػيف
لش ػ ار راب ػػة كاستضػػافة البمػػديف لقيػػادات إخكا يػػة فػ ٌ
البمديف كت قد ااتما ات إسقاط الحكـ الاديد في القاهرة .كفي سياؽ متصؿ لـ تػ اي السػ كدية حتػى
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اآلف فػػي إابػػار قطػػر مػػى ا تاػػاج يػػس الخػػط السياسػػي الػػذم تتب ػػا أ مػػب الػػدكؿ الخميايػػة المحافظػػة
كالمبػػادرات التػػي شػػممت سػػحب السػػيراا الخميايػػيف مػػف قطػػر ليسػػت ف الػػة فػػال تػزاؿ الدكحػػة هػػي قا ػػدة
اإخػ ػكاف المس ػػمميف كقائ ػػدهـ الركح ػػي يكس ػػؼ القرض ػػاكم ال ػػذم ا ت ػػاد ش ػػف ها ػػكـ

ي ػػؼ م ػػى مص ػػر؛

كبالتػػالي فػ ػ ف حػػاكـ قط ػػر ل ػػف يرضػػص م ػػى اأراػػي لممطال ػػب السػ ػ كدية التػػي م ػػف شػػأ اا أف تح ػػد م ػػف
استقالؿ بالد (الز بي .)2014
كترفض ماراريت ازر

ضك مامس الش ب المصرم السابؽ

كدة ال القات مع قطر كتركيا

ككصيتاما بأ داا الكطف مؤكدة أ ه ال مااؿ لمحديث ف التصالي م اػـ أف هػذا ي ػى التصػالي مػع
اما ة اإخكاف كتضيؼ إف قطر سقطت مف حسابات الش ب المصرم كالحككمة المصرية م ذ بدايػة
د ماا لإلخكاف كلف ثؽ باـ ب د اآلف مشددة مى أف التصالي مع أم دكلة تتدخؿ في شئكف مصػر
الداخمية "مرفكض" (آيات .)2014
كيبػػدك أف ً
الرهػػاف مػػى ػػكدة الميػػا إلػػى ماارياػػا فيمػػا يت مػػؽ بال القػػات المص ػرية – القطريػػة كػػاف
مبك انر حيث إف تيار ال القات بيف ليمة كضػحاها بػيف الطػرفيف مػى خمييػة اأزمػة الميبيػة تؤكػد مػؽ
الخػػالؼ ك ػػدـ الثقػػة الػػذم يسػػكد بػػيف ال ظػػاميف الحػػالييف فػػي القػػاهرة كالدكحػػة .كقػػد يكػػكف اسػػتد اا قطػػر
لسييرها في القاهرة لمتشاكر ب د اتااـ مصر لقطر بأ اا دكلػة "شػاذة" كتػد ـ اإرهػاب مياائػان لمكثيػريف
لكف مالمحه بدأت في الم ركة اإ المية المتكاصمة بيف "الازيرة" كاإ الـ المصرم الرسمي (المصػدر

.)2015/2/19
كيبػػدك أف مصػػر كقطػػر قررت ػا السػػير تاػػا ت ميػػؽ الخالفػػات بي امػػا كبخاصػػة أف مصػػر لػػف تقبػػؿ
بيير تبديؿ قطر لسياساتاا تاا القاهرة مف أاؿ است ادة ال القات فيما ال يظاػر مػف الاا ػب القطػرم
أم بػكادر أمػػؿ أك يػػة لحػػؿ اأزمػػة الدبمكماسػػية مػػع مصػػر .كفػػي إطػػار ذلػػؾ يمكػػف القػػكؿ إف ال القػػات
المصرية القطرية تبدك حاليان أماـ استمرار حالة التكتر كالصداـ فالكقائع كاإحداثيات القائمػة كالم ظػكرة
تػػذهب إلػػى تػػرايي هػػذا الخيػػار ال سػػيما أف قطػػر يػػر م يػػة با طافػػه فػػي السياسػػة الخارايػػة؛ لػػذلؾ
ستب د كدة قريبة لم القات المصػرية القطريػة إلػى مسػارها الصػحيي فاسػتمرار قطػر فػي تػكفير المػالذ
اأمف كالد ـ المكاستي ل اصر اما ة اإخكاف سيؤخر ممية تطبيع ال القػات بػيف البمػديف إلػى فتػرة
ير محددة كأف ال القات المصرية القطرية لف تتحسف طالما استمر اليضب اأمريكي مػف مظػاهرات
 30حزيراف (يك يك) أف مصر أفشػمت المخطػط اليربػي لمشػرؽ اأكسػط الػذم هػدؼ إلػى ت زيػز اليرقػة
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كالتشػػتت بػػيف اأقطػػار ال ربيػػة ك مػػى اأخػػص سػػكريا كمصػػر مػػف أاػػؿ أالﱠ تقػػكـ قائمػػة لم ػػرب (الز بػػي

.)2014
في ال ااية ف ف السي اريك السمبي قائـ كحقيقة كمسػتمر كلػـ تكاػد مؤشػرات لتيييػر هػذا السػي اريك
كلك ه مرتبط بشكؿ كبير بمكضػكع اإخػكاف المسػمميف فمصػر لػف ترضػى بأقػؿ مػف تخمػي قطػر الكامػؿ
ف اإخكاف كي تيير سياستاا تاا قطر كقطر ير مست دة بأم حاؿ مف اأحكاؿ أف تيير سياستاا
كد ماا لإلخكاف المسمميف لذلؾ راي استمرار السي اريك السمبي إلى فترة طكيمة.

 .2.3.5السيناريو اإليجابي :وجود وساطات ومصالحات
إف السػػي اريك اإياػػابي كهػػك أقػػؿ فرصػػة مػػف السػػي اريك السػػمبي لك ػػه ممكػػف أف يحصػػؿ كهػػك ي ػػي
كاكد تكقؼ لمتكتر الحاصؿ بيف مصر كقطر بحيػث يػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ اتيػاؽ أك مصػالحة أك مبػادرة
إ اػػاا الخػػالؼ فيمػػا بي ػ اـ كلكػػف اأراػػي أف يػػتـ االتيػػاؽ مػػى كقػػؼ الحػػرب الشرسػػة كلػػيس مصػػالحة
اائيػػة فيمػػا بػػيف الطػرفيف أف اأمػػكر كصػػمت إلػػى طريػػؽ مسػػدكد كلكػػف المصػػالحة ال اائيػػة يمكػػف أف
تكمـ بخصكصاا مى المدل الطكيؿ أما مى المدل المتكسط فيمكف أف يتحقؽ السي اريك اإياابي.
إف الػػدكؿ الخميايػػة الػػثالث (السػ كدية كاإمػػارات كالبحػريف) ل بػػت دك انر كبيػ انر إ اػػاح القمػػة الػ ػ 35
لمامػػس الت ػػاكف الخميا ػػي التػػي قػػدت ف ػػي ػػاـ (2014ـ) فػػي قط ػػر حيػػث بػػر البي ػػاف ػػف تكاف ػػؽ
امػػا ي مػػى القضػػايا المطركحػػة بمػػا فياػػا تمػػؾ الشػػائكة التػػي أدت فػػي شػػار آذار (مػػارس) إلػػى سػػحب
سيراا الدكؿ الثالث مػف الدكحػة بسػبب التػدخؿ السػافر فػي شػئكف مصػر الداخميػة .كأكػدت دكؿ مامػس
الت ػػاكف الخمياػػي السػػت فػػي اايػػة القمػػة د ماػػـ التػػاـ لمصػػر كلم ػرئيس ( بػػد اليتػػاح السيسػػي) حيػػث
أكضػػي البيػػاف مسػػا دة دكؿ المامػػس الكاممػػة ككقكفاػػا مػػع مصػػر حككمػػة كش ػ بان فيمػػا يحقػػؽ اسػػتقرارها
كازدهارهػػا .ككمػػا قػػاؿ اأمػػيف ال ػػاـ لممامػػس فػػي ختػػاـ القمػػة إف المامػػس اػػدد مكاقيػػه الثابتػػة فػػي د ػػـ
مصػػر كبر ػػامج الػرئيس ( بػػد اليتػػاح السيسػػي) المتمثػػؿ بخارطػػة الطريػػؽ .كأ م اػػا صػراحة خالػػد ال طيػػة
كزي ػػر الخاراي ػػة القط ػػرم أف كا ػػكد مص ػػر قكي ػػة كص ػػحيحة ه ػػك ف ػػي خدم ػػة ك ػػؿ ال ػػرب كبم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ
المامك ة الخمياية افيان أف تككف ه اؾ أية خصكمات بيف قطر كمصر (شييؽ .)2014
كييسػػر ذلػػؾ محمػػد بػػف هكيػػدف رئػػيس قسػػـ ال مػػكـ السياسػػية باام ػػة اإمػػارات ب ػأف دكؿ الخمػػيج
بالكامؿ ال تريد أف تمػارس ضػيكطان قكيػة مػى قطػر أكثػر مػف التػي اتخػذتاا مػؤخ انر كذلػؾ ل ػدة أسػباب
أهماا :أف الدكؿ الخميايػة تريػد إحػداث تحػكالن تػدريايان كلػيس سػري ان فػي السياسػة القطريػة كبخاصػة أف
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ه اؾ ق ا ة داخؿ المامس بأف القيادة الاديدة في الدكحة تر ب في تييير سياستاا تاػا مصػر كلكػف
ه ػػاؾ تيػػارات داخميػػة مػػف الحػػرس القػػديـ تم ػػع إحػػداث تيييػرات اذريػػة فػػي السياسػػات القطريػػة كمػػف ثػػـ
ف اا تقؼ حاا انز أماـ الر بة القطريػة الشػابة كيػرل أف قمػة الدكحػة التػي لػـ تسػتيرؽ سػا تيف بػدالن مػف
ػرر لاػا أ طػػت ا طبا ػان ب ػػدـ إ اػػاا الخالفػػات المصػرية القطريػػة اػػذريان مؤكػػدان أف
يػػكميف كمػػا كػػاف مقػ ان
التييير الذل أظارته كأ م ت

ه صراحة قطػر خػالؿ ا قػاد القمػة لػيس تيييػ انر اسػتراتيايان فػي سياسػتاا

بقدر ما هك كاف تييي انر تكتيكيان .فما أقدمت ميه قطر خالؿ القمة هي ر بة في حماية مصالحاا

بر

اال ضماـ ظاهريان لدكؿ الخميج مف خالؿ د ـ خارطة الطريؽ المصرية (شييؽ .)2014
كه ػػاؾ مػػف ي ػرفض قطػػع ال القػػات كيػػرل أف ػػكدة قطػػر كتركيػػا لحضػػف الخمػػيج ال ربػػي ستسػػا د
مصر في حرباػا ضػد اإرهػاب حيػث أكػد الػدكتكر ػااي إبػراهيـ الميكػر اإسػالمي

مػى أهميػة ػكدة

ال القات المصرية القطريػة با تبػار قطػر دكلػة ربيػة لاػا كز اػا فػي الخمػيج ال ربػي ك مي ػا أف تقبماػا
ب ػػد أف ا ترف ػػت بخطئا ػػا كب ػػدأت تيي ػػر سياس ػػاته كمكقيا ػػا م ػػف الس ػػمطة المصػػرية .كق ػػاؿ إف أم ػػداا
لمصػػر مػػع الػػدكؿ ال ربيػػة الشػػقيقة سػػي كد بػػال يع مػػى الاما ػػة كبػػدالن مػػف الحػػديث ػػف م ػػاداة الػػدكؿ
مي ػػا أف يكػػر فػػي كيييػػة لػػـ شػػمؿ الكحػػدة ال ربيػػة مػػف اديػػد إصػػالح مػػا أفسػػد (مبػػارؾ) ك(مرس ػي)
ك ستراع القات مصر الطيبة مع دكؿ الخميج .كيرل إبراهيـ أف قطػر كتركيػا كأم دكلػة تػد ـ اما ػة
اإخكاف ال تمثؿ خط انر مى الدكلة المصرية كأف اإ الـ كحد مف ياكؿ اأمكر كيخمؽ أزمات مػف ال
شيا كقاؿ إ ه مػى ال ظػاـ الحػالي أف يسػ ى لتكطيػد القاتػه مػع مختمػؼ الػدكؿ ال ربيػة ك مػى أرسػاا
قطػػر كتركيػػا ك ػػكدة االسػػتثمارات مػػف اديػػد بػػيف البمػػديف إ ػػاش حالػػة االقتصػػاد المصػػرم كا قػػاذ قبػػؿ
فكات اأكاف (آيات .)2014
كه ا يمكف التياؤؿ بالسي اريك اإياابي مف اا ب المصمحة المصرية أف السياسة مصػالي دائمػة
كليس صداقة دائمة أك داا دائـ كأف دك اأمس يمكف أف يصػبي صػديؽ اليػكـ فػ ف مصػالحة بػيف
قطػػر كمصػػر كاردة ك ػػدما تاػػد مصػػر أف مصػػالحاا االسػػتراتياية كاالقتصػػادية تتطمػػب مصػػالحة مػػع
قطر ف اػا لػف تتػردد ككػذلؾ قطػر مػف الممكػف اآلف فػي الكقػت الحػالي ال تكاػد مصػمحة قكيػة تسػتطيع
تيير سياسة الطرفيف لكف المصالي تتبدؿ كيمكف في اليترة القريبة أف تتالقى مصالي قطر مع مصالي
مصر كتاد الدكلتيف تصالحان بسر ة كبدكف أم تدخؿ دكلي.
فيما يرل أميف إسك در القيادم بحزب الكرامة المصػرم أ ػه ال مػا ع فػي ػكدة ال القػات القطريػة
المصرية كلكف ال بد مػف التحقيػؽ فػي الاػرائـ التػي ارتكباػا الاا ػب القطػرم فػي حػؽ الشػ ب المصػرم
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كاأمة ال ربية بشكؿ اـ مف خالؿ تمكيمه لم مميات اإرهابية لماما ة التي أشا ت اليكضى في ليبيا
كلب اف كمصر .كيرل إسك در أف قطر ل بت دك انر كبي انر في ال بث بأمف مصر كت يذ المخطط اأمريكػي
التركي ب شا ة اليكضى في اأمة ال ربية ك مي ا أف درس خطكرة المكضكع مى اأمف القكمي لمبالد
قبػؿ إ ػالف التصػالي م اػا كرفػػض اختػزاؿ القضػية مػى كك اػا خػػالؼ شخصػي بػيف (السيسػي) كقطػػر
ل دـ ا ترافاا بشر يته مؤكدان أ ه "كالـ فارغ" ك مي ا أف طػي لمقضػية حاماػا الحقيقػي ك قػدر مػدل
خطكرتاػػا مػػى البمػػد كال تسػػرع فػػي اتخػػاذ أم قػ اررات لماػػرد قيػػاـ قطػػر بػ الؽ ق ػػاة الازيػرة أك تكقياػػا
ف الحديث ف "اال قالب" كاال تراؼ بشر ية الرئيس (السيسي) (آيات .)2014
كبالر ـ مف المستادات الخطيرة إالﱠ أف الخيارات تبدك محدكدة أمػاـ اميػع اأطػراؼ فمػف المتكقػع
أف تدفع الس كدية حك تادئة اأكضاع كالشركع في مياكضات سياسػية بػيف الػدكلتيف ك ػكدة ال القػات
إلػػى حػػدها الطبي ػػي

ػػدها يمكػػف لمس ػ كدية كقطػػر تب ػػي ح ػكارات بػػيف اليرقػػاا السياسػػييف فػػي الػػداخؿ

المصػػرم يػػتـ مػػى إثرهػػا إش ػراؾ اميػػع اأط ػراؼ فػػي الحكػػـ كاطػػالؽ السػػا اا السياسػػييف كهػػذا قػػد
يػ كس مػػى ال القػػة بػػيف ال ظػػاـ المصػػرم كحركػػة حمػػاس كقػػد يصػػؿ اأمػػر إلػػى تطبيػػع ال القػػات مػػع
تركيا (مركز ص ا ة اليكر .)2015/3/23
كيمكػػف القػػكؿ إف االحػػداث تػػأتي فػػي صػػالي قطػػر حيػػث يتطمػػب م اػػا اأمػػر الماػػكا إلػػى الح ػكار
كالتخييؼ مف حدة اإ الـ تاا مصر هذا مػا أكػد المتحػدث الرسػمي باسػـ مامػس الػكزراا المصػرم
"إف ما تطمبه مصر مف قطر كاضي كهك دـ مضياا قدمان في المسمؾ الػذم ت تااػه مػع مصػر حاليػان
لػذا مػػى قطػػر التكقػػؼ كمراا ػة مكاقياػػا" .فالحقيقػػة التػػي ياػب أف ػػدركاا بيقػػيف أف المسػػتييد اأكؿ مػػف
هذ الق اررات كتصدع مامس الت اكف الخمياي كالت افر بيف الدكؿ ال ربيػة فيمػا بي اػا هػي إسػرائيؿ التػي
تترقػػب كبشػػكؽ لحصػػكؿ أم فرصػػة فت تازهػػا كتبػػث سػػمكماا فػػي الم طقػػة كاليػػكـ هػػذ الػػدكؿ تقػػدـ لاػػا
ػأزـ
اليرصػػة مػػى طبػػؽ مػػف ذهػػب .كيمكػػف القػػكؿ إف مسػػتقبؿ ال القػػات بػػيف مصػػر كقطػػر مرشػػحة لمتػ ٌ
خػػالؿ اليت ػرة المقبمػػة فاأزمػػة الحاليػػة هػػي التحػػدم اأكبػػر الػػذم تكاااػػه القػػاهرة كهػػك مػػا يسػػتمزـ ق ػرااة
قال ية متأ ية مف متخذم القرار كالتأمؿ في سي اريك التص يد كالم اقشة الاادئة لسي اريك التادئة ل ػزع
فتيػػؿ اأزمػػة أك الت ػػاطي مػػع تكاب اػػا كخاصػػة ب ػػد أف كض ػ ت القػػاهرة اسػػتراتياية مػػى كضػػع اايػػة
ل صر اال تماد مى الشركاا اأاا ب في اأكلكيات االستراتياية (الز بي .)2014
كيمكػػف أف يكػػكف مسػػتقبؿ ال القػػات القطريػػة المص ػرية مػػى سػػي اريك تاميػػد المصػػالحة كهػػك أف
تحافظ الس كدية مى القتاا بال ظػاـ المصػرم بصػكرة متكاز ػة كتخيػؼ السػ كدية الضػيط مػى قطػر
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بخصكص تطبيع القاتاا مع ال ظاـ المصرم كأف تشاد ال القات الس كدية القطريػة تحسػ ان ممحكظػان
كيؤسػػس البمػػداف ق ػكات اتصػػاؿ ف الػػة يػػتـ مػػف خاللاػػا ب ػػاا تحاليػػات إقميميػػة اديػػدة كقػػد تس ػ ى قطػػر
لتقارب كااات ال ظر بيف الس كدية كتركيا كمف المتكقع أيضان دـ مشاركة اإمػارات كمصػر فػي هػذا
التحػػالؼ

ػػدها تت ػػرض دكلػػة اإمػػارات كال ظػػاـ المصػػرم لضػػيكطات خميايػػة إالﱠ إذا ػػاد الحكػػـ مػرة

أخرل لتيار اأمير مت ب بف بد ا كخالد التكيارم في الس كدية كفي حػاؿ تركػت مصػر كاإمػارات
فقد تيتحا ق كات اتصاؿ مع إيراف كاية بدكؿ الخميج اأخرل كتركيا (مركز ص ا ة اليكر .)2015/3/23
مف المت ارؼ ميه أف مصالي دكؿ الخميج تتمتع بمصالي دائمة فال يمكف ا قطاع المصػالي بػيف
دكؿ الخمػػيج فمػػف المسػػتب د أف تسػػتمر ال القػػة السػػيئة بػػيف قطػػر كالػػدكؿ الخميايػػة كفػػي حػػاؿ حػػدثت
تسػػكية لمخالفػػات الخميايػػة القطريػػة مػػف المتكقػػع أف ذلػػؾ سػػكؼ يسػػاهـ فػػي مصػػالحة قريبػػة بػػيف مصػػر
كقطػػر لػػذلؾ مػػى المػػدل المتكسػػط يمكػػف تػػرايي السػػي اريك اإياػػابي كتطبيقػػه مػػى مسػػتقبؿ ال القػػات
المصرية القطرية.
خالصة:
شادت فترة تكلي اأمير تميـ بف حمد دة تحكالت كبيػرة فػي السياسػة القطريػة تاػا مصػر كذلػؾ
بسبب ما حدث في مصر مػف مظػاهرات  30حزيػراف (يك يػك) كم ػذ ذلػؾ الحػدث إلػى اآلف ( اايػة ػاـ
2015ـ) شادت ال القػات المصػرية القطريػة تػكت انر كبيػ انر كصػدامان مسػتم انر مػا ػدا مبػادرة لمصػمي فيمػا
بي اـ أطمقاا الممؾ الس كدم بد ا

كسر اف ما ا تات كلـ ت ػد مكاػكدة ك ػادت ال القػات المصػرية

القطرية إلى اأسكأ كحدث في هذ اليترة سحب سيراا بيف مصر كقطر كقطي ة كاممة لم القات كأهػـ
ما يميػز التػكتر فػي هػذ اليتػرة هػك الحػرب اإ الميػة بػيف ق ػكات الازيػرة اإ الميػة كالق ػكات المصػرية
اإ المية؛ فاي كا ػت الكاػه الحقيقػي لم القػات المصػرية القطريػة كر ػـ كػؿ هػذا التػكتر إالﱠ أف فرصػة
المصػػالحة كا اػػاا الخػػالؼ تبقػػى ض ػ يية مقابػػؿ تػػرايي أف يسػػتمر الخػػالؼ الشػػديد كالتػػكتر الػػدائـ بػػيف
البمديف.
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الخاتمة:
الاػػت الد ارسػػة أهػػـ مشػػكمة ربيػػة فػػي الكقػػت الم اصػػر كأهػػـ حالػػة ص ػ كد لدكلػػة ربيػػة حيػػث
تتب ػػت أصػػكؿ كاػػذكر المشػػكمة القطريػػة المص ػرية كالتػػي ا ياػػرت م ػػذ ػػاـ (2013ـ) كظاػػرت ب ػػدة
أشكاؿ .كت تبر دكلة قطر مف أهـ الدكؿ ال ربية التي ص دت سري ان كا تمدت مى كسائؿ اديػدة فػي
ت ييػػذ سياسػػتاا مثػػؿ اإ ػػالـ كاالقتصػػاد كهػػذ الدكلػػة الصػػا دة كالسياسػػة الاديػػدة تصػػادمت مػػع أ ػػرؽ
كأهػػـ دكلػػة ربيػػة كأصػػبحت تاػػدد أم اػػا كاسػػتقرارها ممػػا أدل إلػػى تصػػادـ شػػرس مػػا بػػيف الػػدكلتيف أدل
إلى قطي ة كسحب السيراا بيف البمديف.
كتر ػػب قطػػر فػػي ل ػػب دكر إقميمػػي كبيػػر كتسػ ى القيػػادة السياسػػة فػػي قطػػر إلػػى رفػػع مكا ػػة قطػػر
بيض ال ظر ف حاماا كارتكزت قطر في ت ييذ قكتاا إلػى قػكتيف أساسػيتيف كهمػا :القػكة االقتصػادية
كالقػػكة ال ا مػػة؛ فػػال يط كاليػػاز كػػاف أسػػاس القػػكة االقتصػػادية كاإ ػػالـ كق ػػاة الازي ػرة كا ػػا أسػػاس القػػكة
ال ا مػػة كاسػػتخدمت قطػػر اإ ػػالـ كػػأداة لسياسػػتاا الخارايػػة الطامحػػة .كبالي ػػؿ بػػدأت قطػػر م ػػذ تػػكلي
اأميػػر حمػػد الحكػػـ ػػاـ (1995ـ) بم ػػب دكر إقميمػػي ماػػـ مػػف خػػالؿ التػػدخؿ فػػي أ مػػب المشػػكالت
ال ربيػػة لحماػػا فكا ػػت قطػػر تػػدفع أمػػكاالن طائمػػة مػػف أاػػؿ إ اػػاح كسػػاطتاا فػػي المشػػاكؿ ال ربيػػة مثػػؿ:
مشكمة دارفكر كمشكمة الحكثييف في اليمف ككا ت سياسة قطر تاا الدكؿ ال ربية تتصادـ في اليالب
كثير مف الدكؿ ال ربية قط ت القاتاا الدبمكماسية مع قطر.
مع اأ ظمة ك تج ف ذلؾ أف ان
كت ػػد مح ػػددات السياس ػػة القطري ػػة تا ػػا مص ػػر كثيػ ػرة لك ػػف أهما ػػا ه ػػي :المح ػػدد السياس ػػي كالمح ػػدد
اإ المي كالمحدد االقتصادم كمف خػالؿ د ارسػة هػذ المحػددات تبػيف أف السياسػة القطريػة تامػع بػيف
هذ المحددات لتشكيؿ قكة قطرية ظمى لسياسة خاراية ف الة كمؤثرة كلكف بطريقة حديثة كهػي القػكة
الذكيػػة حيػػث ام ػػت قطػػر بػػيف القػػكة ال ا مػػة مػػف خػػالؿ ق ػػاة الازي ػرة كالقػػكة االفت ارضػػية مػػف خػػالؿ
استخداـ التك كلكايػا فػي كافػة الماػاالت كاسػتخداـ القػكة الصػمبة مػف خػالؿ االقتصػاد فػ ف الامػع بػيف
هػػذ الػػثالث أشػػكاؿ مػػف القػػكة ي تبػػر قػػكة ذكيػػة .كمػػف الكاضػػي أف المخطػػط القطػػرم فػػي اسػػتخداـ القػػكة
الذكيػػة كػػاف ااحػان إلػػى حػػد كبيػػر كالػػدليؿ هػػك يػػكذ قطػػر اإقميمػػي الكبيػػر حيػػث أصػػبحت قطػػر تػزاحـ
الدكؿ ال ربية الكبرل مى ال يكذ اإقميمي كباأخص مصر في ظؿ ت اراػع القػكل ال ربيػة كقامػت قطػر
باستخداـ اأمكاؿ بشكؿ ايد مف أاؿ تمرير سياستاا اإقميمية فتدخمت في كساطات كمبادرات كبػرل
ككاف اإ الـ القطرم مسا دان ايدان لمسياسة القطرية الخاراية.
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إف اإ ػػالـ القطػػرم كػػاف لػػه دكر ماػػـ فػػي الح اركػػات فػػي مصػػر س ػكاا  25كػػا كف الثػػا ي (ي ػػاير)
(2011ـ) أك مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) (2013ـ) حيػػث كػػاف لػػه تػػأثير فػػي تحشػػيد الامػػاهير
المصرية ضد الحػاكـ فػي ػاـ (2011ـ) ككػاف لػه دكر فػي تحشػيد الامػاهير لصػالي الحػاكـ فػي ػاـ
(2013ـ) كهػذا يت ػػافى مػػع دكرهػا التػػي تد يػػه بأ اػػا تقػؼ مػػع الشػ كب .فمػف يػػر الم قػػكؿ أف يػػدافع
اإ ػالـ ػػف الحكػاـ بشػػكؿ مسػػتميت كلكػف هػػذا كػاف تػػاج لتحػػالؼ قطػر مػػع اإخػكاف المسػػمميف فكػػاف
إ الـ قطػر مسػخر لخػدمتاـ كتثبيػتاـ كلكػف ب ػد مظػاهرات  30حزيػراف (يك يػك) ػادت الازيػرة لتحشػد
الرأم ال اـ ضد الحاكـ في مصر بسبب زؿ حميياـ ف الحكـ.
ب ػػد أف تػػكلى اأميػػر تمػػيـ بػػف حمػػد الحكػػـ حػػدثت ػػدة تح ػكالت كبي ػرة فػػي السياسػػة القطريػػة تاػػا
مصػػر كا ػػت تياػػة أهػػـ حػػدث فػػي مصػػر كهػػك مظػػاهرات  30حزي ػراف (يك يػػك) فب ػػد ذلػػؾ الحػػدث
شػػادت ال القػػات المصػرية القطريػػة تػػكت انر كبيػ انر كصػػدامان مسػػتم انر كػػاف مػػى ػػدة أشػػكاؿ مثػػؿ :مقاط ػػة
اقتصادية كمقاط ة دبمكماسية كتحريض إ المي كبير بيف الطرفيف ك تياة لذلؾ حدثت مبادرة لمصػمي
فيما بي اـ أطمقاا الممؾ الس كدم بد ا

كسر اف ما ا تات كلـ تمتزـ باا الدكلتيف ب د كفاته ك ادت

ال القػػات المص ػرية القطريػػة إلػػى التػػكتر .كا ػػت الخطابػػات الرسػػمية ممتزمػػة بػػال رؼ الدبمكماسػػي كتبشػػر
بخيػر لكػف الكاػه الحقيقػي لم القػػات المصػرية القطريػة كػاف مػف خػػالؿ اإ ػالـ كالحػرب الشرسػة التػػي
يش اا اإ الـ القطرم ضد مصر كاإ الـ المصرم ضد قطر.
أما

ػدما تحػدث ػف مسػتقبؿ ال القػة القطريػة المصػرية؛ ف ػا أمػاـ خيػاريف كهمػا الخيػار السػمبي

كي ػػي اسػػتمرار التػػكتر كالخيػػار اإياػػابي كي ػػي المصػػالحة بي امػػا لكػػف مػػف خػػالؿ الد ارسػػة المت مقػػة
لألحداث ست تج أف سي اريك التكتر كاستمرار الصراع كالخالؼ هك اأكفر حظان ك تكقع بأف ال القات
القطرية المصرية سكؼ تسػتمر مػى حالاػا ليتػرة طكيمػة كفرصػة المصػالحة تبقػى ضػ يية أمػاـ إصػرار
الطرفيف مى دـ قبكؿ مطالب اآلخر.
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النتائج:
تكصمت الدراسة إلى ال تائج التالية:
 قط ت دكلة قطر شػكطان طػكيالن فػي الت ميػة الكط يػة كتصػا د مركزهػا الػدكلي لتصػبي فػي مػدة
قياسػػية

صػ انر دي اميكيػان مػػى المسػػرح الػػدكلي تضػػطمع بػػدكرها الكامػػؿ مػػى السػػاحات ال ربيػػة

كاإقميمية كالدكلية.
 ي كد صػ كد قطػر إلػى مكاقػع اأهميػة الدكليػة إلػى امتالكاػا ثمػث أكبػر احتيػاطي فػي ال ػالـ مػف
الياز الطبي ي المساؿ كالى استخداماا سياسات صممت لتي يؿ هذا االحتياطي.
 لقد مرت ال القات المصرية القطرية في تاريخاا ب دة محطات كا ت فترات يكػكف فياػا ت ػاكف
مشترؾ كأحيا ان خالفات حادة كفي ب ض اأكقات تككف فترات تادئة لمخالفات بيف الدكلتيف
كذلؾ ظ انر لتقاطع المصالي بيف الدكلتيف كالمكاقؼ المختمية فى القضايا االقميمية.
 قبيؿ الحراكات ال ربية شػادت ال القػات المصػرية القطريػة هػدكا ب ػد تػكتر كيمكػف تيسػير فتػرة
الاػػدكا ه ػػذ بأ ا ػػا اتا ػػة ػػف اقت ػػاع ال ظ ػػاـ المص ػػرم بض ػػركرة الت ػػايش م ػػع قط ػػر كض ػػركرة
اال تراؼ بدكرها اإقميمي كاال تراؼ بحقاا في ممارسة سياستاا الخاراية التي تراها م اسػبة
كلـ يكف هػذا االقت ػاع المصػرم ػاتج ػف كيػااة ك ازهػة الػدكر القطػرم كضػركرته فػي الم طقػة
بػػؿ مػػى ال كػػس كػػاف اقت ػػاع ال ظػػاـ المصػػرم ػػاتج ػػف إف سياسػػة قطػػر كتحريضػػاا يمكػػف أف
يطيي بالرئيس (مبارؾ) كذلؾ ب د أف ش ر ال ظاـ المصرم بقكة تأثير ق ػاة الازيػرة فػي الشػارع
المصرم.
 المحددات التي تتب اػا قطػر فػي سياسػتاا الخارايػة هػي محػددات ثابتػة تت امػؿ مػف خاللاػا مػع
كؿ دكؿ الم طقة كلكف

ػدما خػص مصػر فػ ف ه ػاؾ محػدد لسياسػة قطػر يختمػؼ ػف بػاقي

الدكؿ كهك م افسة قطر لمصر مى ال يكذ السيطرة اإقميمية.
 إف أه ػػـ المرتكػ ػزات السياس ػػية الت ػػي ت طم ػػؽ م ػػى أساس ػػاا السياس ػػة القطري ػػة ه ػػي دكر القي ػػادة
كشخصػػية القيػػادة فػػي قطػػر فػػي سياسػػتاا الخارايػػة؛ فالقيػػادة اػػزا ماػػـ مػػف المحػػدد السياسػػي
لقطر كأما المحدد اأهـ هػك أطمػاع قطػر فػي قيػادة م طقػة الشػرؽ اأكسػط كل ػب دكر إقميمػي
ماـ كالمرتكز الثالث الذم ت تمد مية السياسة القطرية هك الكساطة فػي الم از ػات اإقميميػة
بحيث تيرض يساا كال ب إقميمي ماـ في الم طقة.
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 شػبكة التحاليػات التػػي أ شػأتاا قطػػر مػع اإخػكاف المسػمميف التػػي ت تبرهػا مصػػر اما ػة إرهابيػػة
كاف أحد االسباب الرئيسة لتكتر ال القات بيف الدكلتيف.
 اس ػػتخدمت قط ػػر الق ػػكة ال ا م ػػة م ػػف خ ػػالؿ اإ ػػالـ المتمث ػػؿ بق ػػاة الازيػ ػرة ي ػػد اإ ػػالـ أح ػػد
الكسػائؿ الحديثػة لمقػػكة كقطػر تسػػتخدـ إ ػالـ قػكم كمتطػػكر اػدان يصػػمي أف يكػكف أداة حربيػػة
يتـ مكاااة الدكؿ مف خالله كهذا التطكر المتسارع لإل الـ القطرم كالػد ـ الحكػكمي القطػرم
لق اة الازيرة يدؿ مى أف كظيية الازيرة الكحيدة هي أف تككف أداة حربية لقطر.


استخدمت القكة الصمبة مف خالؿ االقتصاد لمتدخؿ فػى الشػأف المصػرل كحكلػت اسػتثماراتاا
االقتص ػػادية ف ػػى مص ػػر إلػ ػػى ذراع لمت ػػدخؿ ف ػػي الشػ ػؤكف الداخميػػػة كمح ػػاكالت لرس ػػـ الخارطػػػة
السياسية المصرية.

 أهـ تائج مظاهرات  30حزيػراف (يك يػك) بال سػبة لدكلػة قطػر هػك ا ايػار حميائاػا مػف اإخػكاف
المسػػمميف كهػػذا أخطػػر كسػػة ت رضػػت لاػػا قطػػر فػػي تاريخاػػا الحػػديث حيػػث إ اػػا أ يقػػت كثيػ انر
مى هذا الحميؼ كلـ تستك ب قطر حتى اآلف أف الحميؼ االستراتياي لاا قد ا تاى.
 أظارت مظاهرات  30حزيراف (يك يك) هزيمة كاضحة لق اة الازيرة أماـ اإ الـ المصػرم فقػد
أثبػػت اإ ػػالـ المصػػرم أف لػػه القػػدرة مػػى الػػتحكـ بػػالرأم ال ػػاـ المصػػرم أكثػػر بكثيػػر مػػف ق ػػاة
الازيرة.
 ه اؾ أسباب أيديكلكاية دف ت قطر إلى احتضػاف اما ػة اإخػكاف المسػمميف إذ تت امػؿ م اػا
قطػػر كاما ػػة ت بػػر ػػف اإسػػالـ السياسػػي الم تػػدؿ فاإسػػالـ السياسػػي م ػ ي القيػػادة القطريػػة
مزيا ديدة لتأكيد استقاللاا مى المستكل الدي ي اأيديكلكاي ف الس كدية.
ا
 ر بة قطر في أف تككف طرفان م يان كصاحب مصمحة فػي الحككمػات الاديػدة فػي البمػداف التػي
تم ٌػر فػي مرحمػة تح ٌػكؿ دف تاػا إلػى أف تػػد ـ اإخػكاف المسػمميف التػي كا ػت تتص ٌػكر أ اػا تممػػؾ
أفضؿ فرصة لمكصكؿ إلى السمطة ماليان كسياسيان كبالتالي لحماية مصالي قطر.


م ػػى خميي ػػة د ػػـ قط ػػر لإلخػ ػكاف المس ػػمميف كبس ػػبب ػػداا ال ظ ػػاـ المص ػػرم الادي ػػد لإلخػ ػكاف
المسمميف تحكؿ ال داا كالتكتر بيف مصر كقطػر ككصػؿ إلػى أ مػى دراػات التػكتر

ػدما تػـ

سػػحب السػػيراا هػػذا يػػر الحػػرب اأهػػـ كهػػي الحػػرب اإ الميػػة بػػيف ق ػكات الازي ػرة كاإ ػػالـ
المصػػرم فمػػف يشػػاهد تمػػؾ الم ركػػة يػػؤمف بػػأف ه ػػاؾ تػػكتر خطيػػر بػػيف البمػػديف قػػد يتطػػكر إلػػى
مراحؿ خطيرة.
122

 تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف مسػػتقبؿ السياسػػة الخارايػػة القطريػػة تاػػاة مصػػر قػػد تكػػكف فػػى اطػػار
سي اريكهيف هما:
 السػػي اريك االكؿ :ك ي تبػػر السػػي اريك السػػمبي هػػك اأكفػػر حظ ػان فػػي مسػػتقبؿ ال القػػات القطريػػةالمصرية كهك ي ي أف تزداد ال القات تكت انر كسكاان كتستمر حالة القطي ة بيف البمػديف كذلػؾ
أف حالة التكتر كصمت إلى طريؽ ال يمكف الراكع

ه بساكلة ككؿ دكلػة مقت ػة تمامػان بػأف

ال مصػػمحة لاػػا فػػي مصػػالحة اأخػػرل كت تقػػد كػػؿ دكلػػة أف الدكلػػة اأخػػرل تمػػادت فػػي الااػػكـ
كاإسااة لاا كي تقد الطرفاف بأف اآلخر ال ي كم المصالحة بؿ ه اؾ كايا بالتص يد كالطرفاف
مقت اف ب دارة اأزمة كليس حماا.
السػػي اريك الثػػا ى :كهػػك السػػي اريك اإياػػابي الػػذل ي تبػػر أقػػؿ فرصػػة مػػف السػػي اريك السػػمبي لكػػفممكف أف يحصؿ كهك ي ػي كاػكد تكقػؼ لمتػكتر الحاصػؿ بػيف مصػر كقطػر بحيػث يػتـ ذلػؾ مػف
خالؿ اتيػاؽ أك مصػالحة أك مبػادرة إ اػاا الخػالؼ فيمػا بيػ اـ كلكػف اأراػي أف يػتـ االتيػاؽ مػى
كقؼ الحرب الشرسة كليس مصالحة اائية فيمػا بػيف الطػرفيف أف المصػالي بػيف الطػرفيف ما ازلػت
متقاط ة كلكف المصالحة ال اائية يمكف أف تحدث مى المدل الطكيػؿ أمػا مػى المػدل المتكسػط
فيمكف أف يتحقؽ السي اريك اإياابي.

التوصيات:

 المصالي هي مف تحكـ ال القات بيف الدكؿ لذلؾ كصي بالبحث ف طػرؽ اديػدة السػتي اب
الطمكح القطرم ك دـ التصادـ م ه فقطر مثؿ أم دكلة تس ى لمصمحتاا.
 الخػ ػػالؼ ال ربػ ػػي يسػ ػػت زؼ قػ ػػكة ال ػ ػػرب كيػ ػػدفع ثم ػ ػػه اأبريػ ػػاا ك كصػ ػػي باإس ػ ػراع فػ ػػي إ اػ ػػاا
الخالفات.


كص ػػي ب ػػدـ اس ػػتخداـ اإ ػػالـ ف ػػي الخالف ػػات السياس ػػية أف اإ ػػالـ ل ػػيس فق ػػط أداة ض ػػيط
سياسػػية مػػى اأطػراؼ المتخاصػػمة بػػؿ يػػؤدم إلػػى شػػرخ فػػي ال سػػيج االاتمػػا ي كيػػؤدم إلػػى
كراهية بيف الش كب كاإ الـ يطيؿ فترة الخصاـ بسبب ص كبة تيير المزاج ال اـ ب د إق ا ػه
بضركرة م اداة الدكلة الخصـ.



كصػي بضػػركرة زرع ثقافػػة الثقػػة ب كايػا اآلخػػر كحسػػف ال كايػػا مػف الطػرفيف أ ػػه مػػداـ ال يكاػػد
ثقة كال يكاد حسف ية فمف المستحؿ أف تحدث مصالحة بيف الطرفيف.
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 إف التكتر سكؼ يستمر طكيالن كلكف كصي ب دـ التص يد كابقػاا اأمػكر مػى مػا هػي ميػه
ك كصي بضركرة تخييؼ الحرب اإ المية بيف الطرفيف.
 ض ػػركرة إخػ ػراج تركي ػػا م ػػف الخالف ػػات المصػ ػرية القطري ػػة أ ا ػػا دكل ػػة ي ػػر ربي ػػة كال ت يا ػػا
المصمحة ال ربية المشتركة؛ فاي تؤاج الخالؼ كال تس ى لمصمي.
 أما فيما يخص ا كيمسطي يف:
مف خالؿ دراست ا لمحرب اإ المية التي اشت مت بيف مصر كقطر كتأثير اإ ػالـ بشػكؿ
كبير مى الق اررات السياسية رل أ ه ياب مى اليمسطي ييف االهتماـ باإ الـ كأداة محاربة ضػد
االحػتالؿ اإسػرائيمي كتحػػديث اإ ػػالـ بحيػث يتطػػابؽ مػػع الم ػػاير التػػي تا ػؿ م ػػه قػػكة حربيػػة فػػي
مكاااة االحتالؿ.
إف الخالفػػات المص ػرية القطريػػة ت ػ كس سػػمبان مي ػػا كيمسػػطي يف لػػذلؾ كصػػي اليمسػػطي ييف
ب دـ الدخكؿ ضمف أم طرؼ في هذ الخالفات كالحياظ مى الحياد.
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مراجع الدراسة:
أوالً – الرسائؿ العممية غير المنشورة:

 .1اأ ػػا محمػػد ( )2015العالقػػات القطريػػة اإليرانيػػة وانعكاسػػاتيا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية
(2116ـ2113-ـ) رسػػالة مااسػػتير يػػر م شػػكرة البر ػػامج المشػػترؾ بػػيف أكاديميػػة اإدارة
كالسياسة لمدارسات ال ميا كاام ة اأقصى

زة.

 .2الر تيسي محمكد ( )2013السياسة الخارجية القطريػة تجػاه بمػداف الربيػع العربػي والقضػية
الفمسػػطينية رسػػالة مااسػػتير يػػر م شػػكرة البر ػػامج المشػػترؾ بػػيف أكاديميػػة اإدارة كالسياسػػة
لمدارسات ال ميا كاام ة اأقصى

زة.

 .3الس ػػمطاف م يػ ػرة ( )2012الوسػػػػاطة أداة رئيسػػػػية مػػػػف أدوات تنفيػػػػذ السياسػػػػة الخارجيػػػػة
الكويتية عربياً واسالمياً رسالة مااستير ير م شكرة كمية اآلداب اام ة الشرؽ اأكسط.
 .4ش ػراب م ػػذر ( )2014السياسػػة الخارجيػػة القطريػػة فػػي ظػػؿ التحػػوالت السياسػػية العربيػػة
(2113ـ2112-ـ) رسالة مااستير ير م شكرة اام ة اأزهر  -زة.
 .5بد ا

محمد ( )2012دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في الوطف

العربػػي (الثػػورة المصػػرية نموذج ػاً) ،رسػػالة مااسػػتير يػػر م شػػكرة اام ػػة ال اػػاح الكط يػػة
ابمس.
ثانياً  -المراجع العربية:

 .1التميمػػي ػكاؼ ( )2012الدبموماسػػية العامػػة وتكػػويف السػػمة الوطنيػػةو النظريػػة والتطبيػػؽ
عمى نموذج قطر مركز الازيرة لمدراسات كالدار ال ربية لم مكـ بيركت.
 .2الحػػركب خالػػد ( )2012قطػػر والربيػػع العربػػي ترامػػة :بػػد الػػرحمف أيػػاس مؤسسػػة ه ػريش
بؿ ألما يا.
 .3الزيػػدم مييػػد ( )2000التيػػػارات الفكريػػػة فػػػي الخمػػػيج العربػػػي ط 1مركػػز د ارسػػات الكحػػدة
ال ربية بيركت.
 .4الشمؽ أحمد ( )1999فصوؿ مف تاريخ قطر السياسي ط 1الدكحة.
 .5الشػػاابي

مػػر كأخػػركف ( )2014الخمػػيج بػػيف الشػػقاؽ المجتمػػع وت ػرابط المػػاؿ والسػػمطة

مركز الخميج لسياسات الت مية.
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 .6قاسـ اماؿ ( )1985الخميج العربي دراسة لتاريخ اإلمارات العربية ط 1دار اليكر ال ربي
لمطبا ة كال شر القاهرة.
 .7قواعػػػد وأصػػػوؿ التنظػػػيـ الدبموماسػػػي والقنصػػػمي وتطبيقاتيػػػا فػػػي دولػػػة قطػػػر ط 2الم ا ػػد
الدبمكماسي ك ازرة الخاراية القطرية الدكحة (2014ـ).
 .8أبػػك حػػؿ أسػػامة ( )2013الحػػراؾ العربػػي المعاصػػر دراسػػة سياسػػية سوسػػيولوجية ط1
مركز باحث لمدراسات اليمسطي ية كاالستراتياية بيركت.
 .9ك ازرة الخاراية (أبريػؿ 2009ـ) خطة عمؿ دولة قطػر لتحػالؼ الحضػارات ،وزارة الخارجيػة
 قطاع الت اكف الدكلي دكلة قطر. .11بااػت قر ػي ك مػي الػديف هالل

السياسػات الخارجيػة لمػدوؿ العربيػة ترامػة :اػابر سػ يد

كض الطب ة الثا ية مركز البحكث ك الدراسات السياسية القاهرة 2002
 .11اصػيؼ يكسػؼ حتػي النظريػة فػي العالقػات الدوليػة الطب ػة اأكلػى .دار الكتػاب ال ربػي
بيركت 1985
 .12محمد السيد سميـ تحميؿ السياسة الخارجية الطب ة الثا ية .دار الايؿ بيركت 2001
 .13الس يد مػالح تأثير األزمة الداخمية عمى السياسة الخارجيػة الجزائريػة رسػالة مااسػتير فػي
ال القات الدكليةاام ة قس طي ة . 2005
 .14حسػيف بكقػارة محاضػرة فػي مقيػاس  :السياسػة الخارجيػة المقػارف ة ألقيػت مػى طمبػة
المااستير  .اام ة قس طي ة 2003
 .15بطرس بطرس الي " السياسات الخارجية لمدوؿ الكبرى" المامة المصرية لم مػكـ السياسػية
ال دد  18 .الام ية المصرية لم مكـ السياسية مصر سبتمبر1962
ثالثاً  -الدوريات والمجالت العممية والصحؼ:
" .1أ ظمة ربية ترفع القب ة لثكرة  25ي اير" صحيية فمسطيف ()2011/2/13

زة.

 .2البزاز محمد (" )2008التوجيات الجديدة لمسياسة الخارجية القطرية في عالـ متحوؿ"
مامة التاريص ال ربي ال دد  44ربيع 2008ـ.

 .3تكفيؽ السامرائي؛ زهير السامرائي "التطكرات االقتصادية في قطر" مامة سر مف رأم المامد
 10ال دد  39اام ة سامراا.
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 .4ار كف

رفات (" )2014الموقؼ القطري مف الثورات العربية وأثره في تحوالت السياسة

الخارجية القطرية" مامة المست صرية لمدراسات ال ربية كالدكلية ال دد .48

 .5امكد ميثاؽ (" )2011صناعة القرار السياسي في دولة قطر" مامة دراسات إقميمية ال دد
 22مركز الدراسات االقميمية اام ة المكصؿ.

 .6اماؿ

بد ا

(" )2014السياسة الخارجية لدولة قطر (1995ـ–2114ـ) :التحوالت

واآلفاؽ" مامة الدبمكماسي الم اد الدبمكماسي بك ازرة الخاراية  -ال دد ال اشر  -يك يك
2014ـ.

 .7الاكاريف

د اف (" )2013تجربة دولة قطر في تطوير صناعة الغاز الطبيعي وامكانية

االستفادة منيا في العراؽ" مامة الككت لم مكـ االقتصادية كاالدارية ال دد  9اام ة كاسط.

 .8حافظ محمد (أبريؿ " )2009الحالة القطرية والمشيد السياسي العربي" مامة السياسة
الدكلية

دد .175

 .9أبك حسيف سكسف اركس س اد "دبموماسي مصري انفتاح مع قطر" صحيية الشرؽ
االكسط ال دد .2010/3/9 11424

 .11خضير مااد (" )2011مقومات السياسة الخارجية القطرية :دراسة في السموؾ السياسي"
مامة دراسات دكلية ال دد  49مركز الدراسات الدكلية اام ة بيداد.

 .11الخطيب لي ا (صيؼ-خريؼ " )2013السياسة الخارجية القطرية :حدود البراغماتية" المامة
ال ربية لم مكـ السياسية ال دد  40-39مركز دراسات الكحدة ال ربية بيركت.

 .12خميية

زمي (" )2014السياسات اإلقميمية تجاه السياسة الخارجية لقطر في الشرؽ

األوسط" ،المركز اإقميمي لمدراسات االستراتياية بالقاهرة  12أ سطس 2014ـ كرقة مؿ
ضمف حمقة قاش حكؿ تكااات الدكحة.

 .13الشرؽ

"ربيع الدكحة في ص اا يثمر

.2012/1212

يكذان لحساب حميائاا الادد"

ال دد 374؛

 .14راب إيماف (" )2014مستقبؿ السياسة الخارجية لقطر في الشرؽ األوسط" ،المركز
اإقميمي لمدراسات االستراتياية بالقاهرة  12أ سطس (2014ـ) كرقة مؿ ضمف حمقة قاش
حكؿ تكااات الدكحة.

 .15الزيات محمد (" )2014المسارات المحتممة لمستقبؿ السياسة الخارجية لقطر" ،المركز
اإقميمي لمدراسات االستراتياية بالقاهرة  12أ سطس (2014ـ) كرقة مؿ ضمف حمقة قاش
حكؿ تكااات الدكحة.
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 .16سالمة م تز (" )2014أبعاد السياسة الخارجية لقطر في إقميـ الشرؽ األوسط" ،المركز
اإقميمي لمدراسات االستراتياية بالقاهرة  12أ سطس (2014ـ) كرقة مؿ ضمف حمقة قاش
حكؿ تكااات الدكحة.

 .17الشيص رأفت (" )2008آؿ ثاني واستقالؿ قطر" مامة التاريص ال ربي ال دد .44
" .18ال القات الس كدية – القطرية رؤية مشتركة كتياهـ متكاصؿ بيف القيادتيف" صحيية الرياض
ال دد .2008/12/14 14783

 .19بد ا

اماؿ ( 21تشريف اأكؿ  /أكتكبر " )2014السياسة الخارجية القطرية :إعادة

توجيو أـ ضبط لإليقاع؟" مركز الازيرة لمدراسات.

 .21بد المطيؼ إركاا (" )2014اإلسالـ السياسي في مصر بعد التغيير وصعود حزب الحرية
والعدالة" مامة السياسية كالدكلية ال دد  25الاام ة المست صرية بيداد.

 .21بد الكاحد أثير (" )2010دكر السياسة الخاراية القطرية في ظؿ اأزمات ال ربية
كاإقميمية" مامة دراسات دكلية ال دد .43

 .22قاسـ اماؿ (" )2008التطكر السياسي كاالقتصادم في دكلة قطر مف االستقالؿ إلى كصكؿ
الشيص حمد بف خميية إلى الحكـ  "1995-1971مامة التاريص ال ربي ال دد .44

 .23القاضي محمد (" )2008دولة قطر في ظؿ حكـ أسرة آؿ ثاني التأسيس االستقالؿ النيضة"
مامة التاريص ال ربي ال دد .44

 .24القحطا ي

بد القادر (" )2008العالقات القطرية البريطانية بيف (1914ـ1949-ـ)"

مامة التاريص ال ربي ال دد .44

 .25الما ة ال ممية (" )2008شبو جزيرة قطر عبر التاريخ" مامة التاريص ال ربي ال دد .44

 .26مسا يد فاطمة (" )2014مستقبؿ الدور اإلقميمي القطري في ضوء الثورات العربية بيف
التراجع والتمدد" مامة دفاتر السياسة كالقا كف ال دد  21اام ة قاصدم مرباح الازائر.

 .27المشادا ي باف مي (" )2014اآلفاؽ المستقبمية لمغاز الطبيعي في سوؽ الطاقة العالمية مع
إشارة خاصة إلى دولة قطر" مامة اليرم لم مكـ االقتصادية كاالدارية المامد  10ال دد 31
اام ة الككفة.

 .28مقبؿ ريااـ (" )2014التوجيات السياسية لمنخبة الحاكمة في قطر" ،المركز اإقميمي
لمدراسات االستراتياية بالقاهرة  12أ سطس (2014ـ) كرقة مؿ ضمف حمقة قاش حكؿ
تكااات الدكحة.

 .29الم صكرم مبارؾ (" )2008افتتاحية لس ادة صقر بف مبارؾ الم صكرم سيير دكلة قطر لدل
المممكة الميربية" مامة التاريص ال ربي ال دد .44
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" .31موقؼ الدوحة يزداد التباساً مف ثورة  31يونيو في مصر" يشر في  2013/07/25صحيية
ال رب ( )2015ال دد  9276ل دف.
 .31يسار قطار ة (أبريؿ " )2012تحميؿ الحالة القطرية في إدارة التفاعالت اإلقميمية" مامة
السياسة الدكلية

دد .188

 .32بد القادر شكقي  2013الجزيرة خارج التغطية في مصر واتيامات بالتحيز وتزييؼ
الحقائؽ صحيية كاظ  10يكليك  2013ـ ال دد .4406 :

 .33االكاديمية السكرية الدكلية لمتدريب كالتطكير السياسة الخاراية  2016ا ظر الرابط:

http://sia-sy.net/sia/view_article.php?id=7

 .34باس شكاؽ السياسة الخاراية مواضيع وابحاث سياسية الحكار المتمدف ال دد1291 :
ا ظر الرابطhttp://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1291:
 .35مركز السالـ لمثقافة الدبمكماسية السياسة الخاراية  2016ا ظر الرابط:

http://www.siironline.org/alabwab/diplomacy-center/009.html
 .36مقاتؿ مف الصحراا إدارة السياسة الخاراية لمدفاع ف الدكلة  2015ا ظر الرابط:
http://www.moqatel.com

 .37قراش كر الادل ص ع القرار في السياسة الخاراية م تدل ال مكـ السياسية  2015ا ظر

الرابط /http://www.politics-dz.com

 .38المكسك ة ال ربية ايرافيا قطر  2015ا ظر الرابط:

http://www.arab-ency.com/
 .39م شاكم إبراهيـ

تطورات محتممة :التقارب المصري -القطري في ضوء الوساطة السعودية،

المركز ال ربى لمبحكث كالدراسات،2115،ا ظر الرابط:
http://www.acrseg.org/39760

 .04ركبرتس  ،دايفد ،السياسة الخارجية القطرية ،مركز كارينغى للدراسات الشرق االوسط،3102 ،
انظر الرابط:
http://carnegieendowment.org
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رابعاً  -المواقع اإللكترونية:
 الز بي خياـ  3102مصر وقطر :توترات فوؽ صفيح ساخف ،صحيفة المنار شر بتاريص:
. http://www.manar.com/page-14030-ar.html 10-10-3102

مي  3101لماذا تعاود الدوحة العودة إلى صعدة! ،ككالة مأرب برس  00ي اير-

 الارادم

كا كف الثا ي http://marebpress.net/articles.php?lng=english&print=6333 3101

 الخطيب أ كر  3119العالقات الميبية القطرية نموذج يحتذى في العالقات العربية اريدة
الراية القطرية http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1- 30/9/2009
9c10-122741d17432/b2b605ca-9556-4a1d-b95b-b685d6564407
 الراية القطرية دكلة قطر المكقع كالمساحة  3103ا ظر الرابطhttp://www.raya.com :
 ك ازرة الخاراية ،التعاوف الدولى  3102ا ظر الرابط http://www.mofa.gov.qa/ar
 تيـ برتش ،نبذة عف قطر ،مكتبة قطر الرقمية  ،5402،ا ظر الرابط:

http://www.qdl.qa
 ت دد ا تعداد لمسكاف والمساكف والمنشأت اااز االحصاا القطرل  3103ا ظر الرابط:
http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus
 بكابة الميزاف  3100األمير يصدر مرسوميف و 7وثائؽ تصديؽ عمى اتفاقيات مع السعودية

ولوكسمبورغ وتونس وحكومة سمطاف دار السالـ ،الميزاف  -البكابة القا ك ية القطرية
http://almeezan.qa/mojportal/NewsView.aspx?mode=DOC&NewsID=202&la
nguage=ar.

 أحمد السر "الغاز يرسـ صورة قطر السياسية" صحيية السيير 3102/8/02؛
http://arabi.assafir.com/Article.asp?aid=596&refsite=assafir&reftype=leftmen
u&refzone=switcher
 أرسالف أماؿ "اكلة مبارؾ الخمياية ت اى التكتر بيف القاهرة كالدكحة ب د  2س كات  ..ك"الازيرة"
تستبؽ الزيارة بالتادئة مع مصر" صحيية اليكـ السابع 3101/00/33؛

http://www.youm7.com/

 أرسالف

أماؿ

3102/0/32؛

" َم َحطَّات متعددة لمعالقات بيف القاىرة والدوحة"

صحيية اليكـ السابع

http://www.youm7.com/

 ك ازرة البمديات كالتخطيط ال م ار ي
http://www.baladiya.gov.qa/

قطر

بذة
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ف دكلة قطر 3102

ا ظر الرابط:

 اأزهرم خالد "العالقات المصرية القطرية أخذت منحى جديداً متمي ازً بعد ثورة يناير" ككالة أ باا
http://onaeg.com/?p=604211 3102/3/31 ONA

 أمؿ محمكد " 0أزمات دولية واجيتيا مصر بعد ثورة  04يونيو" مكقع الكطف 3102/7/0؛
http://www.elwatannews.com/news/details/761267
 اأميف أميف "المصالحة المصرية القطرية  ..قطة كمف أكؿ السطر" مكقع مصر ال ربية
3102/3/2؛ http://www.masralarabia.com/

 أكلريكسف ككتس "قطر والربيع العربي :الدوافع السياسية والمضاعفات اإلقميمية" مركز كاري يي
لمشرؽ اأكسط 3102/9/32؛ http://carnegie-mec.org
 آيات

أحمد

"مستقبؿ العالقات المصرية القطرية بعيوف الخبراء"

مكقع صحيية ال بأ

http://alnabaa.net/Story/386102 3102/03/32
" اتياؽ التبادؿ التاارم كالت اكف االقتصادم حككمة دكلة قطر كحككمة اماكرية مصر" مكقع

الميزاف الحككمي 0991؛
http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=921&language=ar

" احتياا بػ"المصالحة" المصرية-القطرية في صحؼ مصرية كخمياية" مكقع شبكة بي بي سي

3102/00/31
http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2014/11/141120_arabic_press_revi
ew_thursday

" استقالؿ دكلة قطر" ميكرة اإسالـ 2010/6/22؛
http://islammemo.cc/zakera/methl-hazaelyawm/2010/06/22/102386.html#1
 بتا ي حساـ "ا حسار قطر قرااة في مسار الدكر القطرم في الشرؽ اأكسط" مكقع كممتي ت
3102/03/21؛
http://klmty.net/296359" تاريص ال زاع بيف قطر كالبحريف" بي بي سي 3110/2/00؛
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1225000/1225089.stm
 ت تاع

بد ال اصر "قطر والثورة السورية" مركز أمية لمبحكث كالدراسات االستراتياية مكقع

المركز . http://www.umayya.org/featured/1386

 ككالة سما "تكتر ال القات بيف مصر كقطر" 3102/7/2
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=241443

131

 اابر سمر "سحب السفير القطري لف يؤثر عمى الدعـ الخميجي لمصر" مكقع بكابة اليار
/31فبرايرhttp://www.elfagr.org/1658600 3102/

 الاالد مادم "قطرنة مصر" صحيية الكطف المصرية 3103/9/2؛
http://www.elwatannews.com/news/details/44655
 الحااكم

ارؼ "دور الجزيرة في الثورات العربية" هي ريش بؿ ستييتك غ مكتب الشرؽ اأكسط

3100/0/23؛
http://ps.boell.org/sites/default/files/downloads/Aref_Hejjawi_article.pdf
" الحرب اإسرائيمية مى قطاع زة" مكسك ة المقاتؿ 3119؛
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GazaIsrael/sec08.doc
_cvt.htm
" الخاراية المصرية تستدعي القائـ باألعماؿ القطري" مكقع بي بي سي بال ربية 3102/3/2؛
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/02/140204_egypt_qatar
 الخطيب لي ا "سياسة قطر الخارجية وموازيف القوى في الخميج" مركز كاري يي لمشرؽ اأكسط
3102/9/00؛ http://carnegie-mec.org/publications/?fa=56584
 دم زيك كيب "السياسة الخاراية القطرية :الدي اميات المتييرة لدكر استث ائي" 3103/03/20

مركز كاري يي لمشرؽ اأكسط؛

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=51004
 الز بي

خياـ

"قراءة في مستقبؿ العالقات المصرية القطرية"

مكقع صحيية الم ار

http://www.manar.com/page-15488-ar.html 3102/2/02

 الزممكا ي م ذر "السياسة الخارجية القطرية تجاه سوريا مف البراغماتية إلى البراغماتية" مكقع
كم ا شركاا 3103/9/02؛ http://all4syria.info/Archive/54044
 بي بي سي بال ربية "سحب سيراا الس كدية كاإمارات كالبحريف مف قطر" 3102/2/2؛
_http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/03/140305_gulfstates_qatar
envoys
 شييؽ شريؼ "القمة الخميجية ومعضمة مستقبؿ العالقات المصرية القطرية" مكقع صحيية
اأهراـ http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/347393.aspx 3102/03/02

 بي بي سي " :المصالحة المصرية-القطرية لـ تكتمؿ بعد" الصحؼ ال ربية 3102/03/32؛
http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2014/12/141224_arabic_press_wednes
day
132



بد ال اطي محمد "اأ ماؿ المصرم القطرم يامد أ شطة المامس في ظؿ التكترات بيف



طا ا

محمكد "سبب سحب السيير القطرم مف مصر" مكقع كممة 3102/3/09؛
http://www.klma.org/world-news/40648



طكاف

بد البارم "انيارت المصالحة المصرية القطرية اليشة مبك ارً  "..صحيية رأم اليكـ

البمديف" صحيية المصرم اليكـ 3102/2/8؛
http://www.almasryalyoum.com/news/details/407038

صحيية رأم اليكـ 3102/3/31؛

http://www.raialyoum.com/?p=220447

 مكسك ة الم رفة "العالقات القطرية المصرية"

3102؛
http://www.marefa.org/

 المصدر "العالقات المصرية  -القطرية تتفجر رسمياً واعالمياً مف جديد" 3102/3/09؛
http://www.al-masdar.net/
 فراس "الفرحة تعـ شوارع مصر بعد عزؿ الجيش لمرئيس مرسي" 3102/7/2 32؛
http://www.france24.com/ar/20130703
 قدرم س يد "وفاة عبد اهلل تضع استفيامات حوؿ عالقة مصر وقطر" صحيية اأهراـ
3102/0/37

http://gate.ahram.org.eg/News/590335.aspx

 الكحمي أليت "ب د اـ مف حكـ السيسي  ..كيؼ تييرت مكاقؼ الدكؿ تاا مصر؟" مكقع دكت

مصر 3102/0/0؛

http://www.dotmsr.com/
 د يا الكطف "ماذا خسرت الجزيرة بعد انحيازىا لإلخواف في ثورة  04يونيو" 3102/7/00؛
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/16/415285.html
 اأهراـ "مبارؾ وحمد يتفقاف عمى تعزيز التعاوف بيف مصر وقطر" 3101/00/32؛
http://gate.ahram.org.eg/News/16429.aspx
 محمد الاكاد "العالقات المصرية  -القطرية :تقارب مثير لمجدؿ" مركز المصرم لمدراسات
كالم مكمات 3102/0/00؛
http://www.almasryalyoum.com/news/details/319449
 مدحت سمر "قناة الجزيرة تتحوؿ إلى "موزة كوميدي" اريدة الدستكر 3102/00/32
http://www.dostor.org/720567
 مركة الا الديف "خبراء :نجحت الثورة  ..وفشؿ اإلعالـ" مكقع مصرم 3102/8/2
http://www.masress.com/october/140417
 ص ا ة اليكر "مستقبؿ المصالحة المصرية القطرية" كحدة الدراسات كاأبحاث 3102/12/32
http://www.fikercenter.com/ar/p/position_paper/view/551016c076cb6
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 اأمة "مستقبؿ غامض لمعالقات االقتصادية المصرية مع قطر بعد وفاة ممؾ السعودية"
3102/0/32
http://www.al-omah.com/
 ك ازرة الت ميـ المصرية "مكتب الدوحة يشارؾ في افتتاح معرض التصوير المصري المعاصر"
3119؛
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/mom/2009/Doha-Qatar/DohaQatar.jsp
 الم يرم شيريااف "اإ الـ كاأمف القكمي  ..ما بيف ثكرتي  32ي اير ك 21يك يك" شبكة اإ الـ
ال ربية 3102/2/2؛
http://www.moheet.com/details_article/2014/03/03/2020130/.html#.Ve_53vl
Viko
 البكابة يكز "المواقؼ الدولية مف  04يونيو 3102/7/30؛
http://www.albawabhnews.com/83494
 افع بشير "الحرب عمى قطاع غزة" مركز الازيرة لمدراسات 3119/2/30؛
http://studies.aljazeera.net/reports/2009/2011721185228968739.htm
 يكال دم

يؿ "تحديات المشيد اإلعالمي في مصر بعد  04يونيو" بي بي سي – القاهرة

3102/8/01؛
_http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130810_egypt_media
 يك س كماؿ "تونس تغمؽ سفارتيا في قطر بسبب حممة الجزيرة" مكقع بي بي سي ال ربية
3110؛
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6085000/6085838.
stm
 04" مميات "شائكة" تُوتّر عالقات مصر بقطر  ..والصداـ بينيما وارد" المصرم اليكـ
http://www.almasryalyoum.com/news/details/375178
3102/0/02؛

 21" يك يك كال الـ  ..كيؼ تتيير المكاقؼ" اريدة اأهراـ 3102/0/30
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/411639.aspx
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