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 (5302ديسمبر  03تقديرات سياسية )

 إعداد: غاندي عنتر

 تمهيد

عادة حراك دبلوماسي تقوده الرياض إلكثر الحديث عن ، 5302ديسمبر  02بعد اإلعالن عن التحالف اإلسالمي في 

 أال من التمثيل الدبلوماسي  بين مصر وكال من قطر وتركيا والتي وصلت إلى أسوإالعالقات شبه المقطوعة 

. ودلل على تلك االنباء ما صرح به وزير 5300حالتها بعد االنقالب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو

ن قرب إعادة العالقات المصرية التركية مع االحترام المتبادل بين الطرفين الخارجية المصري سامح شكرى ع

وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية، أما فيما يتعلق بقطر فقبل أيام تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

 طر.ل قمن عبدالفتاح السيسي التهنئة باليوم الوطني لقطر، االمر الذي اعتبر تحوال في الموقف المصري حيا

هذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على المؤشرات بشأن التطورات األخيرة على المشهد االقليمي والدافع وفي 

إلى توصل إلى المصالحة بين االطراف وكذلك السيناريوهات المستقبلية لتحقق المصالح، وما هو موقف 

 جماعة اإلخوان المسلمين في حال التوصل إلى هذه المصالحة؟
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 المؤشراتي األول: المستو

 :(1)التحالف اإلسالميأواًل: 

علن وزير دفاعها األمير محمد بن أغلب دول العالم، حينما أ ة السعوديةفاجأت المملكة العربيديسمبر  02في 

دولة  00سلمان عن تدشين تحالف إسالمي لمحاربة التنظيمات االرهابية، بقيادة السعودية ويضم إلى جوارها 

الخالف في المنطقة، فليس من المعقول أن تشارك  محلإسالمية بما فيها مصر وقطر وتركيا أكثر األطراف 

دولة في تحالف عسكري وهناك خالف مع دولة أخرى في هذا التحالف، فقبول االطراف لهذا التحالف يعد مؤشرا 

 .2مهما على التحرك في تجاه التقارب

 

 رجية المصري:تصريحات وزير الخاثانيًا: 

عدة ملفات كان  (5302ديسمبر  01)تناولت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري خالل لقاء تلفزيوني 

أبرزها التلميح العادة العالقات مع كل من تركيا وقطر، ففي الشأن التركي اعتبر شكري أن عالقة بالده بتركيا 

ن تعود لحاجة المنطقة لما اسماه "الجهود التركية"، كما أشار الوزير المصري إلى أن بالده تتمنى أن تعود أالبد و

شار إلى األزمة التركية الروسية قائال أعالقتها مع تركيا ولكن على أساس االحترام المتبادل بين الدولتين، كما 

 جديداً  مصريًا للوزير المصري اعتبرت توجهًاخر، هذه التصريحات آإن مصر لن تنصر طرفا على حساب طرف 

، خاصة بعد الحملة االعالمية التي شنتها وسائل اعالم مصرية رسمية وخاصة مجددًا لعودة العالقات مع تركيا

 .(3)(5302نوفمبر  52اخترقت األجواء التركية )تجاه تركيا بعد اسقاط سالح الجو التركي لمقاتلة روسية 

ه صحيفة الوطن المصرية والتي تعد من الصحف المقربة من النظام المصري، والتي أشارت خر وهو ما نشرتآأمر 

حول التقارب بين القاهرة وأنقرة جرت خالل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى  تفاهماتإلى أن 

بن عبد العزيز ، على أن تستكمل التفاهمات خالل لقاء "أردوغان" والملك سلمان 5302 الدوحة مطلع ديسمبر

 .(5302ديسمبر  52)

                                  
 الرابطالتحالف االسالمي والملفات الشائكة ( 1)
 الرابطهل تقود الرياض مصالحة بين مصر وتركيا ( 2)
 الرابطهل ينهي التحالف اإلسالمي األزمة بين قطر وتركيا ومصر ( 3)

http://elaph.com/Web/NewsPapers/2015/12/1063231.html
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2015/12/1063231.html
http://rawabetcenter.com/archives/16807
http://rawabetcenter.com/archives/16807
http://www.huffpostarabi.com/2015/12/20/story_n_8848206.html
http://www.huffpostarabi.com/2015/12/20/story_n_8848206.html
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الصحيفة ذكرت طبقا لمصادر دبلوماسية  أن هناك تقارير استراتيجية  رفعت للقيادتين السعودية واإلماراتية 

تشير إلى أن عالقات مصر وقطر وتركيا، لن تبقى كما هي، وستشهد تحوالت تدريجية نحو مزيد من التقارب 

 المحسوب أو البارد.

 التهنئة المصرية لقطر ومقابلة السيسي وأمير قطر في قمة المناخ:ثالثًا: 

تبادل أمير قطر والرئيس المصري التهاني بهذا  لدولة قطر، والذي يوافق اليوم الوطني 5302ديسمبر  01في 

العيد وهي المرة األولي للسيسي منذ توتر العالقات بين البلدين عقب االنقالب العسكري في مصر والذي 

 .ه الدوحة في وقتهارفضت

 السيسي وأمير قطر في قمة المناخ: لقاءًا: رابع

خر على التقارب القطري المصري وهو اللقاء الذي تم بين أمير قطر والرئس المصري على هامش آثمة مؤشر 

 .4قمة المناخ والتي احتضنتها فرنسا مطلع شهر ديسمبر، ما اعتبره محللون مؤشر على التقارب بين البلدين

 

 يناير القادم: 52دعوات لتهدئة الشارع قبل  امسًا:خ

خالل الفترة الماضية ازدات الدعوات في وسائل اإلعالم التابعة للنظام لتهدئة الشارع وعدم االنجرار وراء 

يناير، خوفا من تدهور األوضاع في مصر والوصول  52الدعوات المطالبة بالتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 

مولد النبوي والذي أشار فيه إلى أنه مستعد إلى الحالة السورية او العراقية، وكذلك خطاب السيسي في ذكرى ال

لترك السلطة إذا طلب الشعب من ذلك، هذه التصريحات تعد االولي للسيسي والتي يتحدث فيها عن ترك 

السلطة وعن تظاهرات الشباب ضده، المؤشر الذي يعبر عن ضعف موقفه مع زيادة حالة السخط في الشارع 

ه لمصالحة ما تضمن لوي إليها البالد، فربما يعد هذا مؤشرا عن  قبالمصري على األوضاع التي اوصل السيس

 عدم التصعيد ضده في الشارع.

 السيناريوهاتالمستوي الثاني: 

 زيادة التقاربالسيناريو األول: 

بين مصر من طرف وتركيا وقطر من  الفترة المقبلة ستشهد مصالحةأن يقوم هذا االحتمال باألساس على 

 الطرف األخر لحاجة األطراف الثالثة لهذه المصالحة لعدة مبررات.

 

                                  
 لرابطالسيسي وأمير قطر يتصافحان على هامش قمة المناخ ا( 4)

http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%25
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%25
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 الوضع االقليمي المتشابك:)أ( 

تشهد منطقة الشرق األوسط وضعا متشابكًا وصعبا للغاية بسبب التطورات التي طرأت عليها عقب اندالع 

رات مسلحة على غرار الثورة السورية والليبية والتي ساهمت ثورات الربيع العربي والتي تحول بعضها إلى ثو

بشكل كبير في تباين وجهات النظر واختالف المصالح بين أغلب دول المنطقة. أيضا ما طرأ على الشرق األوسط 

مؤخرٌا حول األزمة السورية والتدخل المباشر لروسيا بقوات عسكرية في سوريا والذي تسبب في تغيير موزاين 

في الداخل السوري مما انعكس على مستقبل االزمة التي تمثل عقبة كبرى أمام القوى االقليمية  القوى

 للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن ما تبقي في سوريا.

ها الوضع السوري واليمني والليبي، رزفاألطراف الثالثة تسعى اآلن للتوصل إلى حلول لالزمات المزمنة وأب

 ى هذه المصالحة  للتعاون فيما بينها إلستقرار المنطقة برمتها.حتاج إلتاألطراف الثالثة و

 ملف االرهاب:)ب( 

أزمة كبيرة لكل من مصر وتركيا خاصة وأن  ،5300مثل ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" بشكل علني في 

ستهدف طرفين مالتنظيم ينشط بشكل كبير في سيناء المصرية وعلى الحدود التركية السورية، ومن ثم فكال ال

من قبل داعش، فالحاجة إلى تنسيق الجهود بين البلدين في فيما يخص ملف الجماعات اإلرهابية يدفع في 

 اتجاه الحديث عن المصالحة بين تركيا ومصر.

أما فيما يتعلق بقطر فال يوجد أي نشاط لتنظيم الدولة االسالمية فيها، ولكن كال الطرفين عضوا في التحالف 

 الذي تم تدشينه في األساس  من أجل محاربة التنظيمات الجهادية.االسالمي 

 حاجة األطراف للمصالحة:)ج( 

خر آترسم الدول في األساس سياستها الخارجية وعالقتها مع الدول على المصالح والتي تتغير من وقت إلى 

 خر:فعه للمصالحة مع اآلديومن هذا المنطلق فإن لكل طرف ما 

 تركيا

  تعاني تركيا من أزمة في مصادر الطاقة بشكل كبير كما انها اآلن تبحث بشكل كبير عن فتح اسواق

جديدة لها في المنطقة بعدما فرضت روسيا حظرا على منتجات أنقرة عقب اسقاط تركيا للمقاتلة 

 فالروسية التي اخترقت مجالها الجوي، فلذلك تمثل لها المصالحة مع مصر مصلحة مهمة في تخفي
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، حتى لو كان حجم التجارة مع مصر يمكن الضغط على االقتصاد التركي وتفادي أضرار األزمة مع روسيا

 أن يعوض تجارتها مع روسيا

  أيضا هناك مشكلة في ترسيم الحدود الجغرافية في المياه اإلقليمية في البحر المتوسط بين مصر

المتوسط ففي حال اتمام المصلحة بينهما وإسرائيل وتركيا وقبرص للتنقيب على الغاز الطبيعي في 

سيمثل ذلك اضافة للجانب التركي بشكل كبير خاصة في ظل الصراع بينها وبين اليونان حول الغاز 

، مع مراعاة أن تصور حدوث مثل هذا األمر في هذه المرحلة قد يكون نوعًا من في تلك المنطقة

 المبالغة، ولكن يجب أخذه في االعتبار والتحسب له

 قطر

   االستفادة من حالة عدم استقاللية القرار المصري خاصة بعد االنقالب العسكري، فقطر دول صغيرة

وفي حالة التصالح مع مصر سيصبح القرار المصري إلى حد ما رهن الدول صاحبة النفوذ والتي تسعى 

 قطر إلى تحقيقه في حال هذا التصالح.

 النفوذ في مصر عن طريق سحب البساط االقليمي من تحت  منازعة الغريم الخليجي الدود وهي االمارات

أقدام أبوظبي والتي اصبح القرار المصري في الفترة االخيرة رهن إشارتها، ففي حال دخول قطر على 

 خط المصالحة يعد ذلك انتصارا كبيرا للسياسية الخارجية القطرية على حساب اإلمارات.

  المصرية، وخاصة في مجاالت االستثمار العقاري والدخول بقوة إليه البحث عن استثمارات في األسواق

واالستفادة من بعض المشروعات التي تسعى القاهرة لتنفيذها خاصة فيما يخص تنمية محور  قناة 

 السويس والتي تمثل أهمية استراتيجية في المنطقة.

 ال سيما بعد انخفاض اسعار  فتح منافذ أخرى لموارد الطاقة القطرية والمتثلة في الغاز الطبيعي

النفط بشكل كبير، فالمصالحة بين الطرفين ستدفع القاهرة إلى تنوع ايراداتها من الغاز الطبيعي 

 واالتجاه نحو قطر بدال من إسرائيل.

   استغالل المصالحة في تحقيق نجاحات لقطر فيما يخص القضية الفلسطينية والتي تعد من الركائز

ة المصالح إبرام ففى حالارجية القطرية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة، االساسية للسياسة الخ

 فتح معبر رفحوقطاع التخفيف األوضاع المأسوية على  ستضغط قطر على الجانب المصري من أجل

فيما يخص الصورة الذهنية اإليجابية التي تتمتع بها الدوحة في األوساط  زخمايضيف بشكل مستمر ما 

 العربية.
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 :مصر

 ناك عدة مبررات تدفع النظام المصري للتصالح مع قطر وتركيا أبرزها:ه

 .البحث عن شرعية للنظام المصري الذي الزالت شرعيته منقوصة عربيا وإقليميًا 

  االنتهاء من مشكلة مرسي واإلخوان، فكال النظامين القطري والتركي يمثالن الداعم االكبر لجماعة

في هذه الحالة ، وانتصارا كبيرا للسيسي في حال اذا ما تمت المصالحةاإلخوان المسلمين، فذلك يعد 

أمام اإلخوان اإل القبول بالوضع القائم والتعامل معه وهو ما سعى إليه السيسي منذ اليوم  يكون نل

األول لالنقالب العسكري وهو فرض األمر الواقع على اإلخوان وقبولهم بالتصالح مع السيسي بشروطه 

 له وتمكنه من السيطرة على األوضاع في الداخل بشكل تام. وهو ما يمثل انتصارا كبيراً 

 

 االنقسام داخل اإلخواند( )

القدام على تلك اتمثل حالة االنقسام الواقعة اآلن داخل جماعة اإلخوان المسلمين مبررا لتركيا وقطر في 

نتيجة البطش ، إلخوان في الشارع المصريل حديث البعض عن تراجع الدعم الشعبيالمصالحة خاصة مع 

ن السياسيين مما يدفع الكثير من المصريين للبعد عن السياسي واألمني الذي يمارسه النظام ضد المعارضي

ن أكون أحد العوامل األساسية ربما في اتمام المصالحة خاصة ويهذا الخالف سليجة تنوأنه العمل السياسي. 

على بقاء دعمها كما كان بعد االنقالب  مأوراق ضغط قوية تجبر األطراف الداعمة له ماإلخوان ال يوجد لديه

 التحالف من ارها للتفكير في استمرءلفاحضعف موقف الجماعة وسيدفع أا االنقسام بال شك العسكري، فهذ

 عدمه.

 تقارب شكلي لتعظيم المصالح بين األطراف السيناريو الثاني: 

ند الفكرة الرئيسية لهذا السيناريو على أن هناك ثمة مصالحة ستوافق عليها األطراف وتهدف في األساس تتس

خر دون التنازل عن شروطه المسبقة والتي تتمحور في األساس على رفض االنقالب كل طرف من اآل ةإلى استفاد

 .5العسكري واالفراج عن الرئيس مرسي والمعتلقين السياسيين واطالق الحريات في مصر

عيد تففكرة هذا االحتمال تقوم على تعظيم الجوانب االقتصادية وتغليبها على الملفات السياسية بمعني، أن 

تركيا عالقتها بالنظام المصري في النواحي االقتصادية، وتعترف بنظام السيسي في مقابل أن توقع مصر 

وتركيا اتفقات اقتصادية كبيرة تسمح بتدفق السلع والمنتجات التركية إلى مصر تعويضاً عن حالة الركود التي 

                                  
 الرابطمصالحة تركيا لمصر تمر عبر ملف اإلخوان ( 5)

http://www.alarab.co.uk/m/?id=41283
http://www.alarab.co.uk/m/?id=41283
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وابها لجماعة اإلخوان المسلمين وأنشطتها كما سببتها األزمة التركية الروسية، ولكنها في ذات الوقت تفتح أب

 تقدم لها الدعم المطلوب.

أما فيما يخص قطر فتعتمد المصالحة على التبادل الدبلوماسي والزيارات وربما االستثمار في بعض المشروعات 

ية، في ن وقطر دون ممارسة أي عمل سياسي للجماعة من األراضي القطرافي مصر ، مع بقاء العالقة بين االخو

 .6مقابل أن تخفف قناة الجزيرة من لهجتها ضد النظام المصري

 المبررات

 تركيا

استكمال المثلث السني المتمثل في السعودية وتركيا اضافة إلى مصر والتي يعد تواجدها في صف  -

تركيا اضافة قوية للمشروع التركي في المنطقة العربية والذي يتلخص في قيادة أنقرة لشرق االوسط 

 مقابل ايران وإسرائيل. في

زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خاصة بعد الحظر االقتصادي الذي فرضته روسيا على المنتجات  -

التركية بعد إسقاط أنقرة للمقاتلة الروسية التي اخترقت أجوائها اثناء تنفيذيها ضربات جوية على 

 معاقل المعارضة السورية.

الروسي في الشرق األوسط عبر التقارب مع مصري وضمها  لجانب أنقرة خاصة قطع الطريق على التغول  -

 بعد زيادة التوتر بين أنقرة وموسكو في األزمة األخيرة.

ضم مصر إلى صف تركيا والسعودية فيما يتعلق باالزمة السورية  وربما يطور األمر في حال االحتياج  -

الخناق على نظام بشار األسد بعد الحديث عن إلى تدخل عسكري بري على األرض السورية، وتضييق 

 تقديم دعم مصري له.

الصراع الدائر بين في البحر المتوسط حول التنيقب على  التنسيق بين القاهرة وأنقرة فيما يخص -

 الغاز الطبيعي في الحدود الجغرافية للبدان األربعة )مصر، تركيا، قبرص، إسرائيل(.

الف قريب من خاصرة أنقرة، يضم مصر واليونان والقبرص، قطع الطريق على قبرص في تشكيل تح -

والذي بدأ يتشكل مع زيارة السيسي األخيرة إلى اليونان وعقدهق قمة ثالثية بين مصر وقبرص 

 .5302واليونان في ديسمبر 

مات عبر تبادل المعلو التنسيق في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء والحدود التركية السورية -

 ن البلدين.بي

                                  
 الرابطدول خليخية ترعى مصالحة تركية مصرية ( 6)

http://www.jbcnews.net/mobile/article/95825-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%25
http://www.jbcnews.net/mobile/article/95825-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%25
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 :مصر

الزال النظام المصري يشعر بأن شرعيته منقوصة النه جاء بانقالب عسكري، وعلى هذا األساس ربما  -

 سيدفع في اتجاه التقارب.

األزمة التي يعاني منها االقتصاد المصري تعد عامال ضاغطا على النظام في التوجه نحو المصالحة  -

 تركية والقطرية.الشكلية لالستفادة من بعض االستثمارات ال

كسر األمل لدى المعارضين للنظام باعتبار أن الدول الداعمه لجماعة اإلخوان المسلمين والمتمثلة في  -

 قطر وتركيا قد تخلت عنها حتى ولو شكليُا ما يعني قبولها الجماعة بأي تسوية سياسية.

 :مكانية تحقق هذا السيناريوإمدى 

 السيناريو، لكنه يظل مستبعد التحقق لعدة أمور أهمها:ات لتحقق هذا رررغم وجود مب

ي حوار وهو ما يعني تمسك الحكومة التركية بشرط االفراج عن الرئيس مرسي ومن معه كشرط أل -

 انتهاء نظام السيسي.

 رفض النظام المصري لفكرة دعم تركيا وقطر لالخوان المسلمين الخصم اللدود لنظام السيسي. -

فيما يتعلق بفتح االسواق المصرية أمام المنتجات التركية يظل بعداً مهماُ لكن تركيا البعد االقتصادي  -

 يمكنها البحث عن أسواق بديلة سواء عربية أو افريقية.

 بقاء حالة الجمودالسيناريو الثالث: 

د كما يقوم هذا االحتمال على بقاء العالقة بين مصر من ناحية وقطر وتركيا من ناحية أخرى في وضع الجمو

ترات التي تسود المنطقة بسبب الحرب على داعش وكذلك األزمة السورية ، بسبب التوهي مع عدم التصعيد

 والعراقية، كذلك انشغال كل األطراف بالملفات الداخلية.

 المبررات

 تمسك األطراف بمطالبها: )أ(

ما هي عليه اآلن كاء األوضاع تظل المطالب التي يعرضها كل طرف من أجل إعادة العالقات سببًا كافيًا لبق

السيما وأن كل طرف يرى أن أحقيته في التمسك بهذه المطالب، فمثال من الشروط األساسية لتركيا االفراج 

وهي  ،طالق الحرياتإعن الرئيس مرسي وعن كل المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن األحزاب السياسية و

الشأن المصري، كذلك تشترط مصر على تركيا االعتراف بالنظام  في الشروط التي يراها نظام السيسي تدخاًل
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القائم، وتضييق الخناق على المعارضين السياسيين وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين وعدم الحديث عن 

 .أنقرةتوافق عليه م وهو ما ل 5300يوليو  0عودة الوضع في مصر إلى ما قبل 

 ر:الصورة الذهنية االيجابية لتركيا وقط)ب( 

تعد الصورة الذهنية اإليجابية عن تركيا لدى الشعوب االسالمية والعربية حاضرة في أي محاولة للتقارب مع 

األنظمة التي قتلت شعوبها مثل النظام المصري والسوري، فكون التقارب بين القاهرة وانقرة سينعكس بشكل 

عدم تقاربها مع النظام العسكري في  سلبي على تلك الصورة خاصة في ظل االعالن المتكرر من قبل تركيا عن

مصر والذي جاء عبر انقالب على األسس الديمقراطية، والتي تحاول أنقرة بشتى الطرق عدم التعامل مع مثل 

مة لما عانته البالد لعشرات السنوات جراء االنقالبات العسكرية التي وقعت في تركيا وكانت سببا ظهذه األن

والصحية والتعليمية لها، ففي حال قبولها للمصالحة مع النظام المصري في ظل في تردى األوضاع االقتصادية 

وجود السيسي سيعد ذلك اعترفا منها باالنقالب العسكري والذي سينعكس بالسلب على سمعة حزب العدالة 

 .(7)التنمية الحاكم في تركيا داخليًا وخارجيًا

لخيارات الشعوب العربية  على أنها داعم فسهاتقدم ُنظلت الدوحة لفترة طويلة قد أما فيما يتعلق بقطر، ف

لتصالح مع النظام المصري سيؤثر اواالسالمية حتى وإن كانت مخالفة مع وجهه نظر الحكام، ففي حال قبولها 

 ذلك بالسلب على صورتها الذهنية لدى الشعوب العربية.

 التوافق األيدلوجي بين تركيا واإلخوان:)ج( 

لوجي أمرًا مهما في األزمة بين تركيا ومصر السيما وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في يويعد العامل األيد

تركيا تربطه عالقة فكرية مع جماعة اإلخوان المسلمين الخصم اللدود لنظام السيسي، فالتقارب بين تركيا 

هم قادة القوى األمنية ومصر البد وان يراعي طلبات جماعة اإلخوان، المتمثلة في القصاص للشهداء الذين قتل

، ووزير الداخلية في ذلك الدفاع في حكومة قنديلمن الجيش والشرطة وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي ووزير 

ا و المصالحة بينهمأمن المتوقع أن يكون هذا التقارب بين النظامين المصري والتركي لذا الحين محمد إبراهيم، 

 .أمرًا صعبًا في المستقبل القريب

 المؤيدين للسيسي للتقارب:بعض رفض ( د)

على الرغم من التصريحات الرسمية المصرية على قبول التقارب مع تركيا وقطر إال أن قطاع كبير من الداعمين 

للنظام المصري يرفضون فكرة التصالح مع تلك الدولتين نتيجة للشحن اإلعالمي الذي قامت به وسائل االعالم 

                                  
 الرابطشروط تركيا للتصالح مع مصر ( 7)

http://albedaiah.com/news/2015/12/21/102980
http://albedaiah.com/news/2015/12/21/102980
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ين، ففي حال توجه النظام تلدولتلك ال ئًامناو ًاعام ًاما شكل رأيمتركيا وقطر  الرسمية والخاصة المصرية ضد

ذلك ضغطا على النظام وكذلك سيؤثر ذلك على مصداقية السيسي لدى  المصري للتصالح معهما سيشكل

 قطاع كبير من مؤيديه.

 :مكانية تحقق هذا السيناريوإمدى 

ن في ظل المعطيات والتطورات االقلمية الواقعة وكذلك على يظل هذا التصور هو األقرب للتحقق حتى اآل

يناير، والتي ستكون احداثها دافعا قوية  52االقل سيظل هذا الوضع مستمرا حتى تمر الذكرى الخامسة لثورة 

لالنخراط في  أيًا من السيناريوهات السابقة، ففي حال تغير المشهد الثوري في مصر خالل االيام القادمة 

لك الدول الداعمة للقوى الثورة إلى الدعم بشكل أكبر من أجل نجاح حليفها المتمثل في اإلخوان سيدفع ذ

المسلمين ومؤيديهم في السيطرة على المشهد في مصر بشكل كبير وحاسم، ومن هنا سيكون ما راهنت عليه 

راجع المد الثوري في كل من قطر وتركيا بعدم االعتراف بشرعية نظام السيسي قد أتى ثماره، أما في حال ت

الشارع المصري وخفوته مع تغلب النظام على دعوات التظاهر ضده، فيسدفع ذلك كل من قطر وتركيا للتفكير 

 مرة أخرى في التعامل مع الملف المصري بطريقة مختلفة.

 توتر العالقات : الرابعالسيناريو 

شهد خالل الفترة المقبلة توترًا وتصعيدًا يفترض هذا التصور أن العالقة بين القاهرة والدوحة وأنقرة ست

كبيرًا نظرًا لشعور النظام المصري أن العقدة األساسية في بقاء التظاهر في الشارع وعدم استتباب الحكم له 

في مصر تكمن في الدعم التركي والقطري لإلخوان الذين اليزالون ينغصون على النظام حياته بسبب استمرار 

 ارع ولو بنسبة ضعيفة.الحراك الثوري في الش

 المبررات

 :8قضية التخابر مع قطرـ 0

م عليها الرئيس محمد مرسي وفريقه الرئاسي هي قضية التخابر مع دولة أجنبية كامن القضايا التي يح

اسمها في الخالف بج ُز هوامدادها بمعلومات تضر باألمن القومي المصري، وهذه الدولة هي قطر التي ترى أن

 امن قبيل المناكفة السياسية بينها وبين النظام، والذي ترفضه قطر وتعتبره أمر ،الواقع في مصرالسياسي 

غير الئق دبلوماسيا، وخاصة لمعرفة الجميع أن هذه القضية ملفقة للرئيس مرسي وفريقه، فعلى الرغم من 

، ربما بارتباط القضية مرور أكثر من عامين على اعتقال الرئيس وحتى اآلن لم يتم الحكم في تلك القضية

                                  
 الرابطالخالف المصري القطري األبعاد والتحديات ( 8)

http://www.alwaght.com/ar/News/6916/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.alwaght.com/ar/News/6916/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 

 

 احتماالت المصالحة بين مصر وقطر وتركيا 11   01 ديسمبر 5102

 

خر وهو قطر، ففي حال الحكم على مرسي في تلك القضية سيعتبر ذلك مؤشرا على التصعيد من قبل آبطرف 

 النظام المصري ضد قطر وهي ما ستتعامل معه الدوحة بالمثل.

 األزمة الروسية التركية:ـ 5

دعمها لروسيا في مواجهة تركيا عكست عالم مصرية قريبة من النظام حول إالتصريحات التي خرجت من وسائل 

سالمية اخرى، خاصة السعودية التي إجنته دول عربية وهمدى حالة الصراع بين أنقرة والقاهرة، األمر الذي است

دعمت بشكل كبير الموقف التركي والتي أصدر المفتي الرسمي لها الشيخ عبداهلل آل الشيخ فتوىً بوجوب دعم 

 .9احراجا كبيرا للنظام المصري في ذلك الوقت تركيا أمام روسيا، ما سببا

والفاكهة التركية بعد الحظر  واتتصريحات وزير الزراعة المصري بأن مصر ستعوض روسيا عن الخضرجاءت أيضاً 

االقتصادي الذي فرضته روسيا على المنتجات التركية بعد أزمة أسقاط الطائرة الروسية فوق األجواء التركية. 

ما يعطي مؤشرا على تدهور األوضاع مًا لتركيا يفالموقف المصري من األزمة الروسية التركية كان موقفًا عدائ

 في الفترة المقبلة بينهما.

 مصر اإلمارات:بين التحالف  ـ0

يمثل التحالف بين القاهرة وأبوظبي عقدة كبيرة في عالقات القاهرة مع الدول التي تناكف االمارات سياسيا 

مثل قطر وتركيا، والمغرب، خاصة مع الحديث عن دور مشبوه تلعبه أبوظبي في المنطقة العربية للتخلص 

مارات العدو اللدود لها. فحكومة اإلمارات تعادي أيضا تركيا ومشروعها من تيار اإلسالم السياسي الذي تعتبره اال

دلي بها وزير الخارجية االماراتي عبداهلل بن أبشكل كبير، والذي دلل على ذلك التصريحات العدائية لتركيا والتي 

ستنكرته الدول ، وهو ما ا10زايد والتي اعتبر فيها أن قيام تركيا بأسقاط المقاتلة الروسية عماًل إرهابيًا

ن وبالتالي نجد أ، أهمت خطـين االماراتين للقول بأن هذه التصريحات فُ يما دفع السياسماإلسالمية والعربية، 

دخول مصر في تحالف مع اإلمارات ولعبها دور رأس الحربة لتحقيق المشروع االماراتي سيزيد من التوتر بين 

 لطرفين.القاهرة وأنقرة، ويدفع في اتجاه التصعيد بين ا

 ـ التقارب المصري ـ القبرصي:2

لليونان ومقابلته للرئيس القبرصي ومحاولة التقارب مع األطراف  السيسيالزيارات األخيرة التي قام بها  جاءت

 مؤشرًا على التوتر في العالقة بين البلدين مستقباًل. لُتقدمالتي تعد معادية لتركيا 

                                  
 الرابطمصر بديال لتركيا في األسواق الروسية  ( 9)
 الرابطاالمارات: اسقاط الطائرة الروسية عمل ارهابي 10 

https://arabic.rt.com/news/802089-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/news/802089-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
http://www.jbcnews.net/mobile/article/95825-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%25
http://www.jbcnews.net/mobile/article/95825-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%25


 

 

 احتماالت المصالحة بين مصر وقطر وتركيا 12   01 ديسمبر 5102

 

 مدى تحقق هذا االحتمال

صعب التحقيق خاصة وأن الوضع االقليمي والدولي اآلن ال يسمح بتوتر األوضاع بين دول يعد هذا التصور 

لجبهة ا ودية تحاول األن بشكل كبير توحيدمحورية في المنطقة مثل مصر وتركيا، كما أن المملكة العربية السع

ها ها الداخلي الذي يمثل يثنيالسنية وعلى رأسها تركيا ومصر لمحاربة التنظميات االرهابية، كما أن لكل دولة ملف

 خر.عن االقدام على التصعيد مع الطرف اآل

     

 خالصة:

ال شك أن أكثر األطراف تاثرا بالتقارب او التباعد بين مصر من طرف وتركيا وقطر من طرف أخر، هي جماعة 

، في مصرها في ظل حالة تجمد الوضع كبيرًا على حلفائ ئًاصبحت تمثل عبأاإلخوان المسلمين والتي 

واالنقسامات التي تضرب الجماعة في األيام األخيرة، إضافة إلى التقرير البريطاني حولها والذي وصفها بأنها 

جماعة تعد معبرًا للعنف، كل هذه المعطيات البد وأن تدفع الجماعة إلى التحرك وبشكل سريع للتعامل مع 

ن أسيسي، حتى ال تفاجأ بأنها أمام موقف البد والسيناريوهات المستقبلة للعالقات بين حلفائها ونظام ال

 .تتخذه دون أن يكون لديها بديل

 


