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 تمهيد

باب التكهنات ، 7102يناير  72فتح التعديل الوزاري االخير الذي قام به األمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في 

حول مستقبل عالقات قطر مع الدول اإلقليمية المؤثرة في المشهد المرتبك، وخاصة مع مصر، بعد تعيين 

نه سبق له زيارة القاهرة بعد االنقالب العسكري، أالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيًرا للخارجية خاصة و

عبدالعزيز، على قطر للمصالحة مع نظام السيسي، في أثناء نتيجة ضغط الملك السعودي الراحل عبداهلل بن 

 وجوده نائًبا لوزير الخارجية.

التغيير شمل عدة حقائب وزارية منها الثقافة والرياضة والصحة ووزارات أخرى خدمية، لكن الملفت في هذا 

لحديث عن تعنت التغيير أن وزير الخارجية الجديد يعرف بأنه مهندس المصالحة بين قطر ومصر، في ظل ا

وزير الخارجية السابق خالد العطية من المصالحة مع النظام المصري، والبقاء على دعم جماعة االخوان 

 وحلفائها.

فهل التعديل الوزاري كان هدفه األساسي الدفع في اتجاه التصالح مع مصر في ظل الحديث المتكرر عن اتمامها 

رى الخامسة من الثورة المصرية، ر المشهد في مصر قبل الذكفي الوقت القريب، وهل كان هناك توقع بتغيي

ن ضعف التظاهر قلص الخيارات أمام مؤيدي اإلخوان وداعميهم، ودفع في التعامل مع الوضع الراهن باعتبار وأ

 ؟ضًان داخلي وله أبعادًا اقتصادية أيأأن النظام المصري أصبح أمًرا واقًعا وال بّد من التعامل معه، أم أن األمر ش
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 التغيير الوزاري  تفسيراتأواًل: 

 إعادة تقييم سياسة قطر الخارجية:التفسير األول: 

العديد من األزمات في أن الدور الذي لعبته قطر منذ اندالع الربيع العربي وحتى اآلن تسبب لها على  قوميو

خص دعم جماعات اإلسالم قفها المغايرة لسياسة دول الخليج، خاصة فيما يااإلقليمية والخليجية، بسبب مو

السياسي في العالم العربي وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين التي تعتبرها معظم دول الخليج تنظيًما 

ارهابًيا أو محظوًرا على األقل، أو دعم ثورات الربيع العربي والتي حاولت دول الخليج التصدي لها وعرقلتها، كما 

فكان ال بد من أن تقدم الدوحة على تقييم الخمس سنوات الماضية  حدث في مصر ويحدث في ليبيا وتونس،

ق مرة أخرى وانتهاج ربما راومحاولة التعامل مع األوضاع الجديدة التي آلت إليها المنطقة، بإعادة ترتيب األو

 .سياسة مغايرة عما كانت عليه سياستها من قبل

الوزير الشاب معروف لدى القاهرة بعد زيارته فالمصالحة مع مصر،  وسينعكس ذلك على عدة ملفات أبرزها

، تلك الخطوة التي اعتبرت في حينها بوادر 7102إلى مصر، كمبعوث خاص لألمير تميم بن حمد في ديسمبر 

 من الدوحة إليها. يةدرة حسن ناتصالح مصري قطري، فالوجه الجديد، ربما تفسره القاهرة بأنه ب

تم اإلعالن عن تغيير وزير الخارجية، في اليوم الذي تندين إلى أنه مس فض البعض ذلك،يرولكن في المقابل 

مليون دوالر  051دعوى دولية لمقاضاة الحكومة المصرية ومطالبتها بدفع القطرية شبكة الجزيرة  ترفع

لديوان األميري، ولوال الضوء ابشكل مباشر  تبعشبكة الجزيرة توأن كتعويض عن خسائر مكتبها في القاهرة، 

األخضر من الديوان لما أقدمت الشبكة على مقاضاة مصر واإلعالن عن تفاصيل القضية في التوقيت الذي تم 

 تغيير وزير الخارجية فيه.

 

 التخلص من الحرس القديم:التفسير الثاني: 

األمير الشاب الذي استطاع تجديد السياسة القطرية، فمور متعلقة بعملية ويذهب إلى أن التغيير يرتبط بأ

 رارالحفاظ على استقاستطاع ، وجديداً ومتوازناً في الوضع االقليمي في غضون عامين أن يرسم لسياسته شكال

التي تعرضت لها الدوحة بسبب تلك  الضغوطالسياسة القطرية تجاه قضايا الربيع العربي كما هي، رغم 

 وقد بة تقود الملفات الرئيسية،تجديد السياسة القطرية، وبناء قيادات شا هذا التعديلمن  يريدالمواقف، 

 الذينالحرس القديم، من استطاع إدخال أكثر من وزير شاب في الوزارة الجديدة، وتمكن تدريجيًا من  التخلص 
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و يدعم هذا  .1هذا الهدفتمكن من تحقيق  أنه بهذا التعديلحدة واأن يطيح بهم في مرة و هم يكن بوسعل

زير الخارجية الجديد كان يجري إعداده لتولي هذا المنصب على مدار العام التحليل بعض األراء التي تفيد بأن و

 .هذا التعديل بذلك لم يكن مفاجئا الماضي، و أن

 

 التفسير الثالث: العامل االقتصادي

أظهر التعديل األخير دمج عدة وزارة وتخفيض أعداد الوزراء، حيث تم دمج كل من وزارتي البيئة والبلدية، فقد 

دمج وزارتي المواصالت واالتصاالت ووزارتي الرياضة والثقافة، ووزارتي العمل والتنمية اإلدارية، األمر  إضافة إلى

الذي يعد مؤشرًا مهما على الرغبة في تقليل النافقات بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط والتي وصلت إلى 

لى النصف تقريبا، وثمة من يرى أن السبب ض صادراتها من الغاز إادوالر للبرميل، وكذلك  انخف 01أقل من 

الرئيس في التعديل الوزاري هو محاولة التأقلم مع األوضاع االقتصادية الجديدة، وتنفيذ خطط التقشف التي 

 .2م مع أسعار الطاقة المنخفضةءاووضعتها الدوحة لتت

 

 ثانيا: دالالت التوقيت:

 مهمين تم الربط بينها وبين التغيير:ارتبط التغيير الوزاري في قطر بحدثين خارجيين 

 الحدث األول: زيارة األمير تميم إلى روسيا االتحادية:

في  هانأهذه الزيارة رغم و، لبحث الملف السوري، 7102 يناير 02لموسكو في  قام األمير تميم بزيارة رسميةحيث 

ائدة الحديث، مثل األزمة اإليرانية إال أن الملفات األخري كانت مطروحة على م ،ظاهرها تتعلق بالملف السوري

السعودية، والحرب في اليمن ، وقتال تنظيم الدولة اإلسالمية داعش، وكل هذه الملفات هي ربما ليست أساسية 

بالنسبة للدوحة، لكن ما يهم الدوحة بشكل مباشر هو العالقة بين روسيا وإيران ومحاولة التقارب بين الدوحة 

الروسية، وأيضا ملف األزمة التركية الروسية والذي تسعى قطر إلى حله ولعب دور وطهران عن طريق البوابة 

 .3الوساطة بين القوتين الكبيرتين في المنطقة

                                  
 الرابطأمير قطر يقيل وزير خارجيته في اول تعديل وزاري، موقع البي بي سي ( 1)

 لرابطالتعديالت الوزارية في قطر.. دمج وتجديد في ظل األزمات، موقع الخليج اون الين ا( 2)

 الرابطأمير قطر: لروسيا دور مهم في حل األزمة السورية، موقع روسيا اليوم ( 3)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/01/160127_qatar_cabinet_reshuffle
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/01/160127_qatar_cabinet_reshuffle
http://alkhaleejonline.net/articles/1453911295655003900/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://alkhaleejonline.net/articles/1453911295655003900/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/news/807808-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85/
https://arabic.rt.com/news/807808-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85/
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ل حول تغيير الموقف القطري من لتعديل الوزاري، مما أثار التساؤاالعالن عن اتم زيارة ال منبعد اسبوع و

قل الوصول لصيغة قريبة من وجهة النظر و على األأظر الروسية الملف السوري والدفع في اتجاه تبني وجهة الن

 4الخليجية، حيال سوريا.

 

 :في مصر يناير لثورة الذكرى الخامسة الحدث الثاني:

والتي كانت محل ترقب  ،يناير 75بعد يوم واحد من الذكرى الخامسة لثورة عنه التعديل الوزراي تم االعالن ف

أن يكون الحراك  ونيتوقعالكثيرون  وكان، حول مستقبل النظام المصري ة،يليموإق من جهات عدة دولية

فًا عن سابقيه، لكن ما حدث كان مغايرًا، فالضعف الشديد في التظاهرات التي واكبت ذكرى مختل فيهاالثوري 

وزاري الر يلتغيوهنا تم الربط بين ايفرض سيطرته على األوضاع الداخلية،  عسكريالثورة، دلل على أن النظام ال

 وبين تداعيات ذكري الثورة.  حقيبة الخارجيةتغيير خاصة والقطري 

مع مراعاة صعوبة إعطاء وزن كبير لهذا العامل حيث أن تغييرا بحجم وزارة الخارجية ال يمكن أن يتم كمجرد رد 

جية القطرية، فعل ألحداث يوم واحد في بلد آخر، دون أية عالقة تذكر بين حجم الحراك الثوري و وزارة الخار

فضال عن إعداد الوزير الجديد لمنصبه على مدار عام كامل كما سبق ذكره، و خاصة أن توجهات ملف السياسة 

 الخارجية القطرية تتركز بالمطلق في يد األمير.

 

 التغيير الوزاري والسياسة القطرية تجاه الثورة المصرية:: ًاثالث

ضوء التغيير الوزاري القطري، تبرز عدة سيناريوهات للسياسة  فيما يتعلق بالموقف من الثورة المصرية، في

 القطرية:الخارجية 

 

 :السيناريو األول: التصالح مع النظام المصري

ب عقد مصالحة اقليمية بين مصر وتركيا وقطر برعاية امن الشواهد  تدلل على اقتريرى البعض أن هناك عدد 

على المنطقة، ورغبة الرياض في اتمام تلك المصالحة للتفرغ سعودية، بسبب االزمات األخيرة التي تتعرض 

السورية واليمنية والتي تعد من أولويات السياسية الخارجية السعودية في هذه المرحلة، لكن يظل  تينلالزم

الموقف من جماعة اإلخوان المسلمين هو العائق األكبر لعدم انهاء الخالفات بين األطراف الثالثة، فسياسيًا 

                                  
 لرابطكيف تدير دول الخليج عالقاتها مع روسيا بعد تدخلها في سوريا، موقع ساسة بوست ا( 4)

http://www.sasapost.com/russia-gulf/
http://www.sasapost.com/russia-gulf/
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على التحالف مع جماعة اإلخوان المسلمين ما لم يكن لدى الحفاظ و تركيا أقطر ون من الصعب على سيك

 البقاء على هذا التحالف ودعمه.ل هموراق ضغط او مصالح متبادلة مع الحلفاء، تدفعأالجماعة 

لداعم لإلخوان، ومن لتقارب مع القاهرة، والتخلي تدريجيًا عن موقفها اا في تفكر الدوحة قدماً أن  ولذلك يمكن

الجماعة على  ةعدم قدر، وخاصة مع ثم يتحول التحالف مع الجماعة إلى تعاطف إنساني فقط وليس سياسيًا

بعد  وخاصةسياسيًا على حلفائها،  ئًاصبحت تمثل عب، وأ7100المام منذ االنقالب العسكري في يوليو لالتقدم 

 عمل الجماعة.في إلى حد االنقسام الشديد  والتي وصلت بعض قياداتهاالخالفات الداخلية بين 

 

 بقاء التحالف مع اإلخوانمع  قطريةر السياسة الالسيناريو الثاني: تغّي

يستند هذا االحتمال على أن العالقة بين جماعة االخوان وقطر تاريخية ولن تتغير في القريب لعدة أسباب 

ين أفكار الجماعة، وكذلك رغبة الدوحة في ابقاء منها التقارب األيديولوجي بين نظام الحكم في الدوحة وب

ملفات مهمة في المنطقة في يدها ومن أبرزها ملف جماعات اإلسالم السياسي وعلى رأسها جماعة اإلخوان 

أوراق ضغط مهمة إقليميا وخليجيًا، وخاصة في مواجهة دول خليجية تمثل تهديدًا  من المسلمين، لما يمثل لها

ر هو أن جماعة اإلخوان ورغم حالة التراجع التي وصلت لها في اآلونة األخيرة إال أنها تظل خآللدوحة، وثمة أمر 

لديها بعض االوراق المهمة التي ستدفع قطر لالبقاء على هذا التحالف، ومنها أن الجماعة تعد الحركة األكبر 

يا، واليمن، وكذلك المكانة عربية مثل تونس والمغرب وليب نظمفي قوي في العالم اإلسالمي، ولديها تواجد 

 ابقاء التحالف كما هومن شأنها هذا العوامل والدينية للجماعة عند جمهور كبير من االسالميين في العالم، 

 .عليه

وطبقًا لهذا السيناريو، ستعيد الدوحة رسم سياستها الخارجية فيما يتعلق بالوضع ربما في سوريا بعد الزيارة 

األمير إلى روسيا، وأيضا بعد رفع العقوبات السياسية واالقتصادية الغربية عن إيران األخيرة التي قام بها 

 .5والتي ستكون وجهة بديلة للغرب عن دول الخليج العربي

 

 :القطريةالخارجية السياسة  استمرارية :السيناريو الثالث

االقتصادية الناجمة عن انخفاض  ند هذا التصور على أن التعديل الوزاري في األصل جاء ليتعامل مع األزمةتسي

ن الملفات الشائكة في العالقات القطرية الخارجية تظل بيد أل ،تم تغيير وزير الخارجيةلو سعار النفط، حتى أ

                                  
  الرابطقطر هل تراجع سياسيتها الخارجية ، موقع قناة الغد  (5)

http://alghad.tv/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9/
http://alghad.tv/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9/
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إعادة وزارت، يهدف إلى تقليص النفقات والقدام على فكرة دمج اإلأن  كمااألمير تميم وليس وزير الخارجية، 

ة ستثمار القطري، وليس على السياسالخطوة سيكون لها األثر المباشر على االهذه الهيكلة اإلدارية، وأن 

 .6الخارجية القطرية

 

 خالصة:

عادة إاحتمال  فإننا نرىهة االحتماالت الثالثة ربما لوجود أسباب واقعية ومنطقية لتحقق كل منها، ارغم وج

 خالل المرحلةهو االحتمال األقرب المسلمين رسم السياسة الخارجية لقطر مع االبقاء على التحالف مع اإلخوان 

بين الطرفين، ونظرًا لوجود نوع من االستقرار في توجهات السياسة لطبيعة العالقة الخاصة  نظرًا، القادمة

الخارجية القطرية منذ منتصف التسعينيات وحتى اآلن، وكذلك أمام متانة التحالف القطري مع تركيا، وحرص 

 اإلخوان المسلمين.الدولتين على دعم 

إال أن األمر ال يعني أن هذا الدعم سيكون مفتوحًا أو بال نهاية، ولكن ستكون هناك مراجعة لحدوده ونطاقه، 

ومستوياته، ومدى االستمرار فيه، ويصبح األمر رهنًا، في جانب منه، بمدي قدرة الجماعة على تجاوز أزمتها 

ك في قدرتها على تغيير المعادلة في الملفات اإلقليمية عامة، الداخلية، وإعادة النظر فى سياساتها، وكذل

 والملف المصري خاصة، والذي يشكل حجر الزاوية في مجمل التحوالت اإلقليمية.
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