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 تحول التفاعالت يف الشرق األوسط: ماذا عن مصر وقطر؟
 براءة الحمدو 

اتخذت بعض الدول العربّية   2021دخول الرئيس األمريكي جو بايدن عتبة البيت األبيض في يناير/ كانون الثاني  مع  

 من حالة الجمود السياس ي التي كانت  
ً
جملة قرارات حملت معها تغيرات جديدة في توجهاتها الخارجية، وكسرت جانبا

 في املنطقة العربية، حيث انعقدت القمة ال  
ً
يناير    5جلس التعاون الخليجي في مدينة العال السعودية في  مل  41سائدة

، وشهدت مرحلة ما قبل القمة العديد من االتصاالت واملباحثات واملناقشات وخاصة بين قطر والسعودية 2021

على  رت 
ّ
أث متعاقبة  ِصَدامات  عليه  وترتب  الخليجي،  البيت  بتصّدع  تسبب  الذي  النزاع  حل  في  الطرفين  من   

ً
رغبة

 طقة باملجمل والتي دامت لثالث سنوات متواصلة، بعد أزمة حصار قطر. املن

وبما أّن السعودية حليفة مصر اإلستراتيجية كان ال بّد من انفراٍج في العالقة بين قطر ومصر بالتزامن مع حل النزاع 

ه توّجه دولي إلعادة النظر في مشاكل الشرق األوسط، التي
ّ
كان أبرزها خالف مصر    الخليجي، األمر الذي ُيفّسر بأن

 والسعودية مع قطر. 

وعلى ما يبدو أّن الواليات املتحدة وراء ما يجري في املنطقة، وبالتالي يمكن اعتبار خطابات الوعيد والتهديد األمريكية 

 كانت الدافع األكبر لسلسلة التغيرات التي شهدتها املنطقة وخريطة التحالفات والتفاعالت التي تشهدها. 

، رغم الرهانات اإلعالمّية التي استبعدت    وفي سياق
ً
 الفتا

ً
هذه التغيرات، شهدت العالقات "املصرية القطرية" تطورا

 2013هذا التقارب بعد تبادل االتهامات عبر وسائل اإلعالم لكال الطرفين، والتي استمرت لعدة سنوات بعد انقالب  

لحاكم في مصر إلحياء اتصاالته مع قطر من جديد، الذي شهدته مصر، وكانت املصالحة الخليجية فرصة للنظام ا

 بعد التوقيع على "بيان العال". 
ً
 خصوصا

وبدأ التقارب بين القاهرة والدوحة من خالل عدة رسائل إيجابّية بهدف عودة العالقات الدبلوماسّية وطي صفحة 

جِريت مباحثات  2021  فبراير/ شباط  23الخالفات، وكان أول لقاء رسمي جمع البلدين في الكويت بتاريخ  
ُ
، حيث أ

حول اآلليات واإلجراءات املشتركة لتنفيذ املصالحة، ثم تال اللقاء زيارة وزير خارجّية قطر ملصر للمرة األولى في شهر  

 خطّية" إلى السيس ي َمَفاُدها الحرص على تعزيز ودعم العالقات الثنائية بين البلدين. 
ً
 معه "رسالة

ً
 مارس/ أذار، حامال
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ياق يمكن القول أّن حاجة مصر للمصالحة مع قطر تعود ألسباب اقتصادية أكثر منها سياسّية كونها تعاني وفي الس 

 بسبب جائحة كورونا، وتعزيز العالقات مع قطر يمكن أن 
ً
من تراجع االستثمار األجنبي، وتفاقمت األوضاع سوءا

ة مع وجود أكثر من ربع مليون مصري يقيمون يساهم في تخفيف حدة األزمة االقتصادية التي تعاني منها مصر، خاص

في قطر ويمكن أن تساهم زيادة تحويالتهم في دعم االقتصاد املصري، عدا عن االستثمارات القطرّية سواء الحكومية 

أو الخاصة والتي واجهت العديد من التحديات خالل السنوات السبع املاضية، ولكنها لم تتوقف مثل شركة الديار  

مليارات دوالر، كما ساهمت شركة قطر للبترول في إطالق    3ي حافظت على مشروعاتها البالغ مجموعها القطرية الت

 . 2019مليار دوالر وذلك في عام  4.4الشركة املصرية للتكرير بقيمة 

الدعم  من   
ً
مزيدا سيفتح  الدبلوماسّية  العالقات  واستئناف  لقطر  مصالحتها  من  األكبر  املستفيد  هي  مصر   

ً
إذا

صادي واالستثمار في العقارات، والسياحة والطاقة والبنوك، وربما على مستوى الصناعة العسكرية عبر شركة االقت

 برزان القابضة اململوكة لوزارة الدفاع القطرية.

 انعكاسات التقارب املصري القطري ىلع املنطقة:
البل ليس فقط على مستوى  إيجابّية  انعكاسات  له  كان  القطري  املصري  ملفات  التقارب  العديد من  بل على  دين 

 يستطيع به التنسيق بين املحاور اإلقليمّية التي حددت  
ً
 بارزا

ً
 إقليمّيا

ً
املنطقة بالعموم، ألّن كال البلدين يمارس دورا

خارطة الّتحالفات األخيرة، حيث قامت مصر وقطر بدور كبير أثناء العدوان اإلسرائيلي على املسجد األقص ى وقطاع 

وساطة" بين حماس و"إسرائيل" من أجل وقف إطالق النار، وكانت القضّية الفلسطينّية نقطة جوهرية  غّزة، في "ال

 في التقاء الطرفين )القاهرة والدوحة( وتعزيز االتصاالت املباشرة فيما بينهما.

هرة بالقلق ويرى مراقبون أّن سبب عودة "مصر" ملمارسة دور في وقف الّتصعيد على غّزة يعود باألساس لشعور القا 

من السياسة الخارجّية اإلماراتّية التي تجاهلت الدور املصري اإلقليمي في العالقة مع إسرائيل، مما جعل مصر تعود 

 للملف وبقوة مدعومة بالدعم القطري في هذا امللف، للتأكيد على حضورها وتأثيرها الفاعل في هذا امللف. 

الدو  الفلسطيني، برز الحديث عن  النهضة، وبجانب امللف  في ملف سد  بين مصر وإثيوبيا  في الوساطة  ر القطري 

 خاصة وأّن الدوحة لديها عالقات جيدة مع كل من أديس أبابا والخرطوم. 
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 لنفوذهما داخل ليبيا، وخاصة مع تعدد التقارير  
ً
كما تضمنت قائمة الّتفاهمات املصرية القطرية األزمة الليبّية نظرا

د تضارب في املواقف السياسية والعسكرية بين كل من مصر واإلمارات فيما يتعلق  اإلعالمية التي تتحدث عن وجو 

الليبية من أجل تحقيق األمن  الوطنية  الكامل لحكومة الوحدة  القاهرة دعمها  الليبي، وخاصة مع إعالن  بالشأن 

 واالستقرار السياس ي.

 وعس 
ً
 وأمنيا

ً
 بين كل من القاهرة والدوحة، وتأثير هذه ومع التعدد في القضايا محل االهتمام املشترك، سياسيا

ً
كريا

امللفات ليس فقط على عالقات الدولتين ولكن على الكثير من التفاعالت في املنطقة، تبقى هناك قضايا معلقة، 

حول املوقف من جماعة اإلخوان املسلمين، وحديث اإلعالم في مصر عن قائمة من املعارضين السياسيين املصريين 

ك ملف اإلعالم سواء املصري الذي هاجم قطر بضراوة خالل السنوات السبع املاضية واتهمها بدعم في قطر، وكذل

وتمويل اإلرهاب، أو املوقف املصري من قناة الجزيرة، والتي يتهمها بإثارة األزمات في مصر؟ يضاف إلى ذلك العالقات  

 القطرية ـ التركية، وكيف ينظر إليها النظام في مصر. 

قوله في هذا السياق، أن وجود نظام يدير عالقاته الخارجية بمنطق املساومة واالبتزاز والصفقات،   لكن ما يمكن

  
ً
 ماديا

ً
مثل النظام املصري، يمكنه تجاوز خلفيات املرحلة املاضية كاملة، إذا وجد أن الطرف املواجه يوفر له مكسبا

 كان حجم هذا املكسب، وهي نفس السياسة التي تبناها مع ا
ً
لنظام اإلماراتي والنظام السعودي داعمي انقالبه أيا

 وما بعده.   2013
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