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أهنا ىف صعودها  اخلالية، غري  العقود  – القطرية خالل  املرصية  العالقات  هبا  تعرجات خمتلفة مرت 
املنافذ  وسد  اجلوية،  األجواء  وغلق  الدبلوماسية،  القطيعة  حد  تبلغ  مل  واعتداهلا،  جنوحها  وهبوطها، 
القرارات  العقود اخلالية. فقد جاءت  بلغته أخريا، ىف ظل أزمة تعد األشد واألعتى خالل  البحرية، كام 
السعودية،  العربية  اململكة  من  كل  اختذهتا  مماثلة  قرارات  مع  بالتزامن   ،2017 يونيو   5 فجر  ىف  املرصية 
أو  تتخذ موقفا عابرا  إراداهتا، ال  البحرين، وبدت مرص ىف ذلك وكأهنا جتسد  ودولة اإلمارات، ومملكة 
اجتاها استثنائياًا إعامالاً القرتاب الفرصة، وذلك ىف ظل االهتامات التى طاملا وجهتها القاهرة إىل الدوحة، فيام 
خيص تعاطيها مع األوضاع الداخلية املرصية، واستضافتها وتسخري منابرها وقنواهتا وصحفها جلامعات 
شتى مركزها عنارص من مجاعة اإلخوان، جتتمع عىل رفض النظام السياسى املرصى ومعارضته، وتؤجج 
مشاعر املواطننی حياله، عرب أساليب وأدوات ال تتناسب مع مراعاة العالقات الطبيعية بنی الدول، التى 

حتتفظ بروابط أخوية أو عالقات دبلوماسية.

وقد أعلنت اخلارجية املرصية، بعد صدور قرارات قطع العالقات مع الدوحة ىف بيان رسمي، أن ثمة 
قناعة مرصية بأن قطر تدعم »اجلامعات اإلرهابية« التى تستهدف أمن واستقرار الدولة املرصية واإلقليم، 
وىف مقدمتها مجاعة اإلخوان اإلرهابية، وكذلك »تنظيم القاعدة«، و»داعش«، كام تساند، ماليا وإعالميا، 
جمموعات ترتبط بطهران تستهدف أمن واستقرار اململكة العربية السعودية، كام أن قطر تنتهج حيال مرص 
التى باءت بالفشل، خالل الفرتات  الودية  تثنيها عن ذلك حماوالت مرص وسياساهتا  العداء«، ومل  »هنج 

املاضية. 

ومع أن القرار املرصى حيال قطر، والتصعيد غري املسبوق ىف العالقات، والذى مهد إليه وكان نذيرا 
البلدين،  ىف  احلاكمنی  النظامنی  إدراكات  ونمط  خلفيات  وتباين  املتبادل،  اإلعالمى  التعاطى  طبيعة  به، 
وطبيعة األيديولوجيات السائدة، واختالف املرشوعات اإلقليمية ما بنی دعم قطر للتنظيامت دون الدولية 
استقرار  عىل  واحلفاظ  املبارش،  االنخراط  عدم  اسرتاتيجيات  مرص  وانتهاج   ،Non-state actors
الدول، وعدم دعم اجلامعات اإلرهابية املتطرفة. غري أنه عىل ما يبدو أن احلسابات املرصية التى أجلت 
ا للوساطة، وسعى للتهدئة بنی اجلانبنی،  قرار قطع العالقات ارتبطت باملحدد اخلليجي، الذى مارس أدواراً
عىل نحو متقطع، بام حيول دون تفجر أزمة بنی اجلانبنی، إال أن التصعيد بنی بعض بلدان اخلليج وقطر عىل 

مصر وقطر
 محركات قطع العالقات ومساراته املحتملة
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خلفية اهتامات ال تتناقض أو تتعارض مع تلك التى طاملا وجهتها القاهرة للدوحة، جعل القرار املرصى 
تتخذ  لدول عربية  بمواقف مجاعية  وإنام ىف سياق متصل  الرسب،  ليغرد خارج  منفرد،  إطار  يأتى ىف  ال 
مقاربات مغايرة السرتاتيجيات التحرك القطرية عىل ساحات هذه الدول املحلية، إعامال لبدء السيادة، أو 

ا من مبدأ حسن اجلوار. عىل مسارح العمليات امليدانية ىف اإلقليم، انطالقاً
توتر ممتد ال مرحيل

مل يرتبط التوتر املرصى – القطرى بمحطات التصعيد األخري الذى وسم العالقات منذ وصول الرئيس 
املرصي، عبد الفتاح السييس، كام أنه ال يتعلق بفكرة سقوط حكم اإلخوان، بحسبان أن الدوحة وأنقرة 
ا ضلعى الدعم حلكم اجلامعة اإلرهابية، وإنام للتوتر والتصعيد املتبادل أساس سابق، وخلفيات  شكال معاً
ُمرّحلة، وحلقات ممتدة تعود إىل منتصف تسعينيات القرن اخلايل، حيث يضطلع املحرك التارخيى الذى 
يتداخل مع املتغري القيادى احلاكم ملسار العالقات بأدوار بارزة ىف صوغ نمط العالقات بنی اجلانبنی، وما 

اتسمت به من توترات وتطورات دراماتيكية طيلة السنوات املاضية. 
فقد شاب عالقات البلدين وروابطهام تدهور متصاعد احلدة ومتعدد املستويات منذ منتصف العقد 
األخري من القرن اخلايل، وذلك حينام بلغ سدة السلطة، محد بن خليفة، ىف قطر بديال عن الشيخ الوالد 
خليفة بن محد، وبدت مرص ىف حينها أقرب إىل السلف منه إىل اخللف، ألسباب متعددة يتداخل الشخىص 
القاهرة  تستمرؤها  مل  التى  وظروفها،  ذاهتا  السلطة  انتقال  عملية  سياق  إىل  باإلضافة  السيايس،  مع  فيها 
القاهرة أقرب ألطراف عربية أخرى  ومل تستسيغ ما صاحبها من إجراءات غري طبيعية، جعلت موقف 
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ا  خصوصاً سلبياًا،  منحنى  تأخذ  العالقات  بدأت  بعدما  وتكاملت، سيام  معها  القاهرة  مصالح  انسجمت 
مع بعض الغيوم التى كست العالقات بنی الرياض والدوحة، ألسباب متنوعة. هذا ىف وقت تراوحت 
ا أو الرصاع املحكوم سمة  فيه العالقات بنی بعض دول اخلليج وقطر بنی مٍد وجزر، وإن بدا التوتر مكتوماً
العالقات، ىف كثري من األحيان، بيد أن الوضع مع القاهرة بدا خمتلفا نسبيا فهى البعيدة جغرافيا، وال ترتبط 
بأطر العضوية ىف جملس التعاون اخلليجي، وتشكل قوة إقليمية يمكن مزامحتها بأدوات إعالمية ومالية عىل 

النفوذ ىف مناطق اجلوار.
وقد تداخلت مع ذلك األدوار التى لعبتها قناة اجلزيرة وطريقة وفلسفة تغطيتها السياسية، وما تالها 
التوتر  لتزداد مساحات  الدوحة،  منابر إعالمية وقنوات فضائية ومؤسسات صحفية داخل وخارج  من 
النفوذ واملكانة بنی  الطويلة« ىف معارك  املعلنة واملكشوفة، فلم يعد هناك إمكاينة لعدم توظيف »األذرع 
القاهرة والدوحة، التى بدا وكأهنا تتمرد عىل أدبيات و»نظريات الدور« واملكانة اإلقليمية، سيام ىف العقد 

األخري من حكم الرئيس املرصى األسبق، حسنى مبارك. 
قوميا  حياته  بدأ  كونه  السابق،  األمري  منها  جاء  التى  اخللفية  عن  ومواسمه  التوتر  فصول  تنفصل  ومل 
نارصيا، ثم حتول إىل إسالمى أقرب إىل التحالف مع تيار اإلخوان اإلرهابى، ومع قيام الثورات العربية، 
اجتهت قطر إىل الرهان عىل تيارات اإلسالم السيايس، وىف مقدمتها مجاعة اإلخوان، وذلك ىف منحى خمتلف 
الرغم من أن وصول اإلخوان حلكم مرص قد أسهم ىف  الدول اخلليجي. وعىل  العديد من  عن سياسات 
حتسن العالقات، غري سقوط حكمهم، ثم وصول األمري متيم بن محد إىل السلطة مبارشة، ورغم الرهان عليه 
الختاذ مقاربات خمتلفة حيال القاهرة، فإن تغري القيادات وثبات االسرتاتيجيات أعاد العالقات بنی اجلانبنی 
إىل »مربع الصفر«، سيام أن هذا مل يقرتن فحسب بنمط سياسات قطر الرافضة إىل سقوط حكم اإلخوان 
املسلمنی واجتاهاهتا املعادية للنظام السياسى املرصى بعد ذلك، وإنام تداخل ذلك مع اشتداد مساحات التباين 
وتعاظم مظاهر التناقض املركب بنی البلدين حيال مسار التفاعالت ىف العديد من الساحات اإلقليمية، حيث 

ا مركزية ىف دعم املعارضة املسلحة ىف بؤر التوتر والرصاع باإلقليم.  لعبت قطر أدواراً
استهداف الدولة  املرصية

أو  املرصية  الشدة  أوقات  ىف  القاهرة  وبدت  امللفات،  من  العديد  مع  وتشابكت  األزمات  امتدت 
اخلليجية أقرب ما تكون إىل دولة خليجية شاءت األقدار أال تقع حدودها عىل اخلليج العريب، وإنام طالت 
فتشابكت  الغرب،  جهة  من  السعودية،  العربية  اململكة  حيد  الذى  األمحر  البحر  بطول  الرشقية  حدودها 
الروابط وتعاظمت، وأضحت حمركا لعدم تصعيد القاهرة مع الدوحة، مراعاة لتقاليد وأسس عالقات 
– خليجية تتسم باخلصوصية. وعىل الرغم من قيام كل من السعودية والبحرين واإلمارات ىف  خليجية 
عام 2014، بسحب السفراء من الدوحة. فإن القاهرة مل تقدم عىل هذه اخلطوة، وحافظت عىل عالقاهتا 

الدبلوماسية مع قطر، رغم مظاهر وملفات التوتر املعقدة واملرتاكمة منذ سنوات. 
هذا عىل الرغم من أن قطر عملت عىل استهداف النظام السياسى املرصى ىف مرحلة ما بعد 30 يونيو، 
عرب أدوات سياسية ودبلوماسية وإعالمية، وصاغت حتالفات مع أنقرة من أجل حماولة حمارصة القاهرة 
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عىل الساحة الدولية، وبالتنسيق مع بعض القوى الرئيسية، سيام داخل الواليات املتحدة األمريكية، وعرب 
عمل مكثف مع العديد من العنارص داخل اإلدارة األمريكية، ومن خالل وسائل إعالم وأدوات ضغط 

خمتلفة، مل حتبطها سوى اجلهود املقابلة واملتزامنة من جانب كل من مرص والسعودية واإلمارات. 
املناورة  وقد وفرت قطر مساحات للتصعيد بنی اإلخوان والدولة املرصية، كوهنا زادت من هامش 
وأتاحت األدوات الالزمة للتصعيد السياسى واإلعالمى واألمني، ارتبط ذلك بقناعة سابقة لدى القيادة 
القطرية بواقعية »املرشوع اإلخواين« وقدرته عىل التحقق، ىف ضوء وصول حزب العدالة والتنمية ىف تركيا 
إىل سدة احلكم، وتنامى نفوذ مجاعة اإلخوان ىف أقطار عربية عديدة، وبالتاىل باتت الدوحة عىل قناعة بأن 
ا سياسياًا ومجاهريياًا يفوق ما لدى أطراف عربية أخرى، بام يمكنها من القدرة أن تتزعم »املرشوع  لدهيا نفوذاً

اإلسالمي« ىف اإلقليم.
هوة  جتسري  ىف  بناءة  بأدوار  باالضطالع  عديدة،  مراحل  عرب  السعودية،  العربية  اململكة  قامت  وقد 
بن  اهلل  عبد  الراحل،  السعودية  ملك  دعوة  من  علنى  بشكل  بدا  الذى  النحو  عىل  اجلانبنی،  بنی  اخلالف 
بالده  تأييد  من  باحلد  متيم  األمري  خالهلا  تعهد  وقطر،  مرص  من  كل  بنی  مصاحلة  عقد  إىل  العزيز،  عبد 
قرارا  قطر  أصدرت  املصاحلة،  وبعد  اخلليج،  لدول  اإلعالمية  لالنتقادات  حد  ووضع  اإلخوان،  جلامعة 
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برتحيل عدد من قيادات اإلخوان من أراضيها، بام أحدث حالة من االرتباك ىف املحتوى الذى تقدمه قناة 
الدوحة لتعديل  القيادات ىف السعودية والكويت واإلمارات ممارسة ضغوط عىل  اجلزيرة. وقد حاولت 
مسار العالقات مع مرص، سيام ىف ظل بعض الترصحيات الودية من جانب الرئيس املرصى حول رفضه 
طبيعة التعاطى اإلعالمى حيال قطر. غري أن انفالت األداء اإلعالمى القطرى قابله أداء إعالمى مرصى 
يستهدف الدوحة وقياداهتا، بام حال دون القدرة عىل توفري أرضية متامسكة للوقوف عليها لبحث مسار 

خمتلف للعالقات.
دعم العنارص اإلرهابية

ارتبط بعضها  التى  العمليات اإلرهابية  الكثري من  يونيو 2013  بعد  ما  شهدت مرص خالل مرحلة 
بتنظيم »بيت املقدس«، الذى أعلن مبايعته لتنظيم داعش، كام ارتبط بعضها اآلخر بتنظيامت عديدة أثبتت 
مرص  تعرضت  وقد  اإلخوان.  بجامعة  بأخرى  أو  بصورة  ترتبط  عنارص  عليها  القائمنی  أن  التحقيقات 
خالل الفرتة من يوليو 2014 وحتى يناير 2017، إىل أكثر من ألف عملية إرهابية، تركزت ىف البداية ىف 
حمافظة شامل سيناء، ثم امتدت إىل العديد من املدن املرصية لتستهدف املقارات األمنية، واملنشآت احليوية، 
والشخصيات العامة، ثم الكنائس واملواطننی األقباط. وقد اعتمدت اسرتاتيجية اجلامعات اإلرهابية ىف 
اجليش  الضحايا من  إمجاىل عدد  بلغ  اجليش والرشطة بشكل أسايس، حيث  قوات  استهداف  مرص عىل 
والرشطة ىف الفرتة من 30 يونيو 2013 وحتى 25 يناير 2017 نحو ٩00 عنرص من قوات األمن )جيش 

ورشطة(. 
التفجريات  من  العرشات  املسئولية عن  اإلرهابية  اإلخوان  لت مجاعة  قد محَّ املرصية  احلكومة  وكانت 
وعمليات العنف التى استهدفت أكمنة الرشطة واجليش، واملؤسسات واملقار األمنية، ومن ضمنها التفجري 
، وأكثر من  بسيارة مفخخة الذى استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية ىف املنصورة بدلتا النيل، وأوقع 16 قتيالاً
ها مجاعة إرهابية مل يتوان الشيخ  140 جرحيااً. وعقب سقوط نظام حممد مرسى، وحظر مجاعة اإلخوان، وعدِّ
يوسف القرضاوى، الذى حيمل اجلنسية القطرية، ىف انتقاد النظام املرصي، بل ودعا املرصينی إىل مقاطعة 

االنتخابات الرئاسية، وردت مرص عىل ذلك بمطالبة السلطات القطرية بتسليمه للمحاكمة ىف مرص.
العمليات اإلرهابية  العديد من  بالضلوع ىف  القطرى  اهتامات رصحية للجانب  القاهرة  وقد وجهت 
التى شهدهتا القاهرة، عىل النحو الذى رصح به مندوب القاهرة ىف جامعة الدول العربية ىف فرباير 2015، 
العربية،  “للتشاور” إثر خالف نشب خالل اجتامع للجامعة  بام أدى إىل استدعاء قطر سفريها ىف مرص 
حيث  مرصيااً،  قبطيا   21 ذبحه  بعد  ليبيا  ىف  داعش  تنظيم  استهدفت  التى  املرصية  اجلوية  الرضبة  بسبب 
رد مندوب مرص لدى اجلامعة العربية عىل حتفظ قطر عىل بند ىف بيان أصدرته اجلامعة يؤكد »حق مرص 
الدوحة بـ»دعم اإلرهاب«،  الدفاع الرشعى عن نفسها وتوجيه رضبات للمنظامت اإلرهابية« باهتام  ىف 
وذلك ىف مواجهة علنية بنی البلدين مل تغب عن اجتامع دول جملس التعاون، الذى أوضح ُبعد قطر عن 
هذه االهتامات، لكنه ما لبث أن غري موقفه بسبب التحرك السعودى - اإلماراتى مؤكدا تأييده التحرك 

العسكرى املرصى ضد التنظيم اإلرهابى ىف ليبيا.  
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املعطيات  هذه  تفرس  ربام 
وزارة  ــيــان  ب واملــدخــالت 
قرار  بشأن  املرصية  اخلارجية 
العالقات مع قطر، حيث  قطع 
ما  عىل  املرصى  القرار  ُأسس 
»احلكم  قبل  من  إرصار  اعترب 
القطرى عىل اختاذ مسلك معاٍد 
املحاوالت  مجيع  وفشل  ملرص، 
التنظيامت  دعم  عن  إلثنائه 
تنظيم  رأسها  وعىل  اإلرهابية، 
ــوان اإلرهــابــى، وإيــواء  اإلخ

قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية ىف عمليات إرهابية استهدفت أمن وسالمة مرص«، وأكد بيان وزارة 
اخلارجية أن قرار قطع العالقات الدبلوماسية يرجع إىل ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم 
العمليات اإلرهابية ىف سيناء، فضال عن إرصار قطر عىل التدخل ىف الشئون الداخلية ملرص ودول املنطقة 

بصورة هتدد األمن القومى العربى. 
املستوى اإلقليمى للتوترات واخلالفات

منهام  كل  وزادت  القاهرة،  حيال  التصعيد  ضلعى  وأنقرة  الدوحة  شكلت  اإلقليمى،  املستوى  عىل 
بعض  مارستها  التى  الضغوط  مواجهة  ىف  احلركة  مساحة  من  وضاعفت  املناورة،  هامش  من  لألخرى 
القيادة ىف  القيادي، حيث ترتبط  الدول العربية لتغيري هذ السياسات، وقد استند ذلك عىل أدوار املتغري 
اإلقليمية  املستويات  عىل  هلا  وتروج  اإلرهابية،  اإلخوان  مجاعة  مع  متشابكة  وروابط  بعالقات  اجلانبنی 
والدولية، عرب اسرتاتيجيات متنوعة. وبينام كانت العالقات تتوطد وصوال إىل اإلعالن عن إقامة قاعدة 
عسكرية تركية ىف الدوحة، فإن مشرتك التوجهات السياسية حيال النظام املرصى اضطلعت بدور مركزى 
ىف العمل املشرتك عىل دفع حركة محاس للتصعيد ضد املصالح املرصية، بعدما أسهمت سياسات الدولتنی 

ىف مضاعفة هامش املناورة أمام احلركة ىف مواجهة احلكومة املرصية. 
وعىل جانب آخر، فإن قطر اجتهت لتحسنی العالقات مع طهران، والتى عادت عالقاهتا مع القاهرة 
السابق، أمحدى  الرئيس  قيام  قد شهدت  كانت  أن  بعد  اإلخوان، وذلك  بعد سقوط حكم  الصفر  ملربع 
نجاد، بزيارة القاهرة وألقى خطاَبا ىف األزهر، هذا فيام قام الرئيس األسبق، حممد مرسى، بزيارة طهران 
حلضور قمة املؤمتر اإلسالمي. وىف الوقت الذى نظرت فيه قطر إىل اضطالع مرص بأدوار بارزة عىل الساحة 
مشرتك  بشكل  تم  حيث  بطهران،  عالقاهتا  لتوثيق  اجتهت  فقد  ملصاحلها،  هتديدا  ذلك  باعتبار  اإلقليمية 
استثامر حقول النفط والغاز ىف املياه القريبة من حدود البلدين. وىف الوقت الذى كانت تتصاعد فيه نذر 
بالرئيس حسن  باالتصال  مايو 2017،  قام األمري متيم، ىف 27  – القطرية،  املرصية  العالقات  التوتر ىف 

روحاين، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه.
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األفريقي،  املحيط  وىف 
ملرص  بالنسبة  شكل  والذى 
خالل السنوات األخرية دائرة 
حركة حيوية، حاولت القيادة 
املرصية إعادة االندماج فيها، 
مبادرات واسرتاتيجيات  عرب 
املــرصى  ــراط  ــخ االن تعيد 
حيث  الــســوداء،  القارة  ىف 
مرصية  تقديرات  ــارت  أش
قطرية  حتركات  ثمة  أن  إىل 
مع  املرصية  العالقات  لتأزيم 
وإثيوبيا،  السودان  من  كل 
القطرى  األمري  قام  فاألخرية 
بزيارهتا مؤخرا، كام أرسل من 
الشيخ  خارجيته،  وزير  قبل 
ثانى  آل  عبدالرمحن  بن  حممد 
الوقت  ىف  هــذا  لزياراهتا، 
وسائل  فيه  أعربت  ــذى  ال
قلقها  عــن  مرصية  ــالم  إع
سد  موضوع  يصبح  أن  من 
التجاذبات  من  جزءا  النهضة 
السياسية مع الدوحة، سيام أن 
الدوحة  بنی  العالقات  تطور 
وأديس أبابا ىف هذا التوقيت حيمل -وفق اجتاهات مرصية- رسائل دعم ملوقف إثيوبيا بشأن سد النهضة، 

ا لتهديد أمن مرص القومي.  الذى أنشئ لتخزين كميات كبرية من مياه هنر النيل، عىل نحو يشكل مصدراً
وقد نقلت وسائل إعالم عن دبلوماسى رفيع املستوى ىف القاهرة قوله إن مرص تنظر إىل دخول قطر 
عىل خط أزمة سد النهضة بجدية تامة، ألن ذلك “هتديد رصيح ألمننا االسرتاتيجى من اجلنوب”. وقال 
السفري حممد عاصم، سفري مرص السابق ىف أديس أبابا، إن “أى حماوالت قطرية للمساعدة ىف تغليب طرف 

عىل طرف ىف مفاوضات سد النهضة لتهديد أمن مرص املائي، يعد بمنزلة إعالن حرب”.
وقد شكلت ليبيا، ىف مسار مواز، أحد أسباب القضايا العالقة ىف ملفات التوتر بنی القاهرة والدوحة، 
تلقى دعاماً  القومى املرصى  التى تستهدف األمن  العديد من اجلامعات اإلرهابية  أن  القاهرة  تعترب  حيث 
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ا من امليليشيات اإلرهابية ىف ليبيا، وعىل رأسها اجلامعة الليبية املقاتلة، وأنصار  قطرياًا. فقد دعمت قطر عدداً
الليبية، ووفرت الدوحة الغطاء السياسى واملاىل لإلرهابينی  الرشيعة، وجمالس شورى ىف عدد من املدن 
لدور  وتعزيزها  الليبى،  الوطنى  اجليش  لقتال  املستمرة  ودعواهتا  الليبية،  الدولة  مؤسسات  مواجهة  ىف 
امليليشيات ىف مواجهة الدولة. وبدورها اهتمت وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل، باحلكومة الليبية املؤقتة، 
قطر بدعم اإلرهاب، معربة عن تأييدها لقطع أربع دول عربية عالقاهتا الدبلوماسية مع الدوحة. وأكدت 
وزارة اخلارجية ىف احلكومة الليبية املؤقتة دعمها لإلجراءات التى اختذهتا هذه الدول صونا ألمنها الوطنى، 

موضحة أن ليبيا عانت كام عانت الدول الشقيقة من التدخالت السافرة لدولة قطر.
السياسى،  والفوران  الفيضان  منسوب  بلغ  قد  والدوحة  القاهرة  بنی  التوتر  فإن  ماسبق،  عىل  وبناء 
قريبة، ولكن مسارات  بالرضورة  ليست  التهدئة  احتامالت  أن  يعنى  بام  ألسباب حملية وإقليمية ودولية، 
التصعيد بطريقة أكثر من ذلك ستواجه بتحديات عديدة منها، أعداد العاملة املرصية املوجودة ىف قطر، إذ 
حتتل األخرية املركز الرابع بعد السعودية والكويت واإلمارات، هذا ىف حنی متثل حتويالهتم البنكية املرتبة 
ا شهرياًا، وفق إحصائية غري رسمية. كام أن قطع العالقات االقتصادية سيغدو أكثر  األوىل بنحو 463 دوالراً
صعوبة، سيام أن حجم االستثامرات القطرية ىف مرص بلغ 18 مليار دوالر. وىف يونيو 2016، صدر تقرير 
عن البنك املركزى املرصي، حتدث عن تنامى االستثامرات القطرية لدى القاهرة، إذ احتلت الدوحة املركز 

الثانى حمل السعودية بإمجاىل استثامرات يقدر بنحو 104.8 مليون دوالر ىف أوائل عام 2016.
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املرصى  فاملوقف  احلالية،  القطرية  بالقيادة  يرتبط  لن  العالقات  ىف  حتسن  أى  فإن  املقابل،  ىف  أنه  بيد 
عىل  تعليقا  القطرية،  اخلارجية  عن  الصادر  البيان  أن  كام  السابقة،  املعطيات  كل  رغم  مترسعا  يأتى  مل 
قرارات قطع العالقات، جتاهل اإلشارة إىل مرص، مكتفيا بالقول “أعربت قطر عن أسفها لقرار السعودية 
الدوحة”، وهو ما يشري إىل مستوى تعقيد وتأزم  الدبلوماسية مع  العالقات  واإلمارات والبحرين قطع 
موقف البلدين. ففى السابق علق مدير العمليات هبيئة قطر لألسواق املالية، عيسى الكعبى، عىل اخلالف 
“السياسة ال تدخل ىف االقتصاد”، ورد حمرم هالل، رئيس جملس األعامل املرصى  السياسى مع القاهرة 
القطرى، “التبادل التجارى ليس له عالقة باخلالف السيايس”، بيد أنه من الواضح أن التطورات األخرية 

جتعل ترصحيات املسئولنی تراوح مكاهنا، وفق املعطيات السابقة واملؤرشات الراهنة.
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