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الثورات»
«أبو
ّ

خطاب التنحي اليوم
أخيرًا ،تحولت
التسريبات واملعلومات
املتداولة منذ أسابيع
إلى حقيقة واقعة.
أمير قطر أبلغ العائلة
الحاكمة قراره التنحي
ملصلحة ابنه تميم،
على أن يكشف ذلك على
املأل في خطاب متلفز
صباح اليوم

الدوحة ـــ األخبار
أعلن الديوان األميري في قطر أمس أن
ال��ي��وم س��ي��واف��ق عطلة ع��ام��ة ف��ي ال��ب�لاد،
حيث أعلن رغبة األمير حمد بن خليفة
آل ثاني في تسليم السلطة لنجله ولي
العهد تميم بن حمد آل ثاني.
ونقلت وكالة األن��ب��اء القطرية أم��س عن
ب��ي��ان ل��ل��دي��وان األم��ي��ري ق��ول��ه إن الشيخ
ح��م��د س���ي ّ
���وج���ه ك��ل��م��ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ق��ط��ري
ال����س����اع����ة ال����ث����ام����ن����ة م�����ن ص����ب����اح ال����ي����وم
ب���ال���ت���وق���ي���ت امل���ح���ل���ي ( 05.00ب��ت��وق��ي��ت
غرينتش).
وذكر البيان أنه «تقرر اعتبار هذا اليوم
عطلة رسمية في الدولة».
وك������ان ح���م���د ق����د أب���ل���غ ف����ي وق�����ت س��اب��ق
أم���س األس�����رة ال��ح��اك��م��ة وأع���ي���ان ال��ب�لاد
قراره تسليم السلطة لنجله ولي العهد،
حسبما أعلنت قناة «الجزيرة».
وذكرت القناة القطرية أن «الشيخ حمد»
أن���ه���ى اج���ت���م���اع���ًا م����ع األس�������رة ال��ح��اك��م��ة
و«أه����ل ال��ح��ل وال��ع��ق��د» وأح��اط��ه��م علمًا
ب����ـ«ق����راره ت��س��ل��ي��م ال��س��ل��ط��ة ل���ول���ي ع��ه��ده
الشيخ تميم» البالغ من العمر  33عامًا.
ول�ل�أم���ي���ر امل���ق���ب���ل م���ن���اص���ب ع����دي����دة ف��ي
ال����دول����ة ت��ت��ي��ح ل����ه ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى ع���دد
م���ن امل���ف���اص���ل ال���ت���ي ت���ق���وي ح��ك��م��ه ،فهو
ي��ت��رأس ع���ددًا م��ن امل��ؤس��س��ات م��ن بينها
امل���ج���ل���س األع����ل����ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة وامل���ح���م���ي���ات
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،وامل��ج��ل��س األع��ل��ى للتعليم،
واملجلس األعلى لالتصاالت ،ومجلس
إدارة جهاز قطر لالستثمار ال��ذي ُي َع ّد
ال���ذراع االقتصادية األق���وى ل��دول��ة قطر،
باإلضافة إلى مؤسسات أخرى.
كذلك يشغل منصب نائب القائد العام
للقوات املسلحة القطرية ،ونائب رئيس
مجلس ال��ع��ائ��ل��ة ال��ح��اك��م��ة .وق���د أت��اح��ت
له هذه املناصب التواصل والتقرب من
ك��ب��ار ال��ع��ائ��ل��ة ووج��ه��ائ��ه��ا ،األم����ر ال���ذي
ي��ج��ن��ب��ه م���ط���ب���ات ال����وق����وع ف����ي خ�ل�اف���ات

جانبية مع هذا أو ذاك.
ووص���ف���ت ال���ـ«ب���ي ب���ي س����ي» ،ف���ي ت��ق��ري��ر
لها ،تميم بن حمد بأنه داهية سياسية.
وم����ن امل����ع����روف أن����ه م���ح���اط ب��ج��ي��ش من
امل��س��ت��ش��اري��ن وال��خ��ب��راء ال��ذي��ن «ل��ق��ن��وه»
ك��ي��ف��ي��ة اك���ت���س���اب م����واص����ف����ات ال���ح���اك���م،
ل���ك���ن ال��ج��م��ي��ع ي��ع��ل��م أن�����ه ل����ن ي��س��ت��ط��ي��ع
أن ي���ض���اه���ي ده������اء أع�����دائ�����ه ال���ل���دودي���ن
واألش�����ق�����اء ،ل�����ذا ي���ح���ت���اج إل�����ى م���زي���د م��ن
ال��ت��ح��ص�ين ال������ذي ت��س��ع��ى إل���ي���ه وال���دت���ه
الشيخة موزة التي ربحت الصراع على
تثبيت اب��ن��ه��ا ف��ي ال��ح��ك��م .ح��ك��م يحتاج
إل���ى أدوات ،ب���دءًا م��ن ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي لم
ُي َ
حسم من سيتولى رئاستها بعد إزاحة
«مايسترو» السياسة القطرية حمد بن
جاسم.
ومنذ تسريب خبر تنازل حمد بن خليفة
ع��ن ال��ح��ك��م ،أخ���ذت املعلومات ع��ن هوية
ولي العهد الجديد تتضارب .هل سيكون
اب��ن تميم «ح��م��د» اب��ن الخمس س��ن��وات،
أم أح��د أشقاء ول��ي العهد الحالي؟ ومن
سيكون رئ��ي��س الحكومة ال��ج��دي��د ال��ذي
سيخلف الرجل القوي حمد بن جاسم؟
ومن هي الوجوه الجديدة التي ستدخل
أول حكومة في عهده؟
املعلومات املتداولة تشير إل��ى إمكانية
تعيني عمه ،عبد الله بن خليفة آل ثاني،
وه����و ي��ش��غ��ل ح��ال��ي��ًا م��ن��ص��ب م��س��ت��ش��ار
للشيخ ح��م��د ،وه��و ق���ادر على اإلم��س��اك
ببعض املفاصل املعقدة وت��دوي��ر زواي��ا
ال��ع��ق��د ال��داخ��ل��ي��ة م���ن أم����ام اب���ن شقيقه،
ت���م���ي���م .وت���ش���ي���ر م���ع���ل���وم���ات أخ������رى إل���ى
إم��ك��ان��ي��ة ت��س��ل��م ت��م��ي��م رئ���اس���ة ال������وزراء
لفترة م��ح��ددة ،حتى يتمكن م��ن تثبيت
ح��ك��م��ه ،وتجنبًا ل��ل��ص��راع��ات واملنافسة
ب�ي�ن ال��ط��ام��ح�ين ف���ي ت���ول���ي ال��س��ل��ط��ة في
اإلم����ارة ،ولتأمني فترة انتقالية سلسة
َّ
على أن ُيكلف رئيس جديد للوزراء في
مرحلة الح��ق��ة .ويتولى ف��ي ه��ذه الفترة
وزير الدولة للشؤون الخارجية الحالي،

حمد وتميم في صورة من األرشيف (كريم جعفر ــ أ ف ب)

المصادر تشير
الى تعيين ابن عمه
وليًا للعهد

«أسئلة غربية» برسم األمير المقبل
إعداد صباح أيوب
اختير تميم من بني إخوته الثالثة
ملاذا
ّ
ّ
األكبر سنًا لتسلم الحكم؟ «ألن أحدهم
ُي��ك��ث��ر م���ن االح���ت���ف���ال وال���س���ه���ر ،واآلخ����ر
ي���ك���ث���ر م����ن ال�����ص��ل��اة ،وال����ث����ال����ث ي��ص��غ��ي
مستشاريه الفلسطينيني...
كثيرًا إل��ى
ّ
أما تميم ،فقد تجنب كل تلك الفخاخ»،
ن���ق���ل س���اي���م���ن ه���ان���درس���ن ف����ي «ف���وري���ن
ب��ول��ي��س��ي» ع��ن أح���د ال��س��ف��راء السابقني
في الدوحة.
م����وض����وع ت��ن��ح��ي ح���م���د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة آل
ث���ان���ي ع����ن ال���ح���ك���م ش���غ���ل ال��ص��ح��اف��ي�ين
ال���غ���رب���ي�ي�ن م���ن���ذ أن س ّ
������رب ال���خ���ب���ر إل���ى
اإلع��ل�ام ف��ي األس��اب��ي��ع امل��اض��ي��ة .أسئلة
كثيرة طرحها الصحافيون املتابعون
ل���ش���ؤون امل��ن��ط��ق��ة ع���ن أس���ب���اب ال��ت��ن��ح��ي
وم��س��ت��ق��ب��ل ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة لقطر
في عهد األمير الجديد.
ف��ي أس��ب��اب ت���رك األم��ي��ر ح��م��د السلطة،
ذك�����رت ب��ع��ض ال��ص��ح��ف األم���ي���رك���ي���ة أن
«ص ّ
����ح����ة ح���م���د ت����ت����راج����ع ب���س���رع���ة ب��ع��د
م��ش��اك��ل ف��ي ال��ك��ل��ى ك��ان ي��ع��ان��ي��ه��ا» .لكن
م��ص��ادر أخ��رى نفت أن ت��ك��ون األس��ب��اب
صحية هي الكامنة وراء تركه السلطة،
ّ
وأك���دت أن تسليم تميم مقاليد الحكم

وإعداده لقيادة البلد «كان ُي َع ّد له منذ
س���ن���وات» .وع���ن أس���ب���اب اخ��ت��ي��ار تميم
دون غ���ي���ره ،ت���ذك���ر ّب��ع��ض ال��ص��ح��ف أن
ك���ون���ه «االب������ن امل���ف���ض���ل ل��ل��ش��ي��خ��ة م���وزة
أسهم كثيرًا في ترشيحه لهذا املنصب،
دون باقي أبناء األمير».
لكن نقل الحكم ف��ي إح���دى ال���دول التي
تؤدي دورًا محوريًا على أكثر من جبهة
وف����ي أك���ث���ر م����ن م���ل���ف ،وص���ف���ه ال��ب��ع��ض
ب��ـ «امل��خ��اط��رة»« .رغ���م أن��ه م��ن العمليات
ال��س��ل��م��ي��ة ال����ن����ادرة الن��ت��ق��ال ال��ح��ك��م في
دول���ة ع��رب��ي��ة ،إال أن��ه ي��ع ّ��د م��خ��اط��رة في
ظل التقلبات السياسية التي تشهدها
ّ
املنطقة» ،قال بعض املعلقني األميركيني.
«أي تغيير م��ه��م ف��ي ال��س��ل��ط��ة القطرية
اآلن س��ي��ك��ون ل��ه ت��داع��ي��ات ع��ل��ى ال��ش��رق
األوس�����ط وال���س���ي���اس���ات ال��غ��رب��ي��ة ت��ج��اه
ق��ط��ر وامل��ن��ط��ق��ة» ن��ق��ل��ت «ذي ت��ل��غ��راف»
البعض
البريطانية ع��ن محللني .ل��ك��ن
ّ
«ط��م��أن» إل��ى أن األم��ي��ر ال��ج��دي��د «تلقى
ت��ع��ل��ي��م��ه ف���ي أك��ادي��م��ي��ة س��ان��ده��ي��رس��ت
امل��ل��ك��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ،ون���س���ج ع�لاق��ات
ج��ي��دة م���ع امل���س���ؤول�ي�ن ال��ع��س��ك��ري�ين في
أغلب ال��دول الغربية» .لكن هل سيبقى
وال���ده ف��ي اإلم����ارة ل��ي��ش��رف ع��ل��ى كيفية
إدارة الحكم ويقدم النصح لولده؟ ماذا

ّ
سيعينهم؟
عن املسؤولني الجدد الذين
ّ
م���اذا س��ي��ح��ل ب��رئ��ي��س ال����وزراء ح��م��د بن
جاسم ومصالحه املالية الضخمة في
أوروبا وبريطانيا؟
ب��ع��ض ال��ص��ح��اف��ي�ين ك��ت��ب��وا ع��ن «مهمة
ص����ع����ب����ة» ب����ان����ت����ظ����ار األم�����ي�����ر ال���ق���ط���ري
ً
ال���ج���دي���د داخ������ل ب���ل��اده وع���ائ���ل���ت���ه أوال؛
إذ ل��ف��ت ال��ب��ع��ض ال���ى وج����ود أف�����راد من
العائلة «ممن لم ينسوا ماضي األمير
ح��م��د ال����ذي ان��ق��ل��ب ع��ل��ى وال�����ده وت��س��ل��م
الحكم ف��ج��أة» .وأش���اروا ال��ى أن «ه��ؤالء
ّ
يسهلوا املهمة على تميم»« .كثيرون
لن
داخ��ل العائلة الحاكمة كانوا يرزحون
تحت وط��أة حمد ط��وال س��ن��وات حكمه
م��ن��ذ االن���ق�ل�اب ع��ل��ى وال�����ده ،وال���ي���وم قد
ي���ب���دأون ب��ال��ت��خ��ل��ص م���ن ه����ذا ال���ع���بء»،
ق�����ال ه�������ؤالء .وف�����ي م���ل���ف داخ����ل����ي آخ����ر،
أش���ار م��اي��ك��ل ستيفنز ل��ـ «ه��ي��ئ��ة اإلذاع���ة
ّ
تحدي آخ��ر سيواجه
البريطانية» ال��ى
األم��ي��ر ال��ج��دي��د ،وه���و اس��ت��رج��اع بريق
ق�����ن�����اة «ال������ج������زي������رة» ون�����ح�����و  5م�ل�اي�ي�ن
م���ش���اه���د خ���س���رت���ه���م ن���ت���ي���ج���ة ات���ه���ام���ه���ا
ب���ـ «االن���ح���ي���از وال��ت��ب��ع��ي��ة إل����ى ال��ح��ك��وم��ة
القطرية واالبتعاد عن االستقاللية».
أما عن امللفات الخارجية ،فيستعرض
امل���ت���اب���ع���ون م���ن ال��ص��ح��اف��ي�ين األج���ان���ب

الشيخة موزة (محمد عبد ــ أ ف ب)

أحمد آل محمود ،منصب نائب رئيس
مجلس الوزراء.
ك����ل ه�����ذه امل���ع���ل���وم���ات غ���ي���ر م����ؤك����دة وال
محسومة ،لكن سيتكشف تباعًا شكل
ال���ث���وب ال��ج��دي��د ال����ذي ت��رت��دي��ه مشيخة
ال����رب����ي����ع اإلخ��������وان��������ي :ه�����ل ه�����ي ع��م��ل��ي��ة
ت��ج��م��ي��ل��ي��ة ط��ف��ي��ف��ة أم ج���راح���ة م���ن أج��ل
تغيير ج���ذري وش��ام��ل م��ن ال���داخ���ل إل��ى
الخارج؟ وخطاب الشيخ حمد اليوم قد
يحمل بعضًا من األجوبة.
وك����ان����ت ال���ص���ح���ي���ف���ة «دي����ل����ي ت���ل���غ���راف»

