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الحكم
أفول الدور ونهاية األسطورة

البريطانية قد نقلت عن مصادر أجنبية
رفيعة في  11حزيران الجاري ،أن «الوقت
قد حان ليتولى ولي العهد تميم ،مقاليد
السلطة في اإلمارة الخليجية».
وأوض� ��ح ال�ت�ق��ري��ر أن «خ �ط��ة ال �ت��وري��ث»
س �ت �ت��زام��ن م ��ع ت �خ �ل��ي رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
الحالي وزير الخارجية حمد بن جاسم
( 52عامًا) عن منصبه.
أح��د امل�س��ؤول�ين البريطانيني ال��ذي زار
ق�ط��ر ،ك��ان ق��د كشف ع��ن خطة التوريث
ه � ��ذه م �ب �ك �رًا ،ف �ي �م��ا ذك� � ��رت م� �ص ��ادر أن

ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإي � ��ران وب��ري�ط��ان�ي��ا
والسعودية كانت على علم بذلك.
وق� � ��ال دب �ل ��وم ��اس ��ي م �ق �ي��م ف ��ي ال ��دوح ��ة
لـ«رويترز» ،في إشارة إلى رئيس الدولة،
إن أم�ي��ر قطر «يفكر منذ ف�ت��رة ف��ي هذه
املسألة .الطريق ّ
مهد بوضوح على مدى
العام املنصرم لنقل السلطة إلى تميم».
كذلك أكد أحد املصادر العليمة أن خطة
التوريث تهدف إل��ى «إدارة نظم تسليم
السلطة لتسمح لولي العهد ب��أن يأتي
إلى صدارة» املشهد السياسي.

الئحة طويلة من القضايا التي تدخل
ف �ي �ه��ا ق �ط��ر م� �ب ��اش ��رة الع� �ب ��ًا أس��اس �ي��ًا،
وخصوصًا في سوريا.
«ه ��ل ي�س�ت�م��ر ت�م�ي��م ب��دع��م ال �ج �ه��ادي�ين
ف� ��ي س� ��وري� ��ا إلس � �ق� ��اط ن� �ظ ��ام ال��رئ �ي��س
ب �ش��ار األس� ��د؟ ه��ل ي�ب�ق��ى ال��داع��م امل��ال��ي
األول ل�ج�م��اع��ة اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين في
م� �ص ��ر؟ ك �ي ��ف س �ي �ت �ع��ام��ل م� ��ع ال� �ج ��ارة
إي � � ��ران وم� ��ع م �ن��اف �س �ت��ه ال� �س� �ع ��ودي ��ة؟».
«ذي وول ستريت ج��ورن��ال» نقلت عن
محللني ترجيحهم أن ُ
«يبقي تميم على
سياسة والده الخارجية ويحافظ على
الخطوط العريضة ف��ي االستراتيجية
االق�ت�ص��ادي��ة القطرية ال�ت��ي بنيت على
قاعدة تنويع اقتصاديات الدولة».
ل�ك��ن ب�ع��ض امل�ت��اب�ع�ين ل�ش��ؤون املنطقة،
أب� ��دوا خ�ش�ي��ة م��ن «ت �ق� ّ�رب األم �ي��ر تميم
م ��ن اإلخ� � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن» ،م ��ا س�ي�ج�ع��ل
ّ
منه ،برأيهم« ،أق��ل ليبيرالية من وال��ده
وم��ن رئ�ي��س ال � ��وزراء» .ه��ؤالء يشيرون
إل� ��ى دور األم� �ي ��ر ال �ج��دي��د ف ��ي ت�س�ل�ي��ح
امل �ت �م� ّ�ردي��ن اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ودع� ��م وص��ول
«اإلخوان» إلى السلطة في كل من ليبيا
ومصر وسوريا.
بعض املحللني البريطانيني سألوا عن
مصير رئيس الوزراء القطري حمد بن

ج��اس��م ب��ن ج�ب��ر آل ث��ان��ي« ،وخ�ص��وص��ًا
أن ل��دي��ه اس �ت �ث �م��ارات ك �ث �ي��رة وض�خ�م��ة
في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا».
البعض ّ
رج��ح أن يبقى ب��ن جاسم على
رأس ص �ن��دوق االس �ت �ث �م��ارات ال�ق�ط��ري
ال��ذي يبلغ رص�ي��ده نحو مليار دوالر،
ف�ي�م��ا اق �ت��رح آخ ��رون اح�ت�م��ال أن يبقى
بن جاسم في منصب استشاري مللفات
السياسة الخارجية« .سيترك فراغًا لن
ي�س�ت�ط�ي��ع أح ��د م �ل��أه» ،ي �ق��ول ستيفنز
لـ «بي بي س��ي» ،ويضيف أن «تميم قد
ّ
ي �ك��ون ت�ع��ل��م ب�س��رع��ة ف��ي ف �ت��رة إع ��داده،
لكن الحنكة الدبلوماسية ال�ت��ي تمتع
ب �ه��ا ب� ��ن ج ��اس ��م ل� ��ن ي �ت �ق �ن �ه��ا أح � ��د م��ن
املسؤولني القطريني الجدد».
ّ
م�ع�ظ��م امل�ع��ل�ق�ين ال�غ��رب�ي�ين ت��وق �ف��وا من
جهة أخرى عند «الظاهرة النادرة» في
العالم العربي النتقال السلطة بـ «شكل
س �ل �م��ي وه� � ��ادئ» ف ��ي إم � ��ارة خ�ل�ي�ج�ي��ة.
وال� �ب� �ع ��ض ق� � ��ارن ب �ي�ن األم � �ي ��ر ال �ج��دي��د
ال � �ش� ��اب وأم� � � � ��راء امل �م �ل �ك ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة
«امل� �ت� �ق ��دم �ي�ن ج � � �دًا ف � ��ي ال � �س � ��ن» ال ��ذي ��ن
يحصرون الحكم بني أيديهم ،مشيرين
إل��ى «إم�ك��ان�ي��ة ان�ع�ك��اس ذل��ك ع�ل��ى أداء
ال�ب�ل��دي��ن وع �ل��ى ط��ري�ق��ة ت�ع��اط��ي ال�ق��وى
ّ
العظمى مع حكام البلدين».

إل��ى إق��ن��اع أص��دق��ائ��ه اإلخ����وان املسلمني بنهاية الهامش
ناهض حتر
ال���ذي ي��م ّ��ي��ز ح��رك��ت��ه��م ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ن ال��ن��ه��ج األم��ي��رك��ي.
ً
َبقدر ما كرهناٌ شعار «ّ ...أوالً» ،فإن األمر مع اإلمبراطورية م��ن اآلن وص��اع��دًا ،ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ذل��ك ال��ه��ام��ش ،لقوى
القطرية مختلف؛ فـ«قطر أوال» يعني أفول الدور املسموم
اإلسالم السياسي و ـ ـ خصوصًا ـ ـ حركة حماس (وكذلك
إلمبراطورية افتراضية ،نشأت جراء اللقاء االستثنائي
لعناصر عديدة متعارضة ـ ـ ْ
وإن شكليًا ـ ـ توحدت في «للمفكرين» و«املثقفني» و«اإلعالميني» التابعني للدوحة).
مشروع إقليمي ّ
ال يعني ذل��ك أن قطر ف��ي عهد تميم س��وف تتخلى عن
مروع ،عنوانه قطر.
إن��م��ا ،منذ ال��ي��وم ،سيكون على األم��ي��ر الجديد ،تميم بن شبكة أصدقائها وتابعيها ،ولكن سيكون عليهم من
ََُ
َحمد ،أن يعالج ثالثة تحديات كبرى ،عنوانها ،جميعًا ،اآلن وصاعدًا أن ّ
يتفهموا أن الدور القطري قد أفل ،وأنهم
َ
ً
َ«قطر أوال» .التحدي األول اقتصادي ـ ـ مالي؛ فالجموح م��ض��ط��رون إل���ى ال��ظ��ه��ور العلني ف��ي ال��خ��ط األم��ي��رك��ي أو
القطري ،خالل العقد املنصرمّ ،
للتوسع في االستثمار في املغادرة إلى منازلهم.
السوق العاملية واإلقليمية ،وفي مجاالت ال تبدأ بالغاز وال األردن ه��و املستفيد رق���م واح���د م��ن التغيير ف��ي قطر؛
تنتهي باملوالت ،تجاوز الخط البرتقالي للخطرَ ،ويتجه فالشيخ تميم هو صديق للملك عبد الله الثاني ،وصديق
صوب الخط األحمر؛ فالحجم الكلي لالستثمارات القطرية شخصي ألخيه األمير علي .وك��ان الشيخ تميم ،دائمًا،
لم يعد ممكنًا احتساب مداه الفعلي ،وال
موجوداته ،وال الوسيط القطري املقبول في عمان التي ّ
ً
تكن ً
َ
وازدراء
عداء
شبكاته ،وال املخاطر املحيقة به ،وال قدرة الخزينة القطرية
َ
تورماته .ورغ��م أن شديدين لرئيس ال��وزراء القطري ،حمد بن جاسم الذي
على الوفاء بااللتزامات املترتبة على ّ
االس��ت��ث��م��ارات ال َ��ق��ط��ري��ة ،كما ي��ق��ول اق��ت��ص��ادي أردن���ي ،ال ك��ان يحلم ،ب����دوره ،ب��ري��ع أردن���ي ي��خ ّ��ول��ه ال��ن��ف��وذ ويمنحه
الترحاب في عاصمة امللك حسني ،العدو القديم َ
للحمدين.
يمكن اإلح��اط��ة بها وتفكيك خيوطها ،إال أن امل��ؤك��د أن
ّ
حجمها أصبح أكبر من القدرات املالية َالقطرية .والشاهد امل��س��ؤول��ون األردن���ي���ون م��رت��اح��ون ك��ل��ي��ًا ل��ت��س��ل��م الشيخ
َ
أن قطر تستدينّ ،اآلن ،بسعر فائدة عال باملعايير الدولية تميم السلطة ف��ي ال���دوح���ة ،وت��ح��ت إش����راف م��ب��اش��ر من
َ
ربما املؤقت ،لتمويل األميركيني ،يعني ذل��ك نهاية األج��ن��دة القطرية الخاصة
هو  5باملئة ،ما يدل على االضطرارّ ،
هذا االلتزام االستثماري أو ذاك ،ولكنه دال .إن الشروع في باألردن ،ودفع اإلخوان إلى التعاون مع السلطات ،واألهم
َ
استثمار ما ال يعني تمويله
بالكامل ،وإنما تسديد نسبة الحصول على املساعدات القطرية التي ُحرم منها األردن
من إجمالي االستثمار ،بينما ّ
ً
مديونية
إلى
الباقي
ل
يتحو
طويال.
ملزمة .وسيكون على الشيخ تميم ،اآلن ،تنفيس البالون،
الفوائض املالية الضخمة ،والسلطة املطلقة في مجتمع
وإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة َاالس���ت���ث���م���ارات
َ
ق��ب��ل��ي ص��غ��ي��ر ج������دًا ،وال���خ���ي���ال
القطرية ،وإال فإن ّقطر ستواجه
ال��س��ي��اس��ي ال��ج��ام��ح لشخصية
انهيارًا ماليًا ،أو أقله أزمة مالية
ّ
م����رك����ب����ة ،أرادت ،رغ�����م ان���ت���ف���اء
شبيهة بأزمة دبي.
ج��م��ي��ع ال����ش����روط امل���وض���وع���ي���ة،
بمستقبل
يتمثل
التحدي الثاني
تحديات أمام
ثالثة ّ
ّ
أن ت��ب��ن��ي دورًا إقليميًا ودول��ي��ًا
املتوسط
قطاع الغاز؛ فسواحل
تميم :خط أحمر مالي
حبلى ب��م��خ��زون م��ن ال��غ��از ،من
ل�ل�إم���ارة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��ه��ام��ش��ي��ة
الغاز
قطاع
ومستقبل
ش���أن���ه ،ف���ي غ���ض���ون ال��س��ن��وات
ال������ت������ي ال ي���م���ن���ح���ه���ا ال�����ت�����اري�����خ
القليلة املقبلة ،أن ّ
ة
األميركي
والمتطلبات
يغير معادالت
وال ت��ع��ط��ي��ه��ا ال���ج���غ���راف���ي���ا ،وال
ّ
االس��ت��ث��م��ار واإلن��ت��اج واألس��ع��ار
يساعدها الحجم ،وال يسعفها
ّ
واألن����اب����ي����ب وال���ن���ق���ل ال������خ .ال���غ���از
اإلرث الثقافي ،ألن تحتل أكثر
ه������و امل���س���ت���ق���ب���ل ال�����ق�����ري�����ب ف��ي
م���ن ال���ج���ل���وس ف���ي ظ���ل ال��ع��ب��اءة
م����ج����ال ال����ط����اق����ة؛ ف���ه���و أرخ����ص
وأكفأ وأق ّ��ل إض��رارًا بالبيئة من النفط ،وإنتاجه بكميات ال��س��ع��ودي��ة .نحن ن��ت��ح��دث ،بالطبع ،ع��ن شخصية حمد
َ
ضخمة وعلى نطاق واس��ع وتوزيعه في شبكات دولية بن جاسم ،الشخصية املحورية في األسطورة القطرية
ّ
ّ
محل النفط .التي انطلقت عام  1995من انقالب قصر لم يتم االلتفات
وإقليمية م��ن األنابيب وال��ن��اق�لات ،سيحله
بالنسبة إلى روسيا ـ ـ اإلمبراطورية الحقيقية التي تدرك إليه ،لتنتهي وهي تفرض سطوتها على الجامعة العربية،
ّ
مخاطر وف��رص مرحلة ال��غ��از اآلت��ي��ة ــت فإنها تتحضر وأكبر دولها (مصر) ،وتشن حروبًا على دولتني من دول
للمستقبل من خالل خوض الصراع الدامي في سوريا األنظمة القومية ،ليبيا وسوريا ،وتهدد الجزائر ،وتتحكم
ـ ـ واملنطقة ـ ـ حتى النهاية ،ومراكمة ق��وى األس��ط��ول في بالثورتني ،التونسية واملصرية ،وبحركة حماسّ ،
وتمد
ّ
البحر امل��ت��وس��ط ،وب��س��ط السيطرة امل��ال��ي��ة على قبرص ،يدها الطويلة في أرجاء العالم العربي ،تخاصم السعودية،
وهيكلة عالقة العصا وال��ج��زرة مع إسرائيل .وف��ي هذه وتعادي األردن ،وتلعب في الساحة اللبنانية الخ.
املواجهة الكبرى ،وضعت ال��دوح��ة ،كل إمكاناتها املالية
حرية الحركة ،من دون اعتراض داخلي أو قيود اجتماعية
واإلعالمية وعالقاتها االستخبارية وأدواتها من اإلخوان
واإلره���اب���ي�ي�ن و«امل���ث���ق���ف�ي�ن» ،ق��ب��ل أن ت��ص��ط��دم ب��ال��ج��دار ،ـ ـ سياسية ـ ـ ثقافية ،وف��ائ��ض ال��ث��روة ،أغ��ري��ا ال َ��ح َ��م��دي��ن،
وتكتشف أن اإلمبراطوريات االفتراضية ليس لها مكان بالثورة على الستاتيكو العربي ،وك��ان��ت االستخبارات
في عالم اإلمبراطوريات الحقيقية؛ فالصراع ّ
تحدد اآلن البريطانية ،وإسرائيل ،واإلخوان املسلمون على موعد مع
ّ
بالقوتني العظميني ،روسيا االتحادية والواليات املتحدة« .الجزيرة» /الجغرافيا ـ ـ التي أمنت نفسها بمظلة سياسية
ّ
وقبيل الذروة َبقليل ،وجد األميركيون أنه لم يعد ،هناك ،وق���اع���دة ع��س��ك��ري��ة أم��ي��رك��ي��ة .وأط��ل��ق��ت ،ف��ي وع���ي مبكر
إمكانية ل���دور ق��ط��ري خ ّ
���اص؛ ف��ال��والي��ات املتحدة سوف للقدرات اإلعالمية السحرية للتلفزيون الفضائي ،وعلى
ّ
الهامشي إل��ى م��رك��زي ،وتركيب املشهد
تمسك بامللفات مباشرة ،وعلى الدوحة أن تضع قدراتها رأسها تحويل
ّ
وشبكة عالقاتها،
بالكامل ،ب�ين ي��دي امل��ن��دوب السامي الباهر الذي يوظف الصورة والكلمة واملراسلني واملثقفني
األم���ي���رك���ي ال����ذي أب��ل��غ ال َ
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واملناضلني واملعارضني وشيوخ الدين وفلسطني والحدث
خدماتهما.
والذاكرة ،للسيطرة على العقول والقلوب ،وتشغيلها ،في
وهنا يأتي التحدي الثالث أم��ام الشيخ تميم .وهو إعادة
هيكلة العالقة مع واشنطن على أساس االلتزام الحرفي الوقت املناسب ،لفرض الوهابية كأيديولوجيا «للثورات
باملتطلبات اليومية للسياسة األميركية ،واالمتناع عن العربية» ،وتظهير ممكنات ال��ص��راع املذهبي ،وإشعاله،
امل��ب��ادرات ،والتموضع ،عربيًا ،في إط��ار مجلس التعاون وت��س��خ��ي��ر اإلره������اب ،وامل����ال دائ���م���ًا ،ل��خ��دم��ة إم��ب��راط��وري��ة
الخليجي ت��ح��ت ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة .يلقي ه���ذا ال��ت��ح ّ��ول افتراضية ،ارتطمت بالجدار السوري ،فإذا بها تنكشف
بأعباء كبيرة على الشيخ تميم ال��ذي سيكون مضطرًا عن مستعمرة هامشية.

