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«أبو
ّ

تميم:

السني اإلخوانـي
أمير «الربيع ّ

مع صباح هذا اليوم ،سيكون لقطر أميرها الشاب تميم بن
حمد ،وإن كان موعد تسلمه السلطة ال يزال غامضًا .هي
السلطة نفسها التي تقول املعلومات إنه يمارسها عمليًا
منذ أشهر ،وإن ما سيجري اليوم ليس سوى اإلعالن الرسمي
لذلك .هو ابن ابيه ،واالبن املدلل لوالدته الشيخة موزة ،يجمع
تناقضات قطر كلها .شاب استطاع بابتسامة ساحرة أن يجذب
اهتمام كل من التقاه من سياسيني ودبلوماسيني وصحافيني
وأكاديميني عرب وأجانب

مياسة المهندي
الدوحة ــ ّ
سيكون لـ «الربيع العربي» أمير شاب
يقود من خالله التغيير ال��ذي يعصف
في املنطقة .تميم بن حمد آل ثاني ابن
الثالثة والثالثني عامًا ازداد نفوذه في
شؤون قطر خالل الشهور األخيرة ،وقد
مهد له الطريق من خالل قرارات كبيرة
اتخذها خالل رحالت والده الخارجية.
ليس واضحًا إل��ى اآلن ما ال�ف��ارق الذي
ّ
س �ي �ح��دث��ه ال �ش �ي��خ ت �م �ي��م ،ل� �ك ��ن م�ع�ظ��م
زعماء الغرب وملوك الخليج وأم��راء ه،
ي �ع �ل �م��ون ج� �ي� �دًا م � ��دى إع� �ج ��اب األم �ي��ر
الشاب بجماعة اإلخوان املسلمني ،وهو
ما ُيعتبر للكثير منهم خطرًا حقيقيًا.
ال يتوقع أن ُي�ح� ِ�دث تميم ذل��ك التغيير
ال�ك�ب�ي��ر ن�ح��و ال��دي�م��وق��راط�ي��ة أو سلوك
مسارات جديدة على صعيد السياسة
ال�خ��ارج�ي��ة؛ ف�م�س��ار ال�س�ي��اس��ة القطرية
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �ع��رب��ي وال� ��دول� ��ي ه��و
ن �ف �س��ه ال �ح��د امل ��رس ��وم ل �ه��ا ف ��ي اإلدارة
األميركية.
إال أن األمير صاحب االبتسامة الدائمة
�او ل� �ل� �س� �ي ��ارات وأن� � � ��واع ع� ��دي� ��دة م��ن
ه� � � ٍ
ال ��ري ��اض ��ات ،ي�ت�ق��اس��م ت��وج �ه��ات وال ��ده
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وى ال��داخ �ل��ي
ل� �ن ��اح� �ي ��ة ن� �ه� �ض ��ة ق � �ط� ��ر وان� �ف� �ت ��اح� �ه ��ا
وتطورها ،إلى قيادة «ثورات» التغيير
في الدول العربية من مصر إلى تونس
وليبيا.
ه� � ��و ع � �ل� ��ى خ � �ط� ��ى وال� � � � � ��ده ال ي� �ت ��وق ��ف
ع ��ن ال� �ت ��واص ��ل وال� �ت� �ش ��اور ال� ��دائ� ��م م��ع
ك �ب��ار م �س��ؤول��ي ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة
األم � � �ي� � ��رك � � �ي� � ��ة ،ك � �م � ��ا م � � ��ع ج � �ن� ��راالت � �ه� ��ا
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ال� � � ��ذي ي� �ل� �ت� �ق ��ون ��ه دائ� �م ��ًا
للتنسيق.
ي� �ج� �م ��ع ال� �ش� �ي ��خ ت� �م� �ي ��م ف � ��ي ه ��واي ��ات ��ه
وأف � � �ك� � ��اره وس� �ل ��وك ��ه ك� ��ل م �ت �ن��اق �ض��ات
سياسة املشيخة الصغيرة؛ فهو الوجه
ال �ش��اب ال�ع�ص��ري ال ��ذي ي�ل�ب��س ال�س�ت��رة
ال��ري��اض �ي��ة ل �ي��رك��ض م��ع ال �ش �ب��اب على
ال��رص �ي��ف ال �ب �ح��ري ،أو ي �ق��ود س�ي��ارت��ه
ال��ري��اض�ي��ة ال�ص�غ�ي��رة ف��ي م�ش�ه��د ُي�ب� ِ�ه��ر
ش�ب��اب املجتمع ال�ق�ط��ري واملقيمني في
الدوحة.
ل �ك �ن ��ه ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ن �ف �س ��ه ي �ج �م ��ع ب�ين
زوجتني ،وهو صديق لصيق بالداعية
اإلس�لام��ي ال�ش�ي��خ ي��وس��ف ال�ق��رض��اوي،
ي � � � � � ��زوره وي � �س � �ت � �ف � �ت � �ي ��ه ف � � ��ي ال � �ك � �ب � �ي ��رة
وال� �ص� �غ� �ي ��رة ،ف �ي �م��ا امل �ف �ك��ر ال �ل �ي �ب��رال��ي
ال��دي �م��وق��راط��ي ع��زم��ي ب� �ش ��ارة ،أص�ب��ح

ّ
مستشاره السياسي الذي يلقنه األفكار
الثورية والعبارات الجذابة التي تفنت
الرأي العام.
قطر التي نزلت على الساحة السياسية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال � ��دول� � �ي � ��ة ب� �ك ��ام ��ل ع��دت �ه��ا
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وامل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ل�ت�ن��اف��س شقيقتها الخليجية األك �ب��ر،
ال �س �ع��ودي��ة ،ك ��ان ل�ت�م�ي��م ي��د ط��ول��ى في
أداء دوره��ا امل��رس��وم ،ب��دءًا م��ن الوقوف
إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ل� �ب� �ن ��ان ف � ��ي ح� � ��رب ت �م��وز
وع ��دوان غ��زة ،ث��م ب�ل��ورة ات�ف��اق ال��دوح��ة
بعد أحداث  7أيار  .2008كذلك له دوره
ف ��ي م �ل �ف��ات ك �ب �ي��رة م ��ن ال ��وس ��اط ��ة م��ع
ط��ال�ب��ان واف�ت�ت��اح مكاتب لها ف��ي قطر،
إلى دعم الشباب والحركات السياسية
التي ثارت في وجه أنظمتها من مصر
ً
إل ��ى ت��ون��س ول �ي �ب �ي��ا وال �ي �م��ن ،وص ��وال
إل��ى س��وري��ا ،ورع��اي��ة ات�ف��اق ال�س�لام في
دارفور.
ّ
تميم بن حمد ،لقب أمير «الربيع السني
اإلخواني» يليق به ،فهو ال يتوقف أمام
ّ
محدثيه عن التشديد على ضرورة دعم
التغيير وط�م��وح��ات ج�ي��ل ال�ش�ب��اب في
دول ال �ح ��راك ال �ع��رب��ي .وه ��و ي �ق��وم بني
م ��دة وأخ� ��رى ب��دع��وة ع ��دد م��ن ال�ش�ب��اب
املشاركني في الحراك في مصر وتونس
وس ��وري ��ا ول�ي�ب�ي��ا ل�ل�ت�ح��دث وال �ت �ش��اور
م�ع�ه��م واالط�ل��اع ع�ل��ى ت�ط�ل�ع��ات�ه��م .لكن
املفارقة ه��ي أن يكون ك��ل املدعوين من
ال�ج�ه��ات نفسها امل�ن�ض��وي��ة ت�ح��ت ل��واء
«اإلسالم السياسي».
وكان تميم املبادر إلى االتصال بزعماء
ح ��رك ��ة ط ��ال� �ب ��ان ،وط� � ��رح ف� �ك ��رة إن �ش ��اء
م �ك �ت��ب ل �ه��ا ف ��ي ق �ط ��رُ .
وي �ح �ك��ى ب�ك�ث�ي��ر
من التعجب عن ق��درة ه��ذا الشاب على
كسب ثقة هذا الفريق ودعوته إلى قطر،
حيث ّ
سجلت زيارات لوفود عديدة في
ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة م��ن ح��رك��ة ط��ال�ب��ان في
أفغانستان وباكستان.
ل�ل�أم� �ي ��ر ال� �ع� �ت� �ي ��د ع�ل��اق� ��ة ح �م �ي �م��ة م��ع
ت�ن�ظ�ي��م اإلخ� � ��وان امل �س �ل �م�ين وت �ف��رع��ات��ه
م ��ن األح� � � ��زاب وال � �ح ��رك ��ات ف ��ي ت��ون��س
ومصر وسوريا؛ فهو الداعم األول لهم
ولتثبيتهم ف��ي الحكم .لقد اتخذ ق��رارًا
ب��دع��م ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة ف��ي ت��ون��س عبر
إن� �ش ��اء ص� �ن ��دوق ل��دع��م ال �ش �ب��اب ،وم��ن
امل �ع��روف ص��داق �ت��ه ال�ح�م�ي�م��ة م��ع زع�ي��م
حركة النهضة راشد الغنوشي.
ك��ذل��ك ات �خ��ذ ق � ��رارًا ب �ت��وري��د ال �غ ��از إل��ى
م �ص��ر ب �ت �ق��دي��م  5ش �ح �ن��ات م ��ن ال �غ��از
ال �ط �ب �ي �ع��ي م� �ج ��ان ��ًا ،ت� �ق ��در ق �ي �م �ت �ه��ا ب�ـ

(محمد الشيخ ــ أ ف ب)

يستفتي القرضاوي
ويستشير عزمي بشارة
ويمارس الرياضة مع
مشعل
ابن والدته المدلل،
وعمل جاهدًا
على تحسين
المترنحة مع
العالقات ُ
السعودية

 300م �ل �ي��ون دوالر؛ ل �س� ّ�د ال �ح��اج��ة من
االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي
خ�ل�ال ف �ت��رة ال�ص�ي��ف وت�ل�ب�ي��ة حاجتها
م��ن ال�ط��اق��ة ،ل��دع��م ن�ظ��ام محمد مرسي
اإلخواني.
باإلضافة إلى دعمه الالمحدود لحركة
حماس ف��ي غ��زة ،أدى تميم دورًا كبيرًا
ف��ي ق�ل��ب م��وق�ف�ه��ا م��ن ال �ن �ظ��ام ال �س��وري
وتوطني رئيس مكتبها السياسي خالد
مشعل ،ف��ي ال��دوح��ة ،بعدما استطاعت
اإلدارة القطرية سلخه عن النظام الذي
آواه في الشام .وفي خالد مشعل وجد
تميم رفيقًا في صاالت الرياضة ،حيث
يمارس هواياته في لعب ك��رة الطاولة
«ال �ب �ي �ن��غ ب ��ون ��غ» وآالت ال� �ج ��ري ورف ��ع
األث� �ق ��ال ،ف�ي�م��ا ي �ح� ّ�دث��ه أب ��و ال��ول �ي��د عن
فلسطني ،ويسرد عليه بعض النكات.
ك��ان ت�م�ي��م ق��د ات�خ��ذ ق� ��رارات ك�ب�ي��رة في
ال �س �ن �ت�ي�ن األخ� �ي ��رت�ي�ن ك �س��ب ب �ه��ا دع��م
املجتمع القطري وحبه وإعجابه ،ولفت
من خاللها أنظار املجتمع الدولي ،بدءًا
م��ن إص ��دار أك�ب��ر م�ي��زان�ي��ة ل�ل��دول��ة على
ً
م� ّ�ر ال �ت��اري��خ ،وص ��وال إل��ى إق ��رار زي��ادة
ع�ل��ى روات� ��ب ال�ق�ط��ري�ين ب�ن�س�ب��ة  60في
امل�ئ��ة ،فيما ن��ال الضباط والعسكريون
ف � ��ي ال � �ج � �ي ��ش زي� � � � ��ادة ع � �ل ��ى ال � ��روات � ��ب

واملخصصات راوحت بني  100في املئة
و 200في املئة.
ُ
وع� � � � � ّ�دت ه� � ��ذه ال � �خ � �ط� ��وات ف� ��ي ح �ي �ن �ه��ا
م �ح��اول��ة م ��ن ال �ن �ظ��ام ال �ق �ط��ري ل�ك�س��ب
امل��زي��د م��ن ال�ح��ب وال�ت��أي�ي��د وال��دع��م من
امل �ج �ت �م��ع ال �ق �ط��ري ب �ع��د ق� � ��راره خ��وض
دع��م وت�م��وي��ل ث ��ورات إس �ق��اط األن�ظ�م��ة
العربية.
خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ًا ،ع� �م � ّ�ل ت� �م� �ي ��م ع� �ل ��ى ت��رم �ي��م
ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ت ��رن �ح ��ة م ��ع ال �س �ع��ودي��ة،
ال�ش�ق�ي�ق��ة ال �ك �ب��رى .وم��ن خ�ل�ال رئ��اس�ت��ه
امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ال �ق �ط��ري ال �س �ع��ودي،
اس �ت �ط��اع رس ��م م�ع��ال��م خ��ري�ط��ة ج��دي��دة
ل� �ل� �ع�ل�اق ��ة ت� �ض� �م ��ن ال � �ح� ��د األدن� � � � ��ى م��ن
التواصل والتنسيق ب�ين البلدين بعد
سنوات من التنافس والنفور والتقاتل
اإلعالمي.
هو على اتصال وتنسيق دائم مع مدير
االستخبارات السعودي مقرن بن عبد
العزيز .كذلك إن ولي العهد السعودي
سلمان بن عبد العزيز ،يثني على أدائه
ودوره أم ��ام زواره م��ن الدبلوماسيني
العرب واألجانب.
ّ
وقيل إن األمير مقرن دعم وبارك تسلم
ً
تميم ملنصب األم�ي��ر ،ق��ائ�لا إن عليه أن
يعلم أن��ه ج��زء من املنظومه الخليجية

