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ي»
وال يصح االنحراف عنها ،ويعمل ألجل
ذل � ��ك ،وه� ��و س� ُ�ي �س �ه��م ف ��ي ن �ه �ض��ة ق�ط��ر
وأمن وسالم الخليج ككل.
إذًا ،اس �ت �ط��اع��ت ق �ط��ر أن ت �ل �ف��ت أن �ظ��ار
ال� �ع ��ال ��م ب��أك �م �ل��ه ت �ج��اه �ه��ا ب �ف �ض��ل م��ا
سيحدث عن تولي األمير تميم السلطة.
وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ق� � ��درة األم � �ي� ��ر ح�م��د
ع �ل��ى ق� �ي ��ادة ال� �ب�ل�اد ل �ف �ت ��رات أك� �ب ��ر م��ن
ذل��ك ،رأى ح�م��د ف��ي نجله أن��ه سيتقدم
ب��ال�ب�لاد وال��وط��ن ال�ع��رب��ي إل��ى األم� ��ام...
بفضل مواقفه وجهوده على املستوى
الداخلي والخارجي.
تميم بن حمد أمير الربيع العربي الذي
ّ
تدرج في مواقع فخرية في السلطة من
نائب رئيس القوات املسلحة إلى رئيس
امل �ج��ال��س االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
وال ��ريُ ��اض� �ي ��ة ،ه ��و اب� ��ن وال� ��دت� ��ه امل��دل��ل
الذي أ ّ
عد منذ سنوات لقيادة املشيخة،
ليتسلم السلطة ب�ق��رار م��ن وال��ده ال��ذي
ع� ّ�ب��ر ع��ن ق�ن��اع�ت��ه أله ��ل ال��رب��ط وال �ح��ل،
«ب� � �ض � ��رورة ت �ش �ج �ي��ع ال �ج �ي ��ل ال �ج��دي��د
وإجراء تعديل وزاري يعني خالله عددًا
كبيرًا من الشبان في مجلس الوزراء».
وي � � � ��ردد ب� �ع ��ض ال� �ق� �ط ��ري�ي�ن أن األم� �ي ��ر
ان� � �ص � ��اع ك� �ل� �ي ��ًا ل� �ف� �ك ��رة ال �ت �غ �ي �ي ��ر ب �ع��د
إص��رار م��ن زوج�ت��ه الشيخة م��وزة على
تسليم نجلها ،املنصب ّ
األول في البلد،
ف�ي�م��ا ال ي ��زال وال ��ده ح� ّ�ي��ًا ُي� ��رزق ،خ��وف��ًا
م ��ن أي ط � ��ارئ ص �ح��ي ق ��د ي �ض��ع ت�م�ي��م
ف ��ي م ��واج� �ه ��ة أع � � ��داء ك �ث��ر ف ��ي ال ��داخ ��ل
وال � �خ� ��ارج ،وال س� ّ�ي �م��ا أن األم� �ي ��ر األب
قادر في هذا الوقت على إسداء النصح
إليه وتوجيهه وحمايته م��ن األجنحة
األخ� ��رى ف��ي ال �ع��ائ �ل��ة .واأله� ��م «ح�م��اي��ة
األمير املقبل من نفوذ حمد بن جاسم
بن جبر ،الرجل القوي في الدولة ،الذي
يستطيع أن يزعزع أركانها إذا ما ثار!».
وول ��ي ال�ع�ه��د م��ول��ود ع ��ام  ،1980وه��و
االب � ��ن ال ��راب ��ع ل�لأم �ي��ر وال �ث ��ان ��ي ل ��ه م��ن
زوج � �ت� ��ه ال� �ث ��ان� �ي ��ة م � � ��وزة ب� �ن ��ت ن��اص��ر
املسندُ ،
وع نِّ�ِّي� وليًا للعهد في الخامس
من آب  2003بعد تخلي شقيقه األكبر
ج ��اس ��م ،ع ��ن امل �ن �ص��ب وه ��و أح ��د أب �ن��اء
موزة أيضًا.
وي� �ت ��ول ��ى ول � ��ي ال �ع �ه��د ق � �ي ��ادة ال� �ق ��وات
املسلحة ورئاسة اللجنة األوملبية ،وهو
ن��ائ��ب رئ�ي��س امل�ج�ل��س األع�ل��ى للشؤون
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واالس � �ت � �ث � �م� ��ار ،إض ��اف ��ة
إل� ��ى أن� ��ه ش �غ��وف ب��ال��ري��اض��ة وي �ش��رف
ع �ل��ى م �ل��ف م��ون��دي��ال ع ��ام  2022ال ��ذي
تستضيفه قطر ،علمًا بأنه تلقى علومه
ف ��ي ك �ل �ي��ة س��ان��ده �ي��رس��ت ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
املرموقة على غرار والده ،وهو يتحدث
الفرنسية بطالقة.
ورأت م � �ص� ��ادر دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة أن ه ��ذا
ال �ت �غ �ي �ي��ر ق� ��د ال ي� �ك ��ون ج ��وه ��ري ��ًا؛ ألن
األم� �ي ��ر ح �م��د ق ��د ي �س �ت �م��ر ف ��ي م ��زاول ��ة
ب �ع��ض األن� �ش� �ط ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ،أي إن��ه
ل��ن ي�ع�ت��زل ن�ه��ائ�ي��ًا ،م�ث��ل ال�ق�ي��ام ب ��أدوار
تشريفية حتى يتمكن نجله من تولي
مسؤوليات أكثر ويقود البالد بفاعلية.
«إن ال �خ �ط��ة ت �ت �م �ث��ل ف ��ي إدارة ع�م�ل�ي��ة
م �ع� َّ�دة ل�ت�س�ل�ي��م ال�س�ل�ط��ة ت�ت�ي��ح ص�ع��ود
ولي العهد» ،حسبما ترى املصادر.
وأض��اف املصدر املطلع على النقاشات
داخ ��ل األس ��رة ال�ح��اك�م��ة «أن ال��ره��ان��ات
كبيرة جدًا؛ ألن قطر في صدارة أحداث
تجري في منطقة حساسة جدًا».
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