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عربيات
دوليات
صغيرة وهائلة
ق �ط��ر ،ج��زي��رة ص�غ�ي��رة ال ت �ت �ج��اوز مساحتها
 11ألفًا و 517كيلومترًا مربعًا ،أكبر من لبنان
ببضعة كيلومترات .وعدد ساكنيها ال يتجاوز
مليونًا و 900ألف نسمة 80 ،في املئة منهم عرب
وأج��ان��ب ،و 20ف��ي امل �ئ��ة ف�ق��ط ق�ط��ري��ون (أي ما
يعادل 190ألف شخص).
ل �ك� ّ�ن ه ��ذه اإلم � ��ارة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال�ص�غ�ي��رة تحتل
املرتبة األول��ى في العالم من حيث نصيب دخل
ال�ف��رد فيها ،وال��ذي ي�ق� ّ�در ب �ـ 88ألفًا و222دوالرًا
س �ن��وي��ًا ،وف �ق��ًا ل �ج��دول م�ج�ل��ة «ف ��ورب ��س» (ع��ام
 ،)2012وال �ث��ان �ي��ة ح �س��ب إح� �ص ��اءات امل�ن�ت��دى
االقتصادي العاملي لعام  ،2012بدخل يتجاوز
 98ألف دوالر سنويًا.
وه��ي ث��ال��ث أك�ب��ر م�ص� ّ�در للغاز ف��ي ال�ع��ال��م .تبلغ
احتياطات الغاز لديها  900تريليون قدم مكعب
(أي م ��ا ي� �ع ��ادل  14ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن االح �ت �ي��اط��ي
العاملي) .ومع اكتشاف حقل جديد ُعرف باسم
«ب�ل��وك  4ن ��ورث» ،ي�ح��وي  2ون�ص��ف التريليون،
ربما تصبح قطر أكبر مصدر للغاز .تتجاوز
موازنتها السنوية  206مليارات ريال (أكثر من
 54مليار دوالر ل�ع��ام  .)2013_2012وق��د بلغ
فائض املوازنة في الربع الثاني فقط من :2012
 2013.94.6مليار ريال (أي 26مليار دوالر!).

ه � ��ي م �ل �ع �ق��ة اإلخ � � � � � � ��وان» .وي �ل��اح � ��ظ أن
املراكز األساسية والحساسة في القناة
تتوالها شخصيات إخوانية أو مرتبطة
على األقل بعالقات حميمة مع اإلخوان،
مثل امل��دي��ر ال�ع��ام السابق وض��اح خنفر
(إخ� ��وان األردن) ،ورئ �ي��س م�ك�ت��ب عمان
ياسر أب��و ه�لال��ة ،وم�ق��دم ومعد البرامج
الشهير ،أحمد منصور.

م �ش �ع��ل ،وق ��دم ��ت ل ��ه ال ��رع ��اي ��ة واإلق ��ام ��ة
ب �ع��د ان� �س� �ح ��اب م �ك��ات��ب «ح � �م� ��اس» م��ن
دم �ش��ق .وأع �ط��ى األم �ي��ر ن�ص�رًا سياسيًا
للحركة ،حني أجرى زيارة للقطاع برفقة
ً
زوج�ت��ه م��وزة ،ح��ام�لا بجعبته مشاريع
استثمارية ومساعدات مالية بقيمة 250
مليون دوالر ،إض��اف��ة إل��ى ع��رض نفطي
الستثمار ال�ث��روة النفطية املكتشفة في
غزة مقابل  500مليون دوالر.
ومع أن الدعم املالي يبرز أكثر في مصر
وغ ��زة ،ف��إن ق�ط��ر ل��م تبخل ع�ل��ى ت��ون��س،
حيث استثمرت في مشاريع طاقة بقيمة
مليوني دوالر .لكن ه��ذا ّال��دع��م يختفي
ط �ب �ع��ًا ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،ب �م��ا أن � �ه ��ا ف ��ي غ�ن��ى
عنه ،ويكفيها أنها حصلت على الدعم
ً
ال�ع�س�ك��ري إلس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ،ف �ض�لا عن
الحصول على الرعاية السياسية.
إال أن ه ��ذا ال ��دع ��م ل �ي��س م �ج��ان �ي��ًا .ف��إل��ى
ج� ��ان� ��ب ال� �ث� �م ��ن ال � �س � �ي ��اس ��ي ،ف� � ��إن ق �ط��ر
استحصلت من هذه الدول على مشاريع
استثمارية ،وال ت��زال ،بعشرات مليارات
الدوالرات ،تضع اقتصاديات هذه الدول
رهينة في يدها.

استياء خليجي

ّ
ل �ق��د دف � ��ع ت �ب��ن��ي إم � � ��ارة ق �ط��ر ل�ل�إخ ��وان
امل�س�ل�م�ين ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و ال��ى اس�ت�ي��اء
الدول الخليجية ،وفي ّ
مقدمها اإلمارات
وال �س �ع��ودي��ة .وال�ت�ن��اق�ض��ات الخليجية
تجاه العديد من القضايا هي أمر مألوف
ول �ي��س غ��ري �ب��ًا .ق�ب��ل ال��رب �ي��ع ،ك��ان��ت قطر
وإي� ��ران ت�ع�ي�ش��ان ق�ص��ة ح��ب ،وه ��ذا أث��ار
امتعاض الدول الخليجية األخرى ،لكنه
َ
مستوى حصول انشقاقات
لم ي��رق ال��ى
ّ
ف��ي ال �ع�لاق��ة .إال أن �ه��ا امل ��رة األول ��ى التي
ُ
تقيم فيها دولة خليجية عالقات مميزة،
ُ
ب��ل تحتض وت��رع��ى جماعة تجمع دول
الخليج األخ��رى على كونها خطرًا على
أن�ظ�م�ت�ه��ا ،ب��ل أخ �ط��ر م��ن إي � ��ران نفسها
عليهم.
ُ
وق��د ت�ف�س��ر ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي ج�م�ع��ت إي��ران
ّ
وقطر م��ن الناحية االق�ت�ص��ادي��ة ،بما أن
االث�ن�ين يتقاسمان أك�ب��ر م�خ��زون غ��ازي
ُ
ف��ي ال �ع��ال��م ،ل�ك��ن ت �س��اؤالت ت �ط��رح ح��ول
س � ّ�ر ال �ح��ب ال �ق �ط��ري ل�ل�إخ ��وان ،ال ��ى ح� ّ�د
امل� �خ ��اط ��رة ع �ب��ر ت �ع��ري��ض ع�لاق �ت �ه��ا م��ع
أش �ق��ائ �ه��ا ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ل �ل �خ �ط��ر .وه �ن��ا
ي� ��رى م ��راق� �ب ��ون أن ال �س �ي��اس��ة ال �ق �ط��ري��ة
ال �ب��راغ �م��ات �ي��ة ت��ري��د أن ت��رك��ب ال� �ث ��ورات
ّ
العربية وتعزز نفوذها اإلقليمي ،لذلك
وجدت في اإلخوان حصان السبق الذي
سيقودها الى الزعامة اإلقليمية.

وبفضل قوتها االقتصادية ،استقطبت
اإلم � � ��ارة األن �ظ �م��ة اإلخ ��وان� �ي ��ة ال �ج��دي��دة
ب��امل��ال .ف�ف��ي م�ص��ر ال�ت��ي ت�ق��ف ع�ل��ى شفا
ه ��اوي ��ة ،ت�ع�ه��د رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ق�ط��ري
حمد بن جاسم بأنه لن يسمح بإفالسها.
ّ
وحولت دولته نحو  5مليارات دوالر الى
مصر إلنقاذها من مأزقها املالي.
ورغ� � � ��م أن م� �ع� �ظ ��م ال� � � � � ��دول ،وال س �ي �م��ا
الخليجية ،رض�خ��ت ل�س�ق��وط م��ن سقط
م ��ن ح �ل �ف��ائ �ه��ا ح �ت��ى اآلن ف ��ي ال� �ث ��ورات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ،وح � � ��اول � � ��ت ال � �ت � �ص� ��ال� ��ح م��ع
م�خ��رج��ات�ه��ا ،ك��ان ال��دع��م امل��ال��ي القطري
س � ّ�ب ��اق ��ًا وم �ت �ف ��اوت ��ًا ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر .وف��ي
م �ق��ارن��ة ب�ي�ن االس �ت �ث �م ��ارات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة

ف� ��ي م �ص��ر ف� ��ي ف� �ت ��رة م� ��ا ق �ب��ل اإلخ� � ��وان
وم ��ا ب �ع��ده��م ،ي�لاح��ظ أن االس �ت �ث �م��ارات
اإلم��ارات �ي��ة ك��ان��ت ق��د ب�ل�غ��ت  5م�ل�ي��ارات
دوالر في مقابل  260مليون دوالر فقط
ل�ق�ط��ر إب� ��ان ح �ك��م ح�س�ن��ي م� �ب ��ارك ،فيما
ك��ان حجم االس�ت�ث�م��ارات السعودية هو
األضخم ببلوغه 12مليار دوالر.
ض�ع��ف ال��دع��م امل��ال��ي ال �ق �ط��ري ف��ي ف�ت��رة
م��ا ق�ب��ل اإلخ � ��وان ي �ع��ود ب�ش�ك��ل أس��اس��ي
ال � ��ى ض �ع��ف ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ق �ط��ر ون �ظ��ام
مبارك ،والتي تدهورت على نحو كبير
خ�ص��وص��ًا ب�ع��د ان �ق�ل�اب األم �ي��ر ال�ح��ال��ي
حمد آل ثاني على والده عام  .1996لكن
الوضع تبدل مع وصول اإلخ��وان ،حيث
أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 18
مليارًا خالل السنوات املقبلة .على عكس
إخوانها الخليجيني.
دع ��م ق �ط��ر إلخ � ��وان م �ص��ر أط �ل��ق ال�ع�ن��ان
ل��دع �م �ه��ا ح��رك ��ة «ح � �م ��اس» اإلخ ��وان �ي ��ة،
ب �ح �ي��ث ك� ��ان ل �ه��ا دور أس ��اس ��ي ف ��ي ف��ك
ارت�ب��اط حركة املقاومة الفلسطينية مع
إي��ران ،وخصوصًا بعد األزم��ة السورية،
ب� �س� �ب ��ب ك ��رم� �ه ��ا امل � ��ال � ��ي وال� �س� �ي ��اس ��ي؛
ف �ل �ق��د اح �ت �ض �ن��ت زع� �ي ��م ال �ح ��رك ��ة خ��ال��د

امل��وق��ف ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �ح��ذر م��ن اإلخ� ��وان
يعود الى بداية التسعينيات ،حني وقفوا
ال��ى ج��ان��ب ص ��دام ح�س�ين ف��ي اجتياحه
للكويت عام  .1990وربما هذا ما يفسر

ل�ل�ان �ج ��راف ال �س �ع��ودي_م �ن��ذ ال �ب��داي��ة_
خ �ل��ف ال� ��رؤي� ��ة ال �ق �ط��ري��ة ت� �ج ��اه األزم� ��ة
السورية من جهة وعدم استيعاب شكل
التغييرات املقبلة في املنطقة من جهة
أخرى.
ال �ي��وم ،ت�ق��ف ال�س�ع��ودي��ة أم ��ام منعطف
ح � �ق � �ي � �ق ��ي ق � � ��د ي � � �ح� � ��دد ش � �ك � ��ل ال� � ��واق� � ��ع
السعودي املقبل .بعض اإلشارات تؤكد
أن السعودية بدأت فعليًا بالتقاط هذه
الرسائل ،حيث جاء ت بوادر تعبيراتها
ع� �ب ��ر امل � �س ��ارع ��ة إل � ��ى اح � �ت � ��واء امل �ش �ه��د
اللبناني ،وع��دم ال�س�ق��وط ف��ي ف��خ ف��راغ
السلطة .تشير بعض األط ��راف املقربة
م� ��ن ال� �س� �ع ��ودي�ي�ن إل� � ��ى دور س� �ع ��ودي

ح�ق�ي�ق��ي ه ��دف ال ��ى ع ��دم إع �ط��اء ف��رص��ة
ت��وس��ع األزم� ��ة ال �س��وري��ة إق�ل�ي�م�ي��ًا على
الساحة اللبنانية عبر عملية ملء فراغ
سريع للسلطة في لبنان.
ه��ذه ال�ق��راء ة تشير ال��ى رغبة سعودية
حقيقية في إعادة التموضع السياسي
وال� � �ع � ��ودة إل � ��ى ل �ع ��ب دور ف� �ع ��ال ع�ل��ى
األرض ،اس �ت �ش �ع��ارًا ب �خ �ط��ورة امل��رح�ل��ة
املقبلة ،وخطورة الثمن الذي قد تدفعه
السعودية جراء حالة االرتهان والبرود
السياسي.
واذا اتفقنا على أن التأثير السعودي
في الواقع اللبناني الجديد هو نتيجة
ل��رغ�ب��ة حقيقية ف��ي ال �خ��روج م��ن ح��ال��ة

ال � �ب ��رود ال �س �ل �ب��ي ال� ��ى م��رح �ل��ة «إع � ��ادة
ال �ت �م��وض��ع» ،ف ��إن ه ��ذه ال �ح��ال ال يمكن
أن تتوقف ضمن املناخ اللبناني فقط.
ف ��ال ��واق ��ع ال� �ع ��راق ��ي وح� �ج ��م امل �س��اه �م��ة
السعودية في إعادة الهدوء الى الداخل
العراقي يبقيان هما املعيار الحقيقي
لتحديد حجم االلتفاف السعودي .أما
ج��دي��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر ف��ي امل��وق��ف ال�س�ع��ودي
ف�م��ن ال�س�ه��ل ال�ح�ك��م ع�ل�ي�ه��ا الح �ق��ًا عبر
التبعات التي ستظهر ضمن مناخات
األزم � ��ة ال �س��وري��ة وان �ع �ك��اس��ات �ه��ا ع�ل��ى
س �ي��اس��ات امل �ح��ور ال �س �ع��ودي ال�ج��دي��د
«امل� �ف� �ت ��رض» ،وال � ��ذي ق ��د ي �ش �م��ل أي�ض��ًا
اإلمارات واألردن والكويت.

* دعم مالي وسياسي

ملاذا يخشى الخليجيون اإلخوان؟

موقف الكويت من نظام اإلخوان الحالي
في مصر .فهي لم ّ
تقدم لهم فلسًا واحدًا
منذ خلفوا م�ب��ارك .وسبق لولي العهد
السعودي الراحل ،وزير الداخلية األمير
ن��اي��ف ،أن ع� ّ�ب��ر ف��ي ع��ام  1992ع��ن خطر
اإلخ��وان بقوله «م��ن دون أي ت� ّ
�ردد أقول
إن مشاكلنا ،كل مشاكلنا ،تأتي مباشرة
م��ن جماعة اإلخ ��وان امل�س�ل�م�ين» .وتتهم
ال�س�ع��ودي��ة اإلخ� ��وان ب�خ�ي��ان�ت�ه��ا بعدما
استقبلتهم اث��ر ط��رده��م م��ن م�ص��ر اي��ام
ج �م��ال ع �ب��دال �ن��اص��ر .وال �ك��ره الخليجي
ل�ل�إخ��وان ع��ام��ة ه��و ع�ل�ن��ي وواض� ��ح ،بل
ومصحوب باألفعال ،من خالل مالحقات
هذه الدول للجمعيات التابعة لإلخوان
(كاإلصالح في اإلمارات) والشخصيات
الداعمة لهم.
وف ��ي واح � ��دة م��ن م��راح��ل ّ
رص ص�ف��وف
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة وتشكيل االئ�ت�لاف
امل � �ع � ��ارض ،ب� � ��رزت م� �ع ��ارض ��ة س �ع��ودي��ة
واضحة للشخصيات اإلخوانية.
وب �س �ب��ب ال ��رع ��اي ��ة ال �ق �ط��ري��ة ل�ل�إخ ��وان،
ح � �ص� ��ل ت � ��وت � ��ر خ � �ل � �ي � �ج� ��ي_ق � �ط� ��ري ف��ي
ع� � ّ�دة م �ح �ط��ات .وإض ��اف ��ة ال ��ى ال�ص�ح��ف
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال� �س� �ع ��ودي ��ة ال� �ت ��ي ت��زخ��ر
أح �ي��ان��ًا ب �م �ق��االت وإش� � � ��ارات ت �ع �ب��ر ع��ن
ام �ت �ع��اض واض� ��ح م��ن ق �ط��ر ،ك ��ان ه�ن��اك
تصريحات وص�ل��ت ف��ي بعض األح�ي��ان
ال ��ى م�س�ت��وى ال �ت �ه��دي��د ،وخ �ص��وص��ًا ما
ص� ��در ع ��ن ض ��اح ��ي خ �ل �ف��ان ّ
ورده ع�ل��ى
ي� ��وس� ��ف ال � � �ق � ��رض � ��اوي .ب � ��ل ب� �ل ��غ األم � ��ر
باالمارات ّ
حد تأسيس فضائية مهمتها
الوحيدة محاربة اإلخ��وان .وغير بعيد،
شهدت إح��دى جلسات البرملان الجديد
ف ��ي ال �ك��وي��ت (ال� � ��ذي ق ��اط ��ع ان �ت �خ��اب��ات��ه
اإلس�ل�ام �ي��ون امل �ت �ه �م��ون ب��االرت �ب��اط مع
ً
ق �ط ��ر) ،س �ج ��اال ح� ��ادًا ت�ض�م��ن ات �ه��ام��ات
لرئيس وزراء قطر شخصيًا باحتضان
اإلخ� � � � ��وان وت� �ح ��ري� �ض� �ه ��م ع� �ل ��ى زع ��زع ��ة
استقرار األنظمة الخليجية.
ورغ��م األمثلة الكثيرة التي تعكس هذا
ال�ت��وت��ر ،ح��رص��ت ق�ط��ر ف��ي ك��ل م � ّ�رة على
ط�م��أن��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين واح �ت ��واء ال �خ�لاف.
ف ��ي أي � ��ار  ،2012ق� ��ال ال� �ق ��رض ��اوي ع�ل��ى
ّ
«ال� �ج ��زي ��رة» إن دول ال �خ �ل �ي��ج س�ت�ل�ق��ى
غ �ض��ب ال �ل��ه ب�س�ب��ب ت��رح�ي�ل�ه��ا س��وري�ين
ال � ��ى م� �ص ��ر ،ف� �س ��ارع األم� �ي ��ر ف ��ي ال �ي��وم
التالي بالسفر ال��ى أب��و ظبي ،في زي��ارة
غير معلنة ،ليطمئن حكام اإلمارات الى
الروابط الوثيقة بني قطر وبينهم.
سياسة قطر في الخليج اليوم تحديدًا،
ت� �ع � ّ�د ام� � �ت � ��دادًا مل��درس �ت �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة،
ال�ت�ح��ال��ف م��ع ع��دوي��ن؛ ف�ه��ي ت��رت�ب��ط مع
أش �ق��ائ �ه��ا ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ف��ي ح �ل��ف وث�ي��ق
لحماية ال�ب�ي��ت ال�خ�ل�ي�ج��ي ،وف��ي ال��وق��ت
ن� �ف� �س ��ه ت� ��رع� ��ى اإلخ � � � � � ��وان .ل� �ك ��ن خ � ��ارج
الخليج ،تمارس لعبة جديدة ،تضعها
في عني العاصفة ،وتدخلها في نوع من
املغامرة االنتحارية.

الكويت :التحقيق
مع وزير الداخلية

قرر النائب العام الكويتي ،أمس،
إحالة البالغ املقدم ضد النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،الشيخ أحمد الحمود
(الصورة) ،إلى لجنة محاكمة
الوزراء .وقال بيان إن إحالة
الحمود جاءت على خلفية البالغ
املقدم ّ
ضده من قبل الناشط عبد
الله فيروز ،بتهمة استخدام املال
العام بطريق الخطأ على خلفية
ما أثاره النائب في مجلس األمة
الكويتي فيصل الدويسان ،بشأن
استجواب وزير الداخلية عن
مناقصة لشركة إسرائيلية .من
جهة ثانية ،قررت املحاكمة حبس
فيروز  10أيام على ذمة التحقيق،
بعد احتفائه قبل يومني وتبني
الحقًا أنه معتقل،
(األخبار)

«هيومن رايتس» تندد
باعتقاالت البحرين عشية
«الفورموال »1
نددت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» ،أمس ،بموجة االعتقاالت
االعتباطية التي تطاول
معارضني في البحرين مع
اقتراب سباق «فورموال واحد»،
الذي تستضيفه اململكة بني 19
و 21نيسان على حلبة الصخير.
وذكرت املنظمة أن «السلطات
تدهم البيوت وتعتقل اعتباطيًا
محتجني من املعارضة استباقًا
لسباق الفورموال واحد».
ُ
وأضافت أنه اعتقل  20شخصًا،
بينهم بعض الذين يقودون
االحتجاجات ّ
ضد الحكومة في
القرى القريبة من الحلبة.»،
(أ ف ب)

اليمن :تعيينات جديدة بني آل
صالح وآل األحمر
في خطوة مفاجئة ،أصدر الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي،
قرارات عني بموجبها أحمد علي
عبد الله صالح سفيرًا لليمن لدى
اإلمارات العربية املتحدة ،وعلي
محسن األحمر مستشارًا له.
والالفت في هذه التعيينات التي
تعيد هيكلة الجيش أنها شملت
كبار املسؤولني العسكريني من
عائلة الرئيس السابق علي عبد
الله صالح ،وآل األحمر ،كملحقني
عسكريني خارج اليمن إلبعادهم
عن البالد .وشملت التعيينات
بني امللحقني العسكريني :اللواء
محمد علي محسن ملحقًا لدى
قطر ،وأحمد سعيد بن بريك
ملحقًا لدى مصر ،وطارق محمد
عبد الله صالح ملحقًا لدى أملانيا،
وهاشم عبد الله األحمر ملحقًا
لدى السعودية ،وعمار محمد عبد
الله صالح ملحقًا لدى إثيوبيا.
(األخبار)

