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الحشد الشعبي

 إرهاب بقنـــــاع دولة

قطــــــر..
في الوقت الذي تحشد دول العالم كل قواها ووسائلها لمحاربة اإلرهاب 

وتجفيف منابعه، ووضع حد لنموه، تثبت قطر خالف ذلك، وأن موقفها 

الفعلي دعم المنظمات اإلرهابية والقوى المتطرفة، وتوفير الحماية 

للمعارضات السياسية باستقطابهم ومنحهم منصة إعالمية ينفثون سمومهم 

عبرها، حيث تصر على التمادي في السياسات الكارثية التي تنتهجها 

في التخريب لدعم اإلرهاب والجماعات المتطرفة، ودعمها لمخططات 

إيران في المنطقة، واتخاذ مسلك معاٍد لدول المنطقة، وقد فشلت كافة 

المحاوالت إلثنائها عن هذا الطريق الذي يهدد األمن الخليجي والعربي 

والدولي، وأصبحت تواجه عزلة دولية حقيقية، مع هذا الرفض العالمي 

الكبير لسياساتها.

Ⅶ إسطنبول-البيان، بغداد-عراق أحمد، تونس-الحبيب األسود، بيروت-وفاء عواد

الخميس | 20 رمضان 1438 هـ | 15 يونيو 2017م | العدد 13511

 سوريا
 تمويل تنظيم القاعدة

لم تعد العالقة بين جبهة النصرة اإلرهابي، ودولة قطر س��رية، بحكم التطور الرومانس��ي 

والفاضح لهذه العالقة طوال السنوات األربع الماضية، بل بات الحديث عن هذه العالقة 

من الماضي، لكننا نفتح هذا الملف للتأكيد على مسؤولية قطر في تغذية هذه الجماعات 

وبش��كل مباش��ر، والذي تس��بب في مقت��ل المئات من األبرياء، س��واء من خ��الل العمليات 

االنتحارية أو من خالل الحرب التي تشنها هذه التنظيمات على السوريين أو في أي مكان آخر.

وهناك دالئل ملموس��ة على عمق العالقة القطري��ة بالتنظيمات اإلرهابية، ليس فقط جبهة 

النصرة، وإنما يتجاوز ذلك إلى الحشد الشعبي العراقي، وإلى حزب الله اللبناني.

في العام الماضي، وجه الكاتب البريطاني الشهير، روبرت فيسك، اتهاماً لقطر بأن لديها عالقة 

مؤكدة مع تنظيم جبهة النصرة اإلرهابي، وقال في مقاله له في صحيفة »اإلندبندنت«، »ليس 

هناك ش��ك بأن هناك عالقة بين قطر وجبهة النصرة«، واستش��هد فيسك بلقاء قناة الجزيرة مع 

قائد التنظيم أبو محمد الجوالني.. والسؤال هنا، في الوقت الذي اختار فيه الجوالني أن يظهر 

بشكله الحقيقي على التلفاز، اختار منبر قناة الجزيرة القطرية..! لماذا؟.

خطاب تكفيري
ل��م تنتِه التس��اؤالت التي تقودنا إل��ى يقين العالقة القطرية مع تنظي��م القاعدة، ففي خطاب 

التح��ول المزعوم ألبو محمد الجوالني من تنظيم جبهة النصرة )القاعدة في بالد الش��ام(، إلى 

تنظيم فتح الش��ام، أيضاً اختار الجوالني شاش��ة الجزيرة، ليس فقط ألنها المنبر األوسع انتشاراً، 

ب��ل ألنها المنب��ر الذي يتبنى هذا التنظيم، وهذا األمر ينطبق على زعيم التنظيم اإلرهابي أيمن 

الظواهري أيضاً.. إذاً نحن أمام مشروع تبني للخطاب التكفيري اإلرهابي في المنطقة. وهذا لم 

يعد سراً، إذ ان كل الخطابات اإلرهابية تجدها على منصة قناة الجزيرة.

وقد ذكرت مجلة »فورن بولس��ي« األميركية الشهيرة، أن وزارة الخزانة األميركية، رصدت 

التموي��ل القط��ري في س��بتمبر 2014 لتنظي��م القاعدة، من خالل رجل أعم��ال قطري منح 

انتحاريي تنظيم القاعدة في سوريا، مبلغ مليوني دوالر..

 تساهل
وبحس��ب ما أوردته المجلة في تقريرها، فإن مس��ؤولين أميركيين رفيعي المس��توى، كش��فوا 

تساهل قطر مع مسلحي تنظيم القاعدة، وأكدوا أن بعض مواطني قطر يمولون تنظيم القاعدة، 

وجبهة النصرة، ووصفت المجلة موقف قطر بالمتناقض، فهي تدعم تنظيم القاعدة، وتستضيف 

قواعد عسكرية أميركية على أراضيها.

بل إن صحيفة »واش��نطن بوس��ت«، كش��فت في تقرير لها في 2013، عن تورط األكاديمي 

القط��ري الش��هير عبد الرحمن النعيمي، ف��ي دعم تنظيم القاعدة باس��م التمويل الخيري، كما 

أنه الممول الرئيس، بحس��ب الصحيفة، لكافة التنظيمات اإلرهابية في الش��رق األوسط، وأمام 

هذا المش��هد، ال بد من إعادة قراءة الدور القطري في كل الدول العربية، التي تعمها الفوضى، 

والبحث عن الدور الخفي لدولة قطر في دعم هذه التنظيمات.

 تمويل
في أغس��طس، أطلقت جبهة النصرة س��راح الجنود الفيجيين الذين يعملون في األمم المتحدة 

على الحدود بين االحتالل اإلس��رائيلي وس��وريا في الجوالن، وقد واكبت الجزيرة هذه الحادثة 

لحظة بلحظة، بينما توسطت قطر في اإلفراج عن هؤالء الجنود. وكشفت مصادر في المعارضة 

الس��ورية ل� »البيان«، أن س��امي العريدي )المسؤول الشرعي العام لجبهة النصرة(، تلقى أمواالً 

طائلة من قطر لإلفراج عن هؤالء الجنود. وأكدت المصادر أن العريدي كان من أكثر الشخصيات 

المقرب��ة من االس��تخبارات القطري��ة، وكان يتحرك بموجب التوجيه��ات القطرية ضد الفصائل 

المعتدلة، وقلما قاتل مقاتلوه قوات النظام الس��وري في تلك المنطقة، أو مواجهة حزب الله 

اإلرهاب��ي. وقد كانت هذه االس��تراتيجية القطرية، من أج��ل تمويل هذه التنظيمات، بحيث 

تدخ��ل على خط الوس��اطة لإلفراج عن مختطفين من قبل ه��ذه التنظيمات، ومن ثم، تجد 

في هذا الباب مس��وغاً لتمويل هذه التنظيمات اإلرهابية، وخصوصاً مع تنظيم فتح الش��ام 

)النصرة سابقاً(.

تغيير ديموغرافي 
كان��ت العملية األكثر بش��اعة في س��وريا، هي نقل أهال��ي كفريا والفوعة إل��ى منطقة مضايا 

والزبدان��ي، مقاب��ل العكس، وقد وصفت هذه العملية بأنها أكب��ر عملية تغيير ديموغرافي في 

س��وريا منذ بداية األزمة لحماية النظام السوري، وتحقيقاً لرغبة إيران في االنتشار الشيعي على 

محيط مدينة دمشق.. فمن هو عراب هذه الجريمة الال إنسانية.

يقول مس��ؤول في المعارضة الس��ورية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الدور القطري كان 

المح��رك الرئيس في هذه الصفقة، فقد تمكنت قطر من جمع ممثلين عن حركة أحرار الش��ام 

وجبهة النصرة اللتين تسيطران على مدينة إدلب ومحيط كفريا والفوعة، مع ممثلين عن حزب 

الله والحرس الثوري اإليراني، اللذين يسيطران على مضايا والزبداني، ومن خالل الدور القطري، 

تمت الصفقة الدنيئة بترحيل أهالي المنطقتين، مقابل منح كل من تنظيم النصرة وأحرار الشام 

أكث��ر من 50 مليون دوالر.. وبالفعل، تمت العملية، وبالتالي، مولت قطر بصورة غير مش��روعة 

تنظيم القاعدة، بمبلغ هائل، يكفي التنظيم للحياة أكثر في سوريا.

400 مليون
وقال��ت مص��ادر على اطالع بقضايا التنظيمات اإلرهابية في س��وريا وتحوالته��ا ل� »البيان«، إن 

خطاب التحول الشهير الذي أعلن بموجبه الجوالني عبر قناة الجزيرة، التحول من تنظيم النصرة 

إلى فتح الش��ام، كان مقاب��ل 400 مليون دوالر، دفعتها قطر من أج��ل إعادة تموضع القاعدة، 

حين كان الضغط األميركي يركز على ضرورة فصل النصرة عن فصائل الجيش الحر المعتدلة.

وأك��دت المصادر أن ه��ذه الطريقة، كانت تهدف قطر من خاللها إلى تقوية تنظيم جبهة 

النص��رة، ف��ي ظل تزايد الضغط الدولي على التنظيم، وإعالن التحالف الدولي للحرب ضده، 

وكذلك األمر، الس��ماح لهذا التنظيم بابتالع بقي��ة التنظيمات األخرى، وبالفعل، كان هذا ما 

ح��دث بعد تحوالت الجوالني المزعومة واس��تالم المال القط��ري، حيث فتحت النصرة النار 

عل��ى الفصائ��ل المعتدلة في الريف الغربي من حلب، وكذل��ك هاجمت بعض الفصائل في 

ريف إدلب.

الش��واهد عل��ى العالقة الوثيقة بي��ن قطر وجبهة النص��رة، عالقة مفضوحة لدى أوس��اط 

المعارضة الس��ورية، حتى إن قيادات عس��كرية من هيئة األركان السورية السابقة، طلبت من 

قطر أن تتعامل بش��كل مباش��ر معها فيما يتعلق بالتمويل وتقديم الس��الح، إال أن قطر أصرت 

على أن تتعامل بشكل منفرد. وتؤكد مصادر موثوقة في المجلس العسكري للمعارضة السورية، 

ال��ذي تأس��س في أنطاليا ع��ام 2012، أن قطر كانت تخصص 40 في المئة من األس��لحة التي 

تقدمها للمعارضة، فيما توزع بقية األس��لحة على أكثر من عش��رين فصياًل، الفتاً إلى أن ميزانية 

القاعدة )جبهة النصرة(، كانت تعادل أضعاف مخصصات الفصائل األخرى.

ولفت إلى أن الهجوم الش��هير على مقر قيادة األركان في باب الهوى في عام 2014، س��بقه 

دعم قطري ال محدود لهيئة األركان، وبعد هذا الدعم، هاجمت جبهة النصرة وفصائل إسالمية 

متطرف��ة، مقر هيئة األركان، ونهبت كل األس��لحة في المس��تودعات، معتبراً أن هذا جزء من 

الخطة القطرية إلغراق سوريا بالقوى المتطرفة.

شراء الفصائل الضعيفة
العدي��د م��ن المراقبين الس��وريين لألح��داث، بما فيهم سياس��يون معارض��ون، تحدث إليهم 

»البيان«، وفضلوا عد ذكر أسمائهم، أبدوا استغراباً من السياسة القطرية حيال سوريا.

وأكدت عدة شخصيات، أن الدعم القطري للتطرف بدا واضحاً في عام 2014، فقد اعتمدت 

قط��ر على ش��راء الفصائ��ل الضعيفة وضمها إلى تنظي��م القاعدة، وكانت تق��دم، وحتى هذه 

اللحظة، رواتب مغرية للفصائل، من أجل استدراجها واالنضمام إلى تنظيم النصرة.

وأكدت شخصية بارزة في المعارضة السورية، أن قطر يوماً من األيام ستدفع الثمن الباهظ 

بس��بب سياس��تها المدمرة في س��وريا، الفتاً إلى أن اللعب باإلرهاب استراتيجية فاشلة، جربها 

العديد من الدول، وفي النهاية ينقلب الس��حر على الس��احر.  وبينت أن حجم س��يطرة جبهة 

النصرة على المناطق السورية لم يكن لوال الدعم القطري، الفتاً إلى أن أول من خرج من مدينة 

حلب وتس��بب بس��قوطها، هو تنظيم القاعدة الموالي لقطر، الفتاً إلى أن قطر ضالعة بش��كل 

مباشر في سيطرة روسيا والنظام وإيران على تلك المدينة.

العراق

دعم »الحشد الشعبي«
العالق��ة القطرية مع مث��ل هذه التنظيمات تجاوزت س��وريا إلى العراق، إذ 

نقل��ت صحيف��ة »الغاردي��ان« البريطانية، عن مصادر عراقي��ة، وجود عالقة 

ارتباطي��ة بين اتفاق كفريا والفوعة، ومس��اعي قط��ر لإلفراج عن مختطفين 

قطريي��ن، بينه��م أعضاء في العائلة الحاكمة في قطر في العراق.. وأش��ارت 

»ذا غاردي��ان« إل��ى أن طائرة قطري��ة انتظرت أربعة أيام عل��ى التوالي في 

بغ��داد، إلتم��ام صفقة اإلفراج ع��ن 26 مختطفاً قطري��اً. وأوضحت أن تلك 

الصفق��ة، ربما تكون ج��زءاً من صفقة إقليمية ترتبط بص��ورة كبيرة بعملية 

إجالء س��كان 4 بلدات محاصرة في س��وريا. ليتبين في ما بعد، أن قطر أيضاً 

قدمت 200 مليون دوالر هدية لميليش��يات لحش��د الشعبي الطائفية، التي 

تنكل بالمدنيين في األنبار والموصل، في سياسة تفوق الغرائبية والتصورات 

المنطقية، فكيف بدولة مثل قطر، أن تدعم األضداد وتحرض على القتل في 

س��وريا والعراق، والسؤال الكبير، ما مصلحة قطر في تنمية هذه التنظيمات 

القاتلة؟!!

 ويؤك��د محللون أن التنظيمات اإلرهابية لعبة خطيرة، العديد من الدول 

جربها، وفي النهاية انقلب السحر على الساحر، حدث ذلك مع تنظيم القاعدة 

في أفغانس��تان، الذي انقلب على كل الداعمين له في حربه من الروس في 

أفغانس��تان، وحتى هذه اللحظة، تتذوق باكس��تان الداعم الرئيس للقاعدة 

في الحرب ضد االتحاد الس��وفييتي، المرارة بسبب العمليات االنتحارية التي 

يشنها التنظيم على المدن الباكستانية.

وبعيداً عن ارتداد السحر على الساحر، إن العالقة مع مثل هذه التنظيمات 

اإلرهابية، مهما كانت األس��باب والدوافع تتنافى مع مفهوم الدول الحديثة، 

وأص��ول العالقات الدولية، ذلك أن التحال��ف العالمي ضد اإلرهاب، بات ال 

يقبل مثل هذه السياس��يات المدمرة، وبالتال��ي، فإننا في مثل حالة العالقة 

بين قطر والتنظيمات اإلرهابية، نحن أمام عالقة مخالفة لألعراف والقوانين 

الدولية، وبطبيعة حال، فإن قطر تضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولي، 

وهذا ما يدفع العالم التخاذ إجراءات حاسمة ضد مثل هذه السياسيات.

 ليبيا
نقل غازات سامة 

إلى سوريا
 

منذ أكثر من خمس��ة أعوام، تواترت اتهامات لدولة قطر بنقل غازات 

سامة من ليبيا إلى سوريا، لوضعها بين أيدي الجماعات اإلرهابية التابعة لها، 

وخاصة جبهة النصرة، جناح تنظيم القاعدة في بالد الش��ام، غير أن تلك االتهامات 

كانت تتعرض للتهميش والتجاهل لس��بب أو آلخر، وخصوصاً أن اإلدارة األميركية الس��ابقة 

كانت متورطة في المخطط التي تزعمته قطر في المنطقة.

وفي أبريل الماضي، كش��ف تقرير اس��تقصائي للصحافي األميركي الشهير سيمون هيرش 

عن تورط المخابرات القطرية، والقيادي الس��ابق في الجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم 

بلح��اج، ومليش��يا الفاروق المتطرفة، م��ع قوى إقليمية ودولية في تهري��ب كميات من غاز 

السارين من ليبيا إلى سوريا. وأشار التقرير إلى أن كميات من غاز السارين، كانت مخزنة في 

منطقة صحراوية بليبيا، تم نقلها إلى س��وريا عبر تركيا، لجبهة النصرة اإلرهابية الس��تخدامها 

ضد الجيش السوري، أو ضد بعض قوى المعارضة، واتهام قوات النظام بذلك. وأوضح هيرش 

أن إدارة الرئيس األميركي الس��ابق باراك أوباما، ووزيرة خارجيته الس��ابقة هيالري كلينتون، 

كانا على علم بما قامت به المخابرات القطرية. وبحسب مراقبين، فإن قطر نقلت عن طريق 

عمالئها في ليبيا، كميات من غاز الس��ارين لدعم حلفائها في س��وريا، وبخاصة من الجماعات 

اإلرهابي��ة، التي كان��ت الدوحة تهيئها للس��يطرة على مقاليد الحكم في دمش��ق، في حال 

اإلطاحة بنظام األسد.

كما س��بق أن أكد السياسي الليبي أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر 

القذافي، استيالء المتطرفين في ليبيا على غاز السارين القاتل، الذي كان موجوداً في مخازن 

بصحراء جنوبي البالد. وأضاف أن المتطرفين، ومنهم تنظيم داعش، قاموا بنقل كميات كبيرة 

من هذا الغاز المحرم دولياً إلى مدن الش��مال، بما فيها طرابلس، مش��يراً إلى أن الغاز جرى 

استخدامه بالفعل، وأن دوالً غربية رصدت هذا األمر، وغّضت الطرف عنه في حينه.

وتش��ير مص��ادر اس��تخباراتية إلى أن النظام الليبي الس��ابق، كان يمتل��ك مخزوناً من غاز 

الس��ارين في منطقة صحراوية جنوبي س��رت، وأن المليش��يات المتش��ددة الحليفة لقطر، 

وضعت يدها على ذلك المخزون، وتم نقل لترين منه إلى األراضي السورية، في حين ال تزال 

كميات أخرى لدى جهات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتشير ذات التقارير إلى أن أطرافاً إقليمية 
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ودولية حذرت المليشيات الليبية من استعمال تلك الغازات السامة، 

خشية أن تبرر بذلك أي تدخل خارجي للقضاء عليها.

مصالحة 
 وتتجه ليبيا نحو تحقيق المصالحة الوطنية بعد تحجيم الدور القطري وإخراج المليشيات 

المدعومة من قبل الدوحة من العاصمة الليبية، وفي هذا اإلطار، فوجئ الليبيون باإلعالن 

ع��ن تنظيم مأدبة إفطار رمضانية ف��ي أحد أكبر فنادق طرابلس، حضره عدد من كبار رموز 

النظام الس��ابق، ومن بينهم عبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي والساعدي القذافي 

وأبو زيد دوردة، مع أفراد من أسرهم وقيادات اجتماعية وأعيان القبائل التي ينتمون إليها. 

وعلمت »البيان« أن رموز النظام الس��ابق الذين كانوا مقيمين داخل س��جن الهضبة تحت 

س��يطرة الجماع��ة الليبية المقاتلة بقيادة اإلرهابي عب��د الحكيم بالحاج، تم نقلهم لإلقامة 

ف��ي عدد من الفنادق وبعض الفلل في أحي��اء طرابلس الراقية، على أن يتم اإلفراج عنهم 

قبل عيد الفطر. وكانت كتيبة ثوار طرابلس قد سيطرت على سجن الهضبة، وطردت عناصر 

الجماعة المقاتلة من طرابلس في شهر مايو الماضي، بما يعني استبعاد عصابات قطر من 

العاصمة الليبية.

  

 لبنان
رهان فاشل على حرب طائفية 

منذ حرب تموز 2006، ومفاعيل »ش��كراً قطر« مس��تمرة حتى اليوم، هي العالقة 

بين قطر وحزب الله اإلرهابي التي استمرت بعد عام 2006 في الظالم، وتكرست 

بالدع��م المالي والمعنوي، من خالل مفاوضات كفريا والفوعة، وصفقة المليارات 

لإلفراج عن 26 صياداً كانوا ينتمون لألسرة الحاكمة في قطر.

وتخل��ص مصادر متابعة من تيار »المس��تقبل«، إلى أن القطرّيين يس��عون إلى 

ح��رب طائفية في لبنان، متوّس��لين المال السياس��ي واإلع��الم لتحقيق ذلك، وما 

دعمهم المكشوف لحزب الله اإلرهابي، إال اجتهاد إضافي خارج »النّص الخليجي«.

وألن القطريي��ن حاول��وا، دون ج��دوى، تثبيت أرجلهم في لبن��ان، لعلمهم أنه 

»بّوابة الحدث السياس��ي اإلقليمي ومفتاحه«، نظراً إل��ى موقعه الجغرافي، وإلى 

تركيبت��ه، وما يحمله من مقّومات سياس��ّية تصلح لكل م��ن يدخل على خّطه أْن 

يتح��ول إلى الع��ب مهّم في المنطقة، ش��ّددت المصادر نفس��ها عل��ى أن لبنان 

بات أكثر حضوراً على الس��احة، ولم تعد قطر اليوم، بالنس��بة إلى فريق كبير من 

اللبنانيين، كما كانت عليه عام 2008، إذ إن دورها السياسي بالنسبة للبنان، ال يزال 

محصوراً ضمن إطار كونها على عالقة بإس��رائيل وإيران في آٍن معاً، فيما التمّس��ك 

اللبناني بسياس��ة النأي بالنفس، ال يلغي التزامه بموجبات التضامن العربي، وبأنه 

جزء ال يتجزأ من العالمين العربي واإلس��المي، ال��ذي اجتمع في الرياض، وأطلق 

رؤي��ة تاريخية تلتقي مع رس��الة لبنان. كما أن دوره��ا اإلقليمي والدولي ليس في 

أفضل حاالته.

قوة محدودة
وبن��اًء على ما تق��ّدم، تخلص مصادر نيابية من »ق��وى 14 آذار«، إلى القول إن 

ق��ّوة قطر باتت محدودة، فقوة المال ال تكفي وحدها لإلمس��اك بزمام األمور، 

فيم��ا ال مصلحة للبنان على اإلط��الق، في ظّل ظروفه الراهنة، من الوقوف في 

وجه اإلجماع العربي واإلس��المي والدولي على التص��ّدي لألطماع اإليرانية في 

المنطقة، أو مسايرة حلفاء طهران، وعلى رأسهم حزب الله، ألن لذلك تداعيات 

بالغة الس��لبّية على الوضع اللبناني سياس��ياً واقتصادياً. أما الخالفات القطرية- 

الخليجي��ة، فال ح��ّل لها، إال على حس��اب تغيير الدوحة لسياس��اتها الخارجية، 

س��واء في مصر أو س��وريا أو العراق، كما في لبنان، بمعنى المراجعة الش��املة 

والعودة إلى حجمها الطبيعي، لكون المشكلة تتعلق بأصل الموقف من القضايا 

الخالفية، وليس بآليات العمل وأدواته.

القاعدة
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 إرهاب بقنـــــاع دولة

قطــــــر..
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Ⅶ ترجمة: نهى حّوا، فاتن صبح، وكاالت

ما زالت األزمة القطرية تتكشف عن خيوط جديدة 

لمحاوالت مستميتة، تمضي فيها الدوحة للتهرب من 

االس��تجابة لمطالب جيرانها العرب، وهي محاوالت 

تظهر عقمها، وس��تدخل قطر في نفق مظلم حسبما 

تفي��د األحداث التي أعادت قط��ر لحجمها الطبيعي 

بعد أن ظنت نفسها دولة عظمى.

وتش��ير التط��ورات إل��ى أن توظيف قطر 

لش��ركة النائب العام األميركي السابق جون 

أشكروفت في مقابل 2.5 مليون دوالر، قد 

يك��ون وراءه أكث��ر من عملي��ة تدقيق في 

عملي��ات تمويله��ا لإلره��اب، حيث يفيد 

ميغان ويلس��ون والين ميتشيل في موقع 

»ذا هي��ل« اإللكترون��ي إلى أن قطر كانت 

تس��تقدم جماعات ضغط في المواجهة في 

الخليج، وأن توظيف الش��ركة قد يكون جزءاً 

من جهد أكبر لتعزيز العالقات مع أميركا، في ظل 

قلق متزايد من المش��رعين والمس��ؤولين التنفيذين 

من الحزبي��ن الديمقراط��ي والجمهوري حيال 

اس��تعداد قط��ر لتموي��ل جماع��ات متطرفة 

واس��تضافة منظمات ترسل تبرعات لجماعات 

مرتبطة باإلرهاب.

وفي هذا الس��ياق، أش��ار الكاتب��ان أيضاً إلى 

أن قط��ر وظفت جماعات ضغط أميركية في إطار 

جهودها الس��تضافة كأس العالم ع��ام 2022، برغم 

عق��م هذه المحاوالت، حس��ب الخبي��ر الدولي في 

مركز الدراس��ات االستراتيجية والدولية، جو الترمان، 

الذي يص��ف الفيفا والكونغ��رس األميركي ومجتمع 

السياس��ة »مخلوقات مختلف��ة تمام��اً لديها قواعد 

ومس��ارات مختلف��ة«. وكانت وثائق ل��وزارة الدفاع 

أشارت إلى أن الش��ركات األميركية العاملة في قطر 

كان��ت تلتقي مس��ؤولين ف��ي كابيتول هي��ل، وأنها 

س��هلت عدداً من اللقاءات بين القطريين ومشرعين 

بارزين لمناقشة مبيعات أس��لحة عسكرية، ورحالت 

لهم ولطواقمهم إلى قطر، كذلك لمناقشة تحقيقات 

مجلس الش��يوخ في الممارس��ات العمالية المتعلقة 

ببناء مالعب لكأس العالم، التي تم انتقاد البالد عليها 

بسبب انتهاكات متعلقة بحقوق اإلنسان.

وكان التأثير السلبي للموقف القطري واضحاً على 

المؤسس��ات االقتصادية القطرية، سواء على شركات 

البن��اء ل��كأس العالم بقيم��ة 160 ملي��ار دوالر وفقاً 

لتقرير لصحيفة »تلغراف«، أو على »خطوط الطيران 

القطري��ة«، ال��ذي انتق��د رئيس��ها اإلدارة األميركية 

وترامب، معرباً عن استيائه من القيادة التي أظهرتها 

الوالي��ات المتح��دة في أعقاب قط��ع العالقات مع 

قط��ر. وجاء في مقال لكليفورد ماي في »واش��نطن 

تايمز»بعنوان« في الحرب ضد اإلرهاب، بعض الدول 

معن��ا، وبعضه��ا ضدنا وبعضها االثن��ان معاً»، عندما 

ق��ال إن قط��ر وصلت إلى مفترق، يمك��ن لألمير أن 

يدعم التكتل العربي الملتزم بمحاربة اإلرهاب، الذي 

أعلن خالل زيارة دونالد ترامب للس��عودية، أو يرمي 

بنفس��ه مع أحضان إي��ران وروس��يا، اإلمبراطوريتين 

الكبريين الس��ابقتين بالتطلعات النيو إمبريالية، لكن 

ورق��ة اللعب على الحبلين ضد الوس��ط يبدو انتهت 

صالحيتها.

منافسة
وف��ي س��ياق مح��اوالت قط��ر االس��تنجاد بأطراف 

خارجية، أفاد اليس��ك فانتاكا من »مؤسس��ة الشرق 

األوس��ط« أن إيران ترى نفسها في منافسة مع تركيا 

ف��ي هذا الجهد، ويب��دو حتى اآلن أن األتراك لديهم 

اليد الطول��ى، أما التوقعات اإليراني��ة فتتلخص من 

وجه��ة نظره بأمري��ن، المناف��ع االقتصادية، واألمل 

بقي��ادة أكثر قبوالً لها ف��ي قطر، وأن نهجها ال عالقة 

له ب��أي عواطف تج��اه قطر، بل بمكاس��ب تجارية 

قصيرة األمد، وتطلعات سياس��ية بعيدة األمد، حيث 

تمتل��ئ وس��ائل اإلعالم اإليراني��ة بروايات عن كيف 

أن قط��ر عل��ى مدى الس��نين عملت ض��د المصالح 

اإليراني��ة، وم��ا تريده ه��و انقس��امات عميقة بين 

جيرانه��ا الع��رب إل��ى جنوبها، ما يح��ول دون بروز 

جبه��ة عربية موح��دة، وهي كانت توجه الرس��ائل 

المتناقضة، يتهم مس��ؤولوها السعودية بالمسؤولية 

ع��ن التفجيرين اللذين وقع��ا في طهران، فيما يدعو 

وزي��ر خارجيتها إلى إيجاد آلية دائمة لحل الخالفات 

في المنطقة.

وكانت الضغوط على قطر قد ظهرت بوادرها عبر 

تقارير ع��ن أن قيادة حركة حم��اس كانت تنظر في 

مقرات أخرى لها في الخارج، أما بش��أن اشتداد أزمة 

الكهرباء في قطاع غزة فقد أفيد بأن انقطاع الكهرباء 

قد يكون س��ببه األنفاق التي كانت موضوعاً بارزاً في 

مالحظات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 

النواب األميركي اد رويس الذي أفاد أنه »هذا الشهر، 

المزيد من أنفاق حماس وجدت تحت مدارس وكالة 

غوث وتشغيل الالجئين في غزة«. 

م��ن جهته��ا، ذك��رت صحيف��ة نيوي��ورك تايمز 

األميركي��ة، أن دول��ة قطر حرصت منذ تس��عينيات 

الق��رن الماضي، عل��ى أن تكون مص��در إزعاج دائم 

لجارتها السعودية، في مسعى منها إلى إيجاد موطئ 

قدم على الساحة الدولية.

وقال الباحث في العلوم السياسية بجامعة جورج 

واش��نطن، مارك لينش، إن سياس��ة قط��ر الخارجية 

قامت عل��ى أمرين اثنين، االنش��غال بف��رض البالد 

على الخريطة، والبح��ث عما قد يكون مصدر إزعاج 

للرياض.

وبحس��ب الكاتب ماكس فيشر، فإن قطر اختارت، 

في س��عيها إلى تلك الغاية، أن تقيم عالقات تجارية 

مع إسرائيل وتطور عالقات ثنائية مع إيران، فضاًل عن 

االعتماد على قاعدة العديد األميركية إلسناد ظهرها 

في المنطقة.

مركز لإلرهاب
م��وازاة م��ع ذل��ك، أطلق��ت قط��ر قن��اة الجزي��رة 

واس��تخدمتها بمثابة قوة ناعمة، كي تقوي تحالفاتها 

في الخارج، وتس��يء إلى السعودية الجارة. وتحولت 

الدوح��ة إل��ى م��الذ للمتطّرفين ومنف��ى لهم، مثل 

جماع��ة اإلخ��وان أو حركة حم��اس أو االنفصاليين 

الشيشانيين وعناصر طالبان، وغيرهم.

واستغلت قطر طفرتها المالية، وانتقال اقتصادها 

من 8.1 ملي��ارات دوالر في 1995 إلى 210 مليارات 

دوالر ف��ي 2014، ف��ي التروي��ج لنفس��ها بالتبرعات 

واالنتق��ال بين عدة عواصم للقيام بوس��اطات تدعم 

موقعه��ا. وظلت الواليات المتحدة األميركية راضية، 

عل��ى العموم، عل��ى الدبلوماس��ية القطري��ة، رغم 

انزعاجها في بعض األحي��ان، ذلك أن الدوحة كانت 

قاعدة لمحادثات الس��الم األفغاني��ة، كما أن قاعدة 

العديد جرى اس��تخدامها في شن الحرب ضد العراق 

والقيام بغارات في سوريا، الحقاً.

وفي سنة 2002، س��حبت السعودية سفيرها من 

قطر، جراء تمادي قناة الجزيرة في اإلساءة للحكومة 

الس��عودية، ورغ��م أن العالقات ج��رت إعادتها في 

2008، إال أن الدوحة لم تعدل عن نهجها المؤذي.

أما في س��نة 2011، فوجدت قطر الفرصة سانحة 

لفرض نفس��ها عب��ر األح��داث التي اصطل��ح عليها 

ب�«الربي��ع العرب��ي»، إذ لم تت��وان الدوحة عن دعم 

الح��ركات المناوئة للحكومات، ولم تدخر ش��يئاً في 

دعمه��ا اإلعالمي عب��ر الجزيرة، والدبلوماس��ي عبر 

القنوات الرسمية. وتمادت قطر في حماسها فانتقلت 

ف��ي وقت الحق إلى الدعم بالمال، وباألس��لحة في 

أوق��ات أخ��رى، وراهن��ت ف��ي ذلك عل��ى أن تضع 

حكوم��ات صديق��ة م��كان األنظمة الراحل��ة، وألن 

المتطرفين كانوا واعدين بالنسبة إليها، فقد وضعت 

كل ثقله��ا وراءهم ودعمتهم م��ن دون مواربة، لكن 

قط��ر التي لم تحق��ق مبتغاها، فق��د أدت بتدخلها 

بالس��الح ودعمها للمليش��يات، إلى زي��ادة الفوضى 

في دول مثل س�����وريا وليبيا، م��ن خالل تنظيمات 

متشددة.

انتكاسة
وفي مصر، دعمت قط��ر جماعة اإلخوان التي جرى 

إس��قاطها ف��ي يوليو 2013، جراء تظاهرات ش��عبية 

حاش��دة، ولم تك��ف قن��اة الجزيرة ع��ن التحريض 

من��ذ ذل��ك الحين ضد مص��ر وجيش��ها. ولكن على 

نفوذه��ا المتزايد، لم تس��تطع قط��ر مقارعة النفوذ 

اإلقليم��ي للس��عودية. وعانى حلفاؤها ف��ي الربيع 

العرب��ي نكس��ات مدمرة، وعام 2013 تنازل الش��يخ 

حمد عن الس��لطة البنه تمي��م الذي ال يتمتع بخبرة 

كبي��رة. وانتهت الفترة القصيرة التي لعبت فيها قطر 

دوراً إقليمياً. 

أم��ا المبارك��ة األميركي��ة لتح��ركات الدوحة فلم 

تبق عل��ى حالها، إذ تقول نيويورك تايمز، إن اإلدارة 

األميركية تقف اليوم إلى جانب السعودية، إثر إعالن 

الرياض مع عواصم أخرى، قطع العالقات مع الدوحة 

بس��بب دعمها لإلره��اب وتقويضها لألم��ن العربي. 

وانتهى األمر بالدوحة إلى عزلة مع جوارها، وأضحت 

مخيرة بين التخل��ي عن دعم اإلرهاب والرجوع إلى 

الصف الخليجي.

وفّص��ل المحل��ل والصحافي مارك فيش��ر وفق ما 

ج��اء في مقاله في صحيفة »نيوي��ورك تايمز« كيف 

تعيد العداوة القطرية للسعودية رسم منطقة الشرق 

األوس��ط. وأكد أن المخطط الشيطاني الذي وضعته 

قطر حرك عجلة أش��به ما تك��ون بالحرب اإلقليمية 

الباردة الت��ي لم تعد صياغة سياس��ات دول الخليج 

وحس��ب، بل دول منطقة الش��رق األوسط بأسرها، 

وق��د بلغت ذروتها في ش��كل األزم��ة التي تفجرت 

أخيراً. وشّبه فيش��ر الوضع بالقول وكأن كوبا تسعى 

للخروج م��ن البوتقة األميركي��ة لتصبح قوة عظمى 

بي��ن ليلٍة وضحاها. وأضاف أن اس��تراتيجية قطر قد 

انهارت في اآلونة األخيرة، مع فرض المملكة العربية 

الس��عودية وحلفائها الحظر والعزلة، في إطار أزمة ال 

تزال تتكشف فصولها.

وختم فيشر بالقول إنه على الرغم من توقع القلة 

ان��زالق وتيرة التصعيد الحاصل إل��ى دوامة العنف، 

فإن��ه ال ي��زال من غي��ر الواضح كيف س��تجد األزمة 

طريقها إلى الحل. وأشار إلى أن واقع الحال قد يفضي 

إلى وضع حدٍّ لعقدين من عداوة قطر للسعودية، أو 

يضيف طبقة أخرى من انعدام االستقرار والتحالفات 

المتقاطعة التي تحبل بها المنطقة.

لعب على الحبلين
من جهته، قال الصحافي والكاتب األميركي، كليفورد 

م��اي في مق��ال ب��ذات الصحيفة، إن م��ا من دولة 

تنصل��ت م��ن التزامها بمحاربة اإلره��اب كما فعلت 

قط��ر، فبالرغم من الصرامة التي أبدتها إدارة الرئيس 

األميرك��ي األس��بق، جورج بوش االب��ن، في محاربة 

التط��رف عق��ب هجمات 11 س��بتمبر، اس��تطاعت 

الدوحة أن تحافظ على مراوغتها.

وأضاف الكاتب »إن الدوحة تؤدي دوراً ملتبس��اً، 

األمر الذي يجعلها صديقاً وعدواً للواليات المتحدة، 

في الوقت نفسه، فقطر صديقة لواشنطن من ناحية 

أولى، وتس��تضيف أكبر قاعدة أميركية في الش��رق 

األوسط. ومن ناحية أخرى، تفتح قطر ذراعيها لحركة 

طالبان وتس��تقبل قادة حركة حماس المدرجة ضمن 

قوائم اإلرهاب األميركية«.

فض��اًل عن ذل��ك، تتخ��ذ الدوح��ة موقف��اً رخواً 

ومتس��اهاًل مع تنظيم القاعدة اإلرهابي، كما أن قطر 

تقي��م عالقات وثيقة مع إي��ران التي وصفها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، بالدولة اإلرهابية رقم واحد 

في العالم.

وبحس��ب ما ذكره الكاتب، فإن قطر دفعت مليار 

دوالر إلي��ران وتنظيم إرهاب��ي في العراق، في أبريل 

الماضي، ألجل تحرير رهائن من األسرة الحاكمة.

وأش��ار ماي إلى تقارير إعالمي��ة تحدثت عن لقاء 

بي��ن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن 

آل ثان��ي، ورئي��س فيلق القدس ف��ي الحرس الثوري 

اإليراني، قاسم سليماني.

وأش��ار الكاتب إلى جاك س��وليفان، الذي ش��غل 

منصب مستش��ار األمن القومي ل��دى نائب الرئيس 

األميركي الس��ابق، جو بايدن، ال��ذي )نبه( قطر إلى 

بذل المزيد من الجهد لمحاربة تمويل اإلرهاب.

كما أورد ماي حديث الباحث الكبير في مؤسس��ة 

الدف��اع والديمقراطي��ات األميركي دافي��د وينبرغ، 

»إن غي��اب الش��فافية يعرق��ل التحقق م��ن تصريح 

المس��ؤولين القطريين باتخاذه��م إجراءات حقيقية 

لمواجهة دعم اإلرهاب«.

ويوض��ح كليفورد ماي أن قطر لم تس��ر على نهج 

السعودية التي حاكمت المئات من األشخاص بسبب 

الضل��وع في تموي��ل اإلرهاب، وهو ما ل��م يقم به 

القطريون، بحسب قوله.

ويخل��ص الكاتب ف��ي نهاية مقال��ه، إلى أن قطر 

بلغت مرحلة حاسمة هذه األيام، فإما أن تنضم إلى 

المعسكر العربي، الذي التزم بمحاربة حازمة لإلرهاب 

في قمم الرياض، أثناء زيارة ترامب للسعودية، أو أن 

ترتم��ي الدوحة أكثر في حضن إيران، لكن الش��يء 

المؤكد ه��و أن اللعب على الحبلي��ن ما عاد ممكناً 

أمام قطر. 

»نيويورك تايمز«: قطر ظّنت نفسها دولة عظمى

صحف غربية:
نظام الدوحة يعيش

انتكاسة
 Ⅶ تهربها من االستجابة لمطالب جيرانها يدخلها

في نفق مظلم

 Ⅶ قطر مخيرة بين دعم اإلرهاب والعودة
إلى البيت الخليجي

Ⅶ تسابق تركي إيراني على مساعدة الدوحة خدمة 
لمصالح شخصية

 Ⅶ  كاتب أميركي: انتهى زمن اللعب 
على الحبلين
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مليار يورو 
ذهبت مع الريح

Ⅶ إعداد- مجتبى فاروق

كش��فت تقارير نشرت أمس عن مدى تأثير 

ق��رار القاطعة عل��ى مونديال 2022، حيث 

أبانت التقارير أن اس��تمرار المقاطعة لفترة 

من الوقت يعني أن 930 مليار يورو ذهبت 

م��ع الريح، حي��ث لن يكون بمق��دور فيفا 

أن يبق��ى عل��ى موندي��ال 2022، في قطر 

م��ع تزايد الغض��ب حول العال��م، بعد أن 

كشفت دول المقاطعة حقيقة الدولة التي 

ترعى اإلرهاب، ما يعني أن بقية العالم لن 

تقبل بأن ترس��ل منتخباتها إلى دولة ترعى 

اإلره��اب.  والمبلغ هو جملة ما تم إنفاقه 

حت��ى اآلن، والميزاني��ة المرصودة لتكملة 

المنشآت، والزيادة في الكلفة التي حدثت 

بعد قرار المقاطعة.

وكانت قطر قد أنفقت بالفعل 410 مليار 

يورو في تحضي��رات وترتيبات للمونديال، 

وكان عليها أن تنفق 160 مليار يورو إضافية 

ليص��ل المجموع إلى 570 مليار يورو، لكن 

ب��ات عليها أن تزيد عل��ى هذا المبلغ اآلن 

بما يقارب 360 مليار يورو بس��بب الزيادة 

ف��ي أس��عار مدخ��ات البن��اء، والترحيل 

واالحتياج��ات األخرى إلكمال المنش��آت، 

الت��ي حدث��ت بعد ق��رار المقاطع��ة الذي 

سيكلف الحكومة القطرية فقط على صعيد 

منشآت المونديال ما يقارب من 400 مليار 

يورو إضافية على الميزانية المرصودة أصًا.

وأش��ار التقرير إلى واقع أن »فيفا« يعلم 

تماماً ما ستؤول إليه األمور مستقبًا، مطالباً 

االتح��اد الدولي لكرة القدم أن يكون أميناً 

مع نفس��ه ومع أعضاء جمعيته العمومية، 

فقد بات من المس��تحيل أن يقام مونديال 

2022 ف��ي قطر ف��ي ظ��ل كل المتغيرات 

السياس��ية الحالية، وأضاف التقرير أن فيفا 

ي��درك تمام��اً أن األمر خرج عن الس��يطرة 

الرياضية وأن قرار المشاركة في المونديال، 

لو ظل في قطر، س��يكون بأيدي السلطات 

السياسية في كل دولة وليس قراراً رياضياً.

واس��تنتج التقري��ر أن النهاي��ة س��تكون 

مؤس��فة جداً للدولة الت��ي ترعى اإلرهاب، 

حيث ستعلم متأخر جداً، أن ال أحد سيأتي 

إل��ى المونديال لو ظلت خط��ط فيفا كما 

هي، وحتماً فيفا نفسه يعلم هذه الحقيقة 

وهو يتعامل معها اآلن بشكل واضح، ولكن 

عليه أن يخطر من اش��تروا تنظيم مونديال 

2022 ب��أن األم��ور قد انته��ت، وال مجال 

للمض��ي في ه��ذا الطريق، مضيف��اً رئيس 

فيف��ا ليس غبياً، حتماً ه��و يدرك كل هذه 

األمور وينتظر الوقت المناسب فحسب، لم 

يص��رح اآلن بنقل المونديال، حتى ال يتهم 

بالتس��رع، هو يخطط ألن يعلن القرار عن 

نفس��ه على أرض الواقع مع اس��تمرار آثار 

المقاطعة.

وتوقع التقرير أال تقبل الحكومة القطرية 

وممثلها لجنة اإلرث والمشاريع التي تتولى 

اإلشراف على تنظيم مونديال 2022، باألمر 

الواقع، وأن فيفا لم يعد »في جيب اللجنة« 

وأنه سيصدر قرار فتح باب الترشح من أجل 

نيل ش��رف تنظيم موندي��ال 2022، وهذه 

الم��رة س��تكون الدولة الت��ي تحصل على 

ش��رف تنظيم المونديال تس��تحقه تماماً، 

فحتماً س��تكون دولة ال تمارس الفساد وال 

ترعى اإلرهاب.

نصيحة
واس��تمر التقرير الذي نشرته مجموعة من 

المواقع البريطانية المهتمة بالشأن الرياضي 

أن الخطورة تب��دو اآلن على »فيفا«، الذي 

يج��ب أن يكون صريحاً ج��داً، ويجب على 

رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أن يتخلى 

ع��ن دبلوماس��يته، ويعلن بوض��وح نتائج 

مباحثاته في ش��رق آس��يا م��ن أجل إيجاد 

بدي��ل يتولى تنظيم موندي��ال 2022، وإذا 

كانت دول ش��رق آس��يا غير مهتمة، فهناك 

العدي��د من ال��دول المس��تعدة من أجل 

تنظيم المونديال.

وواص��ل التقرير: يبقى م��ن الملزم على 

رئي��س فيفا أن يكون صريحاً جداً في هذه 

الفترة المتوترة من عمر وتاريخ كرة القدم، 

فا أحد يمك��ن أن يغض الطرف عن اتهام 

باإلرهاب، فهو ليس مثل اتهامات الفس��اد 

الرياضي، فالوضع هن��ا تتحكم فيه الدول، 

بينما اتهامات الفساد الرياضي تتعامل معها 

االتحادات الرياضي، وال مجال أبداً للمقارنة 

بين االثنين، لذا فإن األمور يجب أن تكون 

واضحة ج��داً، بحيث يع��رف الجميع إلى 

أين س��يتجه في عام 2022، وهل س��يكون 

هناك مونديال أم سيموت المونديال نتيجة 

مماطلة فيفا، ومقاطعة المنتخبات للبطولة 

إذا اس��تمرت على أرض الدولة التي ترعى 

اإلرهاب.

عقبات
ومض��ى التقري��ر، إذا واصل��ت لجنة اإلرث 

والمش��اريع في مس��اعيها من أجل تنفيذ 

منش��آت الموندي��ال فهي س��تواجه عدداً 

م��ن العقب��ات إضافة إلى المبال��غ المالية 

التي ستصرفها الدولة التي ترعى اإلرهاب، 

وأول هذه العقب��ات توفير األيدي العاملة 

م��ن أج��ل إكم��ال منش��آت الموندي��ال، 

وه��ي لم تكن عقبة من قب��ل، على الرغم 

م��ن الظروف غير اإلنس��انية التي عاش��ها 

العم��ال في قطر في الفترة الماضية، ولكن 

س��يبقى من الصعب أن تحص��ل »حاضنة 

اإلره��اب« عل��ى الع��دد ال��ذي تريده من 

العم��ال، وتجعلهم يعملون ف��ي الظروف 

نفس��ها التي اش��تكى منها غيرهم، خاصة 

بع��د أن باتت دول ه��ؤالء العمال تراقب 

عن كثب، بعد ارتفاع عدد الوفيات بينهم، 

في الوقت نفسه، فإن مجموعة من العمال 

بدأت في إقامة دعاوى قضائية على »لجنة 

اإلرث والمشاريع«، بعد أن فشلت الدعاوى 

القانوني��ة الموجه��ة إلى االتح��اد الدولي 

لك��رة الق��دم، بصفته المتس��بب في منح 

قط��ر تنظي��م المونديال، ل��ذا فإنه يتحمل 

مس��ؤولية ما يحدث للعم��ال، وبعد رفض 

المحاكم السويس��رية له��ذا المبدأ تحولت 

نقابات عم��ال العالم إل��ى توجيه دعاوى 

مباش��رة على لجنة اإلرث، والشركات التي 

استقدمت العمال، ما يعنى أن أية محاولة 

الس��تجاب عمال، والتعامل معهم بطريقة 

الس��خرة القطرية، الت��ي أدت إلى وفيات 

بالمئ��ات في صفوف العم��ال، لن تحدث 

مستقبًا ألن كل العالم بات يراقب األوضاع 

اآلن، وليس كما كان يحدث في السابق.
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بناء 60000 وحدة فندقية حس��ب شروط 

اس��تضافة الموندي��ال تك��ون موزعة على 

المس��تويات الفندقية بين أربع نجوم إلى 

نجمتي��ن، وهي المفضل��ة لغالبية جماهير 

المونديال، ه��ذا إذا أقي��م المونديال في 

قطر، حيث يبقى من الصعب على »حاضنة 

اإلرهاب« توفير التمويل الازم لها، في ظل 

تراج��ع اقتصادها، تحت تأثي��ر المقاطعة، 

وإحجام الش��ركات الكبرى ف��ي العالم في 

الدخ��ول ف��ي مغام��رة »التموي��ل مقابل 

التش��غيل«، التي استفادت منها الكثير من 

الدول التي سبق لها أن نظمت المونديال، 

حيث كان��ت الش��ركات الكبرى تتس��ابق 

على الفوز بالمنش��آت الفندقي��ة وإدارتها، 

والحصول عل��ى مبالغ التموي��ل من هذه 

اإلدارة إل��ى جان��ب األرباح، م��ا كان يوفر 

الكثير من األموال عل��ى الدول التي تنظم 

الموندي��ال، بينما باتت »حاضنة اإلرهاب« 

مجبرة على توفير مبالغ بناء هذه الوحدات 

الفندقي��ة، وهي من النقاط الرئيس��ة التي 

يراجعه��ا »فيفا« كل فترة ويتابع مس��توى 

اإلنج��از فيها مثل متابعته لمس��توى إنجاز 

المنشآت الرياضية.

استادات
وثال��ث العقبات هي الخط��وة األهم في 

اس��تضافة المونديال، وهي الماعب التي 

س��تجرى عليه��ا المباريات، حي��ث ينبغي 

عل��ى األقل بناء س��بعة اس��تادات جديدة 

قب��ل عامين من انط��اق البطول��ة، وهو 

األم��ر الذي يبدو مس��تحيًا ف��ي ظل آثار 

المقاطعة، وليست االستادات وحدها هي 

المش��كلة في المنشآت الرياضية، حيث ال 

تقل ماع��ب تدريب��ات المنتخبات أهمية 

عن الماعب التي ستس��تضيف المونديال، 

حيث يفض��ل كل منتخب أن يتدرب يومياً 

في الوقت الذي س��يلعب فيه المباراة، ما 

يعني ضرورة توفير 16 ملعب تدريب على 

األقل بمواصفات عالمية.

تسويق
وراب��ع العقبات التي س��تواجه الدولة التي 

ترعى اإلره��اب، هي إقن��اع »فيفا« بعدم 

اتخ��اذ إجراءات قانونية لس��حب حق بث 

المونديال عبر قناة »بي إن س��بورت« في 

ظل اتس��اع مقاطعة دول الش��رق األوسط 

وش��مال أفريقيا لهذه القن��اة، فجميع رعاة 

»فيفا« س��يطالبون بضمان ببث المباريات 

ف��ي المنطق��ة الت��ي تحتكر فيه��ا »بي أن 

س��بورت« الب��ث، وه��و أم��ر يبق��ى من 

المستحيل على الدولة التي ترعى اإلرهاب، 

ضمان��ه، بل بات واضح��اً أن الوحش الذي 

يحتكر بث بطوالت فيفا سيفقد الكثير من 

مس��احات البث في دول الخليج والش��رق 

األوسط وشمال أفريقيا، وباألخص في دول 

الخلي��ج العربي ال��ذي يعتبره رع��اة فيفا 

الهدف األكبر للتس��ويق ف��ي منطقة البث 

التي تحتكرها »بي إن سبورت«.

عقوبة
وفي األثناء ينتظر أن يفرض االتحاد الدولي 

لك��رة الق��دم »فيفا« عقوبة عل��ى االتحاد 

القط��ري لمخالفة العبي المنتخب القطري 

لوائح االتحاد الدولي التي تمنع أي رسائل 

سياس��ية أو دينية أو تجاري��ة على قمصان 

الاعبين.

وال يتس��اهل »فيف��ا« ف��ي التعامل مع 

مثل هذه التصرف��ات، ولعل هذا التصرف 

من قبل العب��ي منتخب الدولة التي ترعى 

اإلرهاب، نبه فيفا أكث��ر إلى األوضاع التي 

يمكن أن تحدث في ح��ال وصل مونديال 

2022 إلى األراضي القطرية.

ويبق��ى »فيفا« أم��ام خياري��ن ال ثالث 

لهما، أم��ا أن يبقى مس��تضيف المونديال 

كما هو الحال اآلن، أو يس��تجيب للمنطق، 

وينح��از إلى العالم الذي يص��ارع من أجل 

القضاء على اإلرهاب، فلو استمر المونديال 

ف��ي مقره الحالي، فحتماً ل��ن يجد »فيفا« 

أي منتخ��ب يقبل بالمش��اركة في البطولة 

حتى المنتخبات التي لم تش��ارك من قبل، 

ومت��ى ما غاب��ت المنتخب��ات الكبرى عن 

بطولة العتراضها على قرار من »فيفا« فإن 

المنظم��ة الرياضية العالمي��ة تبقى ملزمة 

بدفع تعويضات قياس��ية لرعاة فيفا، الذين 

يدفع��ون مبالغ قياس��ية من أج��ل بطولة 

تشارك فيها كبرى منتخبات العالم، وليست 

بطولة في دولة تحتضن »نخبة اإلرهابين«.
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مليار يورو إضافية أول آثار 

المقاطعة

المنتخبات الكبرى ترفض المشاركة 

في بطولة »نخبة اإلرهابيين«

نقابات عمال العالم تبدأ خطوات 

مقاضاة »لجنة اإلرث«

»وحدة فندقية« مهمة مستحيلة

استادات جديدة حلم ال يمكن 

الوصول إليه

اتساع رقعة مقاطعة »بي إن سبورت« 

يثير رعب رعاة »فيفا«

الشركات الكبرى تحجم عن مغامرة 

»التمويل مقابل التشغيل«
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رئيس »فيفا« يترقب الوقت 
المناسب إلعالن نقل المونديال
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