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تقترب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر عام 2022. وتثبت الدولة الخليجية الصغيرة قدرات كبيرة جدًا في 
تصميم المالعب، كما ستثبت ذلك في اإلدارة والتنظيم

»استاد البيت«
مونديال قطر 2022 في أكبر خيمة عربية

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تــحــتــضــن مــديــنــة الـــخـــور الــواقــعــة 
إلى  كيلومترًا   57 نحو  بعد  على 
الـــشـــمـــال مـــن الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الــدوحــة »اســتــاد الــبــيــت« وهـــو أكــبــر خيمة 
ــــــه أحـــد 

ّ
ــر( فــــي الـــعـــالـــم، عــلــمــا أن ــعـ ــيـــت شـ )بـ

الـــتـــي ستستضيف  الــثــمــانــيــة  االســــتــــادات 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم 2022. 
وبــعــد نــحــو عـــامـــن، ســتــشــهــد أرض ثــانــي 
تبلغ طاقته  الـــذي  البطولة  اســتــادات  أكــبــر 
االســتــيــعــابــيــة 60 ألــــف مــشــجــع، مــبــاريــات 
الدور  املجموعات وحتى  دور  من  البطولة 
نــصــف الــنــهــائــي . وهـــي الــبــطــولــة األهــــم في 
 

ّ
الــعــالــم، واألكـــثـــر مــتــابــعــة، والـــتـــي تــقــام كــل
أربع سنوات منذ عام 1930، وحظيت قطر 
بـــشـــرف اســتــضــافــتــهــا كـــــأول دولـــــة عــربــيــة 
وغـــرب آســيــويــة عــلــى اإلطــــاق يتسنى لها 
تنظيم املونديال، الذي سيقام ألول مرة في 

فصل الشتاء.
يستوحي »استاد البيت«  اسمه وتصميمه 
الــتــراثــيــة التي  ــعــر أو الخيمة 

َ
الــش مــن بــيــت 

سكنها قديما أهل البادية في قطر والخليج، 
األصيلة  الــعــربــيــة  بالخيمة  يــعــرف  والــــذي 
الكرم والضيافة،  التي تعد رمــزًا من رمــوز 
مرتفعة  مناطق  فــي  تبنى  الخيمة  وكــانــت 
فــــوق تـــلـــة، وتــشــعــل أمــامــهــا الـــنـــيـــران حتى 
تستقطب الــضــيــوف، وهــو مــا تــم محاكاته 
عند بناء االستاد وكذلك األضواء املحيطة 
بـــه حــتــى تــخــلــق نــفــس األجــــــــواء. وتــشــرف 
عــلــى تــنــفــيــذ املــــشــــروع مــؤســســة »أســبــايــر 
زون« أحد شركاء اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث االســتــراتــيــجــيــن. وقـــد جـــرى وضــع 
تصورات هذا االستاد املميز مع األخذ في 
الحسبان املتطلبات املجتمعية املستقبلية، 
ــرافــــق مـــخـــتـــلـــفـــة ســتــلــبــي  ــمــ فـــهـــو مــــحــــاط بــ
واملناطق  الــخــور  مدينة  سكان  احتياجات 
البطولة. عــاوة  انــتــهــاء  لها بعد  املــجــاورة 
على ذلك، ُيراعى في تصميم وبناء االستاد 
لُيجسد  االســتــدامــة  معايير  أعــلــى  تطبيق 
للبيئة،  الــصــديــقــة  للتنمية  تــرمــز  أيــقــونــة 
ويكون بذلك صرحا رياضيا عامليا مميزا 
التي  البطولة  مــبــاريــات  باستضافة  يليق 

ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم. 
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، يـــقـــول مـــديـــر مـــشـــروع 
حديث  في  الهاجري،  ناصر  البيت،  استاد 
البيت  استاد  »يعتبر  الجديد«:  »العربي  لـ
من أكبر املشاريع الرياضية في العالم، فهو 
مساحتها  تبلغ  أرض  على  لُيبنى  مصمم 
على  ويحتوي  مربع،  متر  مليون  من  أكثر 
مركز للطاقة يضم أبراجا للتبريد ومحطة 
واملــرافــق  املــشــروع  لخدمة  رئيسية  كهرباء 
ــراء  ــة خــــضــ ــقــ ــديــ ــــن حــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــة، فـ ــطــ ــيــ املــــحــ

مساحتها 400 ألف متر مربع و1040 شجرة 
وأربع بحيرات تحيط باالستاد، باإلضافة 
إلـــى مـــســـارات لــلــجــري واملــشــي والـــدراجـــات 
الهوائية، وكذلك مضمار للخيل والهجن«. 
ــة مـــاعـــب  ــ ــعـ ــ ــاد أربـ ــ ــتــ ــ ــق االســ ــ ــرافـ ــ وتــــضــــم مـ
ــيـــة يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــيـــسـ ــة رئـ ــيــ ــارجــ خــ
وستة  البطولة،  أثــنــاء  املنتخبات  لــتــدريــب 
مطاعم حول املناطق املخصصة للعائات، 
لــأطــفــال، كما  وألــعــابــا ومــنــاطــق ترفيهية 

هوامش

عمل معماري مميز )اللجنة العليا للمشاريع واإلرث(

يضم املشروع أكثر من 170 بوابة إلكترونية 
موزعة على بوابات الدخول كافة. 

أما في ما يتعلق باستثمار »استاد البيت« 
ــدال الــســتــار عــلــى مــونــديــال 2022،  بــعــد إســ
استاداتنا،  سائر  »كحال  الهاجري:  فيقول 
ثمة خطط لاستفادة من استاد البيت بعد 
على  عبئا  يشكل  ال  حتى  البطولة  انــتــهــاء 
سيتم  إذ  التشغيلية،  الناحية  مــن  الــدولــة 
 
ً
تحويل جزء من املشروع إلى فندق، فضا
عن تحويل املنطقة املحيطة به إلى حديقة 
واملناطق  الــخــور  مدينة  أبــنــاء  تخدم  عامة 

املجاورة لها«.
 أهم ما يميز تصميم استاد البيت هو 

ّ
ولعل

سقفه القابل لإلغاق خال 20 دقيقة فقط، 
فــي تحويل االستاد  املــيــزة  سهم هــذه 

ُ
وست

ــالـــة ريـــاضـــيـــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا  إلـــــى صـ
لــتــنــظــيــم الــعــديــد مـــن األنــشــطــة الــريــاضــيــة 
 
ّ
وغــيــر الــريــاضــيــة. ويـــوضـــح الـــهـــاجـــري أن
البيت  اســتــاد  بناء  حــول  الرئيسية  الفكرة 
ــع مــؤســســة  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــــي جــــــــاءت بــ ــتـ ــ والـ
االســــتــــدامــــة  ــلـــى  عـ ــقــــوم  تــ زون«  ــر  ــايــ ــبــ »أســ
واالستهاك املنخفض للطاقة، إذ سُيسهم 
تـــصـــمـــيـــم االســــــتــــــاد فـــــي تـــخـــفـــيـــض كــمــيــة 
الــطــاقــة ملــنــح املــشــجــعــن والــاعــبــن فرصة 
االستمتاع باألجواء الباردة داخل االستاد، 
من  املستوحاة  الخفيفة  املظلة  تلقي  حيث 
هيكل الخيمة بظالها على أرضية امللعب 

لتعزز فاعلية تقنية التبريد في االستاد. 

تعتبر تكنولوجيا التبريد املستخدمة في 
»اســـتـــاد الــبــيــت« وبــقــيــة مــاعــب املــونــديــال 
ــتـــخـــدم فــي  تــــطــــويــــرًا لــلــجــيــل الــــثــــانــــي املـــسـ
ــــي« الـــــــذي احــتــفــل  ــدولــ ــ »اســـــتـــــاد خــلــيــفــة الــ
أيــار 2017،  بتدشينه وافتتاحه في مايو/ 
»اســتــاد  فــي  املستخدمة  التقنية  تتسم  إذ 
ــهــا أكــثــر اســـتـــدامـــة، خصوصا 

ّ
الــبــيــت« بــأن

النظيفة  الطاقة  باستخدام  يتعلق  مــا  فــي 
والــصــديــقــة للبيئة، وهــو مــا مــّكــن االســتــاد 
أعلى تقييم من  من الحصول على شهادة 
بــرنــامــج نــظــام تــقــيــيــم االســـتـــدامـــة الــعــاملــي 
واألنـــشـــطـــة  الـــفـــعـــالـــيـــات  إلدارة   »GSAS«
الــريــاضــيــة والــبــنــاء أثــنــاء مــراحــل تصميم 

وتنفيذ املشروع.
انــتــهــاء املــونــديــال، سيجري تفكيك  وبــعــد 
مــقــاعــد املــــدرجــــات الــعــلــويــة مـــن االســـتـــاد 
ألــف مقعد وذلــك للتبرع باملقاعد  إلــى 32 
املفككة لتطوير مشاريع رياضية وكروية 
لـــبـــنـــيـــة تــحــتــيــة  تـــفـــتـــقـــر  نـــامـــيـــة  ــــي دول  فـ
ومــــــن دون شــــــك، ســيــســتــفــيــد  ريــــاضــــيــــة. 
سكان مدينة الــخــور مــن هــذه املــبــادرة، إذ 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تخطط 
الجزء  لتحويل  زون«  »أسباير  ومؤسسة 
الــعــلــوي مـــن االســـتـــاد إلــــى فــنــدق مـــن فئة 
الخمس نجوم، باإلضافة إلى إنشاء مركز 
ــاٍد لــلــيــاقــة  ــ لــلــتــســوق ومــنــطــقــة مــطــاعــم ونــ
لينعم  األغــــراض،  متعددة  وقــاعــة  البدنية 
ــرون بــبــاقــة مــنــوعــة من  ــ ــزائـ ــ الـــضـــيـــوف والـ

ــرافـــق والـــخـــدمـــات. وتــطــغــى االســتــدامــة  املـ
على املنطقة املحيطة باستاد البيت، حيث 
تــشــكــل املــتــنــزهــات واملــســاحــات الــخــضــراء 
ــا مــــن خـــطـــة تــصــمــيــم املــنــاطــق  ــامـ جــــــزءًا هـ
املحيطة باالستاد، لتكون بذلك الرئة التي 
املونديال،  الخور بعد  بها مدينة  تتنفس 
وتمنح العائات فيها مساحة ال مثيل لها 

لقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق.
أهالي   

ّ
أن ثقة  على  »نحن  الهاجري:  يختم 

مدينة الخور سيستفيدون من اإلرث الذي 
ســيــتــركــه مـــونـــديـــال قــطــر 2022، وذلــــك من 
خـــال تحفيز الــنــاس عــلــى اتــبــاع أســالــيــب 
الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــيـــة واالهــــتــــمــــام بــالــلــيــاقــة 
البدنية من خال مسارات الركض، وركوب 
ــة، وركـــــــــوب الـــخـــيـــل،  الـــــــدراجـــــــات الــــهــــوائــــيــ
بــاإلضــافــة إلـــى الــحــدائــق الــعــامــة واملــطــاعــم 

واالستمتاع بالرياضة في الهواء الطلق«.
البيت«  فــي »اســتــاد  البناء  أعــمــال   

ّ
أن يذكر 

ــاول  ــقــ املــ وبـــــــدأ   ،2015 عــــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ بـــــــدأت 
بــــأعــــمــــال   2016 عــــــــام  ــلــــع  مــــطــ الــــرئــــيــــســــي 
األســـاســـات واإلنــــشــــاءات الــخــاصــة بمبنى 
االســـتـــاد. وقـــد ســّجــل املـــشـــروع 50 مليون 
ساعة عمل، بواقع حوالي 8 ماين ساعة 
عمل للموظفن اإلداريــن واملهندسن و42 
ــد احــتــفــل  مــلــيــون ســـاعـــة عــمــل لــلــعــمــال. وقــ
ــاد الـــبـــيـــت« مــؤخــرًا  ــتــ املـــســـؤولـــون فـــي »اســ
باجتياز 10 مــايــن ســاعــة عــمــل، مــن دون 

وقوع إصابات في املوقع.

يحتوي االستاد 
على مركز للطاقة 

يضم أبراجًا للتبريد 
ومحطة كهرباء 
رئيسية لخدمة 

املشروع واملرافق 
 عن 

ً
املحيطة، فضال

حديقة خضراء، 
و1040 شجرة، 
وأربع بحيرات

■ ■ ■
بعد انتهاء املونديال، 

سيجري تفكيك 
مقاعد املدرجات 

العلوية من »استاد 
البيت« إلى 32 ألف 
مقعد وذلك للتبرع 
باملقاعد املفككة 
لتطوير مشاريع 
رياضية وكروية 

في دول نامية

باختصار

رشا عمران

لــم يــكــن رامــــي مــخــلــوف شــخــصــا عــاديــا فــي ســوريــة، 
حــتــى قــبــل أن يظهر اســمــه رجـــل أعــمــال، كــمــا يسّمي 
نــفــســه. هــو الــــذي كـــان يــرافــق بــاســل األســــد )الخليفة 
املفترض( لوالده، في طريقه إلى املطار، حني وقع حادث 
الــذي حوله من رئيس قادم  الرهيب عام 1994  السير 
إلــى شهيد. كانت صفة املــرافــق لباسل األســد أنــه ابن 
خاله محمد مخلوف، وهــذا كان من أهم أركــان النظام 
السوري، ولعب دورا كبيرا في تهيئة بشار للحكم بعد 
وفــاة األســد األب، حتى لكان يقال إنه الحاكم األصلي 
لسورية فــي بــدايــات حكم بــشــار، كما كــان لــه الفضل 
األول في بقاء األخير على كرسي الرئاسة بعد الثورة 
عام 2011، إذ كان يشاع أن محمد مخلوف كان أحد 
الــحــل األمــنــي والــعــســكــري، وهو  أكــبــر املشّجعني على 
إلــى فوضى  الثورة وتحويلها  لقمع  الخطط  من وضــع 
وحــرب أهلية. ويقال أيضا إنــه كــان الــراعــي األول لكل 
نظرية  وا 

ّ
تبن الذين  والعرب  اللبنانيني  اإلعــالم  شّبيحة 

الثورة الطائفية واإلرهابية ضد الرئيس العلماني، وإن 
هؤالء كانوا يمّرون بمكتبه قبل الظهور على الشاشات 
اإلعالمية، في وقت كان ابنه األصغر )حافظ(، العقيد 
في املخابرات، رئيسا لفرع الخطيب لألمن الذي شهد 
تــعــذيــب املعتقلني. هــكــذا أحــكــمــت عائلة  ــوأ أشــكــال  أسـ

ــثـــورة، سلطتها عــلــى اإلعـــالم  مــخــلــوف، فــي بـــدايـــات الـ
واالقتصاد واألمن، املفاصل الرئيسية التي يمكن من 

م بأي نظام أو بلد.
ّ
خاللها التحك

بـــدأ اســـم رامـــي مــخــلــوف فــي الــظــهــور فــي بــدايــة العقد 
املـــاضـــي مـــع شـــركـــة االتــــصــــاالت الــخــلــويــة األولـــــى في 
سورية، والتي أّدى ظهورها إلى التنكيل بشخصيتني 
ســوريــتــني رفــيــعــتــي املـــقـــام، االقــتــصــادي عـــارف دليلة 
ورجل الصناعة األهم رياض سيف، بسبب اعتراضهما 
في مجلس الشعب على احتكار رامي مخلوف لشركة 
االتــصــاالت  لشركة  تابعة  تــكــون  أن  يفترض  اتــصــال، 
بدايات  كانت  الــدولــة،  إلــى  أرباحها  تعود  وأن  الوطنية، 
خصخصة كل شيء في سورية األســد، وكــان لرامي 
مخلوف وشركاته التي بدأت تتمّدد كأخطبوط نصيب 
األسد من هذه الخصخصة، ومصطلح »نصيب األسد« 
رامي  أن  السوريون  يعرف  إذ  أبــدا،  مجازيا  ليس  هنا 
مخلوف كان في البداية مجّرد »تحصلدار« آلل األسد: 
ال يمكن ألي مشروع استثماري أن ينشأ في سورية 
قليال،  أكثر  أو  بالنصف  مخلوف  رامــي  بمشاركة  إال 
كان هذا الشرط الدائم ألي مستثمر، حتى أن مشاريع 
كثيرة قد تم إيقافها بسبب رفض أصحابها مشاركة 
املصري،  امللياردير  املــجــال  هــذا  فــي  يتحّدث  مخلوف. 
نجيب ساويرس، عن سرقة آل األسد ومخلوف أمواله، 
شركة  إقامة  على  السورية  الحكومة  مع  اتفق  حينما 

ــون( فـــي ســـوريـــة. كــمــا أن مــشــروع  ــودافــ اتـــصـــاالت )فــ
»بورتو طرطوس« تم إيقافه سنوات طويلة، بسبب عدم 

موافقة املستثمر املصري على شراكة مخلوف. 
قصص كهذه كانت تحدث كثيرا، حتى أصبح مخلوف 
أحد مليارديرات العالم، مدعوما بعد الثورة من إيران، 
طريقة  على  )الــخــيــريــة(  البستان  جمعية  أنــشــأ  حيث 
الــجــمــعــيــات الــجــعــفــريــة الــشــيــعــيــة، كــانــت فــي واجهتها 
كانت  أساسها  في  بينما  للفقراء،  مساعداٍت  جمعية 
ما يشبه مدرسة إلعداد الشّبيحة الذين كانوا يتدّربون 
البستان جعلت اسمه  الــثــورة! جمعية  إيــران لقمع  في 
ــفــقــراء مـــن مـــؤيـــدي الــنــظــام يــلــحــق بلقب  بـــني الــعــامــة ال
الــــذراع الكبرى  الـــذي كـــان  »األســـتـــاذ« املــحــســن الكبير 
الزمن ال  في القضاء على »الفورة اإلرهابية«! غير أن 

يبقي حاال على حال. الحرب الطويلة في سورية غيرت 
شــكــل الــتــحــالــفــات، ويــبــدو أن الــبــروبــاغــانــدا اإلعــالمــيــة 
التي اشتغلت منذ عامني إلظهار »السيدة األولــى« في 
الصورة كانت من أجل هذه اللحظة، إحكام سيطرتها 
على االقتصاد السوري، واستعادة الثروات املوضوعة 
تــحــت اســــم مـــخـــلـــوف، فـــي اإلعــــــالن عـــن بــــدء مــرحــلــة 
التي  جديدة في سورية، تكون سيدتها أسماء األســد 
ربما  أو  بــيــرون،  إيفا  األرجنتينية  طريقة  على  تسير 
الفيليبينية إيميلدا ماركوس، فهي مثلهما تهوى اقتناء 
املسعرة  الفنية  واألعـــمـــال  والــفــاخــرة  الثمينة  األشــيــاء 
بــمــاليــني الــــــدوالرات، فــي وقـــٍت يــمــوت فــيــه الــســوريــون، 
حرفيا، من الجوع والفاقة، من دون أن تنسى أن تقّدم 
بعض املــســاعــدات، على طريقة عــدوهــا الــحــالــي، رامــي 
بما  للنظام،  املوالية  والعائالت  األســر  لبعض  مخلوف، 
يضمن إظهار صورتها محاربة للفساد و»قلبها على 
الشعب الفقير«. أما الشعب الفقير، فليس له في حرب 
الفرجة، وحيرة  النظام ســوى  أركــان  بني  املالي  النفوذ 
االصطفاف ملن تعود على االصطفاف والوالء األعمى 
التعليقات  على  سريعة  نظرة  وربما  السلطة،  ألركــان 
ــــقــــرارات  ــي مـــخـــلـــوف، أو عــلــى ال ــ عــلــى فــيــديــوهــات رامـ
الصادرة للحجز على أمواله والتي تسميه »املدعو رامي 
مؤيدي  لــدى  الخائفة،  الحيرة،  هــذه  تكشف  مخلوف«، 

النظام، واملرعوبني من هذا الشقاق غير املفهوم لهم.

المدعو رامي مخلوف

وأخيرًا

أحكمت عائلة مخلوف، في 
بدايات الثورة السورية، سلطتها 
على اإلعالم واالقتصاد واألمن
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