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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ــتـــواصـــل  ــكـــات الـ ــبـ ــبـــر شـ ــن عـ ــرديــ ــغــ ــد املــ ــ أحــ

االجتماعي علق على هذا االخفاق لـ «تركي 

ــة» قـــائـــال: «بــــان عــلــيــه أن يــرحــل من  ونـــاسـ

منصبه ويترك األمانة ملن يستحقها، وأن 

الــذي هو ليس  يبتعد عن مجال الرياضة 

بــمــجــالــه الــصــحــيــح، الن مــجــالــه يــكــمــن في 

مــكــان آخـــر، يعرفه «ونــاســة» جــيــدا، ولهذا 

فعليه أن «يعطي الخباز خبزه» كما يقول 

املثل الشعبي الخليجي الشائع؟!!.

كان تركي آل الشيخ "تركي وناسة" من الشخصيات 
السعودية التي برزت خالل حصار قطر الجائر لتحقيق بعض 
المكاسب السياسية والرياضية على حساب ا/مانة في 
العمل الذي أوكل إليه من قبل من عينه في منصبه الجديد 
بدرجة وزير.. وحاول أيضا أن يكون الشخصية المثيرة للجدل 
بصورة أكثر من غيرها داخل السعودية ومن جاورها من 
دول الخليج، لكنه يسقط في نهاية المطاف من عيون أهل 
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لــعــل األيـــــام املــقــبــلــة تــشــهــد بــعــض الـــقـــرارات 

املهمة التي ستوجه صفعة قوية ملن يتالعب 

باأللفاظ ويتعدى حدوده بال رؤية وال سعة 

أفــــق تـــجـــاه الـــغـــيـــر.. وبـــخـــاصـــة تــصــريــحــاتــه 

األخيرة ضد قطر واملغرب؟!!،

◄  وهذا السقوط املدوي

املتعثرة فكريا وأخالقيا،  لهذه الشخصية 

يــــــأتــــــي بــــســــبــــب عـــــــــدم احــــــتــــــرامــــــه لــــلــــوحــــدة 

الخليجية أوال والوحدة العربية ثانيا.

فــهــو كــثــيــرا مـــا يــثــيــر املــشــاكــل والــتــغــريــدات 

العربية  السعودية والدول  االستفزازية بني 

األخــــرى مــثــل قــطــر والــكــويــت واملـــغـــرب على 

ــه الـــخـــصـــوص بـــغـــرض تــحــقــيــق ســمــعــة  ــ وجـ

ــر هـــــــذا الــــــهــــــراء مـــــن خــــالل  ــبــ مــــتــــفــــردة لـــــه عــ

ســيــاســتــه الـــعـــرجـــاء ووجـــهـــه املــكــفــهــر تــجــاه 

تــرفــض شخصيته  الــتــي  ــدول والــشــعــوب  ــ الـ

وال تــســتــطــيــع أن تــهــضــمــهــا ألنــهــا ال تــعــرف 

السياسة  األمــور، فهو فاشل في  كيف تدير 

الــــريــــاضــــة وشــــــؤون  إدارة  ــي  ــ فـ ــلـــف  ــتـــخـ ومـ

ــتــــي أصـــبـــحـــت  ــة الــ ــوديــ ــعــ ــســ ــي الــ ــ ــاب فـ ــبــ ــشــ الــ

فـــي عــهــده تــعــانــي األمـــريـــن عــبــر اخــفــاقــاتــهــا 

وهزائمها املتكررة في عالقاتها مع الدول... 

بــانــه عندما يدفع  «تــركــي ونــاســة»  ويعتقد 

مـــاليـــني الــــريــــاالت يــســتــطــيــع شـــــراء ضــمــائــر 

الشعوب وكسبهم في صفه. 

وال يـــعـــلـــم أنـــــــه مـــــن خـــــــالل هـــــــذا الـــتـــصـــرف 

املـــتـــخـــاذل يــجــلــب إلــــى نــفــســه وإلـــــى دولـــتـــه 

الشعوب  املتاعب والكراهية عبر  املزيد من 

الــعــربــيــة الــنــاقــمــة عــلــى ســيــاســة دولــتــه ومــا 

الوقت  أعــمــال غير مقبولة فــي  بــه مــن  تــقــوم 

ــــن عـــلـــى شـــتـــى األصـــــعـــــدة، وبـــخـــاصـــة  ــراهـ ــ الـ

املتسرع مع إسرائيل؟!!. تطبيعها 

◄  ومن يتابع تصرفاته

الــثــروة واملكانة فــي بلده،  أنــه يمتلك  سيجد 

وال يملك الشيء نفسه في قلوب أهل الخليج 

والشعوب العربية، خاصة عندما حاول قبل 

فــتــرة قــصــيــرة بـــان يــســيء إلـــى مــلــف اململكة 

املغربية لنيل تنظيم مونديال كــأس العالم 

املـــغـــرب دولـــــة عــربــيــة  2026، وهــــو يــعــلــم أن 

ويـــفـــتـــرض أن يــقــف مــعــهــا ولــكــنــه هــاجــمــهــا 

وتـــعـــدى عــلــى ســيــادتــهــا وحــكــومــتــهــا بشكل 

مسيء جعل الجهات املغربية ترد عليه بكل 

قوة لتعلمه الدروس في التخاطب مع اآلخر.

◄  وبعد كل هذا التخبط

فــان اململكة املغربية قامت بــاخــراس «تركي 

وناسة» كما تقول بعض املصادر االخبارية، 

حيث إن النية تتجه ملقاطعة املغرب ألنشطة 

ــقــــدم الــــــذي يــــرأس  ــرة الــ ــكـ االتــــحــــاد الـــعـــربـــي لـ

«ونــاســة» إدارتــــه منذ عــدة أشــهــر، ونـــال هذا 

املنصب عن طريق عامل «الــواســطــة» وليس 

عــامــل «الــكــفــاءة»... وهـــذا بــال شــك سينعكس 

بآثاره السلبية على االتحاد العربي للكرة، 

خـــاصـــة إذا مـــا عــلــمــنــا بــــان «اتـــحـــاد الــفــيــفــا» 

قـــد يــفــرض بــعــض الــعــقــوبــات عــلــيــه وبــشــكــل 

قـــانـــونـــي، حـــيـــث إن قــــــرار االتــــحــــاد املــغــربــي 

املـــرتـــقـــب ســيــكــلــف «ونــــاســــة» املــســتــشــار في 

الديوان امللكي السعودي الكثير من الخسائر 

واالخفاقات الرياضية في قادم األيام.

منذ حصار قطر وهو يتحدث 
بنبرة االستعالء والغطرسة 

والثقافة املفلسة وغير الجادة

يبيع األوهام ويحاول اإلساءة 
لقطر واملغرب بصورة مبتذلة 

عبر التعاطي مع األحداث

تركي «وناسة» وثقافته السطحية في زرع الخالفات العربية؟!
ال يرتقي للقيادة الرياضية الواعية وال يعي المفهوم الحقيقي للرياضة


