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ملخ�ص
اللطي��ف  عب��د  حمم��د  القط��ري  الكاريكات��ر  ر�ص��ام  ع��ّر  املوؤ�ص��فة  العب��ارة  به��ذه  الع��امل«،  كاأ���س  ك��رة  »نب��طُّ 
يف اأح��د ر�ص��وماته، ع��ن موق��ف بع���س ال��دول م��ن تنظي��م قط��ر لبطول��ة كاأ���س الع��امل لك��رة الق��دم »موندي��ال قط��ر 
2022«، كاأح��د مظاه��ر الأزم��ة اخلليجي��ة الت��ي اأعقب��ت ح�ص��ار دول��ة قط��ر م��ن جان��ب بع���س ال��دول ال�ص��قيقة.1 
العب��ارة عل��ى اإيجازه��ا تخت�ص��ُر اجل��دل الكب��ر ح��ول م�ص��األة حي��اد الريا�ص��ة وع��دم اإقحامه��ا يف جتاذب��ات ال�صيا�ص��ة 
وخافاته��ا، فالريا�ص��ة ر�ص��الة �ص��ام وحمب��ة وت�ص��امح وتعاي���س وتناف���ٍس �ص��ريف يف مي��دان اللع��ب النظي��ف ل حتتم��ل 
جعله��ا اأداة خ��اٍف وابت��زاز اأو ورق��ة �صغ��ط عل��ى الأن��داد واخل�ص��وم، وق��د اأك��ّدت العدي��د م��ن املواثي��ق القانوني��ة 
واللوائ��ح الدولي��ة والقاّري��ة عل��ى حي��اد الريا�ص��ة واإبقائه��ا يف من��اأًى ع��ن اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية. ُيعال��ج ه��ذا البح��ث 
مو�ص��وع حي��اد الريا�ص��ة م��ن حي��ث مفهوم��ه وظه��وره يف الأدوات القانوني��ة الناظم��ة لإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط 
الريا�ص��ي والتبع��ات القانوني��ة املرتتب��ة عل��ى اخل��روج علي��ه، وُي�ص��ّلط ال�ص��وء عل��ى مظاه��ر الإخ��ال مبب��داأ حي��اد 

عنه��ا.  النا�ص��ئة  وامل�ص��وؤوليات  مواجهته��ا  و�ُص��بل  اخلليجي��ة،  الأزم��ة  يف  الريا�ص��ة 

الكلم��ات املفتاحي��ة: حي��اد الريا�ص��ة، القان��ون الريا�ص��ي، الأزم��ة اخلليجي��ة، ح�ص��ار دول��ة قط��ر، كاأ���س الع��امل، 
قطر 2022

http://www.raya.com/caricature/  )2017-6-30 اجلمع��ة  )ي��وم  القطري��ة،  الراي��ة  �صحيف��ة  كاريكات��وري،  عبداللطي��ف، ر�ص��م  1.حمم��د 
9a1ad09ece83-42ee-b526-e86c-caricaturedp/e5a78470، لر�ص��ام الكاريكات��ر القط��ري حمم��د عبداللطي��ف يع��ر في��ه ع��ن اإقح��ام دول 
احل�ص��ار للخاف��ات ال�صيا�ص��ية يف جم��ال الريا�ص��ة م��ن خ��ال تعلي��ق تهكم��ي عل��ى خي��ارات دول احل�ص��ار، يف مقارب��ٍة تاريخي��ٍة ملوق��ف املناوئ��ن لدع��وة النب��ي �صل��ى 
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Abstract
“We shall blow up the world cup ball”. With this unfortunate statement on one of his draw-
ings, the Qatari cartoonist Mohammad Abdullatif expressed the position of some countries 
with regard to Qatar’s hosting of the FIFA World Cup, “Qatar 2022”, as one of the aspects 
of the Gulf crisis that followed the blockade imposed by some neighboring countries on Qa-
tar. The statement summarizes the great controversy surrounding the neutrality of sports 
in political interactions and their tensions. Sports are a message of peace, love, tolerance, 
coexistence, and honest competition. They should not be used as a tool for disagreement, 
extortion, or pressure on the opponents and rivals. Many international and continental legal 
policies and regulations confirmed the principle of neutrality of sports and the obligation to 
keep sports free from political conflicts. This study addresses the principle of the neutrality 
of sports as per the legal instruments governing the management and exercise of sports ac-
tivity, as well as the legal consequences of violating such a principle. It also highlights the 
aspects of violating the principle of neutrality of sports in the Gulf crisis and the ways and 
responsibilities to face such violations.

Keywords: Sports neutrality; Legal perspective; Gulf crisis; Qatar’s blockade; World Cup; 
Qatar 2022
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مقدمة
ال�ص��عودية  العربي��ة  اململك��ة  م��ن  كل  قب��ل  م��ن  قط��ر  دول��ة  ح�ص��ار  ع��ن  النا�ص��ئة  احلالي��ة  اخلليجي��ة  الأزم��ة  طرح��ت 
ودول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ومملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة، العدي��د م��ن الت�ص��اوؤلت القانوني��ة ح��ول 
�ص��رعية الإج��راءات املتخ��ذة �ص��د دول��ة قط��ر وم��دى توافقه��ا م��ع القان��ون ال��دويل. فل��م تقت�ص��ر تداعي��ات الأزم��ة عل��ى العاق��ات 
ال�صيا�ص��ية والقت�صادي��ة، ب��ل �ص��ملت اجلوان��ب الجتماعي��ة والديني��ة وحت��ى الريا�صي��ة م��ن التاأث��ر �ص��لًبا بتداعي��ات الأزم��ة 
وتطوراته��ا، م��ع اأن املب��داأ احلاك��م يف ه��ذا املج��ال يق�ص��ي ب�ص��رورة حتيي��د الريا�ص��ة وع��دم اإقحامه��ا يف اأت��ون اخلاف��ات 
ال�صيا�صية، و�صتقوم الدرا�صة ببحث حياد الريا�صة يف �صوء الأزمة اخلليجية بهدف ت�صليط ال�صوء على هذا املبداأ ومقت�صياته 

ور�ص��د ح��الت خ��رق ه��ذا املب��داأ واآث��ار ذل��ك كل��ه. 

 فف��ي اخلام���س م��ن يوني��و 2017، وعل��ى نح��و غ��ر م�ص��بوق يف العاق��ات ب��ن دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج 
العربي��ة، اندلع��ت اأزم��ة �صيا�ص��ية ب��ن دول��ة قط��ر وبع���س �ص��قيقاتها م��ن دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة وم�ص��ر، 
وع��دٍد قلي��ٍل م��ن ال��دول الت��ي �ص��ارت يف رك��ب م��ا �ص��ار ُيع��رف – اإعامًي��ا – ب��دول احل�ص��ار.2 وق��د زعم��ت دول 
احل�ص��ار ب��اأن اأ�ص��باب الأزم��ة كث��رة واأبرزه��ا م��ا قي��ل اإن��ه متعل��ق بدع��م دول��ة قط��ر لبع���س اجلماع��ات الت��ي ُت�صنفه��ا تل��ك 
ال��دول اإرهابي��ة، وبع���س املزاع��م الأخ��رى الت��ي مل يج��ِر بع��د اإقام��ة الدلي��ل عليه��ا. وعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم و�ص��وح اأ�ص��باب 
ن�ص��وء الأزم��ة وماآلته��ا، لكنه��ا �ص��رعان م��ا ت�صاع��دت خ��ال اأي��اٍم مع��دوداٍت، تبعته��ا اأ�ص��هٌر ِعج��اٌف – يف مقايي���س العاق��ة 
ب��ن اجل��ران والأ�ص��قاء – توال��ت فيه��ا التج��اوزات والإج��راءات غ��ر القانوني��ة بح��ق دول��ة قط��ر و�ص��عبها واملقيم��ن عل��ى اأر�صه��ا. 

ق��د �ص��ملت تل��ك التج��اوزات الأبع��اد ال�صيا�ص��ية والقت�صادي��ة والجتماعي��ة وحري��ة ممار�ص��ة ال�ص��عائر الديني��ة وحق��وق الإن�ص��ان، 
ومل ت�ص��لم حت��ى الريا�ص��ة منه��ا؛ فق��د مت مهاجم��ة مل��ف دول��ة قط��ر اخلا���س بتنظيمه��ا لكاأ���س الع��امل لك��رة الق��دم 
ع��ام 2022 عل��ى الرغ��م م��ن ترئت��ه م��ن اأي �ص��بهات تتعل��ق باحل�ص��ول عل��ى ح��ق ا�ص��ت�صافة بطول��ة كاأ���س الع��امل لك��رة 
الق��دم 3،2022 ورف���س املنتخ��ب الإمارات��ي لريا�ص��ة ال�ص��نوكر خو���س غم��ار املناف�ص��ة م��ع نظ��ره القط��ري يف بطول��ة 
اآ�ص��يا لل�ص��نوكر، وكذل��ك رف���س منتخ��ب ك��رة الق��دم الإمارات��ي لل�ص��باب امل�ص��اركة يف البطول��ة الآ�ص��يوية الت��ي اأُقيم��ت يف دول��ة 
قط��ر، كم��ا ق��ام ن��ادي اأهل��ي ج��دة ال�ص��عودي بف�ص��خ عق��د الرعاي��ة م��ع �ص��ركة اخلط��وط اجلوي��ة القطري��ة، واأُج��ر العدي��د م��ن 
العامل��ن يف �ص��بكة قن��وات »beIN SPORTS« و»الكاأ���س« م��ن ال��دول امل�ص��اركة يف ح�ص��ار دول��ة قط��ر عل��ى ت��رك العم��ل 
 »beIN SPORTS« فيهم��ا باإيع��اٍز م��ن دوله��م، كم��ا اأعلن��ت ن��وادي الأهل��ي والزمال��ك امل�صري��ة »مقاطع��ة جمموع��ة قن��وات
الريا�صي��ة القطري��ة ووق��ف كاف��ة اأ�ص��كال التعام��ل م��ع مرا�ص��ليها.4 وت��رددت – يف وق��ٍت �ص��ابٍق – اأخب��اٌر ح��ول ع��دم اإقام��ة 
قرع��ة وبطول��ة كاأ���س اخللي��ج لك��رة الق��دم »خليج��ي 23« الت��ي كان مق��رًرا عقده��ا عل��ى الت��وايل يف الن�ص��ف الث��اين 
 beIN« م��ن �ص��بتمر/ ودي�ص��مر م��ن ع��ام 2017 يف دول��ة قط��ر،5 واإمعاًن��ا يف التج��اوز فق��د مت حج��ب باق��ة قن��وات

2. ي��رى بع���س الباحث��ن اأن احل�ص��ار يف القان��ون ال��دويل ل��ه مفه��وٌم ل ينطب��ق عل��ى الأزم��ة اخلليجي��ة احلالية، واأن ما قامت به الدول ال�ص��قيقة جتاه دول��ة قطر هو جمرد مقاطعة 
له��ا، ودون الدخ��ول يف ج��دٍل اأكادمي��ي مفاهيم��ّي، واأًي��ا كان الو�ص��ف القان��وين لواق��ع الأزم��ة اخلليجي��ة احلالي��ة، فاإنن��ا ن��رى ب��اأن تع��دَد وِح��دة الإج��راءات املتخ��ذة م��ن جانب الدول 
ال�ص��قيقة يف مواجه��ة دول��ة قط��ر و�ص��مولها كاف��ة اأوج��ه العاق��ات ال�صيا�ص��ية والقت�صادية والجتماعية واإغاق احل��دود والأجواء ومنع الطران، وترحي��ل املواطنن القطرين من 
اأقاليمه��ا وا�ص��تدعاء مواطنيه��ا م��ن قط��ر، والت�صيي��ق عل��ى الراغب��ن يف ممار�ص��ة �ص��عائر فري�صت��ي احل��ج الُعمرة، وفر���س قوانن متنع جم��رد التعاطف مع دولة قط��ر ومواطنيها، 

وغره��ا م��ن اإج��راءات تتج��اوز بكثر جم��رد املقاطعة، وحتقق و�صف احل�ص��ار على اأقل تقدير. 
 Report on the Inquiry into ،3. تقري��ر التحقي��ق بعملي��ة اإحال��ة ملف��ي ا�ص��ت�صافة كاأ���س الع��امل 2018 و2022 املع��روف اإعامًي��ا بتقري��ر جرا�ص��يا

the 2018/2022 FIFA World Cup Bidding Process (the so-called “Garcia Report”)s

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/87/97/ ،»املوقع الر�ص��مي لاحتاد الدويل لكرة القدم »الفيفا
aus_bel-ned_eng_esp-por_jpn_kor_qat_report_neutral.pdf. متوف��ر باللغ��ة الإجنليزي��ة.

4. بالنظ��ر اإىل توا�ص��ل الأزم��ة اخلليجي��ة، ف��اإن مظاه��ر النته��اك ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة تتوا�ص��ل ه��ي الأخ��رى حي��ث تعّر���س لع��ب منتخ��ب اجلزي��رة الإمارات��ي 
لانتق��اد بعن��ف ي��وم 9-12-2017، ل��دى ت�صريح��ه لقن��اة ب��ي اإن �صبورت���س يف اأعق��اب ف��وز فري��ق اجلزي��رة الإمارات��ي عل��ى نظ��رة الياب��اين وتاأهل��ه ملواجه��ة 

فري��ق ري��ال مدري��د الإ�ص��باين يف ن�ص��ف نهائ��ي موندي��ال الأندية. 
5. يف ال�صاد���س م��ن نوفم��ر املا�ص��ي 2017، ق��رر الحت��اد اخلليج��ي من��ح احت��ادات ال�ص��عودية والإم��ارات والبحري��ن لك��رة الق��دم مهل��ة ال��رد النهائ��ي عل��ى 
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SPORTS« يف جمي��ع دول احل�ص��ار وُح��رم امل�ص��رتكون فيه��ا م��ن النتف��اع بحق��وق امل�ص��اهدة للبط��ولت واملباري��ات الت��ي تتمت��ع 
 »beIN SPORTS« بحق��وق نقله��ا وبثه��ا ح�صرًي��ا مل�ص��رتكيها، كم��ا ج��رى قر�صن��ة ب��ث قن��اة »beIN SPORTS« ص��بكة�
��ا  ي�صً والتع��دي عل��ى حق��وق ال�ص��بكة وحماول��ة �ص��رقة بثه��ا ع��ر قن��اة »beoutQ« الت��ي ظه��رت فج��اأًة واأُن�ص��اأت خ�صّ
– عل��ى م��ا يب��دو – له��ذه الغاي��ة غ��ر القانوني��ة6، لكنه��ا �ص��رعان م��ا حتول��ت م��ادًة للتن��در وال�ص��خرية ب�ص��بب انك�ص��اف اأمره��ا 
وف�ص��لها حت��ى يف �ص��رقة ب��ث قن��وات »beIN SPORTS« اأثن��اء نق��ل مب��اراة ال�ص��عودية والإم��ارات يف اإط��ار ت�صفي��ات كاأ���س 
الع��امل لك��رة الق��دم »رو�ص��يا 2018« ,والت��ي ج��رت يف ي��وم 8-10-2017، وغره��ا م��ن احل��الت الت��ي ظه��ر فيه��ا 

 .»beIN SPORTS« انك�ص��اف القر�صن��ة »البدائي��ة« لب��ث �ص��بكة قن��وات

عل��ى الرغ��م م��ن اأن م�ص��األة قر�صن��ة و�ص��رقة حق��وق الب��ث ع��ر �ص��بكة النرتن��ت ق��د تنط��وي عل��ى جرمي��ٍة جزائي��ة 
واأعم��اٍل ت�ص��توجب امل�ص��اءلة املدني��ة يف اإط��ار القواع��د الناظم��ة حلماي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة، لكنه��ا  يف اإط��ار ه��ذه الدرا�ص��ة  
ُت�ص��كل  خرًق��ا ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة، فحقيق��ة اأن �ص��بكة »beIN SPORTS« ه��ي �ص��بكة قطري��ة متل��ك حق��وق نق��ل 
وب��ث الفعالي��ات الريا�صي��ة، ه��و م��ا ق��اد اإىل حج��ب ب��ث ال�ص��بكة وت�ص��فرها، ولحًق��ا حماول��ة قر�صن��ة و�ص��رقة بثه��ا ع��ر 
م��ا �ُص��مي ب�ص��بكة قن��وات »beoutQ« وه��و م��ا ح��دا بالحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم لإ�ص��دار بي��اٍن �ص��ديد اللهج��ة اإىل 
الحت��ادات الأع�ص��اء ب�ص��رورة اح��رتام مب��ادئ احلي��اد وع��دم خل��ط ال�صيا�ص��ة بالريا�ص��ة ومب��ادئ ا�ص��تقال الهيئ��ات الريا�صي��ة 
وممار�ص��تها لأعماله��ا دون تاأث��ر م��ن احلكوم��ات اأو م��ن اأي ط��رٍف ثال��ث، وال��واردة يف امل��واد 4/14  و2/3 م��ن 

املخالف��ن.7  بح��ق  الن�صباطي��ة  العقوب��ات  اتخ��اذ  م��ن  نف�ص��ه  الوق��ت  يف  حم��ذًرا  لاحت��اد،  الأ�صا�ص��ي  النظ��ام 

امل�ص��اركة يف »خليج��ي 23« مبوع��د اأق�ص��اه 13 نوفم��ر. وكان وا�صًح��ا – ح�ص��ب املوؤ�ص��رات – ع��دم ا�ص��تجابتها للمهل��ة، وتعّم��د مقاطعته��ا البطول��َة 
للتاأث��ر عليه��ا واإف�ص��الها. عل��ى اأن يجتم��ع املكت��ب التنفي��ذي بالحت��اد اخلليج��ي جم��دًدا ي��وم 15 نوفم��ر بالدوح��ة لبح��ث ردود الحت��ادات الث��اث النهائي��ة 
م��ن  ان�ص��حابها  والبحري��ن  والإم��ارات  ال�ص��عودية  م��ن  كل  يف  الق��دم  ك��رة  احت��ادات  ر�ص��مًيا  اأعلن��ت  ويف 2017/12/7  بخليج��ي 23.  امل�ص��اركة  عل��ى 
بطول��ة كاأ���س اخللي��ج 23 يف دول��ة قط��ر. ليتق��رر اإقام��ة البطول��ة بخم�ص��ة منتخب��ات بع��د رف��ع الإيق��اف ع��ن احت��اد ك��رة الق��دم الكويت��ي، عل��ى اأن تق��ام 
البطول��ة يف قط��ر بنظ��ام املجموع��ة الواح��دة اأو ال��دوري. ويف تط��ور لف��ت رحب��ت قط��ر باق��رتاح وطل��ب نق��ل البطول��ة اإىل الكوي��ت؛ ابتهاًج��ا برف��ع الإيق��اف 
الريا�ص��ي عنه��ا، لُيعل��ن يف 2017/12/8 اأن البطول��ة - وبع��د التن�ص��يق ب��ن القي��ادات يف قط��ر والكوي��ت - �ص��تقام يف الأخ��رة بن��اًء عل��ى اق��رتاٍح 
ورغب��ٍة م��ن اأمره��ا ملًّ��ا ل�ص��مل الأ�ص��قاء ريا�صًي��ا بع��د اأن تع��ذر جمعه��م عل��ى طاول��ة احل��وار واملفاو�ص��ات، كم��ا ب��دا وا�صًح��ا م��ن م�ص��توى التمثي��ل املنخف���س يف 
قم��ة دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة الت��ي ا�ص��ت�صافتها دول��ة الكوي��ت يف اخلام���س م��ن دي�ص��مر 2017. وق��د رحب��ت دول��ة قط��ر به��ذه الرغب��ة 
وا�ص��تجابت لطل��ب القي��ادة الكويتي��ة متعه��دًة بو�ص��ع كاف��ة اإمكاناته��ا حت��ت ت�ص��ّرف دول��ة الكوي��ت �ص��عًيا لتحقي��ق ا�ص��ت�صافة مثالي��ة للبطول��ة. وعل��ى اإث��ر ه��ذا التط��ور 
الاف��ت، اأُعل��ن لحًق��ا ع��ن م�ص��اركة جمي��ع املنتخب��ات الثماني��ة يف البطول��ة الت��ي �ص��تقام يف دول��ة الكوي��ت. وق��د اأ�ص��اد رئي���س الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم 
»الفيف��ا« مبوق��ف دول��ة قط��ر املتمث��ل يف املوافق��ة عل��ى نق��ل البطول��ة لدول��ة الكوي��ت ابتهاًج��ا برف��ع الإيق��اف الريا�ص��ي عنه��ا موؤك��ًدا ح�ص��وره افتت��اح البطول��ة. 
 22 موعده��ا  يف   »23 »خليج��ي  بطول��ة  ا�ص��ت�صافة  عل��ى  ا�ص��تقر  الق��دم  لك��رة  الكويت��ي  الحت��اد  اأن   2017/12/9 ال�ص��بت  ي��وم  يف  اأُعل��ن  وق��د 
دي�ص��مر 2017 ومب�ص��اركة 8 منتخب��ات. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ه��ذا التط��ور لق��ى ارتياًح��ا عن��د الكثري��ن، اإل اأن م��ا �ص��بقه م��ن اأح��داث ومواق��ف 
لل��دول الث��اث »ال�ص��عودية والإم��ارات والبحري��ن« ت�ص��كُل يف جممل��ه خرًق��ا �ص��افًرا ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة و�ص��رورة الن��اأي به��ا ع��ن اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية. للمزي��د 
ح��ول التط��ورات الدراماتيكي��ة الت��ي �ص��هدتها ه��ذه امل�ص��األة، انظ��ر »بع��د القم��ة ال��� 38.. الكوي��ت جتم��ع فرق��اء الأزم��ة عل��ى ماع��ب »خليج��ي 23«، حتقي��ق 
https://www. ��ا،  اأي�صً alkhaleejonline.net/articles/1512809974173670400/-23،انظ��ر  اأوناي��ن  اخللي��ج  من�ص��ور2017-12-9، 
.99s-Initiative-to-move-Gulf-Cup-to-Kuwait%80%FIFA-praises-Qatar%E2/2017/12/09/thepeninsulaqatar.com/article

القن��اة  لك��ن   ،/113404/https://www.akhbarelyawm.com ،2017 ،الي��وم اأخب��ار  موق��ع  الريا�صي��ة،   beoutQ قن��وات 6. �ص��ورة انط��اق 
امل�ص��ماة beoutQ  م��ا لبث��ت اأن ف�ص��لت وانك�ص��ف اأمره��ا القائ��م عل��ى قر�صن��ة و�ص��رقة ب��ث قن��وات،beIN Sports ، مرف��ق رق��م )2( متوف��ر اإلكرتونًي��ا عل��ى 

الراب��ط التايل:
http://alkhaleejonline.net/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%B5%  
D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA-
%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88
%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2-

D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%  بع��د رجوعن��ا للموق��ع اأ�صفن��ا ا�ص��مه والتاري��خ ح�ص��ب 
الو�ص��ع، يرج��ى التاأك��د واإ�صاف��ة تاري��خ اآخ��ر زي��ارة للموق��ع

http:// :متوف��ر عل��ى املوق��ع الر�ص��مي لاحت��اد عل��ى الراب��ط الت��ايل ،»AFC uphold principles of political neutrality« 7. بي��ان الحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم
origin.the-afc.com/media-releases/afc-upholds-principles-of-political-neutrality، يرج��ى ذك��ر ا�ص��م املوق��ع والتاري��خ وموع��د اآخ��ر زي��ارة للموق��ع للمزي��د 
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الإطار العام للدرا�سة
نعر�س فيما يلي الإطار العام للدرا�صة من حيث اأهميتها ومنهجيتها وحمدداتها واأهدافها وفر�صياتها. 

اأهمية الدرا�سة
الأح��داث املوؤ�ص��فة الت��ي رافق��ت الأزم��ة اخلليجي��ة، فر�ص��ت حديًث��ا م�ص��تحًقا ح��ول مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة،8 وع��دم �ص��رعية 
الإج��راءات املتخ��ذة وخمالفته��ا للقوان��ن واللوائ��ح الدولي��ة ذات ال�صل��ة. لتحدي��د نط��اق ه��ذه الدرا�ص��ة �ص��تكون الإج��راءات 
والق��رارات واملواق��ف ذات ال�صل��ة باملج��ال الريا�ص��ي حم��ًا للر�ص��د والتحلي��ل يف �ص��وء املب��ادئ امل�ص��تقرة يف القان��ون الريا�ص��ي 

اأخ��رى.  جه��ة  م��ن  الدولي��ة  والتفاقي��ات  واللوائ��ح  القوان��ن  واأح��كام  جه��ة،  م��ن 

م��ا املق�ص��ود بحي��اد الريا�ص��ة؟ كي��ف تعامل��ت النظ��م القانوني��ة واللوائ��ح الدولي��ة والوطني��ة م��ع حي��اد الريا�ص��ة؟ م��ا ه��ي 
التبع��ات القانوني��ة املرتتب��ة عل��ى اخل��روج عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة واإقحامه��ا يف اأت��ون اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية؟ م��ا ال��ذي 
يج��ب فعل��ه لإبق��اء املناف�ص��ات الريا�صي��ة يف من��اأًى ع��ن اأت��ون ال�صيا�ص��ة ومنزلقاته��ا اخلط��رة؟ ه��ل يق��ف حي��اد الريا�ص��ة حائ��ًا 
دون اأن تلع��ب الريا�ص��ة دوًرا يف اإدارة العاق��ات ب��ن ال��دول به��دف التق��ارب وتعزي��ز اأوا�ص��ر التع��اون والعم��ل امل�ص��رتك 
املثم��ر خل��ر املجتمع��ات واملوؤ�ص�ص��ات؟ وه��ل مين��ع حي��اُد الريا�ص��ة م��ن توظيفه��ا خلدم��ة الق�صاي��ا العادل��ة، اأو النت�ص��ار للقي��م 

العلي��ا اأو اإي�ص��ال ر�ص��ائل توعوي��ة ح��ول بع���س الق�صاي��ا الهام��ة؟ 

منهجية الدرا�سة
تعتم��د الدرا�ص��ة منهًج��ا و�صفًي��ا حتليلًي��ا للن�صو���س القانوني��ة ذات ال�صل��ة بحي��اد الريا�ص��ة، وت�ص��تعر�س اخلروق��ات الت��ي مت��ت 
حي��اد  ملب��داأ  وقع��ت  الت��ي  التج��اوزات  عل��ى  خا���س  بوج��ه  الرتكي��ز  م��ع  تاريخ��ه،  وحت��ى  الأزم��ة  بداي��ة  من��ذ  للمب��داأ 
الريا�ص��ة بخ�صو���س ح��ق دول��ة قط��ر يف تنظي��م كاأ���س الع��امل لك��رة الق��دم »موندي��ال قط��ر 2022« وتل��ك الت��ي وقع��ت 
مبنا�ص��بة بطول��ة كاأ���س اخللي��ج لك��رة الق��دم »خليج��ي 23«، والتج��اوزات الت��ي وقع��ت فيم��ا يتعل��ق بحق��وق �ص��بكة قن��وات 
والوطني��ة  والقاري��ة  الدولي��ة  واللوائ��ح  القانوني��ة  الوثائ��ق  م��ن  جمل��ٍة  عل��ى  الدرا�ص��ة  و�ص��تعتمد   .»beIN SPORTS«
ع��ر  املن�ص��ورة  الأخب��ار  عل��ى  الريا�ص��ة  حي��اد  مبب��داأ  الإخ��ال  ملظاه��ر  ر�صده��ا  يف  �ص��تعتمد  كم��ا  بالريا�ص��ة.  اخلا�ص��ة 
و�ص��ائل الإع��ام املختلف��ة م��ن كاف��ة ال��دول ذات ال�صل��ة بالأزم��ة اخلليجي��ة ل�صم��ان احلي��اد والت��وازن يف عر���س امل�ص��كلة وحتليله��ا 

والو�ص��ول اإىل نتائ��ج مو�صوعي��ة وتق��دمي تو�صي��اٍت بن��اءٍة ومتوازن��ة ملعاجل��ة امل�ص��كلة وتف��ادي تك��رار وقوعه��ا م�ص��تقبًا.
 

حمددات الدرا�سة
اللغ��ات  اأو  العربي��ة  باللغ��ة  �ص��واٌء  الريا�ص��ة،  حي��اد  مو�ص��وع  تعال��ج  الت��ي  الأكادميي��ة  امل�ص��ادر  ن��درة  الدرا�ص��ة  واجه��ت 
الأجنبي��ة، مم��ا جع��ل اعتماده��ا يرتك��ز عل��ى امل�ص��ادر الأولي��ة املتمثل��ة يف النظ��م الأ�صا�ص��ية لاحت��ادات الريا�صي��ة الدولي��ة 
والقاري��ة وبع���س املواثي��ق واللوائ��ح املعتم��دة ل��دى املوؤ�ص�ص��ات الريا�صي��ة. كم��ا اأن حداث��ة اأزم��ة ح�ص��ار دول��ة قط��ر وا�ص��تمرار 
وت��وايل الأح��داث واملواق��ف اأثن��اء اإج��راء البح��ث فر�ص��ت متابع��ًة حثيث��ًة لاأح��داث واملواق��ف والتط��ورات يف �ص��ياقها ال�صيا�ص��ي 
والريا�ص��ي، حي��ث لحظ��ت الدرا�ص��ة م�ص��كلة املبالغ��ة وع��دم املو�صوعي��ة لكث��ٍر م��ن و�ص��ائل الإع��ام؛ م��ا جع��ل العتم��اد 
عل��ى بع���س ه��ذه امل�ص��ادر حمفوًف��ا مبخاط��ر النحي��از اأو ع��دم امل�صداقي��ة واخل��روج ع��ن املو�صوعي��ة. بالنظ��ر اإىل احل�صا�ص��ّية 
ال�صيا�ص��ية لاأزم��ة م��ن حي��ث الواق��ع وامل��اآلت؛ فق��د �ص��عت الدرا�ص��ة لتن��اول مفاعي��ل الأزم��ة يف �ص��ياقها الريا�ص��ي بحي��اٍد جم��رٍد 

انظ��ر، جمي���س دور�ص��ي، »اأزم��ة اخللي��ج وف�ص��ل الريا�ص��ة ع��ن ال�صيا�ص��ة« Gulf Crisis Upends Fiction of a Separation of Sports and Politics, ، مق��ال 
./https://intpolicydigest.org/2018/02/27/gulf-crisis-upends-fiction-separation-sports-politics :من�ص��ور باللغ��ة الإجنليزية عل��ى الراب��ط الت��ايل
http://watananews.com/ :8. عبدالنا�ص��ر هياجن��ه، حي��اُد الريا�ص��ة يف اأزم��ة ح�ص��ار قط��ر، 2017، باق��ي الطبع��ة ودار الن�ص��ر متوف��ر اإلكرتونًي��ا عل��ى الراب��ط الت��ايل

.jonews/article-news/192770.html#.WjTX3HlRUfI
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– تفر�ص��ه مقت�صي��ات البح��ث العلم��ي الر�ص��ن – ومو�صوعي��ٍة تن�ص��جم معه��ا وت�ص��اعد عل��ى حتقي��ق اأهدافه��ا. 
اأهداف الدرا�سة

تتمثل اأهداف الدرا�صة يف النقاط التالية:
بي��ان الإط��ار النظ��ري ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة واأ�صا�ص��ه يف القوان��ن واملواثي��ق واللوائ��ح الناظم��ة لإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط 

الريا�ص��ي عل��ى امل�ص��توى ال��دويل والق��ارّي والوطن��ي. 
ر�صد املخالفات ملبداأ حياد الريا�صة منذ بداية اأزمة ح�صار دولة قطر وحتى تاريخه.

تقيي��م التبع��ات القانوني��ة املرتتب��ة عل��ى تل��ك املخالف��ات ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة، واجله��ات امل�ص��وؤولة ع��ن التعام��ل م��ع تل��ك 
املخالفات.

فر�سيات الدرا�سة
تفرت���س الدرا�ص��ة اأن مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة ه��و الت��زام قان��وين ي�صم��ن ممار�ص��ة الريا�ص��ة لدوره��ا واأهدافه��ا يف اإث��راء احل�ص��ارة 
الإن�ص��انية بالقي��م النافع��ة، واأهمه��ا التوا�ص��ل والتناف���س والق��درة عل��ى التقري��ب ب��ن املتباعدي��ن وتخفي��ف ح��دة اخل��اف 
ب��ن ال�ص��عوب. واأن ه��ذا املب��داأ ق��د مت تكري�ص��ه يف جمم��ل النظ��م واللوائ��ح الريا�صي��ة دولًي��ا وقاّرًي��ا ووطنًي��ا. كم��ا تفرت���س اأن 
خ��رق مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة يعت��ر خمالف��ة قانوني��ة تق��ود اإىل اإف�ص��ال الريا�ص��ة يف ممار�ص��ة دوره��ا وحتقي��ق اأهدافه��ا وت��وؤدي اإىل 
دور �ص��لبي للريا�ص��ة يف تاأجي��ج اخلاف��ات و�ص��حن امل�ص��اعر ب��ن الأن��داد بعي��ًدا ع��ن احلي��اد واملو�صوعي��ة، كم��ا ي�ص��توجب 
. يف �ص��بيل معاجل��ة واختب��ار ه��ذه  خ��رق مب��داأ احلي��اد التعّر���س للج��زاءات املق��ررة يف النظ��م واللوائ��ح املت�صمن��ة للمب��داأ
الفر�صي��ات �ص��تقوم الدرا�ص��ة بر�ص��د وحتلي��ل م��ا مت م��ن اإج��راءات اأو ق��رارات اأو مواق��ف رافق��ت اأزم��ة ح�ص��ار دول��ة قط��ر، 
و�ص��رتكز ب�ص��كل خا���س عل��ى تل��ك املتعلق��ة مبل��ف كاأ���س الع��امل 2022، وبطول��ة كاأ���س اخللي��ج الثالث��ة والع�ص��رين لك��رة الق��دم 

»خليج��ي 23«، وبطول��ة الع��امل لل�ص��طرجن وبع���س البط��ولت الريا�صي��ة الآ�ص��يوية.

املبحث الأول مبادئ القانون الريا�سي
ُيق�ص��د بالقان��ون الريا�ص��ي القان��ون الناظ��م لإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي، وال��ذي يتك��ون م��ن جمل��ٍة م��ن القواع��د املق��ررة 
يف املواثي��ق والنظ��م الأ�صا�ص��ية واللوائ��ح اخلا�ص��ة باللجن��ة الأوملبي��ة الدولي��ة والحت��ادات الريا�صي��ة الدولي��ة النوعي��ة والقاّري��ة، 
والت�ص��ريعات واللوائ��ح الوطني��ة.9 اإن مطالع��ة جمم��ل ه��ذه القواع��د متّك��ن م��ن الإ�ص��ارة باإيج��اٍز اإىل ع��دٍد م��ن املب��ادئ احلاكم��ة 

يف جم��ال اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي، وذل��ك بح�ص��ب ظهوره��ا يف تل��ك الوثائ��ق ذات ال�صبغ��ة القانوني��ة.

اأوًل: مبداأ ا�ستقالل الريا�سة
يعن��ي ه��ذا املب��داأ �ص��رورة اأن تتمت��ع الإدارات الريا�صي��ة يف الدول��ة بال�ص��تقال وع��دم التبعي��ة للحكوم��ة، فالحت��ادات 
والأندي��ة واللج��ان الريا�صي��ة وكاف��ة الهي��اكل واملوؤ�ص�ص��ات والهيئ��ات القائم��ة عل��ى اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي، ينبغ��ي 
اأن تعم��ل با�ص��تقال ع��ن احلكوم��ة، واأل يت��م التاأث��ر عليه��ا م��ن قب��ل احلكوم��ات اأو اأي ط��رف اآخ��ر. كم��ا يعن��ي اأن تت��اح له��ا 

الفر�ص��ة لنتخ��اب اأو اختي��ار اإداراته��ا بحري��ة و�ص��فافية. 

ثانًيا: مبداأ حياد الريا�سة
يق�ص��ي ه��ذا املب��داأ بع��دم ج��واز اإقح��ام اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية يف جم��ال اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي، وبق��اء الإدارات 
والهيئ��ات الريا�صي��ة والريا�صي��ن اأنف�ِص��هم يف من��اأًى ع��ن جتاذب��ات ال�صيا�ص��ة وتناق�صاته��ا. ف��ا يج��وز خل��ط الريا�ص��ة بال�صيا�ص��ة، 
اأو توظي��ف الريا�ص��ة يف خاف��ات ال��دول واحلكوم��ات. كم��ا يقت�ص��ي مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة التعام��ل بحيادي��ة ومو�صوعي��ة م��ع 

املوؤ�ص�ص��ات والإدارات الريا�صي��ة والريا�صي��ن دون اعتب��اٍر لأي��ة مواق��ف �صيا�ص��ية.

9. لملزيد حول القانون الريا�صي، انظر اأحمد الورفلي، املخت�سر يف القانون الريا�سي، 2015، جممع الأطر�س للكتاب املخت�س، تون�س.
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ثالًثا: مبداأ امل�ساواة وعدم التمييز
يق�ص��د به��ذا املب��داأ اأن اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي يتع��ن اأن تت��م عل��ى اأ�صا���س امل�ص��اواة التام��ة ودون متيي��ز مهم��ا كان 
نوعه، حيث حتظر املواثيق الدولية اخلا�صة بالريا�صة حظًرا تاًما التمييز بن الأفراد على اأ�صا�س اللون، اأو النتماء العرقي، 
اأو الدي��ن، اأو ال��راأي ال�صيا�ص��ي اأو الأ�ص��ل الجتماع��ي اأو م��كان املي��اد، اأو اللغ��ة، اأو الن��وع الجتماع��ي »اجلن���س«. امل�ص��اواة 
التام��ة ب��ن الأف��راد واملجموع��ات ت�صم��ن بق��اَء اأج��واء املناف�ص��ات الريا�صي��ة نظيف��ة وحتم��ل معناه��ا الإن�ص��اين املاأم��ول، 
املواثي��ق  كاف��ة  اأك��دت  فق��د  وال��دول.  ال�ص��عوب  ب��ن  التقري��ب  يف  دوره��ا  ممار�ص��ة  م��ن  الريا�ص��ة  تتمك��ن  وبامل�ص��اواة 
واللوائ��ح عل��ى مب��داأ امل�ص��اواة وع��دم التميي��ز واأخ�صع��ت املمار�ص��ات والأفع��ال وحت��ى الإ�ص��ارات التمييزي��ة لأ�ص��د العقوب��ات 

وب�ص��كل خا���س تعلي��ق الع�صوي��ة اأو الط��رد.10 

رابًعا: مبداأ التعاون
يعن��ي ه��ذا املب��داأ �ص��رورة اإب��داء التع��اون م��ع اجله��ات القائم��ة عل��ى اإدارة الن�ص��اط الريا�ص��ي، وتوف��ر الدع��م ال��ازم له��ا يف 
معر�س القيام بدورها يف تنظيم املناف�صات الريا�صية. كما اأن اللتزام بالتعاون يقع على عاتق الدول واحلكومات واملنظمات 
والأف��راد. مم��ا يعن��ي اأن تتع��اون الهيئ��ات والحت��ادات املن��وط به��ا اإدارة الريا�ص��ة م��ع الهيئ��ات املناظ��رة له��ا يف ال��دول 

الأخرى، ومع الحتادات الوطنية والقاّرية والدولية. 

خام�ًسا: مبداأ ال�سرّية
يعن��ي ه��ذا املب��داأ اأن عل��ى جمي��ع القائم��ن عل��ى اإدارة ال�ص��اأن الريا�ص��ي اح��رتام �ص��رية اأعم��ال اللج��ان والحت��ادات 
واملجال���س، وع��دم اإف�ص��اء املعلوم��ات اإل يف الأط��ر القانوني��ة املق��ررة، كالتحقي��ق يف املخالف��ات مث��ًا، ومب��داأ ال�ص��رية ي�صم��ن 

اأهدافه��ا.   حتقي��ق  يف  الريا�صي��ة  الإدارات  جن��اح  يف  وي�ص��اعد  ا�ص��تقالها،  ويدع��م  الريا�صي��ة  الإدارة  نزاه��ة 

�ساد�ًسا: مبداأ ال�سفافية
��ا للوهل��ة الأوىل ملب��داأ ال�ص��رية، لك��ن ه��ذا التناق���س ظاه��ري فق��ط، اإذ ق��د تك��ون امل�صلح��ة يف  يب��دو مب��داأ ال�ص��فافية مناق�صً
�ص��فافية الإدارة الريا�صي��ة وع��دم التكت��م عل��ى احلقائ��ق اإذا كان م��ن �ص��اأن اإخفائه��ا الت�ص��كيك يف نزاه��ة الإدارة الريا�صي��ة. 
وق��د وج��د ه��ذا املب��داأ تطبيًق��ا حديًث��ا ذا �صل��ة باأزم��ة حي��اد الريا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق مبح��اولت الت�ص��كيك باأحقي��ة دول��ة 
قط��ر يف تنظي��م بطول��ة كاأ���س الع��امل لك��رة الق��دم 2022، حي��ث ج��رى ت�ص��ريب فق��راٍت جمت��زاأٍة م��ن تقري��ر التحقي��ق 
يف حيثي��ات اإحال��ة ملف��ي تنظي��م كاأ���س الع��امل 2018 و2022 ل��كل م��ن رو�ص��يا وقط��ر عل��ى الت��وايل اإىل بع���س و�ص��ائل 
الإع��ام، م��ا اأث��ار ال�ص��كوك ح��ول نتائ��ج التقري��ر برمت��ه، الأم��ر ال��ذي ق��ّدر مع��ه الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »فيف��ا« �ص��رورة  
ن�ص��ر كام��ل التقري��ر لقط��ع داب��ر ال�ص��كوك والدع��اءات بوج��ود ر�ص��اوى دفعته��ا كل م��ن رو�ص��يا اأو قط��ر لأع�ص��اء يف الفيف��ا، 
م��ن  املزي��د  ت�ص��توجب  جدي��ة  �ص��كوك  اأو  ف�ص��اد  �ص��بهات  اأي��ة  وج��ود  ع��دم  اإىل  انته��ى  املط��ّول  التقري��ر  اأن  ذل��ك 
التحقيق��ات. وق��د ن�ص��ر »الفيف��ا« التقري��ر كام��ًا ن��زوًل عن��د متطلب��ات ال�ص��فافية الت��ي تدع��م الثق��ة يف الإدارات الريا�صي��ة 

واإجراءاتها.11

ت على ذلك املادة 4 من النظام الأ�صا�صي لاحتاد الدويل لكرة القدم التي جاء فيها باللغة الإجنليزية:  10. ن�صّ
Discrimination of any kind against a country, private person, or group of people on account of race, skin color, ethnic, national 
or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, 
sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion  

 Report on the Inquiry into the 2018/2022 ،11. تقري��ر التحقي��ق بعملي��ة اإحال��ة ملف��ي ا�ص��ت�صافة كاأ���س الع��امل 2018 و2022 املع��روف اإعامًي��ا بتقري��ر جرا�ص��يا
FIFA World Cup Bidding Process (the so-called “Garcia Report”)b، متوف��ر باللغ��ة الإجنليزي��ة عل��ى املوق��ع الر�ص��مي لاحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »الفيف��ا« عل��ى 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/87/97/aus_bel-ned_eng_esp- الت��ايل:  الراب��ط 
.por_jpn_kor_qat_report_neutral.pdf
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�سابًعا: مبداأ النزاهة والعدالة
يعن��ي ه��ذا املب��داأ �ص��رورة اأن ت��دار البط��ولت واملناف�ص��ات الريا�صي��ة بنزاه��ٍة وجت��رد وع��دم انحي��از وعدال��ة، حت��ى يك��ون 

للمناف�ص��ة الريا�صي��ة معناه��ا كن�ص��اٍط اإن�ص��اين رفي��ع، يع��زز منظوم��ة القي��م العلي��ا ول يك��ون عل��ى ح�ص��ابها. 
وت�ص��كل ه��ذه املب��ادئ الأيقون��ات ال�ص��بع الت��ي تق��وم عليه��ا اإدارة وممار�ص��ة الأن�ص��طة الريا�صي��ة املختلف��ة، ول��كٍل م��ن ه��ذه 
املب��ادئ دللت��ه ومقت�صيات��ه واآث��اره. ويرتت��ب عل��ى خمالف��ة ه��ذه املب��ادئ اأو بع�صه��ا تعر���س املخال��ف للعقوب��ات املق��ررة يف 

النظ��م القانوني��ة ذات ال�صل��ة بالن�ص��اط الريا�ص��ي ال��ذي وقع��ت املخالف��ة يف اإط��اره.

املبحث الثاين: حياد الريا�سة يف الأزمات ال�سيا�سية
خا���س،  ب�ص��كٍل  والعربي��ة  عموًم��ا  الدولي��ة  العاق��ات  يف  كث��رة  �ص��وابَق   الراهن��ة  اخلليجي��ة  ال�صيا�ص��ية  الأزم��ة  �ص��ّكلت 
فالأزم��ة الت��ي ب��داأت يف اخلام���س م��ن يوني��و 2017، مل تك��ن م�ص��بوقة بتوت��ٍر ُيذك��ر، اأو ب�ص��بٍب مبا�ص��ٍر حقيق��ي، وه��ي 
اأعقب��ت حادث��ة اخ��رتاق موق��ع وكال��ة الأنب��اء القطري��ة »قن��ا«، ون�ص��ر اأخب��ار غ��ر �صحيح��ة ن�ص��بتها لأم��ر دول��ة قط��ر ال�ص��يخ 
ودون  والت�صريح��ات،  الأخب��ار  لتل��ك  القط��ري  الر�ص��مي  النف��ي  اإىل  اللتف��ات  ودون  ث��م  ث��اين،  اآل  حم��د  ب��ن  متي��م 
انتظ��ار نتيج��ة التحقي��ق يف حادث��ة اخ��رتاق موق��ع الوكال��ة، ق��ررت كل م��ن ال�ص��عودية والإم��ارات والبحري��ن وم�ص��ر قط��ع 
العاق��ات الدبلوما�ص��ية م��ع قط��ر، واإغ��اق املنف��ذ ال��ري الوحي��د بينه��ا وال�ص��عودية واإغ��اق اأج��واء تل��ك ال��دول اأم��ام 
ط��ران اخلط��وط اجلوي��ة القطري��ة، وترحي��ل املواطن��ن القطري��ن املقيم��ن يف تل��ك ال��دول، وكذل��ك ا�ص��تدعاء مواطنيه��ا من دولة 

قط��ر ب�ص��رف النظ��ر ع��ن اأي اعتب��ار.

بع��د ذل��ك، توال��ت الإج��راءات واملواق��ف ب�ص��كل موؤ�ص��ف. وم��ا زال��ت الأزم��ة ت��راوح مكانه��ا عل��ى الرغ��م م��ن الو�ص��اطات 
واجله��ود املتع��ددة وخا�ص��ة م��ن جان��ب دول��ة الكوي��ت لحت��واء الأزم��ة واإنهائه��ا. وم��ا يعنين��ا يف ه��ذه الدرا�ص��ة ه��و الرتكي��ز 

التالي��ة. املطال��ب  يف  درا�ص��ته  و�ص��تتم  الريا�ص��ة.  حي��اد  مبب��داأ  ال�صل��ة  ذات  والإج��راءات  املواق��ف  عل��ى 

املطلب الأول: املفهوم القانوين حلياد الريا�سة
ُيق�ص��د بحي��اد الريا�ص��ة اإبع��اد الريا�ص��ة ع��ن كل اأ�ص��كال اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية وال�صطفاف��ات املذهبي��ة والطائفي��ة، والتج��رد التام 
يف اإدارة وممار�ص��ة الأن�ص��طة الريا�صي��ة املختلف��ة. فالواق��ع ُي�ص��ر اإىل اأن العاق��ات الدولي��ة مت��ر بف��رتات �ص��ام ولكنه��ا 
تتعر���س للتوت��ر والن��زاع يف اأحي��اٍن كث��رة ولأ�ص��باب خمتلف��ة. واإن اإبق��اء الريا�ص��ة ُعر�ص��ة للتاأث��ر بواق��ع العاق��ات الدولي��ة يق��ود 
اإىل تعرثه��ا وجعله��ا رهين��ة للمواق��ف املتباين��ة لل��دول م��ن الق�صاي��ا البيني��ة. والأ�ص��ل ه��و حتيي��د الريا�ص��ة والن��اأي به��ا ع��ن 
اأت��ون تقلب��ات العاق��ات الدولي��ة بعي��ًدا ع��ن تاأث��رات الخت��اف واخل��اف مم��ا ُي�ص��هم يف رواج الريا�ص��ة وانتظامه��ا، 

ب��ل وُي�ص��هم يف تقلي��ل ح��دة اخلاف��ات والتوت��ر ب��ن ال��دول، بالنظ��ر اإىل الطاب��ع اجلماه��ري وال�ص��عبوي للريا�ص��ة.

كم��ا ويدع��م ه��ذا املب��داأ، �ص��رورة توف��ر ال�ص��تقال للهيئ��ات الريا�ص��ة عل��ى �صعي��د اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي 
وع��دم خ�صوعه��ا للتدخ��ات احلكومي��ة اأو م��ن اأي ط��رف ثال��ث. وال�ص��تقال به��ذا املعن��ى يغ��دو متطلًب��ا �صرورًي��ا ل�صم��ان 

الريا�ص��ة. حي��اد 
يع��د مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة واإبعاده��ا ع��ن اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية م��ن املب��ادئ الأ�صا�ص��ية الت��ي ت�ص��هم يف حتقي��ق الريا�ص��ة 
لواح��ٍد م��ن اأه��م اأهدافه��ا وه��و دع��م ال�ص��ام والتعاي���س ون�ص��ر الت�ص��امح وروح الت�صام��ن ب��ن الدول��ة واملجتمع��ات الإن�ص��انية. 
وي��وؤدي ع��دم اح��رتام ه��ذا املب��داأ اإىل عواق��ب �ص��لبيٍة تعي��ق اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي ف�ص��ًا ع��ن التاأث��ر ال�ص��لبي 
عل��ى اأه��داف الريا�ص��ة ور�ص��التها ال�ص��امية يف التقري��ب ب��ن ال��دول واملجتمع��ات. لذل��ك فق��د ت�ص��ّدت املواثي��ق والنظ��م الأ�صا�ص��ية 

املخالف��ن. تط��ال  الت��ي  بالعقوب��ات  املب��داأ  ه��ذا  ملخالف��ة  والدولي��ة  القاّري��ة  الريا�صي��ة  للموؤ�ص�ص��ات 
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املطلب الثاين: الإطار القانوين ملبداأ حياد الريا�سة 
ظه��ر مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة يف العدي��د م��ن الوثائ��ق الدولي��ة والقاري��ة والوطني��ة،12 كمب��داأ حاك��م يف اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط 
الريا�ص��ي، حت��ى ل ي��كاد تخل��و من��ه اأي��ة وثيق��ة تخ���س احت��اًدا ريا�صًي��ا دولًي��ا اأو قارًي��ا. وبلغ��ة ت��كاد تك��ون متطابق��ة م��ن 
ال�ص��رورة اأن ُيراع��َي القائم��ون عل��ى اإدارة الريا�ص��ة البق��اء عل��ى احلي��اد يف تعامله��م م��ع الدول��ة والهيئ��ات واملوؤ�ص�ص��ات 

والحت��ادات والأندي��ة، و�ص��نف�صل ذل��ك يف الف��روع التالي��ة:  

الفرع الأول: امليثاق الأوملبي
ح��دد الف�ص��ل الأول م��ن امليث��اق الأوملب��ي مهم��ة واأدوار اللجن��ة الأوملبي��ة الدولي��ة، وق��د اأورد الق�ص��م الث��اين م��ن ه��ذا 
الدولي��ة  الأوملبي��ة  اللجن��ة  اأن  العا�ص��ر  البن��د  يف  ج��اء  حي��ث  الدولي��ة،  الأوملبي��ة  للجن��ة  ع�ص��ر  ال�ص��تة  الأدوار  الف�ص��ل 
ُتناه���س اأي��ة اإ�ص��اءة ا�ص��تعمال �صيا�ص��يٍة اأو جتاري��ة للريا�ص��ة والريا�صي��ن.13 وه��ذا م��ا يعن��ي �ص��رورة اإبع��اد الريا�ص��ة ع��ن 

اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية واأعم��ال التج��ارة �صماًن��ا حلياده��ا كر�ص��الة حمب��ٍة وتعاي���ٍس ب��ن ال�ص��عوب.

وق��د ج��رى التاأكي��د عل��ى مب��داأ حي��اد الإدارة الريا�صي��ة م��ن خ��ال �صياغ��ة الق�ص��م ال��ذي يتع��ن عل��ى اأع�ص��اء اللجن��ة الأوملبي��ة 
الدولي��ة تاأديت��ه ح��ال مبا�ص��رتهم لعمله��م؛ حي��ث ورد في��ه اأن »يتعه��د ع�ص��و اللجن��ة الأوملبي��ة الدولي��ة بالبق��اء متح��رًرا م��ن كاف��ة 

ال�صغ��وط اأو التاأث��رات ال�صيا�ص��ية اأو التجاري��ة اأو العرقي��ة اأو الديني��ة«.14 

متك��ن  ويتع��ن  الإن�ص��ان،  حق��وق  م��ن  ح��ق  الريا�ص��ة  ممار�ص��ة  اأن  يق��رر  الأوملب��ي  امليث��اق  اأن  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن 
كل ف��رد م��ن ممار�ص��ة الريا�ص��ة دون متيي��ز، ومب��ا ين�ص��جم م��ع ال��روح الأوملبي��ة الت��ي تقت�ص��ي التفاه��م وروح ال�صداق��ة 
والت�صام��ن واللع��ب النظي��ف، وُي�صي��ف امليث��اق اأن التمت��ع باحلق��وق واحلري��ات املق��ررة في��ه يج��ب �صمان��ه، دون اأي متيي��ٍز 
عل��ى اأ�صا���س الع��رق اأو الل��ون اأو اجلن���س اأو املي��ول اأو اللغ��ة اأو الدي��ن اأو ال��راأي ال�صيا�ص��ي اأو الأ�ص��ل الوطن��ي والجتماع��ي 

اأو امللكي��ة اأو املي��اد اأو اأي اعتب��اٍر اآخ��ر.15 

الفرع الثاين: مبداأ احلياد يف لوائح الحتاد الدويل لكرة القدم
يعت��ر الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »FIFA« م��ن اأب��رز الحت��ادات الريا�صي��ة الدولي��ة نظ��ًرا للجماهري��ة اجلارف��ة لريا�ص��ة 
ك��رة الق��دم عل��ى امل�ص��تويات الوطني��ة والقاري��ة والدولي��ة، ويت��وىل الحت��اد تنظي��م البط��ولت الدولي��ة والقاري��ة والإ�ص��راف عليه��ا. 
ق��د ج��اء التاأكي��د عل��ى مب��داأ احلي��اد يف امل��واد 15 و23 م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »الفيف��ا«، 

http://watananews.com/jonews/arti- :12. عبدالنا�ص��ر هياجن��ه، »حي��اُد الريا�ص��ة يف اأزم��ة ح�ص��ار قط��ر«، 2017، متوف��ر اإلكرتونًي��ا عل��ى الراب��ط الت��ايل
.cle-news/192770.html#.WjTX3HlRUfI

13. الف�صل الأول، الفقرة -1 10 تقراأ باللغة الإجنليزية كالآتي: 
“The mission of the IOC is to promote Olympism throughout the world and to lead the Olympic Movement. The IOC’s role is: 
10. to oppose any political or commercial abuse of sport and athletes;”                                                                                     

https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf :امليثاق الأوملبي، متوفر باللغة الإجنليزية على الرابط التايل
14. تقراأ الفقرة 3.116 من الف�صل الثاين، باللغة الإجنليزية على النحو التايل:  

“The IOC admits its new members at a ceremony during which they agree to fulfil their obligations by taking the following 
oath: Granted the honor of becoming a member of the International Olympic Committee, and declaring myself aware of my 
responsibilities in such capacity, I undertake to serve the Olympic Movement to the very best of my ability; to respect and 
ensure the respect of all the provisions of the Olympic Charter and the decisions of the International Olympic Committee, which 
I consider as not subject to appeal on my part; to comply with the Code of Ethics; to keep myself free from any political or 
commercial influence and from any racial or religious consideration; to fight against all other forms of discrimination; and to 
promote in all circumstances the interests of the International Olympic Committee and those of the Olympic Movement.”امليث��اق 
.https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf :الأوملب��ي، متوف��ر باللغ��ة الإجنليزي��ة عل��ى الراب��ط الت��ايل

.https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf :15. امليثاق الأوملبي، متوفر باللغة الإجنليزية على الرابط التايل
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يف معر���س عر�صه��ا للتزام��ات الحت��ادات الأع�ص��اء يف الفيف��ا، حي��ث ج��رى الن���س عل��ى اأن »قوان��ن ه��ذه الحت��ادات 
يف  احلي��اد   -1 التالي��ة:  امل�ص��ائل  الأدن��ى  احل��د  يف  تت�صم��ن  واأن  الر�ص��يد  احلك��م  مب��ادئ  م��ع  تن�ص��جم  اأن  يج��ب 
اأم��ور ال�صيا�ص��ة والدي��ن. 2- من��ع اأي �ص��كل م��ن اأ�ص��كال التميي��ز. 3- ال�ص��تقالية وجتن��ب اأي �ص��كل م��ن اأ�ص��كال التدخ��ات 

ال�صيا�صية«.16 
كم��ا ج��اء ن���س امل��ادة 14 م��ن مدون��ة ال�ص��لوك والأخاقي��ات املعتم��دة يف ذات الحت��اد وق��رر واج��ب احلي��اد ال��ذي 
يق��ع عل��ى عات��ق كل املخاطب��ن باأح��كام املدون��ة، واأن يلتزم��ون احلي��اد ال�صيا�ص��ي وف��ق مب��ادئ واأه��داف الحت��اد ال��دويل لك��رة 
الق��دم يف تعامله��م م��ع املوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة الوطني��ة والدولي��ة والحت��ادات والأندي��ة واأن يت�صرف��وا عل��ى نح��ٍو ين�ص��جم م��ع 

وظائفه��م واعتباراتهم.17 

يت�ص��ح مم��ا �ص��بق اأن احلي��اد يع��د مرتك��ًزا اأ�صا�ص��ًيا يف اإدارة وممار�ص��ة الن�ص��اط الريا�ص��ي يف اإط��ار الحت��اد ال��دويل لك��رة 
الق��دم، ول يختل��ف احل��ال يف لعب��ة ك��رة الق��دم عن��ه يف �ص��ائر الألع��اب الريا�صي��ة الفردي��ة واجلماعي��ة. فمب��داأ احلي��اد 

مق��رر عل��ى م�ص��توى اللوائ��ح وممار�ص��ات املوؤ�ص�ص��ات الريا�صي��ة والحت��ادات الدولي��ة ملختل��ف الريا�ص��ات. 

ويف �ص��ياق مت�ص��ل، فق��د ت�صم��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »الفيف��ا« اجل��زاءات الت��ي ميك��ن فر�صه��ا 
عل��ى املخالف��ن ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة، وغ��ره م��ن املب��ادئ احلاكم��ة الت��ي كّر�ص��ها النظ��ام، وتتمث��ل ه��ذه اجل��زاءات بالآت��ي:

اأوًل: تعلي��ق الع�صوي��ة، ويعن��ي الإيق��اف املوؤق��ت لاحت��اد الريا�ص��ي املعن��ي املخال��ف ملب��داأ احلي��اد للم��دة الت��ي يحدده��ا ق��رار 
الإيق��اف. وجت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن تعلي��ق اأو اإيق��اف ع�صوي��ة الدول��ة يف الحت��اد تعن��ي من��ع منتخ��ب الدول��ة الوطن��ي 
م��ن خو���س غم��ار املناف�ص��ات الدولي��ة والإقليمي��ة، كذل��ك احل��ال بالن�ص��بة للف��رق الوطني��ة املحلي��ة، وحرم��ان الدول��ة م��ن 

الق��دم.   لك��رة  ال��دويل  الحت��اد  يوفره��ا  الت��ي  التدريبي��ة  والرام��ج  وال��دورات  الفر���س  م��ن  ال�ص��تفادة 

الفرع الثالث: مبداأ احلياد يف لوائح الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
ا�ص��تناًدا اإىل ع�صوي��ة دول��ة قط��ر يف الحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم وباق��ي الحت��ادات الآ�ص��يوية ملختل��ف الألع��اب الريا�صي��ة، 
وكذل��ك ع�صوي��ة ث��اث م��ن ال��دول العربي��ة الت��ي اتخ��ذت اإج��راءات موؤ�ص��فة �ص��د دول��ة قط��ر يف الإط��ار الآ�ص��يوي، ف��اإن 
احلاج��ة قائم��ة ملطالع��ة ن�صو���س اللوائ��ح املنظم��ة لاحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم الت��ي ت�صمن��ت الن���س عل��ى مب��داأ حي��اد اإدارة 

وممار�ص��ة الن�صاط الريا�صي. 

مبوج��ب امل��ادة الثالث��ة م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم، تق��ررت جمموع��ة م��ن املب��ادئ الت��ي حتك��م عم��ل 
له��ذه  الأرب��ع  الفق��رات  ن�ص��ت  وق��د  التميي��ز.  وع��دم  واحلي��اد  الإن�ص��ان،  حق��وق  وحماي��ة  اح��رتام  يف  وتتمث��ل  الحت��اد، 
�ص��ي�صمن  واأن��ه  دولًي��ا  به��ا  املع��رتف  الإن�ص��ان  حق��وق  باح��رتام  ملت��زم  الق��دم  لك��رة  الآ�ص��يوي  الحت��اد  اأن  عل��ى  امل��ادة 

16. وبح�ص��ب مدون��ة الأخ��اق وال�ص��لوك يف الحت��اد ال��دويل لألع��اب الق��وى، فق��د ج��رى التاأكي��د عل��ى مب��داأ احلي��اد يف الف�ص��ل دي 5 املت�صم��ن للم��ادة 31 والت��ي ق��ررت 
بدوره��ا التزاًم��ا عل��ى جمي��ع موظف��ي الحت��اد باحلي��اد ال�صيا�ص��ي عن��د التعام��ل م��ع جمي��ع احلكوم��ات واملوؤ�ص�ص��ات واملنظم��ات الوطني��ة والدولي��ة. انظ��ر: مدون��ة ال�ص��لوك 
https://www.iaaf.org/download/download?filename=ce8 :والأخ��اق يف الحت��اد ال��دويل لألع��اب الق��وى، 201، متوف��رة باللغ��ة الإجنليزي��ة عل��ى الرابط التايل
4443e-d546-441f-8acc-0651465069c6.pdf&urlslug=IAAF%20Code%20of%20Ethics%20in%20force%20as%20from%2026%20

 .November%202015
17. Article 14 of the FIFA Code of Ethics provides “In dealings with government institutions, national and international orga-
nizations, associations and groupings, persons bound by this Code shall, in addition to observing the basic rules of art. 13, 
remain politically neutral, in accordance with the principles and objectives of FIFA, the confederations, associations, leagues 
and clubs, and generally act in a manner compatible with their function and integrity”. FIFA Code of the Ethics , available 
online at: https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics_v211015_e_neutral.
pdf 
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تعزي��ز ه��ذه احلق��وق. كم��ا اأك��دت الفق��رة الثاني��ة عل��ى اأن الحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم حماي��د يف امل�ص��ائل ال�صيا�ص��ية والديني��ة، 
فيم��ا ت�صمن��ت الفق��رة الثالث��ة من��ع التميي��ز يف مواجه��ة ال��دول اأو الأف��راد اأو املجموع��ات عل��ى اأ�صا���س اأو الل��ون اأو الأ�ص��ل 
الجتماع��ي اأو الوطن��ي، اأو عل��ى اأ�صا���س اجلن���س اأو الإعاق��ة، اأو اللغ��ة، اأو الدي��ن، اأو ال��راأي ال�صيا�ص��ي، اأو املول��د، اأو ال��رثوة، اأو 
املي��ول اجلن�ص��ية حت��ت طائل��ة اجل��زاء املتمث��ل يف تعلي��ق الع�صوي��ة اأو الط��رد، واأخ��ًرا ق��ررت الفق��رة الرابع��ة اأن ميار���س 
الحت��اد اأعمال��ه واإدارة �ص��وؤونه ب�ص��كل م�ص��تقل وب��ا تدخ��ل اأو تاأث��ر لأي ط��رٍف ثال��ث.18 كم��ا اأك��دت امل��ادة 1/72 م��ن 
لئح��ة الن�صب��اط والأخ��اق عل��ى مب��داأ احلي��اد وع��دم خل��ط ال�صيا�ص��ة بالريا�ص��ة ،19  ث��م ج��اء التاأكي��د جم��دًدا عل��ى مب��داأ 

ا�ص��تقال الهيئ��ات الريا�صي��ة دون تاأث��ر م��ن احلكوم��ات اأو اأي ط��رٍف اآخ��ر يف امل��ادة 6/14 م��ن النظ��ام.20  

لق��د كان لفًت��ا ت�ص��دي الحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم ملحاول��ة اإقح��ام الريا�ص��ة يف اأت��ون اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية ودعم��ه 
ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة ح��ن �ص��ادق املكت��ب التنفي��ذي لاحت��اد عل��ى  تو�صي��ة جلن��ة امل�ص��ابقات يف ي��وم الثاث��اء 28-

11-2017 والت��ي �صمنته��ا رف���س مطال��ب ال�ص��عودية والإم��ارات بخو���س املباري��ات الت��ي جتم��ع منتخباتهم��ا م��ع املنتخب��ات 
القطري��ة اأو الإيراني��ة يف دوري��ي اأبط��ال اآ�ص��يا وكاأ���س الحت��اد الآ�ص��يوي عل��ى ماع��ب حماي��دة، والإ�ص��ارة اإىل اأن جت��رى 
املباري��ات يف املاع��ب املق��ررة له��ا وف��ق نظ��ام البطول��ة؛ واأن��ه يتوج��ب عل��ى جمي��ع الحت��ادات الوطني��ة املعني��ة اأن تبح��ث 
م��ع حكوماته��ا احل�ص��ول عل��ى اإذن خا���س ل�ص��فر منتخب��ات واأندي��ة ك��رة الق��دم، م��ا ُي�ص��كل ب��دوره انت�ص��اًرا ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة 

واإبعاده��ا ع��ن تاأث��رات ال�صيا�ص��ة وخافاتها.21

ق��د لقي��ت ه��ذه التو�صي��ة ترحيًب��ا م��ن قب��ل دول��ة قط��ر الت��ي راأت فيه��ا �صحافته��ا انت�ص��اًرا ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة وع��دم 
ت�صيي�ص��ها وجعله��ا ُعر�ص��ة للِرهان��ات ال�صيا�ص��ية املتغ��رة واخلاف��ات ب��ن احلكوم��ات، يف ح��ن تعر�ص��ت للهج��وم والنق��د م��ن 
قبل و�ص��ائل الإعام يف كل من الإمارات وال�ص��عودية. وبالنظر ل�ص��تمرار الإ�صرار على الطلب ال�ص��عودي22 والإماراتي فقد قام 

18. تن�س املادة الثالثة يف النظام الأ�صا�صي لاحتاد الآ�صيوي لكرة القدم على ما يلي: 
“1. The AFC is committed to respecting all internationally-recognized human rights and shall strive to promote the protection 
of these rights. 2. The AFC is neutral in matters of politics and religion. 3. Discrimination of any kind against a country, private 
person, or group of people on account of race, skin color, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, reli-
gion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly 
prohibited and punishable by suspension or expulsion. 4. The AFC shall manage its affairs independently and with no influence 
from third parties.”

النظام الأ�صا�صي لاحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل: النظام متوفر بالإجنليزية على الرابط التايل:
http://res.cloudinary.com/deltatreafcprod/image/upload/dy0ume51u0qkfsadlp6q.pdf 

19. تن�س املادة 72/1 من لئحة الن�صباط والأخاق يف الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم على ما يلي: 
“A party must ensure that in dealings with government institutions, national and international organizations, associations and 
groupings, they remain politically neutral.”

 http://res.cloudinary.com/deltatreafcprod/image/upload/ayornkwi7ta8dublkp2y.pdf :الائحة متوفرة اإلكرتونًيا على الرابط التايل
20. تن�س املادة 14/4 من النظام الأ�صا�صي لاحتاد الآ�صيوي لكرة القدم على ما يلي:

“Member Associations shall manage their affairs independently and without undue influence from third parties.”  
النظام الأ�صا�صي لاحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل: 

http://res.cloudinary.com/deltatreafcprod/image/upload/dy0ume51u0qkfsadlp6q.pdf
21. وف��ًقا للنظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم والنظ��ام اخلا���س ببطول��ة كاأ���س اأبط��ال اآ�ص��يا، ف��اإن نق��ل املباري��ات ملاع��ب حماي��دة يت��م اعتم��اده كاأح��د التداب��ر 
��ا لأ�ص��باب طبيعي��ة كالك��وارث اأو ل��دواٍع اأمني��ة جدي��ة يقّدره��ا  املق��ررة كعقوب��ة ميك��ن فر�صه��ا يف ح��الت خ��رق النظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد ولوائح��ه، وق��د يتق��رر ذل��ك اأي�صً
املكت��ب التنفي��ذي لاحت��اد. ويف �ص��ياق ذي �صل��ة باجتم��اع الحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم وك��رد فع��ٍل �ص��ريع يخ��رق مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة وا�ص��تقالها، فق��د اأُعل��ن ع��ن 
اإعف��اء رئي���س الهيئ��ة العام��ة للريا�ص��ة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة م��ن من�صب��ه بع��د ح��وايل �ص��هٍر عل��ى تعيين��ه ُبعي��د انت�ص��ار �ص��ورة ل��ه وه��و يعان��ق رئي���س الحت��اد القط��ري 
لك��رة الق��دم يف اجتم��اع لاحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم، وه��و الجتم��اع ال��ذي تق��رر في��ه رف���س الطل��ب ال�ص��عودي والإمارات��ي اإج��راء مباري��ات دوري اأبط��ال اآ�ص��يا ب��ن منتخباته��ا 
واملنتخب��ات القطري��ة عل��ى ماع��ب حماي��دة. وق��د اأث��ار ه��ذا الإج��راء ا�ص��تهجاًنا و�ص��كوًكا ح��ول ا�ص��تقالية الإدارات الريا�صي��ة ف�ص��ًا عم��ا قي��ل اإن��ه ميث��ل خرًق��ا ملب��داأ 
http://res.cloudinary.com/deltatreafcprod/image/ :حي��اد الريا�ص��ة. انظ��ر: النظ��ام اخلا���س ببطول��ة اأبط��ال اآ�ص��يا، متوف��ر اإلكرتونًي��ا عل��ى الراب��ط الت��ايل

 upload/mwutetkskc0veuziqpff.pdf
 /http://24.ae/article/411500 :22. الحتاد ال�صعودي: رف�س اللعب يف قطر قرار حم�صوم، خر من�صور ومتوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل
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الحت��اد الآ�ص��يوي باإر�ص��ال وف��د برئا�ص��ة نائ��ب رئي���س الحت��اد الق��اري ال�ص��يد براف��ول باتي��ل الهن��دي اجلن�ص��ية لزي��ارة ال�ص��عودية 
والإم��ارات وقط��ر وتقيي��م الأو�ص��اع، كم��ا طل��ب م��ن �ص��ركة بريطاني��ة متخ�ص�ص��ة يف اإدارة الأزم��ات تق��دمي تقري��ر ح��ول ه��ذه 
امل�ص��األة لتخ��اذ ق��راٍر نهائ��ي يف الطل��ب.23 اجلدي��ر بالذك��ر اأن الوف��د ق��ام بزي��ارة ل��كٍل م��ن قط��ر وال�ص��عودية والإم��ارات وق��دم 
تو�صيته لقبول الطلب الإماراتي وال�صعودي اإقامة مباريات الأندية الإماراتية وال�صعودية مع الأندية القطرية يف ماعب حمايدة.  

ويف تط��ور ه��و الأح��دُث يف ه��ذا ال�ص��اأن، اأ�ص��در املكت��ب التنفي��ذي لاحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم ي��وم ال�ص��بت 1-27-
2018 ق��راره النهائ��ي برف���س تل��ك التو�صي��ة وامل�ص��ي ُقدًم��ا يف اإقام��ة مباري��ات دوري اأبط��ال اآ�ص��يا وف��ق النظ��ام املعت��اد م��ا 
يعن��ي رف���س الطل��ب الإمارات��ي وال�ص��عودي24،وهو م��ا ُي�ص��كل انت�ص��اًرا ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة ولدول��ة قط��ر الت��ي مت�ص��كت باملب��داأ 

البداي��ة.25  من��ذ 

بح�ص��ب اللوائ��ح الدولي��ة والقاري��ة، يف ح��ال امتن��اع اأح��د الأندي��ة اأو املنتخب��ات يف البل��دان الت��ي اأعلن��ت قط��ع عاقاته��ا 
م��ع قط��ر، ع��ن ا�ص��تقبال الأندي��ة واملنتخب��ات القطري��ة اأو ال�ص��فر ملواجهته��ا، فاإن��ه �ص��يعامل معامل��ة الفري��ق املن�ص��حب 
م��ن البطول��ة بع��د بدايته��ا، و�ص��يتعر�س ل�صل�ص��لة م��ن العقوب��ات املق��ررة يف امل��ادة 6 م��ن النظ��ام اخلا���س بالبطول��ة والت��ي 
اأبرزه��ا اإلغ��اء نتائ��ج الفري��ق وحرمان��ه م��ن امل�ص��اركة يف البط��ولت القاّري��ة والدولي��ة ملو�ص��من متتابع��ن اإ�صاف��ًة اإىل عقوب��ة 
الإن��ذار وغره��ا م��ن العقوب��ات املالي��ة.26  ه��ذا م��ا �ص��يجعل اح��رتام مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة اخلي��ار الأف�ص��ل لتجن��ب 

تل��ك ال�صل�ص��لة م��ن العقوب��ات.27 

ويف �ص��ياق ذي �صل��ة مبعاقب��ة اخلارج��ن عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة ق��رر الحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم تغ��رمي لعب��ن 
واأندي��ة م��ن ال�ص��عودية والإم��ارات ب�ص��بب رف�صه��م اح��رتام حق��وق �ص��بكة ب��ي اإن �ص��بورت28. وبالنظ��ر اإىل نوعي��ة ومقادي��ر 
العقوب��ات املفرو�ص��ة رًدا عل��ى ه��ذه املخالف��ات ُياح��ظ اأنه��ا مل تك��ن عقوب��ات ج�ص��يمة بالنظ��ر اإىل ج�ص��امة املخالف��ات، ولكنه��ا 
��ا عندم��ا  متث��ل – عل��ى الأق��ل – رًدا قانونًي��ا حا�ص��ًما م��وؤداه ع��دم الت�ص��اهل حي��ال انته��اك مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة، خ�صو�صً
يق��رتن ذل��ك بالعت��داء عل��ى احلق��وق املادي��ة واملعنوي��ة للجه��ة �صاحب��ة احلق��وق احل�صري��ة يف نق��ل وب��ث الأح��داث الريا�صي��ة.
ويف اإط��ار ال��رد عل��ى حم��اولت خل��ط الريا�ص��ة بال�صيا�ص��ة، فق��د تلق��ى اخلارج��ون عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة خ�ص��ارًة 
جدي��دة ملوقفه��م املن��اوئ حل��ق دول��ة قط��ر يف تنظي��م بطول��ة كاأ���س الع��امل 2022، عندم��ا رف���س رئي���س الحت��اد ال��دويل 
لك��رة الق��دم »الفيف��ا« جيوف��اين اإنفانتين��و اإع��ادة فت��ح مل��ف ا�ص��ت�صافة كاأ���س الع��امل 2022، قائ��ًا اإن مزاع��م الف�ص��اد 
ب�ص��اأن ح�ص��ول قط��ر عل��ى ح��ق ا�ص��ت�صافة كاأ���س الع��امل لك��رة الق��دم 2022 تخل��و م��ن الأدل��ة والراه��ن واأن ل حاج��ة 
للفيف��ا لإع��ادة فت��ح مل��ف التحقي��ق ال��ذي اأٌغل��ق بترئ��ة �ص��احة املل��ف القط��ري والرو�ص��ي، وبع��دم وج��ود اأي �ص��بهات ت��رر املزي��د 

http://www.alkuwaityah.com/Article. :23. الحتاد الآ�صيوي: ل ماعب حمايدة يف دوري الأبطال، �صحيفة الكويتية، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل
aspx?id=453723

http://www.alkuwaityah.com/Article.aspx?id=453723 :24. مرفق رقم )3( يف ملحق البحث، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل
http://www.emaratalyoum.com/sports/ar- :25. الحتاد الأ�صيوي يرف�س ر�صمًيا املاعب املحايدة، الإمارات اليوم، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل

http://www.al-watan.com/Latest-News/ArtMID/424/ :الوطن القطرية على الرابط التايل ،ab-and-international/2018-01-27-1.1065939
  http://www.alriyadh.com/1657641 :والريا�س ال�صعودية على الرابط التايل ،ArticleID/26607

http://res.cloudinary.com/deltatreafcprod/image/upload/mwutetksk- :26. النظام اخلا�س ببطولة اأبطال اآ�صيا ،متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل
 c0veuziqpff.pdf

27. يف وقٍت متاأخر من يوم اخلمي�س 2018-1-25 �صدر ت�صريٌح مقت�صب عن اأحد القائمن على الإدارة الريا�صية يف اململكة العربية ال�صعودية يوحي برتاجٍع هاٍم عن 
موقف دول احل�صار الراف�س خلو�س املناف�صات على املاعب القطرية، واأًيا كانت دوافع هذا الت�صريح، وبانتظار اأن يتاأكد ذلك ر�صمًيا فاإننا ناأمل بتجاوز هذه الأزمة 

احرتاًما ملبادئ القانون الريا�صي وعلى راأ�صها مبداأ احلياد.
http:// :28. الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم يغرم اأندية  �صعودية واإماراتية رف�صت التحدث اإىل الإعام، �صحيفة القد�س العربي، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل

www.alquds.co.uk/?p=818414
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م��ن التحقيق��ات.29 ويعت��ر موق��ف رئي���س الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »الفيف��ا« تاأكي��ًدا عل��ى م��ا ورد يف تقري��ر املحق��ق 
»جار�ص��يا« ال��ذي تو�ص��ل اإىل النتيج��ة نف�ص��ها بع��دم وج��ود اأي �ص��بهات ت�ص��تدعي اإج��راء املزي��د م��ن التحقيق��ات. وهن��ا ُياح��ظ 
ب��اأن الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم تعام��ل م��ع مزاع��م الف�ص��اد الت��ي ُتث��ار ب�ص��كٍل موؤ�ص��ٍف ومتك��رر فيم��ا يتعل��ق بح��ق ا�ص��ت�صافة 
بطولت��ي كاأ���س الع��امل 2018 و2022 م��ن خ��ال مب��داأ ال�ص��فافية والإف�ص��اح ع��ن كام��ل تقري��ر التحقي��ق ال��دويل يف ه��ذا 
ال�ص��اأن وه��و م��ا ميث��ل ال��رد القان��وين عل��ى ه��ذه املزاع��م، وم��ن خ��ال التاأكي��د اإعامًي��ا عل��ى �ص��امة الإج��راءات املتبع��ة اآن��ذاك 

اإ�صافي��ة.   حتقيق��اٍت  لإج��راء  الفيف��ا  يدع��و  م��ا  وج��ود  وع��دم 

املطلب الثالث: الدور الإيجابي للريا�سة يف ال�سيا�سة
مثّل��ت الريا�ص��ة عل��ى ال��دوام ج�ص��ًرا لتاق��ي ال�ص��عوب والأف��راد م��ن خمتل��ف الثقاف��ات والأدي��ان والأع��راق30، وكان��ت همزة الو�صل 
ب��ن ح�ص��اراٍت خمتلف��ة واأف��راٍد ل يجمعه��م اإل راب��ط الإن�ص��انية، وق��د لعب��ت الريا�ص��ة اأدواًرا م�ص��هودة يف حت�ص��ن العاق��ات 

ال�صيا�ص��ية ب��ن ال��دول، ويف ن��زع فتي��ل بع���س الأزم��ات، وتخفي��ف التوت��ر النا�ص��ئ ع��ن جتاذب��ات ال�صيا�ص��ة وتعار���س امل�صال��ح. 

املب��ادرات  اأو  »العادل��ة«  الق�صاي��ا  بع���س  خلدم��ة  الجتاه��ات  خمتل��ف  يف  ر�ص��ائل  اإي�ص��ال  يف  الريا�ص��ة  ُوظّف��ت  كم��ا 
عل��ى  الحتج��اج  اأو  وامل�ص��اواة،  ال�ص��ام  ودع��م  احل��روب  ورف���س  ال�صحي��ة  والتوعي��ة  البيئ��ة  حماي��ة  جم��ال  يف  النافع��ة 
بع���س الأو�ص��اع غ��ر العادل��ة.31 ه��ذه احلقيق��ة تك�ص��ف ع��ن اأم��ٍر واقع��ي ل ب��د م��ن الع��رتاف ب��ه بعي��ًدا ع��ن املثالي��ة، وه��و 

اأن الريا�ص��ة وال�صيا�ص��ة لطامل��ا اأث��ر كٌل منهم��ا يف الآخ��ر32، واأن الف�ص��ل بينهم��ا لي���س مطلًق��ا ول واقعًي��ا.33 

م��ن الأمثل��ة الت��ي ُت�ص��اق للتاأكي��د عل��ى ال��دور الإيجاب��ي ال��ذي ميك��ن اأن تلعب��ه الريا�ص��ة يف اإط��ار حت�ص��ن العاق��ات الدولي��ة 
وجت��اوز اخلاف��ات وتخفي��ف ح��دة التوت��رات ال�صيا�ص��ية م��ا ُيع��رف يف اإط��ار العاق��ات الدولي��ة ب��� »دبلوما�ص��ية البن��غ بون��غ«34، 
يف اإ�ص��ارة اإىل احلادث��ة امل�ص��هورة يف العاق��ات الأمريكي��ة ال�صيني��ة. وي��راد به��ا »جمموع��ة اخلط��وات والأح��داث والأ�ص��اليب 
ال�صيا�ص��ية الت��ي اأدت اإىل التح��اور العلن��ي يف اجت��اه اإنه��اء القطيع��ة وتولي��د التق��ارب يف العاق��ات الأمريكي��ة - ال�صيني��ة35، 
وبالت��ايل اإح��داث تغي��ر اأ�صا�ص��ي يف العاق��ات الدولي��ة م��ن خ��ال دع��وة الفري��ق الريا�ص��ي الأمريك��ي للبن��غ- بون��غ )ك��رة 
الطاول��ة( اإىل بك��ن.36 »حي��ث مت قب��ول الدع��وة ف��وًرا وق��د مت��ت ه��ذه الزي��ارة يف اأبري��ل 1971، فا�ص��تقبل الوف��د 
الأمريك��ي ا�ص��تقباًل غ��ر م�ص��بوق و�ص��ط اهتم��ام عامل��ي كب��ر مل��ا تت�صمن��ه ه��ذه الدع��وة وه��ذا الهتم��ام م��ن تغ��ر جوه��ري 
يف العاق��ات الدولي��ة حي��ث اأ�ص��ار امل�ص��وؤولون ال�صيني��ون ان زي��ارة الوف��د الريا�ص��ي د�ص��نت عه��ًدا جدي��ًدا م��ن ال�صداق��ة 

29. جاء ذلك يف الحتفال الذي جرى يف العا�صمة الرو�صية مو�صكو يوم اجلمعة 2017-12-2 ل�صحب قرعة جمموعات كاأ�س العامل لكرة القدم 2018 يف رو�صيا. 
http://watananews.com/jonews/arti- :30. »حي��اُد الريا�ص��ة يف اأزم��ة ح�ص��ار قط��ر«، عبدالنا�ص��ر هياجن��ه، 2017، متوف��ر اإلكرتونًي��ا عل��ى الراب��ط الت��ايل

cle-news/192770.html#.WjTX3HlRUfI
31. يك��ون ذل��ك م��ن املقاطع��ة الريا�صي��ة وع��دم ال�ص��ماح للريا�صي��ن م��ن دول��ٍة معين��ٍة مث��ًا بخ�ص��وع املناف�ص��ات، اأو امتن��اع دول��ة معين��ٍة ع��ن خو���س املناف�ص��ات م��ع الريا�صي��ن م��ن 
دول��ة معين��ٍة اأخ��رى كم��ا ه��و ح��ال اأغلبي��ة الدول��ة العربي��ة والإ�ص��امية يف مواجه��ة ريا�صي��ي »دول��ة اإ�ص��رائيل«، اأو م��ن خ��ال امل�ص��اركة والرتوي��ج لق�صي��ٍة اأو مب��ادرٍة معين��ة، 

كالوق��وف دقيق��ة �صم��ٍت ح��داًدا اأو احتجاًج��ا اأو ت�صامًن��ا م��ع ق�صي��ٍة م��ا، اأو رف��ع �ص��عارات اأو لوح��ات لإب��راز ق�صي��ٍة اأو مب��ادرٍة معين��ة.  
http://www.alittihad.ae/wajhat- :32. بهج��ت قرين ، »الريا�ص��ة وال�صيا�ص��ة«، �صحيف��ة الحت��اد الإماراتي��ة 2004-5-28، متوف��ر اإلكرتونًي��ا عل��ى الراب��ط الت��ايل

 details.php?id=4890
33. Kutte Jönsson,“Sport and Politics: An Ethical Approach”, available online at:  http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/han-
dle/2043/13816/Sport%20and%20Politics.pdf;jsessionid=85EDA388A11283C76D9BA7184F525E07?sequence=2
34. Ping- Pong Diplomacy - Intelligence Memorandum by the CIA, available online at: https://www.cia.gov/library/reading-
room/docs/LOC-HAK-114-7-3-4.pdf 
35. Erik Bao, “Ping-Pong Diplomacy: The Historic Opening of Sino-American Relations during the Nixon Administration”, avail-
able online at: https://www.ohiohistory.org/File%20Library/Education/National%20History%20Day%20in%20Ohio/Nationals/
Projects/2011/Bao.pdf 
http://www.siironline.org/alabwab/diplomacy-center/021. :36. »دبلوما�ص��ية البنغ بونغ«، مركز ال�ص��ام للثقافة الدبلوما�ص��ية، متوفر على الرابط التايل

html
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الت��ي حتظ��ى بتاأيي��د الغالبي��ة العظم��ى م��ن ال�ص��عبن. وكان��ت ا�ص��تجابة احلكوم��ة الأمريكي��ة للب��ادرة ال�صيني��ة فوري��ة، 
اإذ اأعلن��ت احلكوم��ة عل��ى ل�ص��ان الناط��ق الر�ص��مي ب��اأن الإدارة الأمريكي��ة ق��ررت اإباح��ة التج��ارة وال�ص��فر م��ن واإىل ال�ص��ن، 
واأن ذل��ك الق��رار يج��يء �صم��ن اإط��ار ال�صيا�ص��ة املر�ص��ومة ع��ام 1969، اإل اأن دع��وة الفري��ق الأمريك��ي للبن��غ بون��غ اأ�ص��همت يف 

التعجي��ل يف الو�ص��ول اإىل ذل��ك الق��رار.37 

ه��ذه احلادث��ة ه��ي الأب��رز يف تاري��خ م�ص��اهمة الريا�ص��ة يف التخفي��ف م��ن ح��دة التوت��ر يف العاق��ات الدولي��ة، واملاأم��ول اأن 
ت�ص��هم الريا�ص��ة يف تنقي��ة الأج��واء يف العاق��ات اخلليجي��ة، ولع��ل يف انعق��اد بطول��ة كاأ���س اخللي��ج لك��رة الق��دم »خليج��ي 23« 
يف دول��ة الكوي��ت – عل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات الت��ي واجهته��ا البطول��ة38 – م��ا يدع��و للتف��اوؤل يف اأن ت�ص��تطيع ك��رة الق��دم 

اإذاب��ة اجللي��د ال��ذي ران عل��ى العاق��ات ب��ن ال��دول ال�ص��قيقة يف اخللي��ج العرب��ي.39 

املطلب الرابع: اخلروج على مبداأ حياد الريا�سة
ياح��ظ املتتب��ع مل�ص��رة الأن�ص��طة الريا�صي��ة الدولي��ة والقارّي��ة اأن مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة �ص��كل عل��ى ال��دوام حج��ر الأ�صا���س يف 
�صم��ان تنظي��م البط��ولت واملناف�ص��ات بعي��ًدا ع��ن تاأث��رات ال�صيا�ص��ة والنزاع��ات. لك��ن ه��ذا املب��داأ مل يق��ف حائ��ًا دون توظي��ف 
الريا�ص��ة – ب�ص��كل م��رر – لإي�ص��ال ر�ص��ائل اأو ممار�ص��ة �صغ��وط عل��ى بع���س ال��دول لتعدي��ل �صيا�ص��اتها اأو ت�ص��ريعاتها، 
فبقي املبداأ يف م�صمونه قائًما وجرى تطبيقه يف اإطار ما ميكن ت�صميته باحلياد الإيجابي للريا�صة لتحقيق اأغرا�ٍس م�صروعٍة 
حي��ث ج��رى اخل��روج عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة خلدم��ة اأه��داٍف اأوىل بالرعاي��ة وم��ن اأبرزه��ا تعلي��ق ع�صوي��ة جن��وب اإفريقي��ا 
ب�ص��بب �صيا�ص��ات الف�ص��ل العن�ص��ري والتميي��ز ب��ن ال�ص��ود والبي���س حي��ث مت تعلي��ق ع�صوي��ة جن��وب اإفريقي��ا يف الحت��اد 
ال��دويل لك��رة الق��دم »FIFA« ومنعه��ا م��ن امل�ص��اركات الريا�صي��ة من��ذ ع��ام 1966 وحت��ى ع��ام 199240، كم��ا ُمنع��ت 
لل�ص��بب ذات��ه م��ن امل�ص��اركة يف البط��ولت الإفريقي��ة من��ذ ع��ام 1959 وحت��ى ع��ام 1992. وق��د اأدت املقاطع��ة العربي��ة 
والإ�ص��امية لإ�ص��رائيل اإىل و�ص��ع ترتيب��ات خا�ص��ة مل�ص��اركة فري��ق اإ�ص��رائيل لك��رة الق��دم يف ت�صفي��ات كاأ���س الع��امل يف اإط��ار 
الق��اّرة الأوروبي��ة. وجت��در الإ�ص��ارة اأي�ص��ا اإىل مقاطع��ة 61 دول��ة ل��دورة الألع��اب الأوملبي��ة يف مو�ص��كو 1980 احتجاًج��ا عل��ى 
غ��زو الحت��اد ال�ص��وفيتي – رو�ص��يا حالًي��ا – لأفغان�ص��تان. كذل��ك حرم��ان رئي���س اللجن��ة الأوملبي��ة ال�ص��ورية م��ن ح�ص��ور اأوملبي��اد 
لن��دن 2012 ب�ص��بب اجلرائ��م الفظيع��ة الت��ي يرتكبه��ا النظ��ام ال�ص��وري �ص��د �ص��عبه من��ذ بداي��ة الث��ورة ال�ص��ورية يف 

عام 41.2011 

املطلب اخلام�ص: اإ�سكالية احلياد وتزاحم القيم
فحي��اد  الأخاقي��ة؛  والأولوي��ات  القي��م  تزاح��م  م�ص��األة  وه��ي  هام��ة  اإ�ص��كاليًة  وتوظيفه��ا  الريا�ص��ة  حي��اد  مو�ص��وع  يط��رح 
الريا�ص��ة ه��و الأ�ص��ل والقاع��دة، ولك��ن املحافظ��ة عل��ى حي��اد الريا�ص��ة يف بع���س املواق��ف م��ن �ص��اأنه اإه��دار قي��م علي��ا ل 
ب��د م��ن اإعائه��ا ودعمه��ا والنت�ص��ار له��ا يف مواجه��ة ح��الت الت�ص��لط والقه��ر والظل��م والع��دوان. ه��ذه الإ�ص��كالية الأخاقي��ة 
ميك��ن معاجلته��ا مبدئًي��ا باملقارب��ة والقيا���س عل��ى حال��ة تزاح��م وتعار���س القي��م، والنظ��ر اإىل منظوم��ة القي��م العلي��ا الت��ي يج��ب 

http://arabic.people.com.cn/31664/7671660. :37. احلن��ن لدبلوما�ص��ية البين��ج ب��وجن »وم��ا بعده��ا«،2011، مق��ال متوف��ر اإلكرتونًي��ا عل��ى الراب��ط الت��ايل
 html

38. كان ملحوًظ��ا وموؤ�ص��ًفا قي��ام القن��وات الإماراتي��ة باإزال��ة الل��ون »العناب��ي« ال��ذي يرم��ز اإىل دول��ة قط��ر م��ن �ص��عار البطول��ة وكذل��ك جتاه��ل اجل��زء اخلا���س بدول��ة قط��ر يف 
اأغني��ة حف��ل افتت��اح البطول��ة ونق��ل الب��ث م��ن اأ�ص��تاذ جاب��ر ال��دويل اإىل ا�ص��توديو القن��اة. م��ا اأث��ار ا�ص��تياَء امل�ص��اهدين واملتابع��ن.

39. برعاي��ة ال�ص��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح اأم��ر دول��ة الكوي��ت وبح�ص��ور رئي���س الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم جيوف��اين انفانتين��و ج��رى م�ص��اء اجلمع��ة 22-12-2017 
افتت��اح بطول��ة كاأ���س اخللي��ج الثالث��ة والع�ص��رين بحف��ل افتت��اح ح��اول التاأكي��د عل��ى وح��دة اخللي��ج وم�ص��ره والتغن��ي باأجم��اده. اأعقبه��ا مب��اراة الفتت��اح ب��ن فري��ق الدول��ة امل�ص��ت�صيفة 

دول��ة الكوي��ت وفري��ق اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية. 
40. History of the FIFA World Cup Preliminary Competition )by year), available online at: http://es.fifa.com/mm/document/
fifafacts/mcwc/fifaworldcuppreliminaryhistory_byyear__13876.pdf

/https://www.skynewsarabia.com/web/article/29226 :41. الدورات الأوملبية. تاريخ �صبغتها ل�صيا�صة، تقرير متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل
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عل��ى الأ�ص��خا�س واملجتمع��ات وال��دول �صيانته��ا والدف��اع عنه��ا يف وج��ه النته��اكات والع��دوان. فتزاح��م القي��م يج��ب ح�ص��مه 
ل�صال��ح القي��م العلي��ا حماي��ًة للمنظوم��ة القيمي��ة والأخاقي��ة الكامن��ة يف ال�صم��ر الإن�ص��اين الع��ام.42 

وق��د وق��ف املجتم��ع ال��دويل بح��زم يف مواجه��ة انته��اك القي��م الإن�ص��انية العلي��ا يف �ص��واهد ل تخف��ى، عل��ى اأن حي��اد 
الريا�ص��ة ل يج��وز اأن يك��ون عل��ى ح�ص��اب اإه��دار ه��ذه القي��م امل�ص��رتكة ب��ن املجموع��ة الإن�ص��انية كم��ا ح��دث يف مقاطع��ة دول��ة 
»جن��وب اإفريقي��ا« ريا�صًي��ا و�صيا�ص��ًيا واقت�صادًي��ا اإب��ان حقب��ة التميي��ز العن�ص��ري. وكم��ا ح��دث يف مقاطع��ة اإ�ص��رائيل ريا�صًي��ا 
و�صيا�ص��ًيا واقت�صادًي��ا – ول��و ب�ص��كل جزئ��ي – ب�ص��بب احتاله��ا لفل�ص��طن العربي��ة وارتكابه��ا جرائ��م ح��رب �ص��د ال�ص��عب 
الفل�ص��طيني وعدوانه��ا عل��ى ع��دد م��ن ال��دول العربي��ة؛ الأم��ر ال��ذي اأ�صطره��ا خلو���س املناف�ص��ات الريا�صي��ة القاّري��ة عل��ى 

م�ص��توى الق��اّرة الأوروبي��ة رغ��م »وجوده��ا اجلغ��رايف« يف ق��ارة اآ�ص��يا. 

ف��اإذا كان النحي��از وتوظي��ف الريا�ص��ة يعل��ي قيًم��ا اأعل��ى م��ن قيم��ة حياده��ا فه��و مقب��ول؛ كالنحي��از للحري��ة واحل��ق وامل�ص��اواة 
يف مواجه��ة الع��دوان والحت��ال والتميي��ز العن�ص��ري وانته��اك حق��وق الإن�ص��ان؛ لأن التح��رر وامل�ص��اواة والع��دل واح��رتام حق��وق 
الإن�ص��ان اأوىل باحلماي��ة م��ن قيم��ة احلي��اد ال��ذي ميك��ن تري��ره ب��ن ح��ٍق وح��ق، اأو ب��ن باط��ٍل وباط��ل، اأم��ا اإن كان احلي��اُد 
ب��ن احل��ق والباط��ل فاإن��ه يتح��ول اإىل خط��اأ وخطيئ��ة تع��ود باخل��راب عل��ى منظوم��ة القي��م الإن�ص��انية العلي��ا. فاحلي��اد ل 
يج��وز اأن ي�ص��اوي ب��ن القي��م املتناق�ص��ة ب��ل يج��ب اأن ينت�ص��ر لل�صال��ح والبّن��اء م��ن القي��م يف مواجه��ة القي��م الفا�ص��دة والهدام��ة.

املطلب ال�ساد�ص: املخالفات القانونية الإ�سافية التي ينطوي عليها خرق مبداأ حياد الريا�سة
يع��د الإخ��ال مبب��داأ حي��اد الريا�ص��ة يف الأزم��ة اخلليجي��ة الراهن��ة خمالف��ة قانوني��ة قائم��ة بذاته��ا يف �ص��وء الن�صو���س الت��ي 
ج��رى ا�ص��تعر�صها يف املواثي��ق واللوائ��ح والأنظم��ة الأ�صا�ص��ية لاحت��ادات الريا�صي��ة الدولي��ة والقاري��ة، وه��و اإىل جان��ب ذل��ك 
ُي�ص��كل اإخ��اًل مبجموع��ة م��ن املب��ادئ العام��ة للقان��ون ال��دويل والت��ي كّر���س بع�صه��ا يف املواثي��ق واملعاه��دات الدولي��ة اأو ا�ص��تقر 
كع��رٍف يف العاق��ات الدولي��ة. ولع��ل اأب��رز ه��ذه املب��ادئ يتمث��ل يف الآت��ي: مب��داأ ح�ص��ن الني��ة يف العاق��ات الدولي��ة، مب��داأ ح�ص��ن 
اجل��وار يف العاق��ات الدولي��ة، مب��داأ اح��رتام اللتزام��ات املق��ررة �صراح��ًة و�صمًن��ا يف اإط��ار املواثي��ق واملنظم��ات الدولي��ة، وب�ص��كٍل 
خا�س ميثاق الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية وميثاق جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بالنظر اإىل انتماء دول احل�صار 

اإىل ه��ذه املنظم��ات الدولية جميعها.

املبحث الثالث: خليجي 23 واأزمة حياد الريا�سة: درا�سة حالة
اأثن��اء اإع��داد ه��ذا البح��ث انطلق��ت بطول��ة كاأ���س اخللي��ج لك��رة الق��دم »خليج��ي 23« بع��د �ص��ٍد وج��ذب كادا اأن يه��ددا البطول��ة 
بع��دم النعق��اد اأو التاأجي��ل عل��ى اأق��ل تقدي��ر، ل��ول امل�ص��اعي احلثيث��ة الت��ي بذلته��ا دول��ة قط��ر بالتع��اون م��ع ال�ُص��لطات املعني��ة يف 
��ا عل��ى الريا�ص��ة الكويتي��ة من��ذ اكتوب��ر م��ن ع��ام  دول��ة الكوي��ت والحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم لرف��ع الإيق��اف ال��ذي كان مفرو�صً
43.2015 لق��د �ص��اهم رف��ع الإيق��اف الريا�ص��ي ع��ن دول��ة الكوي��ت، وموافق��ة دول��ة قط��ر عل��ى نق��ل البطول��ة واإقامته��ا يف دول��ة 

الكوي��ت ويف موعده��ا املق��رر اإىل توف��ر فر���س اإقام��ة البطول��ة كاملعت��اد.

 ،/http://alarab.qa/story/841411 ،22-4-2016 42. ب��دران م�ص��عود ب��ن حل�ص��ن، ال�ص��هادة عل��ى النا���س يف ع�ص��ر تزاح��م القي��م، �صحيف��ة الع��رب القطري��ة، ع��دد
https:// ،2016 ا فتح��ي ح�ص��ن مل��كاوي، »تزاح��م القي��م يف الع��امل املعا�ص��ر: اإ�ص��هامات اإ�ص��امية«، مرك��ز درا�ص��ات الت�ص��ريع الإ�ص��امي والأخ��اق، اإبري��ل�� انظ��ر اأي�صً

www.youtube.com/watch?v=AtZGALsNC3k املوؤمت��ر ال��دويل ال�ص��نوي الراب��ع ملرك��ز درا�ص��ات الت�ص��ريع الإ�ص��امي والأخ��اق.
43. يف 15 اكتوب��ر 2015 اأعل��ن الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »فيف��ا« تعلي��ق ع�صوي��ة الحت��اد الكويت��ي مبفع��ول ف��وري؛ ب�ص��بب تعار���س القوان��ن الكويتي��ة املحلي��ة م��ع القوان��ن 
الدولي��ة. وق��د اأدى ه��ذا الق��رار اإىل جتمي��د م�ص��اركة املنتخ��ب الكويت��ي يف الت�صفي��ات املوؤهل��ة اإىل موندي��ال رو�ص��يا 2018 وكاأ���س اآ�ص��يا 2019 يف الإم��ارات، وكذل��ك 

  /https://ar.fifa.com .جتمي��د م�ص��اركة فريق��ي القاد�ص��ية والكوي��ت يف كاأ���س الحت��اد الآ�ص��يوي
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املطلب الأول: وقائع رافقت بطولة كاأ�ص اخلليج لكرة القدم »خليجي 23«
يف بداي��ة الأم��ر، اعت��ذرت كل م��ن ال�ص��عودية والإم��ارات والبحري��ن ع��ن امل�ص��اركة يف البطول��ة بالنظ��ر لإقامته��ا يف دول��ة 
الكوي��ت  دول��ة  اأم��ا  م�ص��اركتها،  قط��ر  ودول��ة  الع��راق  وجمهوري��ة  اليمني��ة  اجلمهوري��ة  م��ن  كل  اأك��ّدت  ح��ن  يف  قط��ر، 
فبمج��رد رف��ع الإيق��اف الريا�ص��ي عنه��ا تاأك��دت م�ص��اركتها، ب��ل واأب��دت رغبته��ا يف تنظي��م البطول��ة، الأم��ر ال��ذي رحّب��ت ب��ه دول��ة 

قط��ر واع��دًة بو�ص��ع كاف��ة اإمكاناته��ا يف خدم��ة دول��ة الكوي��ت يف حت�صراته��ا ل�ص��ت�صافة البطول��ة. 

ويف �ص��عَي منه��ا لإجن��اح البطول��ة وحماول��ة الن��اأي به��ا ع��ن الأزم��ة الراهن��ة يف العاق��ات ب��ن دول��ة قط��ر وكل م��ن ال�ص��عودية 
والإم��ارات والبحري��ن، اأ�ص��درت اجله��ات املخت�ص��ة يف دول��ة الكوي��ت تعليم��ات بحظ��ر ال�ص��عارات واملظاه��ر ال�صيا�ص��ية اأثن��اء 
مناف�ص��ات البطولة. هذا ما ين�ص��جم مع مبداأ حياد الريا�صة واإبعادها عن اخلافات ال�صيا�ص��ية، ويوؤكد احلر�س على موا�صلة 
الريا�ص��ة يف لع��ب دوره��ا يف اإذاب��ة اجللي��د ب��ن ال��دول وال�ص��عوب وتوف��ر الأج��واء املنا�ص��بة خلو���س املناف�ص��ات الريا�صي��ة بعي��ًدا 
عل��ى اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية ب��ن احلكوم��ات ووف��ق مب��ادئ النزاه��ة واحلي��اد واللع��ب النظي��ف واملناف�ص��ة امل�ص��روعة.44 بح�ص��ب 
م�ص��ادر غ��ر ر�ص��مية، فق��د اأُعل��ن ي��وم اجلمع��ة 22-12-2017 ع��ن توجيه��ات اأمري��ة �ص��درت تق�ص��ي بان�ص��حاب �ص��بكة 
قن��وات beIN SPORTS م��ن تغطي��ة فعالي��ات بطول��ة كاأ���س اخللي��ج »خليج��ي 23« »تفادًي��ا مل��ا ق��د يك��در �صف��و البطول��ة 

واإكراًم��ا لدول��ة الكوي��ت«. وبذل��ك تك��ون دول��ة قط��ر ق��د �ص��اهمت يف توف��ر الكث��ر م��ن العنا�ص��ر لنج��اح البطول��ة.45 

لك��ن الأم��ر مل يتوق��ف عن��د ه��ذا احل��د، فخ��ال تغطي��ة بع���س القن��وات الريا�صي��ة التابع��ة لدول��ة الإم��ارات – تعم��ّدت قن��اة 
فيه��ا  طرًف��ا  القط��ري  املنتخ��ب  يك��ون  الت��ي  للمباري��ات  نقله��ا  عن��د  بال�ص��م  قط��ر  ذك��ر  جتن��ب  الريا�صي��ة  اأبوظب��ي 
»الدول��ة  عب��ارة  ت�ص��تخدم  وكان��ت  قط��ر،  دول��ة  منتخ��ب  ت�ص��م  الت��ي  املجموع��ة  يف  املناف�ص��ات  نتائ��ج  عر���س  عن��د  اأو 

قط��ر.46 دول��ة  اإىل  اإ�ص��ارة  يف  املج��اورة« 

كم��ا اأنه��ا قام��ت بتعدي��ل ال�ص��عار الر�ص��مي ال��ذي اعتمدت��ه اللجن��ة املنظم��ة لبطول��ة كاأ���س اخللي��ج 23، وذل��ك بتغي��ر الل��ون 
»الأحم��ر الق��اين« اأو »العناب��ي« ال��ذي ُي�ص��ر اإىل دول��ة قط��ر، وو�صع��ت ب��دًل من��ه الل��ون الأزرق اأو الأبي���س47،  ف�ص��ًا 
ع��ن قيامه��ا بقط��ع عر���س اجل��زء اخلا���س بدول��ة قط��ر يف حف��ل الفتت��اح الغنائ��ي للبطول��ة. كم��ا متي��زت التغطي��ة الإعامي��ة 
الت��ي قدمته��ا القن��وات الإماراتي��ة وال�ص��عودية لأح��داث البطول��ة بالكث��ر م��ن الِهن��اِت يف م�ص��توى اخلط��اب جت��اه امل�ص��اركة 
القطري��ة، والأو�ص��اف »غ��ر الائق��ة« لدول��ة قط��ر »بالدويل��ة«  ت��ارًة و»بالدول��ة ال�صغ��رة ج��ًدا ج��ًدا ج��ًدا« ت��ارًة اأخ��رى، 
مم��ا ي�ص��كل خروًج��ا �ص��افًرا عل��ى كل القي��م واملب��ادئ الريا�صي��ة و�ص��رف املناف�ص��ة واح��رتام الأن��داد، وينتق���س ب�ص��كٍل ح��اد 

44. يف تط��ور لح��ق، اأُعل��ن الي��وم اخلمي���س 2017-12-21 ع��ن ان�ص��حاب مدرب��ي املنتخ��ب ال�ص��عودي والإمارات��ي لك��رة الق��دم م��ن موؤمت��ر �صحف��ي بع��د طلب��ه ابع��اد 
قن��وات ريا�صي��ة متخ�ص�ص��ة ع��ن ح�ص��ور املوؤمت��ر يف اإ�ص��ارة عل��ى م��ا يب��دو اإىل قن��وات الكاأ���س، beIN SPORTS القطري��ة، وعل��ى الرغ��م م��ن رد املنظم��ن بع��دم وج��ود 
ن���س يف لوائ��ح البطول��ة والحت��اد اخلليج��ي لك��رة الق��دم ملعاجل��ة امل�ص��األة. فق��د ق��رر املدرب��ون وطاق��م الفري��ق ال�ص��عودي والإمارات��ي الن�ص��حاب م��ن املوؤمت��ر. ويع��د ه��ذا املوق��ف 
الريا�ص��ة.  حي��اد  مبب��داأ  الإخ��ال  ا�ص��تمر  ح��ال  يف  بالف�ص��ل  مه��ددة  �ص��تظل  الت��ي  البطول��ة  عل��ى  بظال��ه  ي��رتك  وق��د  الريا�ص��ة  حي��اد  ملب��داأ  جدي��ًدا  خرًق��ا  املوؤ�ص��ف 
يف  البطول��ة  �ص��عار  يحم��ل  واح��د  ميكرف��ون  بو�ص��ع  تفكره��ا  ع��ن   23 بخليج��ي  املنظم��ة  اللجن��ة  ك�ص��فت  فق��د  الن�ص��حاب  م��ن  جدي��دة  ح��الت  ح��دوث  ولتجن��ب 
جمي��ع املوؤمت��رات ال�صحافي��ة. وق��د اأث��ار ه��ذا املوق��ف ردود فع��ٍل ت�ص��تهجن اخل��روج عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة. وم��ن الر�ص��ومات الت��ي تداولته��ا و�ص��ائل الع��ام تعليًق��ا 

عل��ى حادث��ة الن�ص��حاب الر�ص��م الت��ايل املرف��ق حت��ت رق��م )4( يف ملح��ق ه��ذا البح��ث. 
45. ج��اء ذل��ك لن��زع فتي��ل الأزم��ة الت��ي افتعلته��ا وف��ود كل م��ن اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية والإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف املوؤمت��رات ال�صحفي��ة ورف�صه��م امل�ص��اركة فيه��ا 

 .beIN Sportsو الكاأ���س  قن��اة  ه��ي  للح��دث  ناقل��ة  قطري��ة  قن��وات  وج��ود  عل��ى  احتجاًج��ا 
46. مرفق رقم )5( يف ملحق البحث. 

http://alkhaleejonline.net/%D8%B1%D9%8A%D8 اأوناي��ن،  اخللي��ج  موق��ع  عل��ى  اإلكرتونًي��ا  متوف��ر  البح��ث.  ملح��ق  يف   )6( رق��م  م��رفق   .47
%A7%D8%B6%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8
%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84

 %D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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م��ن مهني��ة الإع��ام وم��ا ُيفرت���س مراعات��ه يف املحاف��ل الريا�صي��ة والعاق��ات ب��ن الأ�ص��قاء واملناف�ص��ن.48 

فيه��ا  ف��از  والت��ي   – القط��ري  املنتخ��ب  م��ع  مبارات��ه  عق��ب  اليمن��ي  املنتخ��ب  م�ص��جعي  اأح��د  عل��ى  التاأث��ر  ج��رى  كم��ا 
املنتخ��ب القط��ري باأربع��ة اأه��داٍف نظيف��ة – ودفع��ه للق��ول ب��اأن منتخ��ب قط��ر ه��و منتخ��ب م��ن املجن�ص��ن عل��ى �ص��بيل 
ا م��ن اإح��دى القن��وات الإماراتي��ة كان��وا  النتقا���س م��ن الإجن��از والف��وز القط��ري، ولحًق��ا �ص��رح امل�ص��جع ب��اأن اأ�ص��خا�صً
يلقنون��ه الكلم��ات بالنظ��ر اإىل حيثي��ات املقابل��ة املبا�ص��رة عل��ى اله��واء، فق��د اأ�صاب��ه الرتب��اك وتلف��ظ مب��ا كان مُيل��ى 
علي��ه. ونقل��ت بع���س و�ص��ائل الع��ام اأخب��اًرا ع��ن ر�ص��د بع���س مواطن��ي ال�ص��عودية جوائ��ز لاعب��ي املنتخ��ب البحرين��ي يف ح��ال 
فوزه��م اأو تعادله��م م��ع املنتخ��ب القط��ري يف �ص��لوك »غ��ر ماأل��وف« ويخال��ف ال��روح الت��ي ُيفرت���س اأن ت�ص��ود ب��ن 

الأ�ص��قاء خا�صة يف املناف�ص��ات الريا�صية. 

ف��وز  وكذل��ك  الأول،  ال��دور  م��ن  وال�ص��عودية  قط��ر  منتخب��ات  م��ن   ل��كل  املبك��ر  اخل��روج  �ص��اهم  فق��د  العم��وم،  عل��ى 
منتخ��ب �ص��لطنة ُعم��ان يف ال��دور الث��اين والنهائ��ي للبطول��ة عل��ى منتخب��ي البحري��ن والإم��ارات عل��ى الت��وايل وظف��ره 

بكاأ���س البطول��ة، بال�ص��ر بالبطول��ة نح��و النهاي��ة ب�ص��اٍم دون املزي��د م��ن اخلروق��ات ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة.49

لك��ن انعق��اد البطول��ة وجناحه��ا مل يك��ن كافًي��ا لك��ي يعتم��د الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم »فيف��ا« بطول��ة كاأ���س اخللي��ج 
كاإح��دى البط��ولت املعتم��دة لدي��ه ب�ص��بب م��ا اعت��ره خلًط��ا لل�صيا�ص��ة بالريا�ص��ة، وق��د ُنق��ل ع��ن م�ص��وؤولن يف الحت��اد ال��دويل 
لك��رة الق��دم اأن الحت��اد جّم��د البح��ث يف مق��رتح لإدارج بطول��ة كاأ���س اخللي��ج لك��رة الق��دم �صم��ن بط��ولت الحت��اد نتيج��ة 

ال�صدم��ة م��ن حتوله��ا اإىل من�ص��ة للعن�صري��ة والكراهي��ة والتفري��ق مب��ا يخال��ف مب��ادئ ك��رة الق��دم والحت��اد ال��دويل.50 

املطلب الثاين: مظاهر اإيجابية لدور الريا�سة يف اإ�سالح ما اأف�سدته ال�سيا�سة
مل تك��ن بطول��ة كاأ���س اخللي��ج لك��رة الق��دم كله��ا �ص��لبّية عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة؛ فعل��ى اجلان��ب الآخ��ر، ظه��رت مواق��ف 
اأثن��اء مناف�ص��ات البطول��ة كان له��ا اأث��ٌر طّي��ب يف نق��ل ال�ص��ورة احلقيقي��ة لواق��ع العاق��ات ب��ن �ص��عوب دول جمل���س 

التع��اون اخلليج��ي، م��ن اأبرزها:
اأولً: موق��ف لع��ب املنتخ��ب القط��ري يف م�ص��اعدة نظ��ره لع��ب املنتخ��ب البحرين��ي ل��دى تعر�ص��ه ل�ص��د ع�صل��ي اأثن��اء املب��اراة 
الت��ي ج��رت ب��ن املنتخب��ن حل�ص��م بطاق��ة التاأه��ل لل��دور الث��اين ع��ن املجموع��ة، فرغ��م ح�صا�ص��ية املب��اراة والنتيج��ة يف ظ��ل 
املعطي��ات والوق��ت املتبق��ي، فق��د حر���س الاع��ب القط��ري عل��ى من��اداة حك��م اللق��اء لإيق��اف اللع��ب وب��ادر بتق��دمي امل�ص��اعدة 
الأولي��ة لزميل��ه البحرين��ي امل�ص��اب م�ص��ًرا باحلاج��ة اإىل تبديل��ه اأو نقل��ه للمعاجل��ة خ��ارج مي��دان اللع��ب.51 وق��د حظي��ت ه��ذه 

48. للمزيد انظر: هكذا خلطت دول ح�صار قطر ال�صيا�صة بالريا�صة منذ الأزمة اخلليجية، موقع اخلليج اأوناين الإخباري، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل: 
http://alkhaleejonl ine.net/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-
%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%-
B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D
8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE
%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9

م��ن  وحرم��ه  ال�ص��عودي  املنتخ��ب  عل��ى  ف��از  حي��ث  احل�ص��ار؛  دول  منتخب��ات  عل��ى  متوالي��ة  انت�ص��ارات  ثاث��ة  حتقي��ق  م��ن  ُعم��ان  �ص��لطنة  فري��ق  متك��ن   .49
التاأه��ل لل��دور الث��اين للبطول��ة، ث��م ع��اد يف ال��دور الث��اين واأق�ص��ى منتخ��ب البحري��ن ع��ن البطول��ة، قب��ل اأن يظف��ر بلقبه��ا بع��د ف��وزه بال��ركات الرتجيحي��ة عل��ى 
ح�ص��اب املنتخ��ب الإمارات��ي. ه��ذه النت�ص��ارات املتوالي��ة للمنتخ��ب الُعم��اين �ص��اهمت يف تخفي��ف ح��ّدة التن��اول الإعام��ي لأح��داث البطول��ة يف و�ص��ائل اإع��ام دول احل�ص��ار م��ن 
جه��ة، واأ�ص��عدت جماه��ر املنتخ��ب القط��ري الت��ي راأت فيه��ا انت�ص��اًرا م�ص��تحًقا لدول��ٍة حليف��ة، وكبًح��ا جلم��اح اإع��ام دول احل�ص��ار ال�ص��امت يف خ��روج املنتخ��ب القط��ري 

م��ن ال��دور الأول للبطولة. 
50. الفيفا يجمد بحث اعتماد كاأ�س اخلليج �صمن بطولته ب�صبب التحري�س �صد منتخب قطر، �صحيفة القد�س العربي، ال�صبت 30-12-2017، 

 http://www.alquds.co.uk/?p=852595
51. مرفق رقم )7( يف ملحق هذا البحث.  ال�صورة متوفرة اإلكرتونًيا على الرابط التايل:

 https://www.youtube.com/watch?v=WcaNvuT5BqU 
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اللقط��ة باإعج��اب اجلمه��ور داخ��ل وخ��ارج امللع��ب، وتناقله��ا بك��رثة رواد مواق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي باإعج��اٍب وتعليق��اٍت اأظه��رت 
احرتامه��م للموق��ف وتطلعاته��م ب��اأن ت�ص��هم الريا�ص��ة يف جت��اوز خاف��ات ال�صيا�ص��ة.

ثانيً��ا: موق��ف اجلمه��ور يف مب��اراة املنتخ��ب القط��ري واملنتخ��ب البحرين��ي، ال��ذي حم��ل �ص��عارات وحدوي��ة توؤك��د وح��دة �ص��عوب 
دول اخللي��ج، وتعك���س الأم��ل يف زوال اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية ب��ن ال��دول.52

التع��اون  جمل���س  دول  اأع��ام  جمي��ع  حام��ًا  امللع��ب  اأر�صي��ة  اإىل  ن��زل  ال��ذي  الكويت��ي  الطف��ل  : موق��ف  ثالثً��ا
اخلليج��ي، م��ا يعك���س موقًف��ا �ص��عبًيا عارًم��ا يف التاأكي��د عل��ى الت�صام��ن والوح��دة، والرغب��ة يف التق��ارب ب��ن دول املجل���س، 

وقد حظي هذا املوقف باإعجاٍب كبٍر على م�ص��توى اجلمهور وو�ص��ائل الإعام.53
رابًع��ا: م�صافح��ة لعب��ي املنتخ��ب البحرين��ي لنظرائه��م لعب��ي املنتخ��ب القط��ري يف بداي��ة اللق��اء ال��ذي جم��ع ب��ن املنتخب��ن 

يف اآخ��ر مباري��ات ال��دور الأول للمجموع��ة، وه��و م��ا ين�ص��جم م��ع ال�ص��لوكيات الريا�صي��ة ال�ص��ائدة يف املاع��ب.54 
موعده��ا  يف  البطول��ة  انعق��اد  جم��رد  ف��اإن  وجتاذب��ات،  ارها�ص��ات  م��ن  البطول��ة  انعق��اد  �صاح��ب  مم��ا  الرغ��م  عل��ى 
ومب�ص��اركة جمي��ع املنتخب��ات   ميث��ل – عل��ى اأق��ل تقدي��ر – جناًح��ا يف الحتف��اظ ب�ص��يء م��ن مظاه��ر الوح��دة املاأمول��ة ب��ن 

�ص��عوب ودول اخلليج العربي. 

املطلب الثالث: خرق جديد ملبداأ حياد الريا�سة يف بطولة العامل لل�سطرجن
يف اإط��ار بطول��ة الع��امل لل�ص��طرجن الت��ي انعق��دت يف الريا���س 26-2017/12/30، اأعل��ن الحت��اد القط��ري لل�ص��طرجن 
تع��ذر م�ص��اركة لعب��ي منتخب��ي الرج��ال والن�ص��اء يف البطول��ة. اأعل��ن الحت��اد القط��ري لل�ص��طرجن  يف بي��ان ل��ه الي��وم ال�ص��بت 
24-12-2017، »تع��ذر م�ص��اركة لعب��ي املنتخ��ب القط��ري لل�ص��طرجن للرج��ال وال�ص��يدات يف بطول��ة الع��امل لل�ص��طرجن ال�ص��ريع 
واخلاط��ف والت��ي ت�ص��ت�صيفها اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية بالريا���س يف الف��رتة م��ا ب��ن 26-30 دي�ص��مر، ب�ص��بب تع��ذر 
ع��دم  لعبين��ا  عل��ى  ��ا  اأي�صً للبطول��ة  املنظم��ة  اللجن��ة  وت�ص��رتط  للمملك��ة  الدخ��ول  تاأ�ص��رات  عل��ى  لعبين��ا  ح�ص��ول 
الدولي��ة  القوان��ن  جلمي��ع  وانته��اًكا  لعبين��ا  ح��ق  يف  �صارًخ��ا  اإجحاًف��ا  يع��د  م��ا  البطول��ة،  يف  قط��ر  دول��ة  عل��م  رف��ع 
والريا�صي��ة، واإن الحت��اد القط��ري لل�ص��طرجن اإذ ياأ�ص��ف له��ذا احل��ال فاإن��ه يوؤك��د حق��ه باتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات القانوني��ة يف 
رف���س  لح��ق  وق��ت  يف  ال�ص��عودية  العربي��ة  اململك��ة  يف  للريا�ص��ة  العام��ة  الهيئ��ة  نف��ت  ذل��ك  اإىل  اخل�صو���س.«55  ه��ذا 
اإ�ص��دار تاأ�ص��رات لاعب��ي املنتخ��ب القط��ري، لكنه��ا مل تن��ِف اأو توؤك��د ا�ص��رتاط اجله��ة املنظم��ة عل��ى الاعب��ن القطري��ن 
عدم رفع العلم القطري اأثناء املناف�صات.56 واإذا ما �صّحت مطالبة لعبي املنتخب القطري بعدم رفع علم دولة قطر ك�صرٍط 
للح�صول على تاأ�صرة دخول للدولة امل�صت�صيفة للبطولة، فاإنها �صتكون �صابقًة »غر ماألوفة« يف البطولت الريا�صية، وهو ما 

ي�ص��توجب املتابع��ة القانوني��ة لو�ص��ع ح��ٍد ملث��ل ه��ذه النته��اكات اجل�ص��يمة ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة. 

��ح في��ه اأن��ه �صي�ص��ارك يف  يف تط��ور لح��ٍق، اأ�ص��در الحت��اد القط��ري لل�ص��طرجن بياًن��ا ي��وم الأح��د 25-12-2017 و�صّ
وكذلك:

h t t p s : / / w w w . a l a r a b y . c o . u k / s p o r t / 2 0 1 7 / 1 2 / 2 9 / % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 2 % D 8 % B 7 % D 8 % A 9 -
%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-23-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-
%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%
86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7 

52. مرفق رقم )8( يف ملحق البحث. 
53. مرفق رقم )9( يف ملحق البحث. �صحيفة العرب القطرية، عدد يوم الثنن 2017-12-25، متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل:

 http://www.alarab.qa/story/1289329/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%
D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9
%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-
%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85- 

 https://www.youtube.com/watch?v=O2ibv8PNe4g :54. مرفق رقم )10( يف ملحق البحث. متوفر اإلكرتونًيا على الرابط التايل
 http://www.qatarchess.com/index.html ،55. املوقع الر�صمي لاحتاد القطري لل�صطرجن

 https://www.gsa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ،56.  املوقع الر�صمي للهيئة العامة للريا�صة ال�صعودية
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بطول��ة الع��امل لل�ص��طرجن ال�ص��ريع واخلاط��ف، بع��د تدخ��ل الحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن والتاأكي��د عل��ى ح��ق لعب��ي دول��ة قط��ر 
برف��ع العل��م القط��ري اأثن��اء مناف�ص��اتهم وتاأكي��د ح�صوله��م عل��ى التاأ�ص��رات ل��دى الو�ص��ول اإىل املط��ار يف العا�صم��ة ال�ص��عودية 
الريا���س. وق��د ت�صم��ن البي��ان التو�صيح��ي جمموع��ة م��ن النق��اط الهام��ة وه��ي اأن اجله��ة املنظم��ة للبطول��ة يف ال�ص��عودية طلب��ت 
م��ن الاعب��ن القطري��ن رف��ع عل��م الحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن معلل��ة ذل��ك باأ�ص��باٍب اأمني��ة، وه��و م��ا رف�ص��ه الحت��اد 
��ا اإقح��ام ال�صيا�ص��ة يف ال�ص��اأن الريا�ص��ي وموؤك��ًدا عل��ى ح��ق لعبي��ه بامل�ص��اركة حت��ت عل��م دولته��م  القط��ري لل�ص��طرجن راف�صً

وف��ق م��ا ه��و ماأل��وف يف املناف�ص��ات الريا�صي��ة الدولي��ة.

اأك��د الحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن ب��دوره ه��ذه التط��ورات، يف بي��ان تو�صيح��ي كان ق��د اأ�ص��دره يف وق��ٍت متاأخ��ر ي��وم ال�ص��بت 
24-12-2017، اأك��د في��ه عل��ى تاأم��ن ح�ص��ول الاعب��ن القطري��ن عل��ى تاأ�ص��رات الدخ��ول ف��ور و�صوله��م املط��ار، كم��ا اأن��ه 
وعل��ى الرغ��م م��ن اق��رتاح اجله��ة املنظم��ة للبطول��ة ب��اأن ي�ص��ارك الاعب��ون القطري��ون حت��ت عل��م الحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن 

»لأ�ص��باب اأمني��ة«، اإل اأن��ه ميك��ن لاعب��ن القطري��ن املناف�ص��ة حت��ت عل��م دولته��م قط��ر.57

اجلدي��ر بالذك��ر اأن النظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن مين��ع كاف��ة اأ�ص��كال التميي��ز عل��ى اأ�صا���س الدي��ن اأو 
الع��رق اأو اجلن���س اأو اأي اأ�صا���س اجتماع��ي اأو �صيا�ص��ي، كم��ا اأن��ه ُيتاب��ع باهتم��ام مب��داأ احلي��اد ال�ص��ارم يف ال�ص��وؤون الداخلي��ة 

لاحتادات الوطنية لل�ص��طرجن.58 
لك��ن املوؤ�ص��ف يف جم��ال امل�ص��اركة القطري��ة، كان م��ا �ص��در ع��ن رئي���س الهيئ��ة العام��ة للريا�ص��ة يف اململك��ة العربي��ة 
ال�ص��عودية تعليًق��ا عل��ى حيثي��ات امل�ص��اركة القطري��ة59، حي��ث ج��رى توجي��ه جمل��ة م��ن »الإ�ص��اءات« لدول��ة قط��ر ولعبيه��ا 
- ين��اأى الباح��ث بنف�ص��ه ع��ن ترديده��ا. ولكنه��ا عموًم��ا ت��دور يف اإط��ار ال�ص��تخفاف بدول��ة قط��ر وازدرائه��ا والإ�ص��اءة املبطن��ة 
الحت��اد  �ص��ر  واأم��ن  القط��ري  ال�ص��طرجن  جن��م  وزوج��ة   – الأ�ص��ل  ال�صيني��ة   – القطري��ة  الاعب��ة  وخا�ص��ة  لاعبيه��ا 
القط��ري لل�ص��طرجن » �ص��ن زه��و« م��ن خ��ال التهك��م عل��ى ا�ص��مها غ��ر العرب��ي – عل��ى الرغ��م م��ن ح�صوله��ا عل��ى 
اجلن�ص��ية القطري��ة وفًق��ا للقان��ون القط��ري ولأ�ص��باب تتعل��ق بزواجه��ا م��ن مواط��ن قط��ري. الأم��ر ال��ذي ل ين�ص��جم م��ع 
مقت�صي��ات اللياق��ة الر�ص��مية وال�ص��خ�صية املتوقع��ة م��ن ال�ص��خ�س الع��ادي ف�ص��ًا ع��ن �ص��خ�سٍ م�ص��وؤول ويف حمف��ٍل  دويل.60

ه��ذا وق��د اأب��دت دول��ة قط��ر الكث��ر م��ن احلكم��ة يف تعامله��ا م��ع املخالف��ات الت��ي ج��رت ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة واأك��دت م��ن 
خ��ال موؤ�ص�ص��اتها الريا�صي��ة مت�ص��كها باملب��داأ و�ص��رورة الف�ص��ل ب��ن ال�صيا�ص��ة والريا�ص��ة، وه��و املوق��ف نف�ص��ه ال��ذي اتخذت��ه 
و�صائل الإعام القطرية، التي انتقدت بدورها اإقحام اخلافات ال�صيا�صية يف املجال الريا�صي، حيث ت�صمنت و�صائل الإعام 
العدي��د م��ن املق��الت وامل��واد الت��ي تدع��و اإىل حتيي��د الريا�ص��ة يف الأزم��ة اخلليجي��ة الراهن��ة باعتب��ار الريا�ص��ة عام��ل جم��ع ل 

57. FIDE secured visas for Qatar and Iran, FIDE official website, 2017, http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-
news/10587-fide-secured-visas-for-qatar-and-iran.html )Sunday 24 December 2017, 22:22(.

58. ورد يف الف�صل الأول/املادة الأوىل – فقرة 2 من النظام الأ�صا�صي لاحتاد الدويل لل�صطرجن الن�س التايل:
“FIDE is concerned exclusively with chess activities. FIDE is democratically established and bases itself on the principles of 
equal rights of its members.  FIDE is a non-profit making organization. It rejects discriminatory treatment for national, political, 
racial, social, or religious reasons or on account of gender. It observes strict neutrality in the internal affairs of the national 
chess federations.”

النظام الأ�صا�صي لاحتاد الدويل لل�صطرجن 2016، متوفر اإلكرتونًيا باللغة الإجنليزية على املوقع الر�صمي لاحتاد،
 https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=38&view=article

59. لحًق��ا ان�صم��ت بع���س ال�صح��ف ال�ص��عودية له��ذه احلمل��ة بح��ق دول��ة قط��ر ولعبته��ا، انظ��ر »م��ن ه��ي »�ص��ن زه��و« فخ��ر تنظي��م احلمدي��ن يف »ال�ص��طرجن«؟«، �صحيف��ة 
http://www.okaz.com.sa/article/1600513 ،25-12-2017 ع��كاظ ال�ص��عودية، الثن��ن

60. »يف مقابل��ة م��ع �صحيف��ة الراي��ة القط��ري ق��ال حمم��د امل�صيحك��ي اأم��ن ال�ص��ر الع��ام لحت��اد ال�ص��طرجن اإن الحت��اد �ص��رفع �ص��كوى لاحت��اد ال��دويل �ص��د ترك��ي 
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/e53b9c7c-5e82-41c1-a9c8-0b3d- ال�ص��يخ«،  لاآ 

be4acd13
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تفري��ق.61 عام��ل 
اخلامتة والتو�سيات

يف نهاي��ة ه��ذه الدرا�ص��ة، وبع��د ب�ص��ط الإط��ار النظ��ري ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة ومقت�صيات��ه وج��زاء اخل��روج علي��ه، يج��در ا�ص��تعرا�س 
اأب��رز النتائ��ج الت��ي تو�صل��ت له��ا والتو�صي��ات الت��ي تراه��ا جدي��رة بالذك��ر واملتابع��ة.

النتائج 
للنتائ��ج  الدرا�ص��ة  تو�صل��ت  مبو�صوعه��ا،  ال�صل��ة  ذات  واملواق��ف  والق��رارات  الإج��راءات  ملختل��ف  والتحلي��ل  الر�ص��د  بع��د 
التالي��ة: تعر���س مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة لنته��اكات ج�ص��يمة وغ��ر م�ص��بوقة يف اأزم��ة ح�ص��ار دول��ة قط��ر، حي��ث اأخفق��ت ال��دول 
الت��ي ت�ص��ارك يف ح�ص��ار دول��ة قط��ر، يف اللت��زام مبب��داأ حي��اد الريا�ص��ة املق��رر يف كاف��ة املواثي��ق والأنظم��ة واللوائ��ح املعتم��دة 
لدى خمتلف اللجان والحتادات الريا�صية الدولية والقارية، وب�صكٍل خا�س امليثاق الأوملبي، والنظام الأ�صا�صي لاحتاد الدويل 
لك��رة الق��دم »الفيف��ا« والنظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم، والنظ��ام الأ�صا�ص��ي لاحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن،  
وغره��ا. كذل��ك اأخّل��ت باحلق��وق احل�صري��ة الت��ي تتمت��ع به��ا �ص��بكة قن��وات »beIN SPORTS« واخلا�ص��ة بحق��وق نق��ل 

وب��ث وتغطي��ة البط��ولت والفعالي��ات الريا�صي��ة الت��ي ج��رى ب�ص��اأنها الإخ��ال به��ذه احلق��وق. 
اأبدت دولة قطر تعاونها امل�صتمر يف �صبيل تذليل العقبات النا�صئة عن الإخال مببداأ حياد الريا�صة، وقد بدا ذلك -	

لك��رة  الع��امل  كاأ���س  بطول��ة  بتنظي��م  اخلا���س  قط��ر  دول��ة  مبل��ف  الت�ص��كيك  حم��اولت  م��ن  موقفه��ا  يف  وا�صًح��ا 
الق��دم »موندي��ال قط��ر 2022«، وتعاونه��ا يف توف��ر كاف��ة الظ��روف الازم��ة لنعق��اد بطول��ة كاأ���س اخللي��ج العرب��ي 
لك��رة الق��دم »خليج��ي 23«. اأك��دت دول��ة قط��ر رغبته��ا ومت�ص��كها بحقه��ا يف امل�ص��اركة يف املناف�ص��ات الريا�صي��ة، 
رغ��م حم��اولت اإق�صائه��ا م��ن قب��ل اجله��ات املنظم��ة لبع���س ه��ذه املناف�ص��ات يف ال��دول امل�ص��اركة يف ح�صاره��ا، 
وق��د جتّل��ى ذل��ك يف بطول��ة الع��امل لل�ص��طرجن ال�ص��ريع يف الريا���س، حي��ث اأو�صح��ت دول��ة قط��ر م��ن خ��ال الحت��اد القط��ري 
لل�ص��طرجن حيثي��ات العت��ذار ع��ن امل�ص��اركة لتع��ذر ح�ص��ول لعبيه��ا عل��ى تاأ�ص��رات الدخ��ول ب�ص��بب رف���س لعب��ي 
املنتخ��ب القط��ري املناف�ص��ة حت��ت عل��م الحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن وع��دم رف��ع عل��م دولته��م، وح��ال اأن زال��ت ه��ذه 
العقب��ات بتدخ��ٍل حا�ص��ٍم م��ن الحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن اأعلن��ت دول��ة قط��ر ع��ن م�ص��اركتها يف البطول��ة وف��ق م��ا ت�ص��مح 

ب��ه ظ��روف انتق��ال الاعب��ن اإىل اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية لع��دم وج��ود ط��راٍن مبا�ص��ٍر ب��ن الدوح��ة والريا���س. 
مل تق��م دول��ة قط��ر مبتابع��ة كاف��ة املخالف��ات الت��ي ج��رت ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة بالو�ص��ائل القانوني��ة، واأحجم��ت ع��ن -	

حر�ص��ت  ب��ل  له��ا،  والإ�ص��اءة  الت�ص��كيك  حم��ات  يف  ح�صاره��ا  يف  امل�ص��اركة  ال��دول  اإع��ام  و�ص��ائل  جم��اراة 
اأ�ص��د احلر���س عل��ى تلطي��ف لهج��ة الإع��ام فيه��ا، ودع��ت املواطن��ن واملقيم��ن يف الدول��ة اإىل ع��دم الإ�ص��اءة لرم��وز تل��ك 
ال��دول وموؤ�ص�ص��اتها، يف �ص��عٍي منه��ا لإجن��اح الو�ص��اطات الرامي��ة اإىل راأب ال�ص��دع وح��ل اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية ب��ن الأ�ص��قاء 
��ا عل��ى الت�صام��ن العرب��ي. ه��ذا م��ع املاحظ��ة اأن  بالط��رق ال�ص��لمية واحل��وار مراع��اة لأوا�ص��ر القرب��ى واجل��وار وحر�صً
دول��ة قط��ر متل��ك ع��ر احتاداته��ا الريا�صي��ة ماحق��ة تل��ك املخالف��ات ل��دى املوؤ�ص�ص��ات الريا�صي��ة الدولي��ة والقاّري��ة، 
وه��و م��ا ق��د يب��دو مطلوًب��ا – عل��ى الأق��ل – بالن�ص��بة للمخالف��ات اجل�ص��يمة وتل��ك الت��ي تنط��وي عل��ى انته��اكات 

الأ�ص��خا�س.  اأو  للدول��ة  مالي��ة  حلق��وٍق 
مل ت�ص��تجب ال��دول امل�ص��اركة يف ح�ص��ار دول��ة قط��ر لن��داءات احل��وار والت�صال��ح الت��ي اأطلقته��ا دول��ة قط��ر، -	

ب��ل حاول��ت اإف�ص��ال جه��ود الو�ص��اطة الرامي��ة لذل��ك، وترك��ت لو�ص��ائل الإع��ام والأف��راد فيه��ا مطل��ق احلري��ة يف توجي��ه 
الإ�ص��اءات لدول��ة قط��ر ورموزه��ا وموؤ�ص�ص��اتها واإجنازاته��ا يف �ص��تى املج��الت ويف املج��ال الريا�ص��ي ب�صف��ٍة خا�ص��ة. 

جرى الت�صدي لبع�س املخالفات من قبل املوؤ�ص�صات الريا�صية الدولية والقارية، يف اإطار الحتاد الدويل لكرة القدم -	
اأحياًن��ا،  العقوب��ة  مظه��ر  الت�ص��دي  ه��ذا  واأخ��ذ  لل�ص��طرجن.  ال��دويل  والحت��اد  الق��دم،  لك��رة  الآ�ص��يوي  والحت��اد 

61. يف ه��ذا ال�ص��ياق، ميك��ن ر�ص��د العدي��د م��ن املق��الت والر�ص��ومات والتقاري��ر م��ن اأبرزه��ا: حمم��د اخلليف��ي، »من��ع امل�ص��اركة يف امل�ص��ابقة الدولي��ة لل�ص��طرجن م��ن 
منظ��ور القان��ون«، مق��ال من�ص��ور يف �صحيف��ة ال�ص��رق القطري��ة، 28-12-2017، وم��رمي اخلاط��ر، »ه��ل ت�صل��ح الريا�ص��ة م��ا اأف�ص��دته ال�صيا�ص��ة؟«، الع��رب القطري��ة، 

النرتن��ت.  �ص��بكة  ع��ر  اإلكرتونًي��ا  متوف��رة  وجميعه��ا   ،27-12-2017
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واأحياًن��ا اأخ��رى اأخ��ذ مظه��ر معاجل��ة املخالف��ة اأو رف���س الق��رتاح املخال��ف دون فر���س اأي��ة عقوب��ة. 
يف الإط��ار اخلليج��ي، ب��دا وا�صًح��ا الرغب��ة – املق��ّدرة – للجه��ة املنظم��ة لبطول��ة كاأ���س اخللي��ج لك��رة القدم »خليجي -	

23« بالرتكي��ز عل��ى اإجن��اح البطول��ة وع��دم اللج��وء اإىل مواجه��ة املخالف��ات ملب��داأ حي��اد الريا�ص��ة يف الأط��ر القانوني��ة. 
وق��د جن��ح ه��ذا النه��ج يف ال�ص��ر بالبطول��ة اإىل �ص��اطئ الأم��ان لتك��ون احل��دث الأب��رز ال��ذي اجتم��ع في��ه فرق��اء ال�صيا�ص��ة 

اأ�صقاًء يف ميدان الريا�صة الرحب.

التو�سيات
تقدي��ًرا من��ا حل�صا�ص��ية البع��د القان��وين ب��ن الأ�ص��قاء؛ ت��رى الدرا�ص��ة اأن توا�ص��ل دول��ة قط��ر �صيا�ص��ة �صب��ط النف���س -	

واحت��واء الأزم��ة والت�ص��دي لآثاره��ا، والتاأكي��د عل��ى موقفه��ا الراف���س لت�صيي���س الريا�ص��ة واللت��زام مبب��داأ احلي��اد الريا�ص��ي 
والتوا�صل مع املوؤ�ص�ص��ات الريا�صية الدولية والقاّرية ملواجهة اأي انتهاكات ملبداأ حياد الريا�صة لثبوت فاعلية هذا امل�ص��لك 
كم��ا ب��دا م��ن مواق��ف الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم والحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم والحت��اد ال��دويل لل�ص��طرجن؛ لأن ذل��ك 
ي�ص��اعد دول��ة قط��ر عل��ى الرتكي��ز عل��ى م�ص��اريعها الك��رى وخا�ص��ة تل��ك املت�صل��ة بال�ص��اأن الريا�ص��ي وحت�صراته��ا 

اجلاري��ة ل�ص��ت�صافة اأح��داث ريا�صي��ة عاملي��ة ك��رى يف امل�ص��تقبل القري��ب واملتو�ص��ط.
اأن تت�صدى دولة قطر للمخالفات اجل�صيمة ملبداأ حياد الريا�صة وفق امل�صارات القانونية والإجرائية املقررة واملتاحة -	

وف��ق الأنظم��ة واللوائ��ح ذات ال�صل��ة.
اأن توا�ص��ل دول��ة قط��ر اللت��زام مبب��ادئ ال�ص��فافية واملو�صوعي��ة يف تن��اول الأح��داث والإج��راءات املتخ��ذة م��ن ال��دول -	

امل�ص��اركة يف ح�صاره��ا والت��ي ت�ص��كل خروًج��ا �ص��افًرا عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة وا�ص��تقالها. واأن توا�ص��ل تو�صي��ح حقيق��ة 
موقفها الراف�س لإقحام اخلافات ال�صيا�صية يف املجال الريا�صي.

اأن تعم��ل دول��ة قط��ر عل��ى توثي��ق ح��الت اخل��روج عل��ى مب��داأ حي��اد الريا�ص��ة م��ن خ��ال تكلي��ف جه��ة قانوني��ة -	
ر�ص��مية اأو خا�ص��ة باإج��راء ه��ذا التوثي��ق حت�ص��ًبا لتفاق��م الأزم��ة وو�صوله��ا اإىل موؤ�ص�ص��ات الق�ص��اء اأو التحكي��م الدولي��ة. 

تكلي��ف جه��ات قانوني��ة وطني��ة ر�ص��مية اأو خا�ص��ة، اأو جه��ات قانوني��ة دولي��ة بال�ص��روع يف اإج��راءات املاحق��ة القانوني��ة -	
للمخالف��ات املوثق��ة واجل�ص��يمة ال�ص��ادرة ع��ن جه��اٍت اأو اأ�ص��خا�ٍس معروف��ن. 

كلمة اأخرية
يف اإط��ار العاق��ات الدولي��ة تتباي��ن املواق��ف حي��ال ق�صاي��ا خمتلف��ة، وه��و اأم��ر ماأل��وف ل ف��كاك من��ه بالنظ��ر اإىل اخت��اف 
وجه��ات النظ��ر وامل�صال��ح. واحِلكم��ة تكم��ن يف اإدارة الخت��اف واخل��اف واإبق��اء قن��وات الت�ص��ال الفّع��ال مفتوح��ًة ب��ن الفرق��اء، 
ولع��ل يف حتيي��د الريا�ص��ة وع��دم خلطه��ا بال�صيا�ص��ة م��ا ُيبق��ي واح��دة م��ن قن��وات الت�ص��ال متاح��ًة، ولطامل��ا اأ�ص��همت الريا�ص��ة 

يف جت��اوز اخلاف��ات وراأب ال�ص��دع وتهيئ��ة الظ��روف املائم��ة للح��وار والتق��ارب وحتكي��م العق��ل والقان��ون.
ت��زداد احلاج��ة للحكم��ة ب��ن الأ�ص��قاء وَم��ْن تربطه��م و�ص��ائج الُقرب��ي واجل��وار والتاري��خ وامل�ص��ر امل�ص��رتك، ويف نهاي��ة 
ل��ُح خ��ر، ورمب��ا تك��ون  املط��اف ل بدي��ل ع��ن التق��ارب والتفاه��م والتع��اون وجت��اوز خاف��ات ال�صيا�ص��ة وتناق�صاته��ا وال�صُ
الريا�ص��ة قن��اَة ات�ص��اٍل فّع��اٍل يتع��ن املحافظ��ة عل��ى بقائه��ا مفتوح��ًة لُتعط��ي الأم��َل لل�ص��عوب باإمكاني��ة جت��اوز الأزم��ة 
وع��ودة ال��دفء للعاق��ات ب��ن اجل��ران واأ�ص��قاء التاري��خ واجلغرافي��ا والعروب��ة. لق��د كان خو���س ِغم��ار ه��ذه الدرا�ص��ة ع�ص��ًرا 
لن��درة امل�ص��ادر، وح�صا�ص��ية التعاط��ي م��ع اإرها�ص��ات اأزم��ٍة راهن��ٍة ب��ن الأ�ص��قاء ناأم��ل اأن ت��زول �ص��ريًعا. ولق��د حر���س 
الباح��ث عل��ى الت��زام املو�صوعي��ة يف تن��اول امل�ص��األة وحت��رّي احلي��اد يف ر�ص��د النتائ��ج وعر���س التو�صي��ات يف اإط��ار القوان��ن 
ّن��اع  واللوائ��ح عل��ى اأم��ل اأن ُت�ص��ّكل ه��ذه الدرا�ص��ة اإ�صاف��ة لاأدبي��ات القانوني��ة يف ه��ذا املج��ال، وعوًن��ا للمعني��ن مبو�صوعه��ا م��ن �صُ

الق�ص��د.  وراء  م��ن  واهلُل  والباحث��ن.  واملهتم��ن  الق��رار 
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املراجع
اأولً: امل�سادر الرئي�سة
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ملحق

مرفق رقم )1(
ر�ص��م كاريكات��وري ن�ص��رته �صحيف��ة الراي��ة القطري��ة ي��وم اجلمع��ة 30 -6-2017 لر�ص��ام الكاريكات��ر القط��ري يف ال�صحيف��ة 
حمم��د عب��د اللطي��ف يع��ر في��ه ع��ن اقح��ام دول احل�ص��ار للخاف��ات ال�صيا�ص��ية يف جم��ال الريا�ص��ة م��ن خ��ال تعلي��ق 
و�ص��ّلم  علي��ه  اهلل  �صل��ى  النب��ي  لدع��وة  املناوئ��ن  ملوق��ف  تاريخي��ة  مقارب��ة  يف  احل�ص��ار،  دول  خي��ارات  عل��ى  تهكم��ي 

لاإ�صام

مرفق رقم )2(
»beIN Sports« الريا�صية لقر�صنة حقوق النقل والبث اخلا�صة ب�صبكة »beoutQ« انطاق قنوات
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مرفق رقم )3(
ق��رار املكت��ب التنفي��ذي لاحت��اد الآ�ص��يوي لك��رة الق��دم ال�ص��ادر ي��وم ال�ص��بت 27-1-2018 والقا�ص��ي برف���س الطل��ب 
ال�ص��عودي والإمارات��ي اإقام��ة مباري��ات الأندي��ة ال�ص��عودية والإماراتي��ة م��ع نظراته��ا الأندي��ة القطري��ة عل��ى ماع��ب حماي��دة يف 

دوري اأبط��ال اآ�ص��يا.
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املرفق رقم )4(
ر�ص��م يع��ر ع��ن مقاطع��ة منتخب��ات دول احل�ص��ار ل�ص��بكة قن��وات »beIN Sports« وقن��اة الكاأ���س اأثن��اء تغطيتهم��ا 

للموؤمت��رات ال�صحفي��ة يف بداي��ة البطولة.

مرفق رقم )5(
تعم��د القن��اة الإماراتي��ة جتن��ب ذك��ر دول��ة قط��ر بال�ص��م عن��د نقله��ا للمباري��ات الت��ي يك��ون املنتخ��ب القط��ري طرًف��ا فيه��ا اأو 
عن��د عر���س نتائ��ج املناف�ص��ات يف املجموع��ة الت��ي ت�ص��م منتخ��ب دول��ة قط��ر، وكان ت�ص��تخدم عب��ارة »الدول��ة املج��اورة« يف 

اإ�ص��ارة اإىل دول��ة قط��ر.
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مرفق رقم )6(
ال�ص��عار املعتم��د لبطول��ة كاأ���س اخللي��ج العرب��ي لك��رة الق��دم – خليج��ي 23 – يف مقاب��ل ال�ص��عار ال��ذي كان��ت ت�ص��تخدمه 

قناة اأبو ظبي الريا�صية الإماراتية.

مرفق رقم )7(
موق��ف لع��ب املنتخ��ب القط��ري يف م�ص��اعدة نظ��ره لع��ب املنتخ��ب البحرين��ي ل��دى تعر�ص��ه ل�ص��د ع�صل��ي اأثن��اء املب��اراة 

احلا�ص��مة ب��ن املنتخب��ن حل�ص��م بطاق��ة التاأه��ل لل��دور الث��اين.
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مرفق رقم )8(
موق��ف اجلمه��ور يف مب��اراة املنتخ��ب القط��ري واملنتخ��ب البحرين��ي، ال��ذي حم��ل �ص��عارات وحدوي��ة توؤك��د وح��دة �ص��عوب دول 

اخللي��ج، وتعك���س الأم��ل يف زوال اخلاف��ات ال�صيا�ص��ية ب��ن ال��دول.

مرفق رقم )9(

موقف الطفل الكويتي الذي نزل اإىل اأر�صية امللعب حامًا جميع اأعام دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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مرفق رقم )10(
م�صافح��ة لعب��ي املنتخ��ب البحرين��ي لنظرائه��م لعب��ي املنتخ��ب القط��ري يف بداي��ة اللقاء الذي جمع ب��ن املنتخبن يف اآخ��ر مباريات الدور 

الأول للمجموعة.


