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 اإلهداء

 الى من جعل من الكيس وشاحًا...
 ومن القيد وساماً 

 ومن الزنزانة عرينًا لألسود
 هيد القضية الفلسطينيةلروح والدي ش
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 ني لدوركم العظيم في رسم الدبلوماسية العامة الفلسطينية. ألسرة الرياضة الفلسطينية تقديرا م
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 الملخص

حث الرياضية ب عبرالدبلوماسية العامة الفلسطينية موضوع هذه الرسالة  تبحث
 .للقوة الناعمة ا  نموذجالفلسطينية باعتبارها 
الدبلوماسية  منظوراتإسقاط واختبار ب ،(Deductiveاالستنباطي )لمنهج  تم اتباع ا

وسائل تلك  ىحدإباعتبارها الرياضة  بحثا على الواقع الفلسطيني، و العامة التي تطورت عالمي  
هذه الدراسة محطات رياضية فلسطينية كانت السياسة والدبلوماسية حاضرة  وثقتو  ،.الدبلوماسية

الحياة  فيالمعنى السياسي لهذه األحداث، أو من حيث األثر السياسي سواء من حيث  ،فيها
 .الرياضية

لمفهوم الدبلوماسية  انظري   تأصيال   ،األول ضمنتي .تتكون الدراسة من اربعة  فصول
الفصل الثاني تجارب عالمية  . ويستعرضفي العالقات الدولية والقوة الناعمة وتوسيم األمة العامة

اما الفصل الثالث فتحدث عن  .الدبلوماسية العامةالسياسة و من أنواع ا ة نوع  شكلت بها الرياضي
حيث تأثرت الرياضة  ،ن القضية الفلسطينيةما ال يتجزأ تاريخ الرياضة الفلسطينية الذي يعد جزء  

، وبرز دور الحركة الصهيونية باحتالل ا باألحداث السياسية على مر التاريخا وجزر  الفلسطينية مد  
الحالة  دراسةوتناول الفصل الرابع .1948ين رياضيا  قبل تأسيس دولة إسرائيل عام فلسط

، منذ تبني الرياضية الفلسطينية واألحداث التي شكلت دبلوماسية عامة وقوة ناعمة وتوسيم األمة
السلطة الفلسطينية برنامج بناء الدولة ومؤسساتها وسيلة لوصول االستقالل، وذلك نحو العام 

 .2016تى العام وح 2007
أخذت منحى دبلوماسي يتميز  ، الرياضي الفلسطيني النشاطوخلصت الدراسة إلى ان  

بتطبيق أدوات الدبلوماسية العامة ويستخدم القوة الناعمة لتحقيق األهداف السياسية الفلسطينية 
ثبات هويته في المجتمع الدولي كومات سواء على مستوى الح ،وتأكيد وجود الشعب الفلسطيني وا 

، طابع توسيم األمة وتبيان الكينونة الفلسطينية للعالم ذت االحداث الرياضيةأو الشعوب، كما اخ

لكن دون إمكانية الجزم بوجود استراتيجية فلسطينية مخططة متكاملة لهذا الغرض، ودون تجاهل 
 .عكسية لبعض المحطات الرياضية اسيةسيوجود حاالت تعثر ونتائج 
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Abstract 
This thesis examines the Palestinian public diplomacy through studying the 

Palestinian sport experience as a model of soft power. The study is based on 

the basic hypothesis: “Sport has become an integral part of the Palestinian 

public diplomacy that adopts soft power as an instrument to shape the 

Palestinian nation.” 

The comparative deductive approach was used, where the theories of public 

diplomacy, that were developed internationally, have been examined on the 

Palestinian reality. Thus, sport was studied as an instrument of that 

diplomacy. 

The study presented the most important ideas and theories in the field of 

public diplomacy and soft power. It compared these theories with the 

Palestinian situation and its applications. The study documented also 

Palestinian sport events, where politics and diplomacy have been present 

both in terms of political significance and in terms of their political impact 

on sport’s life. 

The study consists of four chapters; the first includes a theoretical 

consolidation of the concept of public diplomacy, soft power and the 

nation's branding in international relations. The second chapter was devoted 

to the study of global experiences in which sports constituted a kind of 

policy and public diplomacy. The third chapter dealt with the history of 

Palestinian sports, which is an integral part of the Palestinian cause, where 

Palestinian sport has been affected by a wave of political events throughout 

history, especially the emergence of the Zionist sport activities before the 

establishment of the State of Israel, by the Zionist movement, in 1948. The 

fourth chapter studied the Palestinian sport situation and the events that 

formed the public diplomacy, the soft power and the branding of the nation, 

since the National Authority has adopted the program of building the State 

of the Palestine and its institutions as a means to reach independence in the 

period between 2007 and 2016. 

The study concluded that the Palestinian sports events took a diplomatic 

approach characterized by the application of public diplomacy tools and the 

use of soft power to achieve the Palestinian political goals; and to confirm 



 خ
 

the existence of the Palestinian people, and promote its identity in the 

international community, both at the level of governments or peoples. 

Lastly, it is important to mention that all these efforts were done without a 

systematic strategy.  
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 المقدمة:
للرياضة قوة لتغيير العالم، لها قوة اإللهام، لها قوة توحيد الشعب بطريقة 

لها بوسيلة أخرى، يمكن للرياضة أن توقظ أمًل يحل  يصعب أن نجد مثيلً 
مكان اليأس الذي شعرناه في الماضي، تتحدث الرياضة للشعب بطريقة 

 يفهمها. 
 نيلسون مانديل

وقف )تاريخ  2016لغاية  2012ا منذ العام ا ملحوظ  تطور  شهدت الرياضة الفلسطينية 
إلى مضامين،  ،للربح والخسارةالتقليدية هذه الرسالة(، فقد تجاوزت المنافسات  العملية البحثية في

قطيعة بأزمات سياسية كادت توقع  تضمنت في بعض  الحاالت، ، ةدبلوماسيو  ةسياسي
، في زيوريخ 2015في أيار عام ت فلسطين ، طالبفعلى سبيل المثال،  .دبلوماسية دولية

، بتجميد عضوية إسرائيل من )الفيفا( حيث عقد المؤتمر العام لالتحاد الدولي لكرة القدم بسويسرا،
وقرر االتحاد  ،، إال أن الضغوط الدولية حالت دون فرض العقوبة بحق إسرائيلاالتحاد

رعى وتحقق المطالب الرياضية الفلسطيني سحب الطلب مقابل تشكيل لجنة من الفيفا ت
أدت تلك  ،2015دورة  ،وبانتخابات الفيفاوذات المناسبة، وفي نفس المكان ولكن  1الفلسطينية.

لتضارب األنباء حول مرشح الفيفا االنتخابات إلى أزمة في العالقات الفلسطينية األردنية، نتيجة 
 فلسطين صوتت لمصلحة، له، ورجحت بعض المصادر االعالمية بأنت فلسطين تصو الذي  

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق  ،جوزيف بالتر
السويسري وليس مع األمير علي بن الحسين األردني، وبناء عليه سادت حالة من الغضب في 

ارير عن احتمال منع رئيس وتناقلت وسائل اإلعالم تق .الشارع األردني واألوساط الرسمية األردنية
إال  2االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب من دخول األردن، وسحب الجواز األردني منه،

األردن لمحمود عباس، وزيارته ،الفلسطيني الرئيس تدخل  ن  أ لمعالجة هذه األزمة، حال  خصيص 
 . هادون تفاقم

، في الضفة الغربية، يوم 2012ثاني عام التشرين  14طلق على أوقبل ذلك كان قد 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي على األراضي  "النفير" أو المسيرة المليونية للمطالبة باالستقالل وا 

                                                 
استرجعت  30/5/2015 لماذا سحب الفلسطينيون طلب تجميد إسرائيل في الفيفا؟، الجزيرة نت،1

 et/programs/behindthenewshttp://www.ljazeera.n، من1/5/2016بتاريخ
مصادر: األردن يمنع جبريل الرجوب من دخول أراضيه على خلفية انتخابات الفيفا، وكالة فلسطين اليوم، 2
 .ps/ar/posthttps://paltodayمن 2/5/2016استرجعت بتاريخ  2015 /1/6

http://www.ljazeera.net/programs/behindthenews
https://paltoday.ps/ar/post
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حياء لذكرى إعالن وثيقة االستقالل الفلسطينية التي أعلنتها منظمة التحرير  الفلسطينية، وا 
جزء من برنامج ذلك اليوم، ، وك1988من تشرين الثاني عام  15، في )م.ت.ف( الفلسطينية

خرج اآلالف من مدنهم ليغلقوا الطرق التي تصل ما بين المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
ن في تلك المسيرات وليس الحدث بحد ذاته، فقد كان و األشخاص الفاعل مالالفت هنا ه .الغربية

رياضيين العرب بالصفوف األولى من تلك المسيرات المئات من الرياضيين والصحافيين ال
واألجانب، أما الجهة المنظمة فهي المجلس األعلى للشباب والرياضة برئاسة رئيس اللجنة 

منصب عضو اللجنة المركزية في الوقت ذاته، الذي يتولى -األولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب 
ي محمود الرئيس الفلسطين كذلك في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي ينتمي لها

وجرت الدعوة لهذا اليوم  ،-عباس. والرجوب أيضا هو الرئيس السابق لجهاز األمن الوقائي
مرسوم رئاسي. وقامت قوات  ُنظ م بموجب فعاليات األسبوع الوطني للشباب الذي  ىحدإضمن 

ن أ االحتالل عشية يوم النفير بتكثيف قواتها على المداخل الرئيسية للمدن الفلسطينية، وما لبثت
 3قمعت تلك المسيرات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة.

ا سياسية أنها تحمل أبعاد   يتضح، ، والتمعن بهاهذه األحداث وغيرها ستعراض با
ورياضية ودبلوماسية فلسطينية تداخلت على نحو غير معهود، ما يفتح الباب لسؤال، هل هذا 

ستخدم أدوات الدبلوماسية العامة بما فيها الرياضة لتوجيه رسالة ي   جزء من منهج فلسطيني جديد
أم  أن الموضوع  ؟فلسطينية للعالم؟ وهل يتحول الفلسطينيون إلى القوة الناعمة بطريقة مدروسة

 جاء في سياق مواقف أملتها األحداث والتطورات السياسية. 
ا( مجال شعبية كما يعرف أحيان  لقد دخل مفهوم الدبلوماسية العامة )أو الدبلوماسية ال

أثناء والية الرئيس  ،ا، وبرز هذا المصطلح على نحو خاصالعالقات الدولية والدبلوماسية حديث  
ا في مرحلة ما وتكر س المصطلح أكاديمي   .(2009-2001األمريكي السابق جورج بوش، االبن )

زارات الخارجية حول العالم هنالك دوائر مختصة في و  تصبحأبعد حربي العراق وأفغانستان، و 
ا من المساقات التي تدرس في أقسام الدراسات في هذا المجال، وأصبحت الدبلوماسية العامة جزء  

 4الدولية والدبلوماسية في الجامعات األمريكية واألوروبية.
وأصبح هناك اهتمام متزايد باألوساط السياسية الفلسطينية بأوجه النضال الدبلوماسي، 

المدني السلمي، أكثر مما كان عليه في الماضي، في مراحل تاريخية مختلفة. وبرز  والسياسي
ا في الفترة السابقة، فقد افتتحت وزارة الشؤون ا بالدبلوماسية العامة رسمي  االهتمام فلسطيني  

                                                 
 ، 14/11/2012" وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفاواالحتالل يتصدى لها، انطالق مليونية االستقالل 3

 www.wafa.ps، من 29/11/2012 استرجعت بتاريخ
( في واشنطن العاصمة، جامعة جورج واشنطن، وجامعة جنوب كاليفورنيا، IWPمثل: معهد السياسة العالمية )4

كنت في المملكة المتحدة، وجامعة ليدز في المملكة المتحدة، ومركز الدبلوماسية العامة إدوارد مورو، وجامعة 
 وكلية فليشر جامعة تافتس، ومعهد الدبلوماسية العامة التعاونية في كلية كينيدي في جامعة هارفرد وغيرها. 

http://www.wafa.ps/
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ن هذه أ، وحدة مختصة بالدبلوماسية العامة، إال 2012الخارجية الفلسطينية في أيار عام 
في طور اإلنشاء وترتيب االستراتيجيات واألفكار  ظلت  د سنوات من إنشائها،، وبعالوحدة

 5واألهداف والتخطيط.
حد المجاالت التي يمكن أن تمارس فيها الدبلوماسية العامة، ويتضمن أد الرياضة ع  تُ 

الكثير من المناسبات التي كانت الرياضة  -بما في ذلك الحرب الباردة-تاريخ العالقات الدولية 
مقاطعة  لالنفتاح والتقارب وللخالف أو الضغط بين القوى الكبرى والدول، ومن ذلك مثال   مجاال  

 1980.6كية وحلفائها لأللعاب األولمبية، في موسكو عام يالواليات المتحدة األمر 
ا أعلن عدد من القادة السياسيين، في مناسبات مختلفة، أن الرياضة جزء من فلسطيني  
خارجية الفلسطينية. وهذا ما عبر عنه المسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية أدوات السياسة ال

حيث قال في افتتاح ملتقى  ،في مناسبات عديدة، منهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس
"الرياضة رسالة هامة لكل الناس، وهي فوق  :2012اإلعالميين العرب في أيار الماضي/

الكثير من المشاكل التي استعصت  تقريب وجهات النظر وفي حل  الجغرافيا والسياسة، وتسهم في 
داريين والعبين، سبقوا السياسيين في 7عليها السياسة" ، وأضاف عباس أن الرياضيين، إعالميين وا 

 8.الرؤية الواضحة نحو فلسطين
وكذلك اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية واتحاد كرة القدم، الذي 

نسانية، و  ،"الرياضة الفلسطينية ما هي إال رسالة أخالقية :ال في مقابلة خاصة مع الباحثةق ا 
بداع والتسامح واإلصرار، لتحقيق الوسائل الوطنية وخدمة تتصف باإل ،تنمويةو ثقافية، و قيمية، و 

ف يأتي الهدأضاف ". و "القضية الفلسطينية للوصول إلى الدولة الحضارية الرياضية الفلسطينية
الفلسطيني من الرياضة بتوظيف الرياضة لصالح الفلسطينيين، مع احترام أنظمة وقوانين األمم 

هكذا نكون قد عرضنا قضيتنا بشكل "وأضاف الرجوب،  "،المتحدة والفيفا والميثاق األولمبي
 9. نساني حضاري"إ

، ينالبشرين الرياضة اليوم تهيمن على الفكر والسلوك إ"وقال الرجوب في ذات المقابلة 
كما أصبحت لغة عالمية ال تخضع لقيود وحدود االحتالل وال لألعراق واألجناس، وبهذه اللغة 

                                                 
شؤون الخارجية، مقابلة مع الباحثة بتاريخ عبد هللا أبو شاويش، مدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة ال5
، ليتضح 2016. وقد أعادت الباحثة االستفسار عن مدى التقدم في عمل الدائرة، في العام 5/12/2012

 محدودية دورها بشكل كبير. 
 59(، 2003) عمان: وائل للنشر والتوزيع,  .، الرياضة في متاهات السياسةكمال الربضي6
وكالة األنباء  ،بيان الحزب االشتراكي الفرنسي حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الرئيس: موافقون على7

 .wafa.pswwwمن  9/2012/ 8استرجعت بتاريخ 16/5/2012" الفلسطينية "وفا
 المرجع السابق.8
 1220/ نيسان/19رجوب، مقابلة شخصية مع الباحثة، رام هللا، الجبريل 9
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ا عن اللغة القديمة التي فشل السياسيون بصياغة ن نخاطب العالم بلغة جديدة عوض  أنستطيع 
الرياضي  السالم بين حروفها، من خالل االستحواذ المتقدم لوعي واهتمام الفلسطينيين في الحراك

 10."بصورة تتسم بالكبرياء وااللتزام الوطني واالنتماء للوطن واحترام القوانين والحداثة في التعامل
ن الدبلوماسية العامة مصطلح جديد، فستسعى هذه الرسالة إلى اإلسهام في تقديم أوبما 

لعامة مصطلح الدبلوماسية العامة إلى المكتبة العربية، وستدرس تطبيقات الدبلوماسية ا
حدى أدوات هذه الدبلوماسية التي ترتبط بمفهوم إوستركز على الرياضة باعتبارها  ،الفلسطينية

وستناقش الرسالة  ،"Nation Brandingلتكوين سمة األمة" امساعد   "القوة الناعمة"، وعامال  
ة، والقوة ا في سياق ما يعرف بالقوة الناعما األدبيات والنظريات الجديدة التي تطورت مؤخر  أيض  

 الذكية والتمييز بينهما.
ستدرس الرسالة كيف تأثرت الحياة الرياضية الفلسطينية، بالصراع  ،ذلكى لإأضف 
 .؟وكيف أثرت فيه ؟العربي اإلسرائيلي

 
II:أهمية الدراسة . 

ا زالت الدراسات متساعد هذه الدراسة على بحث ودراسة مفهوم الدبلوماسية العامة والتي 
ا محدودة وقليلة بعكس الدراسات الغربية. وستقدم هذه الدراسة تجارب عالمية في العربية بشأنه

ا، وسيتم استعراض خصوص   ،ا، والدبلوماسية العامة الرياضيةمجال الدبلوماسية العامة عموم  
 فريقيا في الدبلوماسية الرياضية. إالتجربة األمريكية في الدبلوماسية العامة، وتجربة جنوب 

التركيز على  عسة كل هذا في إطار فهم التحوالت السياسة الفلسطينية موستضع الدرا
الكفاح المسلح )المقاومة المادية( إلى اتباع استراتيجيات القوة الناعمة، كما أن  البحث سيستفيد 

بين  يمن "مشروع القوة الذكية"؛ الذي هو مفهوم جديد في نظرية العالقات الدولية ووسط
 ة والصلبة. مفهومي القوة الناعم

وتنطلق الدراسة من حقيقة أن  المقاطعة الثقافية واألكاديمية والرياضية واحدة من أدوات 
السياسة الخارجية التي برزت من تجارب دول وشعوب وقعت تحت االحتالل وعانت من 

فريقيا في عهد الفصل العنصري، والهند زمن إكما هو الحال في جنوب  ،التضييق العنصري 
البريطاني، وستدرس هذه األطروحة مدى إمكانية استخدام هذه األداة في السياسة االنتداب 

 الخارجية الفلسطينية. 
في الوقت ذاته تأمل الباحثة أن تزود المختصين والقراء بتوثيق لتاريخ وأحداث كثيرة ذات 

ينيون بعد سياسي ووطني برزت في الكثير من المحافل والبطوالت الرياضية، والتي كان الفلسط
وا عاقة تجمعهم داخل  ،ومن ذلك منع الالعبين من المشاركة في البطوالت الخارجية ،فيها اطرف  
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رض فلسطين، وستقوم أفلسطين وخارجها مع بعضهم، وا عاقة استضافة الفرق الخارجية للعب في 
 هذه الدراسة بتوثيق وتحليل هذه المحطات. 

 
III :مشكلة الدراسة . 

وجرى  ،اقتصادية، وا عالميةو سياسة الخارجية أدوات مختلفة عسكرية، للعالقات الدولية وال
 التركيز في السنوات األخيرة على أهمية ما يعرف بالقوة الناعمة في العالقات الدولية والدبلوماسية
العالمية. وبهذا تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد معالم الدبلوماسية العامة الفلسطينية، وتبيان 

مكن من خالله أن تتمكن الرياضة الفلسطينية بتشكيل أداة دبلوماسية جديدة، تقوم الدور الذي ي
بالتأثير اإليجابي لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. كما تدرس الرسالة كيف تأثرت 

 الرياضة الفلسطينية بالصراع العربي اإلسرائيلي.
 

 : ل التاليالسؤاوتنطلق هذه الدراسة في محاولة لإلجابة عن 
إلى أي مدى يقوم الجانب الفلسطيني باستخدام الدبلوماسية العامة وخصوصا  توظيف _ 1

 الدبلوماسية العامة ؟  أدواتمن  الرياضة  أداة  
  وينبثق عنه السؤاالن الفرعيان التاليان:

وعي عن  ما مدى تبني القائمين على الدبلوماسية الفلسطينية لمفهوم الدبلوماسية العامة_  1
 ؟ وتخطيط

 البعد السياسي للقضية الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي؟ ب _ كيف تتأثر الرياضة الفلسطينية، 2
 

IV. :فرضيات الدراسة  
  ة أساسية وهي : هذه الدراسة على فرضيتقوم 

وتسعى نحو  ،ا من دبلوماسية عامة فلسطينية تعتمد القوة الناعمة وسيلة  أصبحت الرياضة جزء  
 ن سمة األمة الفلسطينية.تكوي
 
V منهجية البحث . 

وذلك بإسقاط واختبار نظريات  ،(Deductiveستنتهج هذه الدراسة المنهج االستنباطي )
 ىحدإا على الواقع الفلسطيني، وتخصيص الرياضة كالدبلوماسية العامة التي تطورت عالمي  

يات بمجال الدبلوماسية العامة وسائل تلك الدبلوماسية، وستعرض الدراسة أهم األفكار والنظر 
ا التجربة األمريكية والجنوب تحديد   ؛وتدرس تجارب عالمية .والقوة الناعمة والذكية وتطبيقاتها

ومن ثم مقارنتها بالحالة الفلسطينية وتطبيقاتها.  اإلسباني، فريقية، وتجربة نادي برشلونة،إ



 ش
 

سة والدبلوماسية حاضرة فيها سواء وستوثق هذه الدراسة محطات رياضية فلسطينية كانت السيا
من حيث المعنى السياسي لهذه األحداث، أو من حيث األثر السياسي على الحياة الرياضية. 
وستسعى الدراسة إلى اإلجابة بشكل خاص عن مدى وضوح منهجية "الدبلوماسية العامة" في 

 ذهن القائمين على الرياضة الفلسطينية. 
لمفهوم  انظري   عة فصول. سيتضمن الفصل األول تأصيال  وستقسم هذه الرسالة إلى أرب

 ،الصلبة :الدبلوماسية العامة في العالقات الدولية، باإلضافة إلى تبيان ثالثة أنواع من القوة وهي
طار الدبلوماسية العامة. وسيجري في هذا الفصل بحث تجربة إوربطها ب ،والذكية ،الناعمةو 

 العامة. الواليات المتحدة في الدبلوماسية
وسيقوم بالتركيز على  ،أما الفصل الثاني فسيدرس ترابط الرياضة بالدبلوماسية العامة

ا من الدبلوماسية العامة ونجحت في تحقيق أهدافها، تجارب عالمية شكلت بها الرياضية نوع  
 جري دراسة تجربة جنوب إفريقيا وتجربة نادي برشلونة في هذا الفصل. توس

ن القضية ما ال يتجزأ ث تاريخ الرياضة الفلسطينية الذي يعد جزء  وسيدرس الفصل الثال
 ا باألحداث السياسية على مر التاريخ.ا وجزر  حيث تأثرت الرياضة الفلسطينية مد   ،الفلسطينية

وفي النهاية سيحمل الفصل الرابع في طياته دراسة للدبلوماسية العامة الفلسطينية، 
 العالمية عليه، وسيناقش تجربة اللجنة األولمبية الفلسطينية  بإسقاط نظرية الدبلوماسية العامة

والدبلوماسية  ،واتحاد كرة القدم، وهنا ستجري المقارنة بين النظرية والتجارب الفلسطينية من جهة
 العامة الفلسطينية الرياضية من جهة أخرى.

ة العامة والقوة وستستخدم هذه الدراسة األدبيات والدراسات التي تعالج قضية الدبلوماسي
الناعمة والذكية، باإلضافة لتلك التي تربط الرياضة بالسياسة والدبلوماسية. باإلضافة إلى 
المقابالت مع الفاعلين في الدبلوماسية الفلسطينية وأصحاب االختصاص في الرياضة الفلسطينية 

 ةصلحمفلسطين ل ثر الفعاليات الرياضية التي تقام داخلأمدى  دراسةوالدولية، وفي النهاية 
 القضية الفلسطينية.
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 الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة -ومفاهيمي وتاريخي الفصل األول: إطار نظري 
 

تعد الدبلوماسية إحدى وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية، وتعود الممارسة الدبلوماسية 
بحد ذاته  االدبلوماسية علم   ووجدت السياسية، تطور النظمإلى العصور القديمة، وتطورت بفعل 

له قواعده وقوانينه وأهدافه واستراتيجياته، وتتعدد أنواع الدبلوماسية من الدبلوماسية الرسمية التي 
تمارس ما بين الحكومات والممثلين الرسميين للدول، إلى الدبلوماسية التي تؤثر على الشعوب 

اتها وثقافتها ومحاولة التأثير بالجماهير األجنبية لتحقيق أهداف تلك الدول ونشر أفكارها ومعتقد
 ي عام موافق لقضاياها.أوتشكيل ر 
 ،اليونان في الفصل بتتبع الدبلوماسية كمصطلح منذ نشأته  افي هذ "الرسالة"تقوم وس 
على  يركز الفصلومن ثم س .وصوال  للدبلوماسية المعاصرة التي تمارس حاليا بين الدولالقديمة، 

لمصطلح القوة الناعمة  يتطرق وس ،بلوماسية العامة بتبيان تاريخها وأهدافها ووسائلهاالد مفهوم
أدواتها، والقوة الذكية التي تمخضت عن الجمع ما بين القوتين  ىحدإالتي تعد الدبلوماسية العامة 

 هم أدواتها. أ عد الدبلوماسية العامة تالناعمة والصلبة، ومصطلح توسيم األمة الذي 
من هذا الفصل مراجعة لعدد من الدراسات واألدبيات التي تناولت الدبلوماسية كما سيتض

 العامة عموما، أو الدبلوماسية العامة والرياضة، وتلك التي تناولت الدبلوماسية العامة الفلسطينية. 
 
 الدبلوماسية  التقليدية  1-1

الذي تشتق منه ( و Diplomaيرجع مصطلح الدبلوماسية إلى اللغة اليونانية من اسم )
ا "الوثيقة الرسمية التي يصدرها أصحاب السلطة وتمنح (، ويعني أساس  Diplomeكلمة دبلوم )

ومنها اللغة العربية  ،لى اللغات الحيةإحاملها مزايا معينة". ومع مرور الزمن، انتقلت هذه الكلمة 
لممارسة الفعلية لتعبر عن مفهوم ومعنى يتخطيان اللفظ اللغوي أو الترجمة اللغوية إلى ا

وتطور مصطلح الدبلوماسية نتيجة لتطور العالقات  11والتواصل ما بين الحكومات والشعوب.
 والممارسة الدبلوماسية التي انتشرت في أغلب الدول األوروبية منذ القرن الثامن عشر. 

أو الممارسة لتعبير عن النشاط الدبلوماسي ل )الكتاب والسفارة(   أما العرب فقد استخدموا كلمتين
الدبلوماسية، فكانت كلمة )كتاب( للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة فيما بينهم، 

                                                 
)عمان:  الدبلوماسية: نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسيةعلي حسين الشامي، 11

 .27(، 2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
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والتي تمنح حاملها مزايا الحماية واألمان، وكلمة السفارة تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة التي 
 . 12لى القوم بغية التفاوض من أجل اإلصالحإتوجه 

د استخدموا كلمة دبلوماسية بالمعنى الذي استخدمه اليونان وفيما بعد وعليه يكون العرب ق
الرومان، ومع مرور الزمن وتطور العالقات الدولية والدبلوماسية أصبحت هذه الكلمة تستعمل 

 .13لتعبر عن مفهوم علمي له أصوله وقواعده المنظمة -ومنها العربية-في جميع اللغات 
العالم الفرنسي  أن مضامينها تتمحور حول مقولة علم وفن، فحسب تتعدد تعريفات الدبلوماسية إال

الدبلوماسية كعلم تقوم على معرفة العالقات القانونية والسياسية لمختلف الدول " 14فوشي بول
ومصالحها المتبادلة والتقاليد التاريخية والشروط المتضمنة في المعاهدات، وهدفها كفن يقوم على 

وتتضمن أهلية التنسيق وقيادة ومتابعة أسباب المفاوضات السياسية إدارة الشؤون الدولية، 
 15".بمعرفة

ن الدبلوماسية هي عملية سياسية ترتبط مباشرة بإدراة وتوجيه العالقات الخارجية إويمكن القول 
للعالقات الدولية في مستواها السياسي القائم على  للدول والشعوب بما يخدم مصالحها، وهي تجل   

لقواعد واألعراف الدولية الهادفة إلى تنظيم التعامل بين أشخاص القانون الدولي، وتبيان مجموعة ا
تزامات وامتيازات هؤالء األشخاص مع تبيان شروط عملهم ووظائفهم لالحقوق والواجبات واال

 16في زمن الحرب. مالهادفة للتوفيق بين المصالح المتباينة سواء أكان ذلك في زمن السلم أ
 
 بلوماسية العامةالد 1-2

 ، يدل على آليات عملا في العالقات الدوليةحديث نسبي   مفهومالدبلوماسية العامة 
وتوظفها في خدمة قضية معينة ترغب الدول  ،دول عظمى ومستضعفة على حد سواء اتستخدمه

مصطلح لوصف الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليستخدم و  17أو الشعوب  بتوصيلها للعالم.
 ذ السياسة الخارجية وتعزيز لتنفي
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وتبرز أنشطة الدبلوماسية العامة  ،المصالح الوطنية من خالل االتصال مع سكان البلد األجنبي
نترنت والفعاليات عالم واإلمن خالل توفير المعلومات للجماهير األجنبية من خالل البث واإل

 18تبادل.الثقافية؛ مثل المعارض الفنية والحفالت الموسيقية وبرامج ال
مريكية، على أنها جهود إلى الدبلوماسية العامة األ Hans N. Tuchويشير هانز توتش 

بهدف الحد من درجة التصورات الخاطئة  ،حكومية رسمية لتشكيل بيئة من االتصاالت الخارجية
بين الواليات المتحدة والدول األخرى. ويضيف هانز أن  "الدبلوماسية العامة هي عملية حكومية 

التصال بالعامة من الدول األجنبية في محاولة إليجاد فهم واضح ألفكار ومعتقدات ومؤسسات ل
أنها اتصال متعدد المستويات والشخوص لمجتمع أو دولة إلى باإلضافة  ،وثقافة تلك الدولة"

واألفراد الذين ينقلون الموقف الخاص  ،بمجتمع آخر، من خالل المؤسسات والسياسيين الرسميين
   19هم أو شعبهم بمصداقية وموضوعية.بدولت

لي ن للسياسة الخارجية، من خالل تهيئة القبول العام في وتعمل "الدبلوماسية العامة كمُ 
ويتم ذلك من خالل إبراز الثقافة والقيم الوطنية، ونشر  ،البلدان األجنبية ألنشطة الدولة األخرى 

  20األخبار والمعلومات."
عن طريق  ،الخاصة بمجتمع معين ةلى تعميم ونشر الرؤيوتهدف الدبلوماسية العامة إ

إنما  ،القضايا ذات العالقة وليس باستخدام فقط أساليب الدعاية واإلعالن والعالقات العامة
بالتواصل متعدد القنوات بين مختلف المؤسسات والهيئات والنقابات واألحزاب مع مثيالتها حول 

ن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أد أو الجماعات العالم. وبهذا يمكن للحكومة أو األفرا
بحيث يكون لهذا التأثير ثقل ووزن على القرارات التي تتخذها الدولة  ،االتجاهات واآلراء العامة

  21في المجال الخارجي.
عرف الدبلوماسية تُ  ،USIAمريكية ا لفريق التخطيط والدمج في وزارة الخارجية األووفق   

"الدبلوماسية العامة تسعى إلى تعزيز المصلحة الوطنية للواليات العامة على النحو التالي: 
من القومي واالقتصادي من خالل التفاهم وا عالم الجماهير والتأثير األجنبي، والحوار المتحدة واأل

 22بين المواطنين والمؤسسات األمريكية." 
                                                 

18Kennon Nakamura and Matthew Weed, U.S. Public Diplomacy :Background and 

Current Issues, (Washington, D.C :Congressional Research Service, 2009), pp3-9     

  
19Hans N. Tuch, Communing with the World, U.S. Public Diplomacy, (New York: 

Overseaspress, 2009), pp 3-5  
   39(,2010)، 52الدبلوماسي، العدد ، مجلة الدبلوماسية العامة ومكانتها في السياسة الخارجيةفيليب تايلور، 20
   19، الدبلوماسية العامةعوض، 21

22Merges with Department, Public Diplomacy Forum, Retrieved 5/5/2016 ,from: U.S. 

Information Agency: http://dosfan.lib.uic.edu/usia/usiahome/pdforum/homepage.htm  

http://dosfan.lib.uic.edu/usia/usiahome/pdforum/homepage.htm
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ترعاها الحكومة بهدف "البرامج التي  نهأف المصطلح على أما الخارجية األمريكية فتعر 
إعالم أو التأثير على الرأي العام في بلدان أخرى؛ أدواتها الرئيسية هي المنشورات، أو الصور 

  23. "المتحركة، والتبادالت الثقافية، واإلذاعة والتلفزيون 
لوماسية العامة األمريكية إلى تعميق التواصل مع عدد من الفئات المهمة وتهدف الدب

   24األساتذة والمدربين الرياضيين،و أو المؤثرين على الشباب مثل علماء الدين  ،مثل الشباب
ن معظم االجتهادات الخاصة بتعريف مصطلح الدبلوماسية العامة هي أ من المالحظ

نها الوسيلة أالدبلوماسية العامة على  تبعض التعريفات عرفن أحتى  ،و أوروبيةأجهود أمريكية 
 25التي تحقق الواليات المتحدة بها أهدافها في الخارج.
يقودهم  مجموعة من الباحثين المصريين، وتحتوي الدبلوماسية العامة بحسب دراسة

 :وهي ،عناصر رئيسية نستطيع من خاللها تحديد فعاليتها ةالباحث معتز عبد الفتاح، على خمس
رسالة اتصالية تحتوي و خرين، دولة تقوم بإرسال الرسائل بهدف خلق صورة ذهنية عنها لدى اآل

نترنت رسال هذه الرسائل مثل اإلوسيلة إلو على وعود أو تبريرات ومحتوى يؤيد لسياسة دولة ما، 
 مثل ةالمباشر  الشخصية االتصاالت خالل عالم، ومواقع االتصال االجتماعي، أو منووسائل اإل

رسال الطالبي التبادل  طراف الستقبال هذه الرسالةأوالصحفية، ومن ثم  اإلعالمية الوفود وا 
 26ا فعالية هذه الرسالة."جمهور مستهدف"، وأخير  

طار المصالح العليا للدولة وفق ما تقرره الدبلوماسية إوتدور الدبلوماسية العامة في 
 ،التي تحددها الدولة عبر مؤسساتها وهيئاتهاالرسمية، وتعمل على خدمة المواقف السياسية 

مستفيدة من األفكار التي تدور في فلك العالقات العامة، فتخدم الدبلوماسية العامة القرار 
فهي وسيلة اتصال وتواصل بين الدولة  ،وتقدم له األجوبة ،السياسي فتشرحه وتوضحه وتبرره

ي العام بجميع فئاته وشرائحه من أجل ألر والمجتمع في دولة أخرى، باإلضافة على أنها توجه ل
 27التأثير فيه وتغييره.

                                                 
23Dictionary of International Relations Terms, Dept. of State Library, Washington, 

D.C ,1987, P85 Retrieved18/2/2017 From 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31210024732156 

  25(2007العامة االمريكية اتجاه العالم العربي.)القاهرة: جامعة القاهرة، معتز عبد الفتاح, الدبلوماسية24
معتز عبد الفتاح ، خطاب الدبلوماسية الشعبية االمريكية اتجاه الشرق االوسط، ورقة بحثية صادرة عن جامعة 25

 8,(2006القاهرة)
 9المرجع السابق، 26
 19، الدبلوماسية العامة الفلسطينية عوض،27



5 
 

ال  الباردة الحرب نهايات بعد لمصطلحالتوقف عند حقيقة أن  بروز ا المهم من أن   إلى
جديدة، ويمكن توضيح هذه الحقيقة بتتبع يعني أنه جديد تماما ، أو أن  األفكار التي يعبر عنها 

 تاريخ المصطلح. 
 المصطلح  أ تاريخ -1-2

توصف الدبلوماسية العامة على أنها "نبيذ قديم في داخل زجاجة جديدة،" فهي ظاهرة 
 ”Image Cultivation" قديمة تواجدت بالعصور القديمة بمفهوم "زراعة وترسيخ الصورة للدولة

أو الدعاية والنشاطات الدولية وغيرها، فقد ظهرت الدبلوماسية العامة منذ ظهور الدبلوماسية 
نفسها في العصور القديمة فكانت كهيبة "برستيج" األمراء وممثليهم وتوجب بضرورة االهتمام 
بالرأي العام بالبالد األجنبية، أما العالقات الدولية في اليونان القديمة وروما وبيزنطا وفي عصر 

بالشعوب لتأثير لالنهضة اإليطالية فكانوا على دراية واهتمام بالنشاط الدبلوماسي الذي يهدف 
حيث  ،خر ملحوظ في العالقات الدوليةآاألجنبية، وكان اختراع اآللة الطابعة قد أدى إلى تطور 

في البندقية بمنهجة النشرات اإلخبارية من  28فأخذ أهالي فينيقيا ،أكثر ابدأت تأخذ منحى  رسمي  
هو الذي مهد  29داخل البعثة الدبلوماسية في دولة ما لشعوب تلك الدولة، أما اختراع غوتنبرغ

في بداية القرن  30لرواد الدبلوماسية الدولية العامة، مثل الكاردينال ريشيليو ةالطريق الحقيقي
بعد من النظام السياسي القديم، فقاموا بإعادة أالسابع عشر في فرنسا، فقد ذهب الفرنسيون إلى 

في توظيف  اكبير   اجهد  قولبة الصورة الذهنية لفرنسا أكثر من أي قوة أوربية أخرى، وقد بذلوا 
ن الصورة الخارجية هي واحدة من المصادر الرئيسية لقوة أالسمعة الحسنة لبالدهم، ووجدوا 

األمة، وبلغت الدبلوماسية العامة الفرنسية ذروتها في عصر لويس الرابع عشر الذي قام بإنشاء 
ظهار العالمة الوطنية لفرنسا. سقاط الصورة وا    31الهوية وا 

الدبلوماسية العامة تركيا في عهد كمال بل األخرى التي اهتمت من الدو و   
، الذي قام بتغيير وجه بالده وهويتها، وبدأ بالسعي لتثبيتها على الطراز (1938-1923(أتاتورك

  32األوروبي، التي لواله لما بدأت تركيا باالندماج والتكامل مع أوروبا.
                                                 

ة تمركزت فى شمال كنعان، على طول المناطق الساحلية التي هى اليوم لبنان، سوريا، و حضارة قديم28
 فلسطين.

يوهان جوتنبرج: مخترع ألماني اشتهر باختراعه حروف الطباعة وتطويرها وبصفة عامة يعتبر يوهان مطور 29
 علم الطباعة

سنة  كارديناال. أصبح لويس الثالث عشرهو رجل دولة ورجل دين ونبيل فرنسي. كان وزير الملك الفرنسي 30
 1622ومن ثم أصبح سيد الوزراء لدى لويس الثالث عشر سنة  1622

31Jan Melissen, ed. The New Public Diplomacy Soft Power In International Relations 

)New York : Palgrave Mancmillan,2005.(, p3 
32Ibid ,pp3-4 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84
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فظهرت لدينا  ،هويات الوطنية وبناء األمةفي بداية القرن العشرين بدأ هناك تطور في الو 
ا تجاه المجتمع الداخلي، للمحاولة للتواصل مع ا مباشر  ا تحدي  تشكللتان الفاشية والشيوعية ال

ومحاولة  اطار أفكارهمإا لتوسيع تالجماهير األجنبية عن طريق القوى الديمقراطية، حيث سع
فهذه العملية كانت دبلوماسية عامة بال  ،اوأهدافهم أيديولوجياتهماجذب شعوب العالم لتبني 

 . 33شك
الجتياح العقول والقلوب ولزراعة "الصورة المحترفة"  يوكانت معارك القادة السياسيين ه

ومن هنا بدأت أهمية ما يطلق عليه اآلن "القوة الناعمة"، في مجال الدراسة  ،خارج الحدود
 34األكاديمية الجديدة الظاهرة في السياسة الدولية.

ن استخدام المصطلح اتضح قبل هذا العام، ففي منتصف الحرب العالمية األولى أإال 
لجنة المعلومات الشعبية  (1953-1945) ترومانهاري  نشأ الرئيس األمريكي أ ،1917عام 

 35.أو العامة التي كانت تهدف إلقناع العالم بنبل أهداف السياسة الخارجة األمريكية
فرانكلين نشأ الرئيس األمريكي أ ، فقد1942الثانية  خالل الحرب العالمية ماأ
"،  "Foreign Information Serviceخدمة المعلومات الخارجية  (1945-1933)روزفلت

سيا للتصدي آالتي كانت تبث مجموعة من األخبار المؤيدة للواليات المتحدة في كل من أوروبا و 
  36.للدعاية األلمانية واليابانية
وقد  ،لتأثير على الشعوب األجنبية بعد الحرب العالمية الثانيةللمتحدة وسعت الواليات ا

ُأجريت معظم أنشطة المعلومات واالتصاالت عن طريق وكالة المعلومات األمريكية التي وضعت 
  37.يدي المدنيين لمكافحة انتشار الشيوعية ولمحاربة المد السوفييتيأهذه النشاطات بين 
ذا كان   11بعد أحداث  بشكل خاصباالهتمام قد حظي ية العامة مصطلح الدبلوماسوا 

ات القرن يستين يرجع إلى بشكل محددمصطلح الدبلوماسية العامة فإن  استخدام ، 2001 سبتمبر
لها داللة سلبية عقب  تصبحأو الدعاية التي أالماضي، واستخدم كبديل لمصطلح بروباجندا 

 . 38ستالينهتلر و  يمابنظ االحربين العالميتين وارتباطه

                                                 
33Ibid 
34Ibid 

35A Battle for Hearts and Minds: U.S. Public Diplomacy in the Cold War Middle 

East, Ursinus College, pp 9-13, Retrieved 2012/12/20 from: 

http://digitalcommons.ursinus.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=history

_hon                          
36Ibid 
37Ibid, pp38-40 

 .39-38 الدبلوماسية العامة،تايلور، 38

http://digitalcommons.ursinus.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=history_hon
http://digitalcommons.ursinus.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=history_hon
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 United States ) مريكية،وارتبط مفهوم الدبلوماسية العامة بوكالة االستعالمات األ

Information Agency)  مهمتها في نقل  التي استخدمته للتعبير عن 1953في عام
وكانت تهدف  .39ا عن الدعاية او "البروباجاندا"المعلومات األمريكية للشعوب الخارجية بعيد  

ي العام في الدول المختلفة للسياسات أإلى زيادة تفهم وتقبل الر  المات األمريكية أوال  وكالة االستع
ا لتعميق الحوار ما بين المواطنين األمريكيين والمؤسسات األمريكية ، وثاني  ينوالمجتمع األمريكي

العام ي أونظرائهم في الدول المختلفة، باإلضافة إلى زيادة فهم الحكومة األمريكية بتوجهات الر 
  40بالدول المختلفة وموقفهم من السياسة الخارجية األمريكية والتبادل الثقافي والتعليمي.

تأسيس معهد مورو في كلية فليتشر للقانون  كذلك معالمفهوم  وترتبط بدايات
، حيث استخدم إدموند 1956مريكية عام والدبلوماسية في جامعة تاتفس في الواليات المتحدة األ

 ندا الصادقة".  انها "البروباجأالمفهوم وكان يعبر عنها بجيليون هذا 
تضاءل دور وكالة المعلومات األمريكية إلى  1991وبعد تفكك االتحاد السوفييتي عام 

 . 41ودمجت مع وزارة الخارجية األمريكية  1999ن ألغيت عام أ
 ،مةتعزز االهتمام األمريكي في الدبلوماسية العا 2001سبتمبر  11وبعد أحداث 

فأصبحت  ،في حربها ضد اإلرهاب اصبح النضال ضد األيديولوجيات المتطرفة حاسم  أو 
الدبلوماسية العامة قضية أمريكية مركزية لتحسين صورة الواليات المتحدة األمريكية لدى 

  42الشعوب.
 ان هذه األحداث جعلت الدبلوماسية العامة محور  إف سبتمبر 11حداث أوبالعودة إلى 

مثل كندا ونيوزلندا واألرجنتين وحتى منغوليا،  ،وزارات الخارجية في العديد من البلدان في ي ارئيس
فقامت تلك الوزارات بتطوير عملها في مجال الدبلوماسية العامة من منطلق ارتفاع أهمية القوة 

أداة من أدوات مجرد كثر من أالناعمة في العالقات الدولية، فأصبحت الدبلوماسية العامة 
داعية  ،في ممارسة السياسة الخارجية اضروري   ااسة الخارجية، وتجاوزتها لتصبح نسيج  السي

للتعاون والشفافية عبر الحدود الوطنية، وتمارسها الدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء من 
كانت ديمقراطية ام أا طبيعة النظم السياسية سواء الواليات المتحدة إلى بلجيكا، ومتجاوزة أيض  

فتمارسها النرويج مثلما تمارسها  غناهاتاتورية كالصين وسنغافورة، ومتجاوزه فقر الدول أو ديك

                                                 

 .5،خطاب الدبلوماسية الشعبية معتز عبد الفتاح وآخرون، 39
 24 ,الدبلوماسية العامة، معتز عبد الفتاح40

41Ibid 

42Nakamura and Weed, U.S. Public Diplomacy, p 3 
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ن الدبلوماسية العامة ال تقتصر على الدول أوبهذا نرى  43فقر دول العالم.أثيوبيا التي تعد من أ
 الضعيفة والفقيرة.و القوية والعظمى والغنية بل وتمارسها الدول الصغيرة 

اهتمام  مثال:ا االهتمام بالدبلوماسية العامة، وعلى سبيل المن العالم فقد بدأ حديث  أما في الجنوب 
، فأعطيت أولوية قصوى 2002بالدبلوماسية العامة بعد انفجار بالي عام  إندونيسياالحكومة في 

ا ضد ا واقي  وحظيت باهتمام على مستوى مجلس الوزراء، لتشكل درع   ،للدبلوماسية العامة
 44.اإلندونيسيللتعامل مع األزمة الحادة في القطاع السياحي و  ،اإلرهاب

ضرورة البدء بتحسين صورتها الدولية، فقد  أيضا  دركت أباإلضافة إلى باكستان التي 
وتشوهت  ،واجهت اإلهمال خارج أقاليمها بسبب مشاكل األمن ودعم تنظيمات مثل" طالبان"

 ،تحت مسمى" الدول المتشردة والمنبوذة"صورتها الخارجية بسبب التطرف اإلسالمي، وصنفت 
ثر وجهات النظر األجنبية على بالدهم، والخسارات أدرك القليل من الدبلوماسيين فيها، أهمية و أف

منها بسبب مشاكل الحدود مع الهند، وتنامي القوة النووية، وحرمانهم من شبكة  االتي عانو 
 45انب.العالقات الدولية المنتظمة ومن االتصاالت مع األج

وعقب ظهور مواقع التواصل االجتماعي مثل  "فيسبوك: و "تويتر" و "يوتيوب" وانتشاره         
بشكل كبير بين سكان العالم، استخدمت تلك المواقع كمنصات للدبلوماسية العامة، فساهمت في 

كما وساعدت في تعزيز العالقات بين  تنمية الشعوب والمجتمعات والتقارب فيما بينها، 
الطابع الديمقراطي لنظامها وسياستها،  إلضفاءفاستخدمتها  الحكومات  لحكومات والشعوب، ا

   46ووسيلة من وسائل السياسة الخارجية لها.
 
( المواقع االجتماعية كأداة  2017_ يناير 2009) أوباماباراك  األمريكيفاستخدم الرئيس       

السياسي والتواصل مع الناخبين في حمالته  من ادوات الدبلوماسية العامة من اجل كسب الدعم
عن طريقها،   األمريكيةوقام بنقل السياسية الخارجية للواليات المتحدة   ،االنتخابية وفترة حكمه

لتحسين صورة الواليات المتحدة في الخارج، عقب تراجعها في والية جورج بوش وانخفاض ثقة 
، اإلسالميا  إلى توسيع نطاق شعبيته مع العالم العالم بسياسات الواليات المتحدة، فسعى اوبام

وركز على مجاالت التعليم والتنمية االقتصادية واالقتصادية والعلوم والتكنولوجيا وتشجيع الحوار 

                                                 

43Melissen. The New Public Diplomacy , p8 
44Ibid, p10 
45Ibid, p12 
46Harris, Britney "Diplomacy 2.0: The Future of Social Media in Nation 

Branding," Exchange: The Journal of Public Diplomacy:  Vol. 4: Iss. 1, Article 3. 

(2013)  
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 األقناعوالنقاش بين الواليات المتحدة والجمهور األجنبي، وتوضيح المفاهيم الخاطئة عن طريق 
  47وعرض الحقائق.

 األجنبيبالجمهور  األمريكيةفي ربط الحكومة  إيجابيالتواصل االجتماعي دورا فكان لوسائل ا    
لقدرتها على  األمريكيةالدعاية  أشكاللتسهيل مصالح الواليات المتحدة في الخارج، وشكل من 

 48.الوصول السريع للجماهير وتبادل المعلومات وتعزيز الشفافية
خالل كارثة الزلزال الكبير  2011يابان عام كما ساعدت  وسائل التواصل االجتماعي ال    

دور  "تويتر"الذي ضربها  والتسونامي الذي لحقه،  في طلب المساعدة العاجلة،  فكان لموقع 
حصر عن طريق عرض مناطق الكارثة  والتواصل مع المجتمع الخارجي و  اإلغاثةبارز لجهود 

ساعد فرق االنقاذ والدعم الخارجي مما  ،وطلب المساعدة واحتياجات الضحايا اإلصاباتاعداد 
 49من توفير االغاثة لهم. 

 ب الفرق بين الدبلوماسية العامة والرسمية  -1-2
توصف الدبلوماسية التقليدية بأنها الوسيلة الرسمية السلمية التي يستخدمها رؤساء 
ا دبلوماسية النخبة، فيما ترك ز الحكومات لالتصال ببعضهم، والتي قد يطلق عليها أيض 

الدبلوماسية العامة على الطرق التي تستخدمها الدول أو المنظمات الدولية لالتصال بالمواطنين 
في المجتمعات األخرى، عن طريق الحوار وتبادل المعلومات لتحقيق أهداف السياسة الخارجية 

 . 50للدولة
عبي ويعرف الدبلوماسي األمريكي كريستوفر روس الدبلوماسية العامة بأنها الوجه الش

للدبلوماسية التقليدية، فهي فن يمكن من خالله الحصول على تأييد قطاع مستهدف من الشعوب 
 51األجنبية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للحكومة. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
47Ibid  
48 Ibid 
49Ibid  
50Nancy Snow and Philip Taylor ed, Rutledge Hand Book of Public Diplomacy, (New 

York : University of Southern California,2008), p12 
51Leonard, Mark, Public Diplomacy.( London: The Foreign Policy Centre, 2002), p1. 
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 52جدول الفرق بين الدبلوماسية العامة والرسمية.

  
 

Nancy and Philip Taylor, Rutledge Hand Book, p8 
العامة عن الرسمية، بحيث تهتم األولى في العالقات مع المنظمات  وتختلف الدبلوماسية

غير الحكومية واألفراد والمؤسسات، والثانية هي المسؤولة عن الحفاظ على العالقات الرسمية 
 . 53السياسية واالقتصادية والتجارية

(، فإن G-G) وبينما تقوم العالقات الدبلوماسية الرسمية التقليدية بين الحكومات
(، وظهر في اآلونة G-Pلدبلوماسية العامة التقليدية تقوم بين الحكومة والجماهير العالمية )ا

وهي الدبلوماسية  ،األخيرة تحول كبير في هذه الدبلوماسية التي أثرت في السياسة الخارجية للدول
(، وجرى هذا التحول بسبب تطور قطاع تكنولوجيا االتصاالت P-P) من الشعب إلى الشعب

ما زاد في مشاركة الجماهير في صنع السياسة الخارجية عبر الحدود  ،ق تبادل المعلوماتوطر 
 54الوطنية.

ويبرز هنا أن الفرق بين الدبلوماسية الرسمية والعامة واضح، فالرسمية هي التي تعني 
هدف بالعالقات بين ممثلي الدول أو الجهات الفاعلة الدولية األخرى، أما الدبلوماسية العامة فتست

عامة الناس، في المجتمعات األجنبية، والجماعات غير الرسمية والمنظمات واألفراد، فتعاريف 
ا بأنها فن حل الخالفات الدولية بالطرق السلمية، أو هي  الدبلوماسية الرسمية كما ذكرنا سابق  

                                                 
52Nancy and Philip Taylor, Rutledge Hand Book, p8 
53About U.S. Public Diplomacy, Public Diplomacy. org, Retrieved 2/4/2016 from :

http://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6 
54Nancy and Philip Taylor, Rutledge Hand Book, p7 

http://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6
http://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6
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ين لها، أو عملية العالقات الدولية بين الدول صاحبة السيادة من خالل وسيلة معتمدة لدى الممثل
إدارة العالقات الدولية عن طريق المفاوضات، إال أن هذه التعريفات للدبلوماسية الرسمية ال تأخذ 
بعين اإلعتبار التحوالت في البيئة الدولية واتساع العدد في الالعبين الدوليين بعد عصر العولمة 

ل الدبلوماسية، كما أن في تلقي الرسائ ون شاركيوما بعد الحداثة، فهناك عدد كبير من الناس 
 55نفتاح والتعاون عبر الحدود الوطنية". نجاح الدبلوماسية وفق روبرت كوبر تعني" اال

فيرى بعض المنظرين بأنها شر ال بد منه  ،واختلفت اآلراء حول أهمية الدبلوماسية العامة
اب المدرسة وهي مجرد تكتيك إضافي لدعم الدبلوماسية التقليدية وسياسات الحكومات، أما أصح

ندماج الثانية فيقولون إن الدبلوماسية العامة "سياق لكيفية تفاعل األمم مع بعضها البعض لال
 تبادل المعلومات والثقافات وتشكيل الرأي العام". و 

وبهذا تقوم الدبلوماسية التقليدية بإقامة العالقات بين الدول عن طريق التفاعل بين 
 ،من الخصوصية والسرية اعالي   اوتتطلب قدر   ،زارات الخارجيةوتعتمد باألساس على و  ،الحكومات

 لى الجماهير.إما الدبلوماسية العامة فهي عملية منفتحة تهدف للوصول أ
 
 القوة الناعمة 1-3 

مفهوم القوة الناعمة قد صيغ ألول مرة في مطلع التسعينيات على يد جوزيف صيغ 
لصلبة "العسكرية" في فترة ما بعد الحرب ا قوةللا ، وتطور هذا المصطلح ليصبح موازي  56ناي

ف ناي القوة الناعمة على أنها "قدرة أمة معينة على التأثير في أمم أخرى وتوجيه وعر   57الباردة،
ا إلى جاذبية نظامها االجتماعي والثقافي ومنظومة قيمها وذلك استناد   ،خياراتها العامة

 58ديد."ومؤسساتها، بدل االعتماد على اإلكراه والته
والدبلوماسية الرسمية  ،الثقافة الشعبية :وهذه الجاذبية يمكن نشرها بطرق عدة منها

 59ومجمل الشركات والمؤسسات التجارية العاملة. ،والعامة، والمنظمات الدولية
"القوة الناعمة تتلخص في القدرة على  :ويمكن القول حسب الباحث رفيق عبد السالم

بحيث يرغب اآلخرون في فعل ما ترغب به القوة المهيمنة دون  ،يناالحتواء الخفي والجذب الل
                                                 

55Melissen jan, The New Public Diplomacy , p5 

وهو  أستاذ علوم سياسية بجامعة هارفارد، وعميد  سابق في كلية  جوزيف ناي:  صاحب نظرية القوة الناعمة56
كيندي للحكومة األمريكية، يرأ س أمريكا الشمالية باللجنة الثالثية،  كما ويعمل  مساعد وزير الدفاع للشؤون 

 يس مجلس االستخبارات الوطنياألمنية الدولية، ورئ
 41، الدبلوماسية العامةتايلور، 57
  9(،2011)بيروت: مؤسسة االنتشار العربي،  الواليات المتحدة بين القوة الناعمة والصلبةرفيق عبد السالم، 58
 المرجع السابق59
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". فالقوة الناعمة تأتي من جاذبية النموذج الدولي وما يمتلكه 60الحاجة إلى اللجوء للقوة والعنف
 61من قدرة التأثير واإلغراء لدى النخب والجمهور الخارجي على السواء.

لعامة والقوة الناعمة، أن األولى قد تتضمن ولعل أحد الفروق األساسية بين الدبلوماسية ا
رسائل موجهة بشكل مباشر لشرح سياسات وأفكار معينة من قبل الجهة التي تمارس هذه 
الدبلوماسية، خصوصا  في مجال العالقات الثنائية للبلدين المعنيين، ولكن القوة الناعمة تعنى 

ها من أجل شرح سياسات والتأثير بتقديم الذات وبتشكيل صورة إيجابية عن الذات، أكثر من
 المباشر في فئات معينة لتحقيق أغراض واضحة ومحددة.

وحديثا تم استحداث مفهوم القوة الذكية التي تعد الحل الوسط ما بين القوة الناعمة 
والصلبة، فيعرف ناي القوة الذكية "على أنها عملية الجمع ما بين عناصر القوة الناعمة والقوة 

  62نحو يعزز قدرة الدولة على التفاعل مع المجتمعات الخارجية بفعالية وكفاءة."الصلبة على 
"إن القوة الذكية تتلخص في القدرة على الجمع بين القوة الصارمة وقوة الجذب الناعمة 
في استراتيجية واحدة ناجحة. وبصورة عامة، كانت الواليات المتحدة ناجحة في التوصل إلى هذه 

 .يضيف ناي 63لحرب الباردة؛ وفي أوقات أقرب إلى يومنا"التركيبة أثناء ا
لكنها بحاجة  ،ن القوة الذكية أصبحت اليوم ضرورية للحفاظ على األمن القوميأويرى "

 64.لحمالت قوية في االتصال والخطاب واإلقناع"
حيث  ،وكانت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون أول من لوحت بهذا المصطلح

كية التي ينظر يواشنطن بحاجة إلى اعتماد استراتيجية القوة الذكية لتجديد القيادة األمر قالت إن 
كية في الحرب في العراق وأفغانستان. ورأت يإليها على أنها تراجعت مع تورط القوات األمر 

كية، من دبلوماسية يكلينتون أن القوة الذكية تعني استخدام مختلف أنواع القوة والموارد األمر 
ضائية وثقافية، من دون استبعاد اللجوء إلى القوة العسكرية حسب الحاجة والمصلحة وق

  65األمريكية.

                                                 
 المرجع السابق60
 10المرجع السابق، 61

62Ernest Wilson, "Hard Power, Soft Power, Smart Power," The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science", (2008),pp110-115 
، من : 20/4/2016جوزيف ناي، أمريكا واستعادة "القوة الذكية"، مجلة دراسات، استرجعت بتاريخ 63

//www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/496.htmhttp:  
64Wilson, Hard Power, Soft Power. 
65Hillary Clinton,  Redefining American Diplomacy and Development, Foreign 

Affairs, Retrieved 20/3/2016 ,from :https://www.foreignaffairs.com/articles/north-

america/2010-11-01/leading-through-civilian-power  

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/496.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/496.htm
https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2010-11-01/leading-through-civilian-power
https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2010-11-01/leading-through-civilian-power
https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2010-11-01/leading-through-civilian-power
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والواقع أن  هناك مصطلح يرتبط بطريقة وثيقة بمصطلح ومفهوم القوة الناعمة، هو 
من خالل البحث عن المرادف العربي للكلمة اإلنجليزية و ، (Nation Brand) األمم توسيم

(Brandللمعنى ) ال نجد ما يقابل هذه المصطلح المستحدث  ،المصطلحي وليس المعنى الحرفي
هذا . وفيما يتعلق بالدبلوماسية، استخدم و الماركة لوصف منتجاتأا العالمة والذي يعني لغوي  

كي يدل على مسار  (،Nationاألمة )، بالترافق مع مصطلح المصطلح في اللغة اإلنجليزية
 66اجتماعي واقتصادي.و فكري و حضاري و ثقافي بعد  يفكري عميق ومعقد ذ

 ، 67(Anholtولت")هيعود الفضل في هذا المصطلح المستحدث الى المفكر "سايمون ان
مستشار للحكومة البريطانية، وكانت الغاية من المصطلح ك اعام   20الذي عمل ألكثر من 

ا، ومدى تأثير هذه الميزات معرفة المزايا الثقافية واالقتصادية والحضارية التي تتصف بها دولة م
على سمعتها المكتسبة أو األمة وتطبيقها على الدبلوماسية العامة ورؤية مدى االنعكاسات 

 68الناتجة عنها في عالقاتها الدولية.
 ،عدة تطبيقات فيما يعرف بالدبلوماسية العامة 1996لقد حصد مصطلح توسيم األمم في العام 

 Field of Nation Brandingفي العام ذاته مصطلح، ) انهولت وذلك عندما أنشأ الدكتور

and City Branding م المكان وتوسيم األمة، وكان هذا ي( التي بين فيها الفرق ما بين توس
العام هو بمثابة ثورة إعالمية عملت الكثير من الدول والشركات ورجال األعمال على تنفيذ 

ة وتشجيع الصادرات واالستثمار األجنبي المباشر االستراتيجيات الالزمة لرفع القدرة التنافسي
 69والسياسات التعليمية.

 Nationيز وعدم الخلط ما بين )يأنه يجب علينا التمإلى ولت" هوقد نوه الدكتور "ان

Branding( والمصطلح األصلي )Nation Brand ن المصطلح األول ينطوي على إ(، حيث
فإنها بإمكانها من خالل  ،ية عن السمعة الدولية لهاوعود كاذبة إذا افترضنا أن األمة غير راض

التالعب بأساليب التسويق خلق السمعة البديلة المرجوة، ونحن نعرف هنا أن هذه المصطلح 
وال يمكن خداعها فهي كلمة  ،االتسويقي يتجلى في وعد كاذب ألن األمة تعرف ماهيتها جيد  

                                                 
66Keith Dinnie , Nation Branding Concepts, Issues, Practice (Oxford: Butterworth-

Heinemann,2008.) pp16-17 
مون انهولت: مستشار سياسي بريطاني مستقل، يعد "األب لمفهوم توسيم األمة" ويساعد الحكومات الوطنية ساي67

 واإلقليمية والمدنية بوضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز المشاركة االقتصادية والسياسية والثقافية مع البلدان األخرى.
68Ibid  

 .16/7/2013، صحيفة الرأي العام، nSuda Brand، توسيم السودان عصام إدريس إبراهيم69
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بعكس المصطلح األول  ،لى الحقيقة وراء الخبردعائية تعتمد فقط على الوسائل اإلعالمية، ال ع
 70في جميع العالم. هاالجميع عن اي يعرفهتالتوسيم الذي يعتمد على السمعة الحقيقة لألمة ال

يكون الهدف منه قياس  ، حيثالعملي والنظري  ينفيتمثل في المجالاما توسيم األمة 
دارة وبناء السمعة للدول المراد توسيمها و ترسيخ صورة ذهنية مميزة وخلق هذه ن التوسيم هإ .وا 

جل اإلنتاج والتسويق أالصورة لكل المنتجات في أذهان األمم األخرى، التي فيها أهمية كبرى من 
ومن شأن التوسيم خلق مزيد من الظروف التي تشجع جلب االستثمار األجنبي  ،و المنتجأللسلعة 

 و األمم األخرى.أت سياسية مع الدول المباشر والتبادل التجاري السياحي، وحتى بناء عالقا
ا ألهميته واستخدامه لكن نظر   ،لى النهضةإمة ليس بالعامل الوحيد المفضي التوسيم لأل

الكبير في ظل التنامي الدولي السريع بسبب الظروف والعوامل التكنولوجية المتطورة التي جعلت 
جديدة أمام العالم واألمم كافة،  افاق  آاإلعالم ووسائل االتصال قرية صغيرة، والعولمة التي فتحت 

وهي صورة تترسخ في عقول األمم األخرى من الناس،  ،فالتوسيم يمثل صورة ذهنية لهذه األمة
 الذين بدورهم يندمجون لتلك الرسائل والصور، ليكونوا مستهلكين لتلك الصورة )مثل نموذج قطر

كما سأتناول في  سياسي عن طريق التوسيمالدولة الصغيرة حجما  وسكانا ، والتي جعلت لها وزن 
 71الفصل الثاني(، ويساهمون بصورة فاعلة في إنماء األمة وتسارع نموها.

وتسعى الدول لتكوين سمة األمة إما لغاية إعادة تشكيل الهويات الوطنية مثل دول 
ت التنافسية ا، أو لتعزيز القدراأوروبا الشرقية والدول التي استقلت عن االتحاد السوفيتي سابق  

للبالد، مثل الدول النامية، أو لتعزيز المصالح االقتصادية والسياسية مثل الواليات المتحدة 
  72فريقيا.إمة مثل جنوب وبريطانيا، أو لتغيير وتحسين صورة األ

راء المنظرين حول ترابط مفهوم سمة األمة آوبحسب الكاتب نواف التميمي، تختلف 
ك من يرى أن سمة األمة تعتمد على االتصال األحادي لتشكيل صورة بالدبلوماسية العامة، فهنا

بينما الدبلوماسية العامة تعتمد على التواصل الثنائي القائم على تبادل  ،ذهنية إيجابية للبلد
مة هو مرئي وملموس، فأسلوب تكوين سمة لأل ،في األسلوب االحوار، وهناك من يرى اختالف  
عامة رمزية وسلسة. لكن بالرغم من تلك االختالفات ما بين فيما أساليب الدبلوماسية ال

بهدف  ،ن هناك إمكانية الدمج بينهماأالدبلوماسية العامة وتوسيم األمة بحسب التميمي، إال 
ن تكون الدبلوماسية العامة أخر ومضاعفة كفاءته وفعاليته، وبهذا يمكن استفادة كل منهما من اآل

                                                 
70Ying Fan, “Ethical Branding and Corporate Reputation”, International Journal, 

Volume 10, Number 4, ( 2005), pp2-4    
71Kyung Mi Lee, Nation Branding and Sustainable Competitiveness of 

Nations,(.University Of Twente Phd Thesis,2009) , pp2-4  
)الدوحة: أوراق نواف التميمي، الدبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية النظرية والتطبيق على نموذج قطر 72

 56(، ،2012الجزيرة، 
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ف االتصال الخارجي الموجه للجماهير األجنبية، وتوفر تغطية كثر استراتيجية، وتتوحد أهداأ
ألن فعاليات توسيم األمة تستقطب اهتمام وسائل  ،إعالمية داخلية وخارجية إضافية للدولة

  73اإلعالم.
كما يرى البعض أن مفهومي توسيم األمة والدبلوماسية العامة هما وجهان لعملة واحدة، 

فتوسيم األمة أساسها ترويج للدولة وتحسين صورتها  ،ق األهدافا لتشابه األرضية في تحقينظر  
 74في توسيم األمة. ةاألساسي الوسيلة الذهنية وسمعتها، ولهذا تكون الدبلوماسية العامة هي 
نه يمكن نشر الصور الذهنية للدول بنفس أويستند مفهوم توسيم األمة على افتراض 

توسيم األمة تقنيات االتصال والعالمات التجارية طريقة نشر المنتجات االقتصادية، وتستخدم 
والتسويق لتعزيز صورة البلد في الخارج، وبهذا تتشابه توسيم األمة بالدبلوماسية العامة من حيث 

 75الهدف النهائي وهو تعزيز صورة الدولة في الخارج.
 وتعمل عملية توسيم األمة على مكافحة التصورات السلبية والصور النمطية، ويعد
النموذج األلماني من النماذج الناجحة في تغيير الصورة الذهنية عنها عن طريق إنشاء حمالت 

تنشر في وسائل اإلعالم عن برلين وتبين أن ها مدينة الثقافة  اتشمل صور   ،1990في بداية عام 
 76واإلبداع لنفي الصورة النمطية السابقة المقترنة بماضيها النازي.

فهي تشمل اللغة والثقافة  ،ا أكثر من تبيان هوية األمةمة أبعاد  وتشمل عملية توسيم األ
 اومتجانس   اموحد   اعالمي   اوالتاريخ، ولهذا فهي تتعارض مع بعض وجوه العولمة التي أفرزت نظام  

  77بالهوية وساعية نحو اختفاء الثقافات المحلية والتقليدية والعادات االجتماعية والهويات.
الرياضة، و االستثمار األجنبي، و ة توسيم األمة مجاالت السياحة، كما تشمل أيضا عملي

الذي يتوجب التعاون ما بين القطاع الخاص المتمثل بمنظمات السياحة والثقافة  ،الثقافة والفنون و 
ليندمج توسيم األمة مع  ،ا إلى جنب مع القطاع العام "الحكومي"والرياضة والفنون جنب  

لوصول والتأثير في أكبر قدر من على اسالة موحدة فعالة وقادرة الدبلوماسية العامة وتشكل ر 
  78العالم.

                                                 
 44-40، الدبلوماسية العامةالتميمي، 73
  38المرجع السابق، 74

75Public and Cultural Diplomacy, Comparing Public Diplomacy and Nation 

Branding, Retrieved (10/12/2012), From: 

www.Publicandculturaldiplomacy4.wordpress.com  
76Ibid  
77Ibid  
78 Melissen jan, The New Public Diplomacy pp169-178 

http://www.publicandculturaldiplomacy4.wordpress.com/
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 Competitive Identity التنافسية" ات"الهويظهر مصطلح في سياق متصل 
وينبع من فكرة التقدم السريع للعولمة  ويعد تطوير له،   ،األمةتوسيم ل كامتداد  سايمون انهولتل

ت البلدان تتنافس من حيث المستهلكين والسياح والمستثمرين التي جعل اإلقليمية األسواقوظهور 
الرياضية والثقافة الدولية لتعزيز ممارسات الحكومات في جذب القبول لبلدانهم من قبل  واألحداث

وأن  بعض الدول حصل على سمعة جيدة أو سيئة، بسبب وضع أو  .األخرى شعوب البلدان 
ا، وهذا يؤدي أن بلدلن وشعوب ودول ربما لها أحداث حصلت في ماضي بعيد، ويصعب تغييره

ميزات تنافسية كبيرة، ال تحظى بإقبال وتفاعل دوليين ألنهم لم يوصلو نقاط قوتهم، فيما شعوب 
 أخرى تستفيد من شيء كان في الماضي، ولم يعد مطروحا  اآلن.

في وسط زحام اس الكثير من النمن أن   ، كما يوضحها أنهولت،بع فكرة الهوية التنافسيةنت    
ومع ان العالم اصبح سوقا  ، المدنوقتا كافيا للتعرف على ماهية  وشخصية العولمة، ال يجد 

واحدا فيجب على الدول التنافس مع الدول االخرى البعيدة عنها والمجاورة، ولهذا فهنالك عدة 
االول لدى مثل  تكوين االنطباع  ، مقارنة بدول أخرى،عوامل تؤثر على هويتها التنافسية

الجمهور الخارجي،  وطريقة سياستها الحكومية الداخلية والخارجية، وتروجيها لنفسها مستخدمة  
الدبلوماسية العامة ووسائل التواصل، وكيفية وعرضها لهويتها الوطنية. وهو ما يساهم بتكوين 

لمصطلح عن ورغم أن  أنهولت يتحدث في هذا ا 79أو سلبية لدى شعوب العالم. إيجابيةسمة لها 
تنافسية نحو الفرص والنجاح، فإن ه يمكن االستفادة من هذا المصطلح في وضع تنافسي/ صراعي 

اإلسرائيلية، حيث هناك اجتهاد دائم لتكوين صور جديدة ومحو قديمة، أو  –كما في الفلسطينية 
لرياضة الحفاظ على صور قديمة. فكما سيتضح من الفصل الرابع، يوجد في ذهن القائمين على ا

الفلسطينية، تقديم صور تمحو صور نمطية وسلبية عن الفلسطينيين وربطهم باإلرهاب. في 
المقابل، سنجد في الطرف اإلسرائيلي محاوالت الستمرار صورة الضحية؛ ضحية المحرقة النازية، 

 وضحية اإلرهاب.
 

 والعامة الرسمية الفلسطينية الدبلوماسية 1-4
 ،1948 عام بعد اإلسرائيلي واالحتالل فلسطين، أرض لىع البريطاني االنتداب تسبب

 دعاية ووجدوا التاريخ، خارج أنفسهم الفلسطينيون  فوجد الفلسطينية، الهوية وفقدان بضياع
 ظل في ودولتهم، بيوتهم من إخراجهم عن ناهيك وثقافتهم، هويتهم طمس تحاول كبيرة صهيونية

 . إقليمي و عربي ذلوتخا اإلسرائيلي، لالحتالل كبير عالمي دعم

                                                 
79Simon Anholt, “A new model for the Brand Management of Nations, Cities and 

Regions, Policy & Practice” - A Development Education Review, Issue 4 ,( Spring 

2007).  www.developmenteducationreview.com   

http://www.developmenteducationreview.com/
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 المتاحة، بالوسائل أرضه على حقهم إثبات أجل من قوتهم بكل الفلسطينيون  جاهد ولهذا
 االحتجاجية، واإلضرابات المدني كالعصيان والسلمية للمقاومة، العسكرية الحلول وافاستخدم
 ودبلوماسية ،ثنائية دبلوماسية كانت التي والدبلوماسية الفلسطينية، الفصائل بتشكيل والحزبية
 والدبلوماسي، الدولي القانون  قواعد وفق الدولية والمنظمات المؤتمرات ودبلوماسية شعبية،

ثبات العالمي الدعم لتحصيل  . الحياة يستحق شعب األرض هذه على أن وا 
 هذا وتعزز تأسيسها، بداية منذ الدبلوماسي الدور بلعب الفلسطينية، التحرير منظمة بدأت

 فتوحدت ،1969 عام المنظمة رئاسة عرفات ياسر الراحل الفلسطيني الرئيس متسل بعد الدور
 العربية الساحة على الدبلوماسي بالعمل وبدأ التحرير، منظمة راية تحت الفلسطينية المنظمات

 التحرير، لمنظمة العربية الدول تأييد كسب فاستطاع الماضي، القرن  من السبعينيات بداية
 الشرعي الممثل بأنها العربية، القمة مؤتمر في 1974 عام بالمنظمة العربي االعتراف وصدر
  80.الفلسطيني للشعب والوحيد

 هعن معروف ا وكان الفلسطينية، الدبلوماسية تطور في مركزي  دور عرفات لياسر وكان
 القالئل من وكان العالم، مستوى  على زيارات عدد أكبر صاحب وكان الفعال، الدبلوماسي نشاطه
 السجل وفي لذلك، ضرورة هناك تكون  عندما الواحد اليوم في أربع إلى دول ثالث يزورون  الذين

ل الدبلوماسي ا عرفات وكان زعماءها، خاللها التقى دول خمس عرفات فيه زار يوم ُسج   أيض 
 أنفسنا عن التعبير في فرصتنا هذه" إن يقول وكان لحضوره، دولي أو إقليمي مؤتمر أي يستغل
ثبات   81."أرضنا على احقن وا 
 للشعب ا  ووحيد ا  شرعي ممثال  " ف.ت.م"بـ المتحدة لألمم العامة الجمعية اعترفت 1974 عام وفي

 انطالق أتاح حيث الفلسطينية، الدبلوماسية نجاح عام هو العام هذا واعتبر  الفلسطيني،
  82.األوروبية الساحة إلى الفلسطينية الدبلوماسية

 هذه أدوات من كأداة واإلعالم العامة، دبلوماسيةال التحرير منظمة واستخدمت
األوروبية سابقا )االتحاد االوروبي  الجماعة دول مع اإلعالمية نشاطاتها فكثفت  الدبلوماسية،

 مؤتمر بإقرار الدبلوماسية تلك وانتهت األوروبية، اليسارية األحزاب لدى تجاوب ا والقت اليوم(،
 تقرير في الفلسطيني الشعب حق أكد الذي ،1980 عام البندقية بإعالن األوروبية القمة

 الشرق  في الصراع تسوية جهود في الفلسطينية التحرير منظمة إشراك وضرورة المصير،
                                                 

المؤلف غزة، ،) 1997-1897وماسية واالستراتيجية في السياسة الفلسطينية طالل ابو عفيفة،  الدبل80
 134-133(، 2000للنشر،

معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات رام هللا: ، )مفهوم وممارسة الدبلوماسية تجارب محلية وفلسطينيةمجدي المالكي، 81
 31( ، 2007الدولية،

 .210المرجع السابق، 82
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 شعب قضية بل الجئين، مشكلة ليست الفلسطينية المشكلة بأن اعترف أنه كما 83األوسط،
 84.بحقوقه يطالب

 الدبلوماسية وتغلغلت الدبلوماسي، لالعم استثمار في فتح وحركة المنظمة واستمرت
 وزراعة تجارة من االقتصادية األدوات المنظمة واستخدمت اإلفريقية، القارة في الفلسطينية
 الدبلوماسيين بطرد الدول بعض قامت حيث وبشدة، اإلفريقية الدول تأييد فكسبت وصناعة،

  85.حدودها من اإلسرائيليين
 عام الثانية الفلسطينية االنتفاضة في بحجر بابةالد يقاوم الذي الطفل صورة وساعدت

 نوع ا الصورة تلك وعدت العالم، حول واسع مدى على الفلسطينية القضية انتشار على  ،2000
 جديدة دفعة على فلسطين بحصول وتسببت  ،الثانية الفلسطينية لالنتفاضة العامة الدبلوماسية من
الصورة السلبية التي شكلتها المقاومة المسلحة في بالرغم من  86.الدوليين والدعم التعاطف من

 المجتمع الدولي انذاك.
 السلبي، دون  اإليجابي الدبلوماسي التمثيل السابقة المراحل في التحرير منظمة ممارسة الحظيو 

قامة الدبلوماسية البعثات إيفاد بمعنى  الدبلوماسية البعثات استقبال على المقدرة وعدم السفارات، وا 
 .1994 عام الفلسطينية السلطة أقيمت أن إلى محتلة، دولة فلسطين لكون  نظر ا

 أدوات واستخدام بالعالم، االتصال بكيفية فلسطين العامة الدبلوماسية وساعدت
 87.قضيتها لخدمة والعالمية األدبية العامة الدبلوماسية

 إلهام درمص واالستقالل والعدالة الحرية أجل من المستمر الفلسطينيين نضال فأصبح
 88.أجمع العالم في الظلم ومقامة لالحتجاج، رمز ا الفلسطينية الكوفية وأصبحت الشعوب، لكل

 مثل ومواقفها، مقوالتها ويردد يعرفها العالم أضحى فلسطينية، ورموز شخصيات وبرزت
 ءواألدبا واألكاديميين والشعراء المثقفين من وغيرهم كنفاني وغسان درويش ومحمود سعيد إدوارد

  89.والسياسيين

                                                 
معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات رام هللا: ،)لتحرر الوطني التجربة الفلسطينيةدبلوماسية ارشاد توام، 83

 .7(، 2013الدولية،
 .233-232، الدبلوماسية واإلستراتيجيةابو عفيفة، 84
 69-68توام، دبلوماسية التحرر الوطني 85
 93-91المرجع السابق، 86
 2010،)رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت،لتشريعيةبعد االنتخابات ا الدبلوماسية العامة الفلسطينيةدالل باجس، 87
) 
 
 21عوض، الدبلوماسية العامة الفلسطينية، 88
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 وكان 90،"العالم خيال على تسيطر أن فعليك تفوز أن لقصتك أردت إذا"  سعيد فقال
 الشعب يحب العالم يجعل أن فاستطاع وحده، والتحيز واالتهامات التزوير على يرد سعيد

 من يناضل أرضه مسلوبة كشعب العالمية، األدبيات إلى الفلسطينية القضية وأدخل الفلسطيني،
 لغات إلى المترجمة بكتبه درويش، محمود الراحل الفلسطيني الشاعر واستطاع الحرية، أجل

 فدرويش 91.متميز بشكل اإلبداع على والقدرة الفلسطينية على الحضارة العالم يعرف أن العالم،
 تجربة جعلته ما والعائد، والمهاجر المبعد بأرضه، المتمسك والمواطن الفلسطيني، الالجئ مث ل

 الشعب معاناة لنقل وسيلة خير قصائده وكانت للعالم، بنقلها شعره ساعده فريدة عالمية نيةفلسطي
  92.الفلسطيني

 الفترات في العامة الدبلوماسية تجارب من الرسمية، الفلسطينية الدبلوماسية وتشكلت
 يالت البشرية الموارد وبعض المتواضعة، التفاوضية الخبرات بعض سوى  تكن لم التي السابقة
 السوري  الدبلوماسي السلك في الشقيري  أحمد كتجربة العربية، الدبلوماسيات بعض لصالح عملت

 الدبلوماسية أدوات 1972-1965 أعوام بين الفلسطينية الدبلوماسية واستخدمت 93والسعودي،
 تومنتجا الفلسطينية، الثورة وسينما واإلعالم والعمالية، الطالبية الخاليا على فاعتمدت العامة،
 الجاليات لعبت كما كالدبكة، الفلكلورية والعروض الفلسطينية والكوفية الفلسطيني الشعبي الفلكلور

 بشكل الدولية االتصاالت إجراء على فساعدت الصدد، هذا في مهم ا دور ا والعربية الفلسطينية
  94.وتفاعلية حرية أكثر

 دالل باجس الباحثة حسب ةالفلسطيني الوطنية السلطة لدى العامة الدبلوماسية وتتخلص
 الدول وفي واألمريكية، األوروبية والمدنية األهلية المؤسسات زيارة في ،2009 عام لغاية

يجاد نفسها تأطير على الفلسطينية، الجاليات مساعدة وفي القضية، على والمؤثرة الصاعدة  وا 
 للقادة زيارات وتنظيم الوطن، لصالح نفوذها الستخدام الوطن مع ووثيقة مباشرة عالقة

 95.الوطن جاليات وألبناء األهلية، والمؤسسات الُمْجت م عي ين
 بعد الفلسطينيين وعي على تدل التي المؤشرات برصد باجس دالل الباحثة وقامت

 الفضائية المحطات تزايد: فكانت العامة، للدبلوماسية وممارستهم الثانية التشريعية االنتخابات
                                                                                                                                            

 المرجع السابق89
 باجس، الدبلوماسية العامة90
 المرجع السابق91
 21عوض، الدبلوماسية العامة الفلسطينية، 92
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 تعمل التي الشعبية البؤر وانتشار الفلسطينية، بالرؤية الفلسطينية، ضيةالق تنشر التي الفلسطينية
 االجتماعي التواصل أدوات واستغالل اإلنترنت مواقع خالل من الفلسطينية، القضية نصرة على

صدار واليوتيوب، بوك كالفيس  الحكومة بأداء للتعريف الرسمية، والجرائد والكتيبات النشرات وا 
 األدوار، وتكامل الثقة لتعزيز الجمهور أمام والشعبي الرسمي صعيدينال على الدبلوماسي
 حول بالتخصص وتتسم والشتات الوطن في األهلية والمنظمات الهيئات بها تقوم التي والحمالت

  96.والحصار واألسرى  والجدار كالقدس معينة قضايا
 باجس، دالل الباحثة مع مقابلة في الشامي مفيد الدكتور الخارجية وزارة في السفير وقال

 الفلسطينية، التحرير منظمة ُأنِشئت أن منذ الفلسطينية، العامة بالدبلوماسية االستهانة يمكن ال إنه
 فقط، التعاطف وليس كافة المحافل في الدولي التأييد صعيد على الدبلوماسية نجحت فقد

 إلى عالية بنسبة إلسرائيل مؤيد من أوروبا موقف تغير أن المثال سبيل على واستطاعت
 في الفلسطينيون  وساعد الدولتين، بحل اإلقرار ثم ومن متعاطف مع القضية الفلسطينية، ثم لمؤيد

 مكان كل في الفلسطيني الشعب أن بمعنى الفلسطينية، والسياسة الفلسطيني الخطاب توحيد ذلك
  97.وقضيته قفهلمو  سفير ا فرد كل وأصبح الخارجية، سياستها في التحرير منظمة موقف تبنى

هذه الصورة اإليجابية للدبلوماسية الفلسطينية يقابلها تحفظات وانتقادات ممكنة أيضا ، 
 عام العامة الدبلوماسية في متخصصة وحدة الخارجية الشؤون  وزارة وعلى سبيل المثال أنشأت

 ،2012 عام شاويش أبو هللا عبد السابق الوحدة رئيس مع مقابلة الباحثة أجرت وقد ،2012
 انتهاء قرب الباحثة وحاولت 98.واألهداف االستراتيجيات وترتيب اإلنشاء طور في الوحدة وكانت
 تعرضت الباحثة لكن الوحدة، عن للمسؤولين الوصول من ،2017شباط في الرسالة هذه كتابة

 وال بعد، جاهزة ليست الوحدة أن عرفت حيث الرفض، القت ثم ومن المقابلة إجراء في للمماطلة
 االجتماعات لمحضر الوصول تستطع لم كما معلومة، بأي الباحثة إفادة عليها القائمون  ستطيعي

 . إنشائها حول
 الخارجية وزارة في العامة الدبلوماسية دائرة عن" غوغل" محرك على البحث وفي
 ما الوحدة، بتلك يتعلق خبر أي الباحثة تجد لم نشاطاتها، من ألي للوصول للمحاولة الفلسطينية،

ويشير باحثون، مثل دالل باجس، كما سيرد الحقا  لوجود فجوة بين  .معطلة تزال ال أنها يعني
 الدبلوماسيتان الشعبية والرسمية الفلسطينيتان.

 
                                                 

 35-34المرجع السابق، 96
 41-40المرجع السابق، 97
 شخصية/ رام هللا، عبد هللا أبو شاويش، مدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الشؤون الخارجية، مقابلة 98
5/12/2012 
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  والدبلوماسية الرياضية العامةالدبلوماسية العامة  السابقة في دراساتال 1-5

 شحيحة ونادرة، فالدبلوماسية العامة التعد الدراسات بشأن الدبلوماسية العامة الفلسطينية 
ا. وهناك عدد قليل من الدراسات التي اختصت بمفهوم حديث العهد فلسطيني   تزال مجاال  

دراسة بعنوان "الدبلوماسية العامة الفلسطينية" للمحاضر في  :منها ،الدبلوماسية العامة الفلسطينية
ماجستير لمعهد إبراهيم أبو لغد  اورسالت دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سمير عوض،

للدراسات الدولية، األولى للباحثة مزنة شهاب بعنوان: الدبلوماسية العامة الفلسطينية ما بعد 
، إلى إجراءات إفتاء محكمة العدل الدولية، أما الثانية فهي للباحثة دالل باجس 2كامب ديفيد 

 .االنتخابات التشريعية الثانية"بعنوان "الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد 
ستراتيجية الفلسطينية التي يمكن عناصر اال سمير عوض بين 2011،99في دراسته الصادرة عام 

أوال: تمسك الفلسطيني بأرضه رغم  ،أن تكون داعمة للدبلوماسية العامة الفلسطينية ومن أهمها
ود السلطة الوطنية الفلسطينية التي ا: وج. ثاني  ةمحاوالت االحتالل اقتالعه بالوسائل والسبل كاف

ا: التأييد العالمي من عوامل تثبت الفلسطيني بأرضه، ثالث   امهم   تعني آلية حكم ومؤسسات وعامال  
للفلسطينيين عبر المؤسسات الدولية والقانون الدولي وجماهير شعوب العالم لحقوق شعبنا 

ية فهو المجتمع المدني الفلسطيني عبر الفلسطين اإلستراتيجيةوحريته، أما العامل الرابع في 
ا للشعب الفلسطيني على الساحة ا أو معنوي  عالقاته الواسعة بالمجتمعات المتطورة والداعمة مادي  

ا: العالمية، ويتجلى هذا الموقف بحركات المقاطعة االقتصادية أو األكاديمية إلسرائيل. خامس  
ا في إيصال رسالة المجتمع الفلسطيني إلى رئيسي  ا حيث يلعب اإلعالم دور   ،استراتيجية اإلعالم
 المجتمع الدولي. 

ويستخلص عوض في ختام دراسته مدى انطباق الثورات العربية على الوضع 
مثلت  ،2011، في القاهرة أثناء ثورة يناير ن تجربة ميدان التحريرأالفلسطيني، فيرى بداية 
ب الفلسطيني في جدوى المثابرة والمقاومة ا للشعوب كافة بما فيها الشعظاهرة حضارية ودرس  

السلمية للظلم والطغيان وهو مطابق لمقاومة الفلسطينيين في الشيخ جراح وبلعين ونعلين 
 والمعصرة والنبي صالح وغيرها.

وتعد دراسة سمير عوض نواة ومقدمة للدراسات الفلسطينية في مجال الدبلوماسية العامة، 
ص مجاالت الدبلوماسية العامة الفلسطينية، فكانت شاملة التي يمكن التوسع منها وتخصي

في مجال العالقات الدولية. وربط عوض ما بين النظرية  ينللمصطلح كنظرية وعلم جديد
دبلوماسية عامة، خصوصا عندما أضحت "الحطة  توظفن القضية الفلسطينية أفوجد  ،والتطبيق

                                                 
 .الدبلوماسية العامة الفلسطينيةعوض، 99
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جمع. باإلضافة للشخصيات والرموز أعالم ا لالحتجاج ومقاومة الظلم في الالفلسطينية" رمز  
ن ويردد مقوالتها ومواقفها كإدوارد سعيد ومحمود درويش وغسان الفلسطينية التي يعرفها العالم اآل

ومما يميز هذه الدراسة انها ترى أن  الشعب الفلسطيني نفسه، ومجتمعه المدني،  كنفاني وغيرهم.
 يمكن أن يمارس الدبلوماسية الشعبية.  

دراسة الباحثة دالل باجس تحت عنوان "الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد  وفي
، قامت باجس بإسقاط نظرية الدبلوماسية العامة على الحالة 100االنتخابات التشريعية الثانية

ودور هذه الدبلوماسية في التعامل مع قضايا مصيرية للشعب الفلسطيني مثل حصار  ،الفلسطينية
ر عرفات، وفتوى محكمة الهاي، وحصار غزة، وتقرير غولدستون. حيث الرئيس الراحل ياس

وجدت من خالل استعراض النماذج السابقة أن هناك فجوة ما بين الدبلوماسية الرسمية والشعبية 
بسبب تفاقم وتضارب الرؤى والتوجهات ما بين المستويين الرسمي والشعبي في فلسطين، فكانت 

 -2006بعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام -ستها السياسة الرسمية في فترة درا
ن تكون قد وصلت إلى حد القطيعة بين الجماهير أأبعد ما تكون عن التأييد الشعبي، بل تكاد 

ا بسبب حالة االنقسام الفلسطينية ما بين حركتي "فتح" الفلسطينية والمستوى السياسي. )خصوص  
  .و"حماس"(

نه أالقطيعة ما بين المستويين الرسمي والشعبي، إال أن باجس وجدت وبالرغم من تلك 
ن أمن الممكن للدبلوماسية العامة الفلسطينية، أن تحقق أهدافها على المدى البعيد، خصوصا 

تقرير غولدستون،( هي و حصار غزة، و )فتوى محكمة الهاي،  ثالثة من النماذج التي درستها
 الستشاري لمحكمة العدل الدولية ال يسقط بالتقادم. قرارات لألمم المتحدة، والرأي ا

ومن خالل قراءة دراسة باجس ُيالحظ أنها قامت بتناول مفهوم الدبلوماسية العامة بشكل 
نظري ولم تركز على أدوات استخدامها األساسية بشكل مفصل وعام، كوسائل اإلعالم والثقافة 

 اأدواته ىحدإي تعد الدبلوماسية العامة تناعمة الوالرياضة وغيرها، ولم تركز على مفهوم القوة ال
ناي. وقد أشارت باجس "إلى ضرورة وجود دراسات مستفيضة حول  لمؤسس النظرية جوزيف اوفق  

  101الدبلوماسية العامة الفلسطينية لتغطية النقص الكامن في رسالتها."
، وكانت رسالة 2006 ا فهي للباحثة مزنة شهاب عامأما الدراسة الثالثة وهي األقدم زمني  

إلى إجراءات إفتاء محكمة  2ماجستير بعنوان الدبلوماسية العامة الفلسطينية "من كامب ديفيد 
  .العدل الدولية بشأن بناء الجدار اإلسرائيلي"

                                                 
  الدبلوماسية العامة الفلسطينيةدالل باجس، 100
 المرجع السابق.101
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هم األفكار ألقت الباحثة الضوء على أهمية الدبلوماسية العامة من خالل تناولها أل
قاط النظريات على الفترة الزمنية الواقعة ما بين مفاوضات كامب سإوالنظريات العالمية، وقامت ب

( إلى فتوى الهاي الصادرة عن محكمة العدل الدولية المنددة بشرعية 2000ديفيد الثانية )عام 
(. ورأت مزنة فشل القيادة الفلسطينية في ممارسة الدبلوماسية العامة خالل 2004الجدار )عام 

ن الدبلوماسية العامة الفلسطينية بحاجة إلى تفكير أالثانية، كما رأت وبعد مفاوضات كامب ديفيد 
جل الوصول إلى الدولة الفلسطينية أجديد، وهياكل لصنع القرار للضغط على الدول األجنبية من 

 المستقلة. 
وقامت مزنة بوضع عدة توصيات من أهمها أن تندمج الدبلوماسية العامة في السياسات 

نترنت بهدف تعزيز العالقات ية وبإشراف رئاسي، وضرورة تكثيف استخدام اإلالخارجية الفلسطين
مع الصحفيين الغربيين، باإلضافة إلى ضرورة دمج المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل 

مركزة على فلسطينيي الشتات في الدول األجنبية من  ،والشتات في عملية الدبلوماسية العامة
وابدت الباحثة وضوح تام  ا الختالطهم في الشعوب الخارجية.نظر   ،أكاديميين وأثرياء وغيرهم

 لمختلف تعريفات الدبلوماسية العامة ووضعتها في اطارها الصحيح.
ا، وتعد قطر ا فتعد تجربة الدبلوماسية العامة القطرية من التجارب األكثر نجاح  أما عربي  

ا من قناة "الجزيرة ون أن  هذا الدور استفاد كثير  ويرى كثير  ،اا إقليمي  من الدول األكثر فاعلية وتأثير  
 الفضائية"، إضافة لعوامل أخرى. 

وفي دراسة للباحث نواف التميمي بعنوان "الدبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية، 
 النظرية والتطبيق على نموذج قطر". 

ن توسيم أى التميمي "ربط التميمي ما بين الدبلوماسية العامة وتوسيم أو "سمة" األمة، فير 
يصال هذه الصورة لبقية دول  ،األمة هو التطبيق العملي لبناء صورة ذهنية نادرة عن بلد معين وا 

 ،السياحةو التجارة،  :. ويستخدم هذا التطبيق أدوات الدبلوماسية العامة102وشعوب العالم"
ابلة للنقل عبر قنوات وغيرها، بهدف جعل الهوية الوطنية ملموسة وقوية وق ،والرياضة ،عالمواإل

 االتصال.
وطبق التميمي نظرية الدبلوماسية العامة وتوسيم األمة على العديد من الواجهات التي 

الواجهة اإلعالمية المتمثلة بقناة و الواجهة السياسية،  :ومنها ،تتبعها السياسة الخارجية القطرية
حيث اختارت قطر  ،جهة الرياضيةالواو الواجهة اإلنسانية، و الواجهة االقتصادية، و الجزيرة، 

ا بعد نيلها حق استضافة بطولة كأس خصوص   ،الدبلوماسية الرياضية حتى تتواجد على الخريطة

                                                 
 الدبلوماسية العامة.التميمي، 102
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وهي المرة األولى التي تحظى بها دولة في المنطقة بهذا  ،(2022العالم لكرة القدم )مونديال 
 الحق. 

ا درع حماية، وبات من الصعب يعتقد "أن قطر تستخدم الدبلوماسية العامة لتوفر لنفسه
االعتداء عليها أو احتاللها أو تعرضها لخطر الضم أو االختراق دون تحرك الكثير من دول 

 . 103العالم ومنظماته األهلية والثقافية واإلعالمية"
ن قطر من التغلب على ن تعاضد القوة الناعمة القطرية مع دعم القوى الكبرى مك  أكما 

ا بالساحة الدولية يمكن اعتباره بالعمق ووفر لها مركز   ،والديمغرافية نقاط ضعفها الجغرافية
 االستراتيجي للدولة في حالة نشوب مواجهة مع أي من القوى اإلقليمية الكبرى.

ومن المقاالت باللغة اإلنجليزية التي تناولت الرياضة كدبلوماسية عامة وقوة ناعمة 
مكتب الشؤون التعليمية والثقافية تحت عنوان "ما هي  جديدة هي مقال وزارة الخارجية األمريكية،

والتي بينت أن الرياضة تساعد What is Sports Diplomacy"104?"دبلوماسية الرياضة؟ 
وتحاول جمع شعوب العالم من خالل المشاركة في  ،على تجاوز االختالفات الثقافية والسياسية

ر الرياضة ونبذ العنف والعنصرية والتفرقة، األلعاب الرياضية والعمل الجماعي والتوحد تحت شعا
واحترام قواعد اللعبة الذي يعكس االحترام المتبادل لالعبين المشاركين، ويتوفر خالل األلعاب 

 للحوار والتفاهم وانفتاح الحضارات المختلفة وتبادل الثقافة. االرياضية الدولية فرص  
تمهد العالقات الثنائية ما بين  وبينت الدراسة كيف استطاعت دبلوماسية الرياضة أن

وشاع هذا المصلح في  ،الصين والواليات المتحدة، بما عرف بدبلوماسية التنس أو"البنغ بونغ"
ات القرن الماضي لوصف التحركات واالتصاالت الشعبية وغير الرسمية، بين يات وثمانينيسبعين

الدولتين، وللتمهيد إلقامة عالقات  الصين والواليات المتحدة إلحداث نوع من تطبيع العالقات بين
 تي تطور تدبلوماسية رسمية، وبدأت تلك الدبلوماسية عن طريق مباريات في تنس الطاولة، وال

ا ا وتجاري  ن في إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بينهما تطورت ثقافي  اإلى أن نجحت الدولت
 جهة وانتهاج سياسة التعاون والتقارب. ا، وتمكن البلدان من تجنب المواا وتقني  ا وتنموي  واقتصادي  

 Sports Diplomacyوفي دراسة بعنوان "دبلوماسية الرياضة وآبارتهايد جنوب إفريقيا "

and Apartheid South Africa"105  للباحث ألكساندر الفرتي، من جامعة جنوب كاليفورنيا
ي السياسة الخارجية ينبع ن التاريخ الدبلوماسي الرياضي واستخدامه فأاألمريكية. يرى الباحث 

                                                 
 المرجع السابق103

104Bureau of Educational and Cultural Affairs, What is Sports Diplomacy ? Retrieved 

8/12/ 2012, from http://exchanges.state.gov/sports/diplomacy.html 
105Alex Laverty: Sports Diplomacy and Apartheid South Africa,2010, Retrieved 

20/5/2013 from https://theafricanfile.com/politicshistory/sports-diplomacy-and-

apartheid-south-africa/    

http://exchanges.state.gov/sports/diplomacy.html
https://theafricanfile.com/politicshistory/sports-diplomacy-and-apartheid-south-africa/
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خر، عن طريق عدة أساليب أولها استخدام االنتصارات من جهود األمة للمنافسة ضد اآل
فيمكن لألنظمة السياسية  ،الرياضية والدعاية من خالل تعزيز صورة عن االحترام والقوة والحيوية

ن تستخدم أفيمكن  ،ةن تكتسب الشرعية من النجاح الرياضي، أما األسلوب الثاني فهو المقاطعأ
الرياضة لحظر أو تجميد المسابقات الرياضية بين الفرق كوسيلة لالنتقام ضد سياسة أو نظام 
معين. واألسلوب الثالث المستخدم فهو الفوضى والعنف والسخط الشعبي في حدث رياضي من 

وربط  106أجل تسليط الضوء على قضية رياضية أو سياسية ومكافحة المشاعر العنصرية.
ابتداء  من سلسة القمة "الهوكي" ما بين  ،رض الواقعأالباحث تلك األساليب بأحداث حصلت على 

. أما أسلوب المقاطعة فتجسد في عدة أحداث أبرزها مقاطعة 1972كندا واالتحاد السوفيتي عام 
نظام الفصل العنصري الذي كان مقاما في  لدورة مونتريال بسبب  1976فريقية عام الدول اإل

احتجاجا على غزو  ،1980 عام باإلضافة إلى مقاطعة الدول الغربية لالتحاد السوفيتي ريقيا.اف
 األخيرة ألفغانستان. 

وبين الباحث التجربة التنزانية التي استطاعت توسيم األمة عن طريق الرياضة واستخدام 
الرياضة ما بين  دبلوماسية الرياضة لتوحيد شقيها والتحرر من االستعمار، فاستخدمت دبلوماسية

طار الدولة إتنجانيقا وزنجبار حيث ساعدت المهرجانات الرياضية والمباريات إلى توحيدهما تحت 
 األم تنزانيا. 

وبين في هذه الدراسة حالة دبلوماسية الرياضة  ،فريقياإوركز الباحث على حالة جنوب 
فريقيا، حيث تظهر أن إوب ا في إزالة نظام الفصل العنصري في جنوكيف لعبت دور   ،فريقيةاإل

ن آثار االستضافة الناجحة لكل أالرياضة لها دور حيوي في استراتيجيات الدبلوماسية العامة. و 
، كحدثين رياضيين 1996فريقية عام ، وكأس األمم اإل1995من كأس العالم للرجبي عام 

جنوب إفريقيا حق إعطاء بمهمين بحد ذاتهما، أدت إلى قيام االتحادي الدولي لكرة القدم "الفيفا" 
، وهنا يؤكد الباحث مدى تأثير الرياضة على الرأي العام 2010س العالم لعام أاستضافة ك

فريقيا كان بمثابة تتويج إالعالمي. أما السياسات الداخلية فتشير إلى أن كأس العالم في جنوب 
 .1994لإلنجاز الدبلوماسي الرياضي منذ ظهور حكم األغلبية في عام 

حيث مث لت الصور التي تم بثها للعالم خالل بطولة  ،تقل الباحث إلى دور اإلعالموان
كأس العالم للرجبي واحدة من اللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل انطباع العالم حول 

                                                 
حيث قامت منظمة أيلول األسود الفلسطينية باحتجاز ، 1972مثل حادثة األلعاب األولمبية في ميونيخ عام 106

 ةالفريق الرياضي اإلسرائيلي للمطالبة باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين .وأعادت هذه العملية القضية الفلسطيني
، ولكن مدى أثرها ونوعيته، يعتبران أمرا  بحاجة لتقييم معمق، فقد استخدمت العملية في أحيان هة العالمإلى واج

 . باإلرهاب، ما يجعلها تصنف أحيانا  باعتبارها دبلوماسية سلبية غير مجدية  نالفلسطينييكثيرة لوصف 
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لى إعادة جذب العالم من حيث المشاركة ليس على المستويات إجنوب إفريقيا الجديدة. وأدى ذلك 
نما السياسية واالقتصادية. وهذا ما أدى إلى تكوين السمة الوطنية لجنوب الرياضية فقط، إ

 فريقيا.إ
وفي اطروحة بحثية لدرجة الماجستير بعنوان توظيف الرياضة في السياسة الدولية، للباحث نادر 

بين قاسم أن األلعاب الرياضية أصبحت أداة هامة ومؤثرة في يد كل فرد بالعالم، بحيث  107قاسم،
ن يستغلها لصالح بلده، أو للضغط على حكومته، أو أن يكون سفير ا ويحمل رسائل يمكنه أ

 دبلوماسية للعالم عن طريق الرياضة.
 تجربته من بين حيث طاولة، تنس كالعب الفلسطينية، الرياضية المؤسسة في عضو ا قاسم ويعد 

 لها، الرسميين والممثلين الدول على تقتصر تعد لم والدبلوماسية الدولية السياسة بأن الشخصية،
 كبير بشكل ومؤثرين تقليديين غير العبين خلق الرياضية المجاالت مختلف في الكبير فالتطور

 لتشكل ذلك تخطت ولكنها المنافسة، على تقتصر الرياضية األلعاب تعد فلم الدولية، السياسة في
 .داخليةوال الخارجية سياستها تنفيذ في الرسمية غير الدول أدوات أهم أحد

 للدولة، السياسي الواقع على كبير بشكل تؤثر الرياضية األلعاب أن الدراسة وافترضت
 عن الدولية الدبلوماسية الساحة على تؤثر كما األفراد، لدى الوطني الحس تقوية على تعمل فهي

 تحسين إلى يؤدي ما الدول، بين واألفكار النظر وجهات على تقريب وتعمل المقاطعة، طريق
 .بينها عالقاتال

ودرس قاسم في أطروحته كيفية كون األلعاب الرياضية أحد العوامل الهامة في تحريك 
السياسة الدولية، وبين ضرورة دراسة األلعاب الرياضة كأداة لتحسين العالقات بين الدول، 
وتوصل لضرورة فصل الرياضة عن السياسية، لنتجنب اآلثار السلبية لأللعاب الرياضية على 

 سياسة، وعاد قاسم ليبين أن استنتاجه هذا ال يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بسبب اقترانال
 وأداة وسيلة تعد الرياضة إلى أن باإلضافة سياسية، كوحدات القدم منذ بالدول الرياضية األلعاب
 السلبية اآلثار باإلضافة إلى أن المختلفة. سياساتهم تنفيذ طريقها عن للسياسيين يمكن سهلة

 ضرورة وجد حيث المشكلة لهذه حلول تقتضي إيجاد السياسة في الرياضية األلعاب لتوظيف
 الرموز من إلى التقليل باإلضافة الرياضية، األلعاب في أساسي كالعب الدولة وجود من التقليل

 الدولية المنظمات على الكبرى  الدول قبل من سيطرة تكون  أال يجب أنه وجد كما السياسية.
 .أخرى  على دولة تهيمن ال لكي ة،الرياضي

 الرياضية، الدولية البطوالت في مشاركاته خالل من قاسم الحظ الخارجي الصعيد وعلى
 الشعب وقدرة قابلية إلثبات وتأتي الخارجية، سياستهم لخدمة الرياضة استخدموا الفلسطينيين بأن

                                                 
 (.2013معة بيرزيت، نادر قاسم، توظيف الرياضة في السياسة الدولية، )رسالة ماجستير، جا107
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 بأن بالخارج المتواجدة لفكرةا وتصحيح العالم، شعوب كباقي طبيعي بشكل الحياة على الفلسطيني
 أن قاسم وأضاف حروب، دون  العيش على قادر وغير بالحياة، يهتم ال الفلسطيني الشعب
 بشكل بدوره القيام على الفلسطيني السياسي النظام قدرة وتظهر الدولية، الشرعية تدعم الرياضة
   األصعدة كافة. على الدولة بناء على وقدرته طبيعي

اإليجابيات للرياضة لصالح القضية الفلسطينية، منها: إقناع العالم  ووجد العديد من
ثبات قدرة فلسطين على بناء دولة تمتلك بنية تحتية قوية، وتعزيز  بالنظام السياسي الفلسطيني، وا 

 الهوية الفلسطينية.
 النوايا حسن وتظهر العالم، دول مع إلى تحسين عالقاتها  الفلسطينية الرياضة تؤدي كما

 .الدول مع عالقاتها لتحسين الرياضة توظيف وتستطيع الدولة، هذه اهتج
ارتكز الباحث نادر قاسم على العموميات فلم يتعمق بحالة دولية بشكل مستفيض إلثبات 
فرضيته، وكان قاسم قد درس إيجابيات وسلبيات األلعاب الرياضية على السياسة الفلسطينية، 

 الرياضية األلعاب ى السياسة الفلسطينية، "بأن ممارسةفاستنتج انه من سلبيات الرياضة عل
 السياسية القضايا عن نظر وصرف إلهاء عامل الفلسطيني هو الشباب قبل من ومتابعتها
ولم يأخذ قاسم بباله كيفية استخدام جنوب إفريقيا للرياضة للتخلص من نظام الفصل  108الهامة"،

وحيد شقي الوطن عقب االستعمار، والعديد من العنصري، وكيفية استخدام تنزانيا للرياضة لت
 األمثلة األخرى.

أما السلبية الثانية فهي أنه في ظل االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة فإن 
هنالك حالة صدام وتنافس بين شقي الوطن رياضي ا لخدمة األهداف السياسية، والنجاح الرياضي 

 ام آخر. هو نجاح نظام سياسي مقابل فشل نظ
وهنا يجدر التنويه إلى أن االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، لم ينعكس على 

الرياضة الفلسطينية موحدة بين الضفة الغربية  بقيت ، ف109الحالة الرياضية بين شقي الوطن
)أثناء إعداد هذه األطروحة على  وقطاع غزة، باإلضافة إلى أن نائب رئيس اتحاد كرة القدم

-وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد عي ن  110هو إبراهيم أبو سليم من قطاع غزة، ل(األق
عبد السالم هنية عضو ا في المجلس  -نجل رئيس وزراء حكومة حماس السابق إسماعيل هنية

                                                 
 المرجع السابق.108
استرجعت بتاريخ  13/8/2015وكالة االنباء الفلسطينية"وفا"،" الرياضة الفلسطينية تكسر الحصار عن غزة، 109
 www.wafa.psمن  29/11/2016
صحيفة الحياة الجديدة، استرجعت بتاريخ  إبراهيم ابو سليم نائب رئيس االتحاد في حوار صريح،110
 http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=163686 من 29/11/2016
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باإلضافة إلى أن نوادي الرياضة في غزة تتبع جميعها لالتحاد  111األعلى للشباب والرياضة،
 لقدم.الفلسطيني لكرة ا

كما يالحظ من الدراسات السابقة أن ه ال يوجد دراسة تناولت الرياضة باعتبارها دبلوماسية 
عامة، في الحالة الفلسطينية، أو على األقل دراسة وظيفتها السياسية والدبلوماسية، سواء بشكل 

 واعي مقصود، أو ضمني غير مباشر، وهو ما ستفعله هذه األطروحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
"وفا"،  قرار رئاسي بتشكيل المجلس األعلى للشباب والرياضة بمنظمة التحرير، وكالة االنباء الفلسطينية111
 www.wafa.psمن  29/11/2016استرجعت بتاريخ 19/4/2011
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 الفصل الثاني: الرياضة في السياسات الدولية
مثلما ورد في الميثاق العربي  ،نسان الطبيعية"وصفت الرياضة بأنها "حق من حقوق اإل

 ،(4( الفقرة رقم  )33في المادة ) 2004أيار لعام  23لحقوق اإلنسان المنعقد في تونس في 
ق في ممارسة الرياضة البدنية تتخذ الدول األطراف كل التدابير الضرورية لضمان الح"

 ةمناسبة القمة السادسة عشر لوجاء انعقاد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  112ا للشباب"،وخصوص  
الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان التي نص عليها اإلعالن  تي أكدتال ،لجامعة الدول العربية
رعية الدولية وا عالن القاهرة وما جاء في ميثاق األمم المتحدة والش ،نسانالعالمي لحقوق اإل

   113لحقوق اإلنسان.
لى المدينة اإلغريقية الشهيرة "أولمبيا"، وهي إيعود الفضل في تأسيس األلعاب األولمبية 

الرياضة والسياسة في نفس بين و  ،المدينة التي مزجت ما بين الفكر العقائدي الوثني القديم
قبل الميالد، وكانت تعقد  776مدينة في العام الوقت، حيث بدأت تنظم األلعاب الرياضية في ال

أعوام، وتقام الهدن ما بين الدويالت والمدن المتحاربة في  4األلعاب األولمبية في المدينة كل 
حينها، وقد ساعدت األلعاب في تلك الحقبة على تحسين العالقات في داخل اليونان والحد من 

وقد تم تكريم  ذلك العصر،هم مراكز العبادة في أ من الحروب ولو لفترات قصيرة، وكانت "أولمبيا" 
  114ثينا.أفي مدينة  1869اليونان في أول دورة لأللعاب في العام 

في باريس الذي  ينأول من قدم الخطة والتقرير الرياضي ، 115البارون دي كوبرتان يعد
أقسام  ةتكون من ثالثد فيها إحياء الحركة األولمبية العالمية، والتي تالية التي يعاآل ماوضع فيه
  116رئيسية:

 : اللجنة األولمبية الدولية.أوال  
 ا: اللجان األولمبية الوطنية.ثاني  

                                                 
من  26/2017جعت بتاريخاستر  2004الميثاق العربي لحقوق االنسان، جامعة الدول العربية،112

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%

D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%

D8%A8%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A

7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf 
 المرجع السابق113
، مجلة الفلسفة الحديثة لأللعاب االولمبية القديمة والحديثة )دراسة إيديولوجية مقارنة(داهي عبد هللا،  هديل114

  213-210 ( 2011)، العدد الرابع، المجلد الرابع،علوم التربية الرياضية
مرة في  المؤسس الحديث لأللعاب األولمبية، وكان هو من كتب "القسم األولمبي" في العام الذي تردد ألول115

 1920عام  أنتويربأولمبياد 
 257،(2011)المجلد الثالث ، الموسوعة العربية،، األلعاب األولمبيةفؤاد حبش116
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 تحادات الدولية. ا: االثالث  
نسانية، وخلق لى األخوة اإلإكما قام دي كوبرتان بوضع ألوان العلم األولمبي والذي يرمز 

وترسيخ المفاهيم الحضارية واإلنسانية ما بين  ،فةالوئام والتقارب ما بين الثقافات اإلنسانية المختل
 117 .مختلف الشعوب

في  2000سبتمبر لعام  11الذي بدأ العمل به في  الدولي وقد جاء في الميثاق األولمبي
"يهدف الفكر األولمبي إلى إيجاد التربية الرياضية  ،(3نص المبادئ األساسية في الفقرة رقم )

من للمحافظة على كرامة آمع تشجيع مجتمع  ،يقة متناسقةالتي تخدم التطور البشري بطر 
و بالتعاون مع بعض أاإلنسان، ولتحقيق هذا الهدف تشترك الحركة األولمبية بصفة فردية 

  118."المنظمات األخرى لنشر السالم
 ،(6في الفقرة رقم ) الدولي ا في نص المبادئ األساسية للميثاق األولمبيكما ورد أيض  

من ة األولمبية هو المساهمة في بناء السالم من خالل الشباب الرياضي المثقف "أن هدف الحرك
طار الروح األولمبية التي تتطلب التفاهم المتبادل بروح إدون أي نوع من أنواع التعصب، وفي 

  119."الصداقة والتضامن واللعب النظيف
شتراك في كل "اال ،يمن الميثاق األولمبي الدول 4( الفقرة 2ا في المادة رقم )يض  أوجاء 

والعمل  ،والمحافظة على حقوق أعضاء اللجنة األولمبية الدولية ،األنشطة الهادفة إلى نشر السالم
  120."على محاربة أي نوع من أنواع التعصب الذي قد يؤثر على الحركة األولمبية

ن أوبدل  ، ليست بذات المثالية،لألولمبياد في الممارسة العمليةإال أن الفلسفة الرياضية 
 الغالبية العظمىيصبح الهدف منها مبدأ "ليس من المهم االنتصار بل المشاركة"، أصبح هاجس 

ن يتعرضون للكثير من و حتى صار الرياضي ،ن هو تحقيق الفوز بكل ثمن ممكنيلرياضيل
 121ر واضح في المفاهيم والقيم الرياضية. ي  الضغوط الجسدية والنفسية، وهو تغ

م وباعتبار  ة،الرياضة الدولية و السياسيبين لتداخل تحليال وأمثلة تاريخية لهذا الفصل  ُيقد 
عد الدبلوماسية الشعبية فإن  بُ تصل جميع العالم بسهولة وبشكل موحد،  " عالميةلغةالرياضة "

أساسي فيها، وبالتالي فإن  الحكومات تولي أهمية خاصة أحيانا  للرياضة أداة  لدبلوماسيتها 

                                                 
  .220-218،هديل داهي عبد هللا، الفلسفة الحديثة لأللعاب االولمبية 117
 ، استرجعت2000سبتمبر  11الميثاق االولمبي، اللجنة االولمبية الدولية، بدأ العمل به في 118

-http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2014/2/7/2014من  26/2/2017بتاريخ

635273361740630059-63.pdf 
 المرجع السابق119
 المرجع السابق120
  .220-218هديل داهي عبد هللا، الفلسفة الحديثة لأللعاب 121
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تحقيق تصدي للدبلوماسية الشعبية لدول أخرى تحاول استغالل وتوظيف الرياضة الشعبية، أو لل
استخدام الرياضة كأداء . ومن ذلك أهداف سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية لصالح الدول

وفي بعض  ،السيادة، باإلضافة الستغالل السياسيين للرياضة كأداء ضغط ومناورة إلثبات
 . سيطرة من خالل األنشطة الرياضيةاألحيان مفاوضات وفرض ال

، أوال أمثلة على توظيف الرياضة في السياسة الدولية، خصوصا  ما بين يتناول الفصل
عرضها في السياق العربي، وثالثا، أمثلة على توظيف الرياضة في  الدول الكبرى والعظمى، ثم

توسيم  لرياضة في عمليةالصراعات التحررية والمقاومة لالستعمار والتمييز، ورابعا توظيف ا
 ، وتحديدا  النموذج القطري.األمم

 
 الرياضة في سياسات الدول الكبرى  2-1 

، منذ العصور اليونانية لتحقيق األهداف السياسية والفكرية اتالخالف الرياضة أداة فياستغلت لقد 
في دورة على رأس وفد رسمي  هللدول، فقد استغل قائد اليونان القديم "جوكيس" أثناء وجود

يؤكد به ضرورة وحدة  ،لقاء خطاب تاريخي بين الحشودقبل الميالد إل 392األلعاب عام 
ما استغالل األولمبياد لنشر األفكار الثقافية فقد أالدويالت اليونانية، لتوجيه القوة باتجاه الفرس، 

ا من خيرة كبير   اا رسمي  ا في العصر اليوناني، فقد كانت كل دويلة يونانية ترسل وفد  اتضحت أيض  
قادتها ونبالئها وسياسييها، وكهنتها وخطبائها وشعرائها وفالسفتها، حيث كان المهرجان األولمبي 

ظهار القوة والعظمة والثراء.ا فسيح  ميدان     122ا لتبادل اآلراء وا 
يظهر منذ انعقاد الدورة السياسي بدأ تأثير األلعاب الرياضية وفي العصر الحديث 

أن األولمبياد سيكون حينها التصور السائد  على عكس، 1896لى فى أثينا سنة األولمبية األو 
استخدمت الرياضة كوسيلة دعائية ف، ساحة من ساحات التنافس الحر بين هواة األلعاب الرياضية

لى إ 1922ومثال على ذلك عندما قام "بينتو اندريا موسيليني" الحاكم إليطاليا ما بين العام 
وهو أحد  ،ايض  أالعديد من المناصب كرئيس للدولة اإليطالية ورئيس وزرائها الذي شغل ، 1943

للترويج للحزب  1934ستضافة كأس العالم لعام امؤسسي الحركة الفاشية اإليطالية وزعمائها، ب
  123الفاشي.

ا لتجمع نظر  . إذ بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةالسياسي للرياضة التأثير  دوازدا
األمم المتحدة ودورة األلعاب األولمبية،  اختلف أنحاء العالم في مكانين، وهمالشعوب من م

                                                 
  21(،1989الجامعة األردنية، عمان: )الرياضة في السياسة الدوليةكمال الربضي، 122
، 2014، العربي الجديد، (: إيطاليا تتو ج تحت تهديد موسوليني1الديكتاتورية وكأس العالم )احمد الفتحي، 123

 https://www.goo.gl/eDZtRv، 28/2/2016 استرجعت بتاريخ 
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ا ن األمم المتحدة ال تجمع سوى الحكومات، فكانت األلعاب األولمبية هدف  ألى إوبالنظر 
  124ا بين الشعوب.مللحكومات لنشر سياستها في

من ساحات  لتصبح ساحة ، في سياق الحرب الباردة،تطورت األلعاب الرياضيةلقد 
التنافس السياسي الدولي، وأداة من أدوات السياسة الخارجية، حتى اعترف اللورد كيالنين رئيس 

(، بأن التداخل بين السياسة واأللعاب 1980 - 19720) اللجنة األولمبية الدولية السابق
 125.يالرياضية أمر حتم

 
الرأسمالي السياسي، و الصراع األيديولوجي  ةبروز ظاهر  لعل كيالنين، كان يشير إلى

الصراع للرياضة، فوجد المعسكران األلعاب الرياضية  وانتقال هذاوالشيوعي، إبان الحرب الباردة 
ا للتعبير عن الصراع األيديولوجي، بتوظيف تلك األلعاب إلظهار تفوق ا مناسب  الدولية ميدان  

)وهى أول  1952 ية سنة" لأللعاب األولمبيولذلك شهدت دورة "هيلسنك ،أيديولوجية كل معسكر
  126تي.يا بين الفريقين األمريكي والسوفيا شديد  ( صراع  يتيدورة يشارك فيها االتحاد السوفي

ي أيتي على المرتبة الثانية في ذات الدورة، لم يظهر يوعقب حصول االتحاد السوف
قبول  وارفضي العام أن أصوات الجماهير األمريكية والر أال إمريكي رسمي لهذا الفوز، أاهتمام 

رسال  واهذا الوضع، وطالب لى المنافسات إقوى فرقها أالحكومة األمريكية بتطوير الرياضة وا 
 127الدولية.

فدفعت تلك النتيجة السوفييت الستخدام الرياضة في الدعاية لتحقيق أهداف الدولة، 
المتحدة ز الرياضي. وفسرت الواليات الكثير من الصداقات مع الدول من خالل التمي   واوحقق

  128من القومي األمريكي ولنظامها وأفكارها.نها تهديد لألأحداث على األمريكية تلك األ
ولوجية ييدرسل السوفييت لدول العالم الثالث مدربين رياضيين لديهم القدرة على نشر األأ

المتحدة لينينية، وحذت المجر وألمانيا الشرقية حذو السوفييت، بالمقابل بدأت الواليات لالماركسية ا
بهدف الدفاع المضاد  مليها السوفييت مدربيهإرسل أبإرسال المدربين األكفاء لنفس الدول التي 

                                                 
 28،29الرياضة في السياسة الدولية،الربضي، 124

استرجعت بتاريخ  2015ربي االخباري موقع بالع، االلعاب الرياضة والعالقات الدوليةنعمان عبد الغني، 125
 http://www.belarabinews.net/news/145828.htmlمن  27/2/2018
 المرجع السابق126
 28،29، الرياضة في السياسة الدوليةالربضي، 127
 32المرجع السابق، 128
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ن الصداقات والحد من يمنها تكو  ،العديد من النتائج الواليات المتحدةضد السوفييت، فحققت 
 129يتي في العالم الثالث.يالنفوذ السوف
شرعية النظام السياسي، وتحويل االنتصار  ا الكتسابقد وفرت األلعاب الرياضية ميدان  ل

تية االنتصارات التى حققتها الفرق يثبات كفاءة النظام السياسي، فقد نسبت الصحافة السوفيإل
لى اهتمام ييتيإلى قوة النظام السوف 1952سنة  يلسنكيالرياضية السوفيتية فى أولمبياد ه ، وا 

إلى األلعاب  130ة، كما لجأ "ماوتسي تونج"تييالحزب الشيوعي بالتطور البدني للشعوب السوفي
  131الرياضية، فقام بالسباحة بالنهر للبرهنة على قوة النظام الشيوعي الصيني.

وكانت دبلوماسية الرياضة قد مهدت العالقات الثنائية ما بين الصين والواليات المتحدة، 
ات القرن يات وثمانينينوشاع هذا المصلح في سبعي ،و"البنغ بونغ"أدبلوماسية التنس ببما عرف 

رسمية، بين الصين والواليات المتحدة الالماضي لوصف التحركات واالتصاالت الشعبية وغير 
قامة عالقات دبلوماسية رسمية، وبدأت إلإلحداث نوع من تطبيع العالقات بين الدولتين، وللتمهيد 

أن نجحت الدولتان في تلك الدبلوماسية عن طريق مباريات في تنس الطاولة، والذي تطور إلى 
ا، وتمكن ا وتقني  ا وتنموي  ا واقتصادي  ا وتجاري  تطورت ثقافي   ،إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بينهما

 132البلدان من تجنب المواجهة وانتهاج سياسة التعاون والتقارب.
ولمبياد أستضافت اعندما  1976في العام أصرت حكومة كندا  في المقابل فإن

نطالقا ا ،تحت مسمى "جمهورية الصين" همن المشاركة في 133فريق تايوان رمانعلى حمونتريال، 
الصين أخذ الشرعية  تحاول ، حيثن الحكومة الكندية ال تعترف بدولة جمهورية الصينأمن 

 134عتراف بجمهورية الصين وبناء العالقات مع الدول األخرى.ونيل اال
أكيدات التي قدمتها الحكومة الكندية عن الت الف  تومخ ان التصميم الكندي كان متعارض  إ

ن أنها لن تقوم بأي خطوة لعرقلة دخول الالعبين والوفود الرياضية التي تعترف بها اللجنة م
لكن رفضت الحكومة الكندية تلك الضغوط التي تعرضت لها من قبل اللجنة األولمبية  ،األولمبية

لم تستطع الوفود  حيثهورية الصين، لوفود والفرق الرياضية لجملوالمجتمع الدولي بالسماح 

                                                 
 المرجع السابق.129
 ماوتسي تونغ: مؤسس جمهورية الصين الشعبية، وزعيم الحزب الشيوعي الصيني130
 مان عبد الغني، المرجع السابقنع 131

 :20/5/2013، استرجعت بتاريخ KBS World RADIOدبلوماسية التنس،  132
http://rki.kbs.co.kr/arabic/program/program_rainbow_detail.htm?No=374 

، هي دولة واقعة الدولية ومنظمة التجارة العالمية  اللجنة االلومبية مسماها عندو تايبييه الصينية كما تايوان ا133

 من أراضيها %99في شرق آسيا تشكل جزيرة تايوان 
134Bill Mallon, Jeroen Heijmans, Historical Dictionary of the Olympic   

Movement,(Maryland:Scare crow press,2011),78 
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كتساب اولم تفلح في  ،1976والفرق الرياضية الصينية المشاركة في أولمبيات مونتريال لعام 
  135عتراف في جمهورية الصين من خالل الرياضة في تلك الفترة. الشرعية الجزئية لال

مريكية وألمانيا الواليات المتحدة األنتريال، قاطعت و بعد أربعة سنوات من أولمبياد م
 ، آنذاك،يتيياحتجاجا على اجتياح االتحاد السوف ،1980أولمبياد موسكو للعام  ،الغربية واليابان

 136 ألفغانستان.
س" في و ألولمبياد "لوس أنجل 1984يتي في العام يتحاد السوفوكان الرد مقاطعة اال

حيث  ا،هذه المقاطعات كبير   وكان أثر ،آنذاك هه كل الدول المؤيدة لتالواليات المتحدة، وتبع
ين بين مؤيد ومعارض، وتمثلت تلك المقاطعات بين ألى جز إ اأصبح العالم في تلك الحقبة مقسم  
لى تدهور العالقات بين الدول إولوجية المختلفة، ما أدى يالدول بناء على الصراعات األيد

الكراهية بين الجماهير الرياضية ا خلق وأيض   ،وتوترها وتأثيرها على السياسات الداخلية والخارجية
 137الدولية والتفرقة القومية والطبقية حتى بين أبناء الدولة الواحدة.

 الصين فشل بعداستمر التداخل بين السياسي والرياضي حتى بعد نهاية الحرب الباردة، 
 ةاللجن إلى بطلبها حيث تقدمت الصين ،2000 عام األولمبية األلعاب دورة تنظيم في الشعبية
 نتيجة صوتين بفارق  العام، لكنها فقدت حق االستضافة ذلك من ديسمبر في الدولية األولمبية

 وعلى بالمرونة، اتسمت تكتيكية سياسة الصين كما اتبعت  األمريكية، والضغوطات المضايقات
 إلى الوضع نقل األمريكية التجسس طائرة حادث أن إال العدائية، العبارات خصومها مبادلة عدم
صينية  مقاتلة أجبرت عندما الصينية، األمريكية االتهامات حدة تصاعدتإذ 138.جديدة الةح

طاقمها في عام  وتم احتجاز بالصين،  جزيرة في اضطراري ا الهبوط أمريكية، على طائرة تجسس
2001.139 

 محاولة ليعرقل شعبية لضغوط بوش، جورج األمريكي الرئيس تعرض الحادثة وبعد
األمريكي كولن  الخارجية وزير وقال 140.الصيفية 2008 عام لمبيادأو  استضافة الصين
 بكين استضافة ستعرقل كانت إذا ما دراسة إعادة في بدأت" بوش" إدارة إن (2005-2001باول)

                                                 
 المرجع السابق135
،)العراق: المؤتمر العلمي الرابع لكليات التربية تحليل تاريخ المقاطعة األلومبيةابراهيم المشهداني، 136

 633(، 1989الرياضية،
 .51، الرياضة في السياسة الدوليةالربضي، 137
 115-11: الرياضة في متاهات السياسة، الربضي138
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 طاقم تحتجز الصينية السلطات فيها ظلت التي الفترة خالل وذلك ،2008 لعام األولمبية للدورة
 141.التجسس طائرة

 القناعة لديها بأن ذلك وعللت التجسس، طائرة طاقم سراح إلطالق لصينا دفع حدث ما 
 قصارى  الواليات المتحدة لبذلت وحدها، الطائرة أو الطائرة لطاقم محتجزة بقيت الصين أن لو

 تنظيم حق على حصلت الصين لكن الدورة، الصينتنظيم  لعرقلة حلفائها تجييش في جهدها
 األلعاب تحتضن آسيوية مدينة ثالث بكين باتت وبهذا مطلقة، يةبأغلب 2008 عام ذلك بعد الدورة

 142.الصيفية األولمبية
 أزمة حل في دبلوماسية أكثر جعلتها األولمبياد، الستضافة الجامحة الصين رغبة أن الواضح 

 تريده ما على وحصلت فككتها أن بعد الطائرة وا عادة الطاقم، سراح إطالق قررت لذا الطائرة،
 143.منها
 في السياق العربيوالسياسة الرياضة  2-2

أمثلة عديدة على التوظيف السياسي للرياضة في السياق العربي، أو على األقل  هناك
ذا كانت حالة الرياضة في الصراع الفلسطيني االسرائيلي،  على التفاعل بين السياسة والرياضة، وا 

يا، لتداخل الرياضة مع السياسة أمثلة قديمة نسبسيجري تركها لفصل مقبل، يمكن اإلشارة إلى 
مقاطعة األلعاب ب 1956ذلك عندما قامت كل من لبنان والعراق ومصر في العام عربيا، ومن 

ا على العدوان الثالثي ضد األولمبية القائمة في مدينة "ملبورن" األسترالية، وكان ذلك احتجاج  
سبانيا وهولندا انسحاب ا بسبب ها من نفس األلعاب أيض  دولة مصر، كما أعلنت كل من سويسرا وا 

 144لدولة للمجر. -اسابق  -تي يغزو االتحاد السوفي
 والرياضة السياسي بين الخلط وأمثلة ملفات بكل اإلحاطة الممكن غير من أن ه الواقع في

يران، السعودية حالة أولهما، بارزين، لنموذجين يلي فيما التعرض سيتم ولكن عربيا، والثاني  وا 
 زائر. حالة مصر والج

يران -2-1  أ السعودية وا 
يران بال توتر المتكرر، خصوصا  منذ ما بعد الثورة تتسم العالقة ما بين السعودية وا 

حد لى إووصلت هذه المعضالت  ،1979اإليرانية وتشكيل نظام سياسي ديني مذهبي، بعد العام 
إيراني  400ما يقارب في العام نتيجة حادثة مصرع من مثل قطعها الدولتين،  بينقطع العالقات 

                                                 
 جع السابقالمر 141
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زمة على األ وتصاعدت، 1991أثناء أداء فريضة الحج، وبعدها تم استئناف العالقات في العام 
يران قد إخرين، وكانت آ 47، هو و2016النمر عام  رعدام العالم السعودي الشيعي نمر باقإ  ثرإ

ارضين للنظام السعودي، حد الموالين لنظامها والمعأو  اكونه شيعي  ل، "نمرـ"الحذرت من المساس ب
  145دى إلى اقتحام السفارة السعودية في طهران، وقطع العالقات الدبلوماسية بين الدولتين.أما 

 ينمباراة كرة القدم جمعت المنتخب أول ،1975العام  شهد على الصعيد الرياضي
، يءال ش أهداف مقابل 3إيران بنتيجة  منتخب، وكان الفوز حليف في طهران اإليرانيو السعودي 

" المختص في التقارير bleacherreportوقد وصفت هذه المباراة بحسب الموقع األمريكي "
ا للتقرير الصادر عن ا، ووفق  واإلحصاءات والدراسات الرياضية بأنها من أكثر المباريات توتر  

يران في تلك الحقبة أالموقع والذي بين فيه أن المباراة التي  لم تكن ودية قيمت ما بين السعودية وا 
وتصنف في المرتبة التاسعة من عشر مباريات ضمن المباريات األكثر سلبية  ،ولكن تنافسية

ما بين المنتخبات الرياضية في العالم بحسب ما جاء في تقرير  ا والمشحونة سياسيا  وتوتر  
  146.بليتشر

يران  يشير ما يقارب  جتمعا فيان المنتخبين أ إلىالتاريخ الرياضي ما بين السعودية وا 
بل على العكس من  ،مباراة وصفت جميعها بأنها ال تقوم على الود الرياضي ةالخمس عشر 

  147ذلك.
زادي" في العاصمة اإليرانية طهران بين أمثال على ذلك المباراة التي أقيمت على ملعب "

لتي سيوية ااإليراني ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات اآل نظيرهالمنتخب السعودي و 
لف متفرج إيراني والرئيس أ، وبحضور أكثر من مئة 2010تؤهل لنهائيات كأس العالم لعام 

–2(، وفاز المنتخب السعودي على المنتخب اإليراني )2013-2005) اإليراني "أحمدي نجاد"
(، وبعد فوز المنتخب السعودي في المباراة أدى الفريق الرياضي ما يسمى "بالعرضة النجدية" 1

وهي نوع من الرقص الفلكلوري السعودي الشعبي الذي يعود إلى الحروب  ،لكلور السعوديفي الف

                                                 
ا.. بسطور"، 145 كانون  2آخر تحديث السبت، ، بالعربية CNN"نمر باقر النمر الذي أعدمته السعودية قصاص 

  27/2/2016، استرجعت بتاريخ 2016الثاني 
146Jerrad Peters, International Football's 10 Most Politically-Charged Football 

Rivalries, International Football, 15/10/2015, Retrieved 28/2/2016: 

http://bleacherreport.com/articles/2233242-international-footballs-10-most-

politically-charged-football-rivalries/page/3  
يران..روسيا اليوم، 147 ، استرجعت 4/1/2016، تاريخ أسود من الكراهية تغذيها الطائفية والعرقية السعودية وا 

 ews/806333tps://arabic.rt.com/nht، من 10/1/2016بتاريخ 
 

http://bleacherreport.com/articles/2233242-international-footballs-10-most-politically-charged-football-rivalries/page/3
http://bleacherreport.com/articles/2233242-international-footballs-10-most-politically-charged-football-rivalries/page/3
https://arabic.rt.com/news/806333
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وأصبحت تقام هذه الرقصات في االحتفاالت  ،القديمة، وكانت تعتبر من أهازيج الحرب لديهم
  148ن.يللتعبير عن الفرح، وهنا نجد داللة للحرب غير المباشرة بين الفريق

ياسية على الرياضة عندما اجبرت سلطات الهجرة وتصاعدت انعكاس المشاحنات الس
عين واالصابع العضاء على اخذ بصمات األ 2011السعودية العبي فريق بيروزي االيراني عام 

الفريق القادم لخوض إحدى مباريات دوري ابطال اسيا، ورفض الفريق االيراني هذه االجراءات 
 149ساعات. 8ومكثوا في المطار لمدة 

. 
م ااستخد، بعد حادثة اقتحام السفارة السعودية في طهران سالفة الذكر، يةالسعود وحاولت

ا، وعملت السعودية على يران كروي  إ(، لمحاولة عزل AFC) سيوي نفوذها في اتحاد كرة القدم اآل
ترأسها تندية السعودية التي نها دولة خطيرة وغير مستقرة، ورفضت األأيران على إتعزيز صورة 

، 2016سيا آيران في طهران ضمن مباريات دوري إلسعودية، من اللعب مع األسرة الحاكمة ا
ومطالبة  ؟ن تحمي الفرق الرياضيةأيران غير قادرة على حماية السفارات فكيف لها إن أ ةمدعي

 150بنقل المباريات إلى دولة محايدة.
ن لى مقاطعة إيراإالرئيس السابق لنادي الهالل  بن مسعودودعا األمير عبد الرحمن 

ن تحذو حذوه كي يضمن سالمة الالعبين بوصفه لها أمن كل األندية الخليجية وطلب  ،ارياضي  
 151نها دولة إرهاب ودولة معادية.أ

 
 ب مصر والجزائر -2-2 

قمار الصناعية، نقل المباريات الرياضية إلى مختلف رسال باألتكنولوجيا اإل ساعد ظهور
غير مباشرة بين الجماهير الرياضية، ووسع من قاعدة ن واحد، ما خلق رابطة آأنحاء العالم فى 

ا المباريات التي تخوضها الفرق الوطنية مع فرق الجماهير المهتمة بالمباريات الدولية، خصوص  
ا بارتباط تلك المباريات بالكرامة الوطنية، ما جعل أجنبية، فأصبحت الجماهير أكثر وعي  

مصر  يمبارات يمثلما حدث فن أي وقت سابق، أكثر م ،سةالجماهير الرياضية جماهير مسي  
 نوفمبر سنة 17أكتوبر و 8تصفيات القارة اإلفريقية لنهائيات كأس العالم فى  يوالجزائر ف

 كأس تصفيات من واألخير الرابع الدور إطار في ،مصر و الجزائر امنتخب حينهاتقابل و . 1989
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150Saudi Arabia Uses Soccer to Isolate Iran, James M. Dorsey,11/1/2016, RE 2/2/2016 

from http://mideastsoccer.blogspot.sg/2016/01/saudi-arabia-uses-soccer-to-isolate-

iran.html  
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 استدعى ما الجزائري  الفريق ضد المصرية الجماهير من شغب وحدث ،بإيطاليا 1990 العالم
 عقب المصرية الحكومة من رسمي اعتذار لطلب ،بوتفليقة العزيز عبد الرئيس الجزائري  الرئيس
 سحب وتم. مصر في ائريينالجز  الالعبين على لالعتداء دولية قضايا برفع االنتربول تدخل

.مصر اعتذار بعد القضايا
152  

عمال الشغب بين الجماهير أ ، حيث تفاقمت 2009كما تكررت ذات الحادثة عام 
في التصفيات األفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وأدت تلك االعمال المصرية والجزائرية، 

إلبالغه بضرورة  ستدعاء سفيرها بالجزائرإلى أزمة سياسية بين البلدين، بعدما أعلنت القاهرة ا
قيام حكومة بالده بتحمل مسؤولياتها في حماية المصريين والمنشآت والمصالح المصرية 

استمرار  جراء غضبهابالجزائر، وأعربت مصر بحسب بيان لوكالة االنباء المصرية الرسمية، عن 
زائر، إزاء ما يتعرضون له من شكاوي أعداد كبيرة من المواطنين المصريين المقيمين في الج

ترويع واعتداء، باإلضافة إلى ما تعرضت له المصالح والممتلكات المصرية الرسمية والخاصة 
 153.مباراةال عقبمن اعتداءات، وتحطيم وسرقة 

الوسائل اإلعالمية  بانها استخدمت لغة الشحن واتهم بيان وزرارة الخارجية المصرية 
إلى اتهام في الجزائر، ولفظة جزائري إلى مجرم في القاهرة،  اإلعالمي،  وحولت كلمة مصري 

وأرجع البيان التحريض االعالمي لقناة الجزيرة القطرية،" قامت قناة الجزيرة بتأجيج المشاعر بين 
جماهير البلدين، حتى تضيف زيتا  إلى النار، وقامت ببث فيلما  وثائقيا  عن تاريخ الخالفات 

ننا بصدد اإلعداد لموقعة حربية بين البلدين، وكأن القاهرة تعد جيشا  الجزائرية، وكأ-المصرية
 154جرارا  لغزو الجزائر، أو العكس."

هتمام الناس المبالغ اليوم في وسائل ا  منوتنوعت الوسائل اإلعالمية، كما يتبين 
جتماعية حد مواقع التواصل االأ "FACEBOOK"تصال االجتماعية مثل الموقع المعروف اال

الصفحات الرياضية وغيرها التي تروج للفرق الرياضية المختلفة والنشاطات من فيه الكثير  الذي
 من خالله لكل مواطن يستطيع ارياضي   اإعالمي   اا منبر  الرياضية بشكل عام، والتي أصبحت أيض  

 155ن في كل العالم.ين يتواصل مع الالعبين الرياضيأو أ ،ن يعبر عن رأيهأ
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عت بتاريخ ترج, اسCNN,19 /12/ 2009تفاقم "األزمة" بين القاهرة والجزائر.. والسودان "تهاجم" مصر,153
  /middle_east/11/19/egypt.algeriahttp://archive.arabic.cnn.com/2009: من 15/5/2016
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، ورقة بحثية مقدمة لجامعة األمير نايف التعصب الرياضي وتأثير وسائل اإلعالم الجديدةرجاء هللا السلمي، 155

 .447(،2014للعلوم األمنية، )الرياض،

https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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 ياسات الداخلية وحركات التحرر الرياضة في الس 2-3
أدرك السياسيون مدى لم يقتصر البعد السياسي للرياضة على الساحة الدولية، بل 

في منطقة الشرق األوسط وفي شمال و ، حتى في السياسات الداخليةالتأثير الكبير للرياضة 
بالكثير من  مالعب كرة القدم ميادين للمطالبة صبحتأ ، على سبيل المثال ال الحصر،إفريقيا

تتمثل في األيدولوجية و الحقوق المجتمعية والسياسية والعمالية، والعديد من القضايا المهمة 
ن معظم النوادي تم تأسيسها في تلك المناطق ببعض من إوالهوية الوطنية والعرقية، حيث 

و أعمار التوجيهات والميول األيدولوجية والسياسية بصرف النظر عن مدى تأييد المؤسسين لالست
  156و للملكية.أللقومية 

 ا:جمهورية مصر العربية ناديان يتمتعان بالنفوذ الهائل وهمعلى سبيل المثال يوجد في و 
ن، فكان نادي يقاعدة صلبة للطالب الثوري اديانالن انوكان هذ ،الزمالك نادياألهلي و  النادي
والمهادنة سية المؤيدة للملكية يمثل الحركات السيا ، بحسب كثير من اآلراء والتقييمات،الزمالك

ستعمارية، بل كان يمثل الحركات القومية والثورية المناهضة للسياسة االفما األهلي أ، لالستعمار
س الحركة القومية أالذي يمثل ر -ن كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أانتهى األمر إلى 

 157ا.يترأس النادي األهلي شرفي   -العربية
إلفريقية واآلسيوية الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية، ومحدودية مع ظهور الدول ا

دوات المتعلقة بالموارد، دخلت تلك ا األخصوص   ،أدوات السياسة الخارجية المتاحة لتلك الدول
-الدول معترك األلعاب الرياضية الدولية، فوجدت فى األلعاب الرياضية أداة رخيصة الثمن 

إلى  وكانت هذه الدول أكثر ميال   ،تها الخارجية ومحاولة تنفيذهاللتعبير عن سياسا -انسبي  
 158ا.توظيف األلعاب الرياضية كأدوات للسياسة الخارجية من الدول المتقدمة اقتصادي  

فيما يلي نموذجين لتداخل السياسة في السياسات الداخلية ومطالب حركة التحرر، األول 
 لة فريق برشلونة االسباني. حالة نموذج جنوب إفريقيا، والثاني، هو حا

 
 
 أ نموذج جنوب إفريقيا -2-3

                                                 
، )عمان: دار وائل للنشر، عقود تنظيم المسابقات الرياضية والمسؤولية الناجمة عنهامحمد سليمان األحمد، 156

2002 )80-82 
 .8-5( 2009دار الشرق,  القاهرة: , )بطولة الوطنيةللالنادي االهلي قلعة حسين المستكاوي، 157
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ن أ"من الممكن من خالل التجارب السابقة ، القائد الجنوب إفريقي، قال نيلسون مانديال
يقاظ االمل تتمكن الرياضة من تغيير العالم ن الرياضة لغة مشتركة بين إحيث  ،وتوحيد الناس وا 

  159".الشعوب
مكن اإلشارة لثالث مجاالت، أسهمت الرياضة فيهما في ي 160في حالة جنوب إفريقيا

الحياة السياسية للبالد، األولى، على صعيد المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري، الذي كان 
 ةاستطاعقائما  في البالد، والثاني، على الصعيد الداخلي والوحدة الوطنية، والثالث على صعيد 

  2010.161فريقيا بتنظيم كأس العالم إجنوب 
ض سكان جنوب إفريقيا للمعاناة بسبب جملة من االضطهادات التي مورست من قبل تعر  
رتهايد" على مدار أكثر من أربعين عام ا؛ حيث كان الحكم في تلك األعوام لألقلية انظام "األب

 1994.162إلى  1948البيضاء التي هيمنت سياسي ا واقتصادي ا على جنوب إفريقيا من العام 
مت الرياضة في جنوب إفريقيا على أساس الفصل العنصري، واستخدمت الرياضة قاوقد 

لتوظيف سياسة الفصل العنصري بين أصحاب البشرة البيضاء والسوداء؛ حيث كانت القوانين 
الرياضية في إفريقيا تشدد على نظام الفصل العنصري، وهذا ما ُيالحظ من خالل أنه ال يمكن 

تلطة داخل إفريقيا، باإلضافة لتجنب االختالط العنصري بين الفرق أن ُتقام ألعاب رياضية مخ
المسافرة للخارج، ووجوب أن تحترم الِفر ق التي تقوم بزيارة جنوب أفريقيا عادات االتحاد، كما 
تحترم جنوب أفريقيا عاداتهم حين تلعب فرقها في الخارج، وذلك يعني أنه لن يسمح للفرق 

    163ملونين بزيارة جنوب أفريقيا.األجنبية التي تضم العبين 
خالل فترة الفصل العنصري كان أبناء جنوب إفريقيا السود الذين يسعون إلى المنافسة و 

في الخارج، يفعلون ذلك تحت أسماء وجوازات سفر مستعارة، هذا وقد عززت الرياضة نظام 
لسود، ويمنع الفصل العنصري، فكانت لعبة الرجبي تقتصر على البيض ولعبة كرة القدم ل

 االختالط بين تلك األلعاب.
                                                 

159Can Sports Really be a Useful and Long Lasting Diplomacy Tool,2011: 

http://publicandculturaldiplomacyb.blogspot.com/2011/04/can-sports-really-be-

useful-and-long.html l  
جنوب افريقيا مجرد مثال، وهناك أمثلة كثيرة تتسامى فيها الدول على خالفاتها الداخلية في الرياضة، مثل 160

، وتجاوزت القضايا الداخلية والمشاكل 2011لكريكيت في تمكن الهند وبالرغم من الصراعات إقامة كأس العالم ل
 السياسية كافة.
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، )القاهرة: العربي للنشر تجربة جنوب إفريقيا )نيلسون مانديال والمصالحة الوطنية(محمد صادق إسماعيل، 162

 15(، 2014والتوزيع، 
 25(،1993: جامعة الملك سعود،رياض المحمد أحمد علي مفتي: الدور السياسي لأللعاب الرياضية، )163
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كما وكانت التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا تشمل أدوات وأماكن ممارسة األلعاب 
الرياضي ة، فكانت مالعب السود تفتقر إلى التجهيزات األساسية الالزمة وتعاني من التزاحم الشديد 

ن السود الحصول على ترخيص مرور بسبب قل تها كما تفرض السلطات األفريقية على الرياضيي
 164يحدد تحركهم ويمنع سفرهم للمشاركة في األلعاب الرياضي ة.

وكنتيجة لسياسة الفصل العنصري وظهور الحركات المنددة بنظام الفصل العنصري، تم 
 165عزل جنوب إفريقيا ثقافيا  ورياضيا ، وتمت مقاطعتهم من قبل اللجنة األولمبية الدولية.

من المشاركة في أي أنشطة  1961فيفا"  حكومة جنوب إفريقيا في العام كما حرمت "ال
رياضية دولية بسبب السياسات العنصرية التي كانت تنتهجها تجاه السود والفصل العنصري، 
ا من المشاركة في أولمبياد طوكيو لنفس األسباب في العام  وحرمت جنوب إفريقيا أيض 

1964.166 
ك وسيلة احتجاج أخرى أشد وأقوى؛ حيث اتحدت اثنتان فكانت هنا 1976أما في العام 

الصيفية في ذلك العام بسبب قيام فريق  ةولمبيلعاب األوعشرون دولة إفريقية وقاطعت األ
نظامها الحاكم  رغم ممارسة" في دولة جنوب إفريقيا، Rugbyنيوزيلندا الوطني بتنظيم مباريات "

  167ود.آنذاك سياسة "األبرتهايد" والتمييز ضد الس
ا  ونتيجة لسياسات جنوب افريقية العنصرية أيضا، اتخذت االتفاقيات الدولية نصوص 
تتضمن مناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية، ومن هذه االتفاقيات اتفاقية األمم 

، حيث نبذت كل أشكال التمييز العنصري في 1985في ديسمبر في العام  64/40المتحدة رقم 
ية، ومن أهم البنود التي تضمنتها، البند األول الذي ينص على "تعريف التمييز األلعاب الرياض

ا منع ممارسته في األلعاب األولمبية، والعمل على محاربته  العنصري بأشكاله كافة، وأيض 
 168بالوسائل والسبل كافة".

، 1994وعقب انتهاء نظام الفصل العنصري سياسيا، والبدء بنظام حكم األغلبية عام 
اآلثار العنصرية متجلية في جنوب إفريقيا،  وكان البيض ما يزالون يمارسونها نت ال تزال  كا
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165Sports Diplomacy and Apartheid South Africa, 13/12/2010, retrieved 27/12/2016, 

From: https://theafricanfile.com/politicshistory/sports-diplomacy-and-apartheid-

south-africa/ 
166Ibid. 

، صحيفة األنباء الكويتية، : ديون هائلة وعالمة كاملة لناديا كومانتشي1976أولمبياد مونتريال 167
 www.alanba.comمن  .1/3/2016، استرجعت بتاريخ 18/7/2012
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بشكل ما، لذا أعلن وزير الرياضة الجنوب إفريقي "نغكوندي" أن الحكومة تقوم بدراسة وضع 
قوانين إلجبار األندية الرياضية على اختيار مزيد من الرياضيين السود لدمجهم في المنتخبات 

 169نية.الوط
كما كان المدربين البيض يفضلون اختيار العبين بيض بدال  من الدمج ما بين البيض 
والسود، وهو ما قد سبب توتر ا ما بين الالعبين السود والبيض، وعلق الالعبون أصحاب البشرة 

"كارلوس كويرزو" يفضل اختيار الالعبين من أصحاب  لمنخب الرجبي السوداء بأن المدرب
 170يضاء عليهم.البشرة الب

كانت تلك الجملة   171"يمكن للرياضة تغيير العالم، يمكنها كسر الحواجز العرقية"،
الشهيرة  للقائد التاريخي الجنوب إفريقي نيلسون منديال ورئيس جمهورية إفريقيا بعد انتهاء نظام 

ة، الفصل العنصري،  الذي حاول صهر التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا عن طريق الرياض
وبدأ تفكك وانهيار نظام الفصل  1990منذ خروجه من سجون الحكومة اإلفريقية العنصرية عام 

  172العنصري.
فلم يقتصر نضال الزعيم اإلفريقي الراحل نيلسون مانديال من أجل إنهاء التمييز 
العنصري الذي عانت بالده منه لعدة عقود، على مواقفه السياسية المعلنة بهذا الصدد فحسب، 

 173ل استطاع توظيف األحداث الرياضية الكبرى للتأكيد على الهدف ذاته.ب
فسمح منديال للعبة الرجبي بالتقدم بالرغم من كونها كانت تقتصر على البيض، وحاول 
توحيد شعب جنوب إفريقيا الذين عانوا من العنصرية على مدار عقود، فكان لون الزي  األخضر 

لسود، فقام منديال بعد فوزه برئاسة جنوب إفريقيا بارتداء الزي  للعبة الرجبي يرمز للعنصرية ضد ا
األخضر لفريق الرجبي، وسار وسط الملعب مما أثار دهشة الحشود البيض ومن ثم بدأوا يهتفون 
"نيلسون، نيلسون"، مما ساعده بتوحيد الفريق بين السود والبيض، وتحقيق النصر باللعبة 

  1995.174ي عام ولتحصل على كأس العالم في الرجب

                                                 
)القاهرة: العربي للنشر ، نيلسون مانديال والمصالحة الوطنية ة جنوب إفريقي، تجربصادق إسماعيل169

 24(,2013والتوزيع،
 الدور السياسي لأللعاب الرياضية.علي مفتي: 170

171Jay Busbee, Nelson Mandela: ‘Sport has The Power to Change The 

World,5/9/2013 retrieved 20/5/2016, from: http://sports.yahoo.com/blogs/the-

turnstile/nelson-mandela-sport-power-change-world-215933270.html 
172Ibid  
173Ibid. 
174Ibid. 
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وعقب فوز جنوب إفريقيا ببطولة العالم للرجبي قدم نيلسون منديال كأس البطولة التي 
فازت به بالده في حينه إلى قائد المنتخب األبيض فرانسوا بينار، ما فتح الباب واسعا أمام السود 

 175للدخول إلى هذه اللعبة، وكسر الحقد والكراهية ما بين البيض والسود.
منديال قبل   ىالعب الرجبي السابق جويل سترانسكي  قال عن ذات البطولة "أتكما ان 

، وأخبرنا أننا نتمتع بدعم "المباراة االفتتاحية أمام أستراليا على متن مروحية وتمنى لنا التوفيق
 176.األمة، وكان ذلك أمرا شديد األهمية بالنسبة لنا"

ف األولى من مقصورة الجماهير كما أنه وفي نفس البطولة جلس مانديال في الصفو 
(، وهو نفس 46664مرتديا قميصا لمنتخب جنوب إفريقيا للرجبي، وطبع على القميص رقم )

  177عاما  أثناء مكوثه بالسجن. 27على مدار  الرقم الذي كان يحمله مانديال
ارتدى مانديال قميص العب أبيض في منتخب بالده لكرة القدم، وذلك  1996وفي عام 

تتويج جنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في ثاني مشهد للرجل للتأكيد على في حفل 
 178ضرورة وحدة سكان البالد بيضا كانوا أم سودا.

وتعد جميع تلك الخطوات محاولة من مانديال لتقريب المسافات بين البيض والسود، في 
ن هذه الخطوات قد عملت على بأ يمكن القولبلد أنهكته التفرقة العنصرية لعقود عدة؛ حيث 

إذابة جبل الجليد بين سكان البالد، لتجعل من البيض عاشقين للعبة كرة القدم، التي برع فيها 
 179سكان الدولة السود، وتجعل من السود عاشقين للعبة الرجبي التي كانت مقتصرة على البيض.

هاء نظام الفصل العنصري واستخدمت جنوب إفريقيا دبلوماسية الرياضة لتعزيز نفسها بعد انت
واثبات ديمقراطية النظام الجديد، وكان للرياضة دور مهم في استراتيجيات الدبلوماسية العامة 
التي انتهجتها حكومة جنوب إفريقيا، فنتج عن تلك الدبلوماسية السماح لجنوب إفريقيا باستضافة 

وأحداث رياضية أخرى،  1996، وكأس األمم اإلفريقية عام 1995كأس العالم للرجبي عام 
 180فأثبتت بذلك جنوب إفريقيا للعالم بأنها دولة موحدة اجتماعيا  وعرقيا .

                                                 
، استرجعت 8/12/2016 سكاي نيوز عربية، مانديال.. وظف الرياضة إلنهاء التمييز العنصري،175

  www.skynewsarabia.comttp:/h/، من:  20/5/2016بتاريخ
: المصالحة عبر الرياضة في جنوب أفريقيا، موقع كورة الرياضي، استرجعت بتاريخ  2010إلى  1995من 176
  http://www.kooora.com/?n=67873، من: 20/5/2015
 ، مرجع سابقمانديال.. وظف الرياضة إلنهاء التمييز العنصري 177
 المرجع السابق.178
 المرجع السابق.179

180Sports Diplomacy and Apartheid South Africa 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/488523/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.kooora.com/?n=67873
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ولقد كان للتوسيم دور كبير في جنوب إفريقيا، إذ إن االستثمار الذي تميزت به جنوب 
إفريقيا جعل منها دولة قوية وذات ميزان سياسي دولي قوي، وهو ما قد حققه التوسيم لها من 

جذب االستثمار وأن تكون في طليعة الدول اإلفريقية، وهو ما سعت إليه دولة جنوب خالل 
إفريقيا نظر ا ألهمية االستثمار االقتصادي في تحقيق االستقرار والحكم الرشيد وأيضا  في التمثيل 
الخارجي لها، وقد عملت حكومة جنوب إفريقيا على تطوير وتسويق نفسها من خالل الشخصيات 

  181البارزة واإلنجازات التي تعود بالفائدة عليها. الرياضية
إن إسقاط مصطلح التوسيم على تجربة جنوب إفريقيا عند استضافتها كأس العالم لكرة 

، والتي كانت المرة األولى في تاريخ جنوب إفريقيا التي 2010182في العام  )(FIFAالقدم 
مثلة المعاصرة لكيفية قيام جوهانسبيرغ تستضيف بها المونديال العالمي لكرة القدم، من أفضل األ

بوضع االستراتيجيات والخطط العملية للتوسيم، حيث انتهزت الفرصة التاريخية التي كانت 
 2010.183المفتاح لتوسيم القارة اإلفريقية من خالل االستضافة لكأس العالم لعام 

تراتيجيات في عودة فاستخدمت جنوب إفريقيا توسيم األمة في كأس العالم، وساعدت تلك االس
االستثمار األجنبي في جنوب إفريقيا وتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية األخرى التي كانت 

 184قد ُدمرت خالل سياسات الفصل العنصري والمقاطعة والحظر.
إلى جذب حضور إعالمي قوي،  2010كما وأدى استضافة جنوب إفريقيا لكأس العالم 

لفزيوني من كافة أرجاء العالم، ومنها وسائل إعالم عالمية مثل طاقم ت 206فكان ما يقارب 
يوما متواصال، مما يعني أن  30الجزيرة، البي بي سي، سكاي نيوز، السي ان ان وغيرها لمدة 

مليون شخص يشاهدون المباراة النهائية للمونديال، باإلضافة لظهور الهواتف  700أكثر من 
لجنوب إفريقيا للمشاركة مما يعني نقل الصور عن جنوب إفريقيا  الذكية وتوفرها مع كافة الوافدين

على كافة وسائل التواصل االجتماعي، هذا وقد حازت جنوب إفريقيا في اليوم األول من نهائيات 
كأس العالم باهتمام بوسائل التواصل االجتماعي بشكل أكبر من يوم تنصيب باراك أوباما لرئاسة 

 185ية.الواليات المتحدة األمريك

                                                 
181Ying Fan, Ethical Branding P342-344 
182International Federation of Association Football. The Nation-Branding Legacy of 

The 2010 FIFA World Cup for South Africa, (Journal of Hospitality Marketing & 

Management), Volume 22, Issue 6, 2013. pp 270-280 
، 23/5/2014،)أصداء العالم، قناة األم بي سي(، .. القارة السمراء تحتضن أول مونديال2010كأس العالم "183

  tJenuhttp://goo.gl/S، من  5/5/2016استرجعت بتاريخ 
184Sports Diplomacy and Apartheid South Africa 
185International Federation, The Nation Branding p50-55 

http://goo.gl/StJenu
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وقد ساهمت مشاركة جنوب إفريقيا بالمونديال بتشكيل توسيم لألمة اإلفريقية، فنشر صور 
البالد اإلفريقية، مما جعلها وجهة للسياح الجدد، باإلضافة لنفي االعتقادات السابقة حول انتشار 

 186ق.الجريمة في جنوب إفريقيا وكثرة جرائم القتل والسرقة، والعنصرية والتمييز بين األعرا
كما ارتكزت حكومة جنوب إفريقيا في رسائلها عبر وسائل اإلعالم على الحياة البرية المميزة التي 

، وبهذا ساهم 187تتمتع بها جنوب إفريقيا، والطبيعة الخالبة واألمان الذي تتميز به البالد
  188المونديال بتحويل صورة جنوب إفريقيا من صورة سلبية إلى إيجابية. 

تجارب الفريدة التي جعلت منها وسيلة يحتذى من الرياضية لجنوب إفريقيا التجربة ال تعد
بها من أجل تحقيق الغايات المتعددة للشعوب المضطهدة، والتخلص من أنظمة الحكم 

 االستبدادية.
 
 سباني تجربة نادي برشلونة اإل ب  -2-3

ية العالمية التي حد المحاور الرئيسألونيا الواقعة شمال شرق إسبانيا اتشكل منطقة كات
منطقة حكم ذاتي وعاصمتها مدينة برشلونة  ةتميزت بالرياضة الدولية، حيث تتكون من سبع عشر 

لى أربع مناطق رئيسية وهي "الردة وجرندة وطراجونة وبرشلونة"، إنيا و لاالشهيرة، حيث تقسم كات
 189.انائب   135ولديها برلمان مستقل يتكون من 

لى الحرب األهلية اإلسبانية التي دارت رحاها إيعود  يلوناالكاتإن بداية الصراع اإلسباني 
مجموعة من  تين، حيث قاميبين القومين اإلسبان والجمهور  1939لى إ 1936 ينما بين العام

نقالب على الشرعية اإلسبانية في ذاك الوقت في العاصمة مدريد تحت قيادة الجنراالت باال
في المنطقة الشمالية وفرانشسكو فرانكو في المناطق  190(1937-1887)"موال الجنزال إميليو"

  191 خرى.أالغربية من البالد والعديد من الجنراالت في مناطق 

                                                 
186Ibid. 
187Ibid. 
188Ibid. 

نوفمبر  14، )وكالة االنباء اونا، من الحكم اإلسبانى.. للبحث عن االستقالل” كتالونيا“محمد عالء، 189
  http://onaeg.com/?p=2028424، 1/3/2016(، استرجعت بتاريخ 2014

الجنزال إميليو موال: قائدا  وطنيا  اسبانيا  أثناء الحرب األهلية االسبانية. وشارك في حرب الريف حيث برز 190
 بقيادته العرب النظاميين.

191Arnau Gonzàlez i Vilalta, The Catalan Countries Project (1931-1939), Department 

of ContemporanyHistory, Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona :Institute of 

Political and Social Sciences, 2006),pp16-17 

http://onaeg.com/?p=2028424
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من  احزبي   اين، والذين كانوا خليط  يين وجمهور يحينها انقسمت إسبانيا ما بين قوم
 ينعم من الحزبن يتلقون الدو وغيرهم من األحزاب األخرى، وكان القومي والجمهوريين االشتراكيين

وقد  ،تي في ذاك الوقتيمدادهم الحربي من االتحاد السوفيإكان  الجمهوريون الفاشي والنازي، أما 
نها كانت من المناطق الصناعية الداعمة إإذ  ا،مهم   العبت كاتالونيا في ذاك الوقت دور  

 ابق، فرانسيسكوللقائد والرئيس االسباني السالمناهضين  االشتراكيين والشيوعيين للجمهوريين
نقالب العسكري، وقد شكلت كاتالونيا قاعدة أساسية والرافضين لال( 1975-1892)  192فرانكو

 193، وقد راح ضحية هذه الحرب ما يقارب النصف مليون ضحية.للجمهوريين
الى هدف و  ،إخفاء وطمس الهوية لإلقليمقام بوبعدما استلم فرانسيسكو مقاليد الحكم 

 يقام بإلغاء المجالس المحلية وحل البرلمان الكاتالونف 194بالقوة العسكرية. خضاع اإلقليم وسكانهإ
اللغة الكاتالونية، ولم يتوقف األمر  واستخدامبالحكومة المركزية في مدريد، ومنع تعليم  وألحقه

 ،عتقال كل الشخصيات الكاتالونية القيادية والبارزة لإلقليما على ذلك بل وصل األمر الى قتل و 
والسبب أنه  ،لى اعتقال رئيس برشلونة "جوسيب سانيل" وا عدامه من غير محاكمةإمر ووصل األ

 195قليم يدين بالوالء.خر لإلآين رئيس يوتم تع ،لم يكن يدين بالوالء للدكتاتور
ن في ذاك الوقت وأجج الصراع القائم، حيث كانت تقام يلونياأثار حقد الكاتكل ذلك 

 اتنافسي   اوتأخذ المباريات طابع   "برشلونة" لونياوالكات يال مدريد"،"ر المباريات بين النادي المدريدي
وكانت اللقاءات تتم في سلم ووئام  1903ول مباراة ما بين الفريقين في العام أ، وقد بدأت اودي  
فترة الثالثينيات أي بعد الحكم الدكتاتوري، إذ  حتى سنواتات العمياء يكل البعد عن العصب ةبعيد

ثبات وجود  ،ر في طابع المنافسةي  كان هناك تغ من منافسة ودية إلى صراع تاريخ وهوية ولغة وا 
 ين.يلونابالنسبة للكات

كو الذي أجج الصراع والحقد والكراهية سحيث كان السبب األول حكم الدكتاتور فرانسي
عمة لفكرة نفصالية والدا كيان النزعة اال يلتكبر مع الوقت، وكان الدكتاتور يعتبر النادي البرشلون

غينة ضأن نادي مدريد يمثل النزعة الوحدوية وكل هذه العوامل زادت البستقالل، وكان يرى اال
وبعد انتهاء حكم  ،نيلى االنفصال من قبل الكاتالونيإوالبغض وأججت الصراع والشعور بالحاجة 

                                                 
، وصل 1975وحتى وفاته في سنة  1936فرانسيسكو فرانكو: قائد عسكري تولى رئاسة إسبانيا من أكتوبر 192

 (.1939 - 1936عد الحرب األهلية اإلسبانية )إلى السلطة ب
 عالء، كاتلونيا.193

194Vilalta, The Catalan Countries 

195Ashley, Ellington, Archaeology and Memory of the Spanish Civil War, Georgia 

Southern University:Master thesis(2013). 
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وسمحت  ،يممن الحقوق والحريات المسلوبة لإلقل اأعادت مدريد بعض   1975الدكتاتور في العام 
 196لهم بإقامة المجالس المحلية وتشكيل البرلمان.

من أبرزها حركة استقالل  ،ا قد تشكلت العديد من الحركات في هذه المنطقةيض  أو 
 هالونيا لديها ثقافة وهي أمة لها تاريخاوتقول إن كات ،عن إسبانيا باالنفصاللونيا التي تطالب اكات

في في المقاطعة بشكل كبير، حيث جرى  االنفصاليةة الحرك وانتشرتالخاص ولغتها الخاصة، 
 %80 االستفتاءوكانت نسبة  ،النهائي االنفصالعلى  استفتاء 2014العام  من نوفمبر 10

إال أن  االستفتاء،سبانية السماح بتنظيم ، وقد رفضت المحكمة الدستورية اإلاالنفصاليؤيدون 
 197غير دستوري. اقرار   وهواعتبر لقرار المحكمة  االنصياعن رفضوا يالمنظم

نهم لن يستطيعوا أ"ارتور ماس" االستفتاء لونيا الحالي بعد اوصرح رئيس حكومة كات
المطالبين نسبة ن ألونيا إلى األبد، وتبين من خالل الدراسات اكات انفصالفي عرقلة  االستمرار
عة بناديهم ين، وقد تميز سكان المقاطيمن الكاتالون %58تصل إلى ما يقارب  باالستقالل

لى إ، وهذا النادي الذي يرمز 1899الرياضي العريق نادي "برشلونة" الذي تأسس في العام 
 198.لونيةاله دور عالمي كبير في دعم القضية الكاتو  تين،الوطنية والقومية الكاتالوني

ويعد نادي برشلونة من أغنى النوادي في العالم في اإليرادات، وهو أحد الرموز والركائز 
ا نرى المعركة التي ينتظرها العالم بفارغ الصبر بينه وبين عدوه ساسية للثقافة الكاتالونية ودائم  األ

اللدود فريق ريال مدريد اإلسباني الذي يمثل الفريق الملكي التابع للسلطة الحاكمة في مدريد في 
سبانية في نفس المعركة التقليدية التي تسمى "الكالسيكو"، وهو من أنجح النوادي العالمية واإل

 199الوقت.
قيمت بها دورة أحين  ،1992ن برشلونة باتت مدينة حديثة وحيوية بعد العام إحيث 

لمبية تقدم و لعاب األحين بدأت عروضات األ ،لى مقصد للسياحإلمبية وتحولت و لعاب األاأل
 200في العالم.وانفتحت على الثقافات كافة  ،داخل المدينة وجعلتها مدينة مليئة بالحيوية الثقافية

عالم أ فنجده يرفع في مبارياته  ،لونياايشكل الجيش الرمزي لكات ةونجد أن نادي برشلون
كما  ،الذي يتضمن استقالله عن مدريد يطلق الجماهير النشيد الوطني البرشلونتاالستقالل و 

                                                 
 محمد عالء، كاتالونيا.196
نوفمبر/ تشرين الثاني  10، عربي  BBCيؤيدون االستقالل عن إسبانيا، %80ا: منظمو استفتاء كاتالوني197

  1/3/2016، تاريخ االطالع 2014
198Víctor Terradellas i Maré, Barcelona Football Club: The Weight of History Beyond 

A Historic Season,( Terradellas copy 2008), pp24- 26  
199Ibid  
200Public Diplomacy Council of Catalnia, Barcelona, Retrieved 1/5/2016, 

http://www.diplocat.cat/en/barcelona-catalonia/barcelona  

http://www.diplocat.cat/en/barcelona-catalonia/barcelona
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منذ العام  علما أن النادي طالب ،يرة الى المطالبة باالستقاللشم "انبنداسيا"طلق الجماهير كلمة ت
طلق المؤرخ كارليس سانتاكانا على نادي برشلونة لقب أوقد  ،لونياابالحكم الذاتي لكات 1918

كما أنه كان يستطيع  ،لونية في العلنافهو الذي كان يستطيع التكلم باللغة الكات ،جزيرة الحرية
الى المطالبين  لونةانضم فريق برش 2014وفي العام  لونية على مسمع العالم.االغناء باللغة الكات

ه وحمل على بقامة تجمعات استقاللية في ملعإوسمح ب ،لونياااالستفتاء على استقالل كات بإجراء
 201سبانيا.إلونيا ليست اكتب عليها كات ةلونيا ووضع في ملعبه يافطاقمصانه علم كات

 ن جانب،م طويل وسجل إنجازات تاريخ فيما يحمله منالكاتلوني  في الناديإن المتأمل     
، يتأكد من أن دوره ال يقتصر من جانب آخروالشعار الذي يحمله وممارسات العبيه وجماهيريه 

الدور السياسي؛ حيث  على الجانب الرياضي فقط، بل يتعدى ذلك ليحمل النادي دورا آخر وهو
د األمر الذي يؤك، أكثر من مجرد نادي"… برشلونة " ينص على العبارة: أن النادي يحمل شعار

يعتبرونه كمنفذ  ا الشعارعلى أن هذا الشعار يعكس القومية الكاتاالنية، كما أن مستخدمي هذ
لحركة االستقالل، أضف إلى ذلك هتافات الجمهور خالل مباريات النادي، وخاصة تلك التي 

ذلك  1714ثانية، في اشارة الى العام  14دقيقة و  17حينما تصل المباريات إلى الدقيقة  تعلو
 202نيين واستولوا على القطاع.ام الذي هزم فيه اإلسبان الكتاالالع

قد كان لهم دور كبير في التأكيد  Esteladesكما أن أنصار النادي المعروفين تحت اسم     
 مباراة فريقهمفي  في عدة مناسبات، مثل ما قد حصل على حق القطاع باالستقالل، ويظهر ذلك

، مطالبين باالستقاللأبطال أوروبا حينما رفعوا صيحاتهم باير ليفركوزين في دوري فريق  ضد 
وقد تكررت الحادثة  ،يوروألف  40بتغريم نادي برشلونة بمبلغ  آنذاكوقد قام االتحاد االوروبي 

وذلك خالل المبارة النهائية لدوري أبطال أوروبا في برلين ضد يوفنتوس في العام  مرة أخرى 
 203رة أخرى.وقد تم تغريم النادي م 2014-2015
 بضرورة استقالل استمرار مطالبهمالغرامات لم تقف أمام أنصار النادي في هذه إال أن     

أكثر من نادي، وقد وصل األمر بهم أن  هو فعالبحق أن النادي  االقطاع عن إسبانيا، ليثبتو 
 " منباتي بوريسوففريق "ألف علم خارج ملعب كامب نو في مباراتهم ضد  30قاموا بتوزيع 

لىفي دوري أبطال أوروبا روسيا البيضاء،   قد الفريق أعضاء معظم كان قريبة فترة ، كما أنه وا 

                                                 
ه "الويفا" يرفض استئناف "البارسا" رفع برشلونة يدفع ثمن "االلتزام" السياسي برفع علم "كاتالونيا" فوق مدرجات201

-http://www.alمن 15/5/2016استرجعت بتاريخ  25/12/2015صحيفة االيام، العقوبة المفروضة عليه،

ayyam.ps/ar_page.php?id=104c21dfy273424863Y104c21df 
202FC Barcelona: A Weapon for Independence, Deutsche Welle (DW), Retrieved 

26/5/2016, from: http://www.dw.com/en/fc-barcelona-a-weapon-for-independence/a-

18848965  
203Ibid 

http://www.dw.com/en/fc-barcelona-a-weapon-for-independence/a-18848965
http://www.dw.com/en/fc-barcelona-a-weapon-for-independence/a-18848965
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 في النادي قد  الرئيسية الشخصيات بعض أن إال السياسية، المسائل يخص ما في الحياد التزموا
 بايرن  ومدرب السابق برشلونة ومدرب العب أعلن حيث االستقالل؛ لقضية تأييدها عن أعلنت

 فيديو شريط في ظهر قد ما وهذا أسبانيا، عن لالنفصال الكامل دعمه جوارديوال بيب يونيخم
 من ُشكل ائتالف عن عبارة وهي(  Junts pel Sí( )نعم أجل من معا) حملة لصالح مصور
 204.كاتالونيا استقالل أجل
وساط اإلعالمية، وقد شكل الموقف الذي اتخذه بيب دفعا كبيرا لقضية استقالل كاتالونيا في األ   

 ،Avuiالصحيفة الكاتالونية إل بونت حيث اهتمت الكثير من وسائل اإلعالم اإلسبانية مثل 
حول ضرورة استقالل  وغيرها من الوسائل التي نقلت باهتمام رأي جوارديوال  Squawkaوموقع 
 205القطاع.

أصبحت مبارياته المقامة  وللتأكيد على دور النادي الكاتالوني الكبير على الصعيد السياسي، فقد
في العاصمة مدريد تشكل ضغطا وحرجا سياسيا على حكومة مدريد، وذلك من خالل أعالم 
كاتلونيا، وصافرات االستهجان التي يطلقها جماهير النادي حين عزف النشيد الوطني اإلسباني 

ألمر الذي دفع وخاصة اثناء حضور ملك اسبانيا للمباراة النهائية للبطولة الي تحمل اسمه، ا
الحكومة مؤخرا إلى منع أنصار برشلونة من حمل األعالم التي تمثل "جمهورية برشلونة" وذلك 
من خالل لجوء الحكومة إلى القضاء، وقد لجأت المنظمات اإلقليمية الكاتالونية إلى دعوة 

اء استفتاء الجماهير إلى رفع أعالم اسكتلندا في إشارة إلى الحق الذي أعطي السكتلندا في إجر 
، وذلك في إشارة إلى مطالبة هذه 2014شعبي حول بقاءا تحت لواء المملكة المتحدة في العام 

المنظمات في إعطاء الحق لبرشلونة إلجراء استفتاء مشابه حول استقالل قطاع كاتلونيا عن 
 206إسبانيا.

يرة ال بل عمل ولكن نادي برشلونة كنادي لم يقف موقف السلبي تجاه هذه الممارسة األخ    
على إصدار بيان يشجب به هذه العقوبة من قبل حكومة مدريد بكون هذا العقاب يتنافى مع 

 207 الحريات، ويؤكد على أن دولة إسبانيا هي دولة دكتاتورية وليست ديمقراطية.
                                                 

204Ibid 
205Pep Guardiola Votes on Catalan Independence Amid Barcelona La Liga Exit Talk, 

Sep 24, 2015, retrieved26/5/2016, from: http://bleacherreport.com/articles/2571649-

pep-guardiola-votes-on-catalan-independence-amid-barcelona-la-liga-exit-

talk#articles/2571649-pep-guardiola-votes-on-catalan-independence-amid-barcelona-

la-liga-exit-talk 

 
، استرجعت بتاريخ 21/5/2016، يا غدا  سيتحول من حدث رياضي إلى سياسينهائي كأس إسبان206
  http://www.belarabinews.net/news/177564.html، من:26/5/2016
 المرجع السابق207
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ك  كل هذا يؤكد على أن النادي يرتبط بعالقة قومية كبيرة مع إقليم كاتالونيا، بدرجة أكبر من تل   
 قد يحملها أي فريق آخر مع المنطقة التي يمثلها.

 : الحالة القطريةمةوتوسيم األ الرياضة 4.2
مة المصدرة مصدر ثقة ول لجعل األالفصل األ جاء فيمة كما تهدف نظرية توسيم األ

ا الثقافة والعنصر البشري وكذلك يض  أوتساعد سمعتها في تصدير المنتجات والخدمات واألفكار، و 
ة الحقيقية على جذب االستثمار والمواهب والسياحة إليها، لذا من المهم أن تعرف الحكومات القدر 

مم التي كيف تنشئ هذه السمعة الطيبة التي تساهم في إضفاء روابط دولية قوية ما بين األ
  208األخرى. تسخدم التوسيم واألمم

ستقاللها في عام دولة قطر صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، وحصلت على اوتعد 
عن الرؤية الوطنية  2008تهدف االستراتيجية القطرية بحسب إعالن عام رغم ذلك  209، 1971

إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش  2030"تحويل قطر في عام 
 210 ."بعد جيل الكريم لشعبها جيال  

عملي والحرفي لنظرية توسيم األمة ومبادئ ا من حيث التطبيق الا نادر  وتمثل قطر نموذج  
فتستخدم قطر الواجهة السياسية لكسب المزيد من التأييد  211وشروط وظروف التوسيم النموذجية،

في الساحة الدولية والدبلوماسية العامة والسمة الوطنية، وتتوافق هاتان االستراتيجيتان من حيث 
الوطنية وتستخدم الدبلوماسية العامة لتحمل  نهما مبنيتان على التخصص، فاألمة تبني سمتهاأ

وفي حال دولة صغيرة مثل قطر فإنها توظف الدبلوماسية العامة وقنواتها  .هذه السمة إلى العالم
والسمة الوطنية وعناصرها لتحقيق التواجد في الساحة الدولية، وإلنشاء منظومة دفاعية، فالنموذج 

العامة عبر النشاط الناعم في المجتمع العالمي يتمثل  الذي تقدمة قطر على مستوى الدبلوماسية
لمكاسب  هفي تبني دور الوسيط في الصراعات اإلقليمية، ثم جني ثمار هذا الدور وتحويل

ومن خالل دور الوسيط حيث برز دور  ،دبلوماسية تعزز دورها في اإلقليم الحافل باالضطرابات
فوق ييمية، وأعطت الجهود الدبلوماسية مساحة قلالدوحة كوسيط مميز للعديد من الصراعات اإل

 212حجمها الجغرافي وعدد مواطنيها.
وتستخدم قطر السمة الوطنية من خالل عدة ركائز تضفي القوة عليها، مثل العالقات 

، باإلضافة ةوالدولي ةواإلقليمي ةوالعربي ةالمحلي ياتالحيوية مع الالعبين السياسيين، على المستو 
                                                 

208Ying Fan, Ethical Branding and Corporate. 
 .62-61دبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية، الالتميمي، 209
 .67-66، المرجع السابق210
 70المرجع السابق، 211
 74-73المرجع السابق، 212



51 
 

، كما تستخدم اإلعالم من بالنسبة لحجمها غنى دول العالمأ ، حيث تعد قطر من للقوة االقتصادية
 213.حاضرة بقوة في كثير من الملفات خالل شبكة الجزيرة التي ساهمت بجعل صورة قطر 

ما الواجهة الرياضية التي تستخدمها قطر لتوسيم األمة، فقد توجت هذه الواجهة بالنصر أ
سالمي، 2022 افة بطولة كأس العالم عامالذي حققه الملف القطري باستض ، كأول بلد عربي وا 

ومهدت قطر لهذه االستضافة بعد عدة إنجازات رياضية سابقة، منها استضافة دورة األلعاب 
بطولة قطر و بطولة قطر للتنس، و ، كما نظمت جائزة قطر للغولف، 2006اآلسيوية عام 

   214.لإلسكواش
نشاء المرافق الرياضية  بتنفيذ عدد من مشاريع قطر كما قامت البنية التحتية الرياضية، وا 

مثل تدشين أكاديمية التفوق الرياضي "اسباير"، التي تؤهل مواهب رياضية على مستوى عالمي 
بأيدي خبراء ومدربين مختصين من مختلف دول العالم، كما دعمت ملف كأس العالم باستحواذها 

عربي مدفوع )إيه آر تي( التي كانت تمتلك  على الحقوق الرياضية من أكبر شركة تلفزيون 
، كما باتت شبكة 2014-2010بث مباريات بطولتي كأس العالم للعام لالحقوق الحصرية 

ما يوفر لها  ،الجزيرة تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم ومعظم الدوريات والبطوالت األوروبية
  215ماليين المشاهدين عبر العالم.

 ،األبرز على الواجهة الرياضة ألنه نقل المجهود القطري للعالموكان ملف كأس العالم 
ووفر للسمة الوطنية القطرية مساحة غير مسبوقة، ساعدها على الترشح الستضافة كأس العالم، 
من وحي االستراتيجية القطرية لتكوين سمة وطنية تعتمد على عناصر القوة وتتغلب على 

حار، من خالل صياغة صورة ذهنية "باردة" لقطر عناصر الضعف، مثل المناخ أو الطقس ال
عن طريق التركيز بالمواد البصرية المنتشرة حول العالم على لقطات ومشاهد تظهر البحر 

فت طاير في الهواء، كما وظ  تاألشجار والرايات وهي تو األنشطة الرياضية المائية و والشاطئ 
ت رياضية عصرية آا لمنشضافة لتقديمها ملف  األلوان الزاهية والباردة في المواد اإلعالمية، باإل

 216مجهزة بمكيفات قادرة على تلطيف درجة حرارة المالعب والمدرجات.
مواد على وركز الملف القطري المقدم للجنة كأس العالم في االتحاد الدولي لكرة القدم، 

هد تظهر فتضمنت المواد المصورة المرفقة بالملف مشا ،تظهر السمة الوطنية للشعب القطري 

                                                 
 74المرجع السابق، 213
 113المرجع السابق، 214
 114-113المرجع السابق، 215
 141المرجع السابق، 216
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براز حسن الضيافة المتأصلة في  ،حب الشعب القطري لكرة القدم، وتوقه الستضافة كأس العالم وا 
 217."قطر باردة الطقس دافئة المشاعر"وهكذا جاء الملف ليقدم  ،الشخصية العربية

كما قامت مؤسسة قطر غير الربحية، بتوقيع عقد رعاية ضخم مع نادي برشلونة 
مليون يورو، ويرى المراقبون أن هدف قطر هو  166بمبلغ  2016ام اإلسباني تستمر حتى ع

 218ونقل الخبرات للجانب القطري. ،تعزيز وجودها على الخريطة الدولية العالمية
وقال الكاتب باسكال بونيفا المتخصص بشؤون الشرق األوسط، "اختارت قطر 

مستخدمة القوة الناعمة، الدبلوماسية الرياضية حتى تتواجد في منطقة جيوسياسية مضطربة، 
، تجعل من الصعب على أي دولة االعتداء على اسياسي   والصورة اإليجابية باتت عامال  

 219قطر".
، بالرغم من صغر مساحتها وعدد سكانها ذات حضور دولي بارز  وبهذا أصبحت قطر

اضة العالمية، ا في الريا رئيسي  العب   توأصبح ،ا يفوق ثقلها السكانيا دبلوماسي  ألنها تلعب دور  
 مستخدمة أساليب الدبلوماسية العامة وتوسيم األمة.
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 الصهيوني -الصراع الرياضي العربي الفلسطينيالفصل الثالث: 

، 1948تأثرت الرياضة الفلسطينية منذ بداية الصراع العربي الصهيوني، وقبل نكبة العام 
تخدمت أداة مــن أدوات الصــراع؛ فاســتغلت الحركــة باألحــداث السياســية التــي شــهدتها فلســطين، واســ
ـــبالد، و  ـــائق، لتســـتخدم يوتغ أداة مـــن أدوات الصـــراع،الصـــهيونية الرياضـــة فـــي اســـتعمار ال ـــر الحق ي

ـــدا" صـــهيونية، تنشـــر ع االرياضـــة باعتبارهـــا جـــزء   ـــىمـــن "بروباغن طريقهـــا رســـائل للعـــالم تعطـــي  ل
 لفلسطين واجهة يهودية.

ينية، فجاهـــدت فـــي البدايـــة للتصـــدي للصـــهيونية فـــي مجـــال أمـــا الحركـــة الوطنيـــة الفلســـط
الرياضة، ومجال التوظيف السياسي للرياضة، وأيقنت هذه الحركة أن الرياضـة وسـيلة مـن وسـائل 

 ا في مخيمات الشتات عقب النكبة.تعزيز الهوية والقومية، خصوص  
ي مخططهــا ســيبين هــذا الفصــل كيفيــة اســتغالل الرياضــة مــن قبــل الحركــة الصــهيونية فــو 

االســتعماري، كمــا يبــين المراحــل التــي شــهدتها الرياضــة الفلســطينية أثنــاء المحاولــة للتصــدي لتلــك 
ــة مــا قبــل النكبــة ألهميتهــا فــي تبيــان أن األ جنــدات الرياضــية الصــهيونية، مــع التركيــز علــى مرحل

أن تكون من  ا منذ القدم، وهو ما يعزز الفرضية، أن  الرياضة يمكنا رياضي  فلسطين دخلت صراع  
 من دبلوماسية عامة. اأدوات الصراع، وجزء  

وســيتناول هــذا الفصــل كيفيــة اســتخدام الصــهيونية للرياضــة مــن اجــل صــناعة حركتهــا فــي 
داخــل ارض فلســطين، ودور الرياضــة الصــهيونية بالتســيس الحزبــي الصــهيوني، وتهويــد فلســطين 

 نية بالتصدي للمحاوالت الصهيونية.عن طريق الرياضة، ويختتم بدور الحركة العربية الفلسطي
 

 لصناعة الحركة الصهيونيةالرياضة أداة  1.3
شــــكلت الرياضــــة أداة مــــن أدوات الصــــراع العربــــي الصــــهيوني منــــذ بــــدء مطــــامع الحركــــة 

، ولكـــن قبـــل ذلـــك ســـعت الحركـــة الصـــهيونية الســـتخدام الرياضـــة لتوحيـــد الصـــهيونية فـــي فلســـطين
فلــم يكــن الــدين اليهــودي وحــده  ف فــي الثقافــة والتــاريخ واللغــة، اليهــود خلفهــا، وهــم يعــانون االخــتال

ا علـــى إنشـــاء دولـــة يهوديـــة متجانســـة فـــي فلســـطين، فعملـــت الحركـــة الصـــهيونية علـــى إحيـــاء قـــادر  
رض أالقوميـــة اليهوديـــة عـــن طريـــق الرياضـــة واألدب والمســـرح واللغـــة، منـــذ بدايـــة تأسيســـها خـــارج 

 220.فلسطين
مــن أجــل تحقيــق  ضــة منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وســيلة  واســتخدمت الصــهيونية الريا

ـأوروبا وفلسطين دور  في أحالمها في فلسطين، فلعبت األندية الرياضية  ا فـي صـهينة الشـبيبة ا هام 
                                                 

220Haim Kaufman, ‘’Processes that Shaped Sport in Israel During the 20th Century’’ 

Sport History Review, Wingate Institute, Volume 36 Issue 2, (November 2005), p179. 

http://journals.humankinetics.com/toc/shr/36/2
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فكان للرياضة شكل من أشكال الوعي االجتمـاعي   221.عدادها من أجل حمل السالحا  اليهودية، و 
، وأخــذت 222اء الحــس القــومي وخلــق "رياضــة يهوديــة"جــل إعــادة بنــأالصــهيوني، فهــي وســيلة مــن 

ا لدى الفالسفة الصهاينة، وكان هذا االهتمام ينبع مـن عـدة أسـباب رأى فيهـا ا كبير  الرياضة اهتمام  
نهـــا الحـــل المتـــاح لعـــدة معضـــالت تعيـــق إقامـــة دولـــة إســـرائيل ومنهـــا: الصـــورة النمطيـــة أالفالســـفة 

الشــاب اليهـودي هــو شـخص ضــعيف عـاجز ومثيــر " نبـأرف بــين شـعوب العــالم  لليهـود، حيــث ُعـ
ــــل الحركــــة ــــدة لليهــــود مــــن   223".للشــــفقة، وقلي ــــة جدي ــــة قوي هــــم أهــــداف الحركــــة أ فكــــان إنشــــاء بني

الصهيونية، فعملت على إعادة صياغة اليهودي في الفكر العالمي لتتحرر من تلك الصورة ولتبين 
، األمةاضة لتحقيق نظرية توسيم استخدمت الري أنهاأي  224.ابأن اليهودي هو شخص قوي جسدي  

ولهذا قامت الحركـة الصـهيونية  ،خر فهو تشكيل قوة دفاع للدولة اليهودية المستقبليةالهدف اآل أما
أي قبيـل تأسـيس دولـة إسـرائيل  ،بإنشاء النوادي الرياضية واالتحادات الخاصة باليهود فـي الشـتات

ن تفــوق اليهــود ال يقــوم علــى ألعــالم بــن الصــهيونية أرادت إعــالم اأناهيــك عــن   1948،225عــام 
 226ا. العلمي والفني فقط، إنما التفوق الرياضي أيض   ينالمجال
، عندما دعا الزعيم الصهيوني نواردو اهتمام القادة الصهاينة بالرياضة ولعل إحدى بدايات     

(Max Nodau)227   إنشاء ساللة بضرورة   1898في خطابه امام الحركة الصهيونية عام
و مصطلح اواستحدث نورد  228،دة من اليهود، قادرين على حمل أعباء دولتهم الجديدةجدي

، وخلق روح يهودية جديدة ترتكز على والضعف جل تغيير صورة الخنوعأمن  ،عضالت اليهود
 229تطوير المهارات العسكرية

كمــا أشــار مؤســس الصــهيونية "ثيــودور هرتســل" إلــى هــدف الرياضــة فــي تحقيــق التوســع 
ا، ويجــب أن ي عنــدما كتــب فــي مذكراتــه "يجــب الصــهيون علينــا أن نــدرب الشــبان ليصــبحوا جنــود 

                                                 
 .32(،2013، )رام هللا: دار الشروق للنشر والتوزيع، في فلسطينمئة عام على كرة القدم عصام الخالدي، 221
 History، "تاريخ الحركة الرياضية في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين وحتى عام النكبةعصام الخالدي، 222

of Palestine Story ، "2015( من22/2/2016،  استرجعت بتاريخ،) 
 post_4820.html-www.hpalestinesport.net/2014/02/blog 

223Kaufman, Processes that Shaped, p179 
224Ibid 
225Ibid 

 الخالدي، تاريخ الحركة الرياضية في فلسطين.226
 مفكر يهودي ألماني، ويعد من أوائل زعماء الحركة الصهيونية.227

 

228Kaufman:processes That Shaped, p180 
229Haim Kaufman,’’Jewish Sport In Dispora, Yishuv, and Israel: Between Nationalism 

and Politics’’ ,Israel  Studies, V10,N 2,(SUMMER,2005),P151 
 

http://www.hpalestinesport.net/2014/02/blog-post_4820.html
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ا ليصبحوا أحرار ا، أقوياء، جاهزين للخدمة كمتطوعين عندما نحتاج إلـيهم." ويشـير 230نعلمهم جميع 
 تفسير هرتسل لحركة صهيونية لها أبعاد سياسية وثقافية ودينية ورياضية.

الشـبان اليهـود المختلفـين، كانـت فكـرة العـودة للماضــي  يجـاد رابـط مشـترك بـينإجـل أومـن 
مـة اليهوديـة، فحملـت ة بالبطوالت القديمة لأليربط االتحادات الرياض ،وانورد اقترحالمجيد لليهود، 

"شــمعون أبطــال يهــود مثــل  الرياضــية فــي الــدول األوروبيــة قبيــل تأســيس إســرائيل، أســماء النــوادي
يهـودا مكـابي" القائـد  اليهـودي الـذي "، ضـد اإلمبراطوريـة الرومانيـةباركوخبا" البطل الذي قـاد ثـورة 

تعزيـــز الهويـــة بســـاعد هـــذا الـــربط و  231،قبـــل المـــيالد 166تمـــرد ضـــد اإلمبراطوريـــة الســـلوقية عـــام 
المشتركة ما بين اليهود وتشكيل روح فريق واحـد بـين الشـباب المختلفـين بالخلفيـة والهويـة والمكـان 

نظـر إلـى الرياضـة علـى أنهـا وسـيلة لتطـوير روح الجماعـة لـدى تونية وكانت الصهي 232.الجغرافي
 233.اليهود، بما يخدم القومية ولزراعة الوحدة والتماسك فيما بينهم

ــ ا إلــى جنــب مــع القــوة العســكرية وتبنــت الحركــة الصــهيونية الرياضــة والنشــاط البــدني جنب 
عمدداا الصددهاينة المبكددرين، (،  أحددد الزغــوردون )A.D. Gordonرســل أفقــد  ،والحركــة العماليــة

، توضــح أهميــة 1920عددا   فددي دا ددل فلسدد ين رسددالة ىلددم المكددابي المهتمددين بالكركددة العماليددة،
عـداد العمالـة ا  فهم أهميـة الرياضـة، ولكنهـا تـأتي مكملـة للعمـل و أنا أ"فيها  الرياضة الصهيونية، قال

 234".ن النزعة الوطنيةااليهودية، الرياضة والعمل يجلب
ـكما استخد ا معنويـة وفكريـة وأخالقيـة مت الصهيونية الفـن واألدب والرياضـة التـي تعـد قيم 
وبعــث الــروح القوميــة والتفــوق  ،إلقامــة الــوطن القــومي لليهــود أيــديولوجيطــار إفــي المجتمــع، فــي 

رت إلــى فــي أوروبــا،  وصــد   اليهوديــة الرياضــةوبــدأ تنظــيم 235.العرقــي وتهمــيش الشــعب الفلســطيني
 236فلسطين. ساهمة في تشكيل الهيئات والمؤسسات الضرورية لتهويدجل المأفلسطين من 

فلسـطين، كـان في القاضي بإقامة وطن قومي لليهود  1917ومع صدور وعد بلفور عام 
للحركة الصهيونية لتكثيف نشاطها االسـتيطاني فـي فلسـطين، وبـدء مرحلـة جديـدة  اهذا الوعد حافز  

سـخير جميـع اإلمكانيـات المتاحـة لبنـاء الـوطن القـومي تبمن التعاون البريطـاني الصـهيوني، تمثـل 
لليهود فـي فلسـطين، ومـن بينهـا بنـاء قاعـدة رياضـية يهوديـة تسـاهم فـي تحقيـق هـذا الهـدف، فـدعم 

                                                 
230Theodor Herzl .”The Complete Diaries of Theodor Herz”  Herzl Press and Thomas 

Yoselof v1, (1960) ,p51. 
231Kaufman, Jewish Sport In Dispora, p151 
232Kaufman, Processes That Shaped ,p188 
233Kaufman, Jewish Sport In Dispora,P151 
234Kaufman, Processes That Shaped ,p182 

 .33، مئة عامالخالدي، 235
 .34المرجع السابق،236
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البريطانيون اليهود في بناء بنية تحتية رياضية، وقدموا التسهيالت الستخدام الرياضة كوسيلة من 
 237.جل بناء الوطن القوميأ

الصـهيونية بـالتزامن مـع الهجـرات  داخـل فلسـطين، ة،ة الصهيونييوادي الرياضلنوتشكلت ا
وأخــــذت أرقـــــام  238،( )عاليــــة(liyotAلمراحـــــل ) للــــداخل الفلســــطيني، وقــــد قســـــمت تلــــك الهجــــرات

، فعنــد كــل هجــرة كــان يزيــد عــدد 1939الرابعــة... الــخ( لغايــة عــام و الثالثــة، و الثانيــة، و )األولــى، 
شــكل النــوادي بــالتزامن مــع الهجــرات، فــأثرت تلــك الهجــرات فــي مســتويات الوافــدين اليهــود ويزيــد ت

 . 239حياتية مختلفة لليهود في فلسطين مثل الديمغرافيا، واالقتصاد، والرياضة
ويبرز هنا اهتمام الحركة الصهيونية بالرياضة وتشكيل النوادي الرياضية لدمج المهاجرين 

 في المجتمع الجديد عن طريقها. 
ن علــى عــاتقهم تشــكيل الرياضــة، وخــالل المــؤتمر الصــهيوني الســادس فــي و أخــذ المهــاجر 

تــم إقــرار إنشــاء المجتمــع الرياضــي اإلســرائيلي فــي فلســطين، فــتم إنشــاء نـــادي  1903بــازل عــام 
بيـب، وتـم أصـبح مكـابي تـل وتحول اسـم النـادي فيمـا بعـد لي ،1906ريشون ليتسيون في يافا عام 

 1912.240 ن عامالمكابي في عدة مد أنديةتأسيس 
تأســــس  فــــي الهجــــرة األولــــى فإن ــــه وبــــالرجوع لتــــرابط  وتــــزامن إنشــــاء النــــوادي بــــالهجرات، 

، بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة وبــدايات الثالثــة "الهجــرة"تراجعــت الرياضــة فــي ومــن ثــم  المكــابي،
 241.األولى، وعزوف الشباب عن الرياضة

ــــ ( لتعمــــل تحــــوال  1928-1919وجــــاءت عاليــــة الرابعــــة) فــــي الحركــــة الرياضــــية  املحوظ 
الحركـــة الرياضـــية بشـــكل ملحـــوظ فـــي أعقـــاب  زادتحيـــث  ة،الصـــهيونية وتحولهـــا لقضـــية سياســـي

 1922.242االنتداب البريطاني في عام 
 200(، تضاعف عدد اليهود في فلسـطين مـن 1935-1932) وفي فترة عالية الخامسة

لمانيا، حيـث جلـب هـؤالء ألغربية خاصة ا أوروبامن  األغلبية توكان ألف مهاجر، 400إلى  ألف
دى إلــى صــعود واضــح فــي الحركــة أن معهــم تقاليــدهم الرياضــية وفــرقهم ومــدربيهم، مــا و المهــاجر 

 243.والالعبين والمدربين األندية عدد ، فزاداإلسرائيليةالرياضية 

                                                 
 .25المرجع السابق،237
 1934و  1904بين موجة كبيرة من الهجرة اليهودية 238

239Kaufman, Processes That Shaped ,p182 
240Ibid,.p187 
241Kaufman, Jewish Sport In ,p153 
242Ibid. 
243Kaufman, Processes That Shaped ,p188 
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 فلســـطينفـــي بخفـــض عـــدد قواتهـــا  1927وأدى قـــرار المفوضـــية الســـامية البريطانيـــة عـــام 
ـــدة بريطانيـــة جديـــدة لتثبيـــت وجـــود اليهـــود علـــى أرض فلســـطين( )سياســـة ، إلـــى بدايـــة مرحلـــة جدي

نشـــاء اتحـــاد كـــرة القـــدم عـــام تـــم إبالتوســـع، و  الرياضـــة للرياضـــة الصـــهيونية فـــي فلســـطين، فأخـــذت
مع الفرق البريطانية في المباريات، مثـل كـأس الـدوري، ودوريـات الفرق الصهيونية ولعبت  1928

 244.يةالشرطة البريطان
وتأثرت الحركة الرياضية الصهيونية، بشكل كبير بالرياضة اإلنجليزية، التي أعطت 
ا عن تلك المتعلقة باللياقة البدنية، وخاضت الحركة  اهتمام ا كبير ا بالرياضة التنافسية عوض 
الصهيونية مبارياتها مع فرق إنجليزية التي كان العبوها من الجيش والشرطة، ما ساعد على 

 245ج الروح العسكرية، والنزعة التنافسية لدى الالعبين اليهود.اندما
 

 س الحزبييالنوادي الرياضية والتسي 2.3
شرعت الصهيونية بنشر أندية "المكابي" التي بدأ تأسيسها في أوروبا نهاية القرن التاسع عشر، ثم 

تار"و"الهابوعيل" في باإلضافة النتشار أندية" البي ،1925إلى فلسطين عام  الرئيسي انتقل مركزها
في مستوطنة "ريشـون ليتسـيون"  1906للمكابي عام  ول ناد  أتأسس فا. يض  أات يمنتصف العشرين

قــرب يافــا ثــم مكــابي "رحبــوت"، "الهاشــموناي"، "بيــتح تكفــا"، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تأســس 
س األنديـــة ، واســـتمر تأســـي1927بيـــب عـــام أ، وتـــل 1925، والقـــدس 1924"مكـــابي حيفـــا" عـــام 

ـــى عـــام  جـــل أ، واتخـــذت هـــذه المنظمـــات الرياضـــية غطـــاء مـــن 1948اليهوديـــة فـــي فلســـطين حت
فـي  ا، ومـن ثـم دخولهـ)كمـا سـيجري توضـيحه فـي جزئيـة المكابيـاد( المساعدة للهجـرة إلـى فلسـطين

 1948.246رهابية ما بعد عام المنظمات الصهيونية اإل
االتحــادات الرياضــية بشــكل متــزامن مــع نشــئت س، فأُ يتميــزت الرياضــة الصــهيونية بالتســي

اعتبـــر  ،  فالهســـتدروت علـــى ســـبيل المثـــال،والهجـــرات كمـــا ســـلفه ذكـــره ســـابق ا الحركـــات السياســـية
ـ نـه تجـاوز الشـأن العمـالي ليهـتم فـي أللعمـال اليهـود، إال  امنظمة للنضال الوطني والطبقـي، وداعم 

وكــان  247،ر األنديــة الرياضــية للمهــاجرينجــذب المهــاجرين وتقــديم االحتياجــات الثقافيــة لهــم وتــوفي
رض إســــرائيل، كمــــا حمــــل أفــــي اســــتيعاب المهــــاجرين والتوســــع باالســــتيطان، والــــدفاع عــــن  انشـــط  

                                                 
244Ibid,.p187 
245Haggai Harift and Yair Galily ,” Sport and politics in Palestine, 1918–48: Football 

as a mirror reflecting the relations between Jews and Britons”, Soccer and Sociaty,V4, 

Issue 1(2006) p44 
 .34، مئة عامالخالدي، 246

247Kaufman, Processes That Shaped ,p183 
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نشـــاطات تطـــوير الجوانـــب الشخصـــية والثقافيـــة لليهـــود، فأنشـــأ العيـــادات الطبيـــة "كوبـــات حـــوليم" 
 249.عيل"كما أنشأ النادي الرياضي الخاص به  "الهابو  248"،"دافار وصحيفة
رياضي فقط، إنما كحركة تحرر وطني تخدم احتياجات  فقد تأسس ليس كناد   يما المكابأ

كإطــار سياســي موحــد للشــباب اليهــود، وضــم فئــات مثــل  ياألمــة اليهوديــة جميعهــا، فعمــل المكــاب
ا مـن قبـل الطبقـة المتوسـطة، وظهـر هنـا االنقسـام المزارعين والعمال وسـكان المـدن، وكـان مـدعوم  

والمكــابي  ،فكــان الهابوعيــل للتيــار االشــتراكي ي،اضــة الصــهيونية مــا بــين الهابوعيــل والمكــاببالري
 250.يبراليلللتيار ال
 Revisionist)فهـــو "بيتـــار، وهـــو حركـــة شـــباب الحـــزب التحريفـــي الثالـــثمـــا النـــادي أ

Party’s Youth Movement)  دولـة التفيـا وبالتحديـد  فـي 1925أنشا  حزب البيتـار عـام فقد
ــ 1939،251 الفريــق الرياضــي الخــاص بهــم عــام ئنِشــأُ ريغــا، و  العاصــمةفــي    ،ا للــروح العســكريةوفق 

 الوســائل العســكرية اســتخدام جــل تحقيــق أهــداف سياســية مــن خــاللأودعــا لممارســة الرياضــة مــن 
 252وتجنيد الشباب الرياضيين في المنظمات الصهيونية.

 ن، فـتم عـام يالصـهاينة المتـزمتونـة مـن مك يوهـ ،"الحريـدم" الفئـة األخيـرة المتـدينين وكانت
يتضح ممـا  سـلف أن ـه أثنـاء  .تأسيس الحركة الصهيونية الدينية لتنظيم الرياضة "إليتسور" 1939
مؤسســــاتها  صــــهيونية أو يهوديــــة، مــــا قبــــل إقامــــة الدولــــة، شــــكلت كــــل مجموعــــة سياســــيةمرحلــــة 

ـــيمو  ،الخاصـــة، مثـــل الصـــحة ـــأدى أمـــا وهـــذا  253،واالتحـــادات الرياضـــية ،التعل  ارا إلـــى اســـتمر يض 
ـــأف ،ا عـــن الحكومـــةس الرياضـــة عـــن طريـــق األحـــزاب بعـــد تأســـيس إســـرائيل بعيـــد  يتســـي  اصـــبح لوبي 

 254في دولة إسرائيل. ألهدافه اومحقق   اضاغط   ارياضي  
 

، الذي كان في المكابييمكن التوقف عند واحد من أنواع األندية السابقة، وهو 
وهو منظمة الشباب والرياضة اليهودية، والتي  ،المي للمكابياالتحاد الع فروع حد أ ،فلسطين

الثقافية واالجتماعية والتعليمية  األنشطةتسعى لتعزيز الهوية والتقاليد اليهودية، من خالل 
 255.بيبأوالرياضية، ويقع مقره الرئيسي في مدينة تل 

                                                 
248Kaufman, Jewish Sport ,p153 
249Kaufman, Processes That Shaped ,p184 
250 Ibid ,p181 
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253Ibid  
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255International Jewish Sports Hall of Fame, The MACCABIAH Games, Re 

10/5/2016 from: http://www.jewishsports.net/the_maccabiah_games.htm 
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ية الصــهيونية، التــي منظمــة توحيــد الحركــة الرياضــويعــد النــادي الرياضــي الصــهيوني "المكــابي"، 
األمنية  لحراسةلليهود، فلم تقتصر فعالياتها على الرياضة بل تعدتها لجل إقامة دولة أناضلت من 

 256تين.وتعزيز اللغة والثقافة العبري للتجمعات اليهودية،
ا على السـاحة "لقد كان المكابي نشيط  : دور المكابي فقالتى لإشارت الموسوعة الصهيونية أو     
جل االعتراف باللغة العبرية ونشـرها، وبمجـال النشـاط العمـالي، والـدفاع عـن أية، فناضل من الثقاف

يهــودي متطــوع لمســاندة  5000مــن أعضــائه ضــمن  600الــنفس". كمــا اســتطاع المكــابي تجنيــد 
حـــد ألمحاربـــة األتـــراك. ويقـــول  1918ودعـــم الجـــيش اإلنجليـــزي تحـــت اســـم الفيلـــق اليهـــودي عـــام 

نــه إهــذه التجمعــات الرياضــية فــي المســتعمرات قبــل الحــرب العالميــة األولــى، ن إأعضــاء المكــابي 
 ادينطليعـة الـدفاع ضـد الجيـران المعـفي باإلضافة إلى تعليم العبرية والتاريخ واألدب، فإنها كانت 

لويــــة بــــالهجرة و الصــــهيونية كانــــت تعطــــي األ:"إن الباحــــث عيســــى الســــفري  وقــــال 257."أي العــــرب"
وتـــم مـــن هـــؤالء الشـــبان تشـــكيل فـــرق يهوديـــة ادرين علـــى حمـــل الســـالح، لعناصـــر الشـــباب أي القـــ

ليتمكنـوا مـن لعـب الرياضـة وتمثيـل الدولـة اليهوديـة  258رياضية وكشـفية ُأطلـق علـيهم "المكـابيون"،
 259وحمل السالح من أجل الدفاع عنها".

 
 الرياضة وعملية تهويد فلسطين 3.3

ــــق أهــــدافها لاســــتخدمت الصــــهيونية الرياضــــة  ــــي االتحقي مســــتخدمة فلســــطين ســــتعمارية ف
براز الطابع اليهودي على المجتمع الرياضي  استراتيجيات ممنهجة للتوغل بالمجتمع الفلسطيني، وا 

تمثيــل فلســطين و ، اإلنجليــزي التقــرب والســيطرة علــى الجــيش  ومــن تلــك االســتراتيجيات، الفلســطيني
بفــرق ت اســم فلســطين ولكــن الــدخول فــي عضــوية المنظمــات الدوليــة تحــو علــى الســاحة الدوليــة، 

 .الماكبياد، وغيرهاوتنظيم اللعب مع فرق الدول العربية، و يهودية، 
 
 

                                                 
256Kaufman, Processes That Shaped,p181 

 102-99، تاريخ الحركة الرياضية في فلسطينالخالدي، 257
المكابيون: مصطلح تاريخي يعود لمجموعة عسكرية يهودية قامت بالثورة على حكام سوريا السلوقيين، وتمكن 258

ق.م. قبل وقوعها في يد  63ق.م. وحتى  164سطين من المكابيون من تكوين الساللة الحشمونية التي حكمت فل
 بومبى الروماني.

 -184(، 1937مكتبة فلسطين الجديدة، )يافا: ، فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونيةالسفري ، عيسى 259

185 
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 السيطرة على الجيش اإلنجليزي . أ 3.3
مـا بـين سـلطات االنتـداب البريطـاني والمهـاجرين  أزمـاتعـدة  حدثت ياتوائل الثالثينأفي 

، فقـدم العديـد مـن العبـي ن السياسـيبجانـب الشـأ الرياضـي الشأنفي  األزمةاليهود، وتعززت تلك 
سادت كما تمييز من قبل البريطانيين، والتعرضون له من العنف يبخصوص ما  ى المكابي الشكاو 

مــا  ،عمــال الشــغب فــي مباريــات كــرة القــدم بــين الجمــاهير البريطانيــة واليهوديــةأ حالــة مــن العنــف و 
، ولمــدة عــام 1930القــدم عـام جميــع مباريـات كــرة  إليقــاف البريطــاني اسـتدعى المفــوض السـامي

 260كامل.
ــــتلكــــن فــــي حــــاالت أخــــرى، و  لجــــيش مــــن االصــــهيونية التقــــرب  الحركــــة الرياضــــية حاول

جــل تعزيــز مكانتهــا فــي فلســطين، وضــمان الــدعم اإلنجليــزي أالرياضــة، مــن  ةاإلنجليــزي مســتخدم
األزمــات  ، والحــد مــنكبــر عــدد مــن الشــبان اليهــود إلــى فلســطينأالكامــل لهــا، ومســاعدتها بهجــرة 

 261.والصراعات
"يهــتم  ،1936فـي مـذكرة نشـرت عـام  "نحــوم شـيت"حـد رؤسـاء المكـابي البـارزين، أوكتـب 

نجليزي والبحرية البريطانيـة، بالنسـاء والرياضـة، نحـن كحركـة صـهيونية لـيس لنـا عالقـة الجيش اإل
اصـــرهم، ذن عـــن طريـــق الرياضـــة، ولنجـــد لغـــة مشـــتركة بـــين شـــبابنا وعنإبالنســـاء، فلنتقـــرب مـــنهم 

 262."ةا واحدة في وجه الثورة العربينجليز يد  ولنقف مع اإل
ا في بيب خصوص  أكما اقترح شيت عقد المباريات في التجمعات السكانية البعيدة عن تل 

قرب صفد، والمستوطنات البعيدة األخرى،  Zefat Tzmachمثل  الصهيونيةالمستوطنات 
عرون بالملل نتيجة البعد عن المراكز الحيوية،  فالجيش البريطاني منتشر في البالد كافة، ويش
 263والوصول إليهم يعني التودد له وبناء الصداقات.

وبناء على توصيات "نحوم شـيت"، قامـت الوكالـة اليهوديـة بتعيـين عضـو المكـابي البـارز 
مــا يثبــت قناعــة الحركــة للعالقــات الرياضــية اليهوديــة البريطانيــة،  ا  ومنظمــ "جــورج فــالش" مســؤوال  

 264.ا في تحقيق أهدافها السياسيةا مهم  ن تلعب دور  أممكن من الن الرياضة أالصهيونية ب
وســاعدت القــوات البريطانيــة فــي فلســطين بتعزيــز كــرة القــدم الخاصــة بــاليهود، فلعبــت عــدة 

ا مـــن االهتمـــام، ا كبيـــر  مباريـــات ضـــدهم، وأقامـــت البطـــوالت الرياضـــية، فجـــذبت تلـــك البطـــوالت قـــدر  
 265.عالية بين فرق الجيش البريطاني واحتلت أولوية

                                                 
260H; Galily, Y: Sport and Politics in Palestine, p47 
261Ibid, p48 
262Ibid, p43 
263Ibid, p49 
264Ibid  
265Kaufman, Processes That Shaped ,p187 
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مكانياتها من أوحاولت الوكالة اليهودية  جل الوقوف بجانب اإلنجليـز أن تضع كل ثقلها وا 
ـ لمانيـا، وشـكلت العالقـات الرياضـية عـامال  أفي حـربهم ضـد  جـل تحقيـق هـذه األهـداف، أا مـن مهم 

ن ألن "عنــدنا الفرصــة اآل نيــة،الثا وهــذا مــا عكســته مــذكرة المكــابي عقــب اشــتعال الحــرب العالميــة
الف من الجيش البريطاني من مختلف الـدول سـيزورون الـبالد، وبعضـهم سـوف يلعـب عشرات اآل

ــدور   ن نــؤثر علــيهم ونكســب صــداقتهم مــن خــالل اللقــاءات أا فــي السياســة البريطانيــة، علينــا ا مهم 
 266.حسن وجه"أهذه هي مهمتنا ليكون عملنا على  ،الرياضية

 
 يل فلسطين على الساحة الدوليةتمث. ب 3.3

جــــل تــــدريب الشــــبيبة الرياضــــية أســــعت الصــــهيونية بكــــل قواهــــا الســــتغالل الرياضــــة مــــن 
جــل تهمــيش العــرب وتمثيــل فلســطين أكمــا اســتغلت الرياضــة مــن  ،عــدادها لبنــاء الــوطن القــوميا  و 

 267ا.ودولي   امحلي  
الرياضـة وسـيلة مـن السـتخدام  العشـرين، ت القـرن ، فـي عشـرينياالحركـة الصـهيونية سـعت

تمثيــل فلســطين علــى الســاحة الدوليــة، وتطلبــت هــذه األهــداف انتــزاع بــراز الهويــة اليهوديــة و إجــل أ
وتهميشــهم عــن الســاحة الرياضــية، وحاولــت الفــرق اليهوديــة اســتقطاب  فــي فلســطين، إبعــاد العــرب

يـارة لمصـر عـام وقام مكابي "هشـموناي" القـدس بز  ،معهم عباألندية العربية، من سوريا ومصر لل
 ولعــب مـــع فـــرق مـــن القـــاهرة واإلســـكندرية، ومـــع منتخـــب المـــدارس الثانويـــة المصـــرية عـــام 1927
1931.268 

التــــابع هابوعيــــل  ام نــــاديقــــقــــد وحــــول تمثيــــل فلســــطين فــــي المحافــــل الرياضــــية الدوليــــة ف
 ،1937و 1931بتمثيــل فلســطين مــرتين فــي األولمبيــاد العمــالي فــي أوروبــا عــامي  للهســتدروت،

وقد اشترك  داخل أرض فلسطين، "269الذي كان يشبه "المكابياد 1935أقامت مهرجانها في عام و 
جــاب المشــاركون شــوارع تــل أبيــب رافعــين األعــالم الصــهيونية وهــاتفين ، و بــه عشــرة آالف شــخص

 270بالوطن الموعود.
نـت وتهمـيش الفـرق العربيـة التـي كا ،وقام اليهود بالتنسيق مـع الفـرق المصـرية علـى انفـراد

تشــكل  1930فــي عــام و مــع الفــرق العربيــة القويــة فــي المنطقــة،  لعــبعلــى مســتوى جيــد يؤهلهــا لت
رض إسـرائيل، أمـن اإلنجليـز وسـمي بمنتخـب  9العبـين يهـود و 6فريق كـرة القـدم الفلسـطيني مـن 

                                                 
 .64، مئة عامالخالدي، 266

267Kaufman, Processes That Shaped,p107 
268Ibid, 37  

 المكابياد: األلعاب األولمبية اليهودية269
270Kaufman, Jewish Sport ,pp144-145 
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وحرفان  ،بشكل واضح "Palestine"أي  Pا عليه حرف ا رياضي  حيث قام بزيارة مصر وارتدى زي  
ار حقيقـتهم أمـام هشـإ اليهـود مـن وهذا ما يعكس خوف ،في العبرية يعنيان أرض إسرائيلصغيران 

 271.الشعب المصري 
حضــر إلــى فلســطين فريــق منتخــب الجامعــة المصــرية الــذي كــان يضــم  1931عــام وفــي 

ا من المباريات مع الفرق اليهوديـة ومنهـا  ن،يشهر الالعبين المصريأ وخاض النادي المصري عدد 
وكسية في ذلم يتقدم لمباراة هذا الفريق من الفرق العربية سوى فريق نادي الشبيبة األرثو و المكابي، 

وكان الفوز حليف فريق الشبيبة األرثوذوكسية، ما أثبت وجود فرق عربية تتقن اللعبـة بـالرغم يافا، 
 272من محاولة اليهود لتهميشها.

طــاني الــذي كــان يســعى كانــت تخضــع لالســتعمار البريوتجـدر اإلشــارة هنــا إلــى أن مصــر 
 273.ربط الفرق الرياضية المصرية مع نظيرتها اليهودية في فلسطينل

ســـيلي توضـــيحه كمـــا –وكـــان انضـــمام اتحـــاد كـــرة القـــدم الفلســـطيني إلـــى االتحـــاد الـــدولي 
وتمثيـــل فلســـطين علـــى الصـــعيد  ،إبــراز الهويـــة اليهوديـــة فـــي محاولـــةبمثابـــة فرصـــة ثمينـــة  -الحقــا
إظهــار  ، وحــاول الصــهاينة1938و 1934 يفلســطين فــي كـأس العــالم عــام اليهــود لفمث ــ ،الـدولي

، بـل اقتصـر علـى كان الفريق الفلسطيني يخلو من أي العب عربـي، فيهودية فلسطين أمام العالم
 274اليهود وعدد قليل من اإلنجليز.

وعلــى موقــع يوتيــوب فيــديو  ،مواقــع  التواصــل االجتمــاعي علــى بــين حــين وآخــرنتشــر يو 
 275.، نتج عنها فوز فلسطينوأسترالياما بين منتخبي فلسطين  1939عام   أقيمتراة يبين مبا

من كال الفريقين بأن  ما بين الالعبين مصافحةالا عند الفيديو، خصوص   بدايةويظهر في 
ـأعليه شعار "المكابي"، كما يظهر  امرسوم   افريق فلسطين يرتدي زي   ا ال ن الفريق الفلسطيني أيض 

نمـا مالمـح أوروبيـة، وهـو مـا يعنـي اسـتغالل المكـابي السـم إمالمح شرق أوسطية  يظهر عليه أي
 ن فلسطين يهودية. أثبات ا  و  ،فلسطين في المحافل الدولية

ذكـر  دون  1934ن فلسـطين لعبـت مـع مصـر عـام أاتـه ياالتحـاد الـدولي  فـي أدب يكـررو 
ن أاليـوم بـ فيفتخـرون  رائيليون اإلسـ ، أمـاويفعـل ذلـك فلسـطينيون أيضـا   ،طبيعة الصراع في فلسـطين

                                                 
(، 2013شتاء، -خريف)،16،عددحوليات القدس فلسطين وعضوية االتحاد الدولي لكرة القدم، عصام الخالدي271
 61ص
 74-73 تاريخ الحركة الرياضية في فلسطين،الخالدي، 272
 فلسطين وعضوية االتحاد الدولي الخالدي، 273
 المرجع السابق.274
وفوز فلسطين، استرجعت بتاريخ  1939مشاهدة الفيديو: مباراة كرم قدم بين منتخب فلسطين واستراليا عام 275
5/1/20160qDwYBWcUY-https://www.youtube.com/watch?v=: 

https://www.youtube.com/watch?v=-0qDwYBWcUY
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 ، دلــيال  1948قبيــل تأســيس دولــة إســرائيل عــام  خمــس مباريــاتفــي إســرائيل شــاركت بكــأس العــالم 
 276على يهودية سكان فلسطين قبل الدولة اإلسرائيلية.

 
 تحت اسم فلسطين الدخول في عضوية المنظمات الدولية الرياضية.ج 3.3

، ففــي العــام مبكــر ا نســبي اظمــات الدوليــة الرياضــية بــدأت محــاوالت الصــهاينة بالــدخول للمن
، وحـاول المكـابي أن يضـم منظمتـه الهـواة شكل اليهود ما يسمى بمنظمة كرة القـدم لألنديـة 1924

ن المكابي لم يكن يضم العرب واإلنجليز لكن طلبه رفض أل ،إلى االتحاد الدولي للرياضيين الهواة
 277.واليهود بشكل متساو  
ن يكسـب عضـوية االتحـاد أالمكـابي "جوزيـف يـاكوتيلي"،  حاول عضـو 1925وفي العام 

 وقــام بتنســيب 1928"االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم"، فــي عــام  فأســسالــدولي لكــرة القــدم" الفيفــا"، 
جميع األندية الفعالة في فلسطين، فانضم االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لالتحاد الدولي لكرة القدم 

 1929.278، وحصل على العضوية الدائمة عام 1928بشكل مؤقت عام 
ا كان ضمن قوائم االتحاد الفلسـطيني واحد   اعربي   انادي  أن  يتضحوعند مراجعة قوائم الفيفا 

بتهمـــيش الفـــرق  باإلضـــافة لقيـــام المكـــابي وهـــو النـــادي الرياضـــي العربـــي فـــي القـــدس،لكـــرة القـــدم، 
دخــال اللغــة العبريــة كلغــة رئيســية لال كــان  279علــم "الحركــة الوطنيــة االســرائيلية"تحــاد و العربيــة، وا 

 280.شعار االتحاد
ــ ا باالنضــمام للجنــة األولمبيــة ومــا حــدث مــع االتحــاد الفلســطيني لكــرة  القــدم حصــل أيض 

وجــاء  ،1933رســال طلــب االنضــمام لألولمبيــة الدوليــة عــام إلي"، بتيالدوليــة، فقــام "جوزيــف يــاكو 
" ،اللـورد البريطـاني "ابيرديـر األولمبيـة الدوليـة اللجنـة ة فـيمسؤول لجنة العضوي الرد عليه من قبل

ن تعتـــــرف اللجنـــــة األولمبيـــــة الدوليـــــة باللجنـــــة األولمبيـــــة أنـــــه مـــــن المســـــتحيل أ"أخبـــــركم : كالتـــــالي
ن توســـعوا أنـــه يجـــب علـــيكم أالفلســـطينية بتشـــكيلتها الحاليـــة، ألنهـــا تمثـــل فقـــط المكـــابي، يبـــدو لـــي 

 ،نه ال شـيء يمـنعهم مـن تشـكيل لجنـة كـأي قطـرإن، فيين ومسيحيومسلم الجنتكم، كي تضم يهود  
ورفضــت األولمبيــة الدوليــة لة االســتقالل غيــر مطروحــة فــي نظــام اللجنــة األولمبيــة الدوليــة"، أفمســ

                                                 
 .107 مئة عام،الخالدي، 276

277H; Galily, Y. Sport and Politics in Palestine , p 45 
278Ibid., pp 45-46 

ى ارض اسرائيل :صممه احد شخصيات حركة استعادة السيادة اليهودية عل علم الحركة الوطنية اإلسرائيلية279
تبنت السلطات االسرائيلية العلم ليكون علم الدولة االسرائيلية  1948، وفي عام 1891"داوود ولفسون" عام 

 الحديثة.
 .38، مئة عامالخالدي ،  280
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ا للجنـة ، وطلبـت توسـيع  1937في الدورة التـي سـيتم تنظيمهـا فـي بـرلين عـام  الفلسطينية المشاركة
مناسب لجميع فلسطين الحديثة. فقرر المكابي حينها دعوة العرب  الفلسطينية لتصبح ممثلة بشكل

ومـن ثـم تـم إبعـاد هـؤالء األعضـاء بعـد حصـولها علـى العضـوية  ،ن لعضـويتهيالمسـلمين والمسـيحي
 1934.281عام 

 ،وظهـر لــبس فــي األدبيـات والمراجــع الفلســطينية حــول انضـمام فلســطين لألولمبيــة الدوليــة
اللجنة األولمبية الفلسطينية ن "أالتابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ب ء،وكالة األنبافجاء على موقع 
، باعتبــار أن هــذا التــاريخ هــو تــاريخ قبولهــا، وهــذا يعنــي وجــود اتحــادات 1934تشــكلت قبــل عــام 

مشكلة لهذه اللجنة وفق أنظمة اللجنة األولمبية، وباعتبار مشاركة فلسطين في كأس العالم ولعبها 
ولـم تنتبــه هـذه المصـادر الرسـمية وتوثـق أن مـا كـان يســمى  282هرة وفـي يافـا."ضـد مصـر فـي القـا

األولمبية الفلسطينية ما هي إال محاولة اسـتعمارية صـهيونية للوصـول للمجتمـع الـدولي تحـت اسـم 
 فلسطين. 

 المكابياد. د 3.3
دخال المهاجرين اليهود إلى فلسطين، إلسعى الصهاينة إليجاد الطرق المختلفة 

وا فكرة المكابياد، "المهرجان الرياضي اليهودي"، أتلك الغاية، وأنش لتحقيقموا الرياضة فاستخد
ول ت أليه، وعقدلالنضمام إ كافة أقطار العالم فيدعت الحركة الصهيونية الشبيبة اليهودية و 

 1932.283دورة لأللعاب المكابياد في فلسطين عام 
رجاء العالم كافة، تحت رعاية أهود من ربع سنوات، ويشارك به اليأكل  وينظم المكابياد

للتمرد اليهودي ضد  1800ـحياء الذكرى الإل 1928تت الفكرة عام أتحاد العالمي للمكابي، و اال
شكال أمن  رض فلسطين، ما يعطي شكال  ألتوفير وسيلة لتجميع الشبان في  باإلضافةالرومان، 

تعزيز القوة البدنية لليهود والشعور ول 284االعتراف الدولي بالوطن القومي لليهود في فلسطين،
 285لديهم.القومي 

يها، خاصة بعد ف واالستيطانفلسطين هجرة إلى لل المكابياداليهود  الرياضيون  استغل
عضاء الفريق أ سبيل المثال بقي  تشديد حكومة االنتداب البريطاني من إجراءات الهجرة، فعلى

 1935.286مكابياد الثاني عام كمله داخل فلسطين عقب مشاركته في الأالبلغاري ب

                                                 
 .41-40المرجع السابق، 281

 .لمعلومات الوطني الفلسطينيمركز ا,  الرياضة لمحة تاريخية282
283International Jewish Sports Hall of Fame, The Maccabiah Games. 
284Ibid 
285Jews In Sport, The Maccabiah Game.  
286Ibid  
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خاصة  ،البريطاني التحايل الصهيونية على قانون الهجرة استراتيجيةهنا تظهر بوضوح و  
خفاء الالعبين في المستعمرات اليهودية، بسبب عدم على إ جبرت الحركة الصهيونيةبعد ما أ

عدد الرياضيين وبحسب موقع المكتبة األرشيفية لليهود، وصل  287فلسطين. إلى قانونية هجرتهم
رياضي من  1700الذين هاجروا إلى فلسطين واستقروا فيها بعد المكابي الثاني إلى أكثر من 

 288.دولة 27
، عالية" األولمبيةلعاب "األ سماعلى المكابياد ت الوكالة اليهودية طلقأ لهذا السببو 

(ALIYOT( 289.باعتبارها إحدى مراحل الهجرة الصهيونية إلى فلسطين 
األوساط الفلسطينية الرسمية والرياضية مبكر ا للنتائج الكارثية التي خلفتها دورة  وقد تنبهت

 علىف ذلك في مقاالت الرياضيين والمثقفين، وبرزالمكابياد على صعيد الهجرة الصهيونية، 
ف يهودي الآ 10" بعنوان مقاال   1935عام في آذار  صحيفة فلسطين كتبت ولىاأل تهاصفح

ن ال و "هؤالء الشباب الرياضي نصالفي  جاء، و "لهم الحكومة بالقدوم؟ ي حق تسمحأرياضي ب
والوكالة اليهودية لم تمنحهم شهادات  ،تخولهم حق الدخول إلى فلسطين كسياح يملكون أمواال  

فكيف سمحت الحكومة بإدخالهم؟ وهل اتخذت االحتياطات الالزمة لضمان  ،هجرة إلى فلسطين
األولى قد علمتنا أن معظم من اشتركوا فيها قد أتوا إلى د المكابياإن دورة ؟ عودتهم إلى بالدهم

 290فلسطين واختبأوا في المستعمرات اليهودية. فلماذا تريد الحكومة تكرار ذلك الحدث".
 جبرت سلطاتأُ ، الصهيونيةومع تصاعد الحركة الفلسطينية واستنكارها للمكابياد والهجرة 

بعد عامين من  ا أيعام   12وعقدت بعد  ،1938الثالثة عام  مكابيادلغاء دورة الاالنتداب على إ
 4819.291عام  قيام دولة إسرائيل

 ، ووصلت عدد دوراتها إلى1950انتظمت المكابياد بعد الدورة الثالثة التي أقيمت عام و 
 2013.292حتى العام  19

ع ورغــم ادعـــاء المنظمـــة الصـــهيونية بتحييـــد الرياضــة وفصـــلها عـــن السياســـة، إال أن جميـــ
تحقيـق أهـدافها، وتسـريع هجـرة اليهـود إلـى لالمكابيـاد  خاصةاستغلت الرياضة المؤشرات تؤكد أنها 

العديـد مـن  تحثـو ، فحاولت الصهيونية جذب الفرق من أوروبا وبعض الدول العربيـة، 293فلسطين

                                                 
 185 -184، العربية فلسطين عيسى،287

288Jews in Sport, ’’The Maccabiah Games. 
289Ibid. 

 نقال  عن عصام الخالدي. 1935صحيفة فلسطين، آذار 290
291International Jewish Sports Hall of Fame, The Maccabiah Games.  
292Ibid. 

 25/3/2014الخالدي، المكابياد، استرجعت بتاريخ 293
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ء ، علــى الســماح لفــرق "المكــابي" فيهــا والزائــرين بالــذهاب إلــى فلســطين، فقــد تــم إغــرا294دول العــالم
الحكومة البولندية من خالل إقناعها أن فوز مكابي بولندا في المهرجان سوف يعود عليها بالنفع. 

 295كبر عدد من المكابيين إلى فلسطين.أوحثتها عقب مفاوضات سرية بجلب 
 

جبار الدول العربية على اللعب مع الفرق اليهودية. هـ 3.3  احتكار اللعب باسم فلسطين وا 
لسطيني لكرة القدم" الكرة الفلسطينية، وعمل على مد نفوذه إلـى االتحـاد احتكر "االتحاد الف

الدولي "الفيفا"، لكي يمنع الفرق العربية في فلسطين والفرق من الدول المجاورة مثل مصر وسوريا 
. وكــان االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم فــي ثالثينــات القــرن الماضــي مــع بعضــها لعــبولبنــان مــن ال
، ولـم "مع الفرق العربيـة لعبلنا أو نحرمك من ال ين تنضمأإما "لعربية تحت شعار يبتز األندية ا

ــ لعــبتســتطع الفــرق العربيــة مــن الــدول المجــاورة ال ا مــن انتهــاك قــوانين االتحــاد فــي فلســطين خوف 
مـع فـرق فـي دولـة ليسـت منضـمة التحـاد مقبـول فـي عضـوية  لعبالذي يمنع ال ،الدولي لكرة القدم

 296.ياالتحاد الدول
كـــرة القـــدم، تتميـــز بســـيطرة لفأصـــبحت العالقـــة بـــين االتحـــاد الـــدولي واالتحـــاد الفلســـطيني 

الثاني على األول، وفي بعض الحاالت كان هناك تواطـؤ مـن قبـل الفيفـا تجـاه االتحـاد الفلسـطيني 
لقدم فقد طلب االتحاد الفلسطيني لكرة ا ،لكرة القدم. والتعامل الفوقي مع الفرق العربية في فلسطين

ن أمــن الفيفــا تشــكيل اتحــاد فــي ســوريا ولبنــان تحــت إشــراف االتحــاد الــدولي لكــرة القــدم، ليضــمن 
الفرق العربية مع الفرق العربية الفلسـطينية، وحـاول االتحـاد الفلسـطيني  لعبا أمام يشكل هذا عائق  

أن عدم انضمام ن يوهم العالم واالتحاد الدولي بأ في منتصف ثالثينات القرن الماضي  لكرة القدم
 297.ن هناك ثالث فرق عربية فقطأعي وكان يد   ،ليه يعود ألسباب سياسيةإالفرق العربية 

 
 

 صهيونية لل فلسطينية العربيةتصدي الحركة الرياضية ال 4.3
لـــم تكـــن كـــرة القـــدم والرياضـــة الفلســـطينية، بمعـــزل عـــن األحـــداث السياســـية التـــي شـــهدتها 

، اليهودية، وأحكام سيطرة الصهيونية على الرياضـة الفلسـطينية فلسطين، خاصة التزايد في الهجرة

                                                 
)سوريا، مصر، النمسا، استراليا، انجلترا، استونيا، الواليات المتحدة، بلغاريا، بلجيكا، ألمانيا، الدانمارك، 294

 هوالندا، هنغاريا، تشكوسلوفاكيا، فرنسا، كندا، رومانيا، سويسرا(
 25/3/2014اد، استرجعت بتاريخ الخالدي، المكابي295
 .53، مئة عام على كرة القدمالخالدي، 296
 .55المرجع السابق، 297
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فجاهدت الحركة الرياضية الفلسطينية العربية للوقـوف بوجـه سياسـات الصـهاينة الرياضـية، وقـاموا 
االتحـــــاد الرياضــــي الفلســـــطيني كممثــــل للرياضـــــة  قـــــاموا بانشــــاء بتشــــكيل المنتخبـــــات واألنديــــة، و
د على اتحاد كرة القدم الفلسطيني، وحاولوا مـرار ا الـدخول للمنظمـات الفلسطينية، بعد استحواذ اليهو 

، وشـــاركوا بالتصـــدي وطنيـــتهم فـــي مختلـــف المناســـبات ن العـــربو الرياضـــي وأكـــد الدوليـــة الرياضـــية
 للمحاوالت االستعمارية على أرض فلسطين.

 
 شكيل المنتخبات واألندية. أ ت3.4

طيني، وخــــاض مباراتــــه األولــــى فــــي أول منتخــــب كــــروي عربــــي فلســــ 1931ُأنِشــــئ عــــام 
الصهيونية، التي حاولت تبيـان المجتمـع الرياضـي الفلسـطيني بأنـه  الدعايةبيروت، ليدحض بذلك 

 298يهودي.
وقامت الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية بتعزيـز النـوادي ونشـرها فـي فلسـطين لمواجهـة الهيمنـة 

يام األولى لكرة القـدم أديـا إلـى نهـوض ن ظهور األندية وتبنيها منذ األأا الصهيونية، وكان مالحظ  
صــبح الفــوز هــو أو  عــزز روح التنــافس بــين الفــرق العربيــة، األمــر الــذي  ،هــذا النــوع مــن الرياضــة

كما أدى إلى تعميـق التـرابط بـين أبنـاء فلسـطين  ،المعيار األفضل لتصنيف األندية وعكس هويتها
 299.في المدن والقرى 

النـادي الرياضـي العربـي، وفريـق نـادي الروضـة،  فظهر منتخـب القـدس وشـمل أنديـة مثـل
والفـرق التابعـة للنـادي الرياضـي  300ومنتخب حيفا وشـمل أنديـة مثـل فريـق جمعيـة العمـال العربيـة،

 301اإلسالمي مثل فرقة النجاح الرياضية.
نادي الروضة بالقدس، الذي حصل على  ومن أبرز النوادي التي تفوقت في ذاك العصر

، عقـب مباراتـه مـع النـادي الرياضـي العربـي، ضـمن 1937لفـرق العربيـة لعـام المركز األول بـين ا
 302بطولة درع مؤتمر الشباب.

مع فرق االنتداب والفـرق  ، ولعبا على الفرق األخرى كان متقدم   فقدنادي مدينة حيفا  أما
 عـاال  ا فوكان عضو   ،ا لفلسطين الكرويةوأعطى اسم   ،وتغلب عليها في كثير من األحيان ،اليهودية

 303.في االتحاد الرياضي الفلسطيني
                                                 

 .44، مئة عام على كرة القدم في فلسطين ،الخالدي298
 .52المرجع السابق، 299
 1936حزيران،  20صحيفة الدفاع، 300
 1937أيار  31المرجع السابق، 301
 .1937تموز  29المرجع السابق، 302
 .51-49عام على كرة القدم،  الخالدي، مئة303
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والنــادي  305وفرقــة الطباعــة اليافويــة، 304كمــا بــرز نجــم النــادي الرياضــي القــومي فــي يافــا،
الرياضي اإلسالمي، وتميزت تلك الفرق بقاعدة جماهيرية واسعة، حرصـت علـى متابعـة مباريـاتهم 

 306وتشجيعهم.
ناد  للشباب العرب في فلسـطين، أكبر  (1948-1926، )النادي اإلسالمي في يافا وكان

عضـــو ا، مـــنهم رجـــال سياســـة وأدب وثقافـــة، وبلغـــت ميزانيتـــه  150وبلـــغ عـــدد أعضـــائه أكثـــر مـــن 
جنيــه، وكـــان لــه بنايــة خاصــة تحتــوي علـــى مالعــب لكــرة القــدم، وقاعـــة  500الســنوية أكثــر مــن 

 307للقراءة تقام بها المحاضرات السياسية والثقافية. 
ية الفلســطينية باألجيــال الناشــئة، فُأسســت الفــرق الرياضــية التابعــة واهتمــت الحركــة الرياضــ

 للمدارس، وخاضت تلك الفرق العديد من المباريات لصقل الروح الرياضية لديهم.
وبرز الدور الرياضي لمدرسة كليـة الروضـة فـي القـدس، فخاضـت المدرسـة عـدة مباريـات 

المعــارف" لنشــر أخبــار المدرســة وبطــوالت، وخصصــت مجلــة تحمــل اســم المدرســة "مجلــة روضــة 
وخاضـــت فـــرق المدرســـة عــدة مباريـــات مـــع عـــدد مـــن المـــدارس، ومنهـــا  الثقافيــة والرياضـــية والفنيـــة

 308، وفريق مدرسة صهيون، وفريق نادي الروضة.1932مدرسة الفرندز في رام هللا عام 
الغربيـة(،  كما عقدت المدرسة البطولة السنوية الثامنة فـي البقعـة )قريـة مهجـرة فـي القـدس

مدرسة، وتنوعت األلعاب الرياضية فيها من الركض وسباق السرعة، وكرة  16واشتركت بالبطولة 
 309القدم.

كما ظهر فريقا مدرسة الحكومة في الناصرة، ومدرسـة الحكومـة فـي طبريـا، اللـذان خاضـا 
 310مباراة تنافسية فاز بها فريق مدرسة الناصرة.
ـــوادي الرياضـــية بال ـــاوظهـــر اهتمـــام الن ـــادي اإلســـالمي فـــي ياف ـــد كـــرم الن ـــل الناشـــئ، فق  جي

 104.311فريق كشافة مدرسة النجاح الوطنية في نابلس ويبلغ عددهم  1936عام
ا للوسط الرياضي، وعلى سبيل المثـال لـم تقتصـر  أما الجمعيات األهلية فقد انضمت أيض 

بـل قامـت بإنشـاء الفـرق أعمال جمعية العمال العربية في مدينة حيفا على العناية بشـؤون العمـال، 
                                                 

 1938نيسان  18صحيفة الدفاع، 304
 1937أيار  31المرجع السابق، 305
 1938نيسان  18المرجع السابق، 306
 1937كانون الثاني  27المرجع السابق، 307
 40-39، العدد الرابع، القدس ، 1932حزيران  25مجلة روضة المعارف، 308
 2، عدد 1933شباط  25المرجع السابق،309
 1936آذار  26ة الدفاع، صحيف310
 1936آب  28المرجع السابق، 311



69 
 

الرياضـــية مثـــل نـــادي جمعيـــة العمـــال الرياضـــي، وتضـــمن نشـــاطاته كـــرة القـــدم، والمالكمـــة، ورفـــع 
، وارتـبط نشـوؤها ونشـاطها واستمرت ظاهرة نشوء األنديـة حتـى عـام النكبـة312األثقال، والمصارعة.

 313.ا للظروف التي كانت تمر بها فلسطينتبع   الرياضي
نديــة الرياضــية علــى المباريــات فقــط، بــل قامــت باالهتمــام بالشــأن ولــم تقتصــر فعاليــات األ

 المجتمعي وتواصلت مع مفكرين وأدباء العصر. 
بإحيــاء الــذكرى األربعــين لوفــاة األديــب  1947عــام قــام  فنجــد أن نــادي الكرمــل فــي حيفــا

والمفكــرين والمفكــر والباحــث باللغــة العربيــة األب انســتانس الكرملــي، وقــام بــدعوة عــدد مــن األدبــاء 
إليـــه، ومـــنهم إســـعاف النشاشـــيبي، وحمـــدي الحســـيني، وقـــدري طوقـــان، ومحمـــود الحـــوت، وخليـــل 

سحاق الحسيني، وأحمد الشقيري، وغيرهم.  314السكاكيني، وا 
 

 االتحاد الرياضي الفلسطيني. ب  4.3
التحــاد االــذي يعــد  ،االتحــاد الرياضــي العربــي الفلســطيني 1931فــي نيســان عــام تأســس 

ـــوم الفلســـطيني ـــدم الي ـــه لكـــرة الق ـــدادا  ل ـــة  اا مباشـــر  رد  تأسيســـه كـــان و  -امت ـــى حال التعـــاون انعـــدام عل
اليهــودي الفلســطيني فــي المجــال الرياضــي، وعلــى الهيمنــة اليهوديــة علــى االتحــاد الفلســطيني لكــرة 

وأتــى تأســيس االتحــاد الرياضــي  315.للضــغوطات التــي فرضــت علــى ثــورة البــراق ةواســتجاب ،القــدم
فلسـطين فـي في فترة متأخرة مقارنة بجمعيـات ومنظمـات المجتمـع المـدني التـي أنشـئت الفلسطيني 
 316.من أهمها الهيمنة الصهيونية على الحركة الرياضية ،ات نتيجة لعدة عوامليفترة العشرين

إلــى إغــالق االتحــاد مــن قبــل ســلطات االنتــداب، إال أن نشــاطاته  1936وأدت ثــورة عــام 
بالتباحــث فــي انتخــاب الســكرتير وترشــيح أعضــاء اللجنــة العليــا ام ، فقــ1937عــادت للظهــور عــام 

 1937.317قدم لسنة كرة الوالبحث في برامج مباريات 
، القـدس، و غـزة :االتحاد األندية في المدن والقرى الفلسـطينية حسـب المنـاطق التاليـة م  س  وق  

 حـدودها، ضمن لخدي توكانت كل منطقة تضم المدن والقرى الت ،يافا، و حيفا، و الجليل، و نابلسو 
واالشــتراك  ،هــداف االتحــاد بتنظــيم العالقــات الرياضــية بــين فلســطين والــبالد المجــاورةأ وتلخصــت 

                                                 
 1935رجب،  22المرجع السابق، 312
 .52، مئة عام على كرة القدمالخالدي،  313
 1947مجلة نجمة الكرمل الشهرية، حيفا 314
 .44الخالدي، مئة عام على كرة القدم، 315
 .47المرجع السابق، 316
 .60، 57المرجع السابق، 317



70 
 

لعـــــاب الرياضـــــية علـــــى اخـــــتالف وتنظـــــيم األ ،بالجمعيـــــات والمـــــؤتمرات الدوليـــــة العامـــــة والخاصـــــة
 318.نواعهاأ

نهـا المبـاراة التـي جمعـت قام االتحاد بتنظيم عدة مباريـات بـين الـبالد العربيـة المجـاورة، وم
بــين فريــق نــادي اتحــاد الشــباب العــرب فــي حيفــا، وفريــق االتحــاد الرياضــي الحلبــي الســوري، وكــان 

 319الفوز حليف اتحاد الشباب العرب في حيفا.
كســاب فضــل إلأن تكــون أورأى االتحــاد أن العالقــات الرياضــية مــع فــرق االنتــداب يجــب 

وكانـت  ،بعادهـا عـن الفـرق اليهوديـةا  ولكسـب ود هـذه الفـرق و  ،عبين المهارات الرياضية العاليةالال
 320ا.خصم   الا القيادة الرياضية ترى في االنتداب حكم  

فخــاض االتحــاد الرياضــي الفلســطيني عــدة مباريــات مــع الفــرق اإلنجليزيــة، ومنهــا المبــاراة 
البصـة فـي التي جمعـت بـين فريـق النـادي القـومي فـي يافـا والبـوليس البريطـاني علـى سـاحة أرض 

 321مدينة يافا.
ا من البطوالت الرياضية، مثل بطولة درع مؤتمر الشباب عام   وعقد االتحاد عدد 

، وشارك بها نادي الروضة المقدسي، والنادي الرياضي العربي في القدس، والنادي 1937
دي التي فاز بها النا 322الكشفي الحيفاوي، والنادي القومي اليافاوي، وبطولة درع الملك غازي،

 323الرياضي اإلسالمي على منتخب القدس.
بســبب  هئواســتمر االتحــاد الرياضــي الفلســطيني وبقــي علــى قيــد الحيــاة رغــم تشــتت أعضــا

قــام  1951ففــي عــام  ،جــل االنضــمام لالتحــاد الــدولي لكــرة القــدمأمــن  الظــروف السياســية، وســعى
 324.نفيلكن الرد قوبل بال ،جل االنضمامأرسال رسالة للفيفا من إاالتحاد ب
ن مصـــطلح "االتحـــاد أدبيــات الحــظ عنـــد البحــث فـــي محــرك جوجـــل أو فــي مراجعـــة األيو 

بشـأن تـاريخ الرياضـة  اكبيـر   اتقصـير  ي وهـو مـا يعنـ ،الرياضي الفلسطيني" غير مدرج فـي أي قائمـة
هميــة هــذا أبحــاث واالتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم، وعــدم درايــة بالفلســطينية مــن قبــل مؤسســات األ

ســرائيلية التــي تحــاول تغييــب هــذا التــاريخ، ويرجــع الفضــل هنــا تضــح الهيمنــة اإلت، ومــن ثــم التــاريخ
 .، عبر أبحاثه األصيلةا من التاريخ الغائبللدكتور عصام الخالدي الذي اكتشف جزء  
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 المحاولة للدخول للمنظمات الدولية. ج 4.3

 ليــة لتمثيــل فلســطينحــاول االتحــاد الرياضــي الفلســطيني دخــول المؤسســات الرياضــية الدو 
 . 1931منذ تأسيسه عام 

وقـــام الباحــــث عصـــام الخالــــدي برصــــد البرقيـــات مــــن االتحــــاد الرياضـــي الفلســــطيني إلــــى 
االتحـاد الـدولي لكــرة القـدم وبــالعكس، بعـد ســماح رئـيس االتحـاد الــدولي لكـرة القــدم السـابق جوزيــف 

الــدولي لكــرة القــدم الســابق للخالــدي  بالتــر رئــيس االتحــاد الــدولي لكــرة القــدم الســابق رئــيس االتحــاد
بفتح أرشيف الفيفا الموجود في مدينة زيورخ السويسرية للمرة األولى، وتضمنت تلك البرقيات على 

 ما يلي:
 لكـرة القـدم إلـى االتحـاد الـدولي، برقية رسل سكرتير النادي الرياضي العربي خضر كمالأ

تحـاد الـدولي بواسـطة فريـق يهـودي كامـل رغـم ن ممثلـة باالإن فلسطين اآل"جاء فيها:  1937عام 
طبيعية فـإن الا للظروف االستثنائية وغير قل من ثلث السكان في البالد. ونظر  أن اليهود يشكلون أ

وذلـك بسـبب أن اليهـود تقـدموا بالطلـب إلـى  ،تشكيل فريق مشترك من العرب واليهـود هـو مسـتحيل
لعـرب مـن اللعـب ضـد الفـرق مـن الـدول العربيـة ب ايـمحـاولين تجن ،اعضوية االتحـاد الـدولي مقـدم  

ن يـــتم االعتـــراف بالنـــادي الرياضـــي العربـــي مـــن قبـــل أالمجـــاورة، ونأمـــل مـــن خـــالل الطلـــب مـــنكم 
وبسبب أن األغلبية من السكان فـي هـذا البلـد مـن  ،االتحاد الدولي ككينونة مستقلة وكحالة خاصة

 325.هود"ن يكون ممثل البلد هم اليأوليس من المعقول  ،العرب
رسـال نه قام بإأال إ، "تم دراسة القضيةتس"ورد الفيفا على تلك الرسالة بأسلوب دبلوماسي، 

، وأخذ موافقتهم للسماح لالتحاد الرياضي األمرب ا إلبالغهمتحاد الفلسطيني لكرة القدم فور  برقية لال
تار الفيفــــا علــــى اســــتهتــــدل  المراســــالت فوجــــد الخالــــدي أن تلــــك 326الفلســــطيني باالنضــــمام أم ال؟

ومـــن ثـــم  ،فهـــو يـــرد علـــى خضـــر كمـــال بشـــكل دبلوماســـي مهـــذب ،واالزدواجيـــة بالتعامـــل ،بـــالعرب
 327.للعرب ويترك القرار لليهود انه ال يعير اهتمام  أيخاطب الرئيس اليهودي ب

 وقـام االتحـاد الرياضـي الفلسـطيني، بتعزيـز تمثيـل فلسـطين الرياضـي فـي السـاحة الدوليـة،
بـدأ بتعزيـز عالقتـه ، و ب إنشاء فريق قوي باستطاعته منافسة الفرق في المنطقةفرأى االتحاد بوجو 

ــ ،الرياضــية مــع منتخــب وفــرق الجــيش اإلنجليــزي  ، ا للنشــاط الرياضــي الصــهيونيالــذي كــان داعم 
ن أجـل إيهـام العـالم بـأا علـى الصـعيد الرياضـي مـن ا جيـد  ن الصـهيونية قطعـت شـوط  وبالرغم من أ
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ن وجود االتحاد الرياضي الفلسطيني بدأ يعرقل نواياهـا علـى هـذا إف ،لسطينلها الحق األكبر في ف
وبـدأ بإقناعهـا  ،ومع مرور الوقت بدأ االتحاد بتعزيـز روابطـه مـع فـرق االتحـادات العربيـة ،الصعيد

 328.جل التوقف عن التعاون مع اتحادات الفرق اليهوديةأمن 
االتحــاد الفلســطيني لكــرة ســألة عــرض م 1945وحــاول االتحــاد الرياضــي الفلســطيني عــام 

المســــؤولين  مســــتوى  علــــىو ا المعتــــرف بــــه دولي ــــو  الــــذي ســــيطرت عليــــه الحركــــة الصــــهيونية،القــــدم 
لغــاء إتعــذر  انــه إذأاالتحــاد اليهــودي، وتــم اقتــراح إللغــاء توســط المصــريين بال لــبان،  وطيالمصـري

ــــثأاالتحــــاد اليهــــودي  ــــي مقاعــــده للفلســــطينيين والثل ــــب مصــــر بثلث لليهــــود حســــب تشــــريع  ن تطال
 329.االنتداب
ن يسافر سكرتير االتحاد الرياضي الفلسطيني عبد الرحمن الهباب إلى أكان من المقرر و 

نظــر  ةللتباحــث مـع األوسـاط الرياضــية بشـرح وجهـ 1946لكسـمبورغ لحضـور اجتمــاع الفيفـا عـام 
حضـــوره  لكـــن الفيفـــا رفـــض ،العـــرب فـــي فلســـطين بخصـــوص تســـجيل اتحـــادهم بالجمعيـــة الدوليـــة

ن الفيفــــا خضــــع للتــــأثيرات والضــــغوطات مــــن جانــــب االتحــــاد أومــــن المــــرجح  ،ألســــباب لــــم تــــذكر
ه ينتمــــون إلــــى دول و فممثلــــ ،وهــــذه التصــــرفات غيــــر مســــتغربة مــــن الفيفــــا ،الفلســــطيني لكــــرة القــــدم

 330.استعمارية ودول خاضعة لها كانت عاجزة عن فرض القرار على االتحاد الدولي
 

 قبل النكبة ية للرياضةالسمة الوطن. د 4.3
بالسـمة الوطنيـة، ولعـب قـادة الرياضـة  1948الفلسطينية قبل النكبة عـام  تميزت الرياضة

ـــا وطني ـــدور   األنديـــةعضـــاء أ و   كـــان، في كانـــت تمـــر بـــه الـــبالدذا، مـــن خـــالل فهمهـــم للواقـــع الـــا مهم 
ــــا بــــواجبهم الــــوطني، ويشــــاركون فــــي  اهرات ضــــد المظــــأعضــــاء الحركــــة الرياضــــية يســــاهمون دائم 

 331، ويساعدون في نقل وعالج الجرحى، ويحرسون الشواطئ لمنع تهريب اليهود.االنتداب
تطــور الرياضــة الفلســطينية،  مــامأواالنتــداب البريطــاني، عقبــة وكانــت الحركــة الصــهيونية 

، كمـا قامـت سـلطات انتشـارها، مـا أدى إلـى الحـد مـن تسجيل النـوادي الرياضـية فشددت إجراءات 
ســلطات  تغلقــأ  1936باعتقــال أعضــاء النــوادي وا غــالق العديــد منهــا، ففــي أيلــول عــام االنتــداب 

 ،هللاوجمعية شبان المسلمين قضاء رام  ،ونادي جمعية شبان البيرة ،االنتداب نادي الكشافة المسلم
 332.عادة فتحهاإلالترخيص بأعضاء هذه األندية  تلباوط
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 ،غـــالقإللعرضــت بعــض األنديــة وت ،توقــف النشـــاط الرياضــي ،1936عــام وعقــب ثــورة 
 ا،ومنهــا مــن وقــع فــي قبضــة ســلطات االنتــداب وتحــول إلــى مقــر لهــ ،ها لالعتقــالؤ وتعــرض أعضــا

 333في القدس. كسيو مثل النادي األرثوذ
النــادي الرياضـــي اإلســالمي فـــي يافـــا  مقـــر ،1936، عــام داهمـــت ســلطات االنتـــدابكمــا 

ا كانوا متواجـدين فـي مقـر النـادي 36ت واعتقل ، مـنهم العبـو الفريـق وزوار النـادي، فسـادت شخص 
حالة من الغضب بين المواطنين، حيث تجمهروا باب المحكمة العسكرية ما دفع قاضـي االنتـداب 

 334إلى اإلفراج عن بعضهم.
نــادي إســالمي يافــا، بأنــه نــاد  سياســي  ،1937الصــهيونية، عــام واتهمــت صــحيفة هــآرتس 

علــى األعمــال العســكرية، فقــد قــام أعضــاؤه بإلقــاء قنبلــة  ولــيس رياضــي ا، يســتخدم الرياضــة للتغطيــة
 335على أحد أهالي تل أبيب اليهود، وقاموا بتنظيم المظاهرات، واإلضرابات، وأعمال "العنف".

 ،وقـــف الكثيـــر مـــن أعضـــاء األنديـــة للـــدفاع عـــن وطـــنهم ،عـــام النكبـــة، 1948وفـــي عـــام 
، فاستشهد الكثير مـنهم ،"السليم سد الرياضيالعقل والجالوطن السليم في "ن أن يثبتوا أواستطاعوا 
ســالمي فــي يافــا زكــي يســر لمنتخــب فلســطين وعضــو النــادي الرياضــي اإلالجنــاح األ مثــل العــب 

جراء عبوة ناسفة زرعتها العصابات الصهيونية في عمارة السراي فـي يافـا، كمـا استشـهد  ،الدرهلي
، نتيجـــة هجـــوم ا علــى أســـوار عكــاعــب محمـــد نفــاع حـــارس مرمــى النـــادي اإلســـالمي فــي حيفـــالال

 336العصابات الصهيونية.
 

 الرياضة الفلسطينية بعد النكبة 5.3
أسوة بغيرها من جوانب الصراع والمراحل التاريخية التي شـهدتها فلسـطين تـأثرت الرياضـة 

االفلســطينية  وســاهمت تلــك  ،ا، باألحــداث السياســة علــى أرض فلســطين علــى مــر التــاريخوجــزر   مــد 
 ربع مراحل تاريخية للرياضة الفلسطينية على النحو التالي: أتشكيل األحداث ب

أي نكبـة الشـعب الفلسـطيني،  1948وامتـدت حتـى عـام  1917المرحلة األولى منـذ عـام 
قامــة دولــة إســرائيل، المرحلــة الثانيــة  فهــي مــا بعــد النكبــة وابتــدأت منــذ خمســينيات القــرن الماضــي وا 

منـــذ الســـبعينيات ولغايـــة إقامـــة الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية عـــام لغايـــة الســـبعينيات، الثالثـــة بـــدأت 

                                                 
 .57المرجع السابق، 333
 .1936آذار  26الدفاع،  صحيفة334
 1937كانون الثاني  27صحيفة الدفاع، 335
 97-96الخالدي، مئة عام على كرة القدم، 336
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والبــدء باســتخدام  ،والرابعــة هــي مرحلــة إقامــة المؤسســات الفلســطينية علــى أرض "الــوطن"، 1994
 337الرياضة لنشر القضية الفلسطينية للعالم لتصبح دبلوماسية عامة ووسيلة نضال فلسطيني.

الرياضـة الفلسـطينية نتيجـة لجـوء أهـل فلسـطين ، تـدهورت 1948فلسـطين عـام  نكبةفبعد 
لـى وا إؤ لجـ، حيـث الرياضـيينق يـفتسـببت النكبـة بتفر  المحتلة إلى غزة أو الضفة أو الدول العربيـة،

 338.ن باتحادات تلك الدولو والتحق الالعب ،ولبنان وسوريا األردن
ليهـــا، إا حمـــل الرياضـــيون كـــرة القـــدم معهـــم إلـــى المـــدن والقـــرى والمخيمـــات التـــي هـــاجرو و 

وأصــبحت كــرة القــدم فــي الشــتات وســيلة اســتطاع خاللهــا الشــعب الفلســطيني الحفــاظ علــى هويتــه 
ــ ان لــه اســم  بــأموجــود و  بأنــهن يثبــت للعــالم أالفلســطينية، فــالظروف فرضــت عليــه  ــوعلم   ،اا وتاريخ 

 339.حدى الوسائل التي استطاع من خاللها تحقيق هذه المهمةإوكانت الكرة هي 
تسـارع نشـوء األنديـة والمراكـز الرياضـية فـي القـرن الماضـي ات يوفي خمسين وعقب النكبة

نـادي الكرامـة فـي و شـباب رفـح، و مركـز شـباب عقبـة جبـر، و المخيمات، منها نادي شـباب بالطـة، 
 الوحـدات ا، وناديـفـي مخـيم عـين الحلـوة فـي لبنـان أيضـا نـادي الحلـوةو ، في لبنان مخيم تل الزعتر

 ،دى اســـتمرار تأســـيس األنديـــة إلـــى إعطـــاء دفعـــة للكـــرة الفلســـطينيةأيرهـــا، و وغ والبقعــة فـــي األردن،
وازداد النمــو الكــروي بشــكل طــردي مــع زيــادة عــدد األنديــة فــي المــدن والقــرى، كمــا ســاهمت وكالــة 

" فــي تأســيس المراكــز االجتماعيــة التــي شــملت الرياضــة ضــمن األونــرواالغــوث وتشــغيل الالجئــين "
مخيمــات الئت فــي نِشــم األنديــة الفلســطينية فــي لبنــان واألردن وغــزة أُ أن معظــبــولــوحظ  ،نشــاطاتها

 340.التي كانت ترعاها الوكالة
لــم تقتصــر الرياضــة فــي هــذه الفتــرة علــى لعبــة كــرة القــدم، بــل كانــت هنــاك ألعــاب أخــرى  

ففـي نـادي االتحــاد  ،كــرة القـدمالـذي حظيـت بـه إلـى االهتمــام  تـرق  ملكنهـا اتصـفت بعـدم الثبــات ولـ
 341.كرة الطاولة والمالكمة تيلس كانت تمارس لعببناب

مثل دعم مصر وسوريا والعراق، فتواصلت تلك الدول  ولوحظ الدعم العربي في تلك الفترة
فلســـطين بالمشـــاركة بعـــدد مـــن الـــدورات مـــع نشـــطاء فـــي الحركـــة الرياضـــية الفلســـطينية، وســـاعدت 

لعـــاب دورات أ ، واشـــتركت فـــي1953الرياضـــية، مثـــل دورة األلعـــاب العربيـــة فـــي االســـكندرية عـــام 
العبـا، ولكنهـا لـم تشـارك فـي الـدورة  65وبلغ عدد الالعبـين  ،القدمكرة القوى واألثقال وكرة السلة و 

ن الرياضـــة عـــادت أال إوضـــاع السياســـية فـــي غـــزة، بســـبب تـــردي األ 1956العربيـــة الثانيـــة عـــام 
                                                 

 وفا –لومات الوطني الفلسطينيمركز المع337
 المرجع السابق338

 .152، مئة عام على كرة القدمالخالدي،  339
 153المرجع السابق، 340
 .مركز المعلومات الفلسطيني  ,الرياضة اللمحة التاريخية 341
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انطلقــت  1964لثـة، وفـي عـام وشـاركت فلسـطين فـي الـدورة العربيـة الثا 1960للنهـوض فـي عـام 
ـــى عضـــوية  ـــى العضـــوية الدوليـــة، فحصـــل اتحـــاد الســـلة  عل االتحـــادات الفلســـطينية للحصـــول عل

علـــى عضـــوية  اليونســـكوبالتعـــاون مـــع  1964اليـــد فحصـــل عـــام كـــرة مـــا اتحـــاد أاالتحــاد الـــدولي، 
ن ، إال أويدفلسـطين فـي بطولـة العـالم لكـرة اليـد فـي السـ تشـارك 1967االتحاد الدولي، وفي عام 

خر آالقرعة أوقعتها باللعب مع المنتخب اإلسرائيلي، فرفض الفريق الفلسطيني اللعب، وكانت هذه 
 حزيـرانالبطوالت في تاريخ هذه الفتـرة بعـد قيـام إسـرائيل بـاحتالل مـا تبقـى مـن فلسـطين فـي حـرب 

 1967.342عام
م بالرياضة، فشكلت وبدأت باالهتما ،1964عام  منظمة التحرير الفلسطينيةبدأت مرحلة 

فيما بعد، تحـت مسـمى المجلـس  "دائرة العمل والتنظيم الشعبي"لدائرة التنظيم الشعبي،  اتابع   اجهاز  
األعلى لرعاية الشباب الفلسطيني )المجلس األعلى للشباب والرياضة فيما بعد(، وكانت تشكيالته 

  343نية.األردنية والسورية واللبنا اتفي بدء العمل متركزة على الساح
وقد تم ضربه في اجتياح بيـروت  ،أولهما في لبنان وكان للمجلس األعلى للشباب فرعان:

إضافة للمجالس الفرعية للشباب  ،، واآلخر في العراق في مبنى نادي حيفا الفلسطيني1982عام 
ــدان المضــيفة للفلســطينيين وهــي هياكــل مصــغرة عــن صــيغة المجلــس األعلــى  ،والرياضــة فــي البل

للشـباب فـي العديـد مـن الـدول العربيـة مثـل لبنـان  األعلـىوكانت فروع المجلس ، والرياضةللشباب 
واعتبرت هذه المرحلة هي التأسيسية التي تم وسوريا والعراق والكويت وقطر والسعودية واإلمارات، 

فيها بناء المؤسسات الوطنية التـي تعتنـي بقطـاع الشـباب الفلسـطيني، كمـا كانـت تؤكـد دائمـا علـى 
وسـائل  ىحـدإ، فشكل النشاط الرياضي فـي هـذه الفتـرة شتاتجود الشعب الفلسطيني بالرغم من الو 

 344.العمل السياسي للمنظمة
تتبــع للمكتــب التنفيــذي للشــباب والرياضــة، وكانــت فكانــت مــا اللجنــة األولمبيــة الفلســطينية أ

لمجلــس األعلــى وخــالل اجتماعــات اللجنــة المنبثقــة عــن ا 1975فــي عــام ، تــدار مــن قبــل أعضــائه
وبــــدأت اللجنــــة  ،اللجنــــة األولمبيــــة الفلســــطينية تأســــيس للشــــباب والرياضــــة تــــم اتخــــاذ قــــرار إعــــالن

األولمبية تحركها باتجاه الحصول على العضوية من قبل االتحاد العربي لأللعاب الرياضـية، وفـي 
وية االتحـــاد قبلـــت فلســـطين فـــي عضـــ ،1987الكويـــت عـــام فـــي اجتماعـــات االتحـــاد التـــي عقـــدت 

 345رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية.و العربي ممثلة بأحمد القدوة رئيس المجلس 
                                                 

 .45-40(، 2005، )نابلس: دار اإلعالم للنشر والتوزيع،تاريخ الرياضة الفلسطينيةمحمود عزب، 342
 .مركز المعلومات الفلسطيني  ,محة التاريخيةالرياضة الل343
 .44، تاريخ الرياضةعزب، 344
من:  25/3/2014، استرجعت بتاريخ 2013آب  26عصام الخالدي: فلسطين واأللعاب األولمبية، 345

post_26.html-blog013/08/http://www.hpalestinesports.net/2 
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ومن أهمهـا دخـول فلسـطين  ،وكان للمجلس األعلى للشباب والرياضة عدة نشاطات دولية
، واستطاع االتحاد الفلسطيني لرفع األثقال الحصول علـى 1978التحاد ألعاب القوى الدولي عام 

اســتطاعت  ،1980عــام  األولمبيــة موســكو لأللعــاب ، وفــي دورة1979الــدولي بــه عــام االعتــراف 
يتي للحصـــول علـــى االعترافـــات الدوليـــة لالتحـــاد يمنظمـــة التحريـــر بالضـــغط علـــى االتحـــاد الســـوف

فـــي العديـــد مـــن الفعاليـــات العربيـــة ، كمـــا قامـــت المنظمـــة بالمشـــاركة الفلســطيني لكـــرة اليـــد والطـــائرة
ولــة العــالم لرفــع األثقــال فــي ليبيــا، وبطولــة بانونيــا فــي هنغاريــا، وبطولــة كمــال مثــل بط ،والدوليــة

 346.يطالياإاألجسام في 
سياســية التــي مــرت بهــا المنظمــة فــي بدايــة ثمانينــات القــرن وعلــى الــرغم مــن األوضــاع ال

 لالنتسـابواصـلت اللجنـة األولمبيـة سـعيها  الماضي مثل الخروج من بيروت واالنتقال إلى تـونس،
نجلـــوس فـــي أخـــالل الـــدورة األولمبيـــة فـــي لـــوس و  1984فـــي عـــام ، فلـــى اللجنـــة األولمبيـــة الدوليـــةإ

، وجهــــت الجمعيـــة العموميــــة لالتحـــادات الرياضـــية دعــــوة لألولمبيـــة الفلســــطينية الواليـــات المتحـــدة
 347.ولكنها لم تتمكن من الحصول على العضوية الدوليةلحضور اجتماعات الجمعية العمومية، 

 1986فـي عـام ف محاوالت منظمة التحرير لالنضمام للجنة األولمبية الدوليـة، فولم تتوق
ول، ولكــن ؤ قبلــت فلســطين فــي عضــوية المجلــس األولمبــي اآلســيوي خــالل الــدورة اآلســيوية فــي ســي

ــدائم للجنــة بــفــرض عليهــا هــذا التواجــد  أن يكــون لهــا مركــز خــاص بهــا، وتــم حــل مشــكلة المقــر ال
موافقتـه  )رئيس اللجنـة االولمبيـة العراقيـة السـابق(عطاء عـدي صـدام حسـيناألولمبية الفلسطينية بإ

 348مقر النادي الفلسطيني هناك.ببمنح مقر للجنة األولمبية الفلسطينية في بغداد 
 باقتحــام 349األســود"يلــول أ" وقامــت مجموعــة عســكرية تابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية

ول األكـانون  5الصـيفية فـي تـاريخ  ةدورة األولمبيـالـامـة في ميـونخ أثنـاء إق األولمبيةلعاب قرية األ
الفريـــق الرياضـــي مــــن أجـــل تحقيــــق أكبـــر قـــدر ممكــــن مـــن المــــد  ت باحتجــــاز، وقامـــ1972لعـــام 

فــي تلــك الحقبــة، والمطالبــة بتحريــر معتقلــين فلســطينيين مــن الســجون  الفلســطينيةاإلعالمــي للثــورة 
 350ي الدولي.لى الصعيد العالمإاإلسرائيلية، ونقل القضية 

                                                 
 .50(، 2001، )دمشق: الدار الوطنية الجديدة، الحركة الرياضية الفلسطينية بالشتاتخالد عجاوي، 346
 فلسطين واأللعاب األولمبية  الخالدي،347
 المرجع السابق348
 )أيلول األسود(، حين تصادم الجيش1971منظمة فلسطينية تشكلت على إثر أحداث شهر أيلول سبتمبر 349

األردني مع قوات منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت متمركزة آنذاك في األردن. من أبرز عملياتهاعملية 
 1972رياضيا إسرائيليا في دورة األلعاب األولمبية لعام  11ميونخ التي أدت إلى مقتل 

 11-8(2013زياد عبد الفتاح، ورق حرير،)القاهرة :دار ميريت، 350



77 
 

 السريع عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل المجموعة باإلفراجوطالبت 
وطالبت  ،ولدا مئير رفضت عرض الفدائيينغن رئيسة الوزراء اإلسرائيلية آنذاك أ إال، اإلسرائيلي

لى إبالنهاية دى أالحكومة األلمانية بااللتزام بمسؤولياتها الدولية والدفاع عن الفريق اإلسرائيلي، ما 
 351 ا.ا إسرائيلي  العب   11مقتل 
 الرأي على التأثير في الحدث هذا باستغالل منذ ذلك الوقت اإلسرائيلية الحكومة تتوانى ولم   
، لتشكيل صورة سلبية عن الرياضي المجال في ودبلوماسيتهم ،الفلسطينيين ضد الدولي العام

سطينية.  وقد تم إنتاج أفالم عدة خاصة بعملية المجتمع الرياضي الفلسطيني، والدبلوماسية الفل
   وهو فيلم أمريكي  للمخرج  ستيفن سبيلبرغ. 2005ميونخ، منها فلم أنتج عام 

بالوقوف دقيقة صمت  2012لندن  ألولمبيادكما طالبت الحكومة االسرائيلية اللجنة المنظمة    
ب قد رفض واستبدل بفعالية عادية حدادا على ضحايا ميونيخ  خالل حفل االفتتاح، اال ان الطل

  352تسلط الضوء على احداث ميونيخ.
وتستمر الكتابات واإلشارات الكثيرة لتلك العملية، في سياق استهداف الفلسطينيين، وعلى سبيل 

، مقاال ، عنوانه "احتفاالت 2016المثال، ال الحصر، نشرت مجلة نيوزويك، في أيلول )سبتمبر( 
ونجد هنا ان الحدث  353ونيخ األولمبية تظهر أنهم غير مستعدين للسالم".الفلسطينيين بمجزرة مي

 قد اعطى صورة سلبية في المجتمع الدولي بشكل عام والرياضي بشكل خاص.
 

ـــأونالحـــظ  ـــر الفلســـطينية قـــد أعطـــت اهتمام  ـــر  ن منظمـــة التحري ا للرياضـــة الفلســـطينية ا كبي
رت علــى توســيع دائــرة االعترافــات بتلــك واســتثمرت الرياضــة بنشــر القضــية الفلســطينية، كمــا أصــ

مــــــع االعتــــــراف السياســــــي للمنظمــــــة كممثــــــل شــــــرعي ووحيــــــد للشــــــعب  االتحــــــادات بشــــــكل مــــــواز  
 354.الفلسطيني

 
 فلسطين في األولمبية الدولية واالتحاد الدولي لكرة القدم 6.3

                                                 

  33ي السياسة الدولية،لربضي، الرياضة فا351

إسرائيل تهاجم قرار األولمبية الدولية رفض الوقوف دقيقة صمت على قتالها في عملية ميونخ، وكالة االنباء 352
 www.wafa.psمن  25/5/2012استرجعت بتاريخ  ،  18/5/2012الفلسطينية وفا، 

353Michael Oren, Palestinian Celebration of  Munich Olympic Massacre Shows they 

are not Ready for Peace, News Week,) 22 September 2016). 
http://www.newsweek.com/palestinian-celebration-munich-olympic-massacre-
shows-they-are-not-ready-peace-501539 

 .58عجاوي، الحركة الرياضية، 354
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الدولي تحاد الالفلسطينية السابقة بدخول فلسطين لألولمبية الدولية أو ل يلم تنجح المساع
ويعـــود ذلـــك إلـــى عـــدة عوامـــل مـــن أهمهـــا خضـــوع اللجنـــة الدوليـــة  )كمـــا ذكـــر ســـابق ا(، كـــرة القـــدم.

والهيمنة الصهيونية على اللجنة  للضغوط خاصة من الجانب اإلسرائيلي والغربي المؤيد إلسرائيل،
 األولمبية.

 ، وروبـاأتجـاه ااألولمبيـة الفلسـطينية، بـالتحرك الدبلوماسـي ب بـدأت اللجنـة 1989وفي عام 
مــن أجــل ، للرياضــة الشــعبية اإليطــاليواالتحــاد  ،وذلــك مــن خــالل االتحــاد الرياضــي لعمــال فرنســا

ـــة تضـــامن ـــة إقامـــة حمل ـــتم إرســـال ل دولي ـــة الدوليـــة، ف قبـــول فلســـطين فـــي عضـــوية اللجنـــة األولمبي
مناسـبة لذلك  وكان ،المنتخب الفلسطيني لكرة القدم إلجراء عدد من اللقاءات مع الفرق في البلدين

قد أعلن رئيس االتحاد اإليطالي ، وكان 1989نا للجنة األولمبية الدولية عام يانعقاد اجتماعات في
ــ ةا مــن مشــاهير الرياضــللرياضــة الشــعبية أن عــدد   وا علــى عريضــة تطالــب اللجنــة اإليطــاليين وقع 

ــ ،الدوليــة بإعطــاء فلســطين مقعــدها المشــروع ينية المســتقلة فــي ا بعــد إعــالن الدولــة الفلســطخصوص 
لكــن هــذه المســاعي لــم تــنجح فــي حمــل اللجنــة األولمبيــة الدوليــة علــى االعتــراف باللجنــة  ،الجزائــر
تلقــت اللجنـة األولمبيــة الفلسـطينية دعــوة رسـمية للمشــاركة  1990عـام  يالفلسـطينية. وفــ األولمبيـة

 ،الترك وفريق عبد السيدومثل فلسطين كل من أحمد القدوة وربيع  ،في الدورة اآلسيوية في الصين
ل حصلت فلسطين على االعتراف المؤقت من اللجنة األولمبية الدوليـة. وقـد شـك   1993وفي عام 

نتـا ما سـاهم فـي مشـاركتها فـي أولمبيـاد أتال ،هذا االعتراف لفلسطين البداية لدخول المجال الدولي
 355في الواليات المتحدة.

ا للمسـاعي داعم ـ 1993ولمبية الدولية في عام وكان االعتراف المؤقت من قبل اللجنة األ
التي كان يقوم بها االتحاد الفلسطيني لكرة القـدم، فقـد سـعى اتحـاد كـرة القـدم الفلسـطيني لالنضـمام 

لكــن دون جــدوى،  ،واســتمر لمحــاوالت ثــالث أخــرى  ،1946لالتحــاد الــدولي لكــرة القــدم منــذ عــام 
لكـن هـذه  ،سـطين لـيس لهـا وضـع قـانوني إقليمـيوكان السبب الرئيسي وراء هذا الرفض هـو أن فل

ففـي رسـالة مـن االتحـاد الفلسـطيني لكـرة القـدم  ،مـن عزيمـة وطمـوح الفلسـطينيين المحاوالت لم تثنِ 
جـاء فيهـا: "منـذ  1993إلى رئيس الفيفا جوا هفالنش مؤرخة في العشـرين مـن تشـرين الثـاني عـام 

مح باالنضمام إلى االتحاد الدولي لكرة القدم. إن وقت طويل كان االتحاد الفلسطيني لكرة القدم يط
ا تمـارس فـي فلسـطين، وفرقنـا معروفـة بحسـن تـدريبها وتنظيمهـا فـي المنطقـة. كرة القدم كانت دائم ـ

ل طلبنــا لالنضــمام لالتحــاد الــدولي لكــرة القــدم بســبب وضــعنا القــانوني فــي قب ــوقبــل هــذا الوقــت لــم يُ 
ا أعضـاء فـي اللجنـة أصـبحنا رسـمي   1993بع والعشرين من عـام اللجنة األولمبية الدولية. في السا

                                                 
 الخالدي، فلسطين واللجنة األولمبية355
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وأن القــدم، األولمبيــة الدوليــة. يرغــب االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم أن ينضــم لالتحــاد الــدولي لكــرة 
 356.بأسرع وقت ممكن" فعاال   ايصبح عضو  

وافقـــة ن تمـــت الم، إال أواســـتمرت الجهـــود الفلســـطينية للـــدخول لالتحـــاد الـــدولي لكـــرة القـــدم
 . 1998عليها عام 

الواليات المتحدة عام بنتا تالأوشاركت فلسطين ألول مرة في األلعاب األولمبية في 
وسيتم الحديث في الفصل  357.بعد ذلكانتظمت مشاركتها في الدورات األولمبية  ثم، 1996
 مرحلة ما بعد تأسيس السلطة الفلسطينية.كبر عن الرياضة في أبشكل  الرابع

 
س الفصل الثالث من هذه الرسالة كيفية استخدام الرياضة كأداة لصناعة الحركة وهكذا در 

الصهيونية في داخل ارض فلسطين قبيل النكبة، فاستخدمت الصهيونية الرياضة لتوحيد اليهود 
 .المختلفين في الثقافة والتاريخ واللغة خلفها، واستغلتها إلحياء القومية اليهودية

السياسية  باألحزابوربطها  ، النوادي الخاصة باليهود إلنشاءونية كما وسعت الحركة الصهي 
الهوية اليهودية  إلبرازالفاعلة في تلك الفترة، كما بدأت الصهيونية ترى في الرياضة وسيلة 

فأخدت بتمثيل فلسطين على الساحة الدولية، والمشاركة في المباريات الدولية والعربية،  ،   دوليا
 . ولية الرياضية الدولية تحت اسم فلسطين ولكن يهوديةودخول المنظمات الد

السياسة، فاستغلتها لتهميش الفرق العربية وتبيان  رياضة لخدمةللالصهيونية  هنا استخدام ويتضح
يهودية فلسطين، والمساعدة بالهجرات الصهيونية ألرض فلسطين قبيل النكبة، بالرغم من الُمثل 

 ولى عن الثانية.التي كانوا يتغنون بها بفصل األ
كما وبين هذا الفصل دور الحركة الوطنية الفلسطينية بالتصدي للمحاوالت الصهيونية، ولكن 

جة،  فقاموا بتعزيز النوادي الرياضية الفلسطينية العربية،  نهدون مخطط شامل او استراتيجية مم
لعربي" لمواجهة االتحاد "االتحاد الرياضي ا  بإنشاءوحاولوا االنضمام للمؤسسات الدولية، وقاموا 

 الفلسطيني لكرة القدم المسيطر عليه من قبل اليهود. 
وكان للحركة الوطنية الفلسطينية الرياضية دورا  كبيرا لمواجهة احتالل فلسطين، وتميزت         
الرياضية الفلسطينية، بالسمة الوطنية فسقط عدد من الشهداء الرياضيين وأسر بعضهم  األسرة
 . راآلخونفي 

                                                 
، من 1998حزيران  14التحاد الدولي لكرة القدم إلى االتحاد الفلسطيني لكرة القدم مؤرخة في )رسالة من ا356

 أرشيف الفيفا، زيورخ(، نقال  عن عصام الخالدي.
 المرجع السابق357
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من الفصل الرياضة الفلسطينية بعد النكبة حيث حمل الفلسطينيون الرياضة  األخيروبين الجزء 
معهم للشتات في الداخل والخارج،  وسعوا جاهدين للمحاولة بدخول المنظمات الدولية الرياضية 

، 1993الدولية عام األولمبيةوبرز دور منظمة التحرير الفلسطينية التي نجحت بدخول اللجنة 
 .  1998في عام  أخيراودخول االتحاد الفلسطيني لكرة القدم لالتحاد الدولي "الفيفا  

ويبرز هنا أهمية تمثيل فلسطين رياضي ا بالمحافل الدولية، األمر الذي كان هدف ا منذ 
 القدم لدى الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية ما قبل النكبة، ومنظمة التحرير فيما بعد.
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 الدبلوماسية الرياضية في فلسطين اليومالفصل الرابع: 
قامت منظمة التحرير الفلسطينية بممارسة أعمالها الدبلوماسية بالشتات بالشق السلبي ال اإليجابي 

حيث كانت الرياضة  ؛الرياضة الفلسطينية في حالةلم تختلف تلك التجربة و كما سلف ذكره، 
الفرق والمنتخبات  كانتالوجه السلبي لها في المحافل العربية والدولية، حيث  الفلسطينية تمارس

تخرج للعب والمنافسة خارج أرض فلسطين، وال تستطيع استقبال الفرق الرياضية داخل أراضيها 
بسبب إسرائيل التي ال تريد أن تعطي أي صفة قانونية للفلسطينيين في حق تمثيل أنفسهم في 

على تغيير هذا الواقع )كما الرياضة الفلسطينية  عملتوقد . العربية والدولية المحافل الرياضية
تهدف لعقد أكبر عدد من األحداث وباتت  سيبين القسم األول من الفصل الحالي األسباب(،

الرياضية داخل فلسطين، وتشارك بالمحافل الدولية الرياضية، وتنفتح بشكل ممنهج على العالم 
عقد في فلسطين العديد من المباريات الدولية الودية والرسمية، كما هنا  منالرياضي الدولي. 

 ين. عقدت المؤتمرات الخاصة باإلعالميين الرياضيين العرب والدولي
يتناول هذا الفصل الدبلوماسية العامة للرياضة الفلسطينية، وتوسيم األمة الفلسطينية، عن طريق 

همت بنشر القضية الفلسطينية باستخدام الرياضة بشكل قراءة عدد من األحداث والمحاور التي سا
وبالتالي استخدامها باعتبارها واحدة من أدوات القوة الناعمة النضالية الفعالة داخلي ا ودولي ا ، كبير

 .للوقوف أمام االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية والضغط على إسرائيل دولي ا
ومن ثم النشاطات بناء الدولة،  دور الرياضة الفلسطينية في ضةالريا وسيتناول هذا الفصل 

الرياضة وتوسيم و الرياضية التي تعد نوعا من الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة الفلسطينية،  
الرياضة وانتهاكات و الرياضة النسوية الفلسطينية،  و الرياضة والمقاطعة، و االمة الفلسطينية، 

 ات الرياضية التي تعدد ازمات دبلوماسية. االحتالل، ويختم باألزم
 
 الرياضة وبناء الدولة 4-1

، 2008ال يمكن الفصل بين "النهضة" في االهتمام بتطوير الرياضة الفلسطينية، منذ العام 
خطة داعية لبناء المؤسسات الفلسطينية كوسيلة إلنهاء االحتالل  القيادة الفلسطينية، تبنيو 

قامة مشاريع سيادية لتحسين البنى التحتية الفلسطينية ، عبر ة المستقلةوتثبيت الدولة الفلسطيني ا 
 358مثل المشاريع الزراعية التجارية الصناعية والرياضية.

إلنهاء االحتالل  ( خطة 2013 -2007أطلقت الحكومة الفلسطينية، برئاسة سالم فياض )و     
قامة الدولة  الفلسطينية عن طريق بناء المؤسسات،  واطلق اسم "موعد الحرية" على  فياض وا 

                                                 
مركز الزيتونة للدراسات  )بيروت: 2009التقرير االستراتيجي الفلسطيني محرر، محسن محمد صالح،358

 .28(،2010واالستشارات،
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قامة الدولة، يترجم  2009،359خطته عام  وقال "ان برنامج الحكومة: فلسطين إنهاء االحتالل وا 
رؤية استراتيجية تهدف المزاوجة بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية 

دولة فلسطين وبنيتها  على الصعيدين اإلقليمي و الدولي من جهة، واستكمال بناء مؤسسات
التحتية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية لالحتالل، من جهة أخرى، تحقيقا لهدف إنهاء 

قامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود العام   360″1967االحتالل وا 
، حيث وبين فياض بان برنامج حكومته يشمل كافة مناحي الحياة الفلسطينية، منها الرياضية   

السلطة الوطنية الفلسطينية جزءا  رئيسيا  من هذا البرنامج لقطاع الشباب والرياضة  خصصت
  361للمساهمة في بناء الدولة ومؤسساتها وتوفير البنية التحتية الرياضية.

بناء وا عادة تأهيل البنية التحتية الرياضية، فعملت  علىالسلطة الوطنية الفلسطينية  وعملت   
مرافق لممارسة  وخمسةمرفقا  رياضيا ، ضمن المواصفات العالمية لمنظمة الفيفا،  50على إنشاء 

ناديا  ومركزا  شبابيا ، كما  60الشباب لألنشطة الترويحية، باإلضافة إلى تطوير وتجهيز وتهيئة 
 362الرياضية. واألنديةعملت على النهوض بعمل االتحادات الرياضية، والمؤسسات 

بناء مؤسسات الدولة  أهميةيني محمود عباس بالعديد من المناسبات عن وتحدث الرئيس الفلسط
 الفلسطينية، ومنها الرياضية. 

، بأن السلطة الوطنية 2010وقال في مؤتمر االستثمار الفلسطيني المنعقد في بيت لحم عام 
رساء البنى"الفلسطينية   تعمل بشكل حثيث على مواصلة واستكمال عملية البناء الداخلي، وا 

 363، وبناء المؤسسات الفلسطينية لتكون نواة الدولة الفلسطينية". للدولة الفلسطينيةالتحتية 
وبين عباس خالل استقباله أعضاء االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن: "الرياضة كما    

 364الفلسطينية تشكل إحدى الركائز الرئيسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة".
                                                 

موعد مع الحرية: خطة الحكومة في العام الثاني الستكمال بناء المؤسسات إلقامة الدولة، مركز االعالم 359
من  7/3/2017،استرجعت بتاريخ3/8/2010الحكومي،

https://salamfayyad.wordpress.com/2010/08/30/1985/ 
 المرجع السابق.360
مكانة فلسطين على الصعيد العالمي، ،وكالة  فياض: تطوير الرياضة الفلسطينية مرتكز أساسي لترسيخ361

من  7/3/2017استرجعت بتاريخ 5/10/2010"وفا"، االنباء الفلسطينية
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=MefsOca558822725703aMefsOc 

 المرجع السابق.362
استرجعت 1120 مركز المعلومات الفلسطيني"وفا"  ،2010خطابات الرئيس محمود عباس "أبو مازن" 363

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5990من  7/3/2017بتاريخ
الرئيس يستقبل وفد اتحاد الكرة الفلسطيني ويؤكد أهمية الرياضة في بناء موقع صحيفة األيام االلكتروني :364

 http://www.al- 16/10/2015الدولة، 
 ayyam.ps/ar_page.php?id=ff9b946y268024134Yff9b946  

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=ff9b946y268024134Yff9b946
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=ff9b946y268024134Yff9b946
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عام  مؤتمر العام السابع لحركة فتحالأمام أهمية الرياضة الفلسطينية  ن وتحدث عباس ع   
"يشهد الجميع بالنهضة الرياضية في السنوات التسع الماضية، حيث تم إنشاء  ، فقال2016

اللجنة األولمبية الفلسطينية، واالتحادات الرياضية في مختلف التخصصات، ودعم األندية 
لنسائية إلى جانب الفرق األخرى، وتم إقامة البنية التحتية لها، بما الرياضية، وتدعيمها بالفرق ا

فيها المالعب، واألدوات الرياضية، وتدريب المدربين، وقد أصبح لفلسطين منتخبات تشارك في 
األلعاب الدولية وكأس آسيا والعالم في كرة القدم وغيرها؛ ويشارك فيها الالعبون الفلسطينيون من 

 365الداخل والخارج".
، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المسؤول السابق لجهاز األمن وكان جبريل الرجوب   

، منها 2006الذي ترأس عدة هيئات رياضية، منذ ما بعد االنتخابات التشريعية لعام  الوقائي، 
الخامسة قد بين في مقابلة مع القناة  اتحاد كرة القدم، واللجنة األولمبية، والمجلس األعلى للشباب،

االسرائيلية بان الرياضة الفلسطينية هي وسيلة لتحقيق اهداف وطنية سياسية، فالكيان  الرياضي 
 366الوطني الفلسطيني هو مقوم أساسي لمشروع الدولة الفلسطينية  فالرياضة هي عمل سياسي.

 
 تأسيس الفرق والمؤسسات والمنشآت الرياضية:أ - 4-1

تكمن في بناء المؤسسات والمنشآت الرياضية المختلفة التي  إن احد مقومات  الدولة المعاصرة
بناء ، خاصة أن  تعمل على تنظيم الرياضة ودعم الشباب في آمالهم وتطلعاتهم الرياضي

جعل االتحادات العربية والدولية تسمح بإقامة البطوالت يالرياضية والمرافق المؤسسات والفرق 
 .، وهو ما يعزز حضور فلسطين في الساحة الدوليةسطينيةوالمباريات الدولية داخل األراضي الفل

كانت الفيفا قد بدأت بدعم الرياضة الفلسطينية، عند البدء بمشروع بناء استاد دولي حسب قوانين 
مدرج استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام قرب القدس، وقرر رئيس االتحاد الدولي  هوالفيفا، 

يس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق رئيس االتحاد الدولي لكرة جوزيف بالتر رئآنذاك لكرة القدم 
القدم السابق أن يبحث عن مانحين، فاستطاع أن يجمع مليون دوالر من السعودية، ومليون يورو 
من أمير دبي، ونصف مليون يورو من الحكومة الفرنسية، باإلضافة إلى مليون وأربع مئة ألف 

تم تدشين المباراة الدولية لالستاد  2008ة القدم، وفي أكتوبر عام دوالر من االتحاد الدولي لكر 
  367بحضور بالتر.

                                                 
  ,مركز المعلومات الفلسطيني . خطابات الرئيس محمود عباس365
 ، انظر: 6/1/2012الرجوب،جبريل، القناة الخامسة االسرائيلية،366

https://www.youtube.com/watch?v=7viBTu0NDio   
 289-288، م على كرة القدممئة عاالخالدي، 367
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وقد عملت الحكومة الفلسطينية وبدعم من الدول المانحة، على بناء العديد من المنشآت الرياضية 
والمالعب الخاصة بكرة القدم وغيرها، في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 

، سواء بإنشاء منشآت جديدة، أو تجديد بعض ث يوجد العديد من هذه المالعب، ومنهاغزة حي
 368:القديم منها، أو إصالح ما تضرر بسبب اعتداءات اسرائيلية

، وتجدد ليصبح 1940تأسس عام  ، الذيينة الخليلفي مد استاد الحسين بن علي الدولي .1
ا دولي ا عام  م.2009 استاد 

م، ليسع ما يقارب 2013م، وتجدد عام 2006في طولكرم تأسس عام  استاد جمال غانم .2
بافتتاحه رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر رئيس االتحاد متفرج، وقد قام  3000

 الدولي لكرة القدم السابق رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق ونائبه األمير علي بن الحسين.
 آالف متفرج. 8م، ويتسع إلى 1998استاد ماجد اسعد في مدينة البيرة، تأسس عام  .3
 7000م، ويتسع إلى ما يقارب  2007في بيت لحم، تأسس عام  استاد الخضر الدولي .4

 متفرج.
م، ويتسع إلى  2011م، وتجدد عام  1996في الخليل، تأسس عام  استاد دورا الدولي .5

 متفرج. 18000
 متفرج. 7000م، ويتسع لـ2008في الرام، تأسس عام  استاد الشهيد فيصل الحسيني الدولي .6
 متفرج. 15000م، ويتسع إلى 1996تأسس عام استاد أريحا،   .7
 متفرج. 5000م، يتسع لـ2009م، وتجدد عام 1950استاد نابلس الدولي، تأسس عام  .8

باإلضافة إلى العديد من المالعب الموجودة في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية 
 وقطاع غزة. 

العربية والدولية بحق فلسطين في تنظيم  عزز تطوير المنشآت اقتناع الفيفا والمؤسسات الرياضية
البطوالت الرياضية المختلفة، واستضافة المنتخبات للعب في الملعب البيتي في األرض 

 الفلسطينية.
 
قامة المباريات الدولية ب-4-1  استضافة الفرق الرياضية وا 

للتصفيات لعب المنتخب الفلسطيني األولمبي أول مباراة رسمية على أرضه، في الدور األول 
ضد  2011اآلسيوية المؤهلة لمسابقة كرة القدم لدورة لندن األولمبية، في التاسع من آذار عام 

تصفيات لندن مبكر ا، إال أن  "األولمبي"تايلند، وفازت تايلند بفارق هدف بركالت الترجيح، ليودع 

                                                 
من:  2015-12-15الموقع االلكتروني لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تاريخ الزيارة 368

http://www.pfa.ps/index.php/201157-15-09-01-07-2013-58/119-10-07-15-08- 

http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-10-58/119-2013-07-01-09-15-57.html
http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-10-58/263-2013-07-18-18-08-45.html
http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-10-58/260-2013-07-18-00-41-01.html
http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-10-58/259-2013-07-18-00-32-22.html
http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-10-58/121-2013-07-01-09-32-55.html
http://www.pfa.ps/index.php/2011
http://www.pfa.ps/index.php/2011
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امن مع بداية طلب هذه المباراة اعتبرت خطوة جديدة نحو تحقيق حلم الدولة الفلسطينية، بالتز 
وعقب على تلك المباراة رئيس الوزراء السابق  369فلسطين باالنضمام لمنظمة األمم المتحدة.

سالم فياض قائال  لوكالة رويترز: "هذه المباراة عبارة عن مناسبة أخرى نستطيع أن نظهر فيها 
 370أننا دولة".

ات الودية لتثبت حقها في تنظيم واستطاعت فلسطين عقب تلك المباراة الخروج من إطار المباري  
، وتؤكد "داخل بيتها"بطوالت رسمية معتمدة عند االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على أرضها و

  371الفلسطيني. "الملعب البيتي"أهمية 
ومنح مجلس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في االجتماع السادس للجمعية العمومية في عمان    

  372ألول مرة. 2013لبطولتي غرب آسيا للناشئين والسيدات عام  حق استضافة فلسطين
، أولها كان 2013فاستضاف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ثالث بطوالت دولية في العام 
أيار  25إلى  21تصفيات المجموعة الخامسة من بطولة آسيا للسيدات في الفترة ما بين 

 373ايبيه، إضافة إلى فلسطين.بمشاركة منتخبات الهند، ومينمار، والصين ت
واعتبرت مسؤولة الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم آيات السعافين، أن استضافة فلسطين لهذا 
الحدث اآلسيوي تعتبر حدث ا تاريخي ا، خاصة أنها أول بطولة آسيوية للفتيات ضمن قوانين ولوائح 

فة الدولة غير العضو في األمم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تقام بعد حصول فلسطين على ص
 374المتحدة.

                                                 
، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 9ى تايلند ويودع تصفيات لندن مبكر ا،األولمبي يهدر فوز ا تاريخي ا عل369

من  20/4/2014استرجعت بتاريخ  3/2011"وفا"،/
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=10016  

عاما رغم الهزيمة العربية،  77خب الفلسطيني يحتفل بأول مباراة على أرضه منذ المنت370
من:  20/4/2014استرجعت بتاريخ 10/3/2011،

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/10/140904.html  
 275-274، عام على كرة القدم مئةالخالدي، 371
 2013/6/2012اتحاد غرب آسيا يمنح فلسطين استضافة بطولتي الناشئين والسيدات صحيفة الوسط، 372

    من: 20/4/2014استرجعت بتاريخ 
684515/1http://www.alwasatnews.com/3584/news/print/     

استرجعت بتاريخ  31/12/2012، ،مجلة مالعب وأهداف، 2013حصاد الرياضة الفلسطينية لعام 373
  0http://sag.ps/mala3eb/site/index.php?r=news/info/id/356من  13/5/2014
  ،صحيفة الوسط.يمنح فلسطين استضافة بطولتي الناشئين والسيدات اتحاد غرب آسيا 374

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=10016
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=10016
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/10/140904.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/10/140904.html
http://www.alwasatnews.com/3584/news/print/684515/1
http://www.alwasatnews.com/3584/news/print/684515/1
http://sag.ps/mala3eb/site/index.php?r=news/info/id/3560


86 
 

وقال المدير الفني للمنتخب الفلسطيني النسوي هاني أبو الليل، إن البطولة ستكون رسالة لكل    
 375دول العالم بأننا قادرون على استضافة مختلف البطوالت واألحداث العالمية.

بطولة غرب آسيا الرابعة  وكانت ثاني البطوالت التي استضافها االتحاد الفلسطيني هي   
، بمشاركة منتخبات األردن واإلمارات 2013آب )أغسطس(  22إلى  18للناشئين في الفترة من 

 376والعراق، إلى جانب منتخبنا للناشئين المستضيف.
وكانت ثالث البطوالت هي تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات آسيا للشباب     

 12إلى  8وُعمان، ومنتخبنا الوطني الشاب، وذلك في الفترة ما بين  بمشاركة منتخبات البحرين،
 2013.377تشرين األول 

وكانت قد عقدت في فلسطين العديد من المباريات الدولية الودية والرسمية على مدار     
يطاليا  السنوات السابقة، مثل لقاء المنتخب النسوي الفلسطيني مع نظرائه في كل من اليابان وا 

، ولقاء المنتخب الوطني الفلسطيني للرجال مع فرق جنوب إفريقيا والسنغال 2011ن عام واألرد
، 2011، ولقاء البحرين في دوري اإلياب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2011ودي ا عام 

، وبطولة غرب آسيا 2013ومباريات تصفيات المجموعة الخامسة من كأس آسيا للشباب عام 
، والجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2013ن عام الرابعة للناشئي

سيجري  ، باإلضافة لبطولة النكبة الدولية التي تعد أكبر حدث دبلوماسي رياضي، والتي2013
أقرت من االتحاد اآلسيوي والفيفا كإحدى الدورات وقد  توضيح تفاصيلها في األسطر التالية.

اإلماراتي ضمن التصفيات المزدوجة وي لكرة القدم، ولقاء المنتخب الرسمية في االتحاد اآلسي
 378، وغيرها الكثير.2015لكأس العالم عام 

 
 نشاطات الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة 4-2

في الفصل األول،  على انه الجهود  جاءوصف مصطلح الدبلوماسية العامة  نظريا كما 
لبلد األجنبي من خالل البث واإلعالم والنشاطات الحكومية التي تتصل مع جماهير سكان ا

 براز الثقافة والقيم الوطنية.ا  الثقافية ومنها الرياضية لتنفيذ السياسية الخارجية للدولة، و 

                                                 
فلسطين تثبت وجودها الرياضي باستضافة أول تصفيات آسيوية،، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، 375
من  20/1/2014استرجعت بتاريخ 18/5/2013

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=153933 

 .جلة مالعب وأهداف، م2013حصاد الرياضة الفلسطينية لعام 376
  المرجع السابق.377
 .الحصاد الرياضي، الموقع الرسمي لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم االلكتروني 378

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=153933
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=153933
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العديد من األحداث  يمكن استنتاج وجودوعند إسقاط النظرية على الواقع الرياضي الفلسطيني 
برازها، الرياضية التي ساهمت بالتواصل مع الجماهي ر الخارجية لتعزيز الثقافة الفلسطينية وا 

  والكشف عن الواقع االحتاللي في فلسطين، ودمج العالم بالقضية الفلسطينية رياضيا .  
وسيتناول هذا الجزء النشاطات التي ساهمت بتعزيز الدبلوماسية العامة الفلسطينية وتحقيق 

 األهداف الوطنية عن طريق الرياضة.
 

 كرى النكبة بالرياضةربط ذأ -4-2
يار )مايو( أي آ 15في  2011التي انطلقت في عام -الدولية لكرة القدم كانت بطولة النكبة     

 ، من األحداث التي تؤكد هوية الشعب الفلسطيني1948بذكرى نكبة الشعب الفلسطيني عام 
فاسم البطولة  ،وتبرز معاناة الشعب وقضية وترجع النكبة للذاكرة لدى شعوب العالم من جديد

الستخدام الرياضة من أجل تذكير العالم بهذا التاريخ المرير الذي شرد  تجسيدوتاريخها هو 
 الفلسطيني.  شعبغالبية ال

فريق ا، وعقد على هامشها ملتقى لإلعالميين  17وانطلقت النسخة األولى بمشاركة      
وتم ارك فيها عشرة منتخبات، وتم تطوير النسخة الثانية لتكون مسابقة دولية تش 379العرب،

لتصبح بطولة رسمية تتبع للفيفا   .2012380في أذار عام الفيفا واالتحاد اآلسيوي  اعتمادها لدى
 واالتحاد اآلسيوي. 

قدوم عدد من المنتخبات،  منعت، إال أن  إسرائيل 2014وأقيمت النسخة الثالثة في العام     
  381ردن وسيريالنكا وباكستان.فاقتصرت البطولة على ثالثة فرق، وهي: األ

 الرجوب إلى أهمية بطولة النكبة، فقال جبريل وتطرق 
نسعى من هذه البطولة إلى إحياء ذكرى النكبة، من خالل النشاط الرياضي والحشد "

الجماهيري واإلعالمي من أجل نقل قضية فلسطين والمعاناة التي يواجهها الشعب 
الضيوف القادمين عند رؤية هذا الشعب الذي  الفلسطيني يومي ا، ولتتأصل في أذهان

يحاول ممارسة الرياضة في ظل االحتالل األخير على سطح هذا العالم، ولنفي األقوال 

                                                 
من  25/5/2014استرجعت بتاريخ  28/12/2011لسطينية، حصاد هذا العام، وكالة األنباء الف379

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=120703  
 

ء الفلسطينية، استرجعت بتاريخ ، وكالة األنبا11/5/2014الرئيس يستقبل الفرق المشاركة في بطولة النكبة، 381
  http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=174070من  25/5/2014

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=120703
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=120703
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=174070
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الصهيونية بأن  الشعب الفلسطيني هو شعب مختلق، وهذه هي قمة الدبلوماسية والتعامل 
 382 ."اإلنساني

ر صحفي بالنسخة الثالثة لبطولة النكبة عام وقال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، في مؤتم     
، إن الحكومة تدعم الرياضة في فلسطين باعتبارها خير سفير للتعريف بشعبنا وقضيته 2014

العادلة في شتى المحافل الدولية، وهي وسيلة إنسانية نسعى من خاللها لتحقيق أهدافنا، وأضاف: 
فق اإلمكانيات المتوفرة، كما طلبنا من سفاراتنا نقوم منذ فترة طويلة بدعم الرياضة والرياضيين و "

في مختلف دول العالم مساعدة الرياضيين الفلسطينيين، والتعريف بما تتعرض لها الرياضة من 
 383إجراءات وعراقيل من قبل االحتالل اإلسرائيلي".

وعقب رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين العرب األردني محمد جميل عبد القادر، على      
تواجده في فلسطين لحضور بطولة النكبة الدولية بقوله: "إن قوة الحدث نابعة من الناحية 

وأضاف: "إن هذه  384المعنوية العامة، خاصة أنها تأتي إحياء لذكرى النكبة  للشعب الفلسطيني،"
البطولة تكتسب أهمية كبيرة من خالل حجم الفرق المشاركة من عدة دول عربية وأجنبية، وأكد 

القادر أنه: "ال يوجد تركيز على الجانب الفني من حيث الفوز والخسارة، لكن هذه البطولة عبد 
 385تهدف إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وفرصة لتعزيز الوحدة الوطنية".

وقال الباحث بالشأن الرياضي أسامة فلفل، في مقال له بعنوان "بطولة الن كبة هدف      
ال شك أن بطولة الن كبة الدولية لكرة القدم للمنتخبات األولمبية  إستراتيجي ورسالة رياضية":

بنسختها الثانية تعكس حضارة شعبنا الفلسطيني المتشبث باألرض والطامح للحرية واالستقالل، 
وهي تعتبر حدث ا رياضي ا استثنائي ا له دالالته وشواهده التي تؤكد أن هذا الشعب رغم الحصار 

ي ا في طريق النهضة الرياضية. فاليوم عيون العالم تتجه إلى فلسطين والتحديات ما زال ماض
وترقب باهتمام وشغف كبيرين فعاليات البطولة، وهذا الحدث بكل تأكيد سوف يكتبه التاريخ في 

 386صفحاته.
 

                                                 
 2012نيسان  19جبريل الرجوب، مقابلة مع الباحثة 382
، وكالة 10/5/2014نكبة: ندعم الرياضة باعتبارها سفيرنا بالمحافل الدولية،الحمد هللا في افتتاح بطولة ال383

من  25/5/2014األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، استرجعت بتاريخ 
ail&id=174024http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=det  

ا من اإلعالميين العرب،384  -12-12، موقع بال جول الرياضي، تاريخ الزيارة 17/5/2014الرجوب يستقبل وفد 

http://palgoal.com/news.php?newsid=27750  
 المرجع السابق385
 20/6/2014، استرجعت بتاريخ 17/5/2014ستراتيجي ورسالة رياضية، أسامة فلفل: بطولة النكبة هدف ا386
  http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=698081من 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=174024
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=174024
http://palgoal.com/news.php?newsid=27750
http://palgoal.com/news.php?newsid=27750
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=698081
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 دمج العالم بالنضال الفلسطيني ب -4-2
والندوات الرياضية حرصت المؤسسات الرياضية الفلسطينية، على المشاركة في المؤتمرات 

في الحياة كشعب، وتأكيد حقهم الفلسطيني  لتأكيد حضور لتحقيق أهداف منهاالعربية والدولية، 
والتواصل مع الشعوب والمجتمعات المختلفة، وكذلك أصرت على استضافة العديد من المؤتمرات 

ل إطالعهم على الدولية الرياضية، من أج ات اإلعالمية والرياضية، واستقبلت أعضاء المؤسس
الواقع الفلسطيني بشكل عام، والواقع الرياضي بشكل خاص، والتحديات التي تواجه الرياضة 

 الفلسطينية. 
جرى المنتخبات والفرق العربية والدولية، حيث و وكذلك عملت على استضافة الوفود   

للشعب الفلسطيني،  زيارة تاريخية بالنسبةباعتباره زيارة نادي برشلونة إلى فلسطين  النظر إلى 
 وخطوة نحو تحقيق السالم في المنطقة، حيث أتت زيارة النادي تحت مسمى "جولة السالم".

طفال  فلسطيني ا من كال  40م، حوالي 3/8/2013فقد شارك نجوم فريق برشلونة اإلسباني في 
ا استمرت لحوالي الساعة على استاد د ورا في الخليل، الجنسين، التدريبات الخفيفة، وقدموا عروض 

  387ألف متفرج. 25بحضور عدد من المدربين المحليين، وأكثر من 
والتقى نادي برشلونة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث قال رئيس 

: "إن زيارة الفريق للمنطقة تزامنت مع (2014-2010) ساندرو روسيل  نادي برشلونة
ئيلية في واشنطن، التي نأمل أن تحقق السالم، وأن أي شيء المفاوضات الفلسطينية اإلسرا

يستطيع نادي برشلونة تقديمه لتحقيق السالم سيقدمه فور ا"، وأضاف روسيل: "نتمنى لكل األطفال 
ذا كان تواجد برشلونة  الذين رأيناهم في بيت لحم أن يعيشوا بحرية وسالم ألنهم أمل المستقبل، وا 

ا". سيفيد تحقيق السالم فإننا سنتواجد دائم 
388 

أما الرئيس الفلسطيني فأكد لرئيس نادي برشلونة، أنهم يحملون رسالة أخرى غير الرياضة وهي 
السالم، فالرسالة الرياضية التي بحوزتهم، ال تختلف عن رسالة السالم التي يسعون إليها، مثلما 

  389يسعى الشعب الفلسطيني إليها.
 

                                                 
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  العبو برشلونة يشاركون أطفاال فلسطينيين التدريبات على استاد دورا،،387

من   22/5/2014استرجعت بتاريخ 1/8/2013"وفا" 
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=157987    

  

ا رياضية مع فريق برشلونة يزور كنيسة المهد، ويق388   4/8/2013طفال، صحيفة الحياة الجديدة،  40دم عروض 
 المرجع السابق389

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=157987
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=157987
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قت سابق مبادرة لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وكان فريق برشلونة قد عرض في و 
من خالل لعب مباراة جماعية ثالثية، إال أن هذه المبادرة قوبلت بالرفض، حيث قال الرجوب 
معقب ا على المبادرة: "كثيرون كانوا يضغطون باتجاه أن يلعب ميسي ومحمد وشلومو في لقاء 

ا إال أن يلعب ميسي ومحمد في صورة تظهر عظمة شعبنا مشترك، إال أننا لم ولن نقبل أبد  
بالرغم من معاناته اليومية"، وأضاف كذلك: "لو حصل لقاء مشترك بيننا وبين اإلسرائيليين فإننا 

سنوات في اإلثبات للعالم أننا نعاني من احتالل بغيض وظالم، نحن لسنا عنصريين  10سنمكث 
وتعد أهمية هذه الزيارة  390ة على جرائمه اليومية بحقنا،"ولن نعطي "إسرائيل" ورقة توت للتغطي

بأنها سلطت األضواء نحو فلسطين من خالل فريق برشلونة، الذي له أكبر قاعدة شعبية على 
 391مستوى العالم.
التقى فريق برشلونة اإلسباني بكل من الرئيس ورئيس الوزراء اإلسرائيليين شمعون وفي المقابل 

اهو، في مقر إقامة بيريز في القدس المحتلة، حيث تحدث نتنياهو للفريق بيريز، وبنيامين نتني
الكتالوني، وتطرق الستئناف محادثات السالم، حيث قال: "ما نحتاج أن نفعله هو أن نأخذ ميسي 

نيستا )نجوم برشلونة( لطاولة المفاوضات، وهكذا يأتي السالم بسرعة.   392 وتشافي وا 
                                                 

 31/7/2013االتحاد الفلسطيني لكرة القدم،  الرجوب في مؤتمر صحفي حول زيارة الفريق الكتالوني،390
news/312-http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-2013-من  15/5/2014استرجعت بتاريخ 

24-29-15-31-07  
 المرجع السابق 391
 المرجع السابق 392

http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/312-2013-07-31-15-29-24
http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/312-2013-07-31-15-29-24
http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/312-2013-07-31-15-29-24
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فريق األولمبي اإليطالي لكرة القدم فلسطين، وحل ضيف ا على م، زار ال2011وفي حزيران عام 
مخيم عايدة لالجئين قرب بيت لحم، وأجرى مباراة قصيرة مع العبي المركز، وقال رئيس اللجنة 
األولمبية اإليطالية ماريو بيسكانتي: "إن تواجد الفريق في المخيم يشكل رسالة للعالم أجمع بأن 

نع السالم، وهي أداة إلرسال رسالة للعالم بضرورة العمل من أجل كرة القدم أداة من أدوات ص
ن وجودنا هنا هو كسر للحصار المفروض على الشعب  مستقبل أفضل ألطفال فلسطين، وا 

  393الفلسطيني".
 جذب اإلعلميين الرياضيين إلى فلسطينج -4-2

د استطاعت المؤسسة لم تقتصر األحداث الرياضة على عقد المباريات الودية والرسمية فقط، فق
الرياضية الفلسطينية جذب اإلعالميين الرياضيين العرب واألجانب إلى فلسطين من خالل عقد 
عدة أحداث خاصة بهم، ومرافقتهم لتغطية األحداث الرياضية، ما يعني نقل الرسالة الفلسطينية 

 ألوسع نطاق بالعالم الخارجي.
الرياضيين في رام هللا ألول مرة، في تاريخ  ، انعقد ملتقى اإلعالميين2011ففي شباط عام 

فلسطين، وحضر الملتقى عدد من الشخصيات الدولية الرياضية، منها رئيس االتحاد الدولي 
للصحافة الرياضية جياني ميرلو، ومساعد األمين العام لألمم المتحدة لشؤون الرياضة والسالم 

ية محمد جميل عبد القادر، باإلضافة إلى الفريد لمكي، ورئيس االتحاد العربي للصحافة الرياض
 394دولــة. ١٣إعالمي ا من أكثر من  ١٥٠أكثر من 

عقد ملتقى اإلعالميين العرب على هامش بطولة النكبة الدولية، وضم هذا  2012وفي أيار عام 
دولة عربية، وكان الهدف أن يوضع اإلعالميون العرب  13إعالمي ا من  70الملتقى أكثر من 

سؤولية حول القضية الفلسطينية، باإلضافة إلى القضايا األخرى التي يعاني منها موضع الم
  395اإلعالم الرياضي الفلسطيني، ولنشر فعاليات تلك البطولة ألوسع نطاق عربي إقليمي.

وقد عق ب رئيس اتحاد الصحافيين العرب محمد جميل عبد القادر، على عقد ملتقى اإلعالميين 
للرياضة الفلسطينية إلى  396: "إن هذا الملتقى يشكل نقل الصورة واألثيرالعرب في فلسطين قائال  

                                                 
المنتخب األولمبي االيطالي يزور فلسطين ويلعب مع أطفال من المخيمات، شبكة األخبار العربية، 393
  من  10/5/2016استرجعت بتاريخ 11/6/2011

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=25105#.VzpRFzUrLIU  
  2011/ شباط/ 9صحيفة الحياة الجديدة، 394
استرجعت بتاريخ 16/5/2201افتتاح ملتقى اإلعالميين الرياضيين العرب،، وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"، 395
  www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=133095839 من 20/5/2013
 األثير: الصوت المسموع عبر المذياع396

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=25105#.VzpRFzUrLIU
http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=25105#.VzpRFzUrLIU
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=133095839
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ا أن الرياضة تلعب دور ا هام ا في وسائل اإلعالم المتعددة، فهي  جميع أنحاء العالم، خصوص 
 397إبداع بتنوعها وتستقطب أكبر عدد من اإلعالميين".

لي جياني ميرلو لبطولة النكبة وكان قد حضر رئيس االتحاد الدولي للصحافة الرياضية اإليطا
، وأكد عقب لمعيقاتالفتته المحاوالت الفلسطينية للتنمية رغم م، الذي 2011بنسختها األولى عام 

زيارته قائال : "إنه يجب عقد العديد من هذه النشاطات الدولية، التي تترك األثر الكبير في نفوس 
مشاهدة الصعوبات والمعيقات خاصة على الحواجز  الزائرين والفرق العالمية والعربية والدولية، أما

والجسور، فهذه الصورة تؤكد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على األمن والسالم في 
 398أسرع وقت".

ا من العالم، فلم تكن األحداث  ا جديد  وقال ميرلو: "لقد اكتشفت من خالل هذه الزيارة قسم 
ا بالنسبة لي، لك ن من خالل هذه الزيارة شاهدت الوضع الطبيعي على الفلسطينية أمر ا جديد 

األرض، وأعتقد أن الوضع صعب مع مواصفات السالم بالعالم، ولكن كاتحاد دولي للصحافة 
الرياضية نحاول أن نوصل الصوت إلى جميع دول العالم، ونحاول مناقشة األوضاع المتعلقة 

، لكنني بالسالم في جميع هذه الدول، خاصة في فلسطين بالرغم م ن أن هذه المهمة هي تحد 
 399سعيد بخوض هذا التحدي".

والتقى ميرلو في هذه الزيارة الرئيس الفلسطيني، حيث ناقش معه سبل تطوير الرياضة ودورها في 
تحقيق السالم والدعم للشعب الفلسطيني، وكتب ميرلو هذا اللقاء على الصفحة اإللكترونية 

 لرياضي: الخاصة باالتحاد الدولي لإلعالم ا
من أيار، وسميت  15وصلت فلسطين لحضور أول بطولة دولية تعقد في تاريخ هذا البلد، في 

النكبة، وذلك لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، وا عالن استقالل إسرائيل، في الطريق إلى الملعب 
ا ، قائمة من قبل شبان فلسطينيين احتجاج  قرب مخيم لالجئين مررنا من انتفاضة من الحجارة

ا مخيم لالجئين، الحياة هنالك سيئة، والغضب يسطع من أعين الشباب  على تشريدهم، وكان أيض 
في المخيم، لم نكن نستطيع الوصول إلى الملعب إال عن طريق التفافية طويلة، في هذا اليوم 

 400فلسطيني ا من شباب الحجارة في الضفة، وُقتل ستة آخرون في غزة. 150أصيب أكثر من 

                                                 
، 13/5/2012طيني لكرة القدم،االتحاد الفلسمحمد جميل عبد القادر في ملتقى االعالميين، 397

http://www.pfa.ps/Default.aspx 
استرجعت  13/5/2016االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، دولي للصحافة الرياضية في فلسطين،رئيس االتحاد ال398

  ult.aspxhttp://www.pfa.ps/Defaمن:  20/5/2013بتاريخ 
 لمرجع السابقا399

400In Palestine, Gianni Merlo,16/5/2011, Retrieved 10/3/2013 from 

http://www.aipsmedia.com/index.php?page=focus&cod=82  

http://www.pfa.ps/Default.aspx
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حدث رياضي يقوم االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بدعوة الصحافيين العرب واألجانب، وعند كل 
 .ورياضتها، في مختلف أنحاء العالملنشر أكبر قدر من األخبار والتقارير عن فلسطين 

إلحياء ذكرى ، 2012من تشرين الثاني عام  15كما عقد األسبوع الوطني للشباب في       
القضية الفلسطينية، ابتداء بذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات، مرور ا أحداث متميزة في تاريخ 

بذكرى إعالن وثيقة االستقالل الفلسطينية، وقامت المؤسسة الرياضية الفلسطينية بدعوة أكثر من 
صحفي ا عربي ا وأجنبي ا إلى هذا الحدث، الذي تضمن فعاليات رياضية وثقافية، ونشاطات  50

ا و  مدلوالت سياسية تصف الحصار واالستيطان والتهويد الذي يمارس بحق أخرى تأخذ أبعاد 
الشعب الفلسطيني، إلى تبيان جوانب المعاناة بالتركيز على األسرى في سجون االحتالل، وزيارة 

  401أهالي الشهداء.
، انعقد مؤتمر اإلعالميين الرياضيين 11/11/2012في  وعلى هامش األسبوع الوطني للشباب

صحفي ومتضامن من دول العالم  4000دولة عربية، وحضره أكثر من  20 بمشاركة نحو
  402كافة.

وشملت فعاليات األسبوع الوطني للشباب، "مليونية االستقالل"، حيث انطلقت مسيرات من الحركة 
الرياضية واإلعالمية الرياضية، في محافظات الضفة الغربية كافة، نحو نقاط التماس مع 

ارع الرئيسية، التي يستخدمها المستوطنون، وقامت "إسرائيل" بقمع تلك "إسرائيل"، وعلى الشو 
المسيرات السلمية، وأطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال 

 403عدد آخر.
أما اإلعالميون الدوليون فأصابهم الهول من العنف الذي تمارسه "إسرائيل"، فقالت مراسلة 

مورين مونيدا، عقب مشاركتها  404اطن في كينيا في مقابلة خاصة مع الباحثة تلفزيون المو 
"لقد استخدمت إسرائيل أسلحة تستخدم بوجه جيوش، لم يكن بالمسيرة المركزية في مدينة أريحا: 

بحوزتنا أي سالح، كنا فقط نرفع علم فلسطين، وأدواتنا الصحفية، نشرت إسرائيل الحواجز 
الوصول إلى أريحا، فاستخدمنا طرق ا وعرة، سأنشر هذه األعمال للشعب العسكرية، ومنعتنا من 

 405إسرائيل بوجهها الحقيقي". كينيا رى تل ،الكيني فور عودتي
                                                 

استرجعت بتاريخ  9/11/2012وع الوطني للشباب كلنا سفراء لفلسطين، شروق زيد، وكالة معا، في األسب401
 ttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=535607hمن  15/5/2016
 المرجع السابق402
ل يتصدى لها وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ، انطالق مليونية االستقالل واالحتال 403
  www.wafa.ps( من 29/11/2012،تاريخ االطالع )14/11/2011،

 أريحا. 16/11/2015مورين مونديا، مقابلة شخصية، 404
 المرجع السابق 405

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=535607
http://www.wafa.ps/
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 14/11/2012جانب من المسيرة / 

وفي رصد لألخبار والتقارير التي نشرت من اإلعالميين الدوليين، عقب المشاركة في البطوالت 
من األخبار التي نشرت حول فلسطين  يتضح وجود عدد كبيرالرياضية،  والفعاليات الفلسطينية
 والرياضة الفلسطينية.

تقرير ا بعنوان "الالجئون يجدون الوحدة من فُنشر على الموقع الرسمي للجنة األولمبية الصينية 
م خالل الرياضة"، ويبين التقرير معاناة األطفال في المخيمات الفلسطينية عن طريق زيارة مخي

الجلزون قرب مدينة رام هللا، ويقول إن كرة القدم وسيلة للهروب من الواقع القاسي الذي فرضته 
"إسرائيل" عليهم، في دولة تعاني من الحرب اإلسرائيلية بصورة مستمرة، وفي مقابلة مع شاب 
 فلسطيني لم يذكر التقرير اسمه، قال لقد اضطررننا للجوء وترك بيوتنا األصلية بسبب نكبة

، أنا اآلن ألعب كرة القدم ألثبت وجودي في فلسطين، وأتمنى أن أعود لبيتي 1948فلسطين عام 
  406في الداخل الفلسطيني.

كما تطرق التقرير إلى مقابلة مع رئيس نادي الجلزون الرياضي محمد عبد القادر حيث قال: 
إلعطاء األطفال فرصة "أنشأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" مركز الجلزون الرياضي 

                                                 
406Refugees Find Unity Through Sport, Official Website of the Chinese Olympic 

Committee, Dommy CK,25/5/2012, Retrieved  15/5/2016 From 

http://en.olympic.cn/news/sports_news/2012-05-25/2187930  

http://en.olympic.cn/news/sports_news/2012-05-25/2187930
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للعب كرة القدم والرياضيات األخرى، فاألمل لدى هؤالء األطفال محدود في ظل االحتالل 
اإلسرائيلي، الذي يعتقلهم ويصيبهم ويقتل بعضهم، وبين عبد القادر أنه من الممكن للسالم أن 

  407يتحقق من خالل الرياضة.
يتحدث حول زيارة مراسلي  AIPSالرياضية  وفي تقرير تلفزيوني آخر لالتحاد الدولي للصحافة

، بين الصحافيون في مقابالت 2012االتحاد لفلسطين لتغطية فعاليات بطولة النكبة الدولية عام 
أجريت معهم، أن النظرة السائدة لديهم سابق ا بأن فلسطين أرض حرب وخطرة، لكنها أرض 

، ليخرج عن المألوف في تغطياته الفرص الرياضية، وهي مكان جيد للمراسل الصحافي الرياضي
اإلعالمية، كما وجدوا االنسجام الفلسطيني من خالل الرياضة، فيمكن لفلسطين أن تحقق السالم 
من خاللها، وبينوا أنهم قاموا بزيارة العديد من المناطق الدينية والتاريخية في فلسطين، واطلعوا 

بسبب االحتالل، فشاهدوا جدار الفصل على جوانب الحضارة الفلسطينية، باإلضافة للمعاناة 
العنصري، واعتصموا مع أهالي األسرى في الخيم، وزاروا مخيمات الالجئين، وركز التقرير على 
جانب األمن في فلسطين، فذكر أن فلسطين آمنة، باإلضافة لمرافقة سيارات األمن للصحافيين 

  408في جوالتهم.
رسالة للعالم  لتوجيه و وذج للدبلوماسية العامة نم من خالل مشاهدة هذا التقرير أنه يتضح و 

الصهيونية التي تنشر أن الدعاية ويدحض  لوال ممارسات االحتالل، مفادها بأن فلسطين آمنة،
 الشعب الفلسطيني هو شعب خطر يمارس العنف، ويحب القتل.

عاليات بطولة ف أثناءكما أصدرت مجموعة من الصحافيين الفيتناميين الذين قاموا بزيارة فلسطين 
، كتاب ا وفيلم ا وثائقيين باللغة الفيتنامية بعنوان "فلسطين بين جدران االحتالل". 2011النكبة عام 

وركز الفيلم على معاناة الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، إضافة إلى جدار الضم 
نيين، كما حاكى الفيلم والتوسع والمستوطنات، وتطرق إلى مكانة القدس في قلوب وعقول الفلسطي

 409.مشاعر الفلسطينيين تجاه فيتنام شعب ا وثورة
أهمية النشاط اإلعالمي الرياضي الدولي الذي يقوم على نقل الصورة  يوضح ما سلف و 

 الصحيحة للقضية الفلسطينية، ونقل معاناة الرياضة الفلسطينية للعالم.
سيم األمة"، باعتبار الفلسطينيين شعب يحب تخدم الرسائل المختلفة اإلعالمية أعاله، عملية "تو 

الحياة، غير عنيف، ويمكن العيش معه بأمان، إال أن  االحتالل هو ما يعقد حياتهم وبالتالي 

                                                 
407Ibid. 
408AIPS Young Reporters Visit Palestine, 2012, Retrieved  15/5/2016,From: 

www.youtube.com/watch?v=8wiqX7cPAbk  
تضامنا مع فلسطين.. فيتنام تنتج فيلم وكتاب "فلسطين بين جدران االحتالل"، وكالة األنباء والمعلومات 409

  www.wafa.psمن  15/5/2014استرجعت  13/01/2011الفلسطينية "وفا"، 

http://www.youtube.com/watch?v=8wiqX7cPAbk
http://www.wafa.ps/
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وسيتم تناول مالمح "التوسيم" هذه في  يقاومون بطرق مختلفة، والرياضة واحدة من هذه الوسائل.
 جزء منفصل في هذا الفصل الحقا .

  
 ضة الفلسطينية والمقاطعةالرياد -4-2

المقاطعة لتحقيق أهدافها ومطالبها المشروعة دولي ا، وكانت  "سالح"استخدمت شعوب العالم 
المقاطعة أداة للضغط الدولي، ووسيلة دبلوماسية مبتكرة، ولم تقتصر المقاطعة على العالقات 

ا،  ياضية الفلسطينية المؤسسة الر  وسعتالرسمية بين الدول، بل شملت الشأن الرياضي أيض 
  . لتوظيف هذه األداة. 

"حركة المقاطعة الدولية إلسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" تعمل 
(BDS أثر في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، و ) انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي  توثيق

ومن ذلك تعاونها مع  410ضي أيضا ، وعملت هذه الحركة في المجال الريا .لحقوق الفلسطينيين
 المؤسسة الرياضية لمقاطعة شركة "أديداس" للمالبس الرياضية العالمية.

 
 مقاطعة شركة "أديداس":

المنظومة الرياضية العربية لمقاطعة شركة "أديداس"  مع الفلسطينية  "دبلوماسية الرياضة" تعاونت
قرر مجلس وزراء ف 411، 2012 عام العالمية لدعمها ماراثون رياضي صهيوني في القدس

الشباب والرياضة العرب بناء على طلب فلسطين، مقاطعة شركة "أديداس"، واتخاذ سلسلة 
طالق ماراثون القدس لنا.  412إجراءات بحقها، وا 

وقال رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، معقب ا على القرار: إنه "قرار جريء 
مين على مكانة القدس وفلسطين، ويؤكد مدى استعداد العرب للرد يعكس حرص العرب والمسل

 413على أي أسلوب استفزازي من أي طرف إقليمي أو دولي."

                                                 
410Dan Diker BDS, Radical Roots, Extremist Ends,( Jerusalem Center for Public 

Affairs, 2015), p7-9 
رب، صحيفة في عمان لمناقشة قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة الع« أديداس»الرجوب يلتقي مسؤولي 411

  .28/6/2012الحياة الجديدة، 
 

 2012نيسان  4وزراء الرياضة والشباب العرب يقاطعون أديداس، صحيفة األيام، 412

صحيفة الحياة الموقع « أديداس»الرجوب يطالب العرب والمسلمين بتطبيق قرار المقاطعة العربية لشركة 413
من  15/5/2016،استرجعت بتاريخ 15/4/2012اإللكتروني، ،

.php?nid=169487http://www.alhaya.ps/arch_page  
 

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=169487
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=169487
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وأضاف الرجوب: "من جانبنا سنتحرك للتصدي لكل من شارك في الماراثون، سواء من خالل 
 المالحقة القانونية أو االستيضاح عما حدث".

جزء من نضال الفلسطينيين ضد "إسرائيل"، لذلك سنسعى من  وتابع الرجوب: "سالح المقاطعة
أجل تثبيت قرار مقاطعة شركة "أديداس"، ألن الحرب االقتصادية والرياضية تعتبر من أكثر 

  414الحروب تأثير ا، وهي لغة العصر اآلن".
م أنه رغ أما الرئيس السابق للمجلس الرياضي األعلى في جنوب إفريقيا جو إبراهيم، فقد رأى

ا فعاال  في إجبار الدول على  ضرورة عدم تداخل الرياضة بالسياسة، إال أن المقاطعة تعتبر سالح 
مثلما حصل مع بالده في مواجهة نظام الفصل مناقشة القضايا السياسة التي يمكن أن تتجاهلها، 

جدار  العنصري، وقال إبراهيم: "باالستناد إلى قرار المحكمة الدولية في الهاي التي اعتبرت
الفصل العنصري الذي أقامته "إسرائيل" في الضفة الغربية، غير شرعي، وأن احتاللها لألراضي 
ا، أعتقد أنه عندما ُتصدر سلطة معترف بها دولي ا مثل المحكمة  الفلسطينية ليس شرعي ا أيض 

اضة الدولية إعالن ا مثل ذلك، فإن من الضروري االعتراف بعدم شرعية إسرائيل في مجال الري
ا".  415أيض 

 
 :2015المطالبة بإجراءات عقابية إلسرائيل بمؤتمر الفيفا 

ا ما بين االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ووزارة الخارجية  توحدت الجهود الفلسطينية وخصوص 
"الفيفا" الذي  )مؤتمر( الفلسطينية، من أجل المطالبة بفرض عقوبات على "إسرائيل" في كونغرس

، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ووزارة 2015عقد في العام 
الخارجية الفلسطينية توجهت للبرازيل على هامش انعقاد كونغرس الفيفا، لتساعد في حشد التأييد 

 416مساءلة وطرد إسرائيل من عضوية االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".ضرورة الدولي ل
 بهدفما بين االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ووزارة الخارجية الفلسطينية  عملكما تم وضع خطة 

أن يكون تصويت ثلثي األعضاء لصالح فلسطين، من أجل تعليق عضوية "إسرائيل" في "الفيفا"، 

                                                 
  المرجع السابق414

من  20/2/2012المقاطعة الرياضية سالح فعال لمناقشة لقضايا السياسية، استرجعت بتاريخ 415
http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_74366.html  

الرجوب: ستكون هناك خطة عمل واضحة قبل الذهاب إلى كونغرس 'الفيفا'،، وكالة األنباء والمعلومات 416
من  20/5/2014استرجعت بتاريخ 12/3/2014الفلسطينية "وفا"، 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=170079  

http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_74366.html
http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_74366.html
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=170079
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=170079
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ولعمل تحركات في دول العالم كافة، خاصة في أوروبا، تقوم بالضغط على االتحاد األوروبي 
  417بات على إسرائيل وحرمانها من تنظيم البطوالت الدولية.لكرة القدم، لفرض العقو 

الخارجية الفلسطيني  تسخير إمكانيات الوزارة للحشد الدولي، ولضرورة أن تتحمل  وأعلنت وزارة
. وأفادت مصادر الوزارة، أن  وزير الخارجية "إسرائيل" تبعات تصرفاتها والنتائج المترتبة على ذلك

المعركة الرياضية ستكون أسهل نوع ا ما من المعركة  في الدبلوماسية  أن   رياض المالكي، يعتقد
 418السياسية باتجاه االحتالل، خاصة في عملية اإلقناع وتحديد المواقف.

لدعم خطة اتحاد بالتواصل مع السفارات والممثليات في دول العالم،  وزارة الخارجية نفسها وقامت
في البرازيل، من أجل  المعنية، ات المجتمع المدني ، كما تواصلت الوزارة مع مؤسسكرة القدم

تم عقد اجتماع مشترك بين اتحاد كرة القدم و  419على الجانب اإلسرائيلي. ضاغطةخلق حالة 
ووزارة الخارجية وبين سفراء وقناصل الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، لحث اتحادات بالدهم 

بة بفرض عقوبات على اتحاد الكرة الرياضية على الوقوف إلى جانب فلسطين بالمطال
 420اإلسرائيلي.

وقام الوفد الفلسطيني الرياضي والدبلوماسي، بتنظيم فعاليات بالتزامن مع اجتماع الفيفا خارج 
المبنى، كما قام بتوزيع الكتيبات التي تبين االنتهاكات اإلسرائيلية، ودور إسرائيل في تعطيل 

ى جميع المشاركين في كونغرس الفيفا والزائرين الدوليين مسيرة الحركة الرياضية الفلسطينية، عل
 421. على الدول األعضاء المشاركة. الموادتم توزيع تلك و له، 

لتفادي أزمة  وذلكإال أن الطلب الفلسطيني قد سحب مقابل التزام إسرائيل بالقوانين الدولية، 
في القسم ح وض  كما سيُ ، بانتقادات في الساحة الفلسطينية  ، وقد ووجه هذا االنسحابدولية

 .الفصلالمصاحبة للرياضة، في جزء تال  من هذا األزمات الدولية الخاص ب
 
 
 

                                                 
  المرجع السابق.417
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم،   المالكي يسخر وزارة الخارجية في دعم الرياضة الفلسطينية،418
news/1346-http://pfa.ps/index.php/news/et7ad-من  31/5/2014استرجعت بتاريخ 30/5/2014

15-15-19-29-05-2014  
 المرجع السابق 419
 المرجع السابق420
جماع على معاناة الرياضي الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بااللتزام بالقوانين وتشكيل 421 نظام رقابي الفيفا: إقرار وا 

 ا 13/6/2014بالمغرب )صحيفة الحياة(،  2014جديد يعرض تقريره في اجتماع تنفيذية الفيفا في ديسمبر 

http://pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/1346-2014-05-29-19-15-15
http://pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/1346-2014-05-29-19-15-15
http://pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/1346-2014-05-29-19-15-15
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 الشعب الفلسطيني علىكسر الحصار _ه  2_4
منع اإلسرائيلي لتواصل الفلسطينيين الاستخدمت الرياضة في المساعي لكسر الحصار، وتحدي 

ى ومن فلسطين، فكان التصدي لتقييد حركة مع العالم الخارجي، بتقييد الدخول والخروج إل
من الدخول للمشاركة في البطوالت  األجانب منع الرياضيينالتصدي لو  الرياضيين الفلسطينيين، 

الفلسطينيون، جزء من الدفاع حقوق حرية الحركة للفلسطينيين، وجزء من  المختلفة التي ينظمها
، 2013الرابعة للناشئين التي عقدت عام وتعد بطولة غرب آسيا  .مواجهة االحتالل وسياساته

للناشئين  المنتخب الفلسطيني بمشاركة منتخبات األردن واإلمارات والعراق إلى جانب 
التي استطاعت كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، وكسر  مناسبات من ال ،422المستضيف

واتحاد غرب آسيا  إداري ا من مختلف الدول المشاركة 22رفضت منح  التيإجراءات "إسرائيل"، 
تصاريح الدخول لألراضي الفلسطينية، رغم تقديم االتحاد الفلسطيني للوثائق الالزمة كافة قبل 
ستة أسابيع، وأعاقت تنظيم البطولة، ونتيجة لذلك أجرى االتحاد الفلسطيني لكرة القدم العديد من 

يفا'، واالتحاد األوروبي لكرة االتصاالت مع اتحاد غرب آسيا ومع االتحاد الدولي لكرة القدم 'الف
القدم، وممثل اتحاد غرب آسيا األمير علي بن الحسين، ورؤساء االتحادات الوطنية خاصة 
اإلماراتي والعراقي واألردني، للضغط على "إسرائيل" بعدم عرقلة تلك البطولة، ووقف المجتمع 

الت الدولية على أرضه بقوة الدولي الرياضي إلى جانب االتحاد الفلسطيني وحقه في إقامة البطو 
حيث نجحت الضغوط في كسر الحصار اإلسرائيلي، وتم دخول  423.القوانين والمواثيق الدولية

جميع أفراد الفرق المشاركة في البطولة إلى أرض فلسطين، سواء على مستوى الالعبين أو 
 424اإلداريين أو اللجنة المنظمة من اتحاد غرب آسيا.

 
 لقدس ألسباب دينيةمواجهة معارضة زيارة ا

من علماء الدين المسلمين فتاوى تحرم زيارة األراضي الفلسطينية والقدس وأراضي  عددأصدر 
الداخل الفلسطيني بتأشيرة صهيونية، فتحريم زيارة المسجد األقصى والقدس وفلسطين مسألة 

األسبق الشيخ أثيرت منذ أكثر من أربعين سنة، على يد عدد من علماء الدين، منهم شيخ األزهر 
السادات في  الرئيس المصري، محمد أنور الدكتور عبد الحليم محمود، حيث رفض أن يكون مع

 .، في السبعينياتزيارته للقدس
                                                 

 ،مجلة مالعب واهداف.حصاد الرياضة الفلسطينية  422

من  20/5/2014االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استرجعت بتاريخ 423
05-31-12-15-08-2013-news/381-http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad  
، 16/8/2013اتحاد الكرة الفلسطيني يكسر حصار االحتالل ويبدأ استقبال فرق غرب آسيا للناشئين،424

  http://zamnpress.com/news/29881من  20/5/2014استرجعت بتاريخ  

http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/381-2013-08-15-12-31-05
http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/381-2013-08-15-12-31-05
http://zamnpress.com/news/29881
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كذلك الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ األزهر ومفتي مصر السابق حيث قال: "إن       
 425من يذهب إلى القدس من المسلمين آثم آثم".

زهر السابق محمد سيد طنطاوي حيث قال: "إن تلك الزيارة لن تتم في ظل وكذلك شيخ األ
وهي مكبلة بسالسل قوات االحتالل الصهيونية؛ ألن  االحتالل الصهيوني، أرفض زيارة القدس،

ا لسلطته  زيارة أي مسلم لها في الوقت الراهن ُيعد اعتراف ا بمشروعية االحتالل الصهيوني، وتكريس 
 426الغاشمة".

 

ذلك شيخ األزهر أحمد الطيب الذي قال: "إن زيارة القدس ال تحقق مصلحة للمسلمين، ألنها وك
 427تتم في ظل احتالل بني صهيون، وبإذن من سلطات االحتالل".

ظهرت فتاوى دينية أخرى تحلل زيارة المسجد األقصى تحت االحتالل، كما في في المقابل 
 النيابية فلسطين لجنة تنظمه والذي، 2014ام المنعقد في عمان ع مؤتمر الطريق إلى القدس

العلماء المشاركون  وافقحيث ، 2014 االسالمية العلوم وجامعة العربي البرلمان مع بالتعاون 
على ضرورة رفع الحظر عن زيارة القدس للفلسطينيين أينما كانوا ومهما كانت جنسياتهم، 

مليون ا،  450والبالغ تعدادهم  سالميوللمسلمين الذين يحملون جنسيات دول خارج العالم اإل
 428حسب المؤتمر.

"تحريم دخول المسلمين لفلسطين"، فقام وفد اإلعالميين   لرفض الرياضة الفلسطينية  انحازت
، بالصالة في المسجد األقصى، 2014العرب المشاركين في تغطية فعاليات بطولة النكبة عام 

شها أهل القدس في مواجهة العقبات والمضايقات كما اطلع الوفد على واقع المعاناة التي يعي
والممارسات العنصرية التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي بحق أهالي المدينة المقدسة، من خالل 

 429زيارتهم لعدد من مؤسسات المجتمع المدني في المدينة.
ف نحو فلسطين، الرجوب قد أطلق نداءه قائال : "إنه آن األوان أن يقرر العرب الزحجبريل وكان 

واالبتعاد عن الهلوسات المتعلقة بالتطبيع، واستبدالها بشعار يجسد آليات لمقاطعة إسرائيل في 

                                                 
حسام الدين عفانة، رؤية نقدية شرعية في فتاوى زيارة المسجد األقصى والقدس بتأشيرة صهيونية، موقع 425

من  15/1/2016فضائية القدس اإللكتروني، استرجعت بتاريخ 
http://www.qudstv.com/news_detail.aspx?ArticleId=32132  

 المرجع السابق. 426
 المرجع السابق.427
 30مؤتمر باألردن يشرعن زيارة القدس تحت االحتالل، ، موقع الجزيرة نت اإللكتروني ، 428
 /news/arabichttp://www.aljazeera.netمن   20/1/2016استرجعت تاريخ4/2014/

  19/5/2014وفد اإلعالميين الرياضيين العرب يزور القدس، )صحيفة الحياة(،  429

http://www.qudstv.com/news_detail.aspx?ArticleId=32132
http://www.qudstv.com/news_detail.aspx?ArticleId=32132
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/30/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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وبين "أن من ال يريد زيارة فلسطين هو االحتالل ليتستر على جرائمه  430.شتى المجاالت"
ن تحظى واستيطانه وحصاره، الذي يهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، كما أنه آن األوان أ

القدس بحيز أوسع في الوعي العربي، وهذا الحيز يجسد آليات لحماية القدس من محاوالت 
واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني أن هذه الزيارات من  431االحتالل لطمس معالمها الدينية"،

شأنها أن تفضح ممارسات االحتالل، مضيف ا "أن قضية فلسطين هي قضية مقدسات األمة، 
 432لسلم والحرب، وهو ما يحتم على العرب دعم فلسطين إلنهاء االحتالل".ومفتاح ا

كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "في الوقت الذي يقول فيه البعض إن زيارة فلسطين 
حرام، يأتي هؤالء الرياضيون ليؤكدوا أن هذه الزيارة مقدسة، وضرورية للتضامن مع الشعب 

 433ع ا من الدعم المعنوي".الفلسطيني ودعمه وا عطائه نو 
 
 نشاطات توسيم األمة الفلسطينية عن طريق الرياضة 3_4
هو ترسيخ صورة ذهنية مميزة وخلق هذه الصورة  ، كما جرى توضيحه سابقا ،التوسيم مفهوم  نإ

تساعد على تحقيق أهداف مختلفة، باختالف الدول والبلدان التي التي و أذهان األمم األخرى، في 
جلب االستثمار األجنبي المباشر والتبادل السياحي، وحتى بناء عالقات  ن مثلتمارسها، م

وهي صورة تترسخ  ،فالتوسيم يمثل صورة ذهنية لهذه األمة، و األمم األخرى أسياسية مع الدول 
 .تلك الرسائل والصورفي في عقول األمم األخرى من الناس، الذين بدورهم يندمجون 

 التي تخدمتوسيم على الرياضة الفلسطينية، نجد العديد من األحداث وبإسقاط المفهوم النظري لل
للشعب الفلسطيني لدى األمم األخرى، وسيتناول هذا الجزء من الرسالة معينة خلق صورة ذهنية 

 البعض من تلك األحداث.  
 
 على الساحة الدوليةالفاعل الحضور _أ 3_4

ا ل وأيضا  ، ن الصورة الذهنية عن الشعب الفلسطينيتكويتعد المشاركات الرياضية الخارجية نموذج 
وعلى سبيل المثال توحدت أنظار تعبئة الفلسطينيين المشتتين في العالم، خلف عناوين موحدة. ل

                                                 
الرجوب: آن األوان أن يقرر العرب الزحف نحو فلسطين ومقاطعة إسرائيل، االتحاد الفلسطيني لكرة القدم،  430
http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-من  15/6/2014،استرجعت بتاريخ 14/11/2013

37-29-18-14-11-2013-news/725  
 المرجع السابق431
 المرجع السابق432
وكالة األنباء  الرئيس: موافقون على بيان الحزب االشتراكي الفرنسي حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،433

   www.wafa.psمن  8/9/2012، استرجعت بتاريخ 16/5/2012الفلسطينية "وفا"، 

http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/725-2013-11-14-18-29-37
http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/725-2013-11-14-18-29-37
http://www.pfa.ps/index.php/news/et7ad-news/725-2013-11-14-18-29-37
http://www.wafa.ps/
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المنتخب ظفر  2014أيار  30الشعب الفلسطيني، نحو المنتخب الفلسطيني "الفدائي"، ففي 
، وتأهل لنهائيات كأس األمم 434ز في كأس التحديبالفو  "الفدائي" الفلسطيني لكرة القدم، الملقب بـ

اآلسيوية، بمدينة ماليه في جمهورية المالديف، للمرة األولى في تاريخه، ليعد هذا الفوز أول 
 435إنجاز لكرة القدم الفلسطينية على المستوى القاري.

ائع الذي تاريخي، وقال: "المستوى الر  ،واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هذا اإلنجاز
قدمه منتخبنا الوطني، هو وروح التحدي والتصميم من أجل رفع اسم ومكانة فلسطين في سماء 

 436."الكرة اآلسيوية
: "هذا أفضل يوم في تاريخ الرياضة األنباء الفرنسيةوقال الرجوب في تصريح نقلته وكالة 

حملة اتحاد الكرة  الفلسطينية على اإلطالق، وقد جاء التأهل في وقت مناسب ألنه تزامن مع
للدفاع عن حقوق الرياضيين الفلسطينيين لدى االتحاد الدولي )فيفا( واللجنة األولمبية الدولية، 

 437فنحن متمسكون بمطالبنا المحقة حتى النهاية".
وبين رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن إنجاز المنتخب 

بالفوز بلقب بطولة كأس التحدي اآلسيوي، يدشن حقبة جديدة في مسيرة كرة  الفلسطيني المتمثل
القدم الفلسطينية، ويضع المنتخب الفلسطيني في مصاف المنتخبات األكثر تطور ا في القارة 

 438اآلسيوية.

                                                 
مسابقة كرة قدم دولية مخصصة للدول األعضاء في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم )اي اف سي( كأس التحدي: 434

 االسيوية تحت شعار "المستقبل اسيا" التي تصنف كدول ناشئة ضمن خطة لتطوير الكرة
استرجعت بتاريخ  29/5/2014ماذا يعني فوز الفدائي الفلسطيني بكأس التحدي األسيوية؟، شاشة نيوز، 435
  http://www.shasha.ps/news/105325من  31/5/2014
من  31/5/2014استرجعت بتاريخ  31/5/2014يوي لكرة القدم،احتفاالت في فلسطين، االتحاد األس436

-in-time-party-news/28717-all-cup-2014-challenge-afc.com/ar/afc-http://www.the

palestine  
من  31/5/2014لفلسطيني لكرة القدم، استرجعت بتاريخ االتحاد ا437

41.html-59-10-31-05-2014-2/1357-http://www.pfa.ps/index.php/news/news  
عدة للكرة الفلسطينية،، وكالة األنباء والمعلومات رئيس االتحاد اآلسيوي: كأس التحدي يؤسس النطالقة وا 438

من  31/5/2014استرجعت بتاريخ 31/5/2014الفلسطينية "وفا"، 
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=175541  

http://www.shasha.ps/news/105325
http://www.the-afc.com/ar/afc-challenge-2014-cup-all-news/28717-party-time-in-palestine
http://www.the-afc.com/ar/afc-challenge-2014-cup-all-news/28717-party-time-in-palestine
http://www.pfa.ps/index.php/news/news-2/1357-2014-05-31-10-59-41.html
http://www.pfa.ps/index.php/news/news-2/1357-2014-05-31-10-59-41.html
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=175541
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=175541
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كانون كما خاض المنتخب الفلسطيني أول بطولة كبرى له في نهائيات كأس آسيا في أستراليا في 
، ووصفت تلك البطولة بأنها أول بطولة دولية كبرى يشارك بها المنتخب الفلسطيني 2015 ثاني

، وضم المنتخب 1998منذ انضمام اتحاد كرة القدم الفلسطيني لالتحاد الدولي للعبة عام 
 439الفلسطيني العبين من الضفة الغربية وغزة والشتات الفلسطيني.

نية في الدبلوماسية الدولية، ما أكده سفير فلسطين ومما يمثل دليال  على أهمية الرياضة الفلسطي
في أستراليا عزت عبد الهادي، بأن منتخب فلسطين، نجح في تحقيق مكاسب سياسية عجزت 

سنوات، وهزمتها بلغة كرة القدم، باإلضافة  10عن تحقيقها حركات التضامن والدبلوماسية في 
م رسالة إلى المجتمع األسترالي، حيث ت مكن من تغيير الصورة النمطية حول الصراع إلى أنه قد 

ا إلى تكوين المؤسسات، ويمارس  الفلسطيني اإلســرائيلي، وهــي أن الشعب الفلسطيني يسعى أيض 
 .440، مثلما يقاوم االحتاللالفن والرياض

وقال عبد الهادي: "منتخب فلسطين خطف األنظار اإلعالمية في بلد رفع الفيتو عندما رفض 
 441ية األمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطين".ممثله في جمع

وبين عبد الهادي "أنها المرة األولى، التي تحظى فيها فلسطين بتغطية إعالمية كبيرة في وسائل 
ا: "التغطية اإلعالمية للمنتخب الفلسطيني كان لها دور  اإلعالم، خاصة األسترالية"، وقال أيض 

ي في أستراليا، لما للرياضة من تأثير كبير على أهم من حركات التضامن مع الشعب الفلسطين
ا ألنها تخاطب الشعوب مباشرة،  الجمهور وعامة الناس، حيث إن دبلوماسية الرياضة مهمة جد 

 442الرياضة أضافت عمال  نوعي ا للعمل الدبلوماسي الفلسطيني في أستراليا".
سطيني في نهائيات كأس آسيا،  وفي قراءة لوسائل اإلعالم األسترالية عقب مشاركة المنتخب الفل

تقرير ا  Australian Broadcasting Corporationنشرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون األسترالية 
على موقعها اإللكتروني تحت عنوان "مستضعفو فلسطين يحققون النصر في كأس آسيا" قالت 

ه نصر رغم نتيجة المباراة فيه، إن "وجود فريق المنتخب الفلسطيني في أستراليا اليوم هو بحد ذات
 443التي انتهت بالتعادل السلبي، ألن العالم سيعرف فلسطين بعد هذه المباراة".

                                                 
439Palestinian Soccer Team Plays in its First International Competition, Aljazera 

America, Retrieved 15/5/2016 From 

http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/12/palestinian-

soccerteammakeshistorydespitelosstojapan  
 ، كانون الثاني.51( العدد2012الفدائي يحقق نجاحات سياسية في استراليا، )مجلة الوسط، 440

 المرجع السابق441

 المرجع السابق442
443Asian Cup Underdogs Palestine Notch Up victory, Despite Remaining Goalless in 

Tournament, ABC Karen Percy, 15JAN2015, Retrieved 16/5/2016From 

http://www.abc.net.au/news/2015-01-15/asian-cup-underdogs-palestine-notch-up-

victory-without-a-goal/6019966  

http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/12/palestinian-soccerteammakeshistorydespitelosstojapan
http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/12/palestinian-soccerteammakeshistorydespitelosstojapan
http://www.abc.net.au/news/2015-01-15/asian-cup-underdogs-palestine-notch-up-victory-without-a-goal/6019966
http://www.abc.net.au/news/2015-01-15/asian-cup-underdogs-palestine-notch-up-victory-without-a-goal/6019966
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ووصف التقرير العبي المنتخب الفلسطيني، بسفراء فلسطين إلى العالم، وهم من جعلوا النشيد  
لسفير الوطني الفلسطيني، يدوي في المالعب األسترالية، كما تضمن التقرير مقابلة مع ا

الفلسطيني في أستراليا عزت عبد الهادي، باإلضافة إلى عدد من المقابالت مع أعضاء الفريق 
كان أهمها ما قاله الالعب محمود عيد: "أنا أترجم حبي لبالدي على أرض الملعب ومن خالل 

  444الكرة، ورسالتي للعالم أننا "باقون في فلسطين".
: "نحن بشر، ولسنا إرهابيين، نريد السالم مثلما نريد وفي السياق ذاته قال الالعب رامي حماد

 445لعب كرة القدم بحرية".
التقرير األسترالي على أزمة الالعبين الفلسطينيين الممنوعين من مغادرة قطاع غزة، بسبب وعرج 

 446سياسات االحتالل اإلسرائيلي.
جوب قال فيه: "إن الرياضة وختم التقرير بلقاء مع رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الر 

، متمني ا "حصول فلسطين على مكانة عالية "وسيلة مهمة للكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني
 447في الرياضة الدولية".

، تحت عنوان "كيف ينافس المنتخب الفلسطيني  ABCاألسترالية الهيئةوفي تقرير آخر لذات 
رير بالصعوبات التي يواجهها المنتخب فذكر التق 448على نيل الكأس اآلسيوي في أستراليا؟"

الوطني الفلسطيني في طريقة من فلسطين إلى أستراليا، فبين االنتهاكات اإلسرائيلية بحق حرية 
حركة الالعب الفلسطيني، "يمر الفلسطيني عبر ثالثة معابر حدودية برية لثالث دول 

أو غزة، ما يعني ضرورة  وبين التقرير عدم وجود مطار دولي في الضفة الغربية 449مختلفة."
الموافقة اإلسرائيلية على خروج أي العب من بالده،" وتم تصوير معاناة الالعبين على الحدود 

 450.الهيئةمع إسرائيل من قبل مراسل 
وذكر التقرير أن وصول المنتخب الفلسطيني لنهائيات كأس آسيا في أستراليا، مع الفرق اآلسيوية 

بلوماسية بحد ذاتها، فدولة أستراليا رفضت التصويت لصالح اعتماد المتقدمة هو معركة سياسية د
فلسطين كدولة في األمم المتحدة، لكن المنتخب الفلسطيني بإنجازاته أجبرها رياضي ا على 

                                                 
444Ibid.  
445Ibid. 
446Ibid. 
447Ibid. 
448How the Palestinian National Football Team Beats the Odds in Battle to Get to 

Asian Cup in Australia, ABC, Dan Goldberg,14APR2015, Retrieved 15/5/2016 From 

http://www.abc.net.au/news/2015-04-14/palestinians-national-football-team-battle-to-

get-to-australia/6384818  
449Ibid. 
450Ibid. 

http://www.abc.net.au/news/2015-04-14/palestinians-national-football-team-battle-to-get-to-australia/6384818
http://www.abc.net.au/news/2015-04-14/palestinians-national-football-team-battle-to-get-to-australia/6384818
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االعتراف به كدولة كاملة السيادة وتمارس الرياضة، من خالل استضافتها له مثل أي دولة أخرى 
 451في األمم المتحدة.

تقرير لمساعد مدرب المنتخب الفلسطيني صائب جندية من مخيم الشجاعية في قطاع وتطرق ال
غزة، حيث بين أن منزل جندية تدمر نتيجة الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وقال جندية: 

 12"بالرغم من الحزن الفلسطيني نتيجة الحروب، نستطيع في كرة القدم رسم البسمة على وجه 
لعالم"، وأضاف "نحن ال نلعب كرة القدم فقط، بل نحن سفراء ووزراء مليون فلسطيني حول ا

  452خارجية لفلسطين".
وتحدث التقرير عن الالعب عبد الحميد أبو حبيب، من مدينة خان يونس في قطاع غزة، وكان 
قد انتقل للعيش في الضفة الغربية لمواصلة مسيرته الكروية، حيث بين أبو حبيب أن الوصول 

سهل من الوصول إلى غزة، أما والدته فتقول لمراسل القناة في غزة: "أشتاق له، عندما ألستراليا أ
 453أراه على شاشة التلفاز أحزن ألنني ال أستطيع لمسه".

أشهر بسبب  7واختتم التقرير بموضوع الالعب سامح مرابعة، الذي اعتقلته "إسرائيل"، لمدة 
لسطيني، وتذرعت "إسرائيل" بأن مصدر هذه أموال كانت بحوزته لصالح اتحاد كرة القدم الف

 454األموال هي حماس، وقامت بمنعه من السفر والمشاركة في أستراليا مع زمالئه.
هنا أهمية المشاركة الخارجية واالنفتاح على اإلعالم الدولي، الذي يعتبر وسيلة فع الة  يتضح

لدبلوماسية العامة ومخاطبة من خاللها ممارسة ا يمكن وسريعة، وذات قاعدة جماهيرية واسعة، 
من خاللها تبيان المعاناة الفلسطينية، واإلنجازات الفلسطينية،  يمكنالعالم بلغة فلسطينية موحدة، 

والحق الفلسطيني، والوصول لرأي عام دولي من الممكن أن يقوم بالضغط على حكوماته لصالح 
 القضية الفلسطينية.

يم صورة تجمع بين صورة من يتعرض لالعتداء ومن وما يعزز فرص نجاح الفلسطينيين في تقد
ر على الحياة،  بشكل كبير، حيث  باضطرادأن المشاركة بالبطوالت الرياضية الخارجية تطور يص 

بدأت فلسطين بحصد النتائج اإليجابية للمباريات، ولكن ال يمكن تجاهل الدور الهام في 
ا عن منطق الفوز والخسارة، فقد كان رفع اسم وعلم فلسطين في  المشاركات الخارجية السابقة بعيد 

ا في فعاليات تعتبر األكثر حضور ا ومشاهدة  المحافل الدولية، إنجاز ا للقضية الفلسطينية، خصوص 
 في العالم مثل األولمبياد وغيرها. 

 

                                                 
451Ibid. 
452Ibid. 
453Ibid. 
454Ibid. 
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 المشاركة في المؤتمرات الرياضية الدولية_ب 3_4
في الجانب الرياضي على  شعب الفلسطينيوخلق صورة ذهنية عن ال وال يقتصر تعزيز الهوية

المباريات الداخلية أو الخارجية، بل هناك المشاركات بالمؤتمرات اإلعالمية، التي تغي ر نظرة عدد 
كبير من اإلعالميين األجانب، وتوضح ما هي القضية الفلسطينية، فخالل تواجد الباحثة في 

من كانون الثاني  11للصحافة الرياضية في اجتماع المؤتمر التنفيذي السنوي لالتحاد الدولي 
ا وحضور ا إعالمي ا متميز ا 2012عام  ، في مدينة انسبرك النمساوية، الحظت أن هناك تواجد 

لفلسطين، كما كانت القضية الفلسطينية على رأس أولويات االجتماع، وتم افتتاح المؤتمر بعرض 
ة األولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، رئيس اللجن ندوة جمعتالقضية الفلسطينية، عن طريق 

ورئيس تحرير الصفحة الرياضة في صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية يوسي اهارون، 
لمحاولة المقاربة بوجهات النظر ما بين الجانبين، والتعاون لمحاولة الخروج من المأزق الذي 

فاع عن حقوق الصحفيين أفسده السياسيون، والتعامل بجانب إنساني بين الشعبين. وللد
الفلسطينيين الذين يعانون من الصعوبات واإلغالقات والحواجز والمنع من تغطية األحداث 

 455الرياضية.
وعبر رئيس االتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر عن رضاه الفعلي لهذا 

ناة هذا الشعب بلغة عصرية المؤتمر، وذلك ألن الرجوب قام بمخاطبة الجمعية العمومية عن معا
إنسانية بسيطة، جعلت أغلب المتواجدين متضامنين مع القضية الفلسطينية، كما بين خطاب 
ا عند تطرقه لقضايا الرياضة النسوية في  الرجوب الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني، خصوص 

متشددة في الدين فلسطين، وكسر الصورة النمطية السائدة لدى الغرب بأن فلسطين دولة إرهابية 
ولعل ما يطرحه الرجوب، هنا يشير ضمنيا ، لفكرة "الهويات المتنافسة"، المشار لها  456اإلسالمي.

في مقدمة البحث، والتي يشير فيها صاحبها سيمون أنهولت، لفكرة محاولة تسجيل نقاط ضد 
قل تخدمه المنافس، بتغيير صور نمطية سابقة، يستغلها الطرف اآلخر، المنافس، أو على األ

 ضمنيا . 
 
 
 
 

                                                 

Palestine Sports Bonding, AIPS, 12 January 2012 Retrieved -rs IsraeliAIPS Broke455

15/10/2013 from: 

 http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=7100&tp=n 
  انسبرك، النمسا 14/1/2012مع الباحثة،  محمد جميل عبد القادر، مقابلة شخصية456

http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=7100&tp=n
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 رياضة الشتات ترتبط بالوطن_ج 3_4
 في سياق آخر ساعدت الرياضة بشكل كبير الجاليات الفلسطينية بالشتات الحفاظ على هويتها

تعد الجالية الفلسطينية في تشيلي من ، فعلى سبيل المثال وتعزيز صورتها الوطنية الفلسطينية
ها وثقافتها، وتبلغ نصف مليون فلسطيني، وكان دور أكثر الجاليات التي حافظت على هويت

وهذا أسهم أيضا  بتوسيم الفلسطينيين، كشعب  الرياضة كبير ا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
 مشتت، يبحث عن الوحدة، ويتمسك بجذوره، ويحب الحياة. 

الدوري  م سمي بالستينو، وحاز على بطولة1920تشكل في تشيلي أول فريق كرة قدم عام 
، ، وكان 1977، و1975، وأحرز لقب كأس تشيلي مرتين 1978، و1955التشيلي لعامي 

مدريد السابق الذي در ب الفريق ريال أشهر مدرب مر على الفريق هو مانويل بيلغريني مدرب 
ويشكل نادي بالستينو كيان ا يذكر أبناء الجالية بوطنهم األصلي  1991،457إلى  1990من عام 

لنضالية ضد االحتالل، ومن أهم الوظائف التي قام الفريق والمشجعون بها هي تعريف وقضيتهم ا
 458المواطن التشيلي وأمريكا الالتينية بفلسطين.

ويتكون شعار فريق بالستينو من ألوان العلم الفلسطيني، أم ا مدرجات الملعب الخاص به في 
يني، كم كما أن الفريق يرفع العلم العاصمة التشيلية سانتياغو، فتتلون بألوان العلم الفلسط

الفلسطيني دائم ا في مبارياته،
ما يدل على تمسك الفريق بهويته الوطنية الفلسطينية بالرغم من  459

 المنفى والهجرة.
كما قام النادي بتزويد المنتخب الفلسطيني بعدة العبين فلسطينيين من أصول تشيلية   

هر الالعبين الذين شاركوا مع المنتخب الفلسطيني أشللعب مع منتخب كرة القدم الفلسطيني، و 
دجاردو عبد هللا، وليوناردو زامورا  460.هم: روبرتو بشارة، وأليكسيس نورامبوينا، وروبرتو كاتلون، وا 

، 2014دوالر أميركي، عام  1300وقام االتحاد التشيلي لكرة القدم بتغريم نادي بالستينو مبلغ 
الزي الخاص بهم واستبداله بخارطة فلسطين، ما أثار استياء  " في1بسبب تغيير الفريق للرقم "

   461الجالية اليهودية في تشيلي.واحتجاجات 
 
 

                                                 
، 1/12/2015الموقع االلكتروني الرسمي لنادي بالستينو الفلسطيني، استرجعت بتاريخ457

http://www.palestino.cl/ar  
 .319-318، مئة عامالخالدي، 458
  . الموقع الرسمي لفريق بالستينو459
  . 319، مئة عام، الخالدي460

461Chile Bans Palestino Football Club 'Anti-Israel' Shirt, BBC,21 January 2014, 

Retrieved 15/5/2016 from  http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25821058      

http://www.palestino.cl/ar
http://www.palestino.cl/ar
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25821058
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 _د الرياضة النسوية الفلسطينية3_4
شهدت الرياضة النسوية الفلسطينية بالرغم من حداثة عهدها، تطورا كبيرا في معظم الميادين 

الذي خاض العديد من  2008لسطيني عام وخاصة كرة القدم، فتشكل المنتخب النسوي الف
  462البطوالت.

 منذ الرياضة "أن األعرج، سمر لحم بيت جامعة في الرياضية النشاطات قسم وبينت رئيسة
 كان حيث المالعب وقلة الالعبات، إلى المجتمع نظرة أبرزها مشاكل عدة تواجه كانت بدايتها
 تقبل حول لحم بيت في دراسة عملت اأنه إلى مشيرة ،'إسفلتية مالعب' على يتم التدريب
 على شجعها ما الفكرة تقبلوا المواطنين من %80 أن الدراسة أظهرت النسوية للرياضة المجتمع

 463.المحافظات" باقي في ثم هللا، ورام أريحا، في القدم كرة لعبة نشر
، كما اوخارجي واستطاعت الرياضة النسوية بتغيير الصورة الذهنية عن المرأة الفلسطينية داخليا

 استطاعت الخروج من الجانب المحافظ للمجتمع واالنفتاح على الحضارات.
وكان قد وجه رئيس اتحاد كرة القدم جبريل الرجوب رسالة للمجتمع اإلسرائيلي والدولي عبر القناة 
 الخامسة اإلسرائيلية  حول الرياضة بشكل عام والنسوية بشكل خاص  فقال "نريد أن يرانا العالم

 464بعيون رياضية".
اإليطالي في مدينة دورا  أقيمت مباراة بين المنتخبين الفلسطيني النسوي  2012وبين انه في عام 

جنوب الخليل، فكان معظم الحضور من السيدات،  بالرغم من كون مدينة دورا هي مدينة 
زرة الفريق محافظة وتقليدية، إال ان المرأة الفلسطينية قد خرجت من كافة أرجاء الوطن لمؤا

 400 النسوي الفلسطيني،  وحظيت تلك المباراة بحضور صحافي دولي واسع فحضر ما يقارب
   465لنقل صورة حضارية وجديدة للمرأة الفلسطينية في دولهم. ،العالم أرجاءصحفي من كافة 

 ، التيالفلسطينية وأضاف الرجوب استطعنا بالرياضة تغيير الصورة النمطية بالعالم عن المرأة
تبين بأن الفلسطينيات هم ملثمات ويقمن بالعمل الوطني فقط، ولكن عن طريق الرياضة تبين ان 

و "الشورت وال تي شيرت"، فالمرأة ملتزمات بالزي الرسمي للفيفا وه هناك نساء فلسطينيات
الفلسطينية هي من خاضت معركتها وخرجت متحدية كافة التقاليد االجتماعية ، وأعطت لنفسها 

   466ذاته المعطى للرجل.الحق 
                                                 

ة النسوية الفلسطينية تشق طريقها نحو االزدهار رغم الصعوبات التي تواجها، صحيفة الحياة الجديدة الرياض462
 http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=132468من  15/3/2017استرجعت بتاريخ

 المرجع السابق463
 .جبريل الرجوب، مقابلة القناة الخامسة464
 المرجع السابق465
 المرجع السابق466
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 :الرياضة الفلسطينية وانتهاكات االحتلل  4_4

عمل االحتالل اإلسرائيلي منذ القدم على تهميش الشعب الفلسطيني بشكل عام والرياضة 
في الفصل الثالث(، لوعيه بأهمية الرياضة ودرها على  جاءالفلسطينية بشكل خاص، )كما 

ور الرياضي الفلسطيني، والتأثير عليه سلب ا من خالل عدة الساحة الدولية، فحاول إعاقة التط
 أمور ومنها: 

 
 منع الرياضيين من الحركة_أ 4_4

على منع حركة الالعبين، وأعاق تنظيم البطوالت والفعاليات  ل اإلسرائيليلاالحتالعمل 
ني الرياضية، ولم يقتصر المنع على الالعبين الفلسطينيين، فمنع أعضاء االتحاد الفلسطي

والمدربين، كما قام بعرقلة تنظيم البطوالت الرياضية داخل فلسطين، من خالل منع دخول عدد 
من العبي الفرق المستضافة من قبل فلسطين، كمنع إصدار التصاريح لدخول فلسطين لعدد من 
الالعبين بدوافع أمنية، باإلضافة لوضع العراقيل وتأخير المنتخبات على المعابر )جسر الملك 

 ين الذي يفصل فلسطين عن األردن(، كسياسة واضحة لتهميش الرياضة الفلسطينية. حس
فرفضت سلطات االحتالل إصدار التصاريح لالعبي قطاع غزة لدخول الضفة الغربية، مثل 

يهاب أبو جزر، وأحمد كشكش، ومحمد شبير عام الالعبين  ، كما 2010عاصم أبو عاصي، وا 
شكش ومحمد شبير للبقاء في األردن مدة ثالثة أشهر في اضطر الالعبان الدوليان أحمد ك

، قبل السماح لهما 2011أعقاب مشاركتهما في لقاء دولي مع السودان في شهر حزيران العام 
 467بالعودة، وانطبق الشيء نفسه على عشرات الالعبين، الذين تمت معاملتهم بالمثل.

سالة، أي اجتماع للمجلس المركزي إلدارة لغاية تاريخ انتهاء هذه الر  2008ولم ينعقد منذ عام 
، بسبب منع إسرائيل أعضاء اتحاد كرة القدم داخل ارض فلسطين االتحاد الفلسطيني لكرة القدم

من قطاع غزة من القدوم إلى الضفة الغربية، فعقد أول اجتماع كامل للمجلس المركزي في لبنان 
  2012.468عام 

ا، فرفضت  ولم يقتصر المنع على العبي قطاع غزة، فقد تعرضت البعثات الدولية، للمنع أيض 
أي تدخل من بعض الدول األوروبية، وفي مقدمتها الدنمارك، لتسهيل دخول  2013إسرائيل عام 

                                                 
 يعرض معاناة كرة القدم الفلسطينية في كونغرس الفيفا، صحيفة الحياة الجديدةالرجوب 467
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ا للمشاركة في ماراثون فلسطين الدولي في بيت لحم دون  23 اء وعداءة إلى فلسطين تمهيد  عد 
 469إبداء أية أسباب.

ار، والذي فصريح لدخول فلسطين لمحاضر الفيفا المدرب نهاد صو كما رفضت إسرائيل إصدار ت
ما أدى  م،2009في العام   Cكان قادم ا بهدف عقد دورة مدربين للحصول على الدرجة اآلسيوية

  470لتأجيل الدورة.
، وضمت البطولة فرق العراق 2014واستضافت فلسطين بطولة المنتخبات األولمبية عام 

النكا، لكن الفريق الباكستاني خاض البطولة من دون المدير الفني الذي واألردن وباكستان وسيري
العبين تم منعهم من  5منعته السلطات اإلسرائيلية، والفريق األردني لعب البطولة وسط غياب 

ا. 8دخول فلسطين، وفريق العراق لعب بغياب   471العبين أيض 
الوطني الفلسطيني، من السفر من الالعبين األساسيين في المنتخب  6كما منعت إسرائيل 

، كما قامت بمنع نائب األمين العام 2014للمشاركة في بطولة كأس التحدي اآلسيوي عام 
لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم الخروج من فلسطين للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد 

 2014.472في عام  64الدولي لكرة القدم "الفيفا" الدورة 
ا بسيط ا عن حاالت المنع اإلسرائيلي، تعد تلك ا يان قضية منع لتب كأمثلة وتم اختيارهاألمثلة جزء 

 الالعبين من الحركة والتنقل، األمر الذي كفلته المواثيق الدولية كافة.
 
 اعتقال اللعبين:_ب 4_4

ر ساهمت الرياضة الفلسطينية بتشكيل رأي عام دولي تجاه العديد من القضايا في سبيل التحر 
ا اعتقال الرياضيين المتواصل، فقد أثارت قضية الالعب  من االحتالل الوحيد في العالم، خصوص 
الفلسطيني محمود السرسك الرأي العام العربي والدولي سابق ا، فكان العب المنتخب الوطني 

يوم ا في إطار  96الفلسطيني قد خاض أطول إضراب مفتوح عن الطعام، وبشكل متواصل لمدة 
 473لسياسات "إسرائيل" واالعتقال اإلداري دون محاكمة. تحديه

                                                 
 المرجع السابق469
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جماع على معاناة الرياضي الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بااللتزام بالقوانين وتشكيل نظام رقابي 471 الفيفا : إقرار وا 

العدد  13/6/2014بالمغرب )صحيفة الحياة(،  2014ة الفيفا في ديسمبر جديد يعرض تقريره في اجتماع تنفيذي
6681 
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بعد أن أوقفته "إسرائيل" على حاجز إيرز  م،22/7/2009وكان السرسك قد اعتقل بتاريخ 
العسكري قرب قطاع غزة، حينما كان في طريقه لاللتحاق بنادي شباب بالطة الرياضي في 

 474الضفة الغربية، لالحتراف في صفوفه كالعب كرة قدم.
بعد خوضه  إلنهاء معاناة السرسك م،2012بدأ الحراك الدولي للمؤسسات الرياضية عام و 

، فوجه جوزيف بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم يوما  96 االضراب عن الطعام الكثر من
السابق رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق رسالة عاجلة إلى االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم 

ب فيها عن قلقه من استمرار اعتقال السرسك، حيث قال بالتر: "إن اعتقال هؤالء الالعبين أعر 
وما وصلت إليه حالة الالعب السرسك هما انتهاك لحقوق اإلنسان في ظل عدم تقديمهم 
للمحاكمة". وطالب بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق االتحاد اإلسرائيلي بالتوجه 

ضغط بشأن مسألة اعتقال الالعبين الفلسطينيين، ومطالبا إسرائيل بضمان سالمتهم لحكومته لل
 475الجسدية.

وكان الرجوب قد توجه برسائل عاجلة للفيفا واالتحاد األوروبي لكرة القدم، والرابطة الدولية 
ا ا لحالة لالعبي كرة القدم المحترفين، وغيرها من االتحادات الدولية واإلقليمية والقارية، شارح 

الخطيرة التي بلغتها الحكومة اإلسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، وما وصلت إليه 
 476حالة السرسك، مطالبا إياهم بالتدخل العاجل والجاد إلطالق سراحه.

وأرسل ميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم رسالة تهديد إلى إسرائيل بإلغاء 
ا على الرياضة وتقييدها لحركة الالعبين UEFAويفا عضويتها من ال ، بسبب فرضها قيود 

عكس ما تنص عليه القوانين الدولية، وقال بالتيني في تصريحات لقناة  علىالفلسطينيين 
العربية: "قبلناهم في أوروبا ووفرنا لهم شروط العضوية، وعليهم احترام رسالة القوانين واألنظمة 

 477الرياضية الدولية".
وصفت التي وجعلت قضية السرسك بالتيني يواجه امتحان ا صعب ا بحسب مجلة كير راندج، 

قضية السرسك بأنها عاصفة سياسية تهب في وجه بالتيني، الذي يردد دائم ا عبارة "يجب عدم 
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ا بعد حالة الرأي العام فيجب على بالتيني  478خلط السياسة بالرياضة". التدخل السريع، خصوص 
شكلها اتحاد كرة القدم الفلسطيني، حول قضية السرسك، ومطالبة الرجوب لبالتيني  الدولي التي

استضافة كأس العالم للشباب، فقال الرجوب في رسالة لبالتيني: "هذه حق عدم منح إسرائيل 
المخالفات اإلسرائيلية ضد الالعبين الفلسطينيين واالنتهاكات المباشرة ألنظمة الـ)فيفا( والميثاق 

بي الدولي هي مسلسل إسرائيلي بال نهاية، ولهذا نطالب سعادتكم عدم منح إسرائيل شرف األولم
 479".2013استضافة بطولة أوروبا للشباب في العام 

وكان هذا م، 2012وفي النهاية قررت إسرائيل إطالق سراح السرسك في العاشر من تموز عام 
 480نصر ا كبير ا بفضل نضال السرسك والتضامن العالمي معه.

ا رياضي ا عالمي ا، وممثال  لفلسطين، فقام نادي برشلونة  وعقب اإلفراج عنه أصبح السرسك نموذج 
اإلسباني، بدعوته لحضور مباراة الكالسيكو على أرض ملعب برشلونة "الكامب نو"، على أن يتم 

"رفضت  الجمع بينه وبين الجندي جلعاد شاليط، إال أن السرسك رفض تلك المبادرة، وقال معقب ا:
االستجابة لهذه الدعوة الفاضحة للتطبيع والمساواة بين الضحية والجالد، فال يوجد هنا "طرفان 
متساويان"! على العكس، وكما تعلم، يوجد طرف يمارس التطهير العرقي واالحتالل العسكري 

 16واالستيطان والتفرقة العنصرية، طرف لديه رابع أقوى جيش في العالم مدجج بطائرات إف 
 481ودبابات ميركافا وقنابل الفسفور، ناهيك عن الترسانة النووية".

ولم يكن اعتقال الالعب محمود السرسك هو الحالة األولى أو األخيرة لالعتقاالت اإلسرائيلية 
للطواقم الرياضية الفلسطينية، فكانت "إسرائيل" قد قام باعتقال مدرب نادي إسالمي سلوان جمال 

، ورئيس نادي سلوان مأمون 2012ن ممارسة أي ة نشاطات رياضي ة عام العب اسي، وحذ رته م
، وهددته باالعتقال الدائم إذا استمر في تنظيم النشاطات الرياضي ة في 2011العباسي عام 

سلوان، وقامت القوات اإلسرائيلية بمحاصرة نادي إسالمي سلوان في القدس، وهددت أي عضو 

                                                 

دم، استرجعت بتاريخ بالتيني يواجه امتحان ا سياسي ا حول إضراب السرسك، االتحاد الفلسطيني لكرة الق478
  news/852470-http://www.pfa.ps/news/et7adمن  20/4/2014
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ال، وقد اضطر النادي على إثر ذلك االنسحاب من دوري يشارك في نشاطات رياضية باالعتق
  482الدرجة الثالثة لكرة القدم.

، باإلضافة 2012حارس مرمى المنتخب األولمبي الفلسطيني خالد أبو رويس عام كما تم اعتقال 
، والعب فريق جبل المكبر المقدسي 2012إلى العب فريق األمعري محمد سعدي إبراهيم نمر 

  2012.483ام إبراهيم وادي ع
ولم تقتصر االعتقاالت على الالعبين، بل شملت أعضاء المؤسسة الرياضية الفلسطينية، فقد 

 2012قامت "إسرائيل" باعتقال عضو مجلس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم محمد أبو صوي  عام 
 ساعات، وقد تم تحذيره من ممارسة وتنظيم أية نشاطات رياضي ة في مدينة القدس، 6لمدة 

، بتهمة تنظيم أنشطة رياضية 2013وموظفة المجلس األعلى للشباب والرياضة منى بربر عام 
 484في القدس.

 
 المؤسسة الرياضية الفلسطينية تعتصم للتنديد باعتقال الالعبين/ تصوير الباحثة

                                                 
 , المرجع السابق الرجوب يعرض معاناة كرة القدم الفلسطينية في كونغرس الفيفا482
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فريق  كامل اعضاء قامت "إسرائيل" باعتقال ومن االنتهاكات الواضحة بحق الرياضة الفلسطينية 
، بذريعة االعب   11والمكون من  2015رة القدم التابع لقرية النبي صالح شمال رام هللا، عام ك

  485.في اماكن محظورة ممارستهم للعمل الرياضي
 
 

 
 مقاعد فريق النبي صالح في إحدى المباريات/ تصوير وكاالت

 االعتداء على المنشآت الرياضية_ج 4_4
بحق المنشآت الرياضية الفلسطينية، حيث إن سلطات  قامت إسرائيل بالعديد من االنتهاكات

االحتالل تلجأ إلى إجراءات بهدف عرقلة إقامة المنشآت الرياضية، ومن أبرز هذه اإلجراءات 
مطالبتها بوثائق قبل موافقتها على السماح في تشييد المنشآت الرياضية وتشمل هذه الوثائق: 

يلية لمستويات األرض، ورسومات تفصيلية عناوين ملكية األرض، والعقود، ورسومات تفص
 .للبناء

ومن األمثلة التي تجسد إصرار "إسرائيل" على عرقلة مشاريع البنية التحية الرياضية في األراضي 
 :الفلسطينية، والتي هي كثيرة ومتعددة، ومن أبرزها

فيفا" عشب ا طبيعي ا ملعب بلدة بيت لقيا: ويقع بالقرب من مدينة رام هللا، حيث تسلم البلدية من "ال
لملعب كرة القدم، وهو موجود بالفعل، ومن المعروف أن البلدة تقع في منطقة )أ( تحت سيطرة 
ا من الملعب يمتد إلى منطقة )ج( تحت السيطرة األمنية  أمنية للسلطة الفلسطينية، إال أن جزء 

                                                 
،   استرجعت بتاريخ 29/11/2015حتالل،وكالة معا اإلخباريةفريق النبي صالح الكروي يقبع في سجون اال485
   https://www.maannews.net/Content.aspx?id=812291من :   12/12/2015

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=812291%20من


115 
 

ة المشروع بدوافع اإلسرائيلية، وتم تقديم طلب تنسيق، وكان رد سلطات االحتالل هو مصادر 
 486أمنية.

ملعب سعد صايل في نابلس: قام مشروع "الهدف" المنبثق عن "الفيفا"، بتمويل إنشاء ملعب سعد 
، بحضور ممثلين عن "الفيفا"، 2012صايل، وباشر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتنفيذه عام 

قامت بهدمه بشكل كامل، وخالل المرحلة األولى من البناء، اقتحمت قوات االحتالل الملعب و 
 487وأوقفت جميع أعمال البناء.

ا ألمنها، ألنه يقع على شارع  ملعب بيت أمر في الخليل: ادعت "إسرائيل" أن الملعب يشكل تهديد 
متفرج، يمكن أن  10000رئيسي يستخدمه المستوطنون، وأنه في حال وجود حدث كبير يضم 

بات اإلسرائيلية المارة في الشارع، باإلضافة إلى أن تكون الفرصة مهيأة إللقاء الحجارة على المرك
وجود هذا العدد الهائل من المتفرجين يمكن أن يسبب أزمة مرور على نقطة التقاطع، علما أن 
الجهات الفلسطينية المختصة أبدت كامل استعدادها لتوفير قوات أمن كاملة ومنع أزمات السير، 

 488لكرة الفلسطيني تغيير مكان الملعب.فرفضت قوات االحتالل وطلبت من اتحاد ا
ملعب بلدة بورين: اختار اتحاد الكرة الفلسطيني موقع ا في بلدة بورين بالقرب من مدينة نابلس 
إلقامة ملعب لكرة القدم فيه، ويقع ضمن مساحة مخصصة لمدرسة تقع في المنطقة )أ( تحت 

ائق، التي طالبت بها "إسرائيل"، وبعد السيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية، وتم تقديم جميع الوث
 489بضعة أيام قامت قوات إسرائيلية باقتحام الموقع ومنعت األعمال التحضيرية فيه.

ملعب فلسطين في  ،2012كما قصفت قوات االحتالل خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة عام 
ولم يقتصر األمر  490مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة وبالغة في بنيته التحتية.

على الملعب، بل قامت الغارات الجوية اإلسرائيلية بقصف العديد من األهداف الرياضية، ومنها 
مبنى اللجنة األولمبية الفلسطينية، ومبنى اتحاد كرة القدم، وملعب اليرموك، وملعب رفح، ونادي 

ونادي خدمات دير اتحاد الشجاعية، ونادي الشمس، ونادي الشهداء، ونادي أهلي النصيرات، 
 491البلح، ونادي شباب جباليا، ونادي شباب رفح، والمدينة الرياضية، ونادي الهالل.

                                                 
 اإللكتروني لصحيفة الحياة الجديدةالرجوب يعرض معاناة كرة القدم الفلسطينية في كونغرس الفيفا، الموقع 486

  http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=206897 من : 10/5/2016استرجعت بتاريخ 
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في بلدة الرام  استاد فيصل الحسيني 2013وكانت قوات من الجيش اإلسرائيلي قد اقتحمت عام 
، وقامت بتدمير األثاث والمعدات واالعتداء على موظف الصيانة، وسبقت هذه شمال القدس 

لقوة قوة عسكرية مماثلة كانت ترتدي الزي المدني وقامت بالتقاط صور للمكان قبل وصول قوة ا
عسكرية أخرى للمكان نفسه، ولم يكن هذا االعتداء األول على ملعب فيصل الحسيني، فقد سبقه 

 2010.492اقتحام آخر عام 
 

 أزمات دبلوماسية رياضية فلسطينية  5_4
ا من األزمات الرياضية والسياسية، كادت أن تصل إلى  كغيرها من الدول واجهت فلسطين عدد 

حد القطيعة الدبلوماسية، باإلضافة إلى ضغوطات دولية تعرضت لها الرياضة الفلسطينية من 
أجل سحب قرارات إلدانة إسرائيل، فوجدت القيادة السياسة نفسها أمام تحديات وقرارات تتمثل 

في هذه  سيرددولية، أو تراجع عن قرار رياضي، كما  بقطع عالقات دبلوماسية دولية، وأزمات
 الجزئية. 

 
 أزمة سحب التصويت في الفيفا لتجميد عضوية إسرائيل فيها:_أ 5_4

م، طلب ا لالتحاد الدولي لكرة القدم لوضع قرار 2014قدم االتحاد الفلسطيني خالل العام 
الجمعية العمومية بسبب القيود التي  التصويت على تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، أثناء انعقاد

تفرضها "إسرائيل" على سفر الالعبين الفلسطينيين، باإلضافة لمعارضة  فلسطين مشاركة خمسة 
أندية تقع داخل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، في بطولة إسرائيل لكرة القدم. واعتمد 

الجمعية العمومية التحاد كرة القدم طلب دولة فلسطين بشكل رسمي ضمن أجندة اجتماع الجمع 
 493في مدينة زيورخ السويسرية. 2015، والذي عقد في أيار عام 65الدولي "الفيفا" الـ
ضمن موضوع المقاطعة سابق ا، الجهود التي بذلتها المؤسسة الرياضية الفلسطينية،  وكما ذكر آنفا

المي، لدعم طلب فلسطين بتعليق ووزارة الشؤون الخارجية، لحشد التأييد الرسمي والشعبي والع
 عضوية االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم.

ا كبيرة لتفادي التصويت، كما أن بالتر رئيس االتحاد الدولي و  بذل المسؤولون في الفيفا جهود 
لكرة القدم السابق توجه إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية إليجاد حل، فاجتمع مع رئيس الوزراء 

                                                 
 يعرض معاناة كرة القدم الفلسطينية في كونغرس الفيفاالرجوب 492
،استرجعت 29/5/2015فلسطين تسحب طلب تعليق عضوية إسرائيل بالفيفا موقع الجزيرة نت اإللكتروني، ،493

  http://www.aljazeera.net/news/sportمن  20/12/2015بتاريخ 

http://www.aljazeera.net/news/sport
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من دون أن ينجح في التوصل إلى  محمود عباس والرئيس الفلسطيني بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي
 494حل.

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد التقى بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
الفلسطينية، والقيود التي تفرضها إسرائيل على الرياضة  وى السابق لتوفير الحلول بشأن الشكا

فلسطينية، فإسرائيل كانت معنية بمنع إجراء التصويت على القرار الفلسطيني. كما اعتمد ال
نتنياهو في محاولته لرفض المبادرة الفلسطينية، على أنه يجب "معارضة كل محاولة لتسييس 

ا بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق بأن هذا األمر قد يدمر الفيفا.  495الرياضة"، مهدد 
قامت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بحملة دولية واسعة، لعرقلة مساعي فلسطين، فأجرت و 

المحادثات الخاصة مع وزراء الرياضة حول العالم، ورؤساء اتحادات كرة القدم في أكثر من 
دولة، كما قامت بتقديم المعلومات ضد العبي كرة القدم الفلسطينيين، بزعم ممارستهم  100

 496ي ضد إسرائيل.للنشاط اإلرهاب
(، من أجل التدخل لوقف 2014-2007كما استعانت إسرائيل برئيسها السابق، شمعون بيرس )

وتعطيل المشروع الذي قدمه االتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم، وذكرت إذاعة صوت إسرائيل 
باالتصال بفعل خبرته السياسية الكبيرة وعالقاته الخارجية، تدخل بشكل رسمي، وقام أن بيرس 

  497على العديد من دول العالم لحثهم على التصويت ضد القرار الفلسطيني.
وظهر في تلك القضية الحشد الشعبي الدولي، فنجحت فلسطين بحشد عدد من المتضامنين في 
زيورخ حيث بدأت أعمال الجمعية العمومية على وقع دخول مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين رفعتا 

ودعتا إلى تعليق عضوية إسرائيل، قبل أن يخرجهما رجال األمن، كما تجمع قرابة  فلسطين علم
 498بل بدء أعمالها.فلسطيني ا للتظاهر ضد إسرائيل خارج مقر الجمعية العمومية ق 150

وبسبب الضغوطات الدولية على القيادة الفلسطينية السياسية، قام الرجوب بسحب طلب تعليق 
عضوية إسرائيل في "الفيفا"، حيث أشار أنه "تلقى اتصاالت كثيرة في الساعات األخيرة من 

                                                 
 رجع السابق. الم494
، استرجعت بتاريخ 2015 /3/ 19نتنياهو يناقش مع "بالتر" األزمة مع الفيفا، ترجمة وكالة فلسطين اليوم، 495
  s/https://paltoday.pمن  15/5/2016
 المرجع السابق496
 16/5/2015، صحيفة األيام، «الفيفا»العجوز "بيرس" يتدخل لتعطيل مساعي تعليق عضوية إسرائيل في 497

http://www.al-من  15/5/2016استرجعت بتاريخ 

ayyam.ps/ar_page.php?id=f425c82y256007298Yf425c82  
 المرجع السابق 498

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/668b95dd-a24b-48b5-a148-fb59a9c9b4e3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/668b95dd-a24b-48b5-a148-fb59a9c9b4e3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/005002df-1332-4782-a88b-2b49f70d4262
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/005002df-1332-4782-a88b-2b49f70d4262
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
https://paltoday.ps/
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f425c82y256007298Yf425c82
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f425c82y256007298Yf425c82
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f425c82y256007298Yf425c82
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فريقية وأوروبية تطالبه بسحب طلب التصويت على تجميد  شخصيات عدة من دول عربية وا 
 499االتحاد اإلسرائيلي".

وجاء سحب طلب فلسطين من الفيفا مقابل تشكيل لجنة برئاسة الفيفا لمراقبة الخروقات 
اإلسرائيلية، ولحل جميع مشاكل الرياضة الفلسطينية، وحرية حركة الالعبين، وتشكيل األندية، 

رسال بعثة لمراقبة الخ ١٦٥أي  %٩٠ووافقت الدول بنسبة  روقات دولة، على تشكيل وا 
 500اإلسرائيلية التي تمارس ضد الرياضة على األرض الفلسطينية.

أما رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني فقال في مؤتمر صحافي: "أنا مستعد أن أحاسب على قاعدة 
وأضاف الرجوب: "اكتشفنا أن التصويت على عضوية إسرائيل ليس ، 501رياضية وليست سياسية"

نفيذي للفيفا اتخذ قرار ا يطالب برفض تصويت أي اتحاد على وقف باألمر السهل، ألن المكتب الت
عضوية اتحاد آخر، كما أن القارات األساسية كان موقفها أنها مع االتحاد الفلسطيني، لكن ال 

  502تستطيع التصويت على وقف اتحاد آخر دون إجراء تحقيق".
لتصويت إنها ستصو ت ضدنا إذا وبحسب الرجوب، فإن غالبية االتحادات القارية "قالت لنا قبل ا

ميشيل بالتيني، قالوا لنا   لكرة القدم قدمنا المشروع كما هو، ومنهم رئيس االتحاد األوروبي
 503بصراحة إنهم سيكونون ضد ذلك".

األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية  وقال
وم لجنة تقصي حقائق من االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى السفير محمد صبيح، "إن قد

األراضي الفلسطينية لرصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية، خطوة في 
الطريق الصحيح، ويجب وقف االنتهاكات اإلسرائيلية العنصرية التي تقترفها بحق الرياضيين 

نهاؤها فور    504ا".الفلسطينيين، وا 
ورافق هذه القضية جدل كبير فلسطيني ا ودولي ا، بين من هو مؤيد للرجوب ومن هو معارض له، 

 أوجدتقرار الدولي، ، إال أن هذه األزمة الوبالحقيقة لم تستطع فلسطين بهذه الحالة الخروج عن 
رة، وحققت حراك ا رياضي ا دولي ا لمصلحة الرياضة الفلسطينية رغم سحب التصويت بالدقائق األخي

                                                 
 المرجع السابق يل بالفيفا، موقع الجزيرة نت اإللكتروني،فلسطين تسحب طلب تعليق عضوية إسرائ499
  1/6/2015مفاجأة وراء سحب فلسطين طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا، صحيفة الدستور، 500

  http://www.dostor.org/834785من  15/5/2016استرجعت بتاريخ 
صحيفة الشرق االوسط،   على قاعدة رياضية وليست سياسية،« الفيفا»مسؤولية ما جرى في الرجوب: أتحمل 501
 / http://aawsat.com/home/articleمن  5/5/2016استرجعت بتاريخ  3/6/2015
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 .جميد عضوية إسرائيل في الفيفامفاجأة وراء سحب فلسطين طلب ت504
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ا  ومن  لرياضيين على األرض بضغط من الفيفا للتقليل من االعتداءات اإلسرائيلية بحقهم.لانفراج 
الواضح أن  وجود الرجوب على رأس المؤسسات الرياضية الفلسطينية، يتحول إلى سالح ذو 

من  حدين. فرغم أن المكانة والخلفية السياسية له تعطيه فرص وآفاق لتوظيف الرياضة جزءا
الدبلوماسية العامة، فإن  هذه الخلفية تستفز أطراف خرى، ويوظفها اإلسرائيليون أحيانا . فمثال 

ني"، اإلسرائيلي إشارة للعملية الفدائية يتضمنت المادة التي يقدمها موقع "مراقبة اإلعالم الفلسط
، قبل القول إن ، وخلفيته في األجهزة األمنية1970التي حكم على اساسها بالسجن المؤبد عام 

آيار  9منتدى قانوني إسرائيلي تقدم بشكوى ضد الرجوب لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، يوم 
إسرائيل وتجميد عضويتها  ية والعنصرية، بسبب دعوته لمقاطعة، بتهمة إثارة الكراه2017)مايو( 

  505في الفيفا.
سرائيل بحق الرياضة إنتهاكات القد بات الوجه السياسي لألزمات التي تتسبب بها      

اجتماع اللجنة العمومية لالتحاد  بعد ، والحمالت الفلسطينية بادية بوضوح، فمثالالفلسطينية
كد رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في أ، 2016يار عام أقيم في أالدولي لكرة القدم، الذي 

شرعية المطالب الفلسطينية طوكيو سكسويل،  ،االنتهاكات الصهيونية تجاه الرياضة الفلسطينية
كافة، وعدم عرقلة وصول المعدات  المتعلقة بحرية حركة الالعبين واإلداريين والرياضيين

التي تمثل المستوطنات المقامة في أراضي  اإلسرائيلية األنديةالرياضية، إضافة إلى عدم قانونية 
ية مع القيادات السياسية أبدت وبين أن االجتماعات التي عقدها في الفترة الماض .الضفة الغربية

ن هنالك صعوبة كبيرة في تلك المهمة التي ترتبط أ إالرغبة في التعاون وحل هذه المشاكل، "
 506بصراع سياسي".

 
 أزمة مباراة السعودية في األراضي الفلسطينية:_ب 5_4

عودية من أبرز األزمات الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية، مباراة اإلياب بين منتخبي الس
م، 2019م، و"كأس آسيا"  2018وفلسطين ضمن تصفيات "كأس العالم" المقررة في روسيا عام 

 حيث تحولت إلى قضية سياسية تشغل الرأي العام المحلي والعربي بشكل كبير.

                                                 
505Palestinian  Media Watch, PA and Fatah Personalities,  Jibril Rajoub, 

http://palwatch.org/main.aspx?fi=981 ,Accessed on 26 May 2017.  
من  16/5/2016استرجعت بتاريخ  14/5/2016لعربي اإلخبارية،  رئيس الفيفا قريب ا في فلسطين، شبكة با506

http://www.belarabinews.net/news/176676.html  

http://palwatch.org/main.aspx?fi=981
http://www.belarabinews.net/news/176676.html
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ر إقامتها  حيث رفضت السعودية خوض المباراة مع الفريق الفلسطيني، والتي كان من المقر 
في مدينة رام هللا، انطالق ا من موقفها الرافض لدخول العبيها  2015ي تشرين الثان 5الخميس 

 507إلى الضفة الغربية عن طريق المعابر اإلسرائيلية و"التطبيع مع االحتالل".
ولجأت السعودية لالتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وطالبت بنقل المباراة من "الملعب البيتي 

قدس إلى أي ملعب يختاره الجانب الفلسطيني في أي دولة ال قربالفلسطيني" في بلدة الرام 
 508عربية، تحت بند ظروف سعودية استثنائية ودوافع أمنية.

وكان الفيفا قرر، أوال : إقامة المباراة على ملعب محايد، لكن االتحاد الفلسطيني اعتبر القرار  
ا"، فاستضاف االتحاد الدولي رئيسي االتحادين الفلسطيني جبر  يل الرجوب، والسعودي أحمد "ظالم 
، 2015من تشرين األول  13عيد لبحث الموضوع قبل أن يتخذ قرار ا، وثاني ا: تأجيل المباراة إلى 

 509لحل تداعيات األزمة.
وبين المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم الفلسطيني تيسير نصر هللا، أن "الفيفا ُتواِفق الحق 

 510لمنتخبات الوطنية أحقية اللعب على ملعبها البيتي".الفلسطيني، فوفق لوائح الفيفا ل
وكان هناك اجتماع بين األمير علي بن الحسين، رئيس االتحاد األردني لكرة القدم، وبين أحمد 
عيد رئيس االتحاد السعودي، ورئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، وبحثوا 

السعودية بأكملها بطائرات خاصة تهبط مباشرة في مدينة  الخيارات الممكنة لنقل الالعبين والبعثة
ن مك  رام هللا دون اللجوء إلى المرور بحواجز إسرائيلية، "وكان هذا الحل بكفالة األمير علي، حال  يُ 
 511السعوديين من الوصول إلى ملعب فيصل الحسيني مباشرة دون المرور بحواجز إسرائيلية".

في محاولة الستطالع األمور واألوضاع األمنية ضي الفلسطينية وقامت الفيفا بإرسال وفد لألرا
في مكان إقامة المباراة، وقد التقى أعضاء الوفد، بمسؤولين أمنيين فلسطينيين قاموا بتسليم 
د أن التقديرات فيما يتعل ق بالوضع األمني في الضفة الغربية "سلبية"،  المندوب الدولي تقرير ا يؤك 

، وأعلن االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمي ا "نية "ال تستطيع تأمين المباراةوأن الحكومة الفلسطي

                                                 
خ استرجعت بتاري 21/10/2015عربية،   DWلماذا يتمسك الفلسطينيون بلعب مباراة السعودية في رام هللا؟507
  dw.com/ar/http://www.من  15/5/2016
 15/5/2016استرجعت بتاريخ 7/10/2015الفيفا يلغي قرار نقل مباراة السعودية وفلسطين،، روسيا اليوم، 508
 /. : http://www.newsjs.comمن
 المرجع السابق 509
 الفيفا يلغي قرار نقل مباراة السعودية وفلسطين، روسيا اليوم، المرجع السابق510
 ،المرجع السابق. عربية  DWلماذا يتمسك الفلسطينيون بلعب مباراة السعودية في رام هللا؟511

http://www.dw.com/ar/
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عن نقل مباراة المنتخب الفلسطيني "الفدائي" أمام السعودية خارج األراضي الفلسطينية، ألسباب 
 512تتعلق بأمن وسالمة الالعبين، وتم اإلجماع على إقامتها في األردن.

ي لكرة القدم جبريل الرجوب: "مجلس االتحاد متمسك بقرارات االتحاد وقال رئيس االتحاد الفلسطين
الدولي للعبة وسينفذها، لكن نحن نعيش في الزمن العربي الرديء، وعلينا أن نتحمل ونتجاوز 

 513."العقبات، وسنخوض المباراة ضد السعودية في األردن
 بن عبد العزيز ولي ولي العهدوذكرت وكالة األنباء السعودية "واس" أن األمير محمد بن سلمان 

، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى اتصاال  هاتفي ا بالرئيس محمود )آنذاك(
عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وتم خالل 

بحث آخر تطورات القضية االتصال استعراض العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، و 
الفلسطينية، واالتفاق على حل مشكلة مباراة السعودية وفلسطين وموافقة فلسطين على نقلها إلى 

 514األردن.
أن األزمة قد ظهرت بشكل كبير بسبب اإلعالم الذي عمل على تأجيج القضية، ويتضح هنا 

ا اإلعالم السعودي الذي شخصن القضية باللواء جبريل الرجوب ، فاإلعالمي السعودي خصوص 
الرياضي وليد فراج، وجه رسالة للرجوب، تتضمن االستهزاء به، واتهامه بأنه يريد للفريق 

 515السعودي التطبيع مع إسرائيل.
  

أن تلك األزمة قد تجاوزت الرياضة واتحادات كرة القدم، ووصلت للهرم األعلى بالدولة،  ولوحظ
عبد العزيز، فكان خيار رفض نقل بن  سلماند بن الرئيس محمود عباس واألمير السعودي محم

المباراة سيعود بعقاب للمنتخب السعودي من قبل الفيفا، األمر الذي سينعكس على العالقات 
ا تأجيل موعد المباراة ألكثر من مرة  لوحظالسياسية الدبلوماسية الفلسطينية السعودية، وكما  أيض 

 ي ا ودبلوماسي ا بين الطرفين السعودي والفلسطيني.من قبل الفيفا يعود من أجل حل القضية ود
 

                                                 
 انتهاء فصول الخالف على مباراتي فلسطين والسعودية، وكالة قدس برس انترناشيونال لألنباء، 512

من  20/12/2015سترجعت بتاريخ ،ا6/11/2015
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=12185  
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استرجعت   3/11/5201روسيا اليوم،،، مباراة السعودية وفلسطين تنقل إلى األردن بعد تدخل األمير والرئيس514

 / .http://www.newsjs.comمن  15/5/2016بتاريخ 
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 التصويت لألمير علي في انتخابات الفيفا:_ج 5_4
قام الرئيس محمود عباس بترؤس وفد سياسي فلسطيني كبير، لزيارة األمير األردني علي بن 
 الحسين في منزله في عمان، في محاولة الحتواء الخالفات التي نتجت عن انتخابات االتحاد

الفيفا"، في الوقت الذي تم التوافق ثنائي ا على العزل ما بين أي ردود فعل "الدولي لكرة القدم 
أردنية تطال رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب، وبين العالقات نفسها مع السلطة 

صوته للمرشح  الفلسطينية، ورأى مراقبون أن هذه الزيارة تعبر عن االعتراف بأن الرجوب لم يمنح
  516األردني ضد السويسري جوزيف بالتر.

وكانت قد نتجت أزمة بالشارع األردني، حول اتهامات للرجوب بالتصويت لصالح السويسري 
جوزيف بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق في 

 517ألمير علي بن الحسين.انتخابات الفيفا، في حين لم يعِط صوته ل
وكانت حالة من الغضب قد سادت الشارع األردني الرسمي والشعبي، ووصل الغضب لدراسة 
قرار بمنع دخول الرجوب لألراضي األردنية، وسحب الجنسية األردنية منه، إال أن تلك القرارات 

اسي، بشكل ويالحظ هنا انعكاس لموقع الرجوب السي 518ألغيت بعد تدخل الرئيس محمود عباس.
سلبي، ساهم في تصعيد األزمة، فلو لم يكن الشخص الذي يقف على رأس اتحاد كرة القدم، 

 سياسيا  هو الرجوب، يصبح من غير المتوقع أن تأخذ "ازمة" التصويت كل هذه التداعيات.
وبرر الرجوب الغضب األردني تجاهه، بعد نفيه التصويت لصالح بالتر رئيس االتحاد الدولي 

القدم السابق بقوله: "لو كنت أردني ا لغضبت، ومن حقهم أن يغضبوا.. تخيلوا هناك بيان لكرة 
ا للنيل من  ت لصالح بالتر، وهذا البيان ُوز ع خصيص  مزور تم توزيعه على اإلعالم، بأني صو 

 519الرياضة الفلسطينية".
ا أهداني إياه وقال: "إضافة إلى ذلك، فإن هناك صورة ظهرت لي في اإلعالم وأنا أحمل سيف  

األمير السعودي طالل بن بدر، وكان يقف حينها إلى جانبي بالتر، وظهرت الصورة وكأنني 
 520أحتفل مع بالتر".

                                                 
القدس 6ي قضية الفيفا،الرئيس عباس نجح في احتواء أزمة الرجوب واألمير علي بن الحسين ف516

  http://www.alquds.co.uk/?p=352992من  15/5/2016استرجعت بتاريخ   6/2015العربي،/
 من: 15/5/2016استرجعت بتاريخ  1/6/2015صحيفة الدستور،  األردن يمنع الرجوب من دخول أراضيه،517

https://addustour.com/.  
 المرجع السابق518
 المرجع السابق على قاعدة رياضية وليست سياسية،« الفيفا»الرجوب: أتحمل مسؤولية ما جرى في 519
 المرجع السابق.520

http://www.alquds.co.uk/?p=352992
https://addustour.com/


123 
 

وأشار الرجوب إلى أنه تلقى الكثير من االتصاالت من شخصيات أردنية، ومن أعضاء في 
يقة ما جرى، البرلمان حول تصويته لبالتر، من دون أن يعرفوا لمن صوت، فأوضح لهم حق

 521مشددا على متانة العالقات التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني واألردني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 المرجع السابق. 521
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 الخاتمة 
استندت الباحثة في هذه الدراسة إلى نظرية الدبلوماسية العامة وتوسيم االمة  وبعد دراسة 

سقاطها على التج يمكن ربة الرياضية الدولية والفلسطينية المفاهيم النظرية الخاصة بهذه الرسالة وا 
 فإن مضامينها واضحة في في العالقات الدوليةالقول إن ه رغم حداثة هذه المصطلحات، 

قبل الدبلوماسية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية،  بدءا منالدبلوماسية الرسمية الفلسطينية 
م والثقافة واالتحادات الطالبية وغيرها اإلعالإنشاء السلطة الفلسطينية. فقد استخدمت المنظمة 

 العالم أضحى فلسطينية، ورموز شخصيات فبرزت لتتوسع في الدول وتحصد التأييد الدولي لها
 كنفاني وغسان درويش ومحمود سعيد إدوارد ياسر عرفات مثل ومواقفها، مقوالتها ويردد يعرفها
  .وغيرهم

، أما على الصعيد الدبلوماسي سية العامةمنظمة التحرير الفلسطينية في الدبلومااهتمت 
الفلسطيني في السلطة الفلسطينية، ممثلة بوزارة الخارجية، فيتضح أن ه رغم بعض الجهود 
والمبادرات التي تصب في خدمة فكرة الدبلوماسية الشعبية، فإن  هناك نوع البطؤ، على األقل في 

ى سبيل المثال أشير آنفا  لتعاون وزارة تطوير استراتيجية متكاملة للدبلوماسية الشعبية. وعل
الخارجية مع الهيئات الرياضية، في الجهود للمطالبة بمقاطعة اتحاد كرة القدم اإلسرائيلي، ويمكن 
أيضا  اإلشارة لمبادرة لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لتأسيس "الوكالة الفلسطينية للتعاون 

، وهدفها تقديم مساعدات للشعوب الصديقة، 2016 الدولي" )أبيكا(، التي تأسست نهاية عام
وخصوصا تقديم خبرات بشرية فلسطينية، ولكن في الوقت ذاته يتعثر إنشاء دائرة مختصة 

 الدبلوماسية في متخصصة وحدة الخارجية الشؤون  وزارة فقد أنشأت بالدبلوماسية الشعبية.  
بقيت بعد أربع سنوات من تأسيسها غير وكما جاء في هذه الدراسة، اال انها  ،2012 عام العامة

وبالتالي من الطبيعي أن ال يجري مواكبة التطورات والتغيرات في .  فاعلة ودون برامج فعلية
التأطير النظري والتطبيقات العالمية لمفاهيم، مثل الدبلوماسية الشعبية، وتوسيم األمة، فضال عن 

 مصطلحات أكثر حداثة، مثل "الهويات المتنافسة". 
الرياضة هي لغة الخطاب التي فدوليا  تتداخل الرياضة بالسياسة والدبلوماسية منذ القدم،      

تصل لجميع الشعوب بسهولة، فاستطاعت الرياضة تحقيق اهداف سياسية واجتماعية وثقافية 
لتحولها لساحة من ساحات الصراع الدولي، وأداة من أدوات  باإلضافةواقتصادية لصالح الدول، 

تساعد بحل الصراعات الدولية  ،يذ وتأكيد السياسية الخارجية للدول، كما وتعد مجال دبلوماسيتنف
 قارب ما بين الشعوب والحكومات. وكانت الرياضة إحدى أدوات الدبلوماسية العامةتوتساهم بال

 الدبلوماسيةوالشعوب استخدمت الدول و ، في تاريخ العالقات الدولية. ، في العديد من الحاالت
الرياضية لتحقيق أهدافها، مثل استخدام جنوب إفريقيا لسالح المقاطعة لالعتراض على نظام 
الفصل العنصري، واستخدام االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية للرياضة لنشر 
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ل فترة الحرب الباردة، باإلضافة الستخدام بعض الدول للرياضة من أج أثناءأيديولوجياتهما للعالم 
، لتصبح بالرغم من 2022التسويق لنفسها "توسيم األمة" مثل قطر ونجاحها باستضافة مونديال 

 صغر حجمها دولة تنافس الدول العظمى.
فلسطيني ا استخدمت القيادة الفلسطينية السياسية الرياضة لتحقيق أهدافها، فنجد تداخال  ما 

رياضية الفلسطينية هم ذاتهم أعضاء بين الرياضة والسياسة في فلسطين، فأعضاء المؤسسة ال
المؤسسة السياسية الفلسطينية، فاللواء جبريل الرجوب هو رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 
باإلضافة لكونه عضو لجنة مركزية في حركة فتح، والرئيس السابق لجهاز االمن الوقائي 

سرائيلي مثال يحاول استغالل وهذا بال شك سالح ذو حدين، أحيانا ، فالطرف اإلالفلسطيني. 
ماضي الرجوب السياسي، للتشكيك في دوافعه وأهليته، كما سبق إيضاحه، فضال عن التساؤل 
والتشكيك باألهداف السياسية الداخلية أحيانا  لتولي السياسيين لمواقع رياضية، فيها الكثير من 

 األضواء والظهور اإلعالمي، وربما اإلمكانيات المادية.
ففلسطين تواجه   ة، يبدو حتميا ،الفلسطينيبين السياسة والرياضة في الحالة تداخل ال لكن 

 1948استعمار ا رياضي ا منذ القدم، فسعت الحركة الصهيونية قبيل تأسيس دولة إسرائيل عام 
الحتالل فلسطين رياضي ا، فقامت الحركة الصهيونية بنشر األندية الرياضة داخل فلسطين، 

ت مع الفرق اإلنجليزية فترة االنتداب البريطاني، والفرق العربية، والمنافسات وعقدت المباريا
الدولية، والملفت كان هو المشاركة تحت اسم "فلسطين ولكن يهودية"، كما قامت الحركة 
الصهيونية باالنضمام للمؤسسات الدولية الرياضية، فانضمت لالتحاد الدولي لكرة القدم عام 

اد الفلسطيني لكرة القدم، وانضمت للجنة األولمبية الدولية تحت اسم تحت مسمى االتح 1928
ا بالهوية العربية الفلسطينية،  ا، ليجد العرب داخل فلسطين أنفسهم يواجهون تهديد  فلسطين أيض 

. ، إذ سعت الحركة الصهيونية لتقزيم التمثيل الرياضي العربي في فلسطينعن طريق الرياضة
، 1931رياضة الفلسطينية العربية، وأسسوا االتحاد الرياضي العربي عام فأيقنوا ضرورة تطوير ال

ا لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم، كما حاولت الحركة الرياضية الفلسطينية  الذي يعد امتداد 
 االنضمام للمؤسسات الدولية، لكنها فشلت بسبب هيمنة الصهاينة عليها. 

بالتوازي مع برنامج بناء الدولة والمؤسسات، منذ  ير ا،شهدت الرياضة الفلسطينية تطور ا كب
على مباريات الفوز والخسارة، بل انتهجت إستراتيجية  ولم يقتصر هذا التطور ،2007نحو العام 

يا  جديدة بضرورة االنفتاح على العالمين الرياضي واإلعالمي، وأخذت الرياضة منحى دبلوماس 
ة الناعمة، فاستضافت فلسطين الفرق الدولية على أرضها رياضي ا سياسي ا يستخدم أساليب القو 

بطولة النكبة الدولية واعتمدتها لدى االتحاد الدولي أوجدت استضافة البطوالت، و حق  وكان لها
لكرة القدم، وخرجت المنتخبات الفلسطينية للخارج، وشاركت في المسابقات اإلقليمية والدولية، 

يظهر فريق كرة القدم الفلسطيني كفريق متطور ويحصد جائزة وبدأت بحصد النتائج اإليجابية، ل



126 
 

، وجائزة 2008بالده، من قبل الفيفا عام  في القدم كرة تطوير على عمل محلي أفضل اتحاد
 .2015أفضل شخصية عربية إدارية لرئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب عام 

د  انها أخدت منحى دبلوماسي جديد يساعد بدراسة السلوكيات الفلسطينية الرياضية نج
فأكدت النشاطات الرياضية بأن فلسطين  ،في توسيم االمة الفلسطينية ويتبع القوة الناعمة وسيلة

واستضافة البطوالت  س الملعب البيتي الفلسطينييتأس، و تنافس الدول الكاملة السيادة دولة 
الرياضة  كما وكانت  ياسية والرياضية. عليه هو اكبر دليل على اهلية فلسطين الس الدولية

الفلسطينية وسيلة لتحقيق اهداف وطنية سياسية، فالكيان  الرياضي الوطني الفلسطيني هو مقوم 
 . أساسي لمشروع الدولة الفلسطينية

لفكرة الدبلوماسية العامة، والوظيفة السياسية  ،وكان هناك ادراك ضمني، على األقل
على المشاركة في جميع المؤتمرات والندوات الرياضية  ون مثالللرياضة، فحرص الفلسطيني

العربية والدولية، من أجل تأكيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة والتواصل مع الشعوب 
والمجتمعات المختلفة، وكذلك أصرت على استضافة العديد من المؤتمرات اإلعالمية والرياضية ، 

على الواقع الفلسطيني بشكل  اطالعهمياضية، من أجل واستقبلت أعضاء المؤسسة الدولية الر 
واستخدمت  عام، والواقع الرياضي بشكل خاص، والتحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية.

سالح المقاطعة مثل مقاطعة شركة اديداس الرياضية، والسعي لمقاطعة اسرائيل في المجتمع 
لسطيني فاستطاع العديد من رياضي الدولي الرياضي، وقامت بكسر الحصار عن الشعب الف

 وا عالمي الدول العربية بالقدوم لفلسطين للمشاركة بالنشاطات الرياضية.
وبإسقاط المفهوم النظري وساهمت الرياضة الفلسطينية بتوسيم االمة الفلسطينية،  

للتوسيم على الرياضة الفلسطينية، نجد العديد من األحداث قد خلقت صورة ذهنية للشعب 
، ربما دون أن يكون هناك استراتيجية دبلوماسية شعبية واضحة سطيني لدى األمم األخرى الفل

 .متكاملة
ربما يمكن القول إن  الرياضيين الفلسطينيين، والقائمين على الرياضة الفلسطينية، 
يحرصون في تفاعلهم ونشاطهم على البعد السياسي والدبلوماسي، لكن دون أن يكون هناك 

نية عامة، يشترك بها الرياضيون وغير الرياضيين، بشكل منسق مسبقا ، لتنفيذ استراتيجية وط
 دبلوماسية شعبية متكاملة، ذات أهداف متفق عليها ومحددة.

، تكوين الصورة الذهنية عن الشعب الفلسطينيالمشاركات الرياضية الخارجية ل ساعدت 
أن المشاركة بالبطوالت ن موحدة، كما وأيضا  تعبئة الفلسطينيين المشتتين في العالم، خلف عناوي

كان و  ،بدأت فلسطين بحصد النتائج اإليجابية للمبارياتو الرياضية الخارجية تطور  بشكل كبير، 
ا في فعاليات  رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الدولية، إنجاز ا للقضية الفلسطينية، خصوص 
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لكن في الوقت ذاته ال يوجد ما  ياد وغيرها.تعتبر األكثر حضور ا ومشاهدة في العالم مثل األولمب
يشير لوجود خطة وطنية عامة للدبلوماسية العامة، وتوسيم األمة، تلعب الرياضة فيها دورا  

  محددا .  
 يتضحمع النهضة الرياضية الفلسطينية، واستخدام ادوات الدبلوماسية العامة والرياضية، 

ا  ، إلى حد ما،تعد دبلوماسية عشوائية ان الدبلوماسية التي تمارس اليوم رياضي ا وال تتبع أسس 
علمية أو أكاديمية، بل مبادرات من قبل أفراد كمبادرات المؤسسة الرياضية، ومساهمات قليلة من 
قبل اعضاء الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية الحشد الدولي لمقاطعة اسرائيل بالفيفا،  والتواصل 

العالم للمشاركة في البطوالت التي تعقد في فلسطين أو  الشخصي مع سفراء فلسطين في دول
 الستقبال الوفود الرياضية خارج الوطن.

 
إن  مأسسة تطور مفاهيم الدبلوماسية الشعبية، ووسم األمة، والهويات المتنافسة، ال زالت      

ع قاصرة، فال يوجد جهات فاعلة متخصصة ترعى هذه العمليات ضمن استراتيجيات وطنية، تجم
على خطط علمية مبرمجة تستوعب العمليات  غيرها، فضال عن ان تقوم بها بناء  الرياضة و 

المصاحبة لهذه المفاهيم. دون أن يقلل هذا من األدوار واألهمية السياسية التي لعبتها الرياضة 
 الفلسطينية، تماما  مثلما تأثرت هذه الرياضة بالسياسة.
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