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 اً : موند�ل قطر منوذجالديبلوماسية الر�ضية

 1أ. د. وليد عبد احلي 

 

 :قدمةامل
 

ا  Aristotleرسطو  أمل تكن عبارة الفيلسوف اليو�ين الشهري   نسان "حيوان سياسي" عبارة  إلأبن 
تعين   بل هي  سياسيةأعابرة،  البشر كحيوا�ت  وظيفة مشرتكة    ؛ ن  أتدية  بدافع  بعضهم  مع  يعيشون 

وسلطة   ،جناز اهلدف املشرتكإلكن أداءها يستوجب قواعد تنظم و متعددة األبعاد وتعود عليهم ابلنفع، 
— ابجملتمع والسلطة ممثالً —نسانإلن اإف ،وعليه .ترعى تطبيق هذه القواعد وهذا هو جوهر السياسة

 . هداف سياسية كما سنرى أي نشاط من نشاطاته لتحقيق أن يوظف أحياول 
لعاب الفردية ألن الر�ضة يف كل اإابملقابل ف 

يعود   معني  هدف  حتقيق  تستهدف  واجلماعية 
على املشاركني، مع ضرورة  مادية ومعنوية  بفوائد  
ال أىل  إالتنبه   الر�ضية  الظاهرة  على ن  تقتصر   

املتفرجني  ،الالعب اللعب  وحكّ   ،بل ومجهور  ام 
، ووسائل اإلعالم املتخصصة يف وخرباء الر�ضة  ، واملدربني  ،الذين يراقبون مدى االلتزام بقواعد اللعب

 خل. إ..النشاطات الر�ضية، وكليات الرتبية الر�ضية يف خمتلف جامعات العامل.
ومن الضروري اإلشارة أيضاً إىل قطاع اقتصاد�ت الر�ضة، فقد بلغ إمجايل الدخل العاملي من الر�ضة  

  2، 2026سنة   مليار دوالر 84.707مليار دوالر ويقدر له أن يصل إىل  43.501ما يعادل  2022سنة  
ذا املوضوع فرعاً علمياً  من إمجايل الناتج احمللي العاملي، وقد أصبح ه  % 1ومتثل اقتصاد�ت الر�ضة حنو  

 Sports Economics ."3يف بعض اجلامعات حتت مسمى "اقتصاد�ت الر�ضة 
التارخيي لعالقة الر�ضة ابلسياسة، ف البعد  بينأما يف  الثامن قبل  إ  هماتعود جذور العالقة  القرن  ىل 

اليت    "Funeral Games  اجلنائزلعاب  ـ"أامليالد يف اليو�ن، عندما كان اليو�نيون ميارسون ما يسمى ب
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 فاصلة بني احلروب، الدنة  اهلهلة يف اليو�ن القدمية، وكانت تقام خالل فرتات  آلكانت تقام يف جممع ا
خالل   خرىألراضي الدول اأينعم الناس من املتفرجني والالعبني واملسؤولني ابلتنقل حبرية داخل    حيث
ليس إال "هدنة عسكرية بني دول   Olympicsبياد الر�ضي  ومل ألن اأي  أمبا فيها الدولة العدو،    اهلدنة

مر كذلك حىت ألو من املتحاربني، وبقي اأبطال يف الر�ضة  أللعاب اجلنائز تكرمي اأمتحاربة"، ويتم يف  
ا  Theodosiusمرباطور الروماين ثيودسيوس  إللغى اأعندما    م394سنة   لغاء إلعاب كجزء من  ألهذه 

 4بطال وبني الوثنية. ألمرباطور ربط بني متجيد اإلن اأساس أالوثنية وفرض املسيحية، على 
إذ يتم    ىل توظيف الر�ضة يف غرض سياسي، إوقائع كثرية تشري    املعاصر واحلديث  وعرف التاريخ 

إرسال فرق ر�ضية من دول إىل دول أخرى  
ويكون   الر�ضي،  للتنافس  عداء  حالة  يف 
شعبية   للقاءات  الظروف  هتيئة  هو  اهلدف 

الحقة،   رمسية  للقاءات  تكون  متّهد  ورمبا 
متّ  ما  دظاهرة  تسميته    ج ني الب"بلوماسية  ي ت 

برز مظاهر  أواحدة من    1971  سنةبني الصني والوال�ت املتحدة يف    Ping-Pong Diplomacy  ج"بون
انتهت    "،Sport Diplomacyبلوماسية الر�ضة  يد" اإواليت  ريتشارد  مريكي  ألىل ز�رة طويلة للرئيس 

كما عرفت   5،عالقات بني البلدين  أيّ عدم وجود    ابلرغم منىل الصني  إ   Richard Nixonننيكسو 
  سنة بني اهلند وابكستان    Cricket Diplomacy "بلوماسية الكركيتيدالكتاابت السياسية مصطلح "

لز�رة اهلند مما    Muhammad Zia-ul-Haqضياء احلق  حممد  واليت فتحت اجملال لز�رة اجلنرال  ،  1987
ويتضح التوظيف السياسي يف الر�ضة يف جماالت أخرى؛    6، دى لتخفيف التوتر بني البلدين حينهاأ

جنوب  مثل   اإطرد  اللجنة  من  بية  وملألفريقيا 
 International Olympic  الدولية

Committee  التمييز    1970  سنة فرتة  يف 
املقاأ  7،العنصري اطو  للبطوالت  ألعة  مريكية 

السوفييتية   ومقاطعة  ،  1980  سنة الر�ضية 
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  18و امتناع  أ  19848،  سنةمريكية من االحتاد السوفيييت ودول الكتلة االشرتاكية حينها  ألالبطوالت ا 
من املشاركة يف منافسات ر�ضية مع فرق    اً يرانيإ  اً و فريقأ  اً العب  32فراد الر�ضيني العرب وألمن الفرق وا

دة الفعل الشعيب  من ر   اً و خوف أ  ،كتعبري عن موقف سياسي رمسي وشعيب يف جمتمع الالعب  ؛سرائيليةإ
حرابً إبل    9املشاركة.على   اهلندوراس    ن  بني 

"حرب كرة  مسُّ   1969  سنةوالسلفادور   ابسم  يت 
مباشراً   �األالقدم"   سبباً  الباب  ل  كانت  فتح 

خالفات   بسبب  ؛النفجار العالقات بني الطرفني
ىل  إموجات املهاجرين السلفادوريني    بينهما حول

 10هندوراس. 
واليت تتضمن    ، حد مقومات القوة الناعمة للدولة أ ن تكون  أ كن  ن الر�ضة ميُ أ ىل  إ ما سبق يشري  

و الصورة البهية جملتمع معني من خالل  أ و القيم أ ثري على اآلخرين من خالل الثقافة  أ القدرة على الت 
املالعب إل ا  يف  الر�ضية  عدد  جنازات  حبساب  الدول  هتتم  ملاذا  وإال  والفضية  ،  الذهبية  امليداليات 

والربونزية اليت حصلت عليها، أو عدد مرات الفوز على خصم، أو عدد مرات املشاركة يف منافسات  
لعاب من  أل ا   ه ما يتخلل هذ   دولية...إخل، فهي من املؤشرات على "نوع من القوة الناعمة". كما أن 

تعزيز املشاعر الوطنية والقومية، وز�دة    يف   ؛ ثريها داخلياً ترتك أت   خل إ .. . عالم أ رموز وصور وشعارات و 
  اً سلبي   اً نفسي   اً ثر أ قد ترتك    اً يض أ ولكنها    ، حتسني الصورة والتعاون الدويل يف    اً؛ وخارجي   ، الثقة يف الذات

بلوماسية  ي ن الد أ   كل ذلك يعين بشغب املالعب،    حيا�ً أ نتيجة ما ينطوي عليه كل تنافس وما يرتبط  
و قطاعات  أ لى توظيف اجملتمع ع بلوماسية العامة اليت تقوم ي د ملفهوم الد الر�ضية هي تعبري عن امتدا 

 غراض سياسية. أل منه  
سبق،   ما  على  الدميُ بناء  تعريف  أب يكن  الر�ضية  واالسرتاتيجي "�ا:  بلوماسية  الواعي  االستخدام 

أجل تكريس انطباعات إجيابية عن الدولة لدى الرأي العام الدويل للر�ضيني واألحداث الر�ضية من  
من �حية، أو إلجياد مداخل ذات طابع إنساين لتمرير مواقف سياسية أو لقاءات رمسية سياسية من  

  11". �حية أخرى
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بعادها على  أحد  أداة سياسية يف  أل  بلوماسية الر�ضية تشكّ ين الدكن القول أببناء على ما سبق، ميُ 
 النحو التايل: 

عالية، لكنها تعطي نتائج    تبلوماسية الر�ضية قليل، وتكلفتها يف الغالب ليس يحجم املخاطرة يف الد.  1
 كرب من تكلفتها.أ

و  أبني الدول املتعادية  خصوصاً    ،توظيف العالقات الر�ضية الشعبية لفتح قنوات لعالقات رمسية.  2
 اليت بينها عالقات ضعيفة. 

  ، عرب قنوات خمتلفة،  منها عرض السياسة اخلارجية للدولة  ،ترافق البعثة الر�ضية دوافع غري مباشرة  . 3
 خرى.ألونقل رموز الدولة وثقافتها للمجتمعات ا

 . خرىألتعزيز معرفة اجملتمع احمللي ابجملتمعات ا.  4
الر�ضية .  5 واهليئات  والنوادي  احلكومة  بني  العالقة  واإل  ،تكثيف  االقتصادية  املصاحل  عالمية وبعض 

  .اً وخارجي اً كادميية داخليواأل

 

 : ىل عمل مؤسسيإبلوماسية الر�ضية يل الدحتوّ 
 

والر�ضة   السياسة  بني  العالقة  خيوط  متابعة  "مأسسة  إتشري  حنو  التدرجيي  التحول  ىل 
Institutionalization "  نشاء هيئات  إو  أ  اً كادمييأبلوماسية  ي ي العمل على تطوير هذه الدأ،  الر�ضة

 12ن نتوقف عند املؤشرات التالية: أبلوماسية، ويكفي  يتنظم وتضع قواعد ملمارسة هذه الد
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ا أ   2015  يف سنة   . 1 املفوضية  "جمموعة    مستها أ هيئة    European Commissionوروبية  أل نشأت 
، مهمتها احملددة من قبل املفوضية هي  اً عضو   15وتضم    " High Level Group  املستوى العايل 

 وروبية. أل بلوماسية ا ي مكانيات توظيف الر�ضة يف الد إ تقييم  

وملبية الدولية وبني  ألبني اللجنة ا  2014  سنة قد اتفاق  عُ .  2
لتوظيف الر�ضة    United Nations (UN)مم املتحدة  ألا

 لم الدويل.سِ من والأللتدعيم ا

مثل    ؛تزايد املؤسسات الدولية ذات الصلة املباشرة ابلر�ضة.  3
ا الدوليةألاللجنة  االأ  ، وملبية  لكرة و  الدويل  حتاد 

للتنسأ  ،  International Association Football Federationالقدم الدويل  االحتاد   و 
International Tennis Federation   احتادات) 205(يضم. 

مر ألللقاء، ا  بلوماسيني من دول خمتلفةيو دأمام زعماء  األبواب أما فتحت املنافسات الر�ضية    كثرياً .  4
 مام مبادرات لنشاط سياسي ما.أ تح األبواب أو فالذي قد يقود ملناقشات سياسية، 

أيلول/    11حداث  أعد  ببلوماسية الر�ضة اتبعة لوزارة اخلارجية، فيلد  اً قسامأت  أنش أبعض الدول  .  5
وحددت    ، وزارة اخلارجية يف  بلوماسية الر�ضية  ي الوال�ت املتحدة قسم الد   ت نشأ أ   ، سبتمرب املعروفة 

ا   يف   مهمته  الشرق  يف  الشباب  مع  عرب   ، وسط أل التواصل  معهم  التواصل    والتواصل  وسائط 
مريكية ذات العالقة هبذه الشرائح  أل ولو�ت السياسة اخلارجية ا أ جناز  إ والعمل على  ، االجتماعي 

 االجتماعية. 

فقط  إ.  6 اخلاصة  للدراسات  ومكتبات  بيا�ت  قواعد  نشاء 
الر�ضية يابلد "أمثل    ؛بلوماسية  الدإنشاء  بلوماسية يكادميية 

بتمويل    "Sport Diplomacy Academy Projectة  الر�ضي
 .  European Union ورويبألمن االحتاد ا
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 :أدوات الديبلوماسية الر�ضية
 

من  عدد  وتوظيف  استثمار  على  تعمل  فإ�ا  املطلوب،  دورها  الر�ضية  الديبلوماسية  تؤدي  لكي 
 13األدوات؛ أمهها:

التنظيمات الدولية: فإىل جانب االحتادات اإلقليمية أو القارية للعديد من النشاطات الر�ضية هناك  .  1
 التنظيمات الدولية مثل األوملبياد أو االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا)...وغريها. 

لكل مسة أو عالمة وطنية   Keith Dinnie": حدَّد كيث ديين National Brand"العالمة الوطنية  . 2
بُعدان؛ مها الُبعد الشكلي والُبعد الضمين، فاألول يتضمن امساً أو رمزاً أو مصطلحاً أو عالمة أو 
تصميماً يشري جلهة أو سلعة أو هيئة أو دولة جتعلها مميزة عن غريها وترتبط يف أذهان املتلقي هلا  

تلك العالمة أن تستحوذ على مشاعر املتلقي  بتلك اجلهة، أما من حيث الُبعد الضمين، فال بّد ل
بكيفية إجيابية من �حية، وتبقى آاثر هذا االستحواذ لفرتة طويلة من �حية اثنية، وال بّد أن تكون  

قيمي.  أو  أخالقي  بعد  تنطوي يف دالالهتا على  العالمة  العالمة حتقيق    14تلك  وتستهدف هذه 
مثل:   سياسية  مكاسب  بينها  من  خمتلفة  وثقة  مكاسب  الدولية  املصداقية  استعادة  يف  املساعدة 

حتفيز  ؛ أو  ز�دة النفوذ السياسي الدويل؛ أو  التصنيفات الدولية؛ أو حتسني مركز الدولة يف  املستثمرين
، والطموح، والعزمية الذاتية   من خالل تغذية الثقة(تعزيز بناء الدولة  وأكثر؛ أو    شراكات دولية أقوى

وترغب يف تكريس مبرحلة انتقالية    هدف آخر قد تطمح إليه الدول اليت مترّ   )؛ وأحيا�ً هناكالوطنية
 فكرة أ�ا تسري يف اجتاه جديد...إخل. 

الوسائل اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية، إذ يتم توظيف هذه الوسائط التقنية خالل النشاطات  .  3
عن   معينة؛  إعالمية  صورة  لتقدمي  الر�ضية، 
الدولة أو القطر أو اجملتمع أو اآلاثر أو الرموز  
الدولة،   إجيابية عن  لتكريس صورة  املختلفة، 
أو لزعزعة صورة سلبية سائدة عن الدولة أو  

 اجملتمع. 
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توظيف الر�ضي املتميز للعب دور ديبلوماسي مباشر، مثل إيكال الرئيس األمريكي جورج بوش .  4
George Bush    جريفي  لالعب كرة السلة كنيKen Griffey    بعض النشاطات الديبلوماسية، أو

، أو التوسط يف نزاعات دولية؛ كما فعل حممد علي  UNICEFتعيني ر�ضيني كمبعوثني لليونسيف  
يف توسطه لدى العراق لإلفراج عن رهائن أمريكيني يف مطلع    Muhammad Ali Clayكالي  

Fالتسعينيات من القرن العشرين.

15 

 

 : 2022  سنةالظاهرة السياسية يف املوند�ل القطري 
 

العامل يف كرة  أ تنظيم مبار�ت ك   حيث متّ   1930  سنة منذ   س 
و مسلمة  أ مل تتمكن دولة عربية    للمرة األوىل،   القدم يف األورغواي 

قطر متكنت من ذلك    من استضافة هذا احلدث الر�ضي، لكنّ 
مليار دوالر    220  حنو نفقت لضمان سري احلدث بشكل جيد  أ و 

  ورويب للشؤون اخلارجية أل لتقديرات دراسة صادرة عن اجمللس ا   اً طبق 
European Council on Foreign Relations ،16    وقد جنحت قطر يف استضافة احلدث الر�ضي ابلرغم

 مالبسات ذات طابع سياسي رافقت هذه التظاهرة الر�ضية، ومتثلت هذه املالبسات يف اآليت:   من 
وجتاه    ، جانب أل ما جتاه العمال ا ال سيّ   ؛ نسان إل اجلدل السياسي والثقايف حول مدى التزام قطر حبقوق ا .  1

رئيس االحتاد الدويل    دافعَ قد  و   . يران يف املبار�ت إ و مشاركة  أ   ، و السماح ببيع املشروابت الروحية أ   ، املثليني 
 17عن املوقف القطري يف كل هذه املوضوعات.  Gianni Infantinoو  ياين انفانتين "الفيفا" ج لكرة القدم  

بتقدمي   ؛ مريكية لقطر أل رافق عملية التحضري لالستضافة الكروية يف قطر اهتامات رمسية من وزارة العدل ا . 2
  مث ظهرت دعاوى   18، س العامل أ الفيفا لضمان الفوز بتنظيم مبار�ت ك عضاء جملس  أ رشى خلمسة من  

كوادور لضمان فوز  أل مليون دوالر لثمانية من العيب فريق ا   7.4أبن قطر قدمت رشى قيمتها    الحقة 
 . ها بل إن بعضها مل يتحقق أو ثبت عدم صحته وهي دعاوى نفتها قطر مجيع   19، قطر يف مباراة االفتتاح 
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 : سرائيلي يف قطرإلاحلضور ا
 

سرائيلية الختبار عالقاهتا  إلبلوماسية ايس العامل يف كرة القدم فرصة للدألت مناسبة تنظيم قطر لكمثّ 
ن االحتاد الدويل لكرة القدم يشرتط عدم وضع قيود على أحد حلضور النشاطات أل  اً مع دولة قطر، ونظر 

الر�ضية اليت ينظمها االحتاد، وافقت قطر على السماح لإلسرائيليني ابحلضور عرب طائرات نقل جتارية  
سرائيلي يف الدوحة  إكما مسحت بوجود مكتب قنصلي    20ىل قطر.إوتنظيم منحهم أتشريات الدخول  

لف  أ  15سرائيلية ابحلضور، �هيك عن  إلومسحت للقنوات الفضائية وللصحافة ا  ،ة املبار�ت طيلة فرت 
 21. سرائيلي طلبوا احلضورإ

يتسق  ال  أمر  هو  "الفيفا"  شروط  وبني  قطر  إىل  ابلدخول  لإلسرائيليني  السماح  بني  الربط  لكن 
والسياسة القطرية قبل املوند�ل، ففي إطار سياسة "إسرائيل" للتطبيع مع العامل العريب، شاركت الفرق 

 22بني اجلدول التايل:يُ كما    ، 2008  سنة  يف قطر منذنشاطاً ر�ضياً    12الر�ضية اإلسرائيلية يف ما جمموعه  
 

 سرائيلية يف البطوالت الر�ضية يف قطر إل: املشاركات ا1جدول رقم  
 

 املشاركة اإلسرائيلية يف قطر  التاريخ 
 تنس الطاولة  2008
 تنس الطاولة  2012
 السباحة  2014
 كرة الطائرة  2016
 تنس الطاولة  2018
 كرة اليد  2018
 اجلمباز 2018
 الفروسية  2018
 سرائيلي)إل عزف النشيد ا (ومتّ  اجلمباز 2019
 بطال العاملألر�ضات متنوعة   2019
 اجلودو  2021
 اجلمباز 2021
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التربير    هذا  هشاشة  الفيفا، وتتعزز  اشرتاطات  أي  ا   ،  للعالقات  د إل ابلعودة  القطرية    اً بلوماسي ي سرائيلية 
  1996سنة  سرائيلية العلنية  إل وىل العالقات القطرية ا أ فقد بدأت    ر�ضياً، إىل جانب ما أشر� له    واقتصاد�ً 

يف    Shimon Peresون برييز ع سرائيلي السابق مش إل نه رئيس الوزراء ا دشّ   " سرائيل لـ"إ ابفتتاح مكتب جتاري  
بني وزير  سرائيلية قطرية  إ لقاءات    2008  ت سنة وعرف   . وزار قناة اجلزيرة   2007سنة  اليت عاد هلا  و   ، الدوحة 
ل  آ هللا بن خليفة    ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ عبد   Ehud Barakيهود ابراك  إ سرائيلي  إل الدفاع ا 
ىل جانب ز�رهتا  إ مري قطر  أ مع    Tzipi Livniسرائيلية السابقة تسييب ليفين  إل لقاءات وزيرة اخلارجية ا و اثين،  

للصحفيني  واستمرار استضافتها  ون برييز  مع قناة اجلزيرة لش �هيك عن استضافة    23، السنة نفسها للدوحة يف  
حىت بعد استشهاد مراسلتهم شريين أبو عاقلة على يد اجلنود اإلسرائيلني يف أ�ر/    24، سرائيليني إل قني ا واملعلِّ 
كل ذلك    201325.  سنة   " سرائيل "إ ىل  إ املساعدة القطرية يف نقل يهود مينيني  ويضاف إىل ذلك  ،  2022مايو  
، وهو ما يُفِقد  ربع قرن نحو  س العامل يف الدوحة ب أ ن العالقة الر�ضية امللتبسة ابلسياسة سبقت تنظيم ك أ   يعين 

 تربير االستضافة لإلسرائيليني أبنه نتيجة لشروط الفيفا القدر الكايف من الوجاهة. 
فقد   اجتماعية أو سياسية، ، فإن الظاهرة الر�ضية ذات طبيعة جدلية ككل ظاهرة  من زاوية مقابلة

ال على اجلانب الر�ضي يف هذه    ، وبعض القنوات الغربية،سرائيليةإلا  اإلعالمية  القنوات لوحظ تركيز  
 سرائيل"إل"الرفض الشعيب العريب    البعد السياسي يف املسألة واملتمثل يف   املظاهرة الر�ضية الدولية، بل على

اإل اإلعالم  مع  احلوار  أو  التخاطب  الرموز   سرائيلي،ورفض  عرب  الفلسطيين  املوضوع  حضور  وعلى 
وا (الكوفية  الفلسطينيةألالفلسطينية  وغريهم،  ...) عالم  العرب  ا  اليت حيملها  واهلتافات ألوترديد  غاين 

 26املؤيدة للفلسطينيني.
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 : سرائيلية هلذا احلدث الر�ضيإلني يف هذا اجلانب اخلاص ابلتغطية التَ أمن الضروري الوقوف عند مس 
وتغييب دالالت الوجود   " من �حية،سرائيللـ"إ  واإلسالمي  االستحضار الدائم للرفض الشعيب العريب.  1

سياسات  إلا ضمن  قطر  يف  سرائيلي 
  من �حية اثنية،  التطبيع العريب املتزايدة

األول الشعيب)  فاجلانب  مر  أ  ؛(الرفض 
سرائيلي إلعالم اإلا  مسبقاً كل من  يدركه

سرائيلية �هيك عن إلالفكرية اوالنخبة  
صناع القرار يف احلكومة اليمينية السابقة  

،  اً علمي  اً ي العربية والدولية تؤكد ذلك وابستمرار، وابلتايل فهو ليس كشفأفاستطالعات الر   قائمة، وال
  27، الدوحة  املوند�ل الر�ضي يفن ذلك سابق على  أويكفي مراجعة هذه االستطالعات للتأكد من  

إضافة ملا ذكر�ه عن رفض العشرات من الر�ضيني العرب واملسلمني املشاركة يف تنافس ر�ضي مع  
ن الرتكيز على الرفض الشعيب أ ويبدو    إسرائيليني ألكثر من مخسني مرة يف السنوات القليلة املاضية.

 للتطبيع يؤدي إىل نتيجَتني متناقضَتني: العريب

لشعيب العريب لـ"إسرائيل" حياول تكريس صورة سلبية عن توجهات أ. إن الرتكيز على عمق العداء ا
اجملتمع العريب جتاه "السالم"، والغرض من ذلك تقدمي السياسات اليمينية اإلسرائيلية للمجتمع  
الدويل كما لو أ�ا رّد فعل على هذه التوجهات اجملتمعية العربية من �حية، ولكنها من �حية  

سياسات اليمني اإلسرائيلي خيدم  شعبية املتطرفة يف اجملتمع اإلسرائيلي مما  أخرى لتعزيز القاعدة ال
   ويوسع قاعدة �خبيه.

  لألنظمة السياسية العربيةيكشف    ب. النتيجة املقابلة يف هذه املسألة هي أن املوقف الشعيب العريب
الواسعة بني التوجهات   اهلوة  هو ما يعزز ثقة  و   العربية،  الشعبية  توجهاهتا جتاه "إسرائيل" وبني 

 املقاومة يف توجهاهتا. 

  �بة إلبلوماسية اي د"طار  إسرائيلي يقع يف تقديري يف  إلن صرف النظر عن استمرار التطبيع القطري اإ.  2
Proxy diplomacy جواء التواصل بني اخلصوم يف النزاعات الدولية، ففي أاليت تعمل على توفري    "؛
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 النزاع لضمان  جيابية جتاه طريفَ إبلوماسية تعمل الدولة على تقدمي منافع ومواقف  ي هذا النمط من الد
بلوماسية اإل�بة" يف حلظاهتا احلرجة، لذا  يقبوهلما بدورها كقناة اتصال مقابل الوقوف مع دولة "د

  بلوماسية اإل�بة من �حية وجزء من القوة الناعمة هلذه الدولة يجزء من د  ن التطبيع الر�ضي هوإف
 من �حية أخرى. 

الدفع   تكريس  استهدف  واإلسالمي  العريب  العداء  حول  اإلسرائيلية  الدعاية  تكثيف  فإن  وعليه، 
لقطري  ابجملتمع اإلسرائيلي حنو مزيد من التطرف ضّد العرب من �حية، وتغييب موضوع تواصل التطبيع ا

 اإلسرائيلي، وهو أمر مفيد للديبلوماسية الر�ضية القطرية. 
التوجه هذا  يؤكد  الر�ضية—وما  املنافسات  محى  يف  "إسرائيل"  مع  العريب  التطبيع  إن  —تغييب 

شركة   نعالاحلماس الشعيب العريب لألداء الر�ضي املتميز للفريق املغريب يف املوند�ل يف قطر وارى خلفه إ
  " اإلسرائيلية NewMed  الطاقة "نيوميد إنرجي

توقيع ا  هاعن  وزارة  مع  الطاقي  الاتفاقية  نتقال 
املغربية  املستدامة  الغاز   والتنمية  عن  للتنقيب 

املغربية ابلقرب من  الطبيعي وإنتاجه يف الصحراء
األطلسي احمليط  على  بوجدور  ّمت  مدينة  ، كما 

لإلحصاء اإلسرائيلي  املركزي  املكتب    إعالن 
Israel Central Bureau of Statistics  الفريق إجنازات  بفعل  قطر  مبوند�ل  االنشغال  غمرة  ، يف 

بغضون األشهر العشرة   %25املغريب الر�ضي، عن ارتفاع التبادل التجاري بني املغرب و"إسرائيل" بنسبة  
 واإلمارات   "إسرائيلوعن مصادقة كل من "  28. 2021سنة  من    نفسها  لفرتة ابمقارنة    2022سنة  األوىل من  

الفرتة نفسها   البلدين، واليت تلغي أو ختفض الرسوم على  يف  اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة بني 
وهكذا ّمت توظيف "االبتهاج العريب" حلسن    29.من التجارة املتبادلة بني اجلانبني   %96الضريبية على  

تنظيم املوند�ل من �حية، وتوظيف "نشوة األداء الكروي للفريق املغريب" للتغطية على تواصل اخرتاق  
الطرف الصهيوين للجسد السياسي واالقتصادي العريب، وهذا هو جوهر أحد أبعاد الديبلوماسية الر�ضية  

 ير األمل".املتمثل يف توظيف "املتعة لتخد

https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670522558-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-44-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670522558-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-44-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670522558-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-44-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://backend.i24news.tv/ar/articles/1670522558-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-44-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%A9
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 : يراين يف قطر إلاحلضور ا
 

اأ الفريق  العامل يف قطر  يراين  إلاثر حضور  منافسات كأس  موضوعات سياسية عملت جهات يف 
 وهو ما يتضح يف اآليت: ؛ خمتلفة على استغالهلا

وبني االضطراابت السياسية    ، وىل مع بريطانياألا  ، خصوصاً يراينإلالربط بني نتائج مبار�ت الفريق ا.  1
تقارير    واإلسرائيلية  ةمريكيألوا  ةوالربيطاني   ةاخلليجي  خصوصاً عالم  إليران، فقد نقلت وسائل اإيف  

ا املعارضة  هبا  تقوم  فرح  بسبب  إلعن مظاهرات  واخلارج  الداخل  ملنتخب الزمية  اهليرانية يف  ثقيلة 
يف    يراين النشيد الوطين لبالدهإلنشاد الفريق الر�ضي اإز البعض على موضوع عدم  وركّ   30.يرانإ

   31.املباراة األوىل

يران من املشاركة يف بطولة كأس العامل لكرة القدم يف الدوحة إظهور مطالب من جهات عدة ملنع  .  2
يرانية  إهات  يرانية جتاه الشعب"، وقد جاءت هذه الدعوات من جإلبسبب "سياسات احلكومة ا

   32معارضة ومن مسؤولني سابقني يف االحتاد الدويل لكرة القدم ومن جهات غربية خمتلفة.
 

 : اخلالصة
 

ي نشاط من نشاطاته  أنه ال يستطيع فصل  أي  أنسان حيوان سياسي،  إلرسطو أبن ا أملا قاله    اً كيدأت
ما كانت موضع تداخل مع السياسة    اً النظر هلا كأداة ترفيهية، كثري   الر�ضة اليت يتمّ فإن  عن السياسة،  
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شر� يف  أكما    ،ىل ميدان االشتباك العسكريإىل االنتقال من ميدان شباك مرمى اخلصم  إهبا    وصوالً 
 ع هندوراس والسلفادور. و موض
سية الر�ضية، وفتح  بلومايقسام يف بعض وزارات اخلارجية للدأنشاء  إة، و يبلوماسية الر�ض ين تعبري الدإ

 مر جيب عدم تناوله بشكل عابر.أبلوماسي هو يكادمييات ومؤسسات هلذا النمط الد أ
ميُ إ السياسي، فن ما  الر�ضي من جانبه  املوضوع  التعايل على  به هو عدم  التوصية  ذا كانت  إكن 

ف سياسية  غاية  حتقق  الر�ضية  الغريبإالوسيلة  الفكر  يُ   وخصوصاً   ،ن   ميكيافيلليفيه    عدّ الذي 
Machiavelli  ي غضاضة. فالر�ضة قد تعزز مشاعر ألن يرى يف ذلك    ، رائد علم السياسة احلديث

  ذلك يؤكد أن النشاط ثنية بل واحلساسيات التارخيية،  إلالوحدة الوطنية لكنها قد تثري النزاعات الوطنية وا
ويف ذلك جتسيد ملا يُعرف    ،وىلي ينطوي على أبعاد سياسية قد تكون أكرب مما يبدو للوهلة األالر�ض

 .  ابلديبلوماسية الر�ضية 
من جانب آخر، فإن احلضور الشعيب اإلسرائيلي إىل قطر هو خرق اسرتاتيجي حنو مزيد من التطبيع  
العريب مع الكيان اإلسرائيلي؛ ألنه سيفتح الباب أمام االنتقال من التطبيع الرمسي إىل التطبيع الشعيب 

التطبيع بعض العراقيل، فمن الواضح أن حضور آالف اإلسرائيليني يف شوارع وفنادق    حىت وإن واجه هذا
تقارب  وملدة  القدم  مالعب كرة  ومدرجات 
اإلسرائيليني  أي من هؤالء  تعّرض  دون  الشهر 
عن  يكشف  مشاجرة،  ولو  حىت  هجوم  ألي 
القطرية   احلكومة  بذلته  الذي  األمين  اجلهد 

ردع احلضور    م يف عدمأسهوهو ما    33حلمايتهم. 
ينتقل  لتنسيق أمين  بداية  الشعيب، ولكنه  الرفض  الرغم من  املوند�ل على  املتالحق خالل  اإلسرائيلي 
منوذجه من محاية املستوطنني يف الضفة الغربية إىل محايتهم يف املدن العربية سواحاً أو جتاراً أو سياسيني  

  أو عسكريني.
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