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املقدمة
ازداد استخدام مفهوم الدبلوماسية الرايضية يف العقدين املاضيي، وأصبح حيتل مكانة داخل 
عامل الدبلوماسية العامة، الذي يتطور؛ ليشكِّل أساساً لبناء عالقات طويلة األمد بي الشعوب. وقد 
أصبح هناك قدر من االتفاق على أنَّ الرايضة أصبحت وسيلة لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية 
للدول، وبناء قوهتا الناعمة، وتشكيل صورهتا الذهنية، ووضع قضااي سياسية على األجندة الدولية1.

أصبحِت الدبلوماسية الرايضية اليوم جزءاً ال يتجزأ من نوذج القوة الناعمة األوسع نطاقاً 
الدبلوماسية  لتعزيز جاذبيتها. وقد جذب مفهوم  البلدان  الذي تستخدمه  الدويل،  على املستوى 
الرايضية كأحد املؤشرات الرئيسة لتطور القوة الناعمة والدبلوماسية العامة انتباه عديد من البلدان 
إِذ  الرايضية،  الدبلوماسية  املتقدمة. ويف هذا الصدد، جنحت قطر من بي دول املنطقة يف جمال 
وتنمية  الدولية،  املنافسات  تنظيم  الرايضية:  الدبلوماسية  جماالت  مجيع  يف  قطر  دولة  استثمرت 
الرايضة داخلياً، ورعاية منافسات أو كياانت رايضية عديدة، واحلصول على حقوق البث احلصرية 
للمنافسات الدولية، وشراء كياانت رايضية أجنبية. ويشرف على تصوُّر دبلوماسية قطر الرايضية 
وختطيطها وإنعاشها وقيادهتا للسلطة املركزية يف الدولة. كما تليب االستثمارات الرايضية حاجات 
عقالنية طويلة املدى: كاحلاجة إىل التنويع االقتصادي، وحتديث الدولة وتطويرها، وكذلك احلاجة 

السياسية لالعرتاف الدويل؛ لتعزيز مكانة البالد يف احملافل الدولية.

لقد كان أحد أكب النجاحات اليت أحرزهتا الدبلوماسية الرايضية القطرية هو الفوز ابستضافة 
بطولة كأس العامل لكرة القدم لعام 2022؛ فهذه البطولة العاملية هي أكثر األحداث الرايضية جذابً 
الهتمام اإلعالم يف العامل، إذ تُعدُّ كرة القدم أكثر األلعاب شعبية يف العامل. ومن دون شك، تُعدُّ 
النظري؛ حي  منقطع  إذ أمثرت جناحاً  فريدة من نوعها،  القطرية إسرتاتيجية  الرايضية  الدبلوماسية 
منح االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، يف كانون األول/ديسمب2010، الدولة اخلليجية استضافة 
1. سليمان صاحل، »الرايضة.. كيف أصبحت القوة الناعمة للدول وحصاهنا الرابح يف سياستها اخلارجية؟«، اجلزيرة نت، 13 

./https://www.aljazeera.net/opinions/2021/8/13  :أغسطس 2021، علی الرابط

الدبلوماسية الرياضية القطرية والدروس المستفادة للعراق

علي نجات *

*  کاتب وابحث متخصِّص يف شؤون الشرق األوسط.
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هنائيات كأس العامل، عام 2022. وبذلك، ابتت قطر أول دولة خليجية وعربية وشرق أوسطية يف 
التاريخ تستضيف النهائيات العاملية لكرة القدم، اليت تُعدُّ أكب جتمُّع كروي يف العامل على اإلطالق، 

وحتظى مبتابعة مجاهريية جارفة يف مجيع أرجاء العامل ِبال استثناء.
القدم يف قطر،  العامل لكرة  ومن انحية أخرى، وبعد مدَّة وجيزة من هنائيات بطولة كأس 
30 حزيران/يونيو 2022  اخلليج يف  احتاد كأس  إذ صوَّت  اخلليج،  العراق، كأس  سيستضيف 
ابإلمجاع على استضافة البصرة للنسخة )25( من بطولة اخلليج، املقرر إقامتها مطلع العام 2023، 

ليســتضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعدما استضافها يف العام 1979 ببغداد. 
قطر كنموذج  واستثمارات  الرايضية  الدبلوماسية  مفهوم  دراسة  البحثية  الورقة  هذه  تسعى 
انجح يف جمال القوة الناعمة والدبلوماسية الرايضية. ويف النهاية، تُقدَّم بعض املقرتحات السياسية 

اخلاصة ابلعراق، ال سيَّما أنَّه يستضيف كأس اخلليج اخلامس والعشرين يف بداية عام 2023.

اإلطار النظري واملفاهيمي

بعد احلرب العاملية الثانية وبعد البث التلفزيوين املباشر األول يف دورة األلعاب األوملبية يف 
والدبلوماسية  احلديثة  والدبلوماسية  الناعمة  مفاهيم کالقوة  إىل جانب ظهور   ،1960 عام  روما 
العامة، أصبحت الرايضة تدرجيياً أداًة فعالًة ومرنًة يف السياسة اخلارجية2. إنَّ املصطلح الذي يعرف 
ابلقوة الناعمة )soft power( وهو املصطلح الذي تنتهجه بعض الدول الكبى ليكون هلا أتثري 
عاملي بعيداً عن أتثريها العسكري الذي تتميَّز به تلك الدول كدول عظمى، وأهم عناصر القوة 
الناعمة هي اإلعالم، والفن، والسياحة، واالقتصاد، ومؤخراً دخلت الرايضة لتشكِّل عنصراً مهماً 

من عناصر القوة الناعمة.
وابتت كثري من الدول وحتديداً الصغرية تركِّز على القوة الناعمة كإسرتاتيجية تساعدها على 

تقدمي نفسها كدولة مؤثرة عاملياً عن طريق اإلعالم، أو السياحة، أو االقتصاد، أو حىت الرايضة.
ا القدرة على حتقيق األهداف يف جمال  تُفهم »القوة الناعمة« يف كثري من األحيان على أهنَّ
السياسة اخلارجية عن طريق إقناع التعاطف وجذبه من اجلهات الفاعلة األخرى، والقدرة على حتقيق 

2. Stuart Murray  & Geoffrey Allen Pigman, “Mapping the relationship between 
international sport and diplomacy”, Sport in Society, Volume 17, 2014 - Issue 9, 
Pages 1098-1118.
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االعتمادات،  وليس  اجلاذبية  ابستخدام  وذلك  للحلفاء،  الطوعية  املشاركة  أساس  على  املطلوب 
وهي بذا متثِّل قوة جاذبية النموذج االقتصادي، والسياسي، والثقافة، والتعليم، واإلجنازات العلمية 
والتكنولوجية، وإنَّ أحد العناصر اهليكلية املهمة يف القوة الناعمة ودبلوماسيتها العامة هي ِبال شك 
الرايضة، اليت تؤدي كظاهرة ذات نطاق عاملي عديداً من الوظائف االجتماعية والسياسية كنشر 

أساليب احلياة الصحية3.

لقد شهد مفهوم القوة الناعمة مؤخراً تطبيقاً واسعاً يف حبوث العالقات الدولية عن طريق 
عن  عبارة  الدولية«  والعالقات  »الرايضة  تناول  الذي  األول  العمل  كان  الرايضة.  على  الرتكيز 
خمتارات سياسية كتبها لوي وآخرون يف أواخر السبعينيات من القرن املاضي، واليت حاولت جتميع 
املعرفة ابلرايضة والثقافة واملؤسسات السياسية، لكنَّها كانت تفتقر إىل األسس النظرية الواضحة4. 
ويف الثمانينيات من القرن املاضي، حذَّر اتيلور من أنَّ حبوث الرايضة والعالقات الدولية قد جتاهلت 
بعضها بعضًا5. ويف التسعينيات، جنح هوليهان يف وضع األسس النظرية للبحث العلمي يف هذا 
الرائدة يف الرايضة والسياسة الدولية. مل يعرض هوليهان نظرية جديدة، ولكنَّه  اجملال، يف دراسته 
واجملموعة  الواقعية،  اجملموعة  هي:  أساسية  النظرايت  من  جمموعات  ثالث  دراسته ضمن  صنَّف 
املتعددة، وجمموعة العوملة. يف اجملموعة األخرية، كان تركيزه على النظام الدويل، خوفاً من أن تؤدِّي 
اجلهات الفاعلة غري احلكومية مثل الشركات متعددة اجلنسيات يف النهاية إىل إضعاف قدرة الدولة 
على استخدام الرايضة ألغراض دبلوماسية6. وبعد سنوات عديدة، أشار ليفرمور، وبود، وأليسون، 
ومونينجتون مرة أخرى إىل التضمي النادر للرايضة يف حبوث العالقات الدولية. ويف وقت الحق، 

حاول آخرون سد الفجوة ابلدراسات ذات الصلة يف منافذ النشر املختلفة7.

الرابط:  علی   ،2021 آذار   1 املعلوماتية،  نبأ  شبكة  للدول«،  الناعمة  القوة  بناء  يف  الرايضة  »مسامهة  عبدالغين،  نعمان   .3
.https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/26310

4. Benjamin Lowe, B, Kanin, DB, and Strenk, A eds, Sport and International 
Relations, Champaign, Illinois: Stipes Publishing Company, 1978,P 74.
5. T. Taylor, Sport and international relations: A case of mutual neglect. In: The 
Politics of Sport. Edited by Lincoln Allison, Manchester: Manchester University 
Press, 1986.
6. Houlihan, Barrie, Sport and International Politics, New York: Harvester 
Wheatsheaf, 1994, P 74.
7. Allison L and Monnington T, Sport, prestige and international relations, In 
Allison L )ed.(, The Global Politics of Sport. London: Routledge, 2005.
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وقِد استخدمت القوة الناعمة ودبلوماسية الرايضية قوالب ظهرت جلياً يف األدبيات الرايضية 
يف أواخر عام 2000 ويف وقت مبكر من عام 2010، وصارت منهاجاً حيتذى منذ ذلك احلي. 
يعتقد بعض الباحثي أنَّه إذا كانت املوارد الثقافية جزءاً من سياسة اجلذب اجلديدة أو الدبلوماسية 
اجلديدة فيمكن فهم األحداث الرايضية الضخمة كجزء من إسرتاتيجية القوة الناعمة. يسلِّط حتليل 
الناشئة  الدول  دوافع  لفهم  النطاق؛  واسعة  الناعمة كأداة  القوة  فائدة  على  الضوء  البلدان  أمثلة 
الستضافة األحداث الرايضية الكبى. وعن طريق دراسة استضافة البازيل لكأس العامل فيفا عام 
2014، وأوملبياد عام 2016، وأوملبياد الصي عام 2008، وكأس العامل عام 2010 يف جنوب 
ويتفحصون  واجلذب.  االتصال  مستوايت  على  الناعمة  القوة  استخدام  إىل  النظر  ميكن  أفريقيا 
الطبيعية التأسيسية والتنفيذية واخلطابية ودور األحداث الرايضية الضخمة يف العالقات الدولية عن 

طريق استخدام هنج مرتكز على الدولة؛ الستكشاف إجراءات الدبلوماسية العامة.

العامة هي ممارسة  الدبلوماسية  التنشئة االجتماعية لآلخرين عن طريق  يناقش اخلباء أبن 
وزايدة القوة الناعمة للدولة املضيفة، وترى الدول أنَّ استضافة حدث رايضي ضخم على أراضيها 
هو نوع من الدبلوماسية العامة يعرض مدى قدرة الدولة على ممارسة وزايدة القوة الناعمة للدولة 
الكبرية على تعزيز  النامية  البلدان  املضيفة. بعبارة أخرى، ُتظهر استضافة مثل هذا احلدث قدرة 
سلطاهنا يف الشؤون العاملية، ومن َثَّ تعزيز جاذبيتها العاملية. هتدف التنمية املستدامة املتوجهة حنو 
اجلماهري األجنبية بداًل من الدبلوماسية اليت تركِّز على السياسات الوطنية اليت تستهدف صانعي 
ا استثمرت يف استضافة كأس العامل لكرة  السياسات واحلكومات. تكشف حالة أملانيا احلديثة أهنَّ
الثانية. وعلى  العاملية  الدولية امللطخة؛ بسبب احلرب  القدم 2006 يف حماولة لتصحيح صورهتا 
عكس أملانيا، كانت استضافة اململكة املتحدة ألوملبياد عام 2012 تدور حول جذب األعمال 
والتجارة، وتنشيط )إيست إند( يف لندن، ودفع املشاركة الرايضية اجلماهريية ودفعها لألمام، بداًل 

من تعزيز صورهتا الدولية.

يف  للتأثري  الرايضة كوسيلة  استخدام  الرايضية  الدبلوماسية  أو  والرايضة  السياسة  تصف 
يف  الرايضة  لدبلوماسية  عديدة  تعريفات  هناك  والسياسية.  واالجتماعية  الدبلوماسية  العالقات 
النار« إىل »أدوات تطوير  نصوص خمتلفة، خصوصاً يف العقد املاضي من »احلرب دون إطالق 

السالم املستدام« اليت تسعى إىل فهم أفضل للتفاعالت والصداقات الدولية. 
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الرايضة أداة منخفضة املخاطر، ومنخفضة التكلفة، وغنية لألنشطة الدبلوماسية. ويعتقد 
الرايضيون  يركض  الوطنية،  املصاحل  لتحقيق  الطاولة  الدبلوماسيون حول  مثلما جيلس  أنَّه  احمللِّلون 
أيضاً يف املالعب؛ لتعزيز هذه املصاحل8. استطاعت الرايضة الدولية آبلياهتا ومؤسساهتا الكبرية، مبا 
يف ذلك اللجنة األوملبية الدولية )211 عضو( والفيفا )206 عضو(، أن تتفوق حىت على األمم 

املتحدة )193 عضو(. ويرتبط جناح أي بلد يف هذه األحداث ابملكانة العاملية.

تساعد املنافسات الرايضية يف توسيع االتصاالت الدولية والعالقات الودية. فعلى سبيل املثال 
)دبلوماسية البنغ بونغ(9، ساعدت الوالايت املتحدة والصي يف إقامة عالقات دبلوماسية يف أوائل 
السبعينيات. وقد مهَّدت دبلوماسية )البنغ بونغ( الطريق لزايرة مستشار وزير خارجية الوالايت املتحدة 
للصي، والحقاً زايرة الرئيس نيكسون يف عام 1972. وهکذا هنضت دبلوماسية كرة الطاولة )بنغ 

بونغ( يف عام 1971 بدور يف إذابة اجلليد يف العالقات بي الصي والوالايت املتحدة10.

ويف احلرب الباردة، ومع التوتُّرات الدولية، ساعدت املنافسات يف أتكيد احلاجة إىل احلفاظ 
على السالم والتعاون بي الشعوب. كما قال الدبلوماسي األمريكي الشهري )جيم كاين( ذات مرة: 
»قد تكون الرايضة مورداً سياسياً أكثر فاعلية من سياسة العصا واجلزرة، فهي وسيلة قوية للتواصل 
وبناء العالقات مع خمتلف األطراف الثقافية والعرقية«. وغالباً ما يعمل مشاهري الرايضة كـ«سفراء 
سالم«، ويتحدَّثون إىل اجلماهري العريضة حول قضااي متعددة11. وال شكَّ يف أنَّ أوملبياد 2008 
ساعدت الصي يف خلق صورة لنفسها كدولة اقتصادية عاملية قوية. كما حقَّقت أوملبياد 2014 
يف سوتشي جناحاً ابهراً يف هذا اجملال. وال بدَّ من إدراك حقيقة أنَّ البلدان املستضيفة للمسابقات 
املقابل صورهتا  تعّزِز يف  ا  أهنَّ إال  األحداث،  تنظيم هذه  تكاليف  تعويض  قادرة على  الدولية غري 

الدولية، فضاًل عن حتقيق التدفُّق السياحي، وزايدة االستثمار األجنيب.

8. Stuart Murray ,“Sports diplomacy in the Australian context: A case study of the 
Department of Foreign Affairs and Trade”, Sports Law eJournal, 2013, Volume 
18, P15.   
9. Ping-Pong Dilomacy
10. Stuart Murray & Geoffrey Allen Pigman, “Mapping the relationship between 
international sport and diplomacy”, Sport in Society, Volume 17, 2014 - Issue 9, 
Pages 1098-1118.

11 .اتتياان زونوفا، »الدبلوماسية الرايضية: هكذا ضربت القوة الناعمة عب التاريخ«، كيو بوست، 16 يونيو، 2018، علی 
/https://www.qposts.com :الرابط
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الدبلوماسية الرايضية القطرية
جلأت دولة قطر مثل كل الدول الصغرية ذات اجلغرافيا احملدودة والدميغرافيا القليلة إىل تبينِّ 
إسرتاتيجيات خاصة حلماية كياهنا السياسي، وسيادهتا الوطنية، من قبيل تبينِّ إسرتاتيجية ُحسن 
التحالفات اإلقليمية والدولية، إىل جانب إسرتاتيجية تكوين )مسة وطنية(12  اجلوار، وإسرتاتيجية 
للعامل. کما  وفائدهتا  الدولة  قيمة  وُتبز  للدولة،  السياسية  الشرعية  تعّزِز  عاملياً  فريدة  لبناء مكانة 
وظَّفت قطر الدبلوماسية العامة وقنواهتا، كأدواٍت إسرتاتيجية لتحقيق احلضور يف الساحة الدولية، 

وإنشاء منظومة ردع دفاعية انعمة13.
بدأت جهود قطر لالستثمار يف القوة الناعمة يف منتصف التسعينيات من القرن املاضي. 
وقد قفز تصنيف دولة قطر يف مؤشر القوة الناعمة الصادر عن مؤسسة )براند فاينانس( العاملية 
بواقع )5( مراكز من املرتبة )31( عاملياً يف تصنيف عام 2020 إىل املرتبة )26( عاملياً يف تصنيف 

عام 2021.
مبجرد وصول األمري الشيخ محد بن خليفة آل اثين إىل السلطة يف عام 1995، بدأ يف 
عملية حتويل بالده إىل قوة انعمة؛ فقطر تعيش يف منطقة إسرتاتيجية مضطربة وغري مستقرة، وعليها 
واجلغرايف.  الدميغرايف  املستويي  على  منها  أكب  دول  من  املتأتية  اإلسرتاتيجية  التحدايت  مواجهة 
فكيف ميكن أتمي أمن بلد صغري وقليل السكان لكنَّه غين مبوارد الطاقة األولية؟ إنَّ أحد السُّبل إىل 
ذلك هو الرتكيز على التعريف ابلبلد، وفرض وجوده على خريطة العامل. وقد نفَّذ أمري قطر السابق 
الشيخ محد بن خليفة آل اثين أبمشل صورة ممكنة، مفهومه للقوة الناعمة، كما أنَّه راهَن أيضاً على 

الرايضة للتعريف بقطر، وتعزيز سيادهتا.

وال أحد ينكر األمهية اجليوسياسية اليت اكتسبتها الرايضة يف القرن العشرين واليت زادهتا العوملة 
اتساعاً وانتشاراً؛ فقد ابتِت الرايضة واملنافسات الرايضية الكبى املعوملة أحدااثً جامعة تؤثِّر على 
العقول بغضِّ النظر عن الفوارق اجلغرافية، والدينية، واالجتماعية، والسياسية. ووعياً منها أنَّ وسيلة 
»الدبلوماسية  ومنها  الناعمة  القوة  أدوات  على  قطر  وراهنت  متناوهلا؛  ليست يف  الرادعة  الدفاع 

12 .Nation Brand
13. نواف التميمي، »كسب القلوب: دور قوة قطر الناعمة يف إفشال احلصار«، مرکز اجلزيرة للدراسات، 4 أبريل 2018، علی 

https://studies.aljazeera.net/en/node/4285 :الرابط
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الرايضية«؛ لتحقيق محاية هلا، هي يف النهاية أكثر ضماانً، وأقل كلفة14.

اللجنة  أنَّ »اعرتاف  الشيخ محد بن خليفة آل اثين  لدولة قطر  السابق  األمري  أعلن  وقد 
األوملبية الدولية أهم من اعرتاف منظمة األمم املتحدة؛ ألنَّ اجلميع حيرتم قرارات اللجنة األوملبية 
الدولية«؛ وهذا يبز أمهية اخليار اإلسرتاتيجي املتمثل يف الرهان على الرايضة. كما أنَّ تصريح فهد 
الوسيلة  الرايضة هي  "إنَّ  القطرية:  األوملبية  اللجنة  احمللية« يف  العالقات  املال رئيس قسم  عبدهللا 
األسرع لنقل رسالة ما، وضمان ترقية بلد ما؛ فحينما يقال لكم: الشرق األوسط تفكرون آلياً يف 
اإلرهاب، أليس كذلك؟! إنَّ قادتنا يريدون أن تكون لقطر مسعة جيدة«. وقد سامهت الرايضة 
مسامهًة واسعة يف التعريف بدولة قطر، ودورها النشط والفاعل الذي تنهض به يف اجملتمع الدويل.

املنافسات  )تنظيم  الرايضية، حنو:  الدبلوماسية  استثمرت دولة قطر يف مجيع جماالت  لقِد 
الدولية، وتنمية الرايضة داخلياً »األكادمييات، واملراكز الرايضية، والبطوالت املهمة، والبىن التحتية«، 
للمنافسات  احلصرية  البث  على حقوق  واحلصول  عديدة،  رايضية  أو كياانت  منافسات  ورعاية 
الدولية، وشراء كياانت رايضية أجنبية. ويشرف على تصور دبلوماسية قطر الرايضية وختطيطها 
وإنعاشها وقيادهتا للسلطة املركزية يف الدولة(. كما تليب االستثمارات الرايضية حاجات عقالنية 
طويلة املدى: كاحلاجة إىل التنويع االقتصادي وحتديث الدولة وتطويرها، وكذلك احلاجة السياسية 
لالعرتاف الدويل؛ لتعزيز مكانة البالد يف احملافل الدولية. إنَّ استثمار صندوق قطر السيادي يف 
الرايضة عن طريق شرائه أحد أكب النوادي الفرنسية وأكثرها شهرًة »ابريس سان جريمان“، وتعيينه 
مدرابً إيطالياً للنادي قادراً على تسيري املركب، وشرائه العباً سويدايً من أصل بلقاين؛ لتعزيز األداء 

وتقويته، كل ذلك يرمز لعوملة كرة القدم15.

14 . ابسکال بونيفاس، »الدبلوماسية الرايضية لدولة قطر والقوة الناعمة«، مرکز اجلزيرة للدراسات، 1 أكتوبر 2013، علی 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/201310182913516978.html :الرابط

15. املصدر السابق. 
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أحدث املسابقات الرايضية اليت تستضيفها قطر

كأس العامل ألندية كرة القدم2019

دوري أبطال آسيا2020
الكرة الطائرة الشاطئية2020

تصفيات الفردي العاملية لأللعاب األوملبية2020

السباحة العاملية2020

سباقات املاراثون العاملية2020

اجلولف2020
كرة السلة العاملية 3 × 20203

الدوري املاسي لسباقات املاراثون2020

بطولة كأس العامل لكرة القدم2022

األحداث  لتمويل  مالية  مشكلة  أي  تواجه  ال  لذلك،  نتيجة  العامل،  دول  أغىن  من  قطر 
الرايضية. وقد أصبحت هذه اإلمارة الصغرية مكاانً ملشاهدة األحداث الرايضية واستضافة عديد 
والرجيب،  واجلولف،  والتنس،   ،1 والفورموال  القدم،  )كرة  مثل:  املرموقة  الرايضية  املسابقات  من 
واملصارعة... وإخل(. فضاًل عن ذلك، قام القطريون ابستثمارات كبرية يف الرايضة األوروبية. ومنها 
القليلة املاضية، أنفقت قطر  إنفاق )60( مليون دوالر على قميص فريق برشلونة. يف السنوات 
حوايل )225( مليار دوالر على مشاريع البنية التحتية، يستخدم جزء منها يف كأس العامل. منها 
)3( مليارات دوالر لتجهيز البطولة امليدانية، و )17( مليار دوالر لبناء فنادق16. وعن طريق منح 

16.  Kessous, Mustapha, “Sports as Diplomacy: How Small Gulf Countries Use 
Big Sports to Gain Global Influence”,2011, June 27, Retrieved from: http://www.
time.com/time/world/article/0,8599,2080062,00.html
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اجلنسية القطرية لرايضيي مشهورين يف خمتلف اجملاالت الرايضية، حتاول الدوحة ليس فقط أن ترقى 
بي الدول العاملية البارزة عن طريق الفوز ابمليداليات العاملية واألوملبية، ولكن أيضاً للحصول على 

مناصب رايضية مهمة مثل حق االستضافة.
وال خيَفى على أحد استثمار قطر يف الرايضة؛ عن طريق رعايتها املنافسات واألندية الرايضية 
احمللية والدولية، إذ أييت موندايل قطر 2022، على رأس استثمارات الدوحة يف جمال الرايضة؛ 
فقد هيأت الدولة املنشآت املناسبة الستضافة احلدث األكب على مستوى العامل، من بنية حتتية، 
مل  الدولية  الكروية  األسرة  أنَّ  للعامل  تُثبت  لكي  التقنيات؛  وأبحدث  عاملي  طراز  على  ومالعب 
خُتطئ على اإلطالق حي منحتها شرف استضافة النهائيات العاملية، واليت بفضلها حصدت القوة 
الناعمة القطرية، وما تزال حتصد مثارها على نطاق واسع؛ إذ ابتت الدوحة وجهة ُمفضَّلة للرايضيي، 

ناسبات الرايضية يف اآلونة األخرية17.
ُ
ابستضافتها لعديد من امل

القطرية إسرتاتيجية فريدة من نوعها، إذ أمثرت  الرايضية  الدبلوماسية  تُعدُّ  من دون شك، 
جناحاً منقطع النظري؛ ومنح االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، يف ديسمب/كانون األول 2010، 
الدولة اخلليجية استضافة هنائيات كأس العامل، عام 2022. وبذلك، ابتت قطر أول دولة خليجية 
تُعدُّ أكب جتمٍُّع  اليت  القدم،  لكرة  العاملية  النهائيات  التاريخ تستضيف  أوسطية يف  وعربية وشرق 

كروي يف العامل على اإلطالق، وحتظى مبتابعة مجاهريية جارفة يف مجيع أرجاء العامل ِبال استثناء. 

فضاًل عن موندايل 2022، تستضيف قطر على مدار السنوات املقبلة عديداً من البطوالت 
العاملية؛ على غرار بطولة بطولة العامل للسباحة 2023. فضاًل عن بطوالت كروية سُتحدِّدها الفيفا 
الحقاً؛ لكي تكون »بروفة أولية« للدوحة قبل استضافة النهائيات العاملية، منها موندايل األندية، 

وكأس العامل للشباب والناشئي.
وجتدر اإلشارة إىل أنَّ دولة قطر متلك خبة كبرية يف تنظيم األحداث الرايضية الكبى؛ إذ 
اآلسيوية يف  األلعاب  دورات  أفضل  وإحدى   ،1995 للشباب  العامل  هنائيات كأس  استضافت 
التاريخ 2006، فضاًل عن هنائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم ودورة األلعاب العربية 2011، 
وعديد من البطوالت العاملية يف ألعاب القوى، وكرة املضرب، واجلولف، والدراجات النارية، وغريها 

من الرايضات.
17 . لطيفة النعيمي، »ضوء أخضر.. الدبلوماسية الرايضية والقوة الناعمة«، روية، 5 ديسمب 2021، علی الرابط:

https://www.raya.com/2021/12/05
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وال مُيكن التغاضي على اإلطالق عن الدور الرايضي لشبكة قنوات »يب إن سبورت«، اليت 
انطلقت ابسم »اجلزيرة الرايضية« يف عام 2003. ومتلك شبكة قنوات »يب إن سبورت« أكثر من 
)17( قناة رايضية متخصصة، ومل يقتصر نفوذها ونشاطها على املنطقة اخلليجية والشرق األوسط 
ومشال أفريقيا؛ بل طال فرنسا، وإسبانيا، وتركيا، وأسرتاليا، وأمريكا الشمالية، وشرقي القارة اآلسيوية.

النظر  تغيري وجهات  العامل هي: »أردان  الفوز ابستضافة كأس  لقد كانت رسالة قطر من 
السلبية جتاه الدول الصغرية ذات الكثافة السكانية احملدودة وحتويلها إىل نظرة إجيابية«. نشري هنا إىل 
ترؤُّس جنل األمري السابق، الشيخ حممد بن محد بن خليفة آل اثين للجنة الرتشُّح القطرية الستضافة 
بطولة كأس العامل يف العام 2022؛ وهو ما جيسد االلتزام السياسي بذه اإلسرتاتيجية ”الدبلوماسية 
الرايضية«. وقد أطلق الشيخ حممد بن محد آل اثين محلة الرتشح يف مايو/أاير 2009 بتأكيده 

تصميم قطر عن طريق هذه التظاهرة »على تقريب العامل العريب من العامل الغريب“18.

ومنذ فوزها بشرف تنظيم هنائيات كأس العامل 2022، وضعت قطر نصب عينيها أن يكون 
موندايهلا »عربياً جامعًا«، وليس حمصوراً على الدوحة فحسب. خطوات وإشارات كثرية ظهرت 
جليًة يف سلوك قطر؛ ألْن يكون موندايل 2022 فرصًة ذهبيًة لتوحيد العرب، وإظهار ذلك للعامل 
بوضوح؛ عب رسالة مفادها أنَّ الوطن العريب من احمليط إىل اخلليج يقف خلف الدوحة، وينتظر 
انطالق صافرة بداية »النهائيات العاملية« على أحرِّ من اجلمر. ويف مساء اجلمعة 30 يونيو/حزيران 
2017، قال وزير الثقافة والرايضة القطري )صالح بن غامن العلي( إنَّ أمري البالد الشيخ متيم بن 
محد آل اثين، أكَّد أنَّ موندايل 2022 سيكون ابسم العرب أمجعي، مستشهداً مبا حدث يف حفل 

افتتاح ”استاد خليفة الدويل« حُبلته املوندايلية«19.

اعتمدت قطر »الرايضة« كبعد أساسي إلسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية اليت تتبناها كواحدة 
من إسرتاتيجيات سياستها اخلارجية للتعريف با، ولتعزيز مكانتها يف احملافل الدولية. فكانت القيادة 
السياسية يف الدولة املسريِّ الرئيس إلدارة الرايضة، وهي اليت حتدِّد توجهاهتا العريضة، ال سيَّما ما 

يتعلَّق ابلرتشُّح للمنافسات الرايضية الدولية.

18. ابسکال بونيفاس، املصدر السابق. 
19. هاين زقوت، »رغم استهدافه.. قطر تسعى جلعل موندايل 2022 عربياً جامعاً، اخلليج أونالين، 1 يوليو 2017، علی 

.https://alkhaleejonline.net :الرابط
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املنافسات، واألندية  الرايضية عن طريق رعايتها  الدبلوماسية  استثمرت دولة قطر يف  لقِد 
الرايضية احمللية والدولية، إمياانً منها أبنَّ االستثمارات الرايضية تليبِّ حاجات عقالنية بعيدة املدى 
كاحلاجة إىل التنويع االقتصادي. كما سعت االستثمارات القطرية يف اجملال الرايضي إىل حتقيق 
النساء يف جمتمع حمافظ،  إبراز دور  أيضاً، ال سيَّما  القطري  تتعلق ابجملتمع  اليت  بعض األهداف 
وتنمية سياسة الصحة العامة يف واحد من اجملتمعات اليت تسودها الوفرة من جهة أخرى. كانت 
استثمارات قطر يف الرايضة حبق ابلغة الفائدة على مستوى الُسمعة، وستكون أيضاً على املدى 
الطويل عظيمة املردودية على املستوى االقتصادي للدولة. كما تسعى قطر عن طريق الدبلوماسية 
الرايضية إىل استكمال عملية وضع مسة وطنية هلذا البلد الصغري. فضاًل عن ذلك، تعمل الدبلوماسية 
الرايضية القطرية على تعزيز ازدهار االستثمارات األجنبية بطرائق عديدة. ال سيَّما أنَّ التعامل مع 
الدبلوماسية الرايضية جيعل قطر ليست فقط دولة جذابة لعشاق الرايضة، بل جيعلها أيضاً جذابة 

للغاية للمستثمرين األجانب.

 ،»2022 »فيفا  القدم  لكرة  العامل  بطولة كأس  قطر  الستضافة  التنازيل  العد  بدء  فمع 
انتعاش يف اتريخ البالد، بل وبدأ بعضها يف  تتأهَّب األسواق وقطاعات اقتصادية عديدة ألكب 
جين املكاسب مبكراً، إذ يقدر إمجايل األرابح يف قطاع السياحة فقط بنحو 7.5 مليارات دوالر.

تقدِّر العائدات املالية من تنظيم بطولة كأس العامل بعشرات مليارات الدوالرات، َوْفق مراقبي 
ودراسات، إذ يرتقب أن جتين السياحة فقط أكثر من )7( مليارات دوالر، وسط توقعات ابرتفاع 
عائدات التجارة، والسياحة، والعقارات، وغريها، واليت من املنتظر أن تزدهر يف الربع األخري من 

العام احلايل وما بعده، َوْفقاً لألرقام الرمسية املعلنة أخرياً.

وتوقُّع جهاز التخطيط واإلحصاء القطري )حكومي(، يف تقريره السنوي، نو اقتصاد البالد 
يف العام اجلاري 2022 بي )%1.6( و)%2.9(، صعوداً من نطاق )%1.5– %2.3( يف 
2021، مدفوعاً بتحسُّن معظم األنشطة االقتصادية، وابستضافة قطر بطولة كأس عامل 2022. 
وَوْفق تقرير أعدَّه املركز املايل الكوييت، فإنَّه من املتوقَّع أن ُيضيف اإلنفاق السياحي والنشاطات 
االقتصادية املصاحبة ملوندايل 2022 يف قطر )%1.5( إىل قيمة الناتج احمللي اإلمجايل للبالد. 
كما توقَّع التقرير أن تزداد االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطر قبل عقد البطولة العاملية وبعدها. 
القطري،  انتعاشة كبرية ابالقتصاد  البطولة ستلحق  أنَّ  إىل  اقتصاديون  ومستشارون  ويشري خباء 
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وتعّزِز مقومات التنمية يف قطاعات متنوعة، مثل الفنادق والضيافة والنقل والسكن والسلع الغذائية 
للفرق  املشجعي  الزوار  قبل  من  سيَّما  ال  االستهالكي،  اإلنفاق  زايدة  املرتقب  من  إذ  وغريها، 
الرايضية، والذين تقدر أعدادهم بنحو مليوين مشجع. ويتوقع خباء اقتصاد أن تستمر األرابح إىل 

عام 2035، وستتضاعف مثل أرابح بطولة كأس العامل السابقة يف روسيا 201820.
العراق وبطولة كأس اخلليج )25( لكرة القدم

بطولة كأس اخلليج لكرة القدم تقام مرة كل عامي، وأقيمت أول نسخة يف البحرين عام 
1970، والنسخة األخرية يف قطر 2019، وحتمل الكويت الرقم القياسي يف عدد مرات الفوز 
يف البطولة اخلليجية )10 ألقاب( مقابل )3( ألقاب لكلٍّ من قطر والسعودية والعراق، وفازت كل 

من عمان واإلمارات ابللقب مرتي، والبحرين مرة واحدة.
أتجَّلت بطولة كأس اخلليج ألكثر من مرة يف ظل الظروف املتالحقة اليت اجتاحت العامل؛ 
العامل يف قطر  بتصفيات كأس  القارية  املنافسات  ي جائحة )فريوس كوروان(، فضاًل عن  إثر تفشِّ

2022، وكأس آسيا، وكأس العرب اليت أقيمت يف العاصمة القطرية الدوحة هناية العام املاضي.
تشارك يف بطولة كأس اخلليج مثانية منتخبات؛ هي: )العراق، وقطر، والسعودية، والبحرين، 
يتأهَّل من كلِّ  املنتخبات )8( على جمموعتي،  وتُوزَّع  واليمن(،  والكويت، وعمان،  واإلمارات، 
جمموعة منتخبان إىل الدور نصف النهائي الذي يُلعب بنظام خروج املغلوب، ويتأهل الفائزان إىل 

املباراة النهائية. 
وقد حصلت مدينة البصرة العراقية على موافقة املكتب التنفيذي الحتاد كأس اخلليج لكرة 
القدم على استضافة بطولة »خليجي 25« اليت سُتقام منافساهتا يف بداية عام 2023. وستكون 
هذه هي املرة الثانية اليت يستضيف فيها العراق منافسات البطولة املزمعة إقامة النسخة )25( منها 
يف املدَّة من )19-6( كانون الثاين/ يناير 2023، بعد أِن استضاف النسخة اخلامسة اليت أُقيمت 

عام 1979.
وأكَّد االحتاد العراقي لكرة القدم عب حساابته الرمسية على مواقع التواصل االجتماعي، إقامة 
منافسات )خليجي 25( مبدينة البصرة، مبشاركة )8( منتخبات هي العراق )البلد املستضيف(، 
20. أسامة سعد الدين، »اقتصاد موندايل قطر: ورشة تنمية مبكاسب طويلة األمد«، العريب اجلديد، 22 اغسطس 2022، علی 

.https://www.alaraby.co.uk/economy :الرابط
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والبحرين )حامل اللقب(، واإلمارات، وقطر، والسعودية، وعمان، واليمن، والكويت. وتـُّوَِج املنتخب 
البحريين ببطولة )خليجي 24( للمرة األوىل يف اترخيه، بعد التغلُّب على املنتخب السعودي يف 

املباراة النهائية.
آذار/مارس  الشباب والرايضة، يف 18  وأعلن قسم اإلعالم واالتصال احلكومي يف وزارة 
2022، مباشرة وفد خليجي جولته التفقدية للمنشآت الرايضية يف حمافظة البصرة. وقال مدير 
قسم اإلعالم واالتصال احلكومي يف وزارة الشباب والرايضة علي العطوايّن: إنَّ »الوفد اخلليجي 
املكلَّف بتفقُّد املنشآت الرايضية، والبىن التحتية اخلاصة ببطولة خليجي 25 يف البصرة، برائسة 
األمي العام لالحتاد اخلليجي القطري السيد جاسم الرميحي إىل مطار البصرة“. وأشار العطواين 
َز من توصيات ختص املالعب  إىل أنَّ »الوفد سيباشر مهمته التفقدية فوراً، ابالطالع على ما ُأجنِْ
اليت ستستضيف  البصرة  مبدينة  اخلاص  للملف  لة  املكمِّ اللوجستية  واألخرى  الرايضية،  واملنشآت 

بطولة خليجي 25 وتستمر الزايرة ألايم عديدة“21.
کما انقش املكتب التنفيذي الحتاد كأس اخلليج لكرة القدم يف اجتماعه الذي ُعِقَد برائسة 
القطري محد بن خليفة بن أمحد آل اثين، رئيس االحتاد عديداً من املواضيع، على رأسها تقرير 
العام  البصرة. وقدَّم األمي  التفقدية الحتاد كأس اخلليج، عقب زايرهتا األخرية إىل مدينة  اللجنة 
لالحتاد جاسم سلطان الرميحي شرحاً مفصاًل حول استعدادات البصرة الستضافة البطولة، إذ وضع 

املكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل يف املالعب والفنادق يف املدينة.
وأشاد رئيس االحتاد، الشيخ محد بن خليفة بن أمحد آل اثين، ابستعدادات مدينة البصرة 
زمن  منذ  أرضها  على  العراقية  اجلماهري  وتنتظره  اخلليج،  أبناء  سيجمع  الذي  احلدث  الستضافة 
على  البصرة خصوصاً  القدم عموماً، ومدينة  لكرة  العراقي  االحتاد  بقدرة  التامة  طويل، ابدايً ثقته 
تقدمي احملفل اخلليجي الكروي أبفضل صورة. وعقب االجتماع، أصدر املكتب التنفيذي لالحتاد 
بياانً صحفياً أكد فيه اطِّالعه على تقرير اللجنة التفقدية اليت زارت مدينة البصرة، واستماعه إىل 
البصرة  استعدادات  الرميحي، عن  السيد جاسم سلطان  لالحتاد،  العام  األمي  من  ُمفصَّل  شرح 

الستضافة البطولة22.

21. »وفد خليجي 25 يباشر جولته التفقدية للمنشآت الرايضية يف البصرة«، السومرية نيوز، 18 مارس 2022، علی الرابط:
./https://www.alsumaria.tv/Entertainment-News/414776

22. »البصرة العراقية تستضيف »خليجي 25“«، العريب اجلديد،30 يونيو 2022، علی الرابط:
./https://www.alaraby.co.uk/sport 
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سُتقام منافسات خليجي )25( على ملعبي اعتمدمها احتاد كأس اخلليج الستضافة البطولة؛ 
األول هو ملعب البصرة الدويل الذي يتسع لـ)65( ألف متفرج، والثاين هو ملعب امليناء الذي 
بنسخة  العراقي  الوزراء  رئيس جملس  الكاظمي،  وعد مصطفى  متفرج. کما  ألف  لـ)30(  يتسع 
تغريدة عب حسابه مبوقع  الكاظمي يف  القدم )25(. وقال  لكرة  اخلليج  لبطولة كأس  استثنائية، 
التواصل االجتماعي تويرت: »نبارك لعراقنا احلبيب، وبصرتنا الفيحاء إمجاع االحتاد اخلليجي لكرة 
القدم على استضافة خليجي )25( بعد أن طال انتظار هذا االستحقاق وأتجيله؛ لظروف قاهرة 
مرت على العراق. ونعد شعبنا وأشقاَءان ابخلليج أبن يكون هذا العرس الكروي الئقاً ابسم العراق، 

ونوذجاً حيتذى به يف األوساط الكروية«23.
مقرتحات سياساتية والدروس املستفادة للعراق

تُعدُّ الرايضة من الوسائل املهمة للتقريب بي شعوب العامل، بل هي وسيلة للتقارب السياسي 
ما بي األنظمة يف أحيان أخرى، فكثرياً ما نسمع أنَّ الصراعات السياسية توقف األلعاب الرايضية 
ه  أحياانً، وقد حيدث العكس، مبعىن قد تؤدِّي الرايضة إىل انعكاسات سياسية، مثاًل حينما توجِّ

إهاانت إىل علم دولة من الدول أو اىل رمز من رموزها احلاليي أو التارخييي.
رمبا العراق هو الدولة األقل استخداماً للرايضة؛ للحصول على مكاسب سياسية، أو حىت 
ا الفرصة  غري سياسية، فعلى طول اتريخ الرايضة العراقية كان ساسة العراق ينظرون إليها على أهنَّ
الساحنة لرفع اسم البلد، أو ابألحرى النظام عالياً، عن طريق الفوز والظفر على اخلصوم الذين جيب 
ا  توجيه رسالة غري مباشرة إليهم، عن طريق اللعبة. إال أنَّ الكرة العراقية بعد عام 2017، يبدو أبهنَّ
قِد اختلفت بعض الشيء، فالنصر على اإلرهاب، وحترير األراضي من تنظيم داعش اإلرهايب، قد 
أعاد العراق إىل الواجهة كدولة كتب هلا البقاء بعد أن راهن بعضهم على اهنيارها إثر احتالل التنظيم 
اإلرهايب جلزء كبري من أراضيها. لكن الذي حدث العكس، أي: إنَّ العراق ابت أقوى من قبل، 

وهذا التغيري قد غريَّ من نظرة دول العامل إليه، وابألخص الدول اإلقليمية24.
على أي حال، فإنَّ موافقة االحتاد اخلليجي على منح مدينة البصرة حق استضافة بطولة 
كاس اخلليج، فرصة جيدة ومثالية للعراق؛ لتفعيل الدبلوماسية الرايضية واليت ينبغي استغالهلا. لذا، 
23. علي القطان، »خليجي 25 يف البصرة رمسياً... والكاظمي يعد بنسخة استثنائية«، جريدة الشرق األوسط، 1 يوليو 2022، 

رقم العدد 15921. 
24. سعدي اإلبراهيم، »الدبلوماسية الرايضية«، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، 25 مارس 2018، علی الرابط:

./http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2018/03/25
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جيب على متخذي القرار يف العراق توفري سلسلة من اإلجراءات والتسهيالت من أمهها:
توفري الضماانت األمنية الالزمة: من أوىل القضااي اليت تُؤَخذ يف االعتبار عند اختيار الدول 
الستضافة املسابقات توفري الضماانت الالزمة من قبل الدولة املضيفة للحفاظ على األمن. جيب أن 
يضمن البلد املضيف عدم تعرُّض الرايضيي ومشجعيهم للتهديد من قبل أي جمموعة، أو مؤسسة، 
ومراكز  املالعب،  أو  املدينة،  أو  املنطقة،  يف  أخرى  إجرامية  جمموعات  أو  سياسية،  منظمة  أو 
اخلدمة األخرى أثناء املنافسات. ممَّا ال شكَّ فيه أنَّ الوضع السياسي واألمين املتأّزِم ابلعراق؛ نتيجة 
اخلالفات والصراعات بي القوى السياسية يؤثِّر أتثراً سلبياً جداً على قطاع الرايضة العراقية، وعلى 
حظوظ العراق يف استضافة املناسبات واحملافل الكروية والرايضية عامة كبطولة خليجي )25(، إذ 
إنَّ من أبرز شروط االحتادات الدولية والقارية واإلقليمية لتنظيم هكذا فعاليات هو توفُّر مناخات 
التناحر السياسي، وخروج املظاهرات،  أمنية وخدمية مستقرة ومتكاملة. ففي حال استمرار هذا 
حول   )25( خليجي  يف  املشاركة  الدول  لدى  خماوف  يثري  قد  ذلك  فإنَّ  املضادة،  واملظاهرات 
عدم مالَءمة األوضاع العامة يف العراق إلقامة هكذا بطولة. لذا، العراق حباجة إلرسال تطمينات 

خبصوص جاهزيته الحتضان بطولة كأس اخلليج، وتبديد الشكوك حول ذلك.
توفري املرافق اخلدمية والرفاهية الالزمة: مع أنَّ مبارايت كأس اخلليج تقام يف أشهر الشتاء، 
حينما تكون درجة حرارة اهلواء يف حمافظة البصرة مناسبة، لکن جيب توفري التسهيالت األخرى 
الالزمة لفرق كرة القدم ومشجعيها. مع أنَّ ملعب املدينة الرايضية الرئيس يف البصرة جاهز ومؤهَّل 
الستضافة البطولة، لكن امللعب الثاين وهو ملعب امليناء غري جاهز ابلكامل إىل اآلن، والبطولة ال 
ميكن تنظيم مبارايهتا على ملعب واحد فقط كما هو معلوم. لذا، يبدو من الضروري اختاذ إجراءات 
سريعة الستكمال مراحل امللعب يف الشهرين املقبلي. ومن املهم أيضاً توفري مياه الشرب الصحية، 
واهلواء النظيف، وقلة حركة املرور والتلوث البيئي، ووجود عديد من املواصالت العامة، والفنادق، 
واملطاعم، ومراكز الرتفيه، والتواصل للضيوف، والرايضيي. يف الواقع، ال ينبغي أن يكون هناك أدىن 

إزعاج أو مشكلة للضيوف يف البلد املضيف.
إعالانت مناسبة عن املعامل السياحية يف العراق: بطوالت الكبى ليست جمرد أحداث 
رايضية. يف فرتات خمتلفة من مثل هذه األحداث الرايضية الكبرية، رأينا أنَّ اجلوانب االقتصادية، 
والثقافية، واالجتماعية، واإلعالمية، وحىت الصناعية، والتواصلية، واألهم من ذلك اجلوانب السياسية 
مبارايت كأس  الرايضي.  جانبها  من  أكب  ابهتمام  حظيت  قد  القدم  كرة  وخصوصاً  للرايضة، 
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اخلليج، اليت ستقام بعد كأس العامل 2022 بفرتة وجيزة، سيتبعها حبماس كثري من املشجعي ليس 
فقط يف دول اخلليج، ولكن أيضاً يف مجيع الدول العربية وحىت يف الغرب؛ ألنَّ عديداً من املنتخبات 

القوية واملهمة من الدول العربية موجودة يف هذه الكأس. 
سكون لتنظيم هذه البطولة يف البصرة نتائج إجيابية كبرية على العراق يف خمتلف اجملاالت 
معنوايً وسياسياً واقتصادايً، ال سيِّما أنَّ البصرة قريبة جداً جغرافياً من الدول املشاركة. ومن شأن هذا 
أن يسهم يف استقطاب كثري من املشجعي اخلليجيي للبطولة، والذين ميكنهم السفر حىت بسياراهتم 
ا ستكون املرة األوىل منذ أكثر من عقدين اليت يستضيف العراق  عب الطرق البية للبصرة، كما أهنَّ
فيها بطولة كبى مبستوى خليجي. لذا، من الضروري أن تقوم وسائل اإلعالم العراقية، وخصوصاً 
واملعامل  التارخيية،  األماكن  بتقدمي  العربية،  الدول  الشعبية يف  لديها  اليت  الفضائية  العراقية  القنوات 

السياحية العراقية يف برامج خاصة، وأفالم واثئقية لبطولة كأس اخلليج لكرة القدم )25(.
اختيار وزير الرايضة ذي خربة: معظم املؤسسات الرايضية العراقية احلكومية وغري احلكومية 
وال  السياسية،  األحزاب  من  مدعوم  ومعظمهم  ابلرايضة،  هلم  عالقة  ال  أشخاص  عليها  يسيطر 
م ال ميتلكون اخلبة واملعرفة يف هذا اجملال. لذا، جيب إنقاذ  يؤمنون ابلتخطيط، واإلدارة الرايضية؛ ألهنَّ
ينبغي اختيار وزير  بنائها. کما  الرايضية من سيطرة األشخاص عدميي اخلبة وإعادة  املؤسسات 
الرايضة اختياراً دقيقاً جداً، حبيث حيتل هذا املنصب شخصيات ذات ثقافة عالية وبعيدة النظر، 
متكِّنهم من فهم ثقافات الشعوب، وطريقة تفكريهم، بل وتفكري األنظمة السياسية أيضاً، لكي 
تكون لقراراته انعكاسات إجيابية على العراق .ومبا أنَّ العراق على وشك تشكيل حكومة جديدة، 

فمن الضروري اختيار وزير للرايضة بعناية وجدية من دون مراعاة املصاحل احلزبية واحملاصصة.
العراقية  الرايضية  اهليئات  هلا  ختضع  أن  ينبغي  الدروات  هذه  التثقيفية:  الدورات  عقد 
أبكملها، وهتدف إىل حثِّ اهليئات الرايضية على احلفاظ على مصاحل العراق، وعدم اإلساءة هلا، 
سواًء ابلسلوكيات أو األقوال جتاه الدول األخرى، أو ابلتقصري يف األداء، على اعتبار أنَّ الرايضة 

ا قد تكون وسيلة دبلوماسية انجحة25. كما أشران يف أعاله إىل أهنَّ
بنتائج  والعاملي كثرياً  اإلقليمي  العام  الرأي  يهتم  ال  قد  الرايضي:  اإلعالم  على  الرتكيز 
املناسبات  ألنَّ  معها؛  العراقي  ابلتفاعل  جيداً  اهتماماً  سيهتم  حتماً  لكنَّه  الرايضية،  النشاطات 
الرايضية وابألخص ذات الصدى الشعيب، تعكس ثقافات الشعوب، وطريقة تفكريها، ونضجها. 

ومن َثَّ ال بدَّ من نقل صورة حسنة عن الشعب العراقي، ومجاهريه الرايضية .
25 . سعدي اإلبراهيم، املصدر السابق. 
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اخلامتة

ال خيفى على أحد استثمار قطر يف الرايضة؛ عن طريق رعايتها املنافسات واألندية الرايضية 
احمللية والدولية، وجعلها أولوية لدى صانع القرار يف الدولة اخلليجية؛ لتعزيز مكانتها بصورة كبرية على 
اخلريطة العاملية. واعتمدت قطر الرايضة بعداً أساسياً لـ »إسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية اليت تتبنَّاها 
كواحدة من إسرتاتيجيات سياستها اخلارجية للتعريف با، ولتعزيز مكانتها يف احملافل الدولية“. 
وحتقيقاً هلذا الغرض، قرَّرت قطر االستثمار على نطاق واسع؛ عن طريق بناء هياكل رايضية تليق 
ابلدول الكبى، وتنظيم املنافسات الدولية وامللتقيات، والتزوُّد برايضيي ذوي مستوى عاٍل26. لقد 
كان أحد أكب النجاحات اليت أحرزهتا الدبلوماسية الرايضية القطرية هو الفوز ابستضافة بطولة 
الرايضية جذابً  العاملية هي أكثر األحداث  البطولة  2022؛ فهذه  لعام  القدم  العامل لكرة  كأس 
الهتمام اإلعالم يف العامل، إذ تُعدُّ كرة القدم أكثر األلعاب شعبية يف العامل. قطر هي أول دولة 
عربية تستضيف هذا احلدث الرايضي العاملي الكبري، الذي متتد فعالياته لـ)29( يوماً تبدأ يف 20 
تشرين الثاين/ نوفمب املقبل، وستكون الدوحة يف هذه الفرتة قبلًة لنحو )1.5( مليون شخص من 
أحناء العامل، ملتابعة املبارايت الرايضية، ما سيخلق فرصاً واعدة للقطاعات املختلفة، ومنها العقارات، 
والتجارة، والسياحة، والطريان، والنقل، وغريها. كانت استثمارات قطر يف الرايضة ابلغة الفائدة 
املستوى  على  املردودية  عظيمة  الطويل،  املدى  على  -أيضًا-  وستكون  الُسمعة،  مستوى  على 

االقتصادي.
على  هلا  استضافة  آخر  من  عقود   )4( من  أكثر  بعد  العراقيُّون  يرتقَّب  أخری،  من جهة 
أرضهم، بطولة كأس اخلليج لكرة القدم يف نسختها اخلامسة والعشرين اليت من املقرَّر تنظيمها يف 
غضون أشهر قليلة يف مدينة البصرة أبقصى اجلنوب العراقي. فقد تورَّط العراق يف العقدين املاضيي 
بعديد من األزمات السياسية واألمنية، مبا يف ذلك احلرب على اإلرهاب، ومن َثَّ فإنَّ إقامة كأس 
اخلليج يف العراق ميكن أن يغريِّ وجهات النظر السلبية جتاه العراق كدولة غري آمنة يف بعض البلدان. 
للتعاون والشراكة وإقامة  بغداد  أو عقد مؤمتر  العراق،  البااب فرنسيس إىل  أنَّ أحدااثً کزايرة  ومع 
يتمتَّع أبمن  العراق  أنَّ  أظهرت  بغداد،  فنانون عرب مشهورون يف  أحياها  اليت  الغنائية  احلفالت 
جيد مقارنة ابلسنوات السابقة، لکن عقد كأس اخلليج بنجاح ميكن أن يكمل هذا الرأي. لذا، 
من الضروري أن حياول العراق حكومة وشعباً أن يثبت عن طريق إقامة كأس اخلليج أنَّه بلد آمن 

26. هاين زقوت، »دبلوماسية قطر الرايضية.. قوة انعمة عززت مكانة الدوحة دوليًا«، اخلليج أونالين، 11 يوليو 2017، علی 
.https://alkhaleejonline.net :الرابط
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وغين، ومكان مناسب لالستثمارات االقتصادية، وجيعل هذه الكأس نقطة حتوُّل للعراق حتی تصبح 
مصدراً لتوسيع عالقات بغداد مع العواصم العربية، واخلليجية، وحماولة جذب املستثمرين من هذه 

الدول يف خمتلف اجملاالت.
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