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 ة: من المفھوم إلى الممارسةیدبلوماسیة الریاضالمدخل إلى 

 ندوة إلكترونیة استضافھا معھد جسور ومنظمة الیونسكو واللجنة العلیا للمشاریع واإلرث
 

والجیل المبھر، ندوة  ،واللجنة العلیا للمشاریع واإلرث ،استضاف معھد جسور، بالتعاون مع مكتب الیونسكو لدول الخلیج والیمن
دبلوماسیة المدخل إلى . وشّكلت ندوة "2020أكتوبر  14إلكترونیة استكشفت الرابط ما بین عالمّي الریاضة والدبلوماسیة، یوم 

منصة لمشاركة نظرة عالمیة حول كیفیة استغالل ھذا الرابط لتعزیز المبادئ العالمیة ة: من المفھوم إلى الممارسة" یالریاض
 واألھداف الوطنیة. 2030ر المساواة بین الجنسین، والشمولیة وعدم التمییز، وأجندة على غرا

 
مشاركاً حول العالم، مما عكس عمق التمثیل الدولي، وتكلم خاللھا متحدثون مرموقون، ورؤساء  240حضر الندوة أكثر من 

، وكیفیة وقیمتھا بلوماسیة الریاضیةدول، ووزراء، ودبلوماسیون، وشخصیات ریاضیة. وشددت المناقشات على دور الد
 ة الریاضة في تنمیة الدول وإعالء عالمتھا التجاریة.دراستخدامھا حول العالم، وقّدم المتحدثون نظرة عن كثب على ق

 
یمون روف، المدیر المؤسس لبرنامج ماجستیر الدبلوماسیة الدولیة في مركز الدراسات والدبلوماسیة الدولیة اأدار الدكتور س

 جامعة لندن، الحلقة األولى من الندوة، التي تضمنت لجنة مرموقة شاركت خبراتھا في تطبیق مبادئ الدبلوماسیة الریاضیة.ب
 

وخالل افتتاح الندوة اإللكترونیة، أكد سعادة حسن الذوادي، األمین العام للجنة العلیا للمشاریع واإلرث، أن رؤیة اللجنة تنص 
في قطر أكثر فعالیة ریاضیة تحویلیة في التاریخ الحدیث، على أن یتمثل إرثھا الرئیسي  2022لم على أن تكون بطولة كأس العا

وتعزیز  ،وسكانھا ،لمنطقةى الإالدبلوماسیة ما بین البشر. ولعل ضمان قدرة الفعالیة على تحویل كیفیة نظرة العالم تعزیز في 
  ھو المحرك الذي یقود كل ما تلتزم دولة قطر بفعلھ. ،التفاھم الثقافي

 
االجتماعي من خالل الجیل المبھر، لتسخیر كأس العالم  عزیز التآزروتلتزم دولة قطر باستخدام كرة القدم كأداة لتنمیة الشباب وت

الضروري  طویر الرأسمال البشريكمحفز لتوفیر الفرص االقتصادیة، وكمنصة لالبتكار. وتوفر اللجنة العلیا الموارد الالزمة لت
 صناعة الریاضة والضیافة في المنطقة، وذلك من خالل معھد جسور. ب لالرتقاء

 
التجاھات ل في التصديالتاریخ، ستكون الدواء  منوفي ھذه المحطة  ،، نتیجة موقعھا2022واعتبر سعادتھ أن كأس العالم 

وتشارك المعارف وأفضل الممارسات، وفي  ،دولة قطر أن تعّمق التفاھم السائدة حالیاً على غرار الشعبویة واالنقسام. وتود
الوقت نفسھ استخدام التعاون الدولي كوسیلة لتعظیم قوة الریاضة في تحسین حیاة األفراد. وفي حین تُعد الریاضة في صلب 

التقدیر المطلوب، وغیر مستخدمة بشكل نسیج الطبقات الحكومیة األعلى مقاماً، إال أن قدرتھا التحویلیة، برأیھ، ال تزال دون 
 كاف، وھذا تحد یجدر التصدي لھ.

 
من جھتھا، أشارت جابرییال راموس، مساعد مدیر عام الیونسكو للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة، إلى الفرص المتوفرة الستخدام 

وتؤكد التوقعات االقتصادیة األخیرة لي. الریاضة للمساعدة في بناء مجتمعات أكثر مرونة وأقل ھشاشة كما ھو في السیاق الحا
قطاع الریاضة، مما  فيھو غیر مسبوق. ویظھر ھذا التأثیر جلیاً  19-لصندوق النقد الدولي على أن العبء االقتصادي لكوفید
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كمجرد  في غایة األھمیة. وثمة مسؤولیة من أجل إدراج الریاضة عالیاً على األجندة واالستثمار فیھا لیس 2022یجعل من عام 
للتعافي. ویتوجب على الرزم المالیة التحفیزیة الضخمة أن تضع كوسیلة كذلك أداة لتقریب المجتمعات من بعضھا بعضاً، بل 

الریاضة في صلب عملھا، وأن تستثمر في المنشآت الریاضیة، والریاضیین، والمدربین، واألنظمة التي من شأنھا الترویج 
 للریاضة والدبلوماسیة.

 
خطاب الكراھیة والتمییز التي ظھرت بوضوح كوفي الوقت نفسھ، یجب أن تكون الریاضة التریاق الشافي من األوبئة المنتشرة 

الیونسكو إلى تبني االستثمار في الریاضة، والتعاون في ھذا المجال، وصیاغة أجندة قویة من دعت . و19-خالل أزمة كوفید
 .19-تفشي كوفید التي تليفترة الالحالي و الوضعة لجعل الریاضة فاعلة في أجل خیر البشریة. وتوجد اآلن فرص مھم

 
حمد بن عبدالعزیز الكواري، وزیر الدولة ورئیس مكتبة قطر الوطنیة، الصالت الدكتور خالل كلمتھ الرئیسیة، استكشف سعادة 

عادتھ إلى مدى تطّور قطر في حجز مكانة مرموقة الوثیقة ما بین الدبلوماسیة الثقافیة والریاضة في عالم یتغیّر بسرعة. وأشار س
ھا في القطاعات األخرى، وإلى معھد جسور بوصفھ حجر األساس لألفراد والمجتمعات على حّد للریاضة، باإلضافة إلى تقدمّ 

 سواء.
 

ذبیتھا العالمیة، یُمكن وشدد سعادتھ على الدور االستراتیجي للدبلوماسیة الثقافیة في إحالل السالم ما بین الشعوب. ونتیجة لجا
للریاضة التقریب بسرعة ما بین الشعوب. وتقّدم دولة قطر نموذجاً فریداً للدبلوماسیة الثقافیة التي حّولت الریاضة إلى وسیلة 

قافة للتقارب ما بین الشعوب، كما یبرھن مشروع أُجري مؤخراً في رواندا: فقد قامت اللجنة العلیا، بالتعاون مع وزارة الث مثالیة
 والریاضة، ببناء استاد ریاضي في ھذه الدولة األفریقیة لیخدم كمثال على الدبلوماسیة الثقافیة والریاضیة.

 
من جھتھ، تحدث سعادة مامادو تانجارا، وزیر الخارجیة الغامبي، عن أھمیة الدبلوماسیة الریاضیة والثقافیة والتعلیم كمحرك 

في ة والبغض لألجانب. وقد تمّكن بعض الریاضیین الكبار من التفوق على الدبلوماسیین للتنمیة االجتماعیة في مواجھة الشعبوی
 تعزیز تأثیر دولھم.  مجال

 
على الدبلوماسیة الثقافیة والریاضیة ألنھا تدور ما بین األشخاص مباشرة. وقد سّجلت  ویتوجب في ھذا السیاق التشدید أكثر

عاصمة العالم، كونھا  2022الدبلوماسیة الریاضیة العدید من النجاحات، على المستویین اإلقلیمي والدولي. ستكون قطر في عام 
وأشار سعادتھ إلى قطر بوصفھا قوة مھمة في مجال ستكون محط أنظار الجمیع، وھذه فرصة ال تفّوت للترویج لثقافتھا. 

الدبلوماسیة على مستوى األمم المتحدة والعالم، خاصة مع انخراطھا في إیجاد الحلول للعدید من األزمات الخطیرة، باإلضافة 
 إلى نشاطھا في مجالّي الریاضة والثقافة، مما یقّرب البشر من بعضھم بعضاً.

 
ة بالفعل. وفي حالة كبیرأن قیمة الریاضة بالنسبة للمجتمع  ،خارجیة جمھوریة الصومال وقال سعادة عیسى عوض، وزیر

الریاضة. واآلن، فقد بدأت األخیرة وجود الدولة منذ زمن طویل، ویُمكن قیاس صحتھا من خالل انعدام  ھذهالصومال، فقد عانت 
الصومال بدأ یتعافى. وقد أصبحت الریاضة سالحاً أن تنتشر في كل مكان، وعاد األشخاص إلى المالعب، وھذه إشارة إلى 

 مھماً في محاربة التطّرف العنفي واإلرھاب، وفي ربط المجتمعات بعضھا بعضاً.



 

 
  

 
 

3 
 

 
دیشو، كما في أي ركن من الصومال، یرتدي الشباب فانالت نیمار وأكرم عفیف ومیسي وإبراھیموفیتش. وبالرغم من قوفي م

ً  لریاضة في ربط البشرعدم وضوحھا دائماً، تتجلى قیمة ا . وفي الصومال، تزداد أھمیة الریاضة ألسباب محلیة، ببعضھم بعضا
إلرھاب والتطّرف. وبالنسبة لمجتمع فتّي بمعظمھ، تنقصھ الفرص التعلیمیة والوظیفیة، ل وتتصدىكونھا تجلب السالم والصلح، 

 فإن الریاضة ھي العزاء.
 

الناعمة، وتوسیم الدولة، والدبلوماسیة الریاضیة" ألقاھا سایمون أنھولت، خبیر التوسیم الوطني، ة بعنوان: "القوة مطالعوتبع ذلك 
ً بعنوان "مؤشر الدولة الجیدة". ویالحظ سایمون بأنھ من غیر المألوف أن نتكلم عن استضافة فعالیة  الذي نشر مؤخراً كتابا

ً ریاضیة كبرى لجھة إمكانیة استفادة اآلخرین منھا، خاصة ا . وأشار إلى مؤشر توسیم الدول، وھو مسح أظھر منھم ألقل حظا
 أن الفعالیة الكبرى ھي من بین األعمال القلیلة التي یُمكنھا أن تترك تأثیراً على الصورة اإلجمالیة للدولة المعنیة.

 
حاضرین بطبیعة الحال ألن ال ،أو تجمیل صورتھا ،سایمون بأن مجرد استضافة فعالیة ناجحة ال یكفي لتوسیم دولة تحججو

ینتظرون أن تُنظم الفعالیة بشكل جید. تكمن أھمیة الفعالیة بكونھا تفتح حواراً مع العالم بأسره، والمھم ھنا ھو كیفیة استخدامھا 
من أجل رسم صورة إیجابیة لدولتك خالل ھذه الفترة القصیرة التي تتركز فیھا أنظار العالم علیھا. ویتمحور األمر حول بدء 

تجعل من العالم مكاناً أفضل. قادر على أن بل لتوفیر البراھین على أنك  ،وار فاعل مع العالم كخطوة أولى، ال لالستعراضح
 وتُشیر كافة األدلة إلى أن ھذا ما یؤدي فعالً إلى تحسین الصورة.

 
أوائل الفعالیات الریاضیة الكبرى التي تبرھن بالفعل عن كیفیة إحداث  إحدىفي قطر  2022وسوف تكون بطولة كأس العالم 

 تأثیر لجھة بناء عالم أفضل، وبالتالي تعزیز صورة البلد المضیف.
 

ة"، أن للریاضة یلدبلوماسیة الریاضلالكومنولث، خالل حدیثھ عن "مشروع الكومنولث رابطة ویقول نبیل جوھر، نائب أمین عام 
بلغتھا الخاصة. ویُساھم االحترام والتفاھم في إرساء أسس السالم. وینخرط الكومنولث في  تتصفیة التي جاذبیتھا العالم

ة ألن الریاضة ھي طریقة موثقة لنشر القوة الناعمة للدول. وبالنسبة لمنظمة مبنیة على القیمة مثل یدبلوماسیة الریاضال
درك جیداً بأن الریاضة ترّوج ی والكومنولث على إرساء أسس السالم المستدام، وھالكومنولث، فھي تُعد دبلوماسیة ذكیة. ویعمل 

 لالحترام والتفاھم، وھي قیم أساسیة لدى الكومنولث باإلضافة للتسامح.
 

لواء األمانة لوائھ والمنضویة تحت  ویستخدم الكومنولث، إلحداث تأثیر مستدام، مقاربة منھجیة عبر المؤسسات والمنظمات
وتعمل تلك المؤسسات على مستویات مختلفة، بحیث تدور فعالیات بطولة ألعاب الكومنولث التي تضطلع بالرسالة.  ةالعام

العالمیة مرة كل أربع سنوات، وعلى مستوى كل دولة، بما یُساعد الدول األعضاء على تطویر السیاسات والھیكلیات المناسبة، 
 تأثیر ضخم.  ذو صغیراً على الساحة العالمیة لكنھد الكومنولث العباً یُعة. وویُطلق المشروعات التي تدعم التناغم واألخو

 
آسیویة إملیون (في باریس -وركزت الحلقة الثانیة، التي أدارھا البروفسور سایمون تشادویك، مدیر كلیة أعمال الریاضة األورو

ور الدول المختلفة. وبدأت بكلمة سعادة فیلیكس ة ومنظیدبلوماسیة الریاضالوشانغھاي)، على الممارسات العالمیة في مجال 
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أولوا، نائب رئیس جمھوریة السلفادور، الذي تناول "الریاضة وتقلیص عنف العصابات في السلفادور"، ودور الریاضة في 
 االجتماعي. وتعزیز التآزرمكافحة الجریمة 

 
م الریاضة كأداة تدخل في المناطق التي تسیطر علیھا ، خططاً الستخدا2019قد صاغت قیادة البالد، التي استلمت الحكم عام ل

دولة یسودھا العنف، ویحاول قادتھا اآلن تغییر تلك الصورة. وتعتبر الریاضة على أنھا العصابات. غالباً ما یُنظر إلى السلفادور 
لداخل. واستخدمت الدولة، أداة مھمة لتكوین صورة جدیدة للدولة في الخارج، ووسیلة تنمویة لتحسین الظروف الحیاتیة في ا

ة إلرساء أسس التناغم والسالم في أوساط یدبلوماسیة الریاضال، 2030مستلھمة من الھیكلیات العالمیة وأجندة التنمیة المستدامة 
 المجتمعات والترویج لریاضیي الدولة في البطوالت العالمیة، مما جعل منھا جزءاً مكمالً من الخطة العامة للحكومة الجدیدة.

 
ة"، یدبلوماسیة الریاضالوأشار ماتیاس المنس، وزیر الریاضة والسیاحة األرجنتیني، خالل مداخلة بعنوان "األرجنتین، دولة 

إلى أن الریاضة تؤدي دوراً في تحقیق التآزر داخل الدول، بما یسمح لھا بالتغلب على االختالفات السیاسیة والجغرافیة والثقافیة، 
االنتماء إلى أمة واحدة. وعلى المستوى العالمي، بالرغم من وجود التنافس، فإن ذلك یتم ضمن بیئة صدیقة  لفكرةوالترویج 

 ومریحة یسودھا مبدأ احترام قوانین اللعبة والخصم. 
 

ا الجمیع. ویُعد تطویر الریاضة والفعالیات الریاضیة عنصراً ینسجم مع توحید المعاییر العالمیة التي تُنشئ لغة مشتركة یتقبلھ
تاریخھا وتقالیدھا العریقة في المجال الریاضي، دوراً رئیسیاً  بسببة للتعایش. وتؤدي األرجنتین، رحبوینتج عن ذلك مساحة 
تعتبر الریاضة إحدى أھم األدوات في تحسین صورتھا الدولیة. ویُعد العبون كبار على غرار میسي ھي في القارة األمریكیة، و

ساباتیني سفراء حقیقیین لألرجنتین. وبصفتھ وزیراً، فقد رسم المنس مساراً الستخدام الریاضة كأداة للتغییر  ومارادونا وجابرییال
 االجتماعي والشمول.

 
وقّدمت سعادة أمینة محمد، وزیر الریاضة والثقافة في جمھوریة كینیا، مطالعة بعنوان "كینیا، حیث تسود الریاضة كأداة للقوة 

على أن الریاضة ھي جزء متكامل من  2022-2018ة في كینیا للفترة یلدبلوماسیة الریاضلر استراتیجیة الناعمة". وتؤكد آخ
 السیاسة الخارجیة للدولة، وتقع تحت ركیزة الدبلوماسیة الثقافیة.

 
دبلوماسیة قویة  منصة إلصدار رسائلك –التي تعتمد التنافس كأداة للشمول العالمي  –لطالما استخدمت الدول األلعاب األولمبیة 

ً الیوم ألن الدول قد طّورت مؤسسات أقوى لتسخیر العالقات الثنائیة والمتعددة  ،حول السالم. وبات ذلك األمر أقل شیوعا
الدول المختلفة  استقطابة من خالل یدبلوماسیة الریاضالاألطراف. وعزز إنشاء الھیئات الحكومیة الریاضیة الرسمیة وتقویتھا 

الریاضیة. وباتت تلك الھیئات الیوم شریكة للدول ومنظمات أخرى، وھي تعمل من أجل تعزیز التعاون  خوض المنافساتو
ة مؤسسة قائمة یدبلوماسیة الریاضالوقد جعلت كینیا  حضور الدولة على الساحة الدولیة. بما یُسخرالمشترك والحوار البنّاء، 

نجحت كما . MINEPSجمع وزراء الریاضة من خالل منابر على غرار بذاتھا، فیما تلعب منظمة الیونسكو دوراً ریادیاً في 
تستضیف فعالیات ریاضیة  وھيومع الدول األخرى في المنطقة،  ،كینیا في استخدام الریاضة لتعزیز التآزر والتناغم داخل الدولة

. ومن ھنا، فقد أنشأت كینیا مركزاً عالمیة لتسلیط الضوء على تراثھا الثقافي، وتعزیز السیاحة، وغرس الفخر في نفوس أبنائھا
 لتدریب السلوكیات والریاضیین من كافة أرجاء العالم.
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یغوا وبربودا، تة الكاریبیة"، شرح سعادة بول تشیت جرین، وزیر خارجیة أنیدبلوماسیة الریاضالوفي مطالعة أخرى بعنوان "

بالفعل أداة قویة. وتُشیر العالقة ما بین األمم المتحدة والھیئات تبقى ا ة، إال أنھیدبلوماسیة الریاضالأنھ في حین یتم التقلیل من قیمة 
الریاضیة الدولیة إلى القوة الناعمة التي تمتلكھا الریاضة في مجال العالقات الدولیة. ونتیجة جاذبیتھا، فإن الریاضة ھي قوة 

االجتماعي.  آزرفي ضمان التالحیوي فضالً عن دورھا : الناحیة االقتصادیة، والناحیة االجتماعیة النواحيفاعلة في العدید من 
على غرار العّداء یوسین  ،والریاضة ھي أداة مھمة للدول إلرساء أسس السالم العالمي. وفي منطقة الكاریبي، یتمتع الریاضیون

على  ،ریاضیة، وغیرھابمكانة مرموقة لدرجة أن الدبلوماسیة باتت غالباً مرتبطة بالریاضة. كما أن استضافة فعالیات  ،بولت
     اعتبار الریاضة أداة للدبلوماسیة. معریاضیة معیّنة مثل التغذیة، ھي في غایة األھمیة  غرار المؤتمرات التي تعالج نواحٍ 

           
 ، معرباً عن أملھ بعودة19-كوفید والحظ جرین الخسائر االقتصادیة التي نتجت عن إلغاء الفعالیات الكبرى بسبب جائحة

دبلوماسیة العلى بناء منصة أكثر صالبة لدعم جرین ة كأداة دولیة قویة بعد انتھاء الجائحة. وشجع طبیعیالریاضة لتحتل مكانتھا ال
ة لتوفیر قدر یدبلوماسیة الریاضالضرورة زیادة مستوى الحالي إلى یُشیر سوء الخطاب  حین تتصدى للجائحة، في ،ةیالریاض

 المناطق وتعزیز السالم واألمن الدولیین.من االستقرار في بعض أكبر 
 

وسفیرة لمنظمة الیونیسف، منصب رئیس كرة القدم النسائیة  ،وتشغل كارینا لوبالن، وھي العبة كرة قدم كندیة أولمبیة سابقة
درة القكرة القدم للكرة القدم "كونكاكاف"، حیث یتمحور دورھا حول إظھار أن  ا الشمالیة والوسطى والكاریبيفي اتحاد أمریك

ة كرة القدم، خاصة بالنسبة للفتیات والنساء. وقیعبّر عن المساعدة على إیجاد صوت  لكاریناعلى تغییر حیاة الناس. ومن المھم 
وشاركت كارینا منظورھا الشخصي العمیق، حیث تحدثت حول مزایا احتراف كرة القدم. أغلب الفتیات یلعبن كرة القدم للتسلیة 

قوم "كونكاكاف" بتطبیق برامج على مستوى القاعدة لتتیح لھن إمكانیة الوصول إلى اللعبة، وكسر المحرمات المتعلقة فقط، لذا ت
فرصة لقاء فتیات أخریات یُشاركونھن الرأي، ویطمحن لتحقیق توفیر على غرار القیادة، و ،بھا، وبناء المھارات ذات الصلة

یات بالنسبة للنساء في كرة القدم تتمثل في متابعة تلك المحادثة وتوفیر الفرص لھن. النجاح. واستنتجت كارینا بأن إحدى األولو
بالنسبة في التشدید على أن الریاضة ھي الجواب لكسر العوائق، وكانت المحادثات مع منظمات على غرار الجیل المبھر مھمة 

 ء ومساعدتھن من أجل نمو ھذه اللعبة.على ضرورة تمكین النسا كما أنھا تشدد. على حّد سواءللفتیات والفتیان 
 

في قطر، الندوة اإللكترونیة قائالً بأن  2022وسفیر كأس العالم  لكرة القدم التاریخي،أسترالیا منتخب واختتم تیم كاھیل، ھّداف 
ن على الحصول إحدى الفرص المھمة بالنسبة لدیھ أثناء نشأتھ تمثلت في السفر خارجاً، وھو یود أن یعرف الشباب بأنھم قادرو

على الفرصة نفسھا. وفي ھذا السیاق، ونتیجة عالقتھ مع قطر ألكثر من عقد، یوفر الجیل المبھر فرصة تعلیم المھارات األساسیة 
أن یكونوا سفراء من أجل وضع حجر األساس. وقد في ھذا السیاق على وإلھام الشباب. ویتمحور دور الریاضیین والریاضیات 

ً لأل على مستوى القاعدة في أسترالیا. لطالما كان حلمھ ھو توفیر الفرصة لألطفال الدؤوب ثمرة عملھ كطفال ألّف تیم كتبا
أن یكون مرشداً ألطفالھ ولكل طفل آخر ھي للمشاركة، وغرس أسس المساواة وغیرھا من القیم. ومن ھنا، فإن وظیفتھ كأب 

  ریاضة كرة القدم. وأیمكنھ التواصل معھ من خالل كتبھ، أو برامجھ على مستوى القاعدة، 
 انتھى

 
 


