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 مقدمة  

تلك األهمية التجارية في وجود  شديد األهمية في منطقة شبه الجزيرة العربية. تبرز ال شك في أن قطاع الرياضة بات مجااًل 

ص الستضافة أحداث رياضية دولية وبناء منشآت رياضية ضخمة، في حين حجم ضخم من االستثمارات غير المباشرة ُخص   

قطر(  )  PSG ذهبت االستثمارات المباشرة لشراء حقوق ملكية األندية الرياضية، مثل نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم

وتُعد شركة "غودلفين"،  ـأبو ظبي(، كما تم تخصيص استثمارات أخرى في مجال سباق الخيل سيتي )ونادي مانشستر 

شخص لرعاية  1500حاكم دبي، واحدة من أكبر الشركات في العالم، حيث توظف  -المملوكة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

آالف فدان من األراضي الموجودة في محيط  10حصان. وتقع تلك اإلسطبالت ومضامير السباق على مساحة تبلغ  4500

 .(1) كيلومتر شمالي لندن 100نيو ماركت في مدينة سوفولك الواقعة على بعد حوالي 

 

لم تتوقف االستثمارات الخليجية عند هذا الحد، فعالوة على ما تقدم، هناك عقود حقوق رعاية وحقوق تسمية منشآت رياضية 

فزيوني الحصري ألبرز البطوالت يذا باإلضافة إلى الحصول على حقوق البث التل)مثل ملعبي االتحاد واإلمارات(، ه

األوروبية الكبرى ولألحداث الرياضية العالمية البارزة، وهي مجاالت تفوقت فيها في السنوات األخيرة شركة "بي إن 

ما أن الشركة القطرية . كةالمملوكة لدولة قطر، وهي صاحبة حضور قوي في القارات الخمس beIN SPORTS "سبورتس

 .فزيوني للمسابقات الرياضية وألكبر بطوالت دوريات كرة القدميهي صاحبة الحق الحصري للبث التل

 

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي أدركت بدورها أهمية دور الرياضة في الترويج للمملكة ولمشروعها الضخم 

 (2)قبلية متطورة وذكية عابرة للحدود تقع على طول ساحل البحر األحمروهو عبارة عن مدينة مست،  – NEOM""نيوم

مليار دوالر، فقد انضمت إلى سباق االستثمار المباشر في قطاع الرياضة. وتشمل  500ص لها استثمار بلغت قيمته وُخص   

(، واستضافة نزال 2020الثاني داكار على أراضيها بداية العام )يناير/كانون -االستثمارات السعودية استضافة رالي باريس

"القرن" في الوزن الثقيل للمالكمة "نزال فوق الكثبان الرملية"، وكذلك إقامة بطولتي كأسي السوبر اإليطالي واإلسباني )من 

 (.المثير لالهتمام أن شركة "بي إن سبورتس" هي صاحبة الحق الحصري لبث البطولتين

 

 )الجزيرة( قطر تحصد ثمار رهانها على المنظمات الدولية
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ي للمملكة العربية السعودية، كوجهة سياحية جديدة لم يتم استكشافها بعد من قبل لربط األحداث الرياضية بالترويج السياح

 السياح، فقد بيعت تذاكر مباريات كأسي السوبر اإليطالي واإلسباني على موقع يدعو إلى زيارة السعودية

https://www.visitsaudi.com/en   ، ًرى رفيعة المستوى ا بطوالت رياضية أخوعلى نفس المنوال، نظمت المملكة أيض

إي"، وكذلك بطولتي الرجال -مثل بطولة المصارعة النسائية العالمية، وإقامة افتتاح موسم الجائزة الكبرى "للفورموال 

 .(3)والسيدات السعوديتين الدوليتين للغولف

 

مليون دوالر لتطوير  650ا عن استثمار وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية أيضً 

القطاع الرياضي واستقطاب تنظيم األحداث الرياضية الدولية على أراضيها. وعلى غرار الجارتين، دولتي قطر واإلمارات 

العربية المتحدة، عملت المملكة العربية السعودية على تأسيس وإطالق صندوقها الوطني الخاص بالتنمية الرياضية. ومن 

مناقشة فرص التعاون مع السلطات السعودية، تم تنظيم اجتماعات ومحادثات تجارية مع الممثلين المفوضين عن أجل 

واللجنة  (WWE) ركية، ومؤسسة المصارعة الترفيهية العالميةيالدوريات االحترافية الرئيسة في الواليات المتحدة األم

، التي قادتها األميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية ية. وقد أدت مخرجات تلك االجتماعاتميركاألولمبية األ

إلى تعزيز التنمية الرياضية  -وهي الشخصية الجديدة للدبلوماسية الرياضية في المملكة العربية السعودية-في الواليات المتحدة 

 . (4)2030ا من مشروع رؤيتها في المملكة باعتبارها جزءً 

 

 يض والسمعة الحسنةالرياضة بين التبي

حيث أصبحت الرياضة  ؛يديولوجية أم سياسيةأفت الرياضة الحديثة من أجل تعزيز مختلف مصالح الدول، سواء أكانت ُوظ   

فت ألمانيا لفت األنظمة السياسية. ففي حقبة تاريخية سابقة وظ  تمهما اخ االقومية ولتشكيل منظومة دولية أيضً -مادة لبناء الدولة

؛ وكذلك فعلت إيطاليا الفاشية بتنظيمها كأس العالم لكرة القدم في نسخة عام 1936رة األلعاب األولمبية للعام النازية دو

  .، لتأكيد عظمتهما وتفوقهما )على األمم واألجناس األخرى(1934

 

جرى من ت لم تكن لتُ وفي الوقت الذي ننزع فيه إلى اعتبار توظيف هذه األلعاب غير أخالقي، فإننا نتناسى أن هذه المسابقا

الفصل العنصري، وكذلك الشأن  آنذاك تنتهج  تزالالية، التي ميركفيها الواليات المتحدة األ ادون مشاركة دول أخرى، بم

  .بالنسبة للبلدين االستعماريين/اإلمبرياليين: المملكة المتحدة وفرنسا

 

لت بعد الحرب الباردة، فقد لعبت الرياضة دوًرا أكثر إيجابية، ومث  ا في حقبة ما أما في الحقبة الزمنية القريبة الماضية، وتحديدً 

األحداث الرياضية الكبرى مناسبة لذلك. فقد كانت الرياضة مناسبة ألستراليا من أجل التصالح مع ماضيها ومع سكانها 

وأكثر تسامًحا، كما  اوًعا ثقافي  د له أن يكون أكثر تنلت الرياضة فرصة لتعزيز مجتمع يُرااألصليين، وبالنسبة أللمانيا شك  

فريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى األمام. أما بالنسبة للصين، إا فرصة لدولة جنوب كانت الرياضة أيضً 

سهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر جدوى، كما كانت الرياضة في المملكة المتحدة فرصة لالحتفال أفقد 

 .2005بالتنوع الثقافي لمدينة لندن كرد على تفجير السابع من يوليو/تموز 

 

)أي منذ تنظيم قطر لدورة  2006ا منذ العام ا عالمي  أما بالنسبة لدولة قطر، فقد القت استراتيجيتها الرياضية الدولية اهتمامً 

حيث خصصت  ؛ا في مجال الرياضة الدوليةا مهم  (. ويرى البعض في قطر شريكً 2006األلعاب اآلسيوية في الدوحة عام 

همة في كبرى أندية كرة القدم وفي أحداث رياضية بارزة أخرى. ومن األمثلة البارزة في هذا السياق، مالدولة استثمارات 

تحاد ا الناقل الجوي الرسمي لاليمكن اإلشارة إلى شراكة الخطوط الجوية القطرية مع االتحاد الدولي لكرة القدم، وكونها أيضً 

https://www.visitsaudi.com/en
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هم أقل حماسة لرؤية توهج البروز القطري على الساحة العالمية، فيرون أن الدافع  لمن. أما بالنسبة 2022الدولي حتى العام 

التجارة المحضة وطلب المكاسب المادية، بل تحركه، بشكل  المصلحة ا علىخلف االستثمار القطري في الرياضة ليس مبني  

  .ن بالنسبة للمستثمرين اآلخرين في الرياضةأن هذين األمرين منفصالرئيس، أجندة قطر السياسية، وك

 

 تنافس على الصعيدين السياسي والرياضي

وجدت مؤسسة "بي إن سبورتس" نفسها في قلب التوتر السياسي المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي. فبعد قرارها 

، بزعم دعم الدوحة للجماعات اإلرهابية وبسبب عالقاتها مع 2017قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر في صيف العام 

المملكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين(، وبدعم  :إيران، كانت الخطوة التالية التي اتخذتها ثالث دول خليجية )هي

لكتروني( )اإل من مصر، هي حظر أجهزة استقبال بث قنوات "بي إن سبورتس"، بما في ذلك حظر تصفح موقع الويب

الرسمي لشبكة القنوات الرياضية القطرية ووقف االشتراك في الشبكة داخل أراضي دول الحصار. وقد أدت تلك الخطوة، 

بالتالي، إلى منع المواطنين والمقيمين في تلك الدول من الوصول إلى أي بديل قانوني في المنطقة لمشاهدة كبريات دوريات 

ا أمامهم فكان اللجوء إلى متابعة لية لألندية المحلية والوطنية، أما البديل الوحيد الذي بقي متاحً كرة القدم والمسابقات الدو

ا، منع لبث محتوى قنوات شبكة "بي إن سبورتس". كما شمل الحظر أيضً  -غير قانونية- المباريات عبر مواقع قرصنة

طات البث الرياضية المملوكة لدولة قطر )قنوات المسؤولين الرياضيين )في دول الحصار( من التحدث والظهور على مح

"بي إن سبورتس" وقنوات الكأس الرياضية(. وعالوة على ذلك، فقد اضطر الصحفيون والمعلقون والمحللون الرياضيون 

إلى مغادرة قطر بعد تلقيهم إخطارات من دولهم بضرورة مغادرة قطر في  ةمن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثالث

 ا. يومً  14ة ال تتجاوز مد

 

على الرغم من امتالك شبكة "بي إن سبورتس" لحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا والتصفيات 

، فإن المملكة العربية السعودية واإلمارات منعتا مراسلي الشبكة القطرية من إظهار 2018المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

مباريات التي تقام على أراضيهما. في المقابل، كان رد "بي إن سبورتس"، في نفس تلك الفترة، شعارها خالل تغطيتهم لل

، UEFA ، من جهة، في نجاحها في تمديد فترة حقوق البث الخاصة بدوري أبطال االتحاد األوروبي لكرة القدم )اليويفا(متمثاًل 

اهيرية عالية، ومن جهة ثانية في نجاح نادي باريس سان ا وتجلب متابعة جموهي مسابقة مربحة تجاري   ،2021حتى موسم 

في إتمام صفقة   (Qatar Sport Investment المملوك لشركة قطر لالستثمارات الرياضية  PSG) جيرمان الفرنسي

وفرعه  FIFA أصدر االتحاد الدولي لكرة القدم ،انتقال النجم البرازيلي "نيمار" من برشلونة إلى النادي الباريسي. من جانبه

 ،فريقيممثل البحرين، وكذلك االتحاد اإل ،في آسيا، االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بقيادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

توجيهاتهما لحماية حقوق "بي إن سبورتس". وبعد حجب "بي إن سبورتس" لمدة ستة أسابيع، وبسبب تنامي الضغوط 

 .دية والبحرين، أعادت سلطات هذه البلدان فتح بث قنوات الشبكة الرياضية القطريةالجماهيرية في مصر واإلمارات والسعو

 

 وت كيو ومبادئ الحوكمة الرياضية الرشيدةآبي 

وت آبعد ثالثة أشهر من إعالن الحصار على قطر، ظهرت قناة سعودية تبث أنشطة رياضية بشكل غير قانوني، تسمى "بي 

ا للغاية، وذلك في بداياته بسيطً  beoutQ وقد كان عمل قناة (5)(التسمية إلى قطر في Q "يشير حرف "كيو) beoutQ "كيو

 داخل المملكة، والموصولة بغرفة التحكم عن طريق استخدام أجهزة استقبال بث قناة "بي إن سبورتس" الحالية المعتمدة أصاًل 

رسال الفضائي. إال أن ما يجعل عمل القرصنة وت كيو" بإعادة بث شارة اإلآ"بي  يالرئيسة في دولة قطر ومن ثم قيام فني

د تشغيل وإرسال شارة البث الفضائي   beoutQ "وت كيوآلقناة "بي  مختلفًا عن أشكال القرصنة األخرى هو أنها لم تُع 

 وحسب، بل بدأت البث عبر خدمة األقمار الصناعية التي توفرها الشركة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(، ومقرها
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الرياض. ثم بعد ذلك أصبحت أجهزة فك التشفير متاحة للشراء عبر مختلف مدن المملكة العربية  ،في العاصمة السعودية

وت كيو" آ. وهكذا باتت خدمة "بي (6)دوالر لالشتراك الواحد لمدة عام 100السعودية، وفي دول عربية أخرى، بتكلفة 

دولة في الشرق األوسط، وتُقدم لمشاهديها جميع األحداث الرياضية الكبرى  20المشفرة، متاحة في أكثر من  ةوقنواتها العشر

" 1والدولية، بما في ذلك بطوالت االتحاد الدولي لكرة القدم، ومباريات االتحاد األوروبي لكرة القدم، ومسابقات "الفورموال 

سلة وغيرها من كبريات األحداث الرياضية ية، والرابطة الوطنية لكرة الميركللسيارات، والدوري الوطني لكرة القدم األ

وت كيو" على مشاهديها إمكانية آ. وباإلضافة إلى بث األحداث الرياضية بشكل غير قانوني، عرضت قناة "بي (7)العالمية

 .(8) فزيونييألف برنامج تل 35آالف فيلم، وما يصل إلى  10توفر أكثر من  للترقية وصولهم إلى مشاهدة باقات أخرى

وت كيو" حقبة جديدة للقرصنة الرقمية وبث المحتوى الرقمي بشكل غير قانوني، وهو ما يعني سرقة آلقد دشنت قناة "بي 

مليار دوالر. وللرد على ذلك، اتخذت "بي إن سبورت" إجراءات  15المحتوى القانوني لشركة تبلغ قيمة محفظتها المالية 

ا واستثماراتها.إلى جانب اتهامها المملكة العربية السعودية بارتكابها هذا وت كيو" بهدف تأمين محتواهآقانونية ضد "بي 

المملوكة لها، طالبت الرياض بدفع  beIN Media "السلوك غير القانوني، أعلنت الدوحة أن مجموعة "بي إن لإلعالم

ذلك، قدمت "بي إن سبورتس"، (. وعالوة على 9تعويض مالي قدره مليار دوالر عن الخسائر التي تسببت فيها للمجموعة)

ي للتحالف السمعي البصري لمكافحة القرصنة وتحالف الملكية الفكرية، أدلة على دعم المملكة ميركللممثل التجاري األ

 .(10) "وت كيوآالعربية السعودية لـقناة "بي 

 

حيث  ؛العالم بشكل غير قانوني وت كيو" ببث مباريات كأسآ، اتهم االتحاد الدولي لكرة القدم موقع "بي 2018وفي العام 

.  (11)نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياكانت شبكة "بي إن سبورتس" هي المالك الرسمي والحصري لحقوق البث في م

 وت كيو"، فقد تم تصميم موقعآومع استمرار المملكة العربية السعودية في إنكار وقوفها الداعم خلف قناة "بي 

https://beoutq.tv   سرقة الرياضة العالمية والترفيه"، بما في ذلك الحقوق التجارية "شاهد التسلسل الزمني لـلعرض م

 .وت كيو" منذ ظهورهاآالتفصيلية التي سرقتها "بي 

 

وت كيو" على اإليرادات االقتصادية لشبكة "بي إن سبورتس" فقط، ولكنها آال تؤثر عملية القرصنة التي تمارسها قناة "بي 

صناعة الرياضة العالمية ككل. وقد جاء في تصريح للمديرة العامة لقناة "بي إن" الرياضية الفرنسية، صوفي ا على تؤثر أيضً 

 :جوردان، ما يلي

 

وت كيو" )كيان القرصنة السعودي( سيخرج عن السيطرة وسيمحو مليارات آا، فإن نشاط "بي إذا لم تتوقف القرصنة سريعً "

دراليات يوقطاع الترفيه. لن يشعر أصحاب الحقوق )مثل اتحادات البطوالت والفمن اليورو من قيمة الرياضة العالمية 

الرياضية( وحدهم بالنتائج المدمرة النخفاض التمويل، ولكن سيكون هناك أيًضا انخفاض في االستثمار في مختلف األحداث 

البيئي للرياضة الدولية بأكمله هو الذي فإن النظام  ،الرياضية وكذلك في النوادي وفي المباريات الجماهيرية. وفي الحقيقة

 . (12) "تأثر

 

افرة على تقديم حكومة المملكة العربية ض، بوجود أدلة مت2020يونيو/حزيران  16وقد قضت منظمة التجارة العالمية، في 

الرياضات  وت كيو"، التي تستخدم بطرق غير قانونية، قنوات مشفرة لبث المسابقاتآالسعودية دعمها لقناة القرصنة "بي 

 .(13)االممتازة وكذلك بث محتوى "هوليوود" لمشتركيها في كامل منطقة الشرق األوسط، بل وخارجها أيضً 

 

 الطموح السعودي وااللتزامات الدولية

https://beoutq.tv/
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من المقرر شراء المملكة العربية السعودية، عبر صندوق االستثمار العام السعودي، نادي "نيوكاسل إف سي" لكرة القدم من 

دعى هنري موريس(. ي يُ أميركمليون جنيه إسترليني )وهي في منافسة مع مستثمر  300مالكه الحالي، مايك أشلي، مقابل 

٪ من أصول نادي نيوكاسل، في حين يتقاسم كل من 80الصفقة، على حصة ومن المقرر أن يستحوذ السعوديون، في هذه 

. يجري هذا وسط ورود تقارير (14)٪ من أصول النادي لكل منهما10 بقية األصول بواقع أماندا ستافيلي واألخوين روبن

ق الثروة السيادية للبالد ، أي صندو(PIF) " تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة تدعم "جهود صندوق االستثمار العام السعودي

 .(15) "% من أصول نادي نيوكاسل 80محمد بن سلمان، لالستحواذ على حصة  ،الذي يشرف عليه ولي العهد

 

الوليد بن طالل، بشراء فريق منافس لفريق باريس سان جيرمان في  ،على الصعيد الفردي، يرتبط الملياردير السعودي

من جهة أخرى، وفي منافسة مع قطر، تسعى المملكة العربية السعودية الستضافة  فرنسا، وهو نادي مرسيليا لكرة القدم.

ا أن سعي المملكة العربية السعودية للنأي بنفسها عن دعم . وفي ذات السياق، يبدو جلي  2030دورة األلعاب اآلسيوية لعام 

لرياضية الممتازة في إنجلترا، بما في ذلك الذي يوفر الوصول غير القانوني إلى مشاهدة المسابقات ا- وت كيو"آموقع "بي 

سيكون له أهمية قصوى لتأمين وتوسيع استثمارها في  -للرغبي ةالدول الستمنافسة كرة القدم اإلنجليزية، وويمبلدون و

ا في مجال الرياضة على المستويين اإلقليمي والدولي. وال شك في أن ا شرعي  الرياضة، باإلضافة إلى فرض نفسها منافسً 

ا خاصة في ظل األزمة المالية التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس استثمار المملكة العربية السعودية في الرياضة، سيلقى ترحيبً 

 .(19كورونا المستجد )كوفيد 

 

في المرحلة الراهنة، تعمل المملكة العربية السعودية على إحداث عدد من اإلصالحات بهدف تعزيز قطاع الرياضة واستخدام 

ضة لتنويع إيراداتها. لكن هذه الجهود يجب أن يرفدها التزام واضح بمبادئ الحكم الرشيد في مجال الرياضة، بما في الريا

ذلك المساءلة وانتهاج الشفافية. وحتى يكون حضور المملكة العربية السعودية أكثر وضوًحا على الساحة الرياضية الدولية، 

التدقيق من قبل مختلف المنظمات الرياضية والتجارية الدولية، وكذلك وسائل  فإن ذلك يعني بالضرورة تعرضها للمزيد من

  .اإلعالم األجنبية وغيرها من المنظمات والشخصيات من المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنادين بالمساواة بين الجنسين

 

الرياضية، حيث تبدو فرص االستثمار داخل الدولة ا في قطاع األعمال بإمكان المملكة العربية السعودية أن تكون منافًسا جاد  

ا على وعلى الصعيد الدولي مفتوحة على نطاق واسع. وال شك في أن الحصار والتنافس بين الدول الخليجية الجارة يؤثر سلبي  

لذلك، فإن ثمة حاجة واالجتماعية واالقتصادية. اإلنسانية  الجوانبا فيؤثر على صورة المنطقة على الصعيد الدولي، أما داخلي  

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلجراء حوار رياضي بين دول مجلس التعاون الخليجي لالتفاق على حماية الدول واالستثمار 

 .إذ في ذلك وحده تكمن مصلحة الجميع ؛الفردي في قطاع األعمال الرياضية

 .رنامج علوم الرياضة في جامعة قطرب ،إسحق ديعمحفوظ عمارة وو*

 

 

 وترجمه إلى العربية د. كريم الماجريُأعد النص في األصل لمركز الجزيرة للدراسات باللغة اإلنجليزية 
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