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 اإلهـداء

 إلى من يخوضون معركة الكرامة ألجل الكرامة، ويدافعون عن كبرياء وشموخ الوطن

 إلى األحرار فكرًا، وروحًا، وأماًل، ورسالًة، خمف القضبان

 "أسرانا البواسل"

حكمتي، وعممي، وأدبي، وحممي، وطريقي المستقيم، وينابيع الصبر والتفاؤل واألمل، إلى كل من إلى 
 في الوجود، إلى سندي، وقوتي، ومالذي، إلى ما آثروني عمى أنفسيم، وعمموني معنى الحياة 

 أمي، أبي، أخوتي، أخواتي، خالتي"  :"عائمتي

قبل الشمس وبعدىا، لمن وعدتيا أال أكون إال ليا،  إلى من سكنت قمبي، واحتمت الوتين، وأشرقت عمي  
 إلى من بدأت معيا، ولن أنتيي إال بيا 

 لجين""حبيبتي 

 إلى من نيض بالرياضة الفمسطينية من تحت الركام "المواء جبريل الرجوب"

 إلى من ُحجبوا عن الرؤية، وغيبيم الموت، وظمت أرواحنا معمقة بيم 

 ء المرحمة الدراسية األفاضل، وزمالئي في العمل إلى األصدقاء األعزاء، وزمال
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 العرفانالشكر و 

 "ُقْل َىْل َيْسَتِوي ال ِذيَن َيْعَمُموَن َوال ِذيَن ال َيْعَمُمونَ " :قال تعالى

 أشكر اهلل العمي العظيم الذي أنعم عمي  بنعمِة العقِل والدين

وأزجي الشكر فائقو، والثناء أجّمو، إلى من رعاني طالبًا في رسالة الماجستير، منذ أن كان الموضوع 
وبحثًا، الدكتور الفاضل "أحمد أبو دية"، صاحب الفضل في توجييي  عنوانًا وفكرًة إلى أن صار رسالةً 

 ومساعدتي، والوقوف بجانبي، في كافة مراحل اإلعداد

ووفاًء وتقديرًا واعترافًا مني بالجميل، أتقدم بالشكر الجزيل ألساتذة معيد الدراسات اإلقميمية في جامعة 
 إلخراج ىذا العمل المتواضع القدس، عمى كل ما قدموه لي من معمومات، ومساعدات،

كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى الذين أساتذتي وزمالئي في العمل، وأصدقائي الذين قدموا لي 
 المساعدة، ولم يتوانوا عن تقديم كل ما يمكن تقديمو لخمق سبل الراحة والنجاح ليذا البحث

القاضي، أيمن القواسمي، د. مازن الخطيب،  "عبد الفتاح عرار، بسام أبو عّرة، محمود السقا، أ. سميكة
 عدي حجازي"
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 :الممخص

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى دور المؤسسة الرياضية الفمسطينية في مواجية سياسات االحتالل 
الدراسة، مع ، نظرًا لمالئمة ىذا المنيج وبناء المشروع الوطني، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي

 م.2016 – 2008فترة الزمنية الواقعة بين عام والممتدة من ال

خمفية عامة عن مشكمة الدراسة، وأىدافيا،  :فصول، الفصل األول خمسةوتضمنت الدراسة 
خمفية تاريخية  لثالفصل الثاو  االطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني  نيجيتيا، فيما تناولوم

االنتياكات اإلسرائيمية  رابعسطينية، وتناول الفصل الالفم حول عودة النشاط الرياضي إلى األراضي
 دور واألخير خامسىذه السياسة، وتناول الفصل البحق الرياضة والرياضيين الفمسطينيين ومواجية 

 المؤسسة الرياضية الفمسطينية في بناء المشروع الوطني.

ة والرياضية الداعم لمعمل إصرار القيادة السياسي :وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا
الرياضي، وترسيخو في األراضي الفمسطينية، واستخدام مختمف الوسائل لمنع االنتياكات اإلسرائيمية 
بحق الرياضة، يأتي في إطار تأكيد مفيوم اليوية والبناء لمدولة الفمسطينية، واستخدمت كل الطرق 

سطينية مثل مقاطعة كل من يحاول إعاقة الممكنة لمحفاظ عمى الحقوق المشروعة في الرياضة الفم
سيرورة النشاط الرياضي، وارتبطت الرياضة الفمسطينية بقدرة الفمسطينيون عمى بناء دولتيم من خالل 
تنظيم األحداث والبطوالت الرياضية المختمفة، ودخموا الوسط الرياضي اإلقميمي والدولي، واستخدمت 

متاحة لمواجية سياسات االحتالل، فتواصمت مع المجتمع الحركة الرياضية الفمسطينية األدوات ال
الدولي، ونشرت االنتياكات اإلسرائيمية في األوساط الدولية، وسعت لفرض عقوبات عمى دولة 

صالح ما يقوم االحتالل بتخريبو.  االحتالل، واستمرت في تطوير البنية التحتية الرياضية وا 

مسطينية عممت عمى تدعيم المشروع الوطني من خالل ة الفيكما يمكن القول بأن المؤسسة الرياض
طالع االتحادات الدولية  حضور الوفود العالمية ألندية ومؤسسات رياضية كبرى إلى فمسطين، وا 
والقارية والعربية عمى األفعال اإلسرائيمية غير المشروعة بحق األراضي المحتمة، وعقد المؤتمرات 

عمى عضوية المجان واالتحادات المختمفة، وفرض إقامة المنشآت والندوات الدولية، والحصول المستمر 
ة وجود أندية المستوطنات يالرياضية في مختمف المناطق الفمسطينية، وصواًل إلى تدويل قضية شرع

 المقامة عمى األراضي الفمسطينية.
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بسبب الواقع  ويتركز تطور الرياضة الفمسطينية بشكٍل أكبر في الضفة الغربية، مقارنًة بقطاِع غزة،
السياسي الفمسطيني، واالعتداءات اإلسرائيمية المتكّررة عمى المنشآت الرياضية والرياضيين في القطاع، 
وتطور الرياضة الفمسطينية خالل الفترة الزمنية لمبحث مرتبط ارتباط وثيق بالواقع السياسي في الضفة 

دولية لمنع االعتداءات اإلسرائيمية بحق الغربية، وقدرة القيادة الرياضية عمى تجنيد المؤسسات ال
  الرياضة الفمسطينية أو التقميل منيا.

بضرورة العمل عمى زيادة المشاركات الرياضية الفمسطينية لمختمف  :وتتمثل توصيات الدراسة بما يمي
 االّتحادات في البطوالت العربية، واإلقميمية، والدولية، لزيادة الدعم الدولية لمرياضة والقضية
الفمسطينية، وزيادة األبحاث التفصيمية في موضوع قدرة الرياضة عمى المساىمة في بناء الدولة، 
والعمل عمى زيادة فعالية دور اإلعالم الرياضي في إيصال الرسائل الفمسطينية لمعالم بأسره عن طريق 

ن الدوليين، ربطو باإلعالم الرياضي الدولي، وضم العاممين فيو إلى رابطة الصحفيين الرياضيي
 والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في دول العالم.
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the role of the Palestinian sports institution in confronting the 

occupation's policies and building the national project 

Prepared by: Mohammad Yaser Ibraheem Awad 

Supervisor: Dr. Ahmad Abu Dayyah 

 

Abstract 

The study reviews the role of the Palestinian sports institution in confronting the 

occupation's policies and building the national project. The study uses the descriptive 

approach which fits with the project's phenomenon that extends from 2008 to 2016 . 

This study consists of five chapters: The first one includes a general background, the 

objectives and the methodology of the study's problem. The second chapter Theoretical 

framework and previous studies. The third one covers a historical background about the 

return of sports activities in the Palestinian territories. The fourth chapter deals with the 

Israeli violations that committed against the Palestinian sport and athletes and how to 

confront this policy. The fifth and the last ones handle the role of the Palestinian sports 

foundation in building the national project . 

The study found the following results: The framework of asserting the concept of identity 

and building for the Palestinian state involves the insistence of the political and sports 

leadership in support of sports activity, its consolidation in the Palestinian territories, and 

the use of various means to prevent Israeli violations of sports. It uses every possible mean 

to preserve the legitimate rights of Palestinian sport such as the boycotting of anyone who 

tries to obstruct the process of the sports activity. Moreover, the Palestinian sport is linked 

with the ability of the Palestinian people to build their state by organizing various sports 

events and tournaments. The Palestinian people have joined the regional and international 

sports arena. The Palestinian sports movement has also used all the available tools to 

confront the occupation policies; as getting through the International Community by 

exposing the Israeli violations among the international community  in order to seek options 

to impose sanctions on the state of occupation, developing the sports infrastructure and 

reform all that the occupation has destroy . 
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It is also possible to say that the Palestinian Sports Foundation has worked to strengthen 

the national project through the presence of international delegations to major sport clubs 

and institutions in Palestine, informing the international continental Arab federations of the 

illegal Israeli procedures in the occupied territories, holding international conferences and 

symposia, constant  obtaining of committees and different federations memberships, 

imposing the establishment of sports facilities in various Palestinian areas and finally 

internationalizing the issue of legitimizing the existence of settlement clubs built on the 

Palestinian territories .  

The researcher advocates the position that the development of Palestinian sport in the West 

Bank is more concentrated than in the Gaza Strip due to the Palestinian political reality, the 

continuous Israeli attacks on sports establishments and athletes there. The researcher 

believes that the development of Palestinian sports during the period of the study is closely 

related to the political reality in the West Bank and the ability of the Palestinian sports 

leadership to recruit the International institutions to prevent or lessen Israeli attacks against 

the Palestinian sport .  

The study comes out with many conclusions as follows: The need to work on increasing 

the participation of Palestinian sports in various federations Arab, regional and 

international championships to increase the international support for sport, in particular, 

and the Palestinian issue, in general. Further, It is necessary to increase the detailed 

researches on the ability of sport to contribute to the Palestinian state building. In addition 

to what mentioned above, it is necessary to increase the influential role of the Palestinian 

sports media to the world by linking it to the international sports media, bringing its 

employees to the Association of International Sports Journalists and participating in the 

symposiums and conferences which held around the world. 
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 الفصل االول:

_______________________________________________________ 

 :خمفية الدراسة

 مقدمة 1.1

، مما يجعل كل أدوات ار االحتالل اإلسرائيمي ألراضييا، بفعل استمر ظمت فمسطين محط أنظار العالم

والتغمب عمى  ممارسة النشاطات الطبيعيةإلنسان البناء في الدولة مقاومًة ىادفة لخمق بيئة يمكن فييا ل

  : الرياضة.ل اإلسرائيمي، ومن ىذه النشاطاتالصعوبات التي يوجدىا االحتال

إلى بداية القرن الحديث،  فبالعودةالقطاعات األخرى،  كبقيةعانت الرياضة الفمسطينية من االحتالل 

 ،بسرعةة المحمية عاد إلى الوراء الرياض نشاط، فإن م2000اندالع انتفاضة األقصى عام وتحديدًا 

، يعود والسياسية واالقتصادية ، فأي تأثير عمى األوضاع االجتماعية،مكونات المجتمعشأنيا شأن بقية 

  بالسمب عمى الشق الرياضي.

في انتفاضة األقصى،  انتيتم، بعد أن 2008عادت الحياة إلى الرياضة الفمسطينية من جديد عام 

 أندية كرة القدمإعادة تصنيف  ، ابتداًء منرياضة حديثة تواكب دول العالمبناء وتم وضع إستراتيجية 



  

2 

، وصواًل إلى المنافسة عمى الفمسطينية، وبناء المنشآت الرياضية، واستحداث االّتحادات الرياضية

  ، بعد االنضمام إلى االّتحادات اإلقميمية والدولية.والدولي المستويين العربي واإلقميمي

 حتالل اإلسرائيمي تدميره لمبنية التحتية الفمسطينية، ولم تسمم المنشآت الرياضية التخريب،واصل اال

فقامت طائرات االحتالل بقصف المالعب، واعتقال مواطنين فمسطينيين منيم العبين في المنتخبات 

صابة وقتل آخرين.   الوطنية، وا 

ممارسات االحتالل اإلسرائيمي، وخاطبت  من لمحدبذلت المؤسسة الرياضية الفمسطينية جيدًا كبيرًا 

سرائيمية ، وفتحت ممف الخروقات اإلاصًة االّتحاد الدولي لكرة القدمخ لعالميةالمؤسسات الرياضية ا

  .بحق الرياضة الفمسطينية

، ألنيا تظير الوجو الحقيقي سائل التحرر التي تؤّرق احتالليمويرى اإلسرائيميون بأن الرياضة أحد و 

بصبغٍة سياسية، لمنع تطورىا، ووقف  تيا دولة االحتاللفصبغ ،لطموح الراغب في الحياةا لمفمسطيني

  .وبناء الدولة المستقمة مساىمتيا في مشروع التحرر الوطني

، وتطمعاتيم وأحالميمومؤسساتيا تمثل العنصر الرئيسي الخاص بالشباب الفمسطينية  الرياضة نأل

يسعى  سيما لشعب يرزح تحت االحتالل منذ سنوات طويمةول، والبناء الدالرئيسية في  عمدةاأل وىي

، ىم من الشباب الشعب الفمسطينيكبر من النسبة األ كون ،لتحقيق حممو في بناء مشروعو الوطني

( سنة 29-15ن نسبة الشباب )أحصاء المركزي عنيا، بحصائية التي أعمن اإلظيرت المؤشرات اإلوأ

-15% في الفئة العمرية )39.6% من إجمالي السكان، منيم 29.8في األراضي الفمسطينية بمغت 

 104.3( سنة، وبمغت نسبة الجنس بين الشباب 29-20% في الفئة العمرية )60.4( سنة و19

 2012ن تقديرات عدد السكان في األراضي الفمسطينية منتصف العام أب أنثى، عمماً  100ذكور لكل 

حصاء حصائيات جياز اإلإمميون، وحسب  4.29حو دد السكان بمغ نتشير إلى أن إجمالي ع
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لى نحو م، ويتوقع أن يصل إ2015مميون شاب عام  1.4إلى نحو  صل عدد الشبابو الفمسطيني  

 .صاء()الجياز المركزي لإلح .2025مميون شاب عام  1.7

 مشكمة الدراسة 1.2

والمؤسسات المساندة ليا ، نيةيا المؤسسات الرياضية الفمسطيعمى الرغم من الجيود الكبيرة التي تبذل

ي مستمر بإجراءات ، إال أن االحتالل اإلسرائيممن اّتحادات رياضية عربية، وعالمية ، وبإسنادإعالمياً 

، كونيا تستخدم كأداة من أدوات بناء المشروع الوطني، لذا تعسفية، وقمعية، تجاه الرياضة الفمسطينية

طينية دور المؤسسة الرياضية الفمسما   :ؤل الرئيس وىوتتجسد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التسا

المتمثل في اقامة الدولة الفمسطينية  ، وبناء المشروع الوطنيفي مواجهة سياسات االحتالل

 المستقمة؟

 ومبرراتها أهمية الدراسة 1.3

 :تكمن أىمية الدراسة في

 .تالل وبناء المشروع الوطنيأىمية الدور الذي تمعبو المؤسسة الرياضية في مواجية سياسات االح -1

 .حداثة الموضوع محور الدراسة مقترنًا مع أىميتو بالنسبة لمشارع الفمسطيني -2

 .، واتيامو بممارسة اإلرىاب تحت غطاء رياضيجية ادعاءات االحتالل اإلسرائيميأىمية موا -3

 .يمكن أن تشكل ىذه الدراسة مرجعًا يعتمد عميو في دراسات أخرى -4
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 :اسةأهداف الدر  1.4

، يتمثل في التعرف عمى دور المؤسسة الرياضية الفمسطينية في تسعى الدراسة إلى تحقيق ىدف رئيس

المتمثل بالتحرر من االحتالل واقامة الدولة  مواجية سياسات االحتالل وبناء المشروع الوطني

 :األىداف الفرعية األخرى وىيعدد من  ، ويتفّرع من ىذا اليدف الفمسطينية المستقمة

 .م2016-2008التعرف عمى نشاطات المؤسسة الرياضية الفمسطينية من عام  -1

 .التعرف عمى أبرز الصعوبات التي واجيت عمل المؤسسة الرياضية -2

 .التعرف عمى االنتياكات اإلسرائيمية بحق الرياضة، والرياضيين الفمسطينيين -3

 كات اإلسرائيمية.التعرف عمى دور المؤسسة الرياضية الفمسطينية في مواجيات االنتيا -4

 .الدولة الفمسطينية المستقمةالتعرف عمى أثر الرياضة الفمسطينية في بناء  -5

 تساؤالت الدراسة 1.5

ما هو دور المؤسسة الرياضية الفمسطينية في مواجهة سياسات  :باإلضافة إلى سؤال الدراسة الرئيس

  ؟الدولة الفمسطينية المستقمةاالحتالل، وبناء 

  :جابة عن التساؤالت الفرعية التاليةتسعى الدراسة لإل

 م ؟2016-2008ما ىي نشاطات المؤسسة الرياضية الفمسطينية من عام  -1

 ما ىي أبرز الصعوبات التي واجيت وتواجو عمل المؤسسة الرياضية ؟ -2

 ما ىي االنتياكات التي قام بيا اإلسرائيميون بحق الرياضة الفمسطينية ؟ -3

 نتياكات اإلسرائيمية ؟كيف واجيت المؤسسة الرياضية اال -4

 ؟ الدولة الفمسطينية المستقمةبناء التحرر الوطني و  كيف تسيم الرياضة الفمسطينية في  -5
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 حدود الدراسة 1.6

عودة  ، وىي فترةم2016 – 2008من عام تغطي ىذه الدراسة الفترة الزمنية  :الحدود الزمانية -1

 .االقصىفاضة ، بعد توقف لسنوات بسبب انتالنشاط الرياضي إلى فمسطين

 والضفة الغربية م )1967تغطي ىذه الدراسة االراضي الفمسطينية المحتمة في عام  :الحدود المكانية -2

 .(قطاع غزة

 منهجية الدراسة 1.7

و تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي ألنو يتناسب مع الظاىرة موضع الدراسة، واعتمد الباحث في دراست

: المقابالت الشخصية ووثائق مؤسسات الرياضة الفمسطينية باإلضافة عمى المصادر األساسية المباشرة

مجالت المؤسسة الرياضية والتقارير والمقاالت ومواقع اإلنترنت واألبحاث  :، مثلالثانوية إلى المصادر

 .المنشورة حول الرياضة الفمسطينية

 مخطط الدراسة 1.8

 :تتضمن الدراسة أربعة فصول عمى النحو التالي

خمفية عامة لمدراسة، المقدمة، المشكمة، األىداف، األىمية، التساؤالت، الحدود،  :لفصل األولا يتناول

 .لدراسات السابقة، االمنيجية

 .االطار النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني

الضفة الغربية   ة فيخمفية تاريخية عن عودة النشاط الرياضي إلى األراضي الفمسطيني :لثالفصل الثا

 .م2016 – 2008، منذ عام  وقطاع غزة
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االنتياكات اإلسرائيمية بحق الرياضة والرياضيين الفمسطينيين، ومواجية ىذه السياسة منذ  :رابعالفصل ال

 .م2016 – 2008عام 

المتمثل بالدولة  دور المؤسسة الرياضية في بناء المشروع الوطني :خامسيعالج الفصل الاخيرا و 

  الفمسطينية المستقمة.
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 :الفصل الثاني

_____________________________________________________ 

 :االطار النظري والدراسات السابقة

 الدبموماسية العامة والدبموماسية الرياضية في فمسطين 2.1

 ،ـة بين الدول المختمفةارتــبط تــاريخ الدبموماســية بتطــور العالقــات والمعاىــدات والمفاوضــات الدوليـ

ن وأل ،21ظمت دولة تحت االحتالل في القرن  ياألننوعًا ما، والدبموماسية الفمسطينية مختمفة 

من خالل منظمة  ، وذلكن يكون ليم دولةأون الفمسطينيون مارسوا الدبموماسية في القرن العشرين بد

 طر والنشاطاتفي مختمف األ ة دبموماسياً التي كانت تقوم بعمل الدولة الفمسطيني ،التحرير الفمسطينية

  .يضاً أ ورياضياً  وعسكرياً  سياسياً  مع سائر الدول العربية واألجنبية

كـان اليونـانيون  ث(، ومعناىـا يطـوي، حيـDiplomتم اشـتقاق كممـة الدبموماسـية مـن الكممـة اليونانيـة )

  (، وقــد أخــذت كممــةDiplomبالدبموما ) لمطويـةمـر يسـمون وثيقـة السـفر المختومـة وااألفـي بدايـة 

Diplom)  ســع فـي معناىــا بمــرور الــزمن حتــى شــممت الوثــائق الرسـمية واالتفاقيـات والمعاىـدات، ت( ت
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 إالومـن الجـدير ذكـره أن كممـة دبموماسـية لـم تسـتعمل فـي العمـل الذي يشمل توجيو العالقات الدولية 

  (9، 1968مد، ـالقرن الخامس عشر. ) محفي 

( Diploma) أن أصــل كممــة الدبموماســية يعــود إلـى ذات الكممــة اليونانيــة قداحي فيوىذا ما يؤكده اال

تعطي لحامميا  التيومعناىا الورقة المطوية، والتي كانت تعني في الماضي الرسائل والوثائق الرسمية 

 (2010،11، يقداحزات معينة )االامتيا

مجموعـة المفـاىيم والقواعـد واإلجـراءات والمراسـم والمؤسسـات واألعــراف  :وتعـّرف الدبموماسـية عمـى أنيـا

ـــين الدبموماســـيين، بيـــدف خدمـــة  ـــدول والمنظمـــات الدوليـــة، والممثم الدوليـــة التـــي تـــنظم العالقـــات بـــين ال

ثيــــق بــــين مصــــالع الــــدول بواســــطة المصــــالع العميــــا )األمنيــــة واالقتصــــادية(، والسياســــات العامــــة، ولمتو 

جــــــــــراء المفاوضــــــــــات السياســــــــــية، وعقــــــــــد االتفاقــــــــــات والمعاىــــــــــدات الدوليــــــــــة.  االتصــــــــــال والتبــــــــــادل وا 

(alwatanvoice.com) 

، توصف ىذه الدبموماسية غير الحكومي في العالقات الدوليةالصوت  :بموماسية العامة ىيالدبينما 

، وىي الدبموماسية ن كونيا دبموماسية ُتماَرُس عمى العامةدبموماسية ُتماِرُسيا العامة بداًل م :بأنيا

حيث صك عالم السياسة  ،مريكيةاألكاديمي في الواليات المتحدة عمى المستوى األت ولدالشعبية والتي 

بمعيد مورو لمدبموماسية  طار عمموإفي  1965ا المفيوم ألول مرة عام دموند جيميون ىذأمريكي األ

ممثمة في شعبيا لكسب الرأي العام  ةو دولأذلك النشاط الذي يبذلو بمد  :يفيا فييما عن تعر أ ،نوالقانو 

عالم التقميدي لمدبموماسية الرسمية ومن ابرز لرسمية واإلعن نشاط السفارات والبعثات ا الخارجي بعيداً 

ب حزاواألالشباب والمرأة والبرلمانات  النقابات العالمية والمينية واتحادات الطالب ومنظمات أدوار

قة بمنظمات موازية ليا ىمية غير الحكومية التي تمتمك عالقات صداالشعبية وغيرىا من المنظمات األ

 (2014)المديفر، .نحاء العالم"أمن مختمف 
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قـــات والمعاىــــدات والمفاوضــــات الدوليــــة، وأصــــبع المجـــال الوقـــد ارتـــبط تـــاريخ الدبموماســـية بتطـــور الع

ـــدد الريـــق التــي تـــدار بيـــا ىــــذه العالرئيســي لمدبموماســـية ىــو الط قـــات والمعاىــــدات والمفاوضـــات، فقـــد ح 

قـــات الدوليـــة عـــــن طريـــــق الالكاتــب "ىارولــد نكســون" مفيــوم الدبموماســية فــي إيجــاز شــديد بأنــو "إدارة الع

ـــــية  ـــــأداة رئيسـ ـــــا كـ ـــــاوض، ومركزيتيـ ـــــة التفـ ـــــة عمميـ ـــــى أىميــ ـــــارة إلـ ـــــي إشـ ـــــاوض" فـ ـــــي الدبموماســــية التفــ فـ

 (.2010،32، قداحي)اال

قيا، كما وتساعد في زيادة الوعي تساعد الدبموماسية العامة في تفسير سياسة عامة لدولة ما وليس لخم

تجاه ثقافة بمد ما وقيميا وتنشر وجية نظر الدول ورواية قصتيا عمى نحو خاص، وتقوم بخمق 

 (21، 2010)باجس، لة ما. عالقات بعيدة المدى مع النخب واألفراد في دو 

وتيدف الدبموماسية العامة إلى تعميم ونشر الرؤية الخاصة بيذا المجتمع، عن طريق القضايا ذات 

العالقة، بالتواصل متعدد القنوات بين مختمف المؤسسات والييئات والنقابات واألحزاب، مع مثيالتيا 

ىذا الدور، إنما الدولة ىي من تحدد األىداف تحتكر وزارة الخارجية  أن في دول العالم، وليس ضرورياً 

و االستراتيجيات والرسالة، وتعتمد الدبموماسية العامة عمى مختمف أشكال المقاءات الفردية أو 

 (20، 2011)عوض،الجماعية. 

عمى كيفية االتصال بالعالم واستخدام أدوات الدبموماسية الفمسطينيين الدبموماسية العامة وتساعد  

 (21، 2010)باجس،  دبية والعالمية لخدمة قضيتيم.العامة األ

ومة، الحمول العسكرية لممقا واالمتاحة فاستخدم بالوسائل بأرضيم، محقي إلثبات الفمسطينيونسعى 

والحزبية بتشكيل الفصائل الفمسطينية،  والسممية كالعصيان المدني واإلضرابات االحتجاجية،

دبموماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية ئية ودبموماسية شعبية و دبموماسية ثنا :بأنواعيا والدبموماسية

ثبات أن عمى ىذه األرض شعب  وفق قواعد القانون الدولي والدبموماسي، لتأييد الدعم العالمي وا 
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لى يومنا طيني منذ عشرينيات القرن الماضي إعبر التاريخ النضالي لمشعب الفمس يستحق الحياة

 . الحاضر

جل القضية من أ حرير الفمسطينية، بمعب الدور الدبموماسي منذ بداية تأسيسيابدأت منظمة الت 

، وتعزز ىذا الدور بعد تسميم الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات رئاسة المنظمة عام الفمسطينية

، فتوحدت المنظمات الفمسطينية تحت راية منظمة التحرير، وبدأ بالعمل الدبموماسي عمى م1969

عربية بداية السبعينات، فاستطاع كسب تأييد الدول العربية لمنظمة التحرير وصدر االعتراف الساحة ال

بأنيا الممثل الشرعي والوحيد لمشعب  ، في مؤتمر القمة العربية 1974 العربي بالمنظمة عام

 (133بو عفيفة، )أالفمسطيني. 

سمي دبموماسي لمنظمة نشاط ر  أول ،م1963مكتب حركة فتع في الجزائر عام تأسيس  يعدحيث 

نو حين بدأ العمل في مكتب الجزائر لم أ :جياد" أبووقال الشييد خميل الوزير "،  التحرير الفمسطينية

، فكانت الميمة األولى لممكتب ىي توسيع التجمع الفمسطيني،  فقاموا بفتع فمسطينياً  14يكن سوى 

جياد بأن العمل الدبموماسي بالجزائر  أبوشار مئات الطمبة والعمال والمعممين،  وأ أمامالجزائر  أبواب

لم يكن بشكل عفوي فالحمقات التنظيمية بحركة "فتع" كانت تقوم بفرز الطالب بين صفوفيا،  ومن ثم 

 (134بو عفيفة، )أترسميا إلى الجزائر لينقموا رسالة الشعب الفمسطيني لمعالم بصورة موحدة. 

منظمة اليونسكو منظمة التحرير لممشاركة في مؤتمرىا  وبسبب جيود الدبموماسية الفمسطينية دعت

بصفة مراقب، وكانت قبميا قد شاركت في مؤتمر القانون الدولي لمبحار ومؤتمر اتحاد البريد الدولي 

 (2011،69)توام، وعدد من المؤتمرات الدولية لموكاالت المتخصصة باألمم المتحدة.

قدرات تأثيرية متزايدة في األعوام الماضية عبر تنامي وحازت الدبموماسية العامة الفمسطينية عمى 

من خالل االتجاىات التخصصية  ،المفعول التراكمي لألداء والخبرات المحممة مع األجيال الجديدة
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ن تنامي أداء الحقوقي وغيرىا، ومن الواضع كالعمل الشعبي والتأثير اإلعالمي والتواصل السياسي واأل

ساس عبر التفاعل ما بين الجيود الرسمية و جيود المتضامنين مع قضية القدرات التأثيرية في األ

 فمسطين في الساحة العالمية،  بما في ذلك جيود التجمعات العربية واإلسالمية في بمدان العالم.

 (21، 2010)باجس، 

 

 ة في فمسطينيالدبموماسية الرياض 2.2

ال الفمسـطيني فــي سـبيل التحــرر مـن االحــتالل عبــر سـنوات النضــ الدبموماسـية الفمسـطينية تطــورت كثيـراً 

راضـي الفمســطينية فــي لســمطة الوطنيـة عمــى األوكانــت الدبموماسـية الفمســطينية قبـل تشــكيل اإلسـرائيمي، ا

ومــا  ،الفمســطينية الممثــل الشــرعي والوحيــد لمشــعب الفمســطيني رتقــوم بيــا منظمــة التحريــ ،م1994العــام 

فـــي  ثـــر كبيـــر تاريخيـــاً وكـــان لمدبموماســـية الرياضـــية أالفمســـطينية، لـــى وزارة الخارجيـــة إ باإلضـــافة ،زالـــت

ن الشـــعب ، مـــن أجـــل التأكيـــد عمـــى أفـــي مختمـــف المحافـــل والييئـــات ظيـــار القضـــية الفمســـطينية دوليـــاً إ

 الفمسطيني لو حقوق مشروعة في المواثيق واألعراف الدولية المختمفة.

بالشــق الســمبي ال  نوعــا مــا الدبموماســية بالشــتاتقامــت منظمــة التحريــر الفمســطينية بممارســة أعماليــا و 

 الفــرق والمنتخبــات نألفمــم تختمــف تمــك التجربــة مــع الرياضــة الفمســطينية كمــا ىــي السياســية  ،يجــابياإل

تخـــرج لمعـــب والمنافســـة خـــارج أرض فمســـطين، وال تســـتطيع اســـتقبال الفـــرق الفمســـطينية المختمفـــة كانـــت 

ي صــفة قانونيــة لمفمســطينيين فــي أن يعطــي أل الــذي ال يريــد ييا بســبب االحــتالالرياضــية داخــل أراضــ

الدوليـــة، وقـــد وجيـــت الرياضـــة الفمســـطينية فـــي ا ونـــة افـــل الرياضـــية العربيـــة و حقيـــم بالتمثيـــل فـــي المح

، ولكـن ىـذا تغيـر نسـبّيًا بشكل كبير وممحوظ بمشاركاتيا المختمفـة األخيرة أنظارىا لمعالم العربي والدولي

عقـدت فـي فمسـطين العديـد مـن المباريـات الدوليـة الوديـة والرسـمية عمـى مـدار  حيث، م2008منذ العام 
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يطاليا واألردن،  ،السنوات السابقة مثل لقاء المنتخب النسوي الفمسطيني مع نظرائو في كل من اليابان وا 

ن فــي ، ولقــاء البحــرينغال وديــاً لمرجــال مــع فــرق جنــوب أفريقيــا والســولقــاء المنتخــب الــوطني الفمســطيني 

مباريـات تصـفيات المجموعـة الخامسـة مـن كـأس آسـيا لمشـباب، و لتصفيات المؤىمة لكـأس العـالم، اياب إ

الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس آسيا لمسـيدات، باإلضـافة و بطولة غرب آسيا الرابعة لمناشئين، و 

التـــي أقـــرت مـــن االتحـــاد ، و ةرياضـــيال ةدبموماســـيالث احـــداألكبـــر مـــن ألبطولـــة النكبـــة الدوليـــة التـــي تعـــد 

تخــب اليمنــي نواستضــافة الم ،ســيوي لكــرة القــدمد الــدورات الرســمية فــي االتحــاد ا ســيوي والفيفــا كأحــا 

فـــي الثـــامن مـــن  اإلمـــاراتيالمنتخـــب  وأخيـــراً مريكيـــة بجنـــين، باب عمـــى ممعـــب الجامعـــو العربيـــة األلمشـــ

ة الرام شمالي القدس المحتمة، وذلـك ستاد الشييد فيصل الحسيني بضاحيإعمى  م،2015سبتمبر/أيمول 

 (www.pfa.ps) 2019 وكأس آسيا  2018ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 

بشــكل  ســاىمت الدبموماســية العامــة لمرياضــة الفمســطينية بنشــر القضــية الفمســطينية باســتخدام الرياضــة 

لموقـوف أمـام االنتياكـات  ودوليـاً  خميـاً الفعالـة دا باعتبارىا واحدة من أدوات القوة الناعمـة النضـالية، كبير

اســـتطاعت الرياضـــة الفمســـطينية ، و ســـرائيل دوليـــاً إالرياضـــة الفمســـطينية والضـــغط عمـــى  اإلســرائيمية ِبَحـــق

ة، المســاىمة بتحقيــق العديــد مــن األىــداف التــي تخــدم القضــية الفمســطينية مثــل تثبيــت اليويــة الفمســطيني

ىميـــا المؤسســـات ألمســـتقمة ومؤسســـاتيا المختمفـــة ومـــن لـــتيم انشـــاء دو إوتأكيـــد قـــدرة الفمســـطينيون عمـــى 

طــالع العــالم عمــى واقــع االحــتالل وجرائمــو ا  معيقــات االحــتالل فــي ســبيل ذلــك، و  بــالرغم مــن ،الرياضــية

بحــق الشــعب الفمســطيني، وتبيــان الحقــائق عمــى األرض بشــكل واضــع وجمــي،  وبالتــالي المســاعدة فــي 

وتشــجيع مقاطعــة  أشــكالولحشــد الــدولي السياســي والدبموماســي بكافــة دمــج العــالم بالنضــال الفمســطيني وا

األثيـــر ســـرائيمي الظـــالم عمـــى الشـــعب الفمســـطيني، ونقـــل الصـــورة و ، وتحـــدي الحصـــار اإلاالحـــتالل دوليـــاً 

 نحاء العالم. أالرياضي الفمسطيني لكافة 
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ودعـم الحـق الفمسـطيني فـي  ،الدوليـة ىمية الرياضـة الفمسـطينية فـي الدبموماسـيةأعمى  ومما يمثل دليالً  

التحــرر مــا أكــده عــزت عبــد اليــادي ســفير فمســطين فــي أســتراليا فــي أن منتخــب بــالده، نجــع فــي تحقيــق 

سـنوات، وىزمتيـا بمغـة كـرة  10مكاسب سياسية عجزت عن تحقيقيا حركات التضامن والدبموماسية في 

ث تمكــن مــن تغييــر الصــورة النمطيــة القــدم، باإلضــافة إلــى أنــو قــدم رســالة إلــى المجتمــع األســترالي، حيــ

حــول الصــراع الفمســطيني اإلســــرائيمي وىــــي أن الشــعب الفمســطيني لــيس مشــغواًل فقــط بمقاومــة االحــتالل 

 (.atlassport.ps) .بل يسعى أيضًا إلى تكوين المؤسسات ويمارس الفن والرياضة

 تغطيــة إعالميــة كبيــرة فــي وســائلبأنيــا المــرة األولــى، التــي تحظــى فييــا فمســطين ب" :وقــال عبــد اليــادي

التغطية اإلعالمية لممنتخب الفمسـطيني كـان ليـا دور أىـم : "يضاً أ أضافاإلعالم وخاصة األسترالية"، و 

ســنوات الماضــية، لمــا لمرياضــة مــن تــأثير كبيــر  6مــن حركــات التضــامن مــع الشــعب الفمســطيني خــالل 

الرياضة فجدًا ألنيا تخاطب الشعوب مباشرة،  دبموماسية الرياضة ميمةوال ،عمى الجميور وعامة الناس

 (atlassport.ps) ستراليا."ألمعمل الدبموماسي الفمسطيني في  أضافت عماًل نوعياً 

 السابقةمراجعة االدبيات  2.3

 :(، بعنوان "توظيف الرياضة في السياسة الدولية"2013دراسة )قاسم،  -1

و الرياضة في التأثير عمى السياسة الدولية، ألن ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي تمعب

األلعاب الرياضية لم تعد تقتصر عمى المنافسة، بل تخطت ذلك، وباتت تشكل أحد أدوات الدول غير 

الرسمية في تنفيذ سياساتيا الداخمية والخارجية، باإلضافة إلى أنيا أصبحت أداة ىامة ومؤثرة في يد كل 

استغالليا لمضغط عمى حكومتو، وأن يكون سفيرًا لبمده، ويحمل الرسائل  فرد في العالم، كونو يستطيع

الدبموماسية ذات المعاني اليامة، وىذا ما يعرف بالدبموماسية الشعبية، وجاءت ىذه الدراسة لمعرفة كيفية 

ال استغالل األلعاب الرياضية عمى الصعيد السياسي، سواء كانت موجية لمداخل أم لمخارج، وىذه الدراسة 
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تّدعي بأن األلعاب الرياضية ىي العامل المحّرك واألساسي في السياسية الدولية، لكنيا أحد األدوات 

المحّركة، ليذا رأى الكاتب ضرورة دراسة األلعاب الرياضية كأداة سياسية، بسبب الحاالت الكثيرة التي 

 إحداث خالفات بينيا. كان لأللعاب الرياضية دورًا مؤثرًا في تحسين العالقات بين الدول، أو

 ( 1993ولغاية عام  1917تاريخ الرياضة الفمسطينية منذ عام )(، بعنوان 2005دراسة )عزب، -2

م، وقسم 1993 –م 1917ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تاريخ الرياضة في فمسطين منذ عام 

ية الفمسطينية، واالتحاد الكاتب دراستو إلى أربعة فصول، تناول فييا نبذة موجزة عن فمسطين، واألند

م، ومراكز الرعاية 1967-1948الفمسطيني العام، ومؤتمرات الشباب، ثم تقدم الباحث تاريخيًا إلى فترة 

االجتماعية، ومراكز الشباب، والحركة الكشفية، فيما تناول في الفصل الثالث الرياضة الفمسطينية منذ 

فترات من أحداث سياسية، والتطور، والمؤتمرات م، وما تخمل الفترة السابقة كبقية ال1968-1993

م، 1993-1986الرياضية، وركز الباحث في الفصل الرابع عمى الحركة الرياضية الفمسطينية منذ 

والمجنة األولمبية الفمسطينية، واالتحادات الرياضية، واألندية الفمسطينية في تمك الفترة، والمشاركات 

عربية، والفترات الزمنية التي قّسم الباحث دراستو وفقيا، ىي فترات شيدت الفمسطينية في بطوالت األندية ال

أحداثًا ىامة، وتحوالٍت سياسية في فمسطين، والمنطقة العربية، كفترة االنتداب البريطاني عمى فمسطين، 

 .والنكبة، والنكسة، وبداية االنتفاضة األولى، وما قبل دخول السمطة الفمسطينية

 :(  الحركة الرياضية الفمسطينية في الشتات2001دارسة )عجاوي،  -3

ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى موضوٍع رياضٍي ىام، متعمق بالجانبين السياسي والرياضي في 

آٍن واحد، فيي تدرس الحركة الرياضية في الشتات، حيث يعيش أعداد كبيرة من الشعب الفمسطيني في 

يا بفعل االحتالل اإلسرائيمي، وقد استقر قسم منيم في سوريا، ولبنان، بعض البمدان العربية التي لجأ إلي

واألردن، والعراق، مما دفعيم إلى تأسيس أندية رياضية، واستكمال حياتيم قسرًا بعيدًا عن بالدىم، ويشير 
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الباحث إلى أن الشباب الفمسطيني قام بتجميع بعضو لمحفاظ عمى ىويتو، فأسس الفرق الرياضية، 

ع األراضي إلنشاء المالعب المختمفة، لممارسة كل منيم الرياضة التي يحب، والتي كان يمنى واستصم

النفس ممارستيا بشكٍل طبيعي في بالده، وتأسيس األندية التي شاركت في البطوالت المحمية كممثل 

في األردن، لمفمسطيني المغترب، ومنيا من حمل اسم مخيمات المجوء مثل: البقعة، والوحدات، واليرموك، 

وغيرىا، وتحدث الباحث عن إنجازات الشعب الفمسطيني الرياضية بذكر البطل أديب الدسوقي، حامل 

 .)الحزام الذىبي( لبطولة الشرق األوسط

 :(، بعنوان "الرياضة في السياسة الدولية"1989دراسة )الربضي، . 4

وأثر الرياضة بشكل عام في السياسة  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تداخالت الرياضة في السياسة،

السياسة ال تبقي  نالدولية، عمى الرغم من أن األىداف التي نشأت عمييا الرياضة أىداف نبيمة، إال أ

تدخمت في الرياضة إلى الحد الذي تسبب لو  –السياسة  –مركبًا في الحياة إال والمستو، وبل أنيا 

م، وأولمبياد 1980مسترشدًا بذلك بمثال أولمبياد موسكو مشكالت، وتفسد األىداف التي نشأت عمييا، 

م، وعدم مشاركة االّتحاد السوفيتي، والواليات المّتحدة، وحمفائيما، في الدورتين 1984لوس أنجموس 

ألسباب سياسية، والشتداد الصراع بين المعسكرين، وتأزم الحرب الباردة، وقّسم الباحث دراستو إلى اثني 

ل فييا المشكالت السياسية التي أثرت عمى الرياضة، والعالقات بين الدول، واستغالل عشرة فصاًل، تناو 

األحداث الرياضية لمقيام بأفعال سياسية، ومثال ذلك: عممية ميونخ الشييرة التي قام بيا فمسطينيون، 

 م.1972عام  كرىائن البعثة اإلسرائيمية المشاركة في األولمبياد أخذواو 
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 الدراسات السابقة التعميق عمى 2.4

تناولت الدراسات األربع السابقة، مراحل تطور الرياضة الفمسطينية عامًة، وفقًا لتواريخ متعمقة باألساس 

م، 2008بأحداث سياسية مؤثرة عمى المنطقة العربية قاطبًة، باستثناء المرحمة الحالية التي بدأت عام 

جميعيا درست عالقة الرياضة بالسياسة الدولية بشكٍل وىي تعد أىم المراحل، باإلضافة إلى أن الدراسات 

عام، دون تخصيٍص معين، ومجّرد ذكر أزمات رياضية صبغت بصبغة سياسة، دون دراستيا عمى حدا، 

 أو التعمق فييا.

التعرف إلى عدٍد من األحداث الرياضية التي  وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:

تقسيم الفصول، باإلضافة إلى التعرف عمى الكثير من  وفي كيفيةسياسة بشكٍل واضع، تدخمت فييا ال

 .المعمومات التاريخية المتعمقة بمراحل تطور الرياضة الفمسطينية

وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنيا تتناول موضوعًا محددًا في العالقة بين السياسة 

في مواجية االحتالل وبناء المشروع الوطني، وكيفية الضغط  ةضة الفمسطينيوالرياضة، وىو دور الريا

عمى االحتالل لمكف عن ممارساتو بحق الرياضة الفمسطينية بمختمف مكوناتيا، باإلضافة إلى أن ىذه 

م، كونيا كانت األغزر 2008، التي بدأت عام الفمسطينية الدراسة تدرس أىم مرحمة من مراحل الرياضية

ية األحداث الرياضية، والتي شيدت إقامة مختمف أنواع البطوالت الرياضية، واستضافة بطوالت من ناح

نشاء المالعب الحديثة، والصاالت الرياضية.  جديدة، وا 
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 :لثالفصل الثا

______________________________________________________ 

، الضفة الغربية، ةي الفمسطينيخمفية تاريخية عن عودة النشاط الرياضي إلى األراض
 :م2016 – 2008، منذ عام  وقطاع غزة

 مقدمة 3.1 

تشكل فئة الشباب ما يقارب ثمث نسبة عدد سكان فمسطين، وىم في أي مجتمع كان، أداة البناء، 

والمعول الذي من خاللو يمكن ألي أمة أن تنيض، وتتجاوز محنتيا، وتعد ىذه الفئة أيضًا في 

لتحرر والبناء، ويعقد عمييا ا مال الكبيرة بتمثيل الوطن في مختمف البقع الجغرافيا، وفي فمسطين أداة ا

 شتى النشاطات، الرياضية منيا، وغير الرياضية أيضًا.

% من 70، أن م 2015من الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لمعام  االحصائية بينت النتائجو 

-15يشكل الشباب في الفئة العمرية )حيث ( سنة، 30ن )ىم دون س في االراضي الفمسطينية السكان

و بمغ عددىم حوالي مميون وأربعمائة ألف نسمة،  ،% من سكان دولة فمسطين30( سنة ما نسبتو 29

جياز )أنثى.  100ذكر لكل  104.1ألف أنثى بنسبة جنس مقدارىا  688و ،ألف ذكر 716منيم 

   (2015، اإلحصاء المركزي

عمى االستثمار بطاقات الشباب الفمسطيني  الجيات الرسمية الفمسطينية الحرص وىو ما يستدعي من

الحمد اهلل: "في الوقت الذي رامي د. ، وفي ىذا المجال يقول رئيس الوزراء  وصقل إمكانياتو وتأىيمو
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 ننظر فيو إلى الشباب عمى أنيم بناة المستقبل وعماد الرأسمال البشري الفمسطيني، فإننا ندرك تماما

% من 30أنيم أيضا الموجو والمحفز لعممنا وأساس تدخالتنا الحكومية، فالشباب يشكمون نحو 

متياز، غني بالطاقات واإلمكانيات، ومحمل بالتطمعات اا، ما يشير إلى أننا مجتمع فتي بمجتمعن

وبعمق وقوة االنتماء الوطني، وىو ما يتطمب منا، توسيع نطاق مشاركتيم كما ونوعا في كافة 

حصاء المركزي، جياز اإل) بالخدمات التي تمبي احتياجاتيم وتستجيب لتطمعاتيم." واالرتقاءلميادين، ا

2015)  

عاد النشاط الرياضي إلى األراضي الفمسطينية عام حيث  ،ىمية النشاط الرياضي في فمسطينتظير أو 

التي أعقبت  األقصىأحداث انتفاضة  نتيجة االنتظام،بعد سنوات طويمة من التوقف وعدم ، م 2008

واجتياح قوات  حداثٍ وما تبع ذلك من أ م،2000ي العام رئيل شارون لممسجد االقصى فاقتحام أ

تحسن م 2005فبعد عام  االحتالل االسرائيمي لألراضي الفمسطينية وتدميرىا لمبنية التحتية الفمسطينية،

إعادة ىيكمة المؤسسة تم ة، و الوضع األمني نسبيًا مقارنة مع ما كان عميو في السنوات الماضي

ولوزارة الشباب خاصًة اتحاد كرة القدم، وتعيين قيادة جديدة لو  الفمسطينية بشكل كامل الرياضية

  .ولمبية وما انطوى تحتيا من اتحادات لمرياضات المختمفة، والمجنة األوالرياضة

ساء المؤسسات الرياضية، صعب جدًا بالنسبة لرؤ  لمنشاط الرياضي بعد انقطاع طويل العودة وكانت

األدنى نتيجة تدميرىا من قبل االحتالل في اجتياحاتو كون البنية التحتية كانت غير متوفرة حتى بالحد 

  .منيا كان بحاجٍة إلى إعادة ترميموما توفر  المتعددة لمختمف المدن الفمسطينية،

 مني سابقاً وىو قائد لجياز أ جوبجبريل الر المواء  استطاع االّتحاد الفمسطيني لكرة القدم برئاسةو 

كبداية جديدة  في كرة القدم من إطالق البطوالت التصنيفية ويمتمك عالقات عربية ودولية واسعة،

لتفعيل النشاط الرياضي في الوطن، ومحاولة استقطاب منتخبات عربية لمعب في الضفة الغربية، 
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لمنتخب الوطني مباراة ودية في افتتاح ليكون منتخب األردن أول منتخب يزور فمسطين، ويخوض مع ا

، وبحضور رئيس االتحاد الدولي األسبق "جوزيف بالتر" ورئيس ممعب الشييد فيصل الحسني بالقدس

  م.26/10/2008بتاريخ  االتحاد ا سيوي األسبق محمـد بن ىمام،

العديد من  ت، فشيدمع مرور الزمن تتطور شيئًا فشيئاً  الفمسطينية أخذت األنشطة الرياضيةحيث 

تحويل بعضيا من مالعب ترابية تم  لضفة الغربية وقطاع غزة، أوالمالعب في مناطق مختمفة من ا

لبيرة، إلى مالعب معشبة: كممعب الحسين بن عمي في مدينة الخميل، وممعب ماجد أسعد في ا

 .لحم، ورام اهلل إنشاء الصاالت الرياضية المغمقة في مدن مثل الخميل، وبيت وغيرىما، باإلضافة إلى 

(www.pfa.ps)  

وتدّرج االّتحاد في إظيار منتخبات وطنية جديدة، وتعيين أجيزة فنية ليا، كجزء ىام جدًا من رسالة 

وطنية تيدف إلى رفع العمم الفمسطيني من خالل المنتخبات الوطنية في المنافسات العربية، وا سيوية، 

إلى جانب قيام فشارك المنتخب الفمسطيني األولمبي، ومنتخب الشباب، والناشئين، والبراعم، لية، والدو 

ببطوالت مختمفة، باإلضافة إلى ظيور التي شاركت منتخبات المدارس وزارة التربية والتعميم بدعم 

  (www.pfa.ps) .المنتخبات النسوية، والفرق النسوية، والمشاركات الخارجية

ة غربية وقطاع غزة، والمندرجلعاب والرياضات الفمسطينية في الضفة الوكان التطور عمى مختمف األ

ولمبية، ن لأللعاب األن تشارك في دورتي، والتي استطاعت أولمبية الفمسطينيةتحت إطار المجنة األ

  (، مقابمة خاصة2017مكي، ) م.2016عام خرىا في البرازيل في وآ البارالمبيةوكذلك في األلعاب 

التطور في الرياضة الفمسطينية عامًة، وكرة القدم خاصًة، شّكمت حالًة الفتًة بسبب تسارع التطور 

 الشوائب، واإلشكاليات، بغض النظر عن الكثير من الداخمية والخارجية واألحداث والمشاركات

التي ما انفك االحتالل اإلسرائيمي عن  شكالتل المواألخطاء التي وقعت ألسباب عديدة، السيما في ظ

http://www.pfa.ps/
http://www.pfa.ps/


  

21 

، إلفشال الجيود التي تقوم بيا ادارة المؤسسات الرياضية من اجل تثبيت خمقيا بكافة الوسائل المتاحة

ظيار   ما يقوم بوالحق الفمسطيني والدبموماسية الرياضية التي فتحت افاق كبيرة لمرياضة الفمسطينية، وا 

  (، مقابمة خاصة2017)مكي،  .اب الفمسطينياالحتالل اتجاه الشب

تنظيم االحداث  اعمى بناء دولتيم فاستطاعو  الفمسطينيونبقدرة  الرياضة الفمسطينية مؤخراً  توارتبط

 وأسسواوعقدوا المؤتمرات  المختمفة، ودخموا الوسط الرياضي االقميمي والدولي، الرياضة والبطوالت

، وبالرغم من االحتالل خالل فترة البحث ن الدول الكاممة السيادةالتحتية الرياضة كنظرائيم م يةالبن

ومنع الوفود من  الالعبينالذي حاول اعاقة تقدم النيضة الرياضية الفمسطينية، فدمر المنشات واعتقل 

الرياضية الحركة الفمسطينية  إال انوحد من حرية حركة الالعبين،  الى االراضي الفمسطينية، القدوم

 الرياضيالمجتمع الدولي واصمت مع تفاالحتالل  سياسة واجيةدام االدوات المتاحة لماستخقامت ب

نشر  منيابمختمف الطرق التي االحتالل  توقاوم ،تدويل قضية الرياضة الفمسطينيةعممت عمى و 

، مقابمة 2016، )ربايعة.إسرائيلمحاولة فرض العقوبات عمى و انتياكات االحتالل لممجتمع الدولي 

 خاصة(

 تطور الرياضة الفمسطينية: 3.2

تعود جذور الحركة الرياضية في فمسطين إلى نياية القرن التاسع عشر عندما بدأت بعض اإلرساليات 

األجنبية بتأسيس مدارس خاصة بيا في العديد من المدن الفمسطينية وخاصة في مدينة القدس، مثل 

دي السال )الفرير(، ومدرسة الفرندز  ومدرسة 1879مدرسة المطران االنجميزي صموئيل غوبات عام 

وقد أولت ىذه المدارس اىتماما بالتربية البدنية التي  ،والساليزيان في بيت لحمم 1890في رام اهلل عام 

تم تشكيل أول فريق لكرة القدم عمى مستوى مدرسي في  1908وفي عام  ،كانت تدخل ضمن المنياج

ب ىذا الفريق عمى فريق الجامعة األمريكية في تغم م1909مدرسة المطران في القدس، في عام 
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في الييئة  صبع فيما بعد عضواً أضم ىذا الفريق عزت طنوس )والذي  بيروت في عقر داره، وقد

فكر عدد من الشباب الناىض بتشكيل فريق لكرة القدم يباري فرقا  م1910وفي عام  ،العربية العميا(

وأقام عدة مباريات  فمسطينتم تشكيل أول فريق عربي في و  ،اجنبية كانت تزور فمسطين في تمك الفترة

فائق شبيطة،  جورج خوري، حممي  ،كان ىذا الفريق يضم الالعبين داود دعدس ،مع الفرق االوربية

الحسيني، قسطندي لباط، جورج حمبي، عبداهلل الجمل، حسن عويضة، توفيق الحسيني، سميم حنا،  

  (8ص ،فؤاد نشاشيبي. )الخالدي

 1917لمعروف أن لعبة كرة القدم انتشرت في فمسطين إثر دخول القوات البريطانية إلييا عام من ا

أن ىذه المعبة واأللعاب الرياضية بشكل عام كانت تمارس  ولكن من الثابت أيضاً  ،بقيادة الجنرال المنبي

 .دينة القدسمن خالل المدارس التبشيرية التي كانت فييا وخصوصا في م ،في فمسطين قبل االنتداب

 بو الجبين(.أ)

م، المواء جبريل الرجوب رئيسًا لالتحاد الفمسطيني لكرة القدم، لتبدأ 2008 انتخب في العاشر من أيار

م، انطالق دوري 2008ويعمن في الحادي والعشرون من تموز  ،مسيرة اإلعداد لمبطوالت المحمية

ليتبعو بعدىا وتحديدًا في السادس والعشرون من فريقًا،  22الدرجة الممتازة في الضفة الغربية بمشاركة 

تشرين األول من العام نفسو عقد أول لقاء ودي بين المنتخب الفمسطيني ونظيره األردني، في افتتاح 

 م،2008 ممعب الشييد فيصل الحسيني، وأعقبو انطالق الدوري النسوي في السابع من تشرين الثاني

)فمسطين  .دوري الدرجة األولى "دوري سميحة خميل" وفي الخامس عشر من الشير ذاتو انطمق

  .(24-21، ص19الرياضي،

تواصمت انطالقة الرياضة الفمسطينية عامًة، وكرة القدم عمى وجو الخصوص، بشكل متسارٍع في حيث 

تمثل في تتويج االتحاد الفمسطيني لكرة القدم، بجائزة التنمية  اً كبير  اً إنجاز  وحققت توقيت زمني قصير،
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االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كأفضل اتحاد كرة قدم متطّور عمى مستوى العالم، وتعيد حينيا  من

المواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفمسطيني بمواصمة العمل عمى تطوير الرياضة 

وقوانين ولوائع االتحاد الفمسطينية، ممتزمًا بتطبيق كافة المعايير الدولية، والقارية، وممتزمًا بكافة أنظمة 

  .(22، ص19 الدولي. )فمسطين الرياضي،

ًا لمغاية بالنسبة لممؤسسة الرياضية عامًة، وتكممت ىذه ميمًا امر وشّكمت مشاركة المنتخبات الوطنية 

حينما تمكن من تحقيق لقب كأس التحدي  ،المشاركات بأول إنجاز حقيقي لمنتخب فمسطين األول

ي جزر المالديف، بعد فوزه في المباراة النيائية عمى منتخب الفمبين بيدٍف دون ا سيوي التي أقيمت ف

مقابل، والتأىل ألول مرة في تاريخ الرياضة الفمسطينية إلى نيائيات كأس األمم ا سيوية التي أقيمت 

م في أستراليا، وكان من ثمار ذلك تتويج المنتخب الفمسطيني كأفضل منتخب 2015في بداية عام 

م، وتسمم الجائزة المواء جبريل الرجوب في نياية تشرين ثاني من العام نفسو، خالل 2014وي عام آسي

حفل توزيع الجوائز السنوية الذي أقامو االتحاد ا سيوي لكرة القدم، خالل احتفالو بالعيد الستين عمى 

  .(9-8تأسيسو. )فمسطين أولمبيك، ص

فمسطين األولمبي إنجازًا كبيرًا لكرة القدم الفمسطينية بعد وعمى صعيد المنتخبات الوطنية، حقق منتخب 

تأىمو ألول مرة في تاريخو إلى الدور الثاني من بطولة األلعاب ا سيوية التي استضافت منافساتيا 

أمام منتخبات عربية ، بعدما حقق نتائج إيجابية م2014في عام  مدينة "إنشيون" في كوريا الجنوبية

ُعمان، منتخب سنغافورة، منتخب طاجاكستان، ومنتخب اليابان، وسبقو لقب  : منتخبوآسيوية مثل

بطولة فمسطين الدولية "النكبة" بعد فوزه في المباراة النيائية عمى المنتخب األردني. )فمسطين أولمبيك، 

  .(10ص
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ري النسوية في عدد من البطوالت الرسمية الخارجية، بعد إطالق الدو  الكروية وشاركت المنتخبات

م، 2014العام، فحقق المنتخب النسوي األول المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لمسيدات عام 

عامًا( في بطولة تصفيات آسيا في المجموعة األولى التي أقيمت  19وشارك منتخب الشابات )تحت 

مام وخاض منتخب الناشئات مواجيتين وديتين في الدوحة أ ،م2014في عام  منافساتيا في سيرالنكا

عامًا في الحصول عمى وصافة بطولة آسيا  14النسوي تحت سن  المنتخبمنتخب قطر، فيما نجع 

عمى التوالي، وبالنسبة لمدوري النسوي فقد حافظ  في عاميناإلقميمية لمواعدات "منطقة غرب آسيا" 

  .(11فريق سرية رام اهلل عمى المقب لممرة الثالثة عمى التوالي. )فمسطين أولمبيك، ص

ق الدوري التصنيفي الممتاز بنظام الدور طالإتم م، 2009-2008الموسم الرياضي األول في و 

ة، وتعادل مبارا 15فريقًا، وحقق لقبو فريق ترجي وادي النيص، بعدما فاز في  22الواحد، وبمشاركة 

ري بفارق نقطة واحدة عن نقطة، وخمقو مركز األمع 49مرتين، ليحصد  في أربع مواجيات، وخسر

  (.www.kooora.com)المتصدر.

م، إال أن النشاطات 1928ومع أن االّتحاد الفمسطيني لكرة القدم، كمؤسسة رياضية، تأسس عام 

م، عمى 2008عام  بعدالرياضية لم تكن بيذا الكم المتعاظم من النشاط، والمشاركات الخارجية، إال 

الحقًا بشكل  تتناوليا الدراسةيات الكبرى التي تواجييا الرياضية الفمسطينية، والتي الرغم من اإلشكال

 .(www.hpalestinesports.net). في الفصمين القادمينأكثر عمقًا وتفصياًل 

 مالعب كرة القدم: 3.3

م، كانت بعض المالعب 2008مطمع عام  في قبل عودة النشاط الرياضي من جديد إلى فمسطين

: ممعب ماجد أسعد، في مدينة ، مثلالبعض االخر منيا أعيد ترميم وقائمة،  الرياضية توالمنشآ

يتسع لثمانية آالف مشجع، تم إعادة بناء مدرجاتو، باإلضافة إلى تحويمو من ترابي إلى الذي البيرة، 

http://www.kooora.com/
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م، 2013م، وأعيد تجديده عام 2006تأسس عام الذي معشب، وممعب جمال غانم في مدينة طولكرم، 

ستاد نابمس و يتسع لثالثة آالف مشجع، وىو   م،2009أعيد تجديده عام و م، 1950تأسس عام الذي ا 

أعيد الذي ، وممعب دورا، تفرجايتسع لخمسة آالف موىو من ناحية اإلضاءة، والمدرجات، واألرضية، 

حا، إستاد أريكما مع ، األف متفرج 18ليتسع و م، وىو من أكبر مالعب فمسطين، 2011تجديده عام 

يتسع و فيو من أرضية عشبية طبيعية عمى عكس المالعب السابقة، وىي من العشب الصناعي، 

إستاد المدينة الرياضية في اما م، وجرى عميو بعض التعديالت، 1996متفرج، تأسس عام  15000ل

يتسع لستة آالف متفرج، وممعب و م، وىو أيضًا من العشب الطبيعي، 2003تأسس عام الذي غزة، 

ستاد و يتسع أللفي متفرج، و م، وىو من العشب الطبيعي، 2012أعيد ترميمو عام الذي ىيا، بيت ال ا 

، في فمسطين م، وىو من أقدم المالعب1940تأسس عام الذي الخميل،  ينةفي مدالحسين بن عمي 

يتسع و م، وأرضيتو من العشب الصناعي، وىو ممعب مظمل المدرجات، 2009أعيد تجديده عام 

يتسع ألكثر و م، 2008تأسس عام و القدس،  –وممعب الشييد فيصل الحسيني في الرام متفرج،  7000

، وطني، وأقيمت عميو مباريات ودية ورسمية لممنتخب المعشبة صناعياً متفرج، وأرضيتو  7000من 

  ( www.pfa.ps)جية. لمنتخبات في المشاركات الخار واعتمد كممعب بيتي لمفرق الفمسطينية وا

، وىناك مالعب تدريبية ويتم عقد قبل االتحاد الدولي لكرة القدم ىذه المالعب دولية منوتصنف 

ب الفارعة، ممعب قمقيمية، دن الفمسطينية منيا ممعالم مالعب البطوالت المحمية لمشباب والناشئين في

تحت تصرف  الجامعو نين الذي وضعتو، وممعب الجامعو العربية االمريكية في جرؤيا في جنينممعب 

من  الكثير ضافة الىإ، السنوات السابقةخالل اتحاد كرة القدم وتم عقد مباريات دوليو عمى ارضو 

  ( www.pfa.ps).في الضفة الغربية وقطاع غزة خرىالمالعب األ

http://www.pfa.ps/
http://www.pfa.ps/
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مالعب الرياضية وخصوصا في المناطق المصنفة نو يجب االستمرار في بناء الوحسب رأي الباحث أ

c جل تأكيد الحق الفمسطيني فييا وبدعم من المؤسسات الدولية الرياضية حسب اتفاقية أوسمو من أ

 والدبموماسية المختمفة.

 الصاالت الرياضية: 3.4

ين عمى ، كان االىتمام من قبل القائم تقتصر عمى رياضة كرة القدم فقطالرياضة الفمسطينية ال إن

لرياضة با قاءتجل االر يل مختمف االتحادات الرياضية من أعمى تفع منصباً الرياضة الفمسطينية 

الصاالت الرياضية المختمفة بغية إيجاد ، فكان ال بد من التركيز عمى بناء ودولياً  الفمسطينية محمياً 

 ماكن مناسبة لمتدريبات لمرياضات المختمفة، ومن ىذه الصاالت ما يمي:أ

  :مدينة األمل الشبابية: 2.4.1

حصل المجمس األعمى لمشباب والرياضة، عمى دعم مقدم من االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لبناء 

األمل الشبابية"، وىو مشروع تم تنفيذه في مدينة أريحا، وتسمى الصالة  مدينةرياضية باسم " مدينة

 ارًا لسباق الخيول، وأقيمت فييا العديد من المسابقاتأيضًا بمدينة األمل الشبابية، وتضم فندقًا، ومضم

معسكرات تدريبية. ويقام فييا  ،ىذا النوع من الرياضة، وممعب كرة قدم غير معّشب من الرسمية

(www.maannews.net) 

  :الفارعة الشهيد صالح خمف فيالمركز :2.4.2

، جنوب مدينة طوباس، "أبو إيادالمسمى "مركز الشييد صالح خمف  في الفارعة بني المركز الشبابي

عمى أنقاض سجن الفارعة الذي بني في الثالثينيات عمى يد االنتداب البريطاني الذي استخدمو كمركز 

لقوات االحتالل  صبع سجناً أو  م،1967لمبوليس، وتحّول الحقًا إلى مركز لمخيالة والجيش األردني عام 

http://www.maannews.net/
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، الوطنية ومع مجيء السمطة ،الفمسطينية الوطنية لى قبل قدوم السمطةو سرائيمي في االنتفاضة األاإل

بادرت وزارة الشباب والرياضة، حينيا وبمرسوم رئاسي، إلى تحويل معتقل الفارعة إلى مركز شبابي 

اطات رياضية تمارس فيو نشو  م،2008عام بعد دائم إلعداد القادة الشباب، وأعيد تأىيمو، وترميمو 

 (www.arn.ps)مختمفة.

اإلشارة في ىذا السياق، إلى أن ىناك الكثير من الصاالت الرياضية التي شيدت في السنوات  وتجدر

األخيرة الماضية، لكنيا ال تعتبر إنجازات ألحد المؤسسات الرياضية المقصودة في البحث، بل تابعة 

، ولكنيا وضعت تحت تصرف الرياضة و جامعات، لذلك لم يتم التطرق إلييا، وذكرىالبمديات، أ

 .اموغيرى ، وقاعة جامعة بيرزيتالفمسطينية وتقام عمييا بعض البطوالت مثل قاعة جامعة النجاح

 

 ة الرسميةيالمؤسسات الرياض: 3.5

اع الرياضة وتأسس االتحاد لقد تأسست وزارة لمشباب والرياضة وتأسست االتحادات الفرعية لكل أنو 

وخرجت الرياضة الفمسطينية إلى صعيد دولي ورفع  ،الفمسطيني لكرة القدم والمجنة األولمبية الفمسطينية

، وال شك أن ىذه العممية كميا ساعدت في الحفاظ عمى ىويتنا اسم فمسطين وعمم فمسطين عالياً 

أوال:  : ية يعتمد عمى عاممين ىامين وىمادور الرياضة في الحفاظ عمى اليوية الوطنو  ،الفمسطينية

ية وثقافية واجتماعية مدى ارتكاز الرياضة عمى أسس تنظيمية صحيحة وعمى قاعدة صحية فكر 

، بعيدة عن الفساد والحزبيات والمحسوبيات، مستفيدة من طاقات وكفاءات الكوادر التنظيمية وديمقراطية

 .(2010)الخالدي،  .وطاقات الشبيبة

الستقاللية والتصدي لمحاوالت الصييونية في االلتفاف عمى ىذه الحركة ومحاولة تيميشيا : اثانياً 

فقادىا ىويتيا الوطنية، وأن تكون األندية  فقادىا محتواىا الوطني وتشويو تراثيا النضالي وا  وا 

http://www.arn.ps/
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 طناالحتالل عاممة عمى تربية الشبيبة لمدفاع عن الو  عمى إزالة أداة مساعدةوالمؤسسات الرياضية 

تحت وطأة الضغوطات الناجمة عن االحتالل والوضع  عانيوعمى تحسين صحة المواطن الذي ي

  .(2010)الخالدي, .االقتصادي وصعوبة الحياة

كثر من أو  اً رياضي اً نادي 400كثر من أو  اً رياضي اً اتحاد 26 قطاع الرياضة الفمسطيني يضمن جد أوت

ألندية الرياضية والمراكز الشبابية الصغيرة لمعايير وىناك ضعف في امتثال ا ،اً شبابي زاً مرك 150

%من األندية لم تقم بأدنى متطمبات العمل الشبابي  60وىناك اكثر من  ،الشفافية والنزاىة والمساءلة

داري إلوىناك ضعف واضع في التنظيم ا ،وعمى رأس ذلك اجراء انتخابات دورية لمييئات اإلدارية

  (.2 ،)ىيئة مكافحة الفساد .والتواصل مع الييئات العامة

العديد من المؤسسات الرياضية الفمسطينية التي تعمل عمى تطوير الرياضة وخدمة الشباب  وىناك

، وتعتبر المخططات االستيطانية االحتالليةرض في وجو والثبات عمى األوتثبيت اليوية الفمسطينية، 

 :، ومن ىذه المؤسساتيخياً جذرة تار المؤسسات الرياضية الفمسطينية قديمة وثابتة وراسخة ومت

 :االتحاد الفمسطيني لكرة القدم: 2.5.1

م، وانضم إلى االّتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واالتحاد 1928تأسس االّتحاد الفمسطيني لكرة القدم عام 

م، والذي 1934شاركت فمسطين في تصفيات كأس العالم سنة حيث م، 1998ا سيوي لكرة القدم عام 

م، ليكون المنتخب 1938إيطاليا، باإلضافة إلى المشاركة في تصفيات كأس العالم  دولة قيم فيأ

الوطني الفمسطيني أول منتخب عربي آسيوي يشارك في تصفيات كأس العالم، وازدىرت الكرة 

 :مثل الرياضية الفمسطينية في الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضي، وتأسست العديد من الفرق

سالمي حيفا، والنادي القومي، وعكا الرياضي،  نادي األرثذوكسي في القدس، ونادي إسالمي يافا، وا 

وغيرىم، وشيدت الفترة ذاتيا تطورًا ممحوظًا لمكرة الفمسطينية، وأقيمت المباريات الودية والرسمية عمى 
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مثل سوريا،  لدول المجاورةلفرق العربية من امالعب القدس، ويافا، وحيفا، وغزة، إلى جانب استضافة ا

  (www.pfa.ps).واألردن ن، ومصر،ولبنا

الشباب في  ندية ومراكزاأل قوات االحتالل أغمقتم، 1987عام االنتفاضة الفمسطينية ومع اندالع 

كرة القدم  ممارسة عن الً بدجبر الرياضيون لمدفاع عن شعبيم ووطنيم أو  ،بوابياأالمخيمات الفمسطينية 

بعودة النشاط الرياضي بشكل غير  اً قادة العمل الرياضي والوطني قرار  خذ، وخالليا اتّ خرىلعاب األواأل

ولي أعالن إوكان ذلك بمثابة  ،واقيمت المباريات عمى مستوى كل محافظة ،وتشكمت الفرق ،رسمي

بوابيا معمنة عن عودة النشاط أمراكز ندية والومع مرور الوقت افتتحت األ ،النشاط الرياضي ةلعود

ن عاد النشاط ودب ألى إطية بين الفرق من مختمف المناطق قيمت البطوالت التنشيأو  ،الرياضي

  ( www.maannews.net) .الحراك من جديد

رة القدم عيدًا جديدًا بإعادة م، دخمت لعبة ك1994ومع قدوم السمطة الفمسطينية إلى الوطن عام  

عادة عضويتو في االتّ  حادين الدولي وا سيوي، وانتظمت عام تشكيل وانتخاب اتحاد كرة القدم، وا 

م المسابقات الرسمية، وسجمت أول مشاركة رسمية لممنتخب الفمسطيني عمى الصعيد العربي، 1998

ورة العربية التاسعة التي أقيمت في م، وفي الد1998في تصفيات كأس العرب التي أقيمت في لبنان 

م، وحصل عمى الميدالية البرونزية، واختير المنتخب الفمسطيني كأفضل منتخب في 1999األردن عام 

م، وشارك في بطولة غرب آسيا األولى "كأس الحسين" التي أقيمت في 1999آسيا عن شير أغسطس 

ركة في تصفيات كأس العالم، وحصل وبعدىا بعام عادت فمسطين إلى المشا ،م2000األردن عام 

المنتخب الوطني عمى المركز الثاني في المجموعة التي ضمتو بعد قطر، واختير كأحسن منتخب 

م، فيما شارك 2002م، كما شارك في بطولة غرب آسيا في سوريا عام 2001آسيوي عن شير مارس 

http://www.pfa.ps/
http://www.maannews.net/
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 .م2008لجنوبية، وفي بداية العام المنتخب األولمبي في دورة األلعاب ا سيوية "بوسان" في كوريا ا

)www.pfa.ps(  

عمى مستوى الوطن بحضور ممثمي االّتحاد الدولي لكرة ة القدم ر التحاد كجرت أول انتخابات حقيقية 

واء جبريل الم رئاسةجديدة لقيادة دفة االتحاد ب ، وتم انتخاب مجموعةم 2008" الفيفا" في العام  القدم

الرجوب، وظيرت العديد من اإلنجازات عمى األرض، ثم أعيد انتخاب الرجوب لوالية ثانية عام 

  (www.raya.ps) .م لوالية ثالثة2016م، وفي 2012

 :المجنة األولمبية الفمسطينية: 2.5.2

كما أنيا  فمسطين،شراف عمى الرياضة في دولة تتولى اإل اعتباريةىيئة أىمية مستقمة ذات شخصية 

ليا كافة الحقوق، وعمييا كافة االلتزامات  ،عضو معترف بو من قبل المجنة األولمبية الدولية

اتحادًا رياضيًا ونوعيًا، تشمل  26المنصوص عمييا في الميثاق األولمبي، وينطوي تحت مظمتيا 

ا محددة برعاية وحماية وتنظيم الحركة األولمبية الرياضية الرياضات األولمبية وغير األولمبية، وميمتي

لى انظر إكافة  ،في فمسطين، بموجب الميثاق األولمبي، وتخضع تحت إشرافيا االتحادات الرياضية

 ( www.poc.ps).1 ممحق رقم

  :واالتحادات الفمسطينية الرياضية المندرجة تحت إطار المجنة األولمبية الفمسطينية ىي

  م، وانضم إلى االّتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 1928تأسس عام  :د الفمسطيني لكرة القدماالتحا

 (www.poc.ps) .م1998واالتحاد ا سيوي لكرة القدم عام 

http://www.pfa.ps/
http://www.raya.ps/
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 العام  فيحاد العربي لكرة اليد االتّ  لى، وانضم إم1964 عامتأسس  :االتحاد الفمسطيني لكرة اليد

االتحاد الدولي  ى، وانضم إلم1976 من العام  يوي لكرة اليدساالتحاد ا  ى، وانضم إلم1975

 (www.poc.ps) .1980العام  فيلكرة اليد 

 االتحاد الدولي واالتحاد  لى، وانضم إم 1964 عامتأسس  : االتحاد الفمسطيني أللعاب القوى

ي البرازيل ولمبياد ري ودي جانيروا ف، وأولمبياد اتالنتاأفي  ، وشاركم 1987العام  فيسيوي ا 

 واألسيوية.المشاركة في العديد من البطوالت العربية لى ، باإلضافة إم2016عام 

(palgoal.com) 

 األلعاب الرياضية ُعرفت لعبة المالكمة في فمسطين كواحدة من أقدم : االتحاد الفمسطيني لممالكمة

ر المعبة عمى نشالماضي ، حيث دأب الميتمون بمعبة المالكمة منذ ثالثينيات القرن أكثرىا شعبيةو 

 1964 االتحاد الدولي لممالكمة عام ، وانضم إلىم 1947عام تـأسس اّتحاد المالكمة  ،تطويرىاو 

لىم فأقيمت  .م 1980االتحاد العربي عام  ، وانضم الىم 1972االتحاد ا سيوي عام  ، وا 

، ومن أبرز ةالعربي خاصة مع جميورية مصرو  اإلقميميالمباريات عمى الصعيدين المحمي و 

أبطال مالكمة بريطانيين الذي تغمب عمى  ،المالكمين في ذلك العيد المالكم أديب الدسوقي

، و بعد النكبة تشتت لعبة المالكمة ما بين الضفة الغربية و قطاع غزة و برز في تمك مصريينو 

قبل أن يتوقف  ،نقل المعبة بدوره إلى قطاع غزةو  ،لريس الذي تدرب عمى يد الدسوقيد اـالفترة محم

، ليعود النشاط مجددًا لمعبة المالكمة في م1967النشاط الرياضي بمعبة المالكمة إبان عام النكسة 

 (www.poc.ps)مطمع التسعينيات قبيل قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية. 
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  ّم1974 عاماالتحاد العربي  ، وانضم الىم 1973 عامتأسس   :حاد الفمسطيني لمكاراتيواالت، 

شارك االتحاد ، وقد م1985 عام االتحاد الدوليو الى  م، 1973 عام االتحاد االسيويانضم الى و 

 (www.wafa.ps) .المختمفة والعربية واإلقميمية في العديد من بطوالت العالم

 1979 عام االتحاد العربي وانضم الى ،م 1979 عامتأسس : االتحاد الفمسطيني لممصارعة- 

 (www.poc.ps) م.1982 عام اإلقميمي والدولي اداالتح و الى ،م 1980

 والىم 1972التحاد العربي عام ا ، وانضم الىم1972 عامتأسس  :االتحاد الفمسطيني لمجمباز ، 

 (www.wafa.psم. )1984التحاد الدولي عام ا ، و الىم1975التحاد االسيوي عام ا

 عام العربي لممبارزة  االتحاد إلىوانضم  ،م 1998 عامتأسس  :االتحاد الفمسطيني لممبارزة

لى  ،م1998  م2000 العام في حاد الدولياالتّ  لىوا   ،م2009العام  في سيوي لممبارزةحاد ا االتّ وا 

(www.poc.ps) 

 وم1996االتحاد العربي  م، وانضم الى1995 عام : تأسساالتحاد الفمسطيني لمووشو كونغ فو ، 

 (www.poc.ps) .ي العديد من البطوالت العربيةشارك ف

 االتحاد العربي  لى، وانضم إم 1993 عام تأسس : االتحاد الفمسطيني لمسباحة والرياضة المائية

ولمبياد "ماري األطرش" في أسباحة الوشاركت ، تحاد الدولي، ولالسيويتحاد ا ، ولالّ م2000 عام

في لندن  ت فمسطين ايضا في االولمبياد الذي سبقووشاركم، 2016ل دي جانيرو في البرازي ريو

 (www.poc.ps).م2012

 بعد قدوم السمطة  ،م1995عام  الفمسطيني لمتايكوندو حادتشكل االتّ : االتحاد الفمسطيني لمتايكوندو

الوطنية، برئاسة الخبير الفمسطيني في رياضة التايكواندو تحسين أبو زايدة، الحاصل عمى الحزام 

http://www.poc.ps/
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ن إومع ذلك ف، دان(، وضم االتحاد أندية من معظم المحافظات الفمسطينية -5ولي )األسود الد

فقد كان ىناك نشاط متقطع  ،حاد بسنواتاالتّ  تأسيسلى ما قبل إنشاط التايكوندو الفمسطيني يعود 

حاد و يعتبر االتّ ، في الشتات يضاً أضي في الداخل الفمسطيني كما كان منذ ثمانينات القرن الما

 داري الوحيد الذي ينظم ويشرف عمى نشاط رياضة التايكوندو في فمسطين.ر اإلطااإل

(www.poc.ps) 

المنطقة  في ثالث اتحادات دولية تمثل نشاط التايكوندو في يعتبر االتحاد الفمسطيني لمتايكوندو عضواً 

االتحاد ، م2000 االتحاد الدولي لمتايكوندو وانضم اليو في سنة ىي كالتالي: والعالم وىذه االتحادات

االتحاد العربي لمتايكواندو وانضم اليو في عام ، و م2000االسيوي لمتايكواندو وانضم اليو في سنة 

  .)فمسطين أولمبيك، صفحة الغالف(م. 1998

االتحاد الفمسطيني لكرة السمة، االتحاد الفمسطيني  :ولمبية والدولية التاليةإلى االتحادات األ باإلضافة

االتحاد الفمسطيني لكرة الطاولة، االتحاد الفمسطيني  رة، االتحاد الفمسطيني لرفع األثقال،لكرة الطائ

لمكيك بوكسينغ والواي تاي، االتحاد الفمسطيني لرياضة السيارات والدراجات اليوائية، االتحاد 

االتحاد  ،االتحاد الفمسطيني لمجودو االتحاد الفمسطيني لمبمياردو والسنوكر، الفمسطيني لإلسكواش،

الفمسطيني المركزي لكمال األجسام والمياقة البدنية، االتحاد الفمسطيني لمفروسية، االتحاد الفمسطيني 

 .الف()فمسطين أولمبيك، صفحة الغ .لمرياضة لمجميع، االتحاد الفمسطيني المركزي لمشطرنج

 :المجمس األعمى لمشباب والرياضة: 2.5.3

عن منظمة التحرير الفمسطينية، تمثل قطاعي الشباب والرياضية مؤسسة رسمية حكومية، منبثقة ىي 

المواء جبريل الرجوب،  المجمسفي الوطن والشتات، ومسماىا السابق وزارة الشباب والرياضة، يترأس 

واألمين العام عصام القدومي، وىدف المجمس توفير بيئة قانونية قادرة عمى تنظم العمل الشبابي، 
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لمنشاط الشباب والرياضي في  واالنتماء والحقوق المدنية، وتوفير البنية التحتيةوتعزيز قيم المواطنة 

فرع في الفارعة شمال فمسطين، وفرع الوسط اهلل، ولو  ، والمقر الرئيس لممجمس في مدينة رامفمسطين

، والمجمس األعمى لمشباب والرياضة تشكل بمرسوم رئاسي كبديل في الرام، وفرع الجنوب في بيت لحم

عضوًا من الضفة الغربية وقطاع غزة  25ويتكون من م، 19/4/2011ن وزارة الشباب والرياضة في ع

  (.www.alwatanvoice.com) والشتات، وترأسو منيب المصري، وجبريل الرجوب نائباً 

أصدرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير م، بعدما 1969تأسس المجمس األعمى لمشباب والرياضة عام 

الفمسطينية، قرارًا رسميًا يقضي بتجميع الطاقات الشبابية، وعين أحمد العممي سكرتيرًا لو، واستطاع  

وكان مقره في من خالل تشكيل لجان لرعاية الشباب في سوريا، ولبنان، والعراق، والكويت، ومصر، 

  .(233، ص2013. )الخالدي، عمان

ىناك ىيكمية وزارية موجودة لرعاية الحركة الرياضية، ومجمس أعمى لمشباب والرياضة مجمد وكان 

التي تقوم بدورىا في رعاية وتطوير الحركة الرياضية  أيضًا، الفمسطينية األولمبيةالمجنة و العمل، 

ع االتحادات الفمسطينية، ودور المجنة األولمبية كان واضع في الفترة السابقة بأنيا سعت النضمام جمي

 األولمبيةالفمسطينية الرياضية في االتحادات العربية والقارية، كما سعت مؤخرًا النضمام المجنة 

أول مشاركة أولمبية  1998، وكانت مشاركتنا عام 1996الدولية عام  األولمبيةالفمسطينية إلى المجنة 

في البرازيل  ريو دي جانيرواولمبياد م في 2016وآخرىا في عام  فمسطينية في الدورة األولمبية الدولية

، والمجنة األولمبية أيضًا عمييا المجمس األعمى لمشباب والرياضة، و بأكبر وفد رياضي فمسطيني

واجبات، والجميع يجتيد فيما ُيحقق لمحركة الرياضية الفمسطينية كل تقدم رغم كل الظروف الصعبة 

  (.1999 ،خرونآازنات. )جادة و مو التمر فييا القضية الفمسطينية من ناحية  تيال

http://www.alwatanvoice.com/
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وتشرف وزارة الشباب والرياضة والمجنة األولمبية عمى الفمسطينيين الموجودين في أرض السمطة 

 صبعالوطنية الفمسطينية، وبقدر المستطاع في ظل عقوبات أو في ظل موانع إدارية وسياسية ي

الفمسطينية، ومن المعوقات أننا ال االتصال ببعض الفمسطينيين المقيمين خارج أرض السمطة الوطنية 

)جادة .الرياضيين خارج أرض الوطن لمظروف الموجودة فييا القضية الفمسطينيةبنستطيع االستعانة 

  (.1999 ،خرونآو 

حيث ترأسو إبراىيم بمعوس، وقد م، 1970في لبنان: تشكل مجمس رعاية الشباب في بيروت عام 

ة في مخيمات لبنان حيث ازدىرت الرياضة ووصل عدد أشرف ىذا المجمس عمى الرياضة الفمسطيني

وقد أسيم في العديد من البطوالت العربية والدولية وىيأ  ،( نادي رياضي120األندية إلى أكثر من )

العديد من األبطال والمنتخبات الوطنية لعدد كبير من الرياضات حيث تشكيل المجمس األعمى لمشباب 

  .(2015، تميم)والرياضة الفمسطينية.

م برئاسة السيد يونس يونس، وفي 5/9/1969في سوريا تشكمت المجنة الرياضية الفمسطينية العميا في 

وفي  م تأسس اإلتحاد الرياضي الفمسطيني العام في سوريا برئاسة السيد معين النقيب،4/9/1974

ئاسة األستاذ أواسط السبعينات تأسس المجمس األعمى لمشباب والرياضة الفمسطينية فرع سوريا بر 

المرحوم محمد سميمان خميل، ويشرف اإلتحاد الرياضي عمى عشرين نادي فمسطيني منتشرة في 

ويعد المنتخبات الوطنية  ،ويعمل عمى تنظيم الدوريات الرياضية المخيمات والمحافظات السورية،

نتائج متقدمة في  وقد حقق العديد من الرياضيين ،لممشاركة في البطوالت والدورات العربية والدولية

  .(2015 م،تمي) الكراتيو. ،السباحة والشطرنج ،مجال كرة القدم

عمل المجمس األعمى عمى ترتيب األوضاع الداخمية، واالشتراك في المؤتمرات الشبابية المنبثقة عن 

جامعة الدول العربية، وكان من أىميا المؤتمر األول لمجمس وزراء الشباب والرياضة العربي، الذي 
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م، وفي العام نفسو انتقل مقّر المجمس إلى لبنان، وتم 1969القاىرة عام  ةعقد في العاصمة المصري

تشكيل لجان فرعية لممجمس األعمى، في لبنان، والعراق، والكويت، وسوريا، والسعودية، واإلمارات، 

األعمى  : تنفيذ سياسة وخطط ومشاريع المجمسيا مجموعة من الواجبات، من أىمياوقطر، وحدد ل

لرعاية الشباب الفمسطيني، حصر طاقات الشباب الفمسطيني، وتشجيع ودعم األندية والمراكز 

الفمسطينية، وترشيع البارزين في األندية لتمثيل فمسطين في دورات خارجية، واإلشراف عمى األندية 

قامة المباريات الرياضية، والعمل كحمقة اتصال بين ال مجمس وبين وتدريب الفرق المختمفة، وا 

المؤسسات والييئات العربية المعنية برعاية الشباب، متابعة تطور الحركة الرياضية والكشفية 

 (.241-234، ص2013. )الخالدي، م تقارير شيرية عن نشاطات المجمسواالجتماعية، وتقدي

 :إنجازات المؤسسات الرياضية: 2.6

المجمس  ،واالتحادات الرياضية األخرى قدمحققت المؤسسات الرياضية )االّتحاد الفمسطيني لكرة ال

 وم، 2008األعمى لمشباب والرياضة، والمجنة األولمبية الفمسطينية( العديد من اإلنجازات منذ عام 

ازات التي حققيا اتحاد ومن أبرز اإلنج، رياضة الفمسطينيةتوفير الدعم واالىتمام الالزم لمتمكنت من 

)المحترفين، الدرجة األولى،  الرسمية الموسمية لجميع الدرجات طوالت: انتظام المسابقات والبكرة القدم

الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، المناطق(، ولجميع الفئات العمرية، ولمجنسين، وانتزاع حق الممعب 

قامة المباريات الدولية عميو، وىو ممعب الشييد فيصل الحسيني في القدس،  العمل عمى و البيتي، وا 

نب الفني واإلداري لمكادر البشري عمى صعيد مأسسة االتحاد واألندية األعضاء، وكذلك تطوير الجا

في مجال تأىيل مئات الحكام والمدربين المؤىمين دوليًا ومختمف االختصاصات األخرى، وعمى صعيد 

نية وضع القوانين والموائع المنظمة لمعمل اإلداري والرياضي والمتفقة مع القوانين الوطتم المأسسة 

إحداث ثورة عمى صعيد بناء وتطوير البنية التحتية تم والموائع واألنظمة الدولية والقارية الرسمية، و 
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نشاء مقر االتحاد  والمنشــآت الرياضية، خاصة إقامة أكاديمية جوزيف بالتر لمموىوبين كرويًا، وا 

افة الفئات ولمجنسين، وتشكيل المنتخبات الوطنية بك ،بطراز عصري وحديث  الفمسطيني لكرة القدم

والوصول بالمشاركات القارية والدولية عمى صعيد األندية والمنتخبات لمستوى المنافسة والندية. 

(www.pfa.ps)  

، حصمت فمسطين عمى الميدالية البرونزية في دورة ألعاب آسيا الشاطئية 2012يار من عام آفي و 

م، وافق االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عمى مشاركة 2012ي الصين، وفي تموز التي أقيمت ف

باإلضافة إلى الموافقة عمى مشاركة م، 2012فمسطين في التصفيات ا سيوية في قطر في نياية العام 

م، كما منع مجمس اتحاد 2013فمسطين في تصفيات كأس العالم لمكرة الشاطئية في تاىيتي عام 

لكرة القدم في االجتماع السادس لمجمعية العمومية في عّمان، فمسطين شرف استضافة غرب آسيا 

، 2013، لممرة األولى في التاريخ. )الخالدي، 2013بطولتي غرب آسيا لمناشئين والسيدات عام 

  .(273ص

واء جبريل تتابعت إنجازات االتحاد الفمسطيني لكرة القدم، فنال رئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدم الم

الرجوب جائزة اإلبداع الرياضي ألفضل إداري رياضي من معيد محمد بن راشد آل مكتوم في دولة 

م، وحصد المنتخب الفمسطيني جائزة أفضل منتخب في قارة آسيا، 2013اإلمارات العربية المتحدة عام 

  (www.pfa.ps)م 0142االّتحاد ا سيوي لكرة القدم عام  اقاموأعمن ذلك خالل الحفل السنوي الذي 

عادة تأىيل المنشآت الرياضية، فافتتع  واصل االتحاد الفمسطيني لكرة القدم ميمة إنشاء، وتشييد، وا 

سبعة مراكز تدريبية ألكاديمية جوزيف بالتر في مختمف محافظات الضفة الغربية، خمسة منيا 

نشا وقطاع غزة، والشتات  ء ستة فروع لالّتحاد المركزي، في الضفة الغربيةلمذكور، واثنان لإلناث، وا 

  (www.pfa.ps). لتشرف عمى مسابقات درجات اليواة "سوريا ولبنان"

http://www.pfa.ps/
http://www.pfa.ps/
http://www.pfa.ps/
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، بدأت األندية العربية تنظر إلى فمسطيني في العديد من المبارياتبعد مشاركات المنتخب الوطني ال

ب الفمسطيني بعين االعتبار، لينتج عن ذلك احتراف الحارس رمزي صالع في نادي األىمي الالع

، 4. )فمسطين الرياضي، عيد العربي والقاريالمصري، والذي يعد واحدًا من أبرز األندية عمى الص

  .(46-44ص

حاد س االتّ رئي قاموكنتاج لتطور الرياضة الفمسطينية عامًة، وكرة القدم الفمسطينية بشكٍل خاص، 

زيارة الضفة الغربية لعّدة مّرات، وافتتع أكاديمية المواىب بالدولي لكرة القدم األسبق "جوزيف بالتر"، 

. ية جوزيف بالتر لمموىوبين كروياً العمرية في البيرة، بجانب ممعب ماجد أسعد، وأطمق عمييا أكاديم

 (17-16)فمسطين أولمبيك، ص

المرأة بشكل فاعل في العمل الرياضي عمى كافة المستويات،  وعممت المؤسسة الرياضية عمى دمج

الموقع )واختير ثالثة أعضاء من السيدات ضمن مجمس إدارة االّتحاد، وثالث نساء لكل اّتحاد فرعي. 

  (2017، حاد الفمسطيني لكرة القدملكتروني لالتّ اإل

اك الرياضي الكبير، فزار السيد استمر توافد الشخصيات الرياضية العالمية إلى فمسطين، في ظل الحر 

لمدة يومين، وأطمع عمى األوضاع  فمسطين"جاك روج"، رئيس المجنة األولمبية الدولية السابق، 

  (www.maannews.net)الرياضية، والظروف التي تعاني منيا الرياضة الفمسطينية. 

ريق كرة القدم األول في نادي برشمونة اإلسباني، بطل الدوري حينيا، واحتفل الفمسطينيون بوصول ف

بكامل نجومو، يتقدميم ليونيل ميسي، إلى الضفة الغربية، وىي الزيارة األولى لمفريق الكاتموني، 

ألف مشجع من الجنسين، احتشدوا في إستاد دورا الدولي،  25بالتاريخية، وبحضور نحو  تووصف

سرائيميين، وىذا ما وعرض الفريق اإلسبان رفضو ي فكرة إقامة مباراة مع فريق مشترك من فمسطينيين وا 

 ((www.maannews.netاتحاد كرة القدم الفمسطيني 

http://www.maannews.net/
http://www.maannews.net)/
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ولم تتوقف اإلنجازات الرياضية عمى لعبة كرة القدم فحسب، والمشاركات الخارجية فقط، بل امتدت إلى 

سو ، فحقق العب المنتخب الوطني جياد عدوان فوزًا عمى منافلعبة "الكيك بوكسينغ"اخرى مثل  العاب

، في الجولة التنافسية التي جمعتيما ضمن منافسات دور األلعاب الكوري الجنوبي "بارك دونجوا"

ة عام ا سيوية الرابعة داخل الصاالت المقامة في كوريا الجنوبية، وحصل عمى الميدالية البرونزي

  (www.poc.ps) .م2013

، ىني ثمجية أول مواطنة فمسطينية تتخرج في كرة القدمالمنتخب الفمسطيني النسوي  صبحت قائدةكما أ

من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بدرجة الماجستير، وأول موظف فمسطيني يعمل في مقر الفيفا في 

  (.328، ص2013ويسرا. )الخالدي،زيوريخ في س

وحقق الالعبان الفمسطينيان توفيق غانم وعبد الرحمن إدغيش، الميداليتين الفضية والبرونزية، في 

بطولة األندية العربية في لعبة "الووشو كونغ فو"، التي أقيمت في لبنان، باإلضافة إلى تمثيل اتحاد 

ي ماليزيا، والبطولة العربية في األردن، والمشاركة بدورة بطولة العالم ف :المعبة في بعض البطوالت مثل

  (.80حكام المعبة في األردن. )فمسطين أولمبيك، ص

وحصل الالعب الفمسطيني "حسونة الدريممي" عمى ميدالية ذىبية، في بطولة أوروبا لمكراتيو، بعد فوز 

مدينة اقيمت في لمكراتيو، التي  مستحق في لعبة القتال الكوميتيو، ىو األول في البطوالت األوروبية

، كما حصد البطل الفمسطيني مالك أبو الرب الميدالية م2013أللمانية، في شير تموز عام "سوىل" ا

  (www. hcys.ps) .م2015الذىبية في بطولة تركيا الدولية لمتايكوندو عام 

كما ية البرونزية، وشاركت الالعبة حنين عبده، في بطولة عمان لممبارزة، وحصمت عمى الميدال

 عمى ميداليتين فضيتين، وشاركت فيفي البطولة العربية السادسة عشر في قطر، وحصمت  شاركت

 .www) .ائزة الكبرى، وخمسة بطوالت عربيةبطولتين آسيويتين، وبطولتين في غرب آسيا، وبطولة الج

hcys.ps)  

http://www.poc.ps/
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شراف المدّرب الوطني خمدون دراغمة، وحقق المالكمان عبد اهلل دراغمة ومراد سرور من الشتات، وبإ

: حسن أبو ىالل، وعالن كل من ، في بطولة القائد الدولية باألردن، وحصلميداليتان فضيتان

. ابرونزية في البطولة ذاتي ميداليةعالء ميناوي، وعبد الفتاح امبسمط، عمى و العريان، صبحي السكري، 

  .(59، ص20)فمسطين الرياضي، 

ن بكرة السمة، مشواره في أول مشاركة لو في بطولة أمم آسيا في الصين، التي وأنيى منتخب فمسطي

في المركز العاشر من  م،2015من شير تشرين األول عام  3أيمول حتى  23أقيمت في الفترة من 

فريقًا، بعد تحقيقو أربعة انتصارات، وتمقيو أربع ىزائم، واستطاع إنياء الدور األول بتحقيق  16أصل 

، وفاز عمى 75/73الكاممة بثالثة انتصارات متتالية، بدأىا أمام الفمبين، وفاز عميو بنتيجة  العالمة

. 85/79قبل أن يكمل تألقو بفوز ثالث عمى حساب ىونغ كونع  90/69الكويت 

(www.paltoday.ps)  

ي منذ في فترة البحث أ سات الفمسطينية وخصوصاً في المؤس كبيراً  ن ىناك تطوراً أ مما ال شك فيو

، من خالل المشاركات في مختمف البطوالت الدولية لمختمف الرياضات، حتى تاريخوم 2008 العام

الرياضية المختمفة في مختمفة المدن في الضفة  المنشآت قامةإضافة إلى إ، كرة القدم لعبة وخصوصاً 

الشباب الفمسطيني وتمبية رغباتو، وتثبيت الوجود  ياجاتجل استيعاب احتأالغربية وقطاع غزة من 

  سرائيمي.الفمسطيني عمى أرضو ومواجية االحتالل اإل

الرياضية المختمفة  المنشآتتطوير ب الفمسطينية االىتمام من قبل الجامعات خرى زادمن جية أ

يت الحق في مواجية ، واالىتمام بالمشاركات الخارجية وتثبعيا تحت تصرف االتحادات الرياضيةووض

ة سرائيمية عمى الرياضلفمسطينية ومواجية االعتداءات اإلاالحتالل من خالل الرياضة وتثبيت اليوية ا

 .يتناولو الفصمين التاليين في الدراسة ما وت المختمفة وىالفمسطينية سواء عمى الالعبين أو المنشآ
 

http://www.paltoday.ps/
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 :رابعالفصل ال

______________________________________________________ 

  :م2016 – 2008 :االنتهاكات اإلسرائيمية بحق الرياضة والرياضيين الفمسطينيين

 المقدمة :4.1

إنسانية  الذي يحمل في طياتو قيماً  التاريخ الفمسطينيالصييونية جاىدة تشويو  ت الحركةحاول

نشاطات ثقافية ورياضية  وحضارية مستخدمة غطاءىا الدعائي أنو لم يكن لمشعب الفمسطيني أي

  .رض بال شعب وال وجود لمشعب الفمسطينيوأن اسرائيل قامت عمى أ ،وفنية

 رض فمسطين عبر سنوات طوال منذأعرضة لممتغيرات السياسية عمى  الرياضة الفمسطينيةكانت 

وحاول ، ريخوحتى تاسرائيمي المستمر باالحتالل اإل مروراً  العشريناالنتداب البريطاني في بداية القرن 

سرائيمية، إخرى ييودية أالفمسطينية واستبداليا ب الرياضية طمس اليوية الوطنيةاالحتالل باستمرار 

مة ليا تاريخيا وقوميتيا منذ القدم، أرضيم كشعب و أثبات وجودىم عمى وعميو جاىد الفمسطينيون إل

اضة والثقافة والفن ا الريمنيو ساليب جديدة بعيدة عن السياسة أ يشملنضال الفمسطيني لالواتسع 

  .وغيرىا
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ثبات اليوية الوطنية الفمسطينية في الداخل والشتات الفمسطيني، وارتبطت فقد استخدمت الرياضة إل

 ،حداث الرياضيةتنظيم األ فاستطاعوا ،ن عمى بناء دولتيميبقدرة الفمسطيني الرياضة الفمسطينية مؤخراً 

قميمي والدولي بقوة، وعقدوا المؤتمرات خموا الوسط الرياضي اإلوالبطوالت العربية والدولية بكفاءة، ود

االحتالل  قياموأسسوا البنية التحتية الرياضية كنظرائيم من الدول الكاممة السيادة في المحيط، رغم 

، وقتميم وسبب ليم واعتقل الالعبين ،تآعاقة تقدم النيضة الرياضية الفمسطينية، فدمر المنشبإ

، وحد من حرية حركة الى فمسطين ومنع الوفود الرياضية المختمفة من القدوم إصابات مستدامة،

  .الالعبين كما سيوضع ىذا الفصل

فتواصموا  ،دوات المتاحة لمنع عنجيية االحتاللحاولت الحركة الفمسطينية الرياضية استخدام األ وقد

وقاوموا االحتالل عن طريق  ،، وحاولوا تدويل قضية الرياضة الفمسطينيةالمجتمع الدولي الرياضي مع

العقوبات عمى  ونادوا بفرضونشر انتياكات االحتالل لممجتمع الدولي  ،المقاطعة أساليباستخدام 

 .سرائيلإ

 والصراع مع المحتل االسرائيميالرياضة الفمسطينية : 4.2

ولة التيميش فمحا ،إن تاريخ الحركة الرياضية كان بمثابة نضال دؤوب من أجل إثبات اليوية الوطنية

من الجانب الصييوني دفعت العرب من أجل الدفاع  1948والييمنة عمى الحركة الرياضية قبل عام 

ثباتيا وتجمى ذلك خاصة في فترة األربعينيات خاصة بعد  ،عن اليوية العربية داخل الحركة الرياضية وا 

أما  ،(1931ل مرة عام )الذي تأسس ألو  م1944إعادة تأسيس االتحاد الرياضي الفمسطيني في عام 

نضاليا وتشكل و في ظل االحتالل اإلسرائيمي فقد كانت األندية مراكز لمنشاطات ثقافيا واجتماعيا 

 كانت بمثابة قالع ساىمت في العمل الوطني والحزبي والفكري وشكمت بنشاطيا تراثاً و  ،شخصيتيا

  .(2010 ،نية. )الخالديعمى اليوية الفمسطي عممت بمجموعيا في الحفاظ ،ونضالياً  ثقافياً 
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ىي األوضاع السياسية في فمسطين التي تاريخيا إن أىم عقبة وقفت أمام الحركة الرياضية الفمسطينية 

 فرض االنتداب 1926في آذار و ، المتعاون مع الحركة الصييونيةتمثمت بوجود االنتداب البريطاني 

وقفت سمطات و  ،خيرية أو سياسية تسجيل كل جمعية أو ناد يؤسس في فمسطين ميما كانت الغاية

وانتشارىا وذلك من خالل وضع العراقيل أماميا وعدم الرياضية االنتداب كعقبة في وجو تأسيس األندية 

غالق العديد منيا اغمقت  1936في أيمول و  ،التوقيع عمى طمبات الترخيص واعتقال اعضائيا وا 

مسممين لقضاء رام اهلل.  وجمعية الشبان ال السمطات نادي الكشاف المسمم ونادي جمعية شبان البيرة

  .(86ي، ص)الخالد

وىي مشكمة الدعم المادي فقد كانت معظم  كانت الحركة الرياضية تعاني من مشكمة ىامة أيضاً 

نت ترد من األندية تعتمد بمواردىا عمى تبرعات األعضاء واشتراكاتيم وعمى التبرعات الخارجية التي كا

 ،)الخالدي. أي دعم ليذه األندية االنتداب البريطاني بتقديمعبأ يولم ، ةبعض الوجوه االجتماعي

 . (87ص

( 1973توقف النشاط الرياضي حتى عام )م، 1967وبعد االحتالل االسرائيمي لمضفة الغربية عام 

نو تدمير جميع مقومات الحياة الرياضية الفمسطينية المختمفة من مالعب أو نواٍد أو غيرىا، إال أورغم 

لتكون نواة لمعمل الوطني  ن والمخيمات الفمسطينية المختمفةالنوادي الرياضية في المدفتع  تم

 في الضفة الغربية وقطاع غزة واستطاعت القيادات الرياضية ،والمحافظة عمى الشباب الفمسطيني

لكافة  كمل وجو وبشموليةأفة وفي القطاع لتمارس دورىا عمى ندية الرياضية في الضنشاء رابطة األإ

 الشبابالحفاظ عمى الضفة الغربية وقطاع غزة لعاب واستطاع رموز العمل الرياضي في األ

 ،كان ليا دور فاعل في المسيرة الوطنية، و وتثبيتيا كأمر واقع ،الرياضية الفمسطينية مؤسساتالو 

واحد في كافة بناء الشعب الأالوطنية والتواصل بين  حمةِ لمتجمعات الشبابية والمُ  ماكن ميمةأوشكمت 
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ما  وكثيراً  ،ندية ضغوطات ورقابة من جانب االحتاللومورست عمى األ ،المحافظات الشمالية والجنوبية

لى اعتقال العديد من الرياضيين بذريعة ا  غالق و لى اإلإخاصة مراكز الشباب في المخيمات  تعرضت

  (.www.maannews.net) .عمى االحتالل ومقاومتيم لو تشكيميم خطراً 

م، شممت االنتياكات االسرائيمية لمرياضة الفمسطينية 1994طنية الفمسطينية عام و وبعد قيام السمطة ال

  التحاد كرة القدم الفمسطيني عمى: فقاً و 

االحتالل وتعرقل تشييد المالعب، وكل ما لو  تتمنع سمطا حيث البنية التحتية:منع تطوير   -

 تدمر الموجود منيا.تقوم ب، و الرياضيةقة بالبنية التحتية عال

بتقييد حركة الالعبين المحميين أو الالعبين  ذلك الحركة: ويتم التعبير عنفرض القيود عمى   -

واإلداريين، وأعضاء مجمس إدارة االتحاد والصحافيين داخل وخارج دولة القادمين من الخارج 

 فمسطين.

: تمجأ سمطات االحتالل إلى استخدام اإلجراءات المعقدة، بحيث تأخير الشحنات الرياضية -

تمنع أو تؤخر استالم الشحنات المرسمة من "الفيفا" واالتحاد ا سيوي أو التبرعات، التي تبادر 

 .لفمسطين إلييا االتحادات القارية والييئات الرياضية األخرى

روية الودية بين فمسطين وغيرىا من التدخل السياسي: تتدخل إسرائيل في تنظيم المقاءات الك -

 االتحادات، وعادة ما تحول دون إقامة العديد منيا.

انتياكات حقوق اإلنسان: االستمرار في انتياك حقوق اإلنسان الفمسطيني، بشكل عام،  -

: تم اعتقال فعمى سبيل المثال وليس الحصر ،والرياضيين الفمسطينيين عمى وجو الخصوص

مثل الالعبين سامع مراعبة، وعيسى عمي، ووىيب  العديد من الرياضيين

 (www.pfa.ps).عمقم

http://www.maannews.net/
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 لبنى التحتية الرياضية في فمسطين: انتهاكات االحتالل المتعمقة با4.3

تصر سمطات االحتالل عمى فرض قيود كاممة عمى التوسع في بناء المنشآت الرياضية، رغم الحاجة 

ب الفمسطيني عمى ممارسة الرياضة،  ويعود سبب الماسة ليا، السيما في ظل ازدياد إقبال الشبا

 (: www.pfa.ps: )ىيإلى عدة عوامل  بناء المالعبالتعنت اإلسرائيمي في 

فالمنطقة )أ(  ،من خالل تقسيم المناطق الفمسطينية، طبقًا التفاقية أوسمو القيود المفروضة -1

نطقة )ب( تخضع لمسيطرة الم، و تخضع لمسيطرة األمنية والمدنية لمسمطة الوطنية الفمسطينية

المنطقة )ج( ، و سمطات االحتالل اإلسرائيميل منيةواألالمدنية لمسمطة الوطنية الفمسطينية، 

تحكم إسرائيل في منع الموافقات ، ومن ثم تتخضع بالكامل لمسيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيمية

صة أن طبيعة المنشآت إلنشاء البنى التحتية الرياضية في معظم األراضي الفمسطينية، خا

 فرة في مناطق )ج(.و لى مناطق مفتوحة كتمك المتالرياضية تحتاج إ

ت الرياضية الفمسطينية التي يعمل عمى بنائيا بدعم من آكثيرة ىي انتياكات االحتالل بحق المنش

ذات وجو تعسفي سافر  جراءاتإلى إن سمطات االحتالل تمجأ أ، حيث المؤسسات الرياضية الدولية

جراءات مطالبتيا بوثائق قبل موافقتيا عمى برز ىذه اإلأقامة المنشآت الرياضية، ومن إف عرقمة بيد

رض، العقود، رسومات السماح في تشييد المنشآت الرياضية وتشمل ىذه الوثائق: عناوين ممكية األ

 .رض، ورسومات تفصيمية لمبناءتفصيمية لمستويات األ

مناطق مختمفة من المدن دم صناعية بتمويل من "الفيفا" في إلقامة مالعب كرة ق ُخطط م2010 عام

ىذه المشاريع تحت حجج وذرائع  منع، بسبب إصرار االحتالل عمى لكنيا لم تبصر النور الفمسطينية،

يتم تقييد حيث  ،ألن ىذه المالعب كانت ستقام عمى مناطق )ج( الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية ،أمنية

من خالل نظام تخطيط مقيد لمغاية تنفذه اإلدارة المدنية اإلسرائيمية، وحتى في  المنطقة )ج(،في  البناء
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بعض األحيان، تستخدم إشارات تعود إلى االنتداب البريطاني ويعود تاريخيا إلى أربعينيات القرن 

في المحصمة، إن طبيعة األرض المقسمة إلى ثالث مناطق تعيق إمكانية إقامة المرافق  ،الماضي

 (www.pfa.psة. )الرياضي

راضي صرار االحتالل عمى عرقمة مشاريع البنية التحية الرياضية في األإمثمة التي تجسد ومن األ

 (www.maannews.net) :برزىاأ، فيي كثيرة ومتعددة ومن الفمسطينية

يث تسممت من "الفيفا" عشبًا طبيعيًا تقع بالقرب من مدينة رام اهلل، حوالتي بمدة بيت لقيا، ممعب  -أ 

ن جزءًا من أ الإلممعب كرة قدم وىو موجود بالفعل، ومن المعروف ان البمدة تقع في منطقة )أ( 

 لى منطقة )ج( وتم تقديم طمب تنسيق، وكان رد سمطات االحتالل مصادرة المشروع إالممعب يمتد 

  بدوافع امنية.كامال 

ن يتم أن "مشروع اليدف" المنبثق عن "الفيفا" وكان من المفترض ل مممعب سعد صايل، وىو ممو   -ب 

م، وبوشر في تنفيذه في شير نسيان العام 2009وتمت الموافقة عميو العام  ،بناؤه في نابمس

من بناء ولى كرة الفمسطيني، وخالل المرحمة األم، بحضور ممثمين عن "الفيفا" واتحاد ال2012

وقفت أو  ،دارة المدنية بيدم الممعبعمة بعناصر من اإلمية مدسرائيإالممعب، قامت قوة مسمحة 

نو تم عقد عدة أ، عممًا ا التجميع عمميات البناء تحت طائمة التيديد بسجن العمال ومصادرة 

سرائيمي في نابمس لتنسيق تنفيذ اجتماعات بين وزارة الشؤون المدنية الفمسطينية ومكتب التنسيق اإل

 .المشروع قبل اقتحامو

نو يقع عمى شارع خط ألمنو، أل ن الممعب يشكل تيديداً أمر/الخميل: ادعى االحتالل أمعب بيت م -ج 

ن تكون الفرصة أمتفرج، يمكن  10000نو في حال وجود حدث كبير يضم إلزعمو، ف ، وطبقاً 60

دد ن وجود ىذا العأأيضًا،  لقاء الحجارة عمى المركبات االسرائيمية المارة في الشارع وزعممييأة إل

http://www.pfa.ps/
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ن الجيات الفمسطينية أزمة مرور عمى نقطة التقاطع، عممًا أن يسبب أاليائل من المتفرجين يمكن 

رض أقامة لقاءات عمى إمن كافية في حال أأبدت كامل استعدادىا لتوفير قوات  ،المختصة

 ن بمدية بيتإمن لممارين في الشارع، ليس ىذا فحسب، بل لمزيد من الحيطة، فالممعب لتوفير األ

بدت استعدادىا لتعبيد شارع من الجية الشمالية الغربية بحيث يكون المدخل الرئيسي لمممعب، أمر أ

ولن يسمع لممركبات الوقوف بالقرب من الطريق،  60ولن يتم فتع أي مدخل من جية طريق خط 

، ولكن سمطات 60ريق خط وعالوة عمى ذلك اقترح الفمسطينيون بناء جدار منيع عمى جانب ط

صرت عمى ادعاءاتيا الباطمة، وطمبت من اتحاد الكرة الفمسطيني اختيار قطعة ارض أتالل االح

خرى، وبناء عمى ذلك قرر االتحاد نقل المشروع الى بمدية بورين والتي تقع ضمن منطقة )أ(، أ

 .وتتبع محافظة نابمس

ب من مدينة نابمس، بعد بمدة بورين: اختار اتحاد الكرة الفمسطيني موقعًا في بمدة بورين بالقر ممعب  -د 

وتقع ضمن مساحة مخصصة  أمر،التي اصر عمى افتعاليا االحتالل تجاه بمدة بيت   المشكمة

لمدرسة تقع في المنطقة )أ( وتم تقديم جميع الوثائق، التي طالبت بيا سمطات االحتالل، وبعد 

 .فيو عمال التحضيريةاألبضعة ايام قامت قوات اسرائيمية باقتحام الموقع ومنعت 

نو خالل أحيث  :ةأو اقتحام مالعب أو منشآت رياضيّ قامت قوات االحتالل اإلسرائيمي بتدمير، و 

قصفت الطائرات الحربية من م، 2012سرائيمية عمى غزة في شير تشرين الثاني من العام الحرب اإل

التحتية،  في بنيتو ضرار جسيمة وبالغةألحاق إلى إدى أما ، م" ممعب فمسطين في غزة16ف إنوع "

ة االسرائيمية الئحة طويمة من مر عمى الممعب فحسب بل تعداه ليشمل الغارات الجويولم يقتصر األ

نادي ، ممعب رفع ،ممعب اليرموك اتحاد كرة القدم، ولمبية الفمسطينية،مبنى المجنة األ :ىداف وىياأل
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  ادي خدمات دير البمع،ن  ىمي النصيرات،أنادي  ،ءنادي الشيدا نادي الشمس، اتحاد الشجاعية،

  )www.maannews.net).ونادي اليالل نادي شباب رفع والمدينة الرياضية،  نادي شباب جباليا،

ممعب فمسطين الرياضي  ا: قصفت الطائرات العسكرية اإلسرائيمية صباحم 2012نوفمبر  17تاريخ بو 

واريخ، محدثًة دمارًا ىائاًل فيو، بعد ساعات من استيداف محيط ممعب بيت في مدينة غزة، بأربعة ص

ويذكر أن تدمير ممعب فمسطين ليس  ،الىيا شمال القطاع، الذي جرى افتتاحو قبل عدة أسابيع فقط

خالل ىجمة شرسة، تسببت بتدمير أرضية الممعب  م 2006إذ تعرض لمتدمير عام  ،األول من نوعو

الذي أدى لتوقف األنشطة الرياضية عميو لعدة أشير قبل ترميمو من جديد. بشكل كامل، األمر 

(alaqsasport.ps.)  

استيدفت قوات االحتالل اإلسرائيمي ممعبي فمسطين واليرموك بمدينة غزة،  م 2012/ 22/11تاريخ وب

( 163( أيام متواصمة، ارتقى خالليا )8خالل العدوان الذي طال الشعب الفمسطيني عمى مدار )

( جريع، ونالت الرياضة الفمسطينية نصيبيا من ىذا العدوان فتعرض 1200شييدًا وما يزيد عن )

فكان االستيداف  ،مجمع فمسطين الرياضي، لدمار ىائل إثر قصفو لممرة الثانية خالل العدوان األخير

حافظات غزة، األخير شاىدًا عمى فظاعة الجريمة التي ارتكبتيا قوات االحتالل بحق أىم ممعب في م

ففي الساعات األولى من صباح االثنين الماضي، استيدف المجمع الرياضي بأربعة قنابل من طائرات 

االحتالل حيث دوت أصوات اإلنفجارات الضخمة في مدينة غزة، وأحدث القصف دمارًا كبيرًا طال 

لى حفر ضخمة، جميع مكونات مجمع فمسطين الرياضي، فقد تحول ممعب فمسطين والممعب المساند إ

وتبدلت خضرة الممعب إلى أكوام من التراب والطين، بينما نالت مدرجات الممعب التي عادة ما تستقبل 

المشجعين لالستمتاع بكرة القدم، نصيبيا من الدمار وتحولت المدرجات من الجية الغربية والشمالية 

ع ضمن المجمع الرياضي، إلى ركام، كما شممت األضرار مقر وزارة الشباب والرياضة الذي يق

http://www.maannews.net/
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وتحطمت جميع محتويات المكاتب اإلدارية والمخازن وتعرض مصمى الوزارة لمدمار أيضًا، وفي الجية 

الغربية أصبع مقر المجنة البارالمبية الذي يقدم خدماتو لمرياضيين من ذوي االحتياجات الخاصة، أثرًا 

 (.2012لمدىون، ابعد عين، وتضررت صالة سعد صايل بصورة كبيرة كذلك. )

وفي ممعب اليرموك الذي يحمل قيمة تاريخية لمرياضيين في غزة كونو الممعب الرئيسي في المدينة، 

وتضررت الجية الشرقية من المدرجات بشكل كامل، بينما سقط االسرائيمي تعرض الممعب لمقصف 

ن ضمن المرافق وم ،صاروخين خمف مرميي الممعب مما أحدث حفرتين عميقتين شوىتا وجو الممعب

الرياضية التي طاليا العدوان اإلسرائيمي ىذه المرة أيضًا، نادي الجزيرة في وسط مدينة غزة، والذي 

يقدم خدماتو لمرياضيين وخاصة من ذوي االحتياجات الخاصة، كما لحقت أضرار جسيمة بنادي بيت 

 (.www.nawa.psحانون الرياضي وخاصة في ممعب النادي والمبني اإلداري والمسبع. )

: من المعموم أن الشحنات الفمسطينية، يتم إدخاليا عن طريق األردن أو اإلجراءات الجمركية -2

ومن أجل ، سرائيل بكافة المعابرتتحكم إو  الموانئ اإلسرائيمية، ومن ضمنيا مطار "بن غوريون"

عمى سمطة فإنو يتوجب  ،اإلفراج عن المعدات، التي يتم التبرع بيا التحاد الكرة الفمسطيني

والتي تتحكم بدورىا في  المطموبة الجمارك الفمسطينية تزويد سمطة الجمارك اإلسرائيمية بالوثائق

 (.www.pfa.psىذه المعدات. ) مصير

جياض محاوالتو في التحرر،  وعمل االحتالل عمى وضع العراقيل في طريق الشعب الفمسطيني، وا 

بعينيات القرن الماضي، إلى تقميص عدد الفمسطينيين فسعى االحتالل منذ أر والعيش بظروف إنسانية، 

بكل األشكال الممكنة، من خالل القتل، والتشريد، والسجن، واإلبعاد، ولعل أىم ممارسات االحتالل 

 :العدوانية بحق الرياضة الفمسطينية تمثمت بأمور كثيرة أىميا
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 الفمسطينية: مرياضيةل والمعدات منع التنقل والحركة لالعبين والفرق : 4.3.1

الذي جمع أبناء شقي الوطن، شباب خانيونس بطل كأس قطاع غزة، مع أىمي الخميل  عقد المقاء اليام

عمى ستاد الحسين  ،م2016آب  2بطل كأس الضفة الغربية، في إياب كأس فمسطين الذي أقيم في 

من قبل االتحاد ساعة  48وجاء تحديد موعد المقاء بعد تأجيمو  ،بن عمي في الخميل جنوب الضفة

الفمسطيني لكرة القدم، بعد منع سمطات االحتالل اإلسرائيمي بعثة نادي شباب خانيونس من التوجو 

لمضفة الغربية عبر معبر إيريز/ بيت حانون لمالقاة خصمو، األمر الذي أثار حالة من الغضب 

رئيس نادي شباب خانيونس  استيجنحيث  ،واالستيجان لمقرارات اإلسرائيمية بحق كرة القدم الفمسطينية

جميل السعدوني التضييق اإلسرائيمي عمى بعثة النادي، معتبرا أن "األفعال االسرائيمية بحق كرة القدم 

الفمسطينية تشكل خرقا واضحا لقوانين )االتحاد الدولي( الفيفا التي تنظم كرة القدم لتحمل رسالة 

 (.2016 ،بو عامرأنسانية والسالم بين الشعوب". )اإل

المؤسسات الرياضية  من أكثر كان بحاجة إلى تسميط الضوء عميوفي ىذه المباراة  ما حصل

لمتجاذبات السياسية بين القيادة الفمسطينية  أن ممف كرة القدم الفمسطينية كان مسرحاً  حيث، الفمسطينية

فع رئيس االتحاد ، بعد ر م 2015أيار  29أثير ىذا الممف في اجتماعات الفيفا في  فقدواإلسرائيمية، 

الفمسطيني لكرة القدم المواء جبريل الرجوب، البطاقة الحمراء في وجو إسرائيل لممرة األولى، في رسالة 

واضحة أمام المجتمع الدولي إلظيار حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتيا إسرائيل بحق كرة القدم 

 (.2016 ،بو عامرأ).الفمسطينية
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 :ين من الحركةمنع الرياضي :4.3.2

عمل االحتالل عمى منع حركة الرياضيين الفمسطينيين، والحد من تنقميم، خاصًة بين الضفة والقطاع، 

إلى جانب منع الالعبين من السفر مع المنتخبات الوطنية المختمفة لممشاركة في البطوالت الخارجية، 

 اليادفة لمثيل ورفع العمم الفمسطيني في المحافل الدولية.

تنقل  راضي الفمسطينية المحتمةفي األ اإلسرائيمينقاط التفتيش العسكرية، التي يقيميا الجيش  عوتمن

ينعكس عمى صعوبة تجميع العبي المنتخبات  اإلجراءعبين بين المدن الفمسطينية، ما يجعل ىذا لالا

قامة إمى تحاد الفمسطيني لكرة القدم عتجبر سمطات االحتالل االو الوطنية، ويعرقل تدريباتيم، 

 صدار تصاريع دخولإلفمسطيني، وترفض في الوقت نفسو، معسكرات تدريبية لمنتخباتو خارج الوطن ا

لى إالمقيمين في قطاع غزة من الوصول لى جانب منع الالعبين إلالعبين المقيمين خارج فمسطين، 

ما  لألردند التوجو الضفة الغربية، ولم تكتف بتأخير الالعبين وحجزىم لفترات طويمة عمى الحدود عن

 م2004وحتى العام  ،م2002من العام  ن االحتالل منع بدءاً بأ رىاق الالعبين، عمماً إلى إيؤدي 

لى الخارج، لينعكس ذلك بالسمب إعامًا من السفر  35مارىم عن عأ، الذين تقل الشباب الفمسطيني

ت رسمية عمى المستوى االقميمي سيما تمك التي لدييا استحقاقاالمنتخبات والفرق الفمسطينية، العمى 

 .(www.maannews.ps) .والقاري والدولي

ق قادة الحركتين: الرياضية والشبابية، بسبب جراء التعسفي، المقصود والمتعمد، يؤرّ ن ىذا اإلإ

عمى عدم صرار سمطات االحتالل إن إسواء بسواء، ف انعكاساتو السمبية عمى الرياضيين والشباب

 إالال يستطيع أي العب التنقل ، و ع غزةبحرية، بين الضفة الغربية وقطا تنقلالسماح لالعبين بال

ن أو، فينبغي عمى الالعب الفمسطيني جل الحصول عميأع من مكتب االرتباط المدني، ومن بتصري

غير ن يقدم دعوة رسمية، وبعد ذلك عميو االنتظار لمحصول عمى التصريع بمدة أالزيارة و  يوضع سبب
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ريع تكون لو فترة وعند الحصول عمى التص أكثرو أو شير أيام أ 3ما تكون بين  محددة، وعادة

مر الجدير األ خرى لمتجديد، واليدف من ذلك زيادة معاناة الرياضيين،أجراءات إانتياء، وىناك 

ع زيارة الضفة فيتم بناء قطاع غزة عمى تصريأنو في حال عدم حصول أليو إولفت االنتباه  باإلشارة

كان الشخص من غزة، وحصل عمى  فإذامحددة، ويحظر التنقل داخل مدن الضفة،  نةبمديتحديده 

عمى حاجز عسكري في  ذا مرّ إلى غزة، خصوصًا إن من المتوقع ترحيمو إام اهلل، فتصريع لدخول ر 

 www.maannews.ps)).خرىأمدينة أي 

الذين تم رفض منحيم ، من قطاع غزة برز الالعبينأنو من أحيث ، مثمة عمى ذلكوكثيرة ىي األ

بو أ: عاصم م2010العام في لمشاركتيم في لقاء دولي  لى الضفة الغربية تمييداً إتصاريع دخول 

حمد كشكش أر الالعبان الدوليان: مد شبير، واضطـحمد كشكش، ومحأبو جزر، أيياب إعاصي، 

عقاب مشاركتيما في لقاء دولي مع السودان في أشير في أردن مدة ثالثة مد شبير لمبقاء في األـومح

م قبل السماح ليما بالعودة، وانطبق الشيء نفسو عمى عشرات الالعبين، 2011شير حزيران العام 

حاد الكرة عضاء مجمس اتّ أثالثة من  الذين تمت معاممتيم بالمثل، كذلك منع سمطات االحتالل

 .، مقابمة صحفية(2010ضفة. )شبير، إلى الالمقيمين في غزة من الوصول 

والحظ الباحث، بأن الممارسات اإلسرائيمية في ىذا الجانب، كثيرة األوجو، ومتعددة األوجو، فاالحتالل 

عداًء وعداءًة إلى فمسطين، لممشاركة في ماراثون فمسطين الدولي في بيت  23كان قد رفض دخول 

ل الماراثون الذي أقيم بعد ماراثون القدس إلفشا –حسب اعتقاد الكاتب  –لحم، دون إبداء أسباب، وىذا 

 الذي أقامتو دولة االحتالل في القدس

و أية فعالية رسمية أجل المشاركة في أرج، من وكذلك عندما يتييأ الرياضي الفمسطيني بالسفر لمخا

دعاؤه من غزة ويتم است ذا كان الالعبإ:نو يواجو بواحد من السيناريوىات التاليةفإية دعوة، أحتى تمبية 
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ة الحصول عمى تصريع من الجانب ن احتماليإو منتخب في الضفة الغربية، فألى فريق إلالنضمام 

لى الضفة الغربية تبدو ضعيفة، ما يستوجب منو السفر وحده، تمييدا إسرائيمي يخولو بالدخول اإل

ئيمية من السفر عمى سراإللاللتحاق بزمالئو، وىناك احتماالت كبيرة بأن تمنعو نقاط التفتيش العسكرية ا

يتمثل بتأخير الالعبين عمى المعابر وىو احتمال وارد ما يترتب عميو  آخر، وىناك ـسيناريو طالقاإل

 (www.maannews.ps) .عدم التمكن من الوصول في الوقت المناسب لممطار وااللتحاق بزمالئو

سمطات االحتالل  صاريع منلى تإ ات الفمسطينيةي المنتخببعضاء البعثات االجنبية ومدر أ ويحتاج

شير، ألى خمسة إشير صدار التصريع وتأخذ مدة من إتطول فترة  قدلى فمسطين، و إتخوليم بالدخول 

 فقد تم رفض إصدار تصريع لدخول لفمسطين لمحاضر الفيفا المدرب نياد صوقار، والذي كان قادماً 

وبالتالي تم تأجيل  م،2009 في العام  Cبيدف عقد دورة مدربين لمحصول عمى الدرجة ا سيوية

ستوى في "الفيفا" من ، ُمنع السيد "ديفيد بورخا" وىو مسؤول رفيع المم13/5/2012الدورة، وفي 

منية ما دفعو لمحجز عمى ال يوجد وقت كاف لفحص خمفيتو األ نوألى طائرة "ال عال" بحجة إالصعود 

 .(www.pfa.ps) .خرىأطائرة 

تستيدف الحركة الرياضية الفمسطينية تواصمت وتعاظمت، ففي يوم التي  اإلسرائيمية واإلجراءات

داريينصدار ستة تصاريع لالعبين إمنعت سمطات االحتالل م 2/12/2012 عراقيين، اثنان من  وا 

ن يمعب مباراة رسمية ضد فريق الظاىرية الفمسطيني ألجوية العراقي، وكان من المفترض فريق القوة ا

 (صحفيةمقابمة  ،2017)مكي،  .ندية العربيةنافسات كأس األطار مإفي  م4/12/2012يوم 

سيوي السيد "ويندسور جون" وىو مدير تنفيذي االحتالل المحاضر في االتحاد ا  وقد طالت ممارسات

الى  26فترة الواقعة من لى مدينة رام اهلل في الإن يحضر أسيوي، وكان من المفترض تحاد ا في اال

صدار تصريع إباريات لكن سمطات االحتالل رفضت رة لمنظمي المليشرف عمى دو م 2013 -28
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ة في كذلك اضطرت دائرة المنتخبات النسوي ،م13/5/2013بداء األسباب، وفي تاريخ إدخول لو دون 

س أطار تصفيات كإجيل المعسكر التدريبي في ألغاء لقاء ودي، وتإ إلىاتحاد كرة القدم الفمسطيني 

ب المنتخب، ىاني المجدوبة، في بسبب وجود مدر  ،م15/4/2013قررا يوم سيا لمسيدات، الذي كان مآ

، وبعد تسويف م30/3/2013وتم تقديم طمب بتاريخ  ،لى فمسطينإردن بانتظار تصريع الدخول األ

مما يدل عمى العنجيية االحتاللية في التحكم  ،م12/5/2013ومماطمة تم الحصول عميو بتاريخ 

 (aya.psalh) بالرياضة الفمسطينية.

ولمبية الفمسطينية وحرمان عصام مام البعثة األأبوضع العراقيل  م16/8/2016تاريخ بقام االحتالل 

حتجزت سرائيل اإن أولمبية الدولية كما س المجنة األقشطة رئيس البعثة من مغادرة غزة لوال تدخل رئي

مت ببعثة شباب خان يونس قد نك يامأسرائيل قبل ذلك بعدة إوكانت  ،ولمبيةالمالبس الرسمية لمبعثة األ

من  واإلداريينوحرمت العديد من الالعبين  ،ىمي في نيائي كأس فمسطينلى الخميل لمالقاة األإالقادمة 

سرائيل لممطالب الدولية إ وأذعنت ،ن تدخل االتحاد الدولي لكرة القدمأبعد  إاللى الخميل إالوصول 

 (صحفيةابمة مق ،2017مكي، ) جراء المقاء الكرويإبضرورة 

م، أعادت قوات االحتالل اإلسرائيمي، الالعب محمود وادي، عبر حاجز بيت 2016/يوليو/26وفي 

حانون، شمال قطاع غزة، أثناء مغادرتو مع بعثة أىمي الخميل، وىي في طريقيا لمعودة إلى الضفة 

 ( www.kooora.comالغربية، بعد خوض لقاء ذىاب كأس فمسطين مع فريق شباب خانيونس. )

منذ ذلك التاريخ، ورغم محاوالت النادي األىمي المتكّررة عن طريق الجيات الرسمية، لم تستطع 

استعادة خدمات الالعب محمود وادي، في ظل رفض الجانب اإلسرائيمي عبوره إلى الضفة الغربية، 

، 2017اوي، وظمت المحاوالت جارية لغاية كتابة ىذا البحث، لضمو مجددًا لمنادي األىمي. )الحرب

 ( خاصةمقابمة 
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س ىمي القدأن التقى فريق من بيت لحم بعد ا كان فريق عيبال عائداً  م26/8/2016ويوم الجمعة 

, حيث قامت قوات االحتالل المتواجدة عمى حاجز زعترة باحتجازىم ضمن الدوري الممتاز لكرة السمة

فمة ما يشير الى انيم فريق رياضي فريق رياضي ويوجد في الحا بأنولمدة تزيد عن الساعتين, عمما 

وكانت قوات االحتالل قبل ذلك  األخرىالرياضية  واألدواتسواء ما يتعمق بمالبس الالعبين والكرات 

بيومين قد اوقفت لمدة من الزمن طاقم حكام كرة السمة النابمسي العائد الى نابمس بعد ان كان قد حكم 

وابل من قنابل الغاز  بإطالق م27/8/2016 بتاريخ يلقامت اسرائو  ،احدى المباريات في رام اهلل

ر االربعة من المسيل لمدموع باتجاه ممعب فيصل الحسيني الذي كان يحتضن مباراة كرة قدم في دو 

رصاص الطمق الجنود أكما  شباب الظاىرية ومركز بالطة،جمع الذي لقاء ا، بطولة كأس ابو عمار

ت سحابة من الغاز المسيل لمدموع ارضية الممعب ليغادر وقف المباراة بعد ان غطو عمى الجماىير 

 .الجميع وتسود حالة من التدافع بين الجماىير لالحتماء من رصاص االحتالل وحقده

(www.alaraby.co.uk) 

 :سرائيميمن قبل االحتالل اإل الفمسطينيين الرياضييناعتقال  :4.3.3

اعتقال  تجاه العديد من القضايا وخصوصاً ساىمت الرياضة الفمسطينية بتشكيل رأي عام دولي ا

ة دون يئيماسر السجون اإلدخموا سالمي قمقيمية إفريق داريي العديد من العبي وا  فالرياضيين المتواصل 

ي الذي يخول دار حيث ان اكثرىم في االعتقال اإلوعمى رأسيم مؤيد شريم رئيس النادي،  واضحةتيم 

 سجن دون تيمو لفترات تجدد وقد تمتد لسنوات متواصمة.سرائيمي وضع الفمسطيني باللالحتالل اإل

كانوا يمعبون كرة القدم في  طفالً  16سرائيمية ، اعتقمت القوات اإل2013العام  في شير شباط من 

ل العسكري في مدرستيم الواقعة في بمدة "تل" بالقرب من مدينة نابمس، وقد اقتيدوا إلى معسكر االعتقا
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عقاب محادثات مطولة بين مكتب أعنيم في وقت متاخر من الميل، في  فراجبمدة حوارة، وتم اإل

 (www.maannews.net) .سرائيميتباط المدني الفمسطيني والجيش اإلاالر 

العبًا في قرية النبي صالع شمال رام اهلل،  11في سجون االحتالل  فريق كرة قدم كامالً قد تم اعتقال و 

 (www.maannews.net) .م5201مطمع تشرين األول من العام  في

د أيمن ـحد الالعبين الفمسطينيين وىو محمأالسمطات اإلسرائيمية ا ، اعتقمت م2015شباط  12تاريخ بو 

اخميل والذي يعتبر السابع من نادي "بيت أمر" الذي يتم اعتقالو, حيث تم اعتقال ستة العبين قبمو 

األخويين رشيد عوض وعيسى و  ،ومؤيد طومار ،ومصعب إخميل ،ومحمود عوض ،وىيب نمر :وىم

، 2017)مصمع،  .يمر بظروف صعبة، ىبط عمى إثرىا لمدرجة الثانيةمما جعل الفريق عوض، 

 .مقابمة صحفية(

( من سكان عاماً  28اعتقمت قوات االحتالل الرياضي سامي فضل الداعور ) م6/3/2016تاريخ بو 

 .(www.alhaya.ps) مدينة غزة، ويمعب في نادي شباب السموع الرياضي.

، فكان قد خاض العام العربي والدولي سابقاً  الرأيأثارت قضية الالعب الفمسطيني محمود السرسك و 

في إطار  يوماً  96العب منتخبنا الوطني، أطول إضراب مفتوح عن الطعام وبشكل متواصل لمدة 

 .(www.wafa.ps) داري دون محاكمة.واالعتقال اإل تحديو لسياسات االحتالل

يرز العسكري قرب قطاع إبعد أن أوقفتو عمى حاجز  ،م22/7/2009سك قد اعتقل بتاريخ ر وكان الس

غزة،  حينما كان في طريقو لاللتحاق بنادي شباب بالطة الرياضي في الضفة الغربية لالحتراف في 

 (www.wafa.ps) صفوفو كالعب كرة قدم.
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حاد اإلسرائيمي تر رسالة عاجمة إلى االتجوزيف بال رئيسووجو ، و حاد الدولي لكرة القدموقد تدخل االتّ 

اعتقال ىؤالء الالعبين ن إ" :عرب فييا عن قمقو من استمرار اعتقال السرسك وقال بالترألكرة القدم 

 ،سان في ظل عدم تقديمو لممحاكمة"ليو حالة الالعب السرسك ىو انتياك لحقوق اإلنإوما وصمت 

لة اعتقال الالعبين الفمسطينيين، الحكومتو لمضغط بشأن مسي بالتوجو حاد اإلسرائيموطالب بالتر االتّ 

 .(www.wafa.ps) إسرائيل بضمان سالمتيم الجسدية. ومطالباً 

وروبي لكرة القدم رسالة تيديد إلى إسرائيل بإلغاء عضويتيا حاد األرسل ميشيل بالتيني رئيس االتّ أكما 

 الفترةىا لحركة الالعبين الفمسطينيين في عمى الرياضة وتقييد بسبب فرضيا قيوداً  UEFAمن الويفا 

قبمناىم في أوروبا  :"في تصريع لو األخيرة،  وىذا عكس ما تنص عميو القوانين الدولية، وقال بالتيني

)الخالدي، . "ووفرنا ليم شروط العضوية وعمييم احترام رسالة القوانين واألنظمة الرياضية الدولية

2013 ،310). 

 وكان ىذا نصراً  م2012طالق سراح السرسك في العاشر من تموز عام إرائيل سإة قررت وفي النياي

صبع السرسك نموذجًا أوعقب اإلفراج عنو ، بفضل نضال السرسك والتضامن العالمي معو كبيراً 

وتو لحضور مباراة قام نادي برشمونة اإلسباني، بدعحيث  ، وممثل جيد لفمسطين،اً رياضيًا عالمي

ن يتم الجمع بينو وبين الجندي جمعاد أمعب برشمونة "الكامب نو"، عمى م رضأالكالسيكو عمى 

ة ليذه الدعوة الفاضحة لمتطبيع "رفضت االستجاب: ن السرسك رفض تمك المبادرة، وقالأ إالشاليط، 

يوجد طرف كما تعمم، و عمى العكس  ،طرفان متساويانوالمساواة بين الضحية والجالد، فال يوجد ىنا 

التفرقة العنصرية، طرف لديو رابع أقوى العرقي واالحتالل العسكري واالستيطان و  يمارس التطيير

قنابل الفسفور، ناىيك عن الترسانة ودبابات ميركافا و  16يش في العالم مدجج بطائرات فج

 .(www.qudsn.comنووية".)ال
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في طريق برز حاالت االعتقال بحق العبي منتخب كرة القدم عمى جسر الممك حسين وكانت من أ

، م28/4/2014سامع مراعبة بتاريخ اعتقال الالعب ن معسكر تدريبي لممنتخب في قطر، م ةالعود

سرائيمي قام بعمل عده نشاطات حيث قضى ثمانية أشير في سجن مجدو، وفي تحدي لمسجان اإل

 بوتدري، وكان يشرف عمى ، في مختمف الرياضاتوحكماً  ،منظماً ، و باً ، العسرضية في داخل األريا

 ، وفي تحدٍ  معو في قسم آخر في ذلك الوقتسالمي قمقيمية الذي كان معتقالً مؤيد شريم رئيس نادي إ

 لىضم سامع لبعثة المنتخب المتوجية إقرر ونية من قبل المواء جبريل الرجوب فقد لمعنجيية الصيي

رياضيين الفمسطينيين لمحديث عن معاناة الرياضة وال سيوية ليكون سفيراً بطولة األمم ا ستراليا في أ

 (  68، ص:2014، رير بنفسو. )مجمة فمسطين الرياضيباعتباره المس ىذا الواقع الم

سرائيمي منزل العب المنتخب الوطني لكرة السمة حمزة عبد اهلل واقتحمت قوة من جيش االحتالل اإل

ريخ قمو من منزلو بتا( في بمدة فرعون قضاء طولكرم، واخضعتو لمتفتيش الدقيق، قبل أن تعتعاماً  21)

 (www.qudsn.com) .بداع الدىيشة لكرة السمةإم وىو يمعب مع فريق 3/4/2017

 واإلداريينسرائيمي لالعبين ت االعتقاالت من قبل االحتالل اإلالعديد من حاال يضاً أالباحث  دورص

اإلسرائيمية  ،  قامت قّوات الشرطةم24/3/2010في الرياضيين الفمسطينيين عبر سنوات قميمة فقط ف

، وقد تم قصىمن المسجد األ وحرس الحدود باعتقال مدرب نادي إسالمي سموان جمال العّباسي

 .م21/2/2012اعتقالو مّرة أخرى في 

معري، في األ ، ويمعب في صفوف فريق مركزاماً ع 23مد سعدي ابراىيم نمر، ـالالعب مح واعتقل

تم اعتقال الالعب إبراىيم وادي، والذي  م29/9/2012، وفي م2012نياية شير شباط/فبراير العام 

يمعب لصالع جبل المكبر، بينما كان في طريقو إلى بيت لحم لمعب مباراة مع فريقو في دوري 

، قامت قّوة من االستخبارات م23/10/2012وفي  لك،عد ذب ة، وقد تم إبعاده إلى غزّ المحترفين
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رة نادي إسالمي سموان في القدس الشرقّية، وىددت اإلسرائيمية، مدعومة بقّوة من حرس الحدود بمحاص

من  لالنسحابإثر ذلك  عمىأي عضو يشارك في نشاطات رياضية باالعتقال، وقد اضطر النادي 

 (www.maannews.ps). ةدوري الدرجة الثالث

لطمس الرياضة الفمسطينية في القدس الشريف والتضييق عمييا بشتى الوسائل  يضاً وفي محاولة أ

من قبل الشرطة  ،مد أبو صويّ ـحاد الفمسطيني لكرة القدم محتم اعتقال عضو مجمس االتّ ق والطر 

ية نشاطات رياضّية أوقد تم تحذيره من ممارسة وتنظيم ساعات،  6لمدة  29/8/2012في  ةاإلسرائيمي

 في عمى لمشباب والرياضة، تم اعتقاليادة منى بربر، موظفة في المجمس األوالسي في مدينة القدس،

 نشطة رياضية في القدس الشرقية.أخرين بتيمة تنظيم آشخاص أمع  2013العام 

(www.alhaya.ps ) 

قوة مسمحة من الجيش اإلسرائيمي  ، اقتحمتم2013العام  من كانون الثاني/يناير 3في صباح يوم و  

يقة وحشية ثاث والمعدات واالعتداء عمى موظف الصيانة بطر د فيصل الحسيني، وقامت بتدمير األستاإ

قبل اقتياده، بالقوة الغاشمة، إلى مكان مجيول، وسبقت ىذه القوة قوة عسكرية مماثمة كانت ترتدي الزي 

 .المدني وقامت بالتقاط صور لممكان قبل وصول قوة عسكرية اخرى لممكان نفسو

(www.alwatanvoice.com) 

قدم في الضفة الغربية رات العبي كرة العش يضاً أمثمة التي ال مجال لذكرىا وىناك وىناك العديد من األ

 سرائيمي بدم بارد.تصفيتيم من قبل قوات االحتالل اإلسقطوا شيداء وتم  ،وقطاع غزة

 :سرائيميالفمسطينيين من قبل االحتالل اإل التصفية الجسدية لمرياضيين:4.3.4

و أحد الالعبين عامًا، وى 17قتمت قوة من جيش االحتالل اإلسرائيمي الشاب محمـد أبو ىشيش، 

المسجمين في كشوفات مركز شباب الفوار الرياضي، أثناء عودتو من التدريب الجماعي مع الفريق، 
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م 17/8/2016حيث أصيب بعدد من الرصاصات في الصد، أدت إلى ارتقائو شييدًا بتاريخ 

((mshreqnews.net 

د أحياء مدينة البيرة، وكان م، في أح8/8/2014عامًا، بتاريخ  19واستشيد الشاب محمـد القطري، 

مسجاًل عمى كشوفات مركز شباب األمعري، أحد األندية المحترفة حينيا، وىو من الالعبين 

، مقابمة 2014الفمسطينيين الذين التقوا رئيس االتحاد الدولي السابق "جوزيف بالتر" )طممية، 

 صحفية(.

( من إحدى أندية عاماً  19ي جبر )التعاقد من الالعب عدب أبدى رغبتو مركز األمعري قدوكان 

الدرجة الثانية، لكن الالعب قتل برصاص جيش االحتالل خالل مواجيات وقعت بين شبان والجيش 

وقتل الالعبان محمد وعدي خالل  م،10/8/2014تاريخ ب الصييوني في قرية صفا القريبة من رام اهلل

وضد اليجمات التي تشنيا إسرائيل عمى تظاىرات اندلعت في الضفة الغربية تضامنا مع أىالي غزة 

 (al-sharq.com) غزة.

عددًا كبيرًا  الذي أحصى، االتحاد الفمسطيني لكرة القدم حسبما أوضع، والحال أصعب في قطاع غزة

 20إلى  15ما بين ر تقد ،قتموا في غزة نتيجة اليجمات اإلسرائيمية نلرياضيين الفمسطينييمن ا

 قصف في ي ارتقىىم الالعب والمدرب عاىد زقوت الذوأشير  ،ثنينا، من بينيم مدربين رياضياً 

 (www.pfa.ps)  شقة سكنية بجوار شقتو في غزة. االحتالل

عيسى من الخضر في محافظة بيت لحم في الثاني من تموز/ يناير  واستشيد الالعب الدولي زكريا

دما تأكد من استشياده وأنو يعد حتالل إال عنم يخرجو االل، و بعدة أيامبعد خروجو من السجن   2012

ة افي مبار صيب بو داخل سجون االحتالل، وشارك الشييد أخيرة نتيجة مرض السرطان الذي أيامو األ
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عيسى، ) ريحا في تسعينيات القرن العشرين.منتخب فمسطين ومنتخب األردن في افتتاح إستاد أ

 ، مقابمة خاصة(2017

 د الرياضة: مواجهة االنتهاكات االسرائيمية ض4.6

 : وقف انتهاكات االحتالل بحق الرياضيين الفمسطينيين:4.6.1

والشكاوى التي تقدم بيا االتحاد الفمسطيني لكرة القدم خالل  االسرائيمية جميع االنتياكات تم وضع

، مخالفة لكل الموائع وانتياكات اء ما اقترفو االحتالل اإلسرائيمي من جرائمالسنوات الماضية جرّ 

الدولي لكرة القدم 'الفيفا'، حيث استمعت د ة كانت أمام اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاواألنظم

لمرياضة الفمسطينية  ةلب األساسياالمط وكانت ،جميع االتحادات في العالم إلى ما يجري في فمسطين

ال الوفود واستقب الرياضية والحق في إقامة المنشآت الفمسطينيين، لمرياضيينىو ضمان حرية التنقل 

ومنع اعتقال الرياضيين، باإلضافة إلى االنتياك الصريع  واستقبال التجييزات الرياضية، الخارجية،

 فمسطين، حاد اإلسرائيمي ألندية مقامة عمى أراضي مستوطنات غير شرعية تابعة لدولةبإشراك االتّ 

ر من االنتياكات التي يقف وغيرىا الكثي حاد اإلسرائيمي بالمعب في الدوري العام،ويسمع ليا االتّ 

ولذلك فإن قدوم المجنة إلى فمسطين لمراقبة  والمبرر لحدوثيا، اإلسرائيمي في موقف الداعم ليا االتحاد

المسؤولون  قوميوس وفق لوائع وأنظمة الفيفا ىام جداً  أداء اإلسرائيميين واإلشراف عمى تنفيذ القرار

أن ىناك بعض الفرق اإلسرائيمية تستخدم  حيث ،لتوثيقيا بتزويدىا بكل الخروق اإلسرائيمية الرياضيون

وىذا  في مبارياتيا الرياضية أشد األلفاظ العنصرية في المالعب ضد العرب وخاصة الفمسطينيين،

ن مشاركة، و األمر ال يمت لمرياضة بأية صمة فرق المستوطنات الخمسة القائمة عمى مستوطنات  ا 

 شكل خرقاً ي كل ذلك فمسطين في الدوري اإلسرائيمي، عة لدولةإسرائيمية غير شرعية عمى أراض تاب

ذلك فإن  وعمى ضوء قانوني، لمقانون الدولي، ألن كل ما ينتج عن المستوطنات باطل وغير فاضحاً 
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. وال بد من وقف الدولة التي تنتيك ىذه المبادئ وباطمة الفرق التي تعمل في ىذا اإلطار ىي الغية

 (.2-1 ،2015 ،)صبيع

جل منع عنجيية االحتالل وتعامالتيا سات الدولية تدخمت بشكل كبير من أن المؤسى الباحث بأوير 

يجب تكاثف الجيود بشكل أكبر من أجل ذ إ ،ولكنيا ال تكفي ،قانونية مع الرياضة الفمسطينيةالغير 

 .من المؤسسات الرياضية الدوليةسرائيل بما تعيدت بو في الفيفا وغيرىا إلزام إ

 :االسرائيمي قاومة الرياضة الفمسطينية لالحتالل: م4.6.2

 (: 2015 ،: )الرنتيسيعدة مجاالت كما يمي برزت مقاومة الرياضة لالحتالل من خالل

  :نضال فمسطينية جبهة : الرياضة4.6.2.1

 االحتالل،ضد  ةشكال المقاومة المشروعلالحتالل ىي شكل ميم من أ الفمسطينية الرياضية المقاومة

نما ،ةالرياضي الساحة قيام السمطة الوطنية الفمسطينية ودخوليا مع تبدأ ولم النشأة، حديثة تليس وىي  وا 

 "رياضيةال "بالمقاومة تسميتو يمكن ما إلى النياية في أفضت ،تاريخية نضالية تراكمات عمى بناء ىي

ضد  ىأخر  نضالية جبية إلى فمسطين في الرياضة تحويلحيث تم  ،خيرةخاصة في الفترة األ

 ، وُشكمتالعالمية الرياضية المنظومة من إسرائيل لطرد ،ودولي عربي حراكٍ ب أخيرًا، تجسدت ،االحتالل

 نجازوىو إ الفمسطينية، الرياضة بحق اإلسرائيمية واالنتياكات االعتداءات كل ومراقبة لرصد لجنة

 تمكنت لقد ،عاماً  عشرين من أكثر في السياسة، تحقيقو عن عجزت ما «سنين بضع في» حققت

 ومن ترفًا، تعد لم جية من فيي الحواجز، كل كسر من المؤثرة، أدواتيا بمختمف الفمسطينية، الرياضة

 ،لمقاومة االحتالل عاماً  عنواناً  وباتت الجدل، يقبل ال بمنطق العالم، تخاطب أصبحت أخرى جية

 والمنشآت المالعب واستيداف التحتية، بنيتيا تدمير خالل من نشاطيا، من الحد عنوة، يحاول الذي

لى من تنقميم حرية من والحد الرياضيين، اعتقال عن فضالً  اليمجي، بالقصف الرياضية  المالعب، وا 
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 لو وسبق السياسي، المجال في يعمل فالرجل الميادين، كل في دفع الرجوب لمتدخل الدائم الذي األمر

 بالكؤوس فقط ترتبط ال الفمسطينية، رياضةال أن عمى التأكيد دائم وىو األمني، المجال في العمل

 الشعب وكبرياء عظمة عمى والتأكيد الوطنية، األىداف لتحقيق وسيمة ىي ما بقدر واإلنجازات،

 (2015 ،واستقاللو. )الرنتيسي حريتو نيل طريق عمى الفمسطيني،

 السياسية بالرياضة: القيادة اهتمام: 4.6.2.2

 في المقاومين مع جنب، إلى جنباً  تسير الفمسطينية، الرياضية ةالمقاوم كانت المنطق، ليذا وفقاً 

نما المتاحة، الوسائل بكل المشروعة المقاومة، أدوات عن بديالً  ليست فيي الميدان،  أخرى وسيمة وا 

 بما والمقاومون الوسائل، بشتى دبموماسياً  الفمسطينيون الساسة يتحرك ولئن السياسية، األىداف لتحقيق

 ىذا يساند سالحاً  الرياضية، ألعابيم من الرياضيون يتخذ أشكاليا، بمختمف لممقاومة وسائل من ابتدعوه

 أرض عمى رياضية وفوداً  استقبالو لدى قال عباس، محمود الفمسطيني الرئيس أن حتى وذاك،

 لترويض ىاماً  سالحاً  باتت إنيا بل السياسية، تحققو لم ما فمسطين في حققت الرياضة "إن فمسطين:

 عندما ذلك، إلى سبقو عمار، أبو الراحل الرئيس فيما التوجو، ليذا دعمو عمى مشدداً  ،لسياسة "ا

( 1999) العامفي  العربية، األلعاب دورة في العرب، ببرونزية الفائز الفمسطيني، الكرة منتخب استقبل

 ( www.pfa.ps. )«الرياضة في حتى الجبارين شعب نحن: »الشييرة عبارتو قال عندما األردن، في

 أولينا فقد ولذلك الشعوب، توحيد في السياسة سبقت الرياضة "إن قال:قد  «مازن أبو» الرئيسوكان  

 وأكد ،"وعالمياً  عربياً  متداوالً  فمسطين اسم جعل في نجحت أن بعد خاصة، أىمية الفمسطينية الرياضة

 باعتباره السياسي، اإلعالم من أىم الرياضي اإلعالم أن العرب، الرياضيين اإلعالميين وفود أمام

 الفمسطيني، الصف توحيد في السياسة، فاقت الفمسطينية، الرياضة أن إلى الفتاً  الشعوب، إلى أقرب

 الفمسطينية، الرياضية االتحادات بأن مفاخراً  السياسية، الخالفات احتواء في وتوظيفيا األجواء وتييئة
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 الفمسطينيين وحتى( 48) عام المحتمة وفمسطين وغزة دسوالق الغربية الضفة شممت الرياضية، وفرقيا

 بأن اإلسرائيمي، لالحتالل واضحة رسالة إيصال في الفمسطينيون نجع فقد ،الشتات في المتواجدين

 خضم وفي فمسطين، في الجارية األحداث غمرة ففي عزيمتيم، من ينال لن وبطشو، عدوانو

 امتداد عمى االحتالل وآليات لجنود يتصدون المنتفضون، الشبان كان وبينما ،المتتالية اتاالنتفاض

 األمل، يعيدون الفمسطيني، الوطني المنتخب فدائيو كان الشيداء، منيم ويرتقي الفمسطينية، األرض

 وىم تواجدىم، أماكن مختمف في الفمسطينيين وجوه عمى الفرح ويرسمون الفمسطيني، الشعب لجماىير

 وتحدٍ  قوية إرادة قميمي والدولي، وىو ما يعبر عن ى اإلو المست فةفوز المنتخبات المختم يسطرون

 (www.qudsn.ps) .االحتالل ظروف أفرزتيا التي المعيقات، لكل النظير منقطع

 قادرة الفمسطينية، الرياضة وأن المعجزات، تصنع اإلرادة بأن لمجميع، الفمسطيني الالعب ثبتأ لقد 

 ،الفمسطينيون نجع فقد اإلطار ىذا وفي ،المنشود اليدف يقوتحق الصعبة، الظروف كل تجاوز عمى

 ممارسة ومنيا االعتيادية، حياتو في الفمسطيني يمضي بحيث العربية، التجارب بعض استنساخ في

 الكرة منتخب من والعبر، الدروس فاستميموا االحتالل، مقارعة مع جنب إلى جنباً  الرياضية، األنشطة

 لالستعمار الجزائري، الشعب مقاومة ذروة في وعرضيا، بطوليا األرض يجوب كان الذي الجزائري،

 .(2015 ،)الرنتيسي .الفرنسي

 ورياضية ضد االحتالل: ثورية مقاومة: 4.6.2.3

لى يومنا الحاضر كانت الرياضة مسطيني منذ االنتداب البريطاني وا  طوال التاريخ النضالي الف

بنائيا ، فمم تبخل الرياضة الفمسطينية بأجل التحرر الوطنيمة والنضال من أالفمسطينية جزء من المقاو 

الشباب الفمسطيني لى تدمير مة االحتالل الصييوني الذي يسعى إومؤسساتيا ومنشاتيا في سبيل مقاو 
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ن فعالياتيم ونشاطاتيم يوقات كان لمرياضياألحمك بمختمف الطرق ألنيم مستقبل فمسطين، حتى في أ

 و حتى في داخل السجون.ة أبخالل االنتفاضات المتعاق

 في اإلعالمية، وفودلم وقبمة العربية، وغير العربية الرياضية لموفود محجاً  فمسطين، من جعمت الرياضة

 أرض عمى أقيمت التي الثالث، الدولية «النكبة» بطوالت فكانت رياضية، أو وطنية مناسبة كل

 عنوة، الفمسطينيون منيا ُىّجر التي يارالد إلى العودة في الفمسطيني الحق لتأكيد فرصة فمسطين،

 ألرض نتماءواال الوطنية، واليوية الفمسطينية، التاريخية بالرواية التمسك عمى لمتأكيد وطنية ومناسبة

 ،"بالنكبة" البطولة تسمية عمى احتج الذي اإلسرائيمي، لالحتالل يرق لم األمر وىذا واألجداد، ا باء

 لصيقة الفمسطينية، الرياضة وألن التسمية، تمك وراء من بالمضامين حافمةال الرسائل تماماً  يدرك ألنو

 أكثر لمتعرف المشاركة وفود الدول أمام المجال فتع إلى النكبة بطوالت ىدفت فقد بالسياسة، الصمة

 عّبدت فقد عراىا، تنفصم ال والسياسة الرياضة بين التبادلية العالقة وألن الفمسطيني، الشعب نكبة عمى

 أوسع تضامناً  ذلك عن لينتج اإلسرائيمي، لالحتالل البشع، الوجو لكشف الطريق، البطوالت، مكت

سناداً   (2015)الرنتيسي, . السياسية أم الرياضية المحافل في أكان أكبر وا 

 :سرائيميمن سياسة االحتالل اإل نهاء معاناة الرياضة الفمسطينيةإالمطالبة ب  :4.6.2.4 

بتاريخ  بالتر جوزيف اكاديمية في جرى صحفي مؤتمر في الكرة اتحاد رئيس لرجوبا جبريل المواء أكد

 المستوطنات، داخل الرياضي سرائيمياإل النشاط موضوع سيناقش الفيفا مجمس نبأ ،م12/10/2016

 حقوق منظمات مع االتصاالت نم مجموعة وعمل االتحاد من حثيثة متابعة نتيجة ىذا جاء حيث

 والبرلمان "وتش رايتس ىيومن" منظمة المؤسسات ىذه ومن الفيفا، أنظمة مىع الحريصة االنسان

 فيفاوجيت ىذه المنظمات االنتقاد لمو  أفاز، ومنظمة السالم ألجل وروباأ ييود ومنظمة وروبياأل
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 يقوم الذي سرائيمياإل حادلالتّ  ولوجستية مالية مساعدات كونيا تقدم القدم، لكرة االوروبي واالتحاد

   ندية المستوطنات.أ برعاية

 االسرائيمي االنتياك ىو ليس المستوطنات ألندية الدعم تقديمن إ"ذلك بقولو:  إلى الرجوبوقد أشار 

 العمل لورشة لمقدوم الدوليين المحاضرين من العديد منع تم فباألمس ،الفمسطينية الرياضة بحق الوحيد

 كيف يضاً أ الوطن، محافظات بين التحرك من نالالعبي بعض منع لىإ ضافةإ ولمبية،األ قامتياأ التي

 تمارس وفرق نديةأ فييا يوجد التي لممستوطنات المجاورة القرى في الرياضة لعب من ممنوعين بنائنابأ

 يقبل لن نوأ عمى الرجوب وشدد ،"ليم ليست رضأ عمى وروبياأل حادواالتّ  الفيفا مظمة تحت المعب

 ،)زىران سرائيمية بحقيا.ضة الفمسطينية ومنع التجاوزات اإلريافي كل ما ىو لمصمحة ال وسطاً  حموالً 

2016).  

 قضية منيا الفمسطيني، لمموضوع مشابية وىي الفيفا عالجيا التي مثمةاأل من العديدالرجوب عطى أو 

 بمكيالين، الكيل لعدم الفيفا ودعا وروسيا، القرم ةر يجز  شبو وقضية قبرص، وشمال رمينا،وأ ذربيجانأ

 مماأل مع التواصل موضوع وعن ،في فمسطين القوانين بتطبيق يمزميم الدول تمك في القوانين فتطبيق

 لمكانة المتحدة مماأل من توضيحية رسالة طمب لمفيفا العام ميناأل نبأ الرجوب قال حدةالمتّ 

 قال تربال جوزيف نأ لىإ وأشار الدولي، القانون منضي الفمسطينية سرائيمية في األرااإل المستوطنات

 لم ذاإ نوعمى أ وأكد لحمو، الدولية بالقوانين االسترشاد سيتم خالف يأ نبأ لمفيفا، 65 الكونغرس في

 ،)زىران .لمفيفا ممزمة ىي والتي الكأس محكمة لىإ المجوء سيتم نوفإ نديةاأل ىذه بشأن قراراً  الفيفا خذيتّ 

2016).  

ة الدولي ات الرياضيةحاداالتّ مام فمسطين عمى من أجل انض الفمسطينية الرياضية القيادة نضالن إ

من أجل إثبات ىويتو الشعب  يخوضوالذي  الفمسطينيجزء يسير من النضال  إالما ىو  المختمفة،
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أحد ينكر القيمة المعنوية ليذه العضوية التي أتت بعد عناء طويل، ومن  وال، وحقو في تقرير مصيره

أن  حيث ،تحقيقو لعقود لوحدىا ما لم تستطع السياسة يحقق الشعب الفمسطيني أنليا استطاع الخ

  (.72 ،2013 ،)الخالدي .تحرر الشعوبقد الرياضة 

ة نشطة الرياضيعمى منع األ ونياراً  يعمل ليالً الذي االحتالل  سياسات تبرز في نياية ىذا الفصل 

سسات الرياضية ضعاف المؤ إ :، من خالل عده أساليب اليدف منياالفمسطينية ومحاولة منع تقدميا

حاد الدولي لكرة القدم التّ المؤسسات الرياضية الدولية والعربية مثل ا لىوصوليا إالفمسطينية ومنع 

 .حادات والمؤسسات العربية المختمفة، واالتّ ولمبية الدوليةمجنة األ، والالفيفا

الداعم ة الرياضية السياسية والقياد لفمسطيني واإلصرار من قبل القيادةن التحدي اوالحظ الباحث بأ

ختمف الوسائل لمنع االنتياكات راضي الفمسطينية واستخدام ملمعمل الرياضي وترسيخو في األ

تأكيد مفيوم اليوية طار يأتي في إ ،سرائيمية بحق الرياضة الفمسطينية والرياضيين الفمسطينييناإل

والتواصل المستمر مع المؤسسات  والبناء لمدولة الفمسطينية والتي جزء منيا تثبيت المؤسسات الرياضية

 .الدولية
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 الخامس الفصل 

_____________________________________________________ 

  :لرياضية في بناء المشروع الوطنيدور المؤسسة ا

 : المقدمة5.1

الفمسطينية تحقيق األىداف التي تخدم القضية  فيالفمسطينية  الرياضةلمساىمة ىذا الفصل  يعرض

الفمسطينيون عمى  ، وتأكيد قدرةالمشروع الوطني الفمسطينيل بناء جمن أ مثل تثبيت اليوية الفمسطينية

طالع، ىميا المؤسسات الرياضيةأمفة ومن نشاء دولتيم المستقمة ومؤسساتيا المختإ العالم عمى واقع  وا 

الرياضية من  دةقامت بو القياتسميط الضوء عمى ما و االحتالل وجرائمو بحق الشعب الفمسطيني، 

 . م بالرياضة الفمسطينية بشكل عاملمنشات الرياضية واالىتماا قامةمشاركات ومؤتمرات، وا  

طار بناء الدولة وترسيخ المشروع تأتي في إحداث الرياضية التي من األ اً عدد كما يناقش ىذا الفصل 

 نادي برشمونة عمى أرض فمسطين،ال استقبا سيوية، ومن ضمنيا استضافة البطوالت  الوطني،

استقبال الوفود اإلعالمية العربية واألجنبية، تمثيل الرياضيين لفمسطين بالخارج، استضافة المنتخبات 

، وغيرىا من 2019وكأس آسيا  2018التصفيات المزدوجة لكأس العالم في الممعب البيتي في 
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وتثبيت وجودىا من خالل  ،الفمسطينيةبناء الدولة تي ىي بمجمميا تطبيق عممي لوال، المواضيع

 . الرياضة

 تأكيد الهوية الفمسطينية في المشروع الوطني من خالل الرياضة: 5.2

وجود الشعب عمى من خالل المؤسسات الرياضية الفمسطينية ىو مسألة تأكيد الفمسطينية  اليوية تأكيد 

ناضل مطواًل لمحفاظ عمى ات طوال عبر سنو ، فالفمسطيني في مسيرتو السياسية رضوعمى أ الفمسطيني

ىو جزء من تأكيد اليوية  ، ومن ىنا أصبع أي ظيور لييئة أو عنوان فمسطيني دولياً كينونتو

 .جل حقو الوطني في دولة مستقمةمن أ الفمسطينية

 إن الرياضة تعتبر عنصراً شامبين: " جيرومنائب األمين العام األسبق التحاد كرة القدم الدولي ل اقو 

، اإلطارىذا  فيلتعزيز اليوية الوطنية، وىي مدعاة لمفخر، وفمسطين ال تختمف عن البرازيل  ياً رئيس

وبالتالي  ،ويضيف شامبين: " إن كرة القدم والرياضة بوجو عام تسمحان بإظيار العمم الفمسطيني لمعالم

 ( www.aljazeera.netالتأكيد عمى أن اليوية الفمسطينية موجودة". )

ىي عنصر رئيسي في حياة حد اشكال المقاومة السممية لالحتالل، و أالرياضة تشكل  يرى الباحثو 

جماع ما إمور التي عمييا ، وىي من األاتو من مختمف الفصائل الفمسطينيةالشعب الفمسطيني وقياد

 ولى وىي كرة القدم.المعبة الشعبية األ ، وخصوصاً بين الشعب الفمسطيني كمو

يوية الوطنية والعولمة عصام الخالدي في مقالو الرياضة الفمسطينية بين ال كد عميو الدكتورأوىذا ما 

، فمحاولة جل إثبات اليوية الوطنيةأن تاريخ الحركة الرياضية كان بمثابة نضال دؤوب من إ" :بقولو

من الجانب الصييوني دفعت العرب من  م1948التيميش والييمنة عمى الحركة الرياضية قبل عام 

ثباتيا وتجمى ذلك خاصة في فترة األربعينيات  ،عن اليوية العربية داخل الحركة الرياضيةأجل الدفاع  وا 

)الذي تأسس ألول مرة عام  4194حاد الرياضي الفمسطيني في عام خاصة بعد إعادة تأسيس االتّ 
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 نضالياً  واجتماعياً  لمنشاطات ثقافياً  اً ، أما في ظل االحتالل اإلسرائيمي فقد كانت األندية مراكز (1931

فيذه األندية كانت بمثابة قالع ساىمت  ،تعتني باألجيال وتبعدىا عن طريق السوء وتشكل شخصيتيا

  عممت بمجموعيا في الحفاظ ونضالياً  ثقافياً  في العمل الوطني والحزبي والفكري وشكمت بنشاطيا تراثاً 

 .(لكترونيةاإل المدونة، )الخالدي. عمى اليوية الفمسطينية "

دور الرياضة الفمسطينية في الحفاظ عمى  م استمر1994وبعد قيام السمطة الوطنية الفمسطينية عام 

جل بناء المشروع الوطني من أ اليوية الوطنية وترسيخ مفاىيميا في عقول ووجدان الشباب الفمسطيني

 (307، 2013)الخالدي،  ، حيث يعتمد ذلك عمى عاممين ىما:لدولة المستقمةبا

صحيحة وعمى قاعدة صحية فكرية وثقافية  كاز الرياضة  الفمسطينية عمى أسس: مدى ارتأوالً 

، بعيدة عن الفساد والحزبيات ن خالل مؤسسات ذات ىيكمية صحيحةواجتماعية وديمقراطية م

، لعربية والدوليةفي البطوالت االمبدعون فرصتيم الحقيقة في رفع راية الوطن  ليأخذ والمحسوبية

  .ومستفيدة من طاقات وكفاءات الكوادر الشبابية ذات الحمم والتميز

، الحركة الرياضية الفمسطينية إعاقةالدائمة في  الحتاللوالتصدي لمحاوالت ا االستقاللية: ثانياً 

فقاد فقادىا محتواىا الوطني وتشويو تراثيا النضالي وا  وثقتيا  ىويتيا الوطنية ىاومحاولة تيميشيا وا 

، حيث يجب أن تكون األندية والمؤسسات الرياضية قالع لدحر االحتالل عاممة عمى تربية بنفسيا

  .الشباب لمدفاع عن الوطن والعمل عمى تحريره

 تركز ياضة الفمسطينيةر سابقة لمن دعم بالتر رئيس االتحادي الدولي لكرة القدم الفيفا أومن الواضع 

شعب  بأنيمفالمعنوي تمثل في تعاطفو وتفيمو لمعاناة الفمسطينيين  ،عمى صعيدين المادي والمعنوي

 قامةالمساىمة في إما الجانب المادي فتمثل في أن تخفف من معاناتيم، أوعمى إسرائيل  يستحق الحياة

، كما كان سماح بالتر لمدكتور عصام الخالدي بفتع ميمة من قبل االتحاد الدوليبنية تحتية رياضية 

http://www.amin.org/
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دعاءات و عمى العديد من الوثائق تدحض اإللحصول فا أمامو ىو إنجاز بحد ذاتو  نظراً أرشيف الفي

 (307، 2013)الخالدي، . الرياضة الفمسطينيةاإلسرائيمية بشأن تاريخ 

 عاماً  15نو ألمر عظيم بعد : "إي احد تصريحاتو في زيارة لفمسطينجوزيف بالتر ف وفي ذلك يقول

رى المجتمع الدولي يقتفي خطانا باالعتراف بدولة فمسطين". الفمسطيني أن أحاد من اعتراف الفيفا باالتّ 

 ( 14، ص:2014)مجمة فمسطين الرياضي، 

ىمية تحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أثر كبير عمى تأكيد أوكان لمشاركة جوزيف بالتر رئيس اال 

ي حيث قال المواء جبريل سرائيملرياضية في مقاومة االحتالل اإلترسيخ المؤسسات والمالعب ا

ستاد الشييد فيصل في افتتاح إ رن مشاركة جوزيف بالت"إ :عمى ىذا الموضوع معمقاً  ،الرجوب

مجمة فمسطين الرياضي، . )"ا البيتيةعبنة حول االعتراف بمالالحسيني ما ىي إال رسالة واضح

 (  66، ص:2009

 كبيراً  ثراً أ 21/3/2009بتاريخ  سيويمبي ا يلالشيخ أحمد فيد الصباح رئيس المجمس األو وكان لزيارة 

، حيث قال خالل استقبالو من ودورىا في تأكيد اليوية الفمسطينية الفمسطينية، ولمبيةألعمى الرياضة ا

رئيس سالم فياض  .، ودس محمود عباس والمواء جبريل رجوبالفمسطينية ممثمة بالرئي ةقبل القياد

ن تتغير المشاركة ، ويجب ألمبية كانت لرفع العمم الفمسطينيو قة لألن المراحل الساب: "إالوزراء السابق

 از الرياضي والمنافسة الرياضية"،نجلى المشاركة من أجل اإلمجرد رفع العمم إالفمسطينية من 

)مجمة . "سطينيةة الفمسيوي سنقوم عمى تطوير الرياضمبي ا ي: "ونحن في المجمس األولوأضاف

 (  66:، ص2009فمسطين الرياضي، 
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 الرياضةمن خالل  رضهأوجود الشعب الفمسطيني عمى  تأكيد: 5.3

، رضوأي تثبيت الشعب الفمسطيني في ف كبيراً  دوراً تمعب واألنواع شكال مختمفة األالفمسطينية  الرياضة

رضو من خالل الحضور الدائم لمرياضة الفمسطينية في المحافل العربية أعمى وجوده في  والتأكيد

 وىي ودولياً  ولى فمسطينياً ياضة األفي الر  وخصوصاً  ،في مختمف الرياضات الفردية والجماعيةوالدولية 

قميمي عمى المستويين اإل دورىا فمسطينياً حاد كرة القدم الفمسطيني عمى ترسيخ ، حيث عمل اتّ كرة القدم

العربية  والمشاركة في البطوالت الفمسطينية، رضمن خالل استضافة البطوالت عمى األ والدولي

من  ىمية الممعب البيتي لممنتخب الفمسطيني لمعب مع المنتخبات بدالً أعمى  والتأكيدوالدولية المختمفة 

 .قمة ذلك بشتى الطرقر رغم سعي االحتالل لع المعب في الدول المجاورة

 م،1948عام ة الشعب الفمسطيني رى نكبكبذ وكانت ،م15/5/2011بطولة النكبة في فتم تنظيم 

سم البطولة اف ،إلييا والعودةرضو أعب الفمسطيني وتدل عمى تشبثو في تؤكد عمى ىوية الشل جاءتو 

في والفمسطينيين المتواجدين  دام الرياضة من أجل تذكير العالموتاريخيا ىو أكبر دليل الستخ ()النكبة

 ( www.al-ayyam.ps) .بيذا التاريخ أصقاع األرضمختمف 

، وعقد عمى ىامشيا ممتقى من القدس وعربياً  فمسطينياً فريقًا  17بمشاركة انطمقت الُنسخة األولى  وقد 

العرب، وتم تطوير النسخة الثانية لتكون مسابقة دولية تشارك فييا عشرة منتخبات،  لإلعالميين

 م2014النسخة الثالثة من البطولة في العام  وأقيمت، سيوي لكرة القدمحاد ا يفا واالتّ لدى الف ةدومعتم

بسبب منع االحتالل لباقي الفرق من  األردن وسيرالنكا وباكستان رة عمى ثالثة منتخبات وىيمقتص

 (alquds.com. )القدوم

ن الشعب الفمسطيني ولنفي األكاذيب الصييونية بأرضو، ي في أفمسطينالالبطولة لتأكيد حق  وسعت

حفي بالنسخة الثالثة لبطولة في مؤتمر ص، قال رئيس الوزراء رامي الحمد اهللشعب ال وجود لو لذلك 
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إن الحكومة تدعم الرياضة في فمسطين باعتبارىا خير سفير لمتعريف بشعبنا " :م2014النكبة عام 

 ."وقضيتو العادلة في شتى المحافل الدولية، وىي وسيمة إنسانية نسعى من خالليا لتحقيق أىدافنا

(www.wafa.ps) 

 ققد عمّ ف ،عمى نجاحيا اً كبير  اً ثر ىذه البطولة أة لحضور شقاء العرب والصحفيين خاصكان لزيارة األو 

حمد جميل عبد القادر، عمى تواجده في فمسطين لحضور ـردني محاد الصحفيين العرب األرئيس اتّ 

 ية العامة خاصة أنيا تأتي إحياء"إن قوة الحدث نابعة من الناحية المعنو  :الدولية بقولو بطولة النكبة

 (.www.palgoal.com).ي"الفمسطين لمشعب 63لذكرى النكبة 

 حادات الرياضيةحاد الفمسطيني لمكراتيو من االتّ ن االتّ حيث أ ،الكراتيو خرى تبرز لعبةمساىمة أ وفي

في  كبيركان ليا دور فقد  ،الف من الذكور واإلناثمشاركات الخارجية حيث يمارسيا ا في ال النشطة

مين يو بتنظيم من أكاديمية األقصى التي يقودىا الحكم الدولي ألية الثانية لمكراتقامة بطولة القدس الدو إ

من فمسطين  العباً  350وبإشراف اتحاد الكراتيو ورعاية المواء جبريل الرجوب وبمشاركة  ،بشارات

)مجمة االتحاد الدولي لمكراتيو.  وسيا حيث تم اعتماد البطولة ضمن أجندةواألردن وتركيا وبريطانيا ور 

 (  59، ص:2016، فمسطين أولمبيك

 30نتخب الفمسطيني" الفدائي" في المنجاز الفمسطيني الكبير في كرة القدم من خالل فوز وكان اإل 

في كأس التحدي وتأىمو لنيائيات كأس األمم ا سيوية، بمدينة ماليو في جميورية م 2014عام  يارأ

الضفة الغربية وقطاع غزة  في، حيث توحد الشعب الفمسطيني ولى في تاريخو، لممرة األالمالديف

الرئيس  شارأقد و ، أكيد وجود الشعب الفمسطينيجل تمن أ خمف المنتخبوالشتات الفمسطيني 

المستوى الرائع الذي قدمو منتخبنا الوطني، " :حيث قالىذا اإلنجاز لى إالفمسطيني محمود عباس 
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www.the-) ."ة ا سيويةوروح التحدي والتصميم من أجل رفع اسم ومكانة فمسطين في سماء الكر 

afc.com). 

"ىذا أفضل يوم في تاريخ الرياضة  :سيوي قائالً محفل ا النجاز في عن ىذا اإل الرجوبقد عبر المواء و 

وقد جاء التأىل في وقت مناسب ألنو تزامن مع حممة اتحاد الكرة لمدفاع عن  اإلطالقالفمسطينية عمى 

ولمبية الدولية، فنحن متمسكون د الدولي )فيفا( والمجنة األحاحقوق الرياضيين الفمسطينيين لدى االتّ 

 (www.pfa.ps) بمطالبنا المحقة حتى النياية".

كان حاد الدولي لكرة القدم ومسؤولي االتحادات الرياضية الدولية ن زيارات رئيس االتّ من جية أخرى فإ

حاد الدولي لكرة ة االتّ ر داوفد من إ حد المظاىر لدور الرياضة الفمسطينية في المشروع الوطني، فقد قامأ

ار سنوات من الحص 8" برئاسة ديفيد بوخا مدير التطوير بالفيفا بزيارة قطاع غزة بعد القدم "الفيفا

لمناشئين بقيمة  مصغراً  كروياً  ممعباً  20، حيث تم تقديم دعم لبناء الرياضي المفروض عمى القطاع

ممعب فمسطين بعد تدميره من قبل قوات عادة بناء إللف دوالر أ 200مميون دوالر، باإلضافة إلى 

اسي لحركة سماعيل ىنية نائب رئيس المكتب السيم، وقد حرص إ2012اإلسرائيمي في عام االحتالل 

طار التأكيد عمى وحدانية الرياضة واستقالليتيا عمى استقبال ممثل حماس ورئيس الوزراء األسبق وفي إ

نو رغم الظروف السياسية والحصار ، حيث أكد ىنية أمدينة غزةب الشاطئمنزلو بمخيم الفيفا في 

)مجمة فمسطين الرياضي،  .وان إال أن الرياضة ظمت موحدة، ولم تتأثر باالنقسام السياسيوالعد

 (31: ، ص2015

بية مختمفة منيا دورة التحكيم حادات الرياضية المختمفة باستضافة دورات تحكيمية وتدريوقد قامت االتّ 

ولمبية تحت في رام اهلل في مقر المجنة األحاد الفمسطيني بكرة الطائرة ية التي قام بتنفيذىا االتّ سيو ا 

 ( 34، ص:2016ولمبيك، )مجمة فمسطين أ .اشاف الخبير الدولي وليم باردوخ
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ول " التي عقدت ألAول " ىميا دورة المستوى األدورات لممدربين وكان أحاد كرة القدم كما عقدت في اتّ 

ر عبد الجميل، تي بديسيويين الكو ، وحاضر فييا المحاضرين ا م2015ة في فمسطين في العام مر 

، كما كان المدير الفني ردني وليد فطافطةاضر ا سيوي األ، وساعدىما المححمد عمروالقطري أ

سيوي عندما ضر فمسطيني يحاضر عمى المستوى ا ول محاأحمد الحسن ألمنتخبنا الوطني المدرب 

سيوي د ا وشارك الحكم جواد عاصي في دورة االتحا ،”C“في دورة المدربين المستوى الثالث  حاضر

. )مجمة عاصي في كأس العرب لمناشئين بقطر، ومشاركة المساعد فاروق لحكام النخبة بماليزيا

 (  13، ص:2016، فمسطين أولمبيك

ن المشاركة أبعالم الرياضي إلاتو ومتابعتو من خالل عممو في امن خالل قراء وقد الحظ الباحث

مباريات لمبالبطوالت الرياضية الخارجية تطور بشكل كبير، وبدأت فمسطين بحصد النتائج اإليجابية 

دي جانيرو في ريو ولمبياد في أ 20/5/2016المشاركة بتاريخ سيما وفي مختمف الرياضيات وال

، وألعاب وسية، الفر يا السباحة، الجودولعاب منداريين وعده أالبرازيل بأكبر وفد من الالعبين واإل

 يعد رفع اسم وعمم فمسطين في المحافل الدولية تي مساىمة الرياضة الفمسطينية فيثم تأومن ، القوى

 في فعاليات تعتبر األكثر حضورًا ومشاىدة في العالم.  إنجازًا عظيمًا لمقضية الفمسطينية، وخصوصاً 

 هليإ والعودةمسطيني بالوطن شباب الشتات الف جمعالعمل عمى  : 5.4

 ،الجاليات الفمسطينية بالشتات الحفاظ عمى َىَويتيا العنوان الذي تشبثت بوالرياضة الفمسطينية بقيت  

واىتمت  ،كثر الجاليات التي حافظت عمى ىويتيا وثقافتياأالجالية الفمسطينية في تشيمي من تعد و 

يذكر أبناء الجالية  ويشكل نادي بالستينو كياناً ، عشرينالمنذ بدايات القرن  بالشأن الرياضي بشكل كبير

ىم الوظائف التي قام الفريق أومن  الحتالل الصييونيابوطنيم األصمي وقضيتيم النضالية ضد 
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-318، 2013 ،)الخالدي ىي تعريف المواطن التشيمي وأمريكا الالتينية بفمسطين. فييا والمشجعين

319) 

 ،م1978م و 1955وحاز عمى بطولة فمسطين لعامي  ،م1920م عام كرة قدلبالستينو فريق ل تشكّ 

مانويل "عمى الفريق ىو  شير مدرب مرّ أو  ،م1977و ،م 1975وأحرز لقب كأس تشيمي مرتين 

، ويتكون شعار م1991لى إم 1990الفريق من عام  بمدريد السابق الذي درّ  لاير بمدرّ  "بيمغريني

في العاصمة التشيمية  مدرجات الممعب الخاص بووتتمون ، طينيلوان العمم الفمسأمن  لستينوبا فريق

، مما في مبارياتو عمم الفمسطيني دائماً الن الفريق يرفع أالفمسطيني، كما  لوان العممأب يضاً أ سانتياغو

التي تعيشيا الجالية الفمسطينية  يجرةطنية الفمسطينية بالرغم من اليدل عمى تمسك الفريق بيويتو الو 

 (www.palestino.cl )مي.في التشي

من  فمسطينيينالعبين  الفدائي عدةالمنتخب الفمسطيني  وقد شارك في المعب بمختمف البطوالت مع

دجاردو عبد اهلل وليوناردو  شيرىموأأصول تشيمية  روبرتو بشارة وأليكسيس نورامبوينا وروبرتو كاتمون وا 

 (319، 2013)الخالدي، .زامورا

دوالر أميركي بسبب تغيير  1300 لستينو مبمغ اي لكرة القدم بتغريم نادي باالتحاد التشيموقد قام 

 بسبب، م 1/2014/ 21 بتاريخ" في الزي الخاص بيم واستبدالو بخارطة فمسطين 1الفريق لمرقم "

جرى أو  13/12/2016زار الفريق فمسطين بتاريخ و  ،من ىذا العمل استياء الجالية الييودية في تشيمي

 (www.maannews.net) .مع المنتخب والفرق الفمسطينية المحميةعده مباريات 

الرياضية الفمسطينية من  ةولوية التي تولييا القيادعداده ليذه الدراسة األوقد الحظ الباحث من خالل إ

، ولكن االحتالل يمنع بشكل كبير بالوطن ربطياجل التواصل مع الرياضة في الشتات والعمل عمى أ
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راضي الفمسطينية حيث ، وغيرىا والمعب في األلبنان وسوريا والعراق منفمسطينية استضافة الفرق ال

 .المجوء الفمسطينيلمخيمات  ةفي ىذه الدول تابع وعالية المستوىيوجد فرق عريقة 

 الفمسطينية بناء الدولةوأهميتها في  الرياضة : 5.5

م جدًا ألي دولة، ألن الشباب إن بناء مؤسسات الدولة التي تيتم بقطاعي الشباب والرياضة، ىا

باألساس العماد الذي تقوم عميو أي دولة، وىم مصدر نيضة المجتمعات، وتسيم الرياضة في بناء 

الدولة، من خالل توفير البنية التحتية لنشاطات تمثل الدولة، وتعّدىم لممشاركة في البطوالت الخارجية 

ني محمود عباس، ألنو من خالل الرياضة يمكن الدولية، وىذا ما أكد عمى ضرورتو الرئيس الفمسطي

 (www.al-ayyam.psرفع العمم الفمسطيني في المحافل العالمية. )

نية والشعب الفمسطيني عن طريقيا تعتبر االلعاب الرياضية التي يمكن من خالليا لمحكومة الفمسطي

شرات حد مؤ لرياضية أا تعتبر األلعاب اظيار الرغبة في الحياة بشكل طبيعي كباقي الشعوب، كمإ

لعاب الرياضية نجاح النظام السياسي القائم، فالقيادة السياسية تعمل عمى إقناع العالم من خالل األ

، 2013عمدتيا. )قاسم، بناء دولة تمتمك بنية تحتية قوية، وتعتبر الرياضة أىم أعمى قدرتيم عمى 

54) 

من الرياضيين الفمسطينيين كانوا من الشيداء  ن الكثيرأبعداده ليذه الدراسة إوالحظ الباحث من خالل 

 والمعتقمين والجرحى في سبيل بناء دولتيم المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.

عالم الرياضي في فمسطين التي تقوم بتسويق الالعبين وكذلك ىناك أىمية كبيرة لمؤسسات اإل

 من خاللركيز عمى ىذا الجانب ، حيث تم التنية في الداخل الفمسطيني والخارجوالرياضة الفمسطي

فمسطينية وتطوير عمل الصحف ، والقناة الرياضية اللمركز الفمسطيني لإلعالم الرياضيتأسيس ا

 .الحياة واأليام والقدس وغيرىا، ومجالت رياضية مختمفة ةالرياضة مثل جريد باتجاه



  

77 

وفي  ،طينية بشكل عاممحة الرياضة الفمسوقد الحظ الباحث ىذا التطور الكبير الذي يصب في مص 

عالم الرياضي ولما المواء جبريل الرجوب: "إن اإلحاد الفمسطيني لكرة القدم ىذا المجال يقول رئيس االتّ 

تي تتواصل ن يواكب النيضة الرياضية الية في عممية التطوير وبناء الوعي، عميو ألو من رسالة وطن

حتى نستطيع تسويق ، ر التواصل مع مجتمعنافي بناء جسو ن يساىم بنجاح خالل السنوات األخيرة، وأ

اء جسور مع العالم الذي نعيش فيو". )مجمة فمسطين ن دوره يمتد نحو بنأ، كما الالعب والمعبة

 .(4، ص: 2016أولمبيك، 

 المؤسسات الرياضية الفمسطينية في ضويةبناء المشروع الوطني من خالل ع : 5.6
 ئات الدولية والمشاركات الدوليةالهي

 الدولية جميع المؤسسات الرياضيةلى إلى االنضمام إالمؤسسات الرياضية الفمسطينية المختمفة  تسع

، المجنة ولمبية الدوليةمنيا المجنة األو  ،جل تأكيد الوجود الفمسطيني في المحافل الرياضية الدوليةمن أ

وغيرىا من المؤسسات  ،(فيفاال)، االتحاد الدولي لكرة القدم الدولية وىي لرياضة ذوي االعاقة البارلمبية

، وجميع المؤسسات العربية في التحادات الرياضية العربيةامثل  واإلقميميةالرياضية الدولية والعربية 

ميم من  جزء وبأنوبكيانو  إلحساسوامل لمشباب الفمسطيني  نافذةمختمف الرياضات، وىذا يمثل 

 .تمف البطوالت والفعاليات الدوليةمسطيني في مخ، ويعمل عمى رفع العمم الفالمجتمع  العربي والدولي

فينالك المشاركات بالمؤتمرات  ،وال تقتصر المشاركات الخارجية عمى المباريات الرياضية فقط

، وأبعادىاالقضية الفمسطينية  التي تعرف األجانبالتي تغير نظرة عدد كبير من اإلعالميين  اإلعالمية

 عام كانون ثاني 11بتاريخ  وي لالتحاد الدولي لمصحافة الرياضية اجتماع المؤتمر التنفيذي السن مثل

 (صحفية، مقابمة 2017، السقا).ك النمساويةو في مدينة انسبر  ،م 2012
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تعتبر المشاركة الفمسطينية في البطوالت المختمفة بمثابة اعتراف من الدول االخرى المشاركة بشرعية 

قل من دولة نافس باسم منتخبيا الوطني ما ىو ألدولة ان تالدولة الفمسطينية واستقالليا، فال يمكن 

، 2013وبالتالي تؤكد الدول بمشاركتيا مع المنتخبات الفمسطينية اعترافيا بالدولة السياسية )قاسم، 

53) 

حاد تّ واال م،1998في عام  إلى اإلتحاد الدولي لكرة القدم الفيفااالتحاد الفمسطيني لكرة القدم  انضمفقد 

سجمت أول مشاركة رسمية  وقد السمطة الوطنية الفمسطينية، قيامبعد  ،م1998لكرة القدم في  ا سيوي

اتو كانت أول مباري، و م1998لممنتخب الوطني عربيًا في تصفيات كأس العرب التي أقيمت في لبنان 

ىي  الفمسطينية بسبب إجراءات االحتالل التي كانت تعيق الرياضة ،م2008داخل ممعبو المحمي عام 

عمى  ةاول مبار أ، وكانت اد فيصل الحسيني قرب القدسستامام منتخب األردن عمى أالمباراة الودية 

والمنتخب حاد الدولي لكرة القدم ىي بين المنتخب الفمسطيني راضي الفمسطينية معتمده من االتّ األ

 (www.pfa.ps).م1996عام ريحا أستاد إردني بافتتاح األ

بتبيان الحقائق عمى أرض الواقع  يةفمسطينال يضار األفرق الرياضة داخل أىمية استضافة ال نبعوت

 عندما يرى الجدار بعمو اثني عشر متراً  بالدىشةفالزائر لفمسطين يصاب  ،لكشف سياسات االحتالل

تمنع الحركة بحرية والتواصل ما بين المدن الفمسطينية و  ،راضي فمسطينداخل أ تعموه األسالك الشائكة

وىو ما  خالل الحرب العالمية الثانية قيمتازل التي أالمعأو معتقالت المما يذكر الزوار ب المختمفة،

 (www.wafa.ps.)يعزز القناعة لدى الزائر بعدالة القضية الفمسطينية

مع فريق  وروبا وخصوصاً م في مباريات بأ2009طيني في عام مشاركة المنتخب الفدائي الفمس توكان

دىا من سيا من خالل مبارياتو مع تركيا ونيبال والشيشان، وما بع، وفي آجيكيمولينبيك بروكسيل البم
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كثر من يعزز الفخر واليوية الفمسطينية، ويؤكد مشاركات دولية وتحقيقو لكأس التحدي ا سيوي من أ

  (6، ص: 2009، مجمة فمسطين الرياضياه الصحيع.)سير المؤسسات الرياضية باالتج

 كونجرس الفيفا بالبرازيل،فتتاح في ا "محمـد عّساف" فمسطيني محبوب العربوكذلك مشاركة الفنان ال

الباحث عمى المستويات، وىذا ما يؤكد عميو يصال الصوت الفمسطيني عمى أكان لو دور كبير في إ

ناء الدولة دعم المشروع الوطني في التحرر وب جلت الدولية الفردية والجماعية من أىمية المشاركامن أ

  .ةالمستقم

في الدور األول لمتصفيات  ،أول مباراة رسمية عمى أرضو األوليمبيلعب المنتخب الفمسطيني وقد 

ضد ، م 2011ذار عام آ، في التاسع من سيوية المؤىمة لمسابقة كرة القدم بدورة لندن األولمبيةا 

أن ىذه  إال، ينيافي ح األولمبي تصفيات لندن مبكراً المنتخب ، ليودع ، وخسر بركالت الترجيعتايمند

بالتزامن مع بداية طمب  المباراة اعتبرت خطوة جديدة نحو تحقيق حمم الدولة الفمسطينية وخصوصاً 

 .(www.wafa.ps) .فمسطين باالنضمام لمنظمة األمم المتحدة

اة عبارة عن ىذه المبار " :السابق سالم فياض قائالً  الفمسطيني عقب عمى تمك المباراة رئيس الوزراءقد و 

 (273، 2013الخالدي، )."ن نظير فييا عمى أننا دولةأمناسبة أخرى نستطيع 

لتثبت حقيا  الخروج من إطار المباريات الوديةم، 2014و 2013استطاعت فمسطين خالل عامي  وقد

حاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عمى أرضيا وداخل بيتيا، االتّ  لدىفي تنظيم بطوالت رسمية معتمدة 

وانحصرت تمك البطوالت عمى النطاق ا سيوي لغاية  ،الفمسطينيأىمية الممعب البيتي وتأكد عمى 

ن تكون جميع االستحقاقات الدولية داخل االرضي عى االتحاد افمسطيني لكرة القدم أويس تاريخو

حاد غرب آسيا لكرة القدم في االجتماع السادس لمجمعية العمومية في ومنع مجمس اتّ  ،الفمسطينية
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الخالدي، ) .ألول مرة 2013سيا لمناشئين والسيدات عام آستضافة فمسطين لبطولتي غرب احق عمان 

2013 ،275) 

أوليا كان تصفيات  2013استضاف االتحاد الفمسطيني لكرة القدم، ثالث بطوالت دولية في العام و 

كة منتخبات أيار بمشار  25إلى  21المجموعة الخامسة من بطولة آسيا لمسيدات في الفترة ما بين 

 (www.sag.ps) نمار الصين تايبيو إضافة إلى فمسطين.االيند، مي

 ة لبطوالت غرب آســيا لمناشــئينالنســخة الرابعــ م نظم االتحاد الفمسطيني لكرة القدم2013وفي عام 

عمى المنتخب األردني في النيائي  فاز بيا المنتخب العراقي بعد فوزهرض فمسطين أالتي أقيمت عمى 

 كانت البطولة بمشاركة منتخبات األردن واإلمارات والعراق إلى جانب منتخبو  ،إستاد دورا الدوليفي 

تصفيات  راضي الفمسطينيةالتي تم عقدىا في األ وكانت ثالث البطوالت، لمناشئين المستضيف فمسطين

ان ومنتخبنا الوطني المجموعة الخامسة المؤىمة لنيائيات آسيا لمشباب بمشاركة منتخبات البحرين، وُعم

 (www.alhaya.ps) .م 2013تشرين أول  12إلى  8الشاب، وذلك في الفترة ما بين 

س آسيا بأستراليا أكبر اإلنجازات والمشاركات باإلضافة إلى انت مشاركة منتخب فمسطين في كأوك

شار وأ ،م2016في في البرازيل  ريو دي جانيرو ولمبياداألولمبية في ألعاب المشاركة بأكبر وفد في األ

إلى أن مشاركة فمسطين في نيائيات كأس المواء جبريل الرجوب  رئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدم

اتيجي المبني عمى ستر ، وأن اليدف الوطني اإلغير مسبوق ووطنياً  دولياً  تبر حدثاً ستراليا تعآسيا في أ

 (  10ص: ،2014طين الرياضي، ".)مجمة فمسجوىر المشاركة أمام دول العالم تحقق بشكل كبير

، جسيد لمسيادة واليوية الفمسطينيةستراليا انتصار لمكرة الفمسطينية وتالتواجد في كاس آسيا بأ ويشكل

فضل ، ودخل دائرة أمستوى العالممنتخب عمى  100فضل حيث أصبع المنتخب الفمسطيني ضمن أ

 (39، ص:2014)مجمة فمسطين الرياضي، آسيوية.منتخبات  10
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متطور في القارة  لكرة القدم حادتّ طيني لكرة القدم الفدائي بجائزة أفضل افوز المنتخب الفمس نا أكم

تأىل المنتخب م، عقب 2014، عام قيمت في الفمبينالتي أ سيويا سيوية خالل جوائز االتحاد ا 

 :يوي كرة القدم قائالً ساالتحاد ا براىيم رئيس ، وعمق الشيخ سممان بن إستراليايات ا سيوية في ألمنيائ

دي ا سيوي والتأىل إلى س التحيني المتمثل بالفوز بمقب بطولة كألمنتخب الوطني الفمسط"إن إنجاز ا

أماميا نحو انطالقة  ، ويفتع الباب واسعاً ة في مسيرة كرة القدم الفمسطينية، يدشن حقبة جديدسياكأس آ

الفمسطيني  ببطولة كأس التحدي يضع المنتخبن الفوز ستقبل مشرق عمى كافة األصعدة، وألم واعدة

 (5، ص:2014. )مجمة فمسطين الرياضي، في القارة االسيوية" تطوراً  كثرفي مصاف المنتخبات األ

يد العربي واإلقميمي والدولي عمى الصعحادات الرياضة نجازات كبيرة ومتعددة لمختمف االتّ وكان ىناك إ

 :ىميامن أ

، م2012عاب الشاطئية في الصين عام لعمى برونزية دورة األة القدم لكر ب الفمسطيني حصول المنتخ

نجا )مجمة فمسطين  .في نفس العام يرانالشاطئية في إ القدم لكرةز برونزية دورة غرب آسيا األولى وا 

 .(48 :، ص2014 ،الرياضي

حمد قق السباح أحدة وحمارات المتّ ولية لأللعاب المائية في دولة اإلشاركت فمسطين في بطولة دبي الدو 

 ، وحقق السباح حمزة عبدةكم 1داخل المسابع بمسافة لطويمة جبريل فضية السباحة في المسافات ا

. حاد الدولي لمسباحةمن االتّ  ، حيث أن ىذه البطولة معتمدةم50مركز الثالث في سباق الفراشة ال

 (35، ص2016مجمة فمسطين أولمبيك، )

وشاركت  ،م بمشاركة سباحان من غزة2014ة في دبي في عام وشاركت فمسطين بكاس العالم لمسباح

. )مجمة فمسطين بكوريا الجنوبية  بثالثة سباحين ايضا في بطولة االلعاب االسيوية في مدينة انشون

 (36، ص 2016 ،اولمبيك
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 نظمة العالمية لمخيولبانتزاعو عضوية فمسطين في الم ميماً  نجازاً وحقق اتحاد الفروسية الفمسطيني إ

، م2015-2-22بتاريخ  رمفروسية في قطخالل اجتماع االتحاد الدولي ل ECAHOصيمة العربية األ

، ومشاركة الفارس ولندا المحمية لمقفز عمى الحواجزعمى في بطولة ىامي األر الفارس وكذلك مشاركة 

 (38ص  ،2016، )مجمة فمسطين أولمبيكبفرنسا وغيرىا.  "لمدرساج"برو في بطولة العالم  كريستيان

 المؤسسات والمنشآت الرياضيةتأسيس بناء المشروع الوطني من خالل  : 5.7

تكمن في بناء المؤسسات  الفمسطينيةمن خالل الرياضة بناء المشروع الوطن الفمسطيني ن مقومات إ

ودعم الشباب في  ،التي تعمل عمى تنظيم شتى المسابقات التنافسية الرياضية المختمفة آتوالمنش

لقاب وثباتيم عمى أرضيم وتحقيق أحالميم في الحصول عمى األماليم وتطمعاتيم الرياضية آتحقيق 

 .العربية والدولية

القادرة عمى تمثيل  ، والمستمر والمتطور بشكل كبير ن بناء المؤسسات والفرق الرياضيةأحيث  

ريات الدولية في داخل ت والمباالبطوال بإقامةحادات العربية والدولية تسمع فمسطين ىو من جعل االتّ 

تحاد وكان قد حضر رئيس اال، ذلك بسبب االحتاللن كانت محرومة من أراضي الفمسطينية بعد األ

م،  الذي 2011ولى عام ميرلو لبطولة النكبة بنسختيا األ يطالي جيانيالدولي لمصحافة الرياضية اإل

يجب عقد العديد من تمك  بأنو" :ئالً اندىش من طبيعة البناء والتطور في فمسطين، وأكد عقب زيارتو قا

، أما لفرق العالمية والعربية والدوليةالنشاطات الدولية، التي تترك األثر الكبير في نفوس الزائرين وا

لفمسطيني ن الشعب اأر، فيذه الصورة تؤكد معابواجز والمشاىدة الصعوبات والمعيقات خاصة عمى الح

 (288، 2013، . )الخالديع وقت"ن يحصل عمى األمن والسالم في أسر أيجب 

ة، فعند البدء بمشروع بناء إستاد فيصل قدم دعمًا جيدًا لمرياضة الفمسطينيوقدم االتحاد الدولي لكرة ال

الحسيني في الرام، وفقًا لمقوانين الدولية، جمع رئيس "الفيفا" السابق جوزيف بالتر مبمغ مميون دوالر 
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ير دبي، ونصف مميون يورو من الحكومة الفرنسية، باإلضافة من السعودية، ومميون يورو من سمو أم

م، مباراة دولية 2008ألف دوالر من االتحاد الدولي لكرة القدم، وأقيمت في أكتوبر/ 400إلى مميون و

 (.288، 2013ودية أمام المنتخب األردني بحضور "بالتر". )الخالدي، 

ي، بأن االىتمام ببناء المنشآت الرياضية وقد الحظ الباحث، من خالل عممو في اإلعالم الرياض

عادة إصالح المنشآت التي تعرضت لمتدمير من قبل االحتالل، تمت  المختمفة في الضفة والقطاع، وا 

م، فعمل عمى تشييد المالعب، 2008بريل الرجوب قيادة النشاط الرياضي عام جبعد استالم المواء 

لقدم، مما ساىم في إقناع الفيفا والمؤسسات الرياضية والمقّرات لممؤسسات الرياضية، كاّتحاد كرة ا

 العربية والدولية بحق فمسطين في تنظيم واستضافة البطوالت، وتحصيل حق الممعب البيتي.

وتستمر عممية بناء المنشآت الرياضية في المدن الفمسطينية، ويتوقع وجود مشاريع قادمة لتحسين 

ساعدة الجامعات، والمجالس البمدية المختمفة، والتي تضعيا تحت البنية التحتية لمرياضة الفمسطينية، بم

ممعب الجامعة العربية األمريكية في جنين، والذي استضاف  :تصّرف الرياضة الفمسطينية، مثال ذلك

وجامعة النجاح التي استضافت بطولة القدس  م،2015مباراة المنتخب الفمسطيني واألردني عام 

 م.28/11/2014 الدولية لمكاراتيو بتاريخ

 ضافة المؤتمرات والندوات الدوليةاستبناء المشروع الوطني من خالل  : 5.8

حرصت المؤسسات الرياضية الفمسطينية عمى المشاركة في جميع المؤتمرات والندوات الرياضية 

ل مع الشعوب والتواص الحياةحق الشعب الفمسطيني في  تأكيدجل أمن  بشكل كبير العربية والدولية

صرت عمى استضافة العديد من المؤتمرات العممية والرياضية والندوات أ، وكذلك لمجتمعات المختمفةوا

طالعيم عمى الواقع الفمسطيني بشكل عام تحت إجل أكل كبير من الميمة واستقبال الضيوف بش
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سطينية واجو الرياضة الفم، والصعوبات التي تسياسي نتيجة االحتالل االسرائيمياالحتالل والواقع ال

 شكاليا.أبمختمف 

إلى  واألجانبالرياضيين العرب  اإلعالميينجذب  الفمسطينية استطاعت المؤسسات الرياضة وقد

حداث الرياضية، مما يعني نقل اصة بيم ومرافقتيم لتغطية األفمسطين من خالل عقد عدة أحداث خ

 م2012 من العام  أيارففي ، يالدخل الفمسطين من الرسالة الفمسطينية ألوسع نطاق بالعالم الخارجي

وكان اليدف أن يوضع  ،عقد منتدى اإلعالميين العرب في رام اهلل عمى ىامش بطولة النكبة الدولية

اإلعالميون العرب موضع المسؤولية حول القضية الفمسطينية، باإلضافة إلى القضايا األخرى التي 

، دولة عربية 13من  إعالمياً  70من  ، وضم ىذا الممتقى  أكثرمنيا اإلعالم الفمسطينييعاني 

 ( 296 ،2013، )الخالدي معظميم يزور فمسطين ألول مرة، وكان ذلك عن طريق الرياضة

مد جميل عبد القادر، عمى عقد ممتقى اإلعالميين العرب ـحاد الصحافيين العرب محرئيس اتّ  قد عمقو 

اضة الفمسطينية لمعالم أجمع، كونو يعكس ىذا الممتقى الصورة الحسنة عن الري":في فمسطين قائالً 

الرياضة تحظى بمتابعة كبرى في وسائل اإلعالم المتعددة، ألنيا تستقطب عددًا كبيرًا من اإلعالميين"، 

 (  296، ص: 2013 الخالدي،ىذا إلى جانب استضافة إعالميين دوليين وأجانب بشكل مستمر.) 

 ضافة الوفود الرياضية والعربية وخصوصاً عمى استالمؤسسات الرياضية المختمفة  وكذلك عممت 

المنتخبات والفرق العربية والدولية، حيث تعد زيارة نادي برشمونة إلى فمسطين بأنيا زيارة تاريخية 

عوض، مجمة ) .برشمونة تحت مسمى "جولة السالم"أتت زيارة نادي و بالنسبة لمشعب الفمسطيني، 

 (2013اليدف الرياضية، 
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من كال  فمسطينياً  طفالً  40م، حوالي  2013/ 8/ 3 بتاريخمونة اإلسباني شارك نجوم فريق برشو 

في  الدولي استمرت لحوالي الساعة عمى إستاد دورا التدريبات الخفيفة، وقدموا عروضاً   الجنسين

  (www.wafa.ps).ف متفرجلأ 25المدربين المحميين، وأكثر من الخميل، بحضور عدد من 

قال رئيس نادي و  لرئيس الفمسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم،والتقى نادي برشمونة مع ا

إن زيارة الفريق لممنطقة تزامنت مع المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية في " برشمونة ساندرو روسيل:

واشنطن، التي نأمل أن تحقق السالم، وأن أي شيء تستطيع تقديمو برشمونة لتحقيق السالم ستقدمو 

ين رأيناىم في بيت لحم أن يعيشوا بحرية وسالم ألنيم ذوسيل: "نتمنى لكل األطفال ال"، وأضاف ر فوراً 

ذا كان تواجد برشمونة سيفيد تح . قيق السالم فإننا سنتواجد دائما"أمل المستقبل، وا 

(www.alwatanvoice.com) 

 رى غيرم يحممون رسالة أخعمى أنيالرئيس الفمسطيني محمود عباس لرئيس نادي برشمونة، كد وأ

ىذه زيارتكم األولى لفمسطين ولكنكم كل يوم تكونوا في " :قائالً  السالم ي رسالةالرياضة وى الرسالة

أن تزوروننا في بيت لحم مدينة  بيوتنا وكل أبناء شعبنا يتابعونكم عبر التمفاز، ونحن سعداء جداً 

تم بعبق نعوأرجو أن تكونوا قد تم يسة الميدوقد زرتم كن ،المحبة والسالم ميد سيدنا المسيع عميو السالم

 (www.wafa.ps). "السالم األنبياء خاصة سيدنا عيسى عميو

عمى  وحل ضيفاً  ،المنتخب اإليطالي األولمبي لكرة القدم فمسطينزار  م2011عام من  في حزيرانو 

ة قال رئيس المجن، و جرى مباراة قصيرة مع العبين المركزأو ، مخيم عايدة لالجئين قرب بيت لحم

ن تواجد الفريق في المخيم يشكل رسالة لمعالم أجمع بأن كرة إبية اإليطالية ماريو بيسكانتي: "األولم

جل مستقبل أل رسالة لمعالم بضرورة العمل من القدم أداة من أدوات صنع السالم، منا وىي أداة إلرسا
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لشعب فضل ألطفال فمسطين، وأضاف بأن وجودىم ىنا ىو كسر لمحصار المفروض عمى اأ

 (317، 2013، )الخالديالفمسطيني". 

ولى حول مع االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" األ نظم االتحاد الفمسطيني لكرة القدم دورتين بالتعاونو 

في  عالمياضي حاضر فييا المحاضر الدولي "بيكا اودريوزوال" الذي شغل منصب مدير اإلعالم الر اإل

، والثانية حول التسويق والرعاية في المجال ث الرسمي باسمو لعدة سنواتالمتحدو  ،الفيفا االتحاد الدولي

" مستشار رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في اضي وحاضر فييا المحاضر الدولي "ايد كونالري

 (13، ص2016مجمة فمسطين أولمبيك، ).لتسويق والرعايةا

ركة في البطوالت جل المشاأ ت والفرق العربية منفمسطينية العديد من المنتخبالراضي ازار األوكذلك 

ردني عده بي مثل المنتخب األو االتحاد العر أتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من اال ةالرسمية المعتمد

الوحدات والجزيرة  :العربية مثلماراتي والعديد من الفرق المنتخب اإلو ، المنتخب اليمني لمشباب مرات

في المشاركة في البطوالت سيوية الفرق العربية ا والعديد من  ية العراقي،األردنيين، والقوة الجو 

 المختمفة.

 لالحتالل ةالمقاطعالمشروع الوطني لمرياضة الفمسطينية من خالل تثبيت : 5.9

يعد سالح المقاطعة سالحًا فعااًل مؤثرًا في مقاومة االحتالل، وتأكيدًا عمى صحة ذلك، قال الرئيس 

األعمى الرياضي في جنوب أفريقيا "جو إبراىيم"، بأن المقاطعة الرياضية، ليا أثر في  السابق لممجمس

إجبار الدول عمى مناقشة القضايا السياسية، مثمما حصل مع بالده في مواجية نظام الفصل 

العنصري، وأن المحكمة الدولية في الىاي، أشارت إلى أن الجدار الذي أقامتو إسرائيل غير شرعي، 

ليا لألراضي الفمسطينية ليس شرعيًا،  وحينما تصدر سمطة معترف بيا دوليًا مقل المحكمة واحتال

 (.www.aleqt.comالدولية، إعالنًا كيذا، فمن الضروري، االعتراف بو في مجال الرياضة. )
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وقام المسؤولون الرياضيون الفمسطينيون بعدٍد من الخطوات لمحفاظ عمى الحقوق المشروعة في 

الفمسطينية، ومنيا سالح المقاطعة لمشركات والمؤسسات الداعمة لمرياضة اإلسرائيمية، وىذا الرياضة 

 :تسبب في إعاقة الرياضة الفمسطينية، ومن أىم ىذه الخطوات

 :مقاطعة شركة اديداستأكيد الحق الفمسطيني من خالل : 5.9.1

،  م2012سرائيمي في القدس عام أثارت شركة اديداس مشاعر العرب في أعقاب رعايتيا لمماراثون اإل 

مجمس قرر  ولذلك، متنازع عمييا مثل مدينة القدس دعمو بأراضٍ لمكيان الصييوني في  تحيزاً  ظيرتوأ

ديداس واتخاذ سمسمة من أشركة  وزراء الشباب والرياضة العرب بناء عمى طمب فمسطين، مقاطعة 

طالقاإلجراءات بحقيا،   (www.paldf.com) ماراثون القدس لنا. وا 

عمى  معمقاً  لقناة الجزيرة الرياضية المواء جبريل الرجوب، رئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدم شارأقد و 

القرار ىو قرار جرئ يعكس حرص العرب والمسممين عمى مكانة القدس وفمسطين  "ىذا :ىذا الموضوع

من أي طرف اقميمي أو زازي سموب استفأاد العرب وجاىزيتيم لمرد عمى أي ويؤكد عمى مدى استعد

من جانبنا نحن كفمسطينيين سنتحرك لمتصدي لكل من شارك سواء من " :وأضاف الرجوب، دولي"

من حربنا  ءاً ن سالح المقاطعة يعتبر جز أإلى  خالل المالحقة القانونية أو االستيضاح عما حدث، الفتاً 

عة شركة " أديداس" ألن مع االحتالل وىي لغة العصر، لذلك سنسعى من أجل تثبيت قرار مقاط

 (www.paldf.com) .الحرب االقتصادية تعتبر من أكثر الحروب تأثيراً 

 :المطالبة باتخاذ إجراءات عقابية إلسرائيل في مؤتمر الفيفا البرازيل ومقاطعتها :5.9.2

 مسطينيةحاد الفمسطيني لكرة القدم ووزارة الخارجية الفما بين االتّ  توحدت الجيود الفمسطينية وخصوصاً 

يل في كونغرس الفيفا سرائإجل المطالبة بفرض عقوبات عمى أ، من بإشراف مؤسسة الرئاسة الفمسطينية

تشكيل لجنة مشتركة ما بين االتحاد الفمسطيني لكرة  ، حيث تمم12/6/2015و11بتاريخ الذي عقد 
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عد في حشد التأييد لمبرازيل عمى ىامش انعقاد كونجرس الفيفا، لتسا توجيتالقدم ووزارة الخارجية 

، الدولي لخطوة فمسطين القادمة بمساءلة وطرد إسرائيل من عضوية االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"

حاد ووزارة الخارجية ترتكز عمى أن يكون تصويت ثمثي ستراتيجية ما بين االتّ إتم وضع خطة و 

ن يتم عمل تحركات في كافة األعضاء لصالع فمسطين، من أجل طرد إسرائيل من عضوية الفيفا، وأ

دول العالم خاصة في أوروبا تقوم بالضغط عمى إسرائيل ومحاولة حرمانيا من تنظيم البطوالت الدولية، 

إضافة إلى أن تكون ىناك تظاىرات في البرازيل قبل وخالل عقد اجتماعات كونغرس الفيفا، خاصة 

 ائيمية بحق الرياضة الفمسطينية.من الجالية الفمسطينية لممطالبة بوقف االنتياكات اإلسر 

(www.wafa.ps ) 

وسحب المواء الرجوب طمب تجميد عضوية إسرائيل من االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، خالل 

قميمية ودولية، وتعيد إسرائيل بالتوقف عن  اجتماع الجمعية العمومية لمفيفا، بسبب ضغوطات عربية وا 

يقاف الخروقات.اعتداءاتيا عمى الرياضة الفمسطين  ية، والسماح بحرية الحركة لمرياضيين، وا 

ومن خالل ىذا الفصل، ناقش الباحث، دور المؤسسة الرياضية في بناء المشروع الوطني الفمسطيني، 

والعمل عمى تأكيد حق الشعب الفمسطيني في العيش وممارسة النشاطات الرياضية ضمن إطار 

 لمساىمة في بناء الدولة الفمسطينية المستقمة.القوانين واألنظمة الدولية، من أجل ا

في بناء المؤسسات الفمسطينية استكمل الرئيس محمود عباس ما بدأه الشييد الرمز ياسر عرفات  وقد

الرجوب من خالل المؤسسات  ، وعمل المواءالدولة المستقمةكمال المشروع الوطني وبناء من أجل إ

راضي األمر عمى عمى ترسيخ ىذا األ ،م2008في العام  الرياضية المختمفة التي استمم قيادتيا

ل الرياضية لى مختمف المحافضية الداخمية والخارجية والدخول إمن خالل المشاركات الريا الفمسطينية

كد عميو وىذا ما يؤ  ،شتيا بشكل تفصيمي خالل ىذا الفصلمور التي تم مناقالدولية وغيرىا من األ
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، فيي فوق السياسة وفوق الجغرافيا لرياضة ىي رسالة ىادفة لكل الناسا" :ود عباس بقولو مـمح الرئيس

(، وىذا ما 2، ص2016، )مجمة اولمبيك فمسطين ".جل والمرأةر روقات في الجنس بين الوالتحزبات والف

رياضة ن قناعاتنا بان البقولو: "إ حاد الفمسطيني لكرة القدمرئيس االتّ  الرجوبالمواء  يضاً أكد عميو أ

 وطني ووسيمة لتحقيق أىدافنا، يتطمب بناء إنسان ضمن أسس وطنية وموضوعية وقيمية مشروع

 (  4، ص2016، )مجمة أولمبيك فمسطين ".القانوني المحمي والقاري والدوليمقرونة ومحكومة بالبعد 

جل عمى أىمية بناء المؤسسات الوطنية من أ حاول الباحث من خالل ىذا الفصل تسميط الضوءو 

الفمسطينية وبناء المشروع الوطني المستقل المتحرر من االحتالل  الوطنية عمى اليويةالتأكيد 

االسرائيمي الذي يسعى يشتى الطرق من اجل منع قيام الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس 

توى الشرف واليات التحدي التي يقوم بيا الفمسطينيون والمقاومة السممية بواسطة الرياضة عمى المس

 .المحمي واإلقميمي والدولي من اجل المحافظة عمى الحقوق الفمسطينية المشروعة
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 :نتائج الدراسة

دور المؤسسة الرياضية ىمية أنيا تؤكد عمى راسة من المواضيع الميمة لمبحث ألان موضوع الد

راضي الفمسطينية ألالمشروع الوطني الفمسطيني عمى االفمسطينية في مواجية سياسات االحتالل وبناء 

 رضو المحررة.أعمى  رامةشباب الفمسطيني وحقو بالعيش بكجل الأمن 

 هم النتائج التي توصمت اليها الدراسة:أوفيما يمي سنقوم باستعراض 

اعم لمعمل الرياضي وترسيخو في السياسية والرياضية الد ةن التحدي واإلصرار من قبل القيادإ (1

سرائيمية بحق الرياضة ختمف الوسائل لمنع االنتياكات اإلمراضي الفمسطينية، واستخدام األ

طار تأكيد مفيوم اليوية والبناء لمدولة الفمسطينية والتي جزء ، يأتي في إوالرياضيين الفمسطينيين

 .منيا تثبيت المؤسسات الرياضية والتواصل المستمر مع المؤسسات الرياضية الدولية المختمفة

في  ةالحفاظ عمى حقوقيم المشروعجل أمسطينية باستخدام عدة طرق من الرياضية الف ةلقياداقامت  (2

سرائيمية لمرياضة اإل لمشركات والمؤسسات الداعمة ةسالح المقاطعىميا ومن أالرياضة الفمسطينية 

 ديداس وغيرىا.مثل شركة أ ينيةخير الرياضة الفمسطأوالتي تسببت في ت

حداث تنظيم األ اعمى بناء دولتيم فاستطاعو  نو فمسطينيالبقدرة  الرياضة الفمسطينية مؤخراً  تارتبط (3

 وأسسواوعقدوا المؤتمرات  قميمي والدولي،فة، ودخموا الوسط الرياضي اإلالمختم الرياضة والبطوالت

، وبالرغم من االحتالل خالل فترة البحث التحتية الرياضة كنظرائيم من الدول الكاممة السيادة يةالبن

ومنع الوفود  الالعبينت واعتقل آالرياضية الفمسطينية، فدمر المنشالنيضة عاقة تقدم إالذي حاول 

 .من حرية حركة الالعبين وحد   اضي الفمسطينية،إلى األر  من القدوم
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واصمت تفاالحتالل  سياسة واجيةالمتاحة لم األدواتاستخدام ب الرياضيةالحركة الفمسطينية  قامت (4

االحتالل  توقاوم ،تدويل قضية الرياضة الفمسطينية عممت عمىو  ،الرياضيالمجتمع الدولي مع 

محاولة فرض العقوبات عمى و لممجتمع الدولي  االحتاللنشر انتياكات  بمختمف الطرق التي منيا

 .إسرائيل

م 2008ي منذ العام في فترة البحث أ وخصوصاً  ،في المؤسسات الفمسطينية كبيراً  ىناك تطوراً  (5

 الرياضات، وخصوصاً في مختمف البطوالت الدولية لمختمف حتى تاريخو، من خالل المشاركات 

  لعبة كرة القدم.

جل ، من أالمدن في الضفة الغربية وقطاع غزة لرياضية المختمفة في جميعقامة المنشآت اإ (6

، وتثبيت الوجود الفمسطيني عمى أرضو الشباب الفمسطيني وتمبية رغباتو استيعاب احتياجات

 .ميسرائيومواجية االحتالل اإل

مسطينية استكمل الرئيس محمود عباس ما بدأه الشييد الرمز ياسر عرفات في بناء المؤسسات الف (7

  .كمال المشروع الوطني وبناء الدولة المستقمةمن أجل إ

من خالل المؤسسات الرياضية المختمفة التي استمم قيادتيا في العام الرياضية  القيادة تعمم (8

ضية راضي الفمسطينية من خالل المشاركات الريااأل م، عمى ترسيخ ىذا األمر عمى2008

 .لى مختمف المحافل الرياضية الدوليةالداخمية والخارجية والدخول إ

قطاع غزة التطور في الرياضة الفمسطينية يتركز بشكل أكبر في الضفة الغربية بالمقارنة مع  (9

ت الرياضية عمى المنشآ لسياسي الفمسطيني واالعتداءات اإلسرائيمية المتكررةبسبب الواقع ا

 والرياضيين في القطاع.
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في الضفة  بالواقع السياسي كبيراً  ارتباطاً  بحث مرتبطتطور الرياضة الفمسطينية خالل فترة ال (10

رائيمية بحق سية لمنع االعتداءات اإللالرياضية عمى تجنيد المؤسسات الدو  الغربية، وقدرة القيادة

 .و التقميل منياالرياضة الفمسطينية أ

رضو عمى تثبيت الشباب الفمسطيني في أ تعمل المؤسسات الرياضية الفمسطينية المختمفة (11

 منعو من اليجرة.و 

لى توظيف الرياضة في خدمة السياسية الخارجية لمدولة تسعى القيادة السياسية الفمسطينية إ (12

 سطين.الفمسطينية، والحصول من خالليا عمى الشرعية الدولية واالعتراف الدولي بدولة فم
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 :التوصيات

 تتمثل توصيات الدراسة بما يمي:

ثر الرياضة في بناء الدولة الفمسطينية والتحرر ة األبحاث التفصيمية في موضوع أالعمل عمى زياد (1

 .الوطني من االحتالل

 .ة الفمسطينيةيجل زياده الدعم الدولي لمقضعن موضوع الدراسة من أالعمل عمى عقد مؤتمر دولي  (2

ت بيجل تثمن أالمشاركات الرياضية الفمسطينية ولمختمف االتحادات الرياضية  عمى زيادة العمل (3

 الحق الفمسطيني في بناء دولتو المستقمة.

في المناطق البعيدة  وخصوصاً  ،ة المختمفةيت الرياضعمى استمرار العمل في بناء المنشآالعمل  (4

 .(Cعن وسط المدن، والمناطق المصنفة )

ة تطوير اإلعالم الرياضي التابع لممؤسسات الرياضية، من خالل التشبيك مع العمل عمى ضرور  (5

 .لراىنالمؤسسات اإلعالمية العالمية، لنقل الصورة عن الوضع ا

العمل عمى إنشاء دائرة عممية تابعة لممؤسسات الرياضية، ىدفيا كتابة ونشر األبحاث، والتقارير  (6

 المية.العممية المحكمة في المجالت العربية، والع

العمل بشكل ضروري عمى منع فرص أكبر لمخبراء الرياضيين الفمسطينيين، واألكاديميين  (7

 الرياضيين، إلدارة الواقع الرياضي الفمسطيني.
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http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-20-50/about-palestine-football.html
http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-20-50/about-palestine-football.html
http://www.pfa.ps/index.php/2011-08-15-07-20-50/about-palestine-football.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/10/140904.html
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 ،الموقع االلكتروني ،فريق النبي صالع الكروي يقبع في سجون االحتالل :خباريةوكالة معا اال .29

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=812291 

ر، دوال1300وكالة معا، بسبب خارطة فمسطين االتحاد التشيمي يغرم فريق بالستينو  .30

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=667156 

وكالة االنباء والمعمومات الفمسطينية، "وفا"، وفعميا السرسك  .31

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=134978 

وكالة االنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، 'الفيفا': استمرار اعتقال الالعب السرسك انتياك لحقوق  .32

 اإلنسان

http://www.wafa.ps/arabic/index.php/index.php?action=detail&id=133136 
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%D9%83%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-

%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/ 

 

 

 

 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=157987
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=153933
http://www.atlassport.ps/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/
http://www.atlassport.ps/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/
http://www.atlassport.ps/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/
http://www.atlassport.ps/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/
http://www.atlassport.ps/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/
http://www.atlassport.ps/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/
http://www.atlassport.ps/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-16069/


  

112 

 :المالحق

 :االتحادات الفمسطينية الرياضية المندرجة تحت إطار المجنة األولمبية الفمسطينية: 1ممحق رقم  

سنة  اسم االتحاد الرقم
 سيسأالت

نضمام اال 
 لالتحاد العربي

االنضمام 
 سيويلالتحاد اآل

االنضمام 
 لالتحاد الدولي

1 
االتحاد الفمسطيني لكرة 

 القدم
 م1998 م1998  م1928

 م1980 م1976 م1975 م1964 االتحاد الفمسطيني لكرة اليد 2

3 
االتحاد الفمسطيني أللعاب 

 م1987 م1987  م1964 القوى

 م1964 م1972 م1980 م 1947 كمةاالتحاد الفمسطيني لممال 4
 م 1985 م 1973 م 1974 م 1973 االتحاد الفمسطيني لمكاراتيو 5

6 
االتحاد الفمسطيني 

 م 1982 م 1982 م 1979 م 1979 لممصارعة

 م1984 م1975 م1972 م1972 االتحاد الفمسطيني لمجمباز 7
 م2000 م2009 م1998 م1998 االتحاد الفمسطيني لممبارزة 8

9 
االتحاد الفمسطيني لمووشو 

 كونغ فو
   م1996 م1995

10 
االتحاد الفمسطيني لمسباحة 

 م2000 م2000 م2000 م1993 والرياضة المائية

11 
االتحاد الفمسطيني 

 م2000 م2000 م1998 م1995 لمتايكوندو

12 
االتحاد الفمسطيني لكرة 

     السمة

13 
االتحاد الفمسطيني لمطب 

     الرياضي

     تحاد البريدجا 14
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15 
االتحاد الفمسطيني لكرة 

     الطائرة

16 
االتحاد الفمسطيني لبناء 

     األجسام

 االتحاد الفمسطيني لمشطرنج 17
    

 االتحاد الفمسطيني لمجودو 18
    

19 
االتحاد الفمسطيني لرفع 

     األثقال

20 
االتحاد الفمسطيني لمسيارات 

     ائيةوالدراجات النارية واليو 

21 
االتحاد الفمسطيني لمكيك 

     بوكسينغ والمواي تاي

22 
االتحاد الفمسطيني لمبيمياردو 

     والسنوكر

 االتحاد الفمسطيني لمفروسية 23
    

24 
االتحاد الفمسطيني لكرة 

     الطاولة

االتحاد الفمسطيني لمشراع  25
     والتجديف

االتحاد الفمسطيني لمقوة  26
     يةالبدن

 تم تجميع ىذه المعمومات من قبل الباحث
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 مالعب كرة القدم الدولية في االراضي الفمسطينية: :2ممحق رقم 

 نوعية االرضية االتساع التاسيس المدينة الممعباسم  الرقم

 عشب صناعي 8000 م2008 البيرة ممعب ماجد أسعد 1
 عيعشب صنا 3000 م2006 طولكرم ممعب امجد غانم 2
 عشب صناعي 5000 م1950 نابمس استاد نابمس 3
 عشب صناعي 18000 م2011 الخميل -دورا ممعب دورا 4
 عشب طبيعي 15000 م 1996 اريحا استاد اريحا 5
 عشب طبيعي 6000 م 2003 غزة استاد المدينة الرياضية  6
 عشب طبيعي 2000 م2012 غزة ممعب بيت الىيا 7
 عشب صناعي 7000 م1940 الخميل استاد الحسين بن عمي 8
 عشب صناعي 7000 م2008 القدس -الرام استاد فيصل الحسيني 9

 

 تم تجميع ىذه المعمومات من قبل الباحث
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