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هذا التقرير هو حصيلة النتائج التي توصلت إليها مثانية تقارير مختلفة 

جاءت كلها يف إطار دراسة حول السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع 

يف لقاءات كرة القدم الدولية، واسرتاتيجيات التعامل معها والحد منها.

تهدف هذه الدراسة املنجزة لفائدة جامعة قطر إىل تجميع املعطيات 

لهذا البلد يف إطار االستعدادات لتنظيم نسخة 2022 لكأس العامل لكرة 

القدم، كام أن هذه الدراسة ذات أهمية كربى بالنسبة إىل املامرسني 

للعبة، وصانعي السياسات، واألكادمييني وكل املهتمني بسالمة الجمهور يف 

تظاهرات كرة القدم.

RAND Europe  هي منظمة بحثية مستقلة غري ربحية تهدف إىل 

تحسني السياسات وعمليات صنع القرارات يف الشأن العام من خالل 

البحث والتحليل. وقد أعد هذا التقرير وفق معايري الجودة ملؤسسة 

 .RAND
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نود أن نشكر املشاركني يف املقابالت التي أجريناها عىل ما قدموه من 

وجهات نظر ورؤى ثاقبة ألعضاء فريق البحث.

 كام يود املؤلفون أن يتقدموا بخالص الشكر وعظيم االمتنان إىل األستاذة 

الدكتورة مريم املعاضيض )Mariam Al Maadeed( والدكتورة سوزان 

حامد )Suzanne Hammad( من جامعة قطر عىل دعمهام خالل 

مختلف مراحل البحث، كام نود أن نعرب عن شكرنا ملراجعي ضامن 

الجودة يف مؤسسة RAND Europe وطاقمها عن املراجعة القيمة بداية 

باملسودات األوىل لهذا التقرير.

 اآلراء الواردة يف هذا التقرير تعود إىل مؤلفيه، كام أن أي أخطاء محتملة 

هي من مسؤوليتنا.

شكر وعرفان
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 1   مقدمة:

سوف تصبح قطر سنة 2022 أول دولة يف منطقة الخليج تستضيف 

كأس العامل وعىل الرغم من أن الدولة قد سبق لها أن نظمت العديد 

من التظاهرات الرياضية الدولية إال أنه من املتوقع أن يجلب كأس العامل 

2022 عددا مهام من املشجعني من مختلف أنحاء العامل أكرث من أي 

وقت مىض.

إن ضامن سالمة املتفرجني والسكان املحليني والالعبني والعاملني عىل 

تنظيم الحدث من أكرب التحديات التي تواجه أي بلد منظم. تشكل 

السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع بني جامهري املتفرجني واحدا من 

أكرب التهديدات ألمان واستمتاع املشاهدين باألحداث الرياضية، ففي 

الوقت الذي قد يظهر أن مباريات كرة القدم املحلية والدولية هي عىل 

العموم سلمية فإن إمكانية العنف يف أوساط املشجعني تبقى واردة بقوة، 

ولعل أحداث كأس أوروبا 2016 بفرنسا والتغطية اإلعالمية التي رافقتها 

أكرب دليل عىل ذلك. فأهم جزء من تنظيم كأس العامل يرتبط مبنع العنف 

والسلوكيات املعادية للمجتمع وكذا ضامن إمكانية التعاطي معهام 

بشكل فعال.

كلفت جامعة قطر مؤسسة RAND Europe  بإجراء دراسة بحثية 

حول العنف والشغب يف األحداث الرياضية الدولية. ففي إطار 

االستعدادات لتنظيم كأس العامل 2022 ارتأت السلطات القطرية رضورة 

االستفادة من األبحاث املنجزة يف هذا اإلطار حول طبيعة العنف وأسبابه 

يف األحداث الرياضية األخرى وذلك الستخالص الدروس والتوصل إىل 

املامرسات الصحيحة للحد من أخطار الظاهرة والتعامل معها عىل النحو 

األمثل. ميكن تلخيص أهداف هذه الدراسة يف استكشاف ييل:

 ما طبيعة السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع؟ وما مدى . 1

انتشارها بني جمهور املشاهدين والحضور يف األحداث الرياضية 

الكربى وخاصة مباريات كرة القدم الدولية؟

ما هي العوامل املرتبطة بهذه السلوكيات )وبالضبط ما مدى . 2

ارتباط استهالك الكحول بالعنف( وما طبيعة هذا االرتباط؟

ما هي املقاربات التي تم اعتامدها للتعاطي مع العنف ومحاولة . 3

الحد منه؟

إىل أي مدى أثبتت هذه املقاربات فعاليتها؟. 4

 ما هي التوصيات املحددة التي ميكن استخالصها بناء عىل تلك . 5

النتائج يف التخطيط لتنظيم كأس العامل قطر 2022 وما هي آفاق 

البحث املستقبلية؟

لقد بحثنا هذه األسئلة ضمن مثانية تقارير ركزت عىل وصف النتائج 

والسياسات انطالقا من مجموعة من األنشطة البحثية. فالشكل رقم 

1 يوضح مختلف املعطيات عن هذه الدراسة واألسئلة البحثية التي 

تتناولها. وقد جاء هذا التقرير لتأكيد أن نتائجنا قد جاءت عىل أساس 

هادف كام أنها يف متناول صناع السياسات واملخططني املسؤولني عن 

تنظيم مختلف املسائل املتعلقة بكأس العامل 2022.
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يجمل هذا التقرير املوجز النتائج واألفكار املستخلصة من مثانية تقارير، 

ويربز الخطوات التالية املحتملة استنادا إىل نتائج البحوث.

وجاءت بقية التقرير عىل النحو اآليت:

القسم 2 يقدم ملحة عامة عن مناهج البحث املستخدمة يف الدراسة. 

ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل بشأن املنهجية املستخدمة ينظر ملحق 

هذا التقرير.

ويعرض القسم 3 نتائج هذه الدراسة يف عالقتها بسؤال البحث 1 )ما 

هي طبيعة العنف وانتشاره باعتباره سلوكًا معاديًا للمجتمع يف أوساط 

السكان الذين يشاهدون املناسبات الرياضية الكربى ويحرضونها، وخاصة 

مباريات كرة القدم الدولية؟( وسؤال البحث 2 )ما هي العوامل التي 

ترتبط بهذه السلوكيات وما هي طبيعة هذا االرتباط؟(.

ويعرض القسم 4 االستنتاجات املتعلقة بسؤال البحث 3 )ما هي 

املقاربات التي اتخذت ملنع هذه الترصفات والحد منها؟( وسؤال البحث 

4 )وما مدى فاعلية هذه املنهجيات؟(

القسم 5 يوفر ثالث رسائل مفتاحية للدراسة ككل لتنفيذها يف قطر، 

تناول سؤال البحث 5 )ما هي التوصيات املحددة من النتائج التي ميكن 

أن تستخدم يف قطر يف التخطيط لكأس العامل عام 2022, وهل هناك 

فرص إلجراء املزيد من البحوث؟(، ويقرتح سبال لجعل استخدام األدلة يف 

الفرص التي يتيحها كأس العامل 2022.

الجدول 1. التقارير التي أنجزتها هذه الدراسة وأسئلة البحث التي تسعى إىل معالجتها
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التقارير التي أنتجتها الدراسة

  
التقرير 1: استعراض بعض الدراسات األكادميية الدولية عن السلوكيات العنيفة واملعادية 

للمجتمع يف فعاليات كرة القدم والعوامل املرتبطة بهذه السلوكيات.

  
التقرير 2: استعراض املؤلفات األكادميية حول التدخالت الرامية إىل منع العنف 

والسلوكيات املعادية للمجتمع واالستجابة للشغب يف فعاليات كرة القدم ومدى فعاليتها.

  
التقرير 3: تحديد نطاق السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع يف مباريات كرة القدم يف 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

  
التقرير 4: دراسة حالة حول املستويات املختلفة لفوىض املشجعني يف مدينتني مضيفتني 

خالل بطولة كأس األمم األوروبية 2016م.

  
التقرير 5: دراسة حالة عن مقاربات منع السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع 

واالستجابة لهام يف بطولة كأس العامل روسيا 2018.

    التقرير 6: دراسة حالة بشأن دور الكحول يف البطوالت الدولية لكرة القدم.

  
التقرير 7: دراسة حالة عن دور املتطوعني يف مجال السالمة العامة خالل املناسبات 

الرياضية الكربى.

  
التقرير 8: دراسة حالة للنظر يف إمكانية محاكاة سلوك الجامهري يستخدم يف قطر خالل 

بطولة كأس العامل لكرة القدم 2022

     التقرير 9: تقرير تلخييص
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لقد اعتمدت هذه الدراسة عىل مقاربات منهجية قوية لالستفادة 

من كل األبحاث األكادميية السابقة وكذلك تجارب وخربات املامرسني 

والخرباء األكادميني وممثيل جمعيات املشجعني وباقي املعنيني. وقد 

سلكنا يف معالجة األسئلة األساسية البحثية ثالث طرق أساسية:

املراجعات الشفافة واملنهجية لألبحاث األكادميية مبا فيها تلك التي 	 

مل تنرش بعد رسميا )التقرير 1 و2(، وكذلك مراجعات الوثائق شبه 

الرسمية ملصادر السياسات واإلعالم.

إجراء 35 مقابلة مع خرباء وأطراف قطرية ودولية.	 

دراسات حاالت لتعميق استكشاف مواضع محددة بهدف 	 

استخالص الدروس املمكنة لدولة قطر. لقد استند اختيار مواضيع 

دراسة الحالة عىل الثغرات التي وردت يف املراجعتني األوليني. كام 

كان التشاور مع جامعة قطر واملعنيني اآلخرين يف قطر بهدف 

تحديد االهتاممات التي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة بالنسبة 

إىل العاملني عىل التخطيط لتنظيم كأس العامل قطر 2022 وما 

بعدها.

تضمنت الدراسة أربع مراحل ما بني ترشين األول )أكتوبر( 2017 وكانون 

األول )ديسمرب( 2018 )الشكل رقم 1(. توجد تفاصيل أكرث حول منهجية 

الدراسة يف امللحق A من هذا التقرير كام أنها تعرض للتفاصيل لكل 

واحد من التقارير الثامنية.

سعت الدراسة إىل تحليل األدلة املرتبطة بالخليج واملنطقة العربية، لقد 

ارتكزت غالبية املعلومات الواردة يف الدراسة عىل السلوكيات العنيفة 

واملعادية للمجتمع يف منطقة أوروبا. ووعيا بالخصوصية الثقافية والدينية 

واالجتامعية لقطر فقد عرضت الدراسة الحالية لألسئلة املتعلقة بتعميم 

األدلة حول الظاهرة. وقد اتُخذت الخطوات الدقيقة للتأكد من أن 

كل املعطيات واملعلومات املجمعة متعلقة باملنطقة )مثال البحث عن 

معلومات يف مصادر عربية وإجراء مقابالت مع خرباء من املنطقة(. فكام 

هو موضح أدناه، فإن مصادر املنطقة تبقى محدودة وهذا ما أُخذ بعني 

االعتبار عند تحديد الدروس املستفادة بالنسبة إىل قطر 2022 وكذا 

لألبحاث املستقبلية .

تعترب هذه الدراسة األوىل من حيث تجميع األدلة حول السلوكيات 

العنيفة واملعادية للمجتمع يف أحداث كرة القدم الدولية وتقييمها 

بشكل نقدي، وذلك انطالقا من مجموعة متنوعة من املصادر املتاحة 

للرأي العام. تقدم هذه الدراسة مجموعة من املساهامت الرئيسية 

بالنسبة إىل مجال البحث عموما وإىل منظمي كأس العامل خصوصا.

تعد هذه الدراسة، –يف حدود علمنا- أول محاولة ملراجعة مجال 	 

البحث األكادميي حول ظاهرة السلوكيات العنيفة واملعادية 

للمجتمع يف أحداث كرة القدم الدولية وتجميعه  من خالل 

التقارير املنشورة. وتعترب هذه الخطوة مهمة؛ إذ إنها تسّهل تقديم 

تقييم واضح ملا هو منجز ومكامن النقص يف هذا اإلطار.

وتوفر هذه الدراسة تقييامً نقدياً لجودة األدلة البحثية، وبالتايل 	 

أهميتها بالنسبة إىل املسؤولني عن استضافة أحداث كرة القدم 

الدولية. وتتجاوز هذه الدراسة ما أُنجز من أبحاث، بل إنها تقوم 

بتقديم تقييم حول مدى تقديم البحث لنتائج موثوقة، ودرجة 

وجاهة مناهج البحث وإمكانية أن تشكل قاعدة مرجعية لصانعي 

القرارات والسياسات.

إن هذه الدراسة ال تكتفي بالوقوف عىل املصادر والوثائق، بل 	 

تقدم رؤى رئيسية مستقاة من الخرباء الدوليني. وعموما، فإن 

البحوث السابقة املنشورة حول هذا املوضوع يف املجالت األكادميية 

أو التقارير البحثية تبقى محدودة. تتناول الدراسة هذه الثغرة 

من خالل جمع املعلومات واآلراء من مختلف األفراد ذوي الخربة 

املبارشة بتخطيط أحداث كرة القدم الدولية وإدارتها.

وعىل حد علمنا، فإن هذه الدراسة هي األوىل من نوعها التي 	 

تناقش مدى ارتباط قاعدة األدلة الحالية مبنطقة الخليج. لقد ناقش 

فريق البحث املعلومات الكافية يف كل من التقارير التسعة املنتجة، 

مبا يف ذلك هذا امللخص، وذلك بهدف تحديد إمكانية تطبيقها من 

لدن منظمي قطر 2022 وأيضا قيمتها يف توفري معلومات بخصوص 

التخطيط ألحداث كرة القدم الرئيسية يف املنطقة بصفة عامة.

وتبقى الثغرات املتعلقة بشح املعلومات والبيانات من أهم نقاط 

ضعف الدراسة. وتبقى نسبة املعلومات الكمية املتاحة عموما حول 

طبيعة الظاهرة ومدى شيوعها يف أوساط الجامهري محدودة للغاية )عىل 

الرغم من أنه من املرجح أن البيانات غري العامة ذات الصلة قد جمعتها 

وكاالت تنفيذ القانون أو هيئات أخرى(. هناك أيضا النزر القليل نسبيا 

من الدراسات البحثية التجريبية التي تخترب أسباب السلوكيات العنيفة 

واملعادية للمجتمع ودوافعهام يف أحداث كرة القدم. كام أن هناك ندرة 

يف الدراسات التي تُقيّم فعالية آليات االستجابة لهذا السلوك بطريقة 

فّعالة، فقد ركَّز البحث الذي أجري أساسا عىل مباراة أو منافسة واحدة 

وهكذا فإنه من الصعب تعميم نتائجه. وكام أرشنا إىل ذلك سابقا فإن 

هناك شّحا يف املعلومات املتعلقة مبنطقة الخليج.

تلخص األقسام التالية من هذا التقرير الخالصات املجمعة من كل النتائج 

الواردة يف هذه الدراسة فيام يتعلق بكل أسئلة البحث الرئيسية. 

2 منهج الدراسة ونقاط القوة والضعف
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الشكل 1. مراحل الدراسة البحثية

املرحلة 1: الفحص

14 مقابلة مع األطراف املعنية 	 

من داخل قطر.

3 مقابالت مع خرباء دوليني 	 

يف سلوك مشجعي كرة القدم 

وممثلني عن وكاالت دولية معنية 

إلنفاذ القانون.

نطاق مرشوع مصقول ومعدل.
التقرير 1: مراجعة الدراسات األكادميية

املنجزة حول العنف والسلوكيات املعادية 

للمجتمع يف لقاءات كرة القدم والحد منها 

والعوامل املرتبطة بها.

التقرير 2: مراجعة الدراسات األكادميية الدولية 

حول التدخالت بهدف التعامل مع العنف 

والسلوكيات املعادية للمجتمع يف مباريات كرة 

القدم والحد منها ومدى فعاليتها.

املرحلة 2: تحديد خارطة األدلة

تقييامن رسيعان لألدلة والرباهني عىل	

املستوى الدويل وتجميع نقدي لألدلة 

املتوافرة وتقييمها

التقرير 9: تقرير تلخييص.

املرحلة 4: خالصة متعددة الجوانب

تحليل نتائج مختلف التقارير	

من 1 إىل 8 بهدف تحديد 

الدروس والرسائل الشاملة.

التقرير 3: مراجعة العنف والسلوكيات املعادية للمجتمع يف 

لقاءات كرة القدم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

التقرير 4: دراسة حالة حول مختلف مستويات اضطراب 

املشجعني يف مدينتني مختلفتني خالل بطولة أوروبا 2016.

التقرير 5: دراسة حالة حول مقاربات التعاطي مع العنف 

والسلوكيات املعادية للمجتمع والحد منهام يف كأس العامل روسيا 

.2018

التقرير 6: دراسة حالة حول دور الكحول يف منافسات كرة 

القدم الدولية.

التقرير 7: دراسة حالة حول دور املتطوعني يف الحفاظ عىل 

سالمة الجامهري خالل اللقاءات الرياضية.

التقرير 8: دراسة حالة حول إمكانية منذجة سلوك الجامهري 

ميكن اعتامده يف كأس العامل قطر 2022.

املرحلة 3: استكشاف موضوعي عميق

مراجعة تقييمية لألدلة عىل العنف والسلوكيات املعادية	

للمجتمع يف مباريات كرة القدم يف املنطقة

خمس دراسات حالة تركز عىل مجموعة من القضايا	

املقدمة يف التقريرين 1 و2 حول مدى ارتباطها 

بالتخطيط لقطر 2022 وقد اعتمدت عىل:

أبحاث موسعة بهدف تحديد املراجع والوثائق املتاحة.	

16 مقابلة مع رشيحة واسعة من الخرباء.	 
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يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلنا إليها فيام يتعلق باألسئلة البحثية 

1 و2:

1. ما هي طبيعة السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع وما 

مدى انتشارها بني مشاهدي األحداث الرياضية الكربى وحارضيها 

وال سيام مباريات كرة القدم الدولية؟

2. ما هي العوامل املرتبطة بهذه السلوكيات وما هي طبيعة هذا 

االرتباط؟

 هناك ندرة يف البيانات املنهجية حول انتشار السلوكيات العنيفة 

للمشجعني كام هو الشأن بالنسبة إىل العوامل املرتبطة بهذا النوع 

من السلوك. يسعى البحث املحدد يف التقرير رقم 1 إىل تقديم أدلة 

حول أحداث أو حاالت معينة من شغب املشجعني مام يصّعب إمكانية 

الوصول إىل فهم عميق سواء لدرجة انتشار السلوكيات العنيفة واملعادية 

للمجتمع يف مباريات كرة القدم أو العوامل املرتبطة بها.

فبالنسبة إىل دوافع السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع يف مباريات 

كرة القدم، تشري األدلة املتاحة إىل غياب عامل واحد مسؤول عن 

ذلك. وعىل الرغم من محدودية هذه األدلة فإن مراجعتنا األولية يف 

)التقرير 1( قد جمعت وقدمت تقييام نقديا لألبحاث حول السلوكيات 

العنيفة واملعادية للمجتمع التي شهدتها بعض أحداث كرة القدم مثل 

العنف اللفظي، وتخريب أمالك الغري والشغب واالعتداء عىل اآلخرين. 

كام حاولنا أيضا استكشاف العوامل التي ارتبطت بهذه السلوكيات بني 

مشجعي كرة القدم والتي تشمل:

تأثري الكحول، الذي قد يكون عامالً مساهامً يف السلوك العنيف 	 

واملعادي للمجتمع، عىل الرغم من أن العالقة السببية بني الكحول 

والشغب غري واضحة.

العوامل النفسية الداخلية والخارجية، مثل تدفق األدرينالني 	 

واإلحساس بالحظوة لدى املشجعني عرب هذا السلوك، وعدم القدرة 

عىل ضبط املشاعر واألحاسيس.

املنافسات الرياضية التي ثبت أنها تزيد من درجة العدوانية بني 	 

املشجعني.

العوامل االجتامعية والسياسية، مثل ارتفاع نسب البطالة والقمع 	 

والتوترات العرقية والقومية.

العوامل املكانية، خاصة وأن أعداًدا كبرية من مشجعي كرة القدم 	 

قد ينتقلون إىل املدن املستضيفة ملباريات كرة القدم ليس بنية 

حضور املباراة، بل بهدف التجمع يف األماكن العامة مع باقي 

املشجعني.

العوامل املرتبطة باألوضاع واألجواء التي تجرى فيها املقابالت، 	 

مبا يف ذلك أي يوم من أيام األسبوع تقام املباراة، ومكانها ووقت 

انطالقها وكذا حجم الجامهري الحارضة.

ردود فعل املشجعني عىل املباراة مثال، أداء الفريق عىل أرض 	 

امللعب وأسلوب لعبه، باإلضافة إىل النتائج املتوقعة من كل مباراة.

دة  ومع كل هذا، فإنه رغم أن الدراسات التي ُحّددت تعترب عوامل ُمَحدِّ

لسلوك املشجعني، فإن األدلة املتاحة تدعم فكرة أنه ال يوجد عامل واحد 

ميكن أن يكون مسؤوالً عن السلوك العنيف أو املعادي للمجتمع عند 

جمهور أحداث كرة القدم. وباألحرى غالبا ما تكون هناك عوامل متعددة 

تتفاعل فيام بينها يف تحديد ذلك السلوك. 

إن األدلة حول مدى انتشار السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع 

ودوافعهام يف مباريات كرة القدم يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا خالل البطوالت الدولية يبقى جد محدود. وكام هو موضح يف 

التقرير 1، فإن أغلب األدلة املتوافرة حول أحداث كرة القدم ذات ارتباط 

بأوروبا وباملنافسات املحلية ال الدولية. ومبا أن األدلة عن منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا تبقى محدودة جدا، فإن فريق البحث قد أجرى 

مراجعة إضافية، مستخدًما عمليات بحث باللغة العربية واإلنجليزية يف 

قواعد البيانات األكادميية والدراسات غري الرسمية وكذا البيانات اإلعالمية 

من املنطقة. كام اعتُمدت عتبة أدىن يف إدراج األبحاث املرتبطة باملوضوع 

من حيث الجودة. )تقرير 3(. ورغم أن هذا االستعراض قد قدم بعض 

املعلومات اإلضافية إال أن قاعدة األدلة العامة تبقى غري منظمة. كام 

أن طبيعة انتشار دوافع العنف ومداها تختلف حسب املناطق رغم أن 

املوضوعات املتعلقة بهذه السلوكيات قد ُحددت انطالقا من املعلومات 

الخاصة بكل منطقة )التقرير 1 و2(، مثل اإلحباطات السياسية والبطالة 

والتنافسية )انظر أدناه(.

هناك نقص يف األدلة التي قد متكن من استخالص استنتاجات قوية حول 

دور الكحول يف التأثري عىل سلوك املشجعني يف أحداث كرة القدم يف 

املنطقة. إن األسئلة حول استهالك الكحول يف األحداث الرياضية الدولية 

كانت مرتبطة بأنشطة البحث املدرجة يف التقرير 1 و3 و6. فلم ترش 

أي من هذه التقارير إىل معلومات مرتبطة باملنطقة، بل سلطت الضوء 

عىل التفاوت الكبري بني جميع أنحاء املنطقة فيام يتعلق بتوافر الكحول 

واستهالكه يف املناسبات الكروية وكذا توقعات املشجعني من مختلف 

أنحاء العامل فيام يتعلق بتوافر الكحول. ويتطرق التقرير 6 إىل أهمية 

االختالفات الثقافية يف تباين املواقف تجاه الكحول عرب البلدان وهذا ما 

قد يحد من قابلية نتائج هذه التقارير.

 

3  طبيعة السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع ومدى انتشارها والعوامل املرتبطة بها. 
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يجمع هذا القسم النتائج التي توصلنا إليها فيام يتعلق باألسئلة البحثية 

3 و4.

3. ما هي املقاربات التي اُعتُمدت للتعاطي مع هذه السلوكيات 

والحد منها؟

4. إىل أي حد أثبتت هذه الطرق فعاليتها؟

لقد اعُتمدت مجموعة من االسرتاتيجيات للتعاطي مع السلوكيات 

املعادية للمجتمع يف مباريات كرة القدم. وُحدد قدر كبري من املعلومات 

حول املقاربات املعتمدة للتعاطي مع شغب الجمهور ُوضحت يف التقرير 

2. جمعنا هذه املقاربات يف أربع فئات ونوقشت مبزيد من التفصيل 

أدناه:

تنظيم املكان -مثال تجهيز املالعب بالكامريات، وترتيبات أماكن 	 

جلوس املتفرجني.

تنظيم األحداث – مثال تدبري نقل املشجعني يف أوقات قبل انطالق 	 

املباراة.

مقاربات عمل رجال األمن- مثل السياسات القامئة عىل الحوار 	 

واالتصال بني فرق الرشطة. 

القوانني والسياسات والرشاكات - مثل فرض عقوبات كبرية عىل 	 

املتسببني يف أعامل الشغب، والتعاون مع روابط املشجعني.

إن األدلة عىل فعالية هذه التدخالت ليست قاطعة. فمعظم املعلومات 

التي ُحددت قد قدمت وصفا ميكن اعتامده بوصفها اسرتاتيجيات وقائية 

إال أنها لن تسمح باستخالص نتائج حول ما إذا كان لها فعال تأثري وقايئ 

يف خفض العنف. فقد قدمت املراجعة دليالً عىل فعالية مجموعة فرعية 

من التدخالت. فمن ضمن الدراسات املعنية، عانت  غالبيتها من قيود  

منهجية. وهكذا فإن نتائجها ال ميكن أن يعتمدها بالرضورة أصحاب 

القرار فيام يخص اسرتاتيجيات تنظيم كأس العامل يف قطر 2022 أو 

بطوالت أخرى. فمن ضمن كل الدراسات الواردة يف هذا املرشوع فإن 

أربع منها فقط استندت إىل تصميم منهجي قوي نسبيا. 

ويبدو أن استخدام كامريات املراقبة، وترتيبات النقل اإللزامية 

للمشجعني وضبط أوقات انطالق املباريات، تعترب عنارص فعالة يف الحد 

من العنف والسلوكيات املعادية للمجتمع. تعد هذه اإلجراءات إجراءات 

فعالة يف الحد من الشغب والفوىض، عىل الرغم من أن الكامريات األمنية 

ونقل املشجعني قد ناقشتها دراسة واحدة فقط يف حني أشارت دراستان 

اثنتان إىل النتائج الفعالة لضبط وقت انطالق املباريات )مبكرا(.

دراسة حالة حول منذجة الجمهور )تقرير 8(

من ضمن املواضيع التي وردت يف مراجعة األدلة )تقرير 1 و2( نجد تأثري العوامل املكانية يف تحديد سلوك الجمهور؛ فاألدلة الواردة من 

املراجعات تشري إىل أن اسرتاتيجيات ضبط الجمهور التي تستهدف هذه العوامل قد تكون فعالة يف الحد من العنف والشغب.

إن واحدة من الوسائل التي ميكن أن يستخدمها مخططو الحدث وغريهم من املعنيني هي منذجة سلوك الجامهري. هذه الوسيلة تقوم عىل 

أساس محاكاة واسترشاف حركة املشاة باستخدام برامج النمذجة املتخصصة، والتي ُتّكن من التعرف عىل االختالفات الثقافية والفردية والبيئية 

يف كيفية انتقال الناس وحركتهم يف املجال. بحثنا دراسة الحالة حول استخدام منذجة سلوك املشجعني بهدف اإلبالغ عن التصميم املادي لألماكن 

العامة مثل مالعب كرة القدم ومحطات النقل العام وإدارة األشخاص وتسيريهم والحشود داخل هذه األماكن.

 جاءت دراسة الحالة املشار إليها عىل إثر مقابالت مع خمسة خرباء دوليني يف النمذجة ومراجعة مدققة للمؤلفات األكادميية واألدبيات املنظمة 

وغري املنظمة املرتبطة باملوضوع بهدف تفحص األدوات والوسائل الناجعة وإمكانية تطبيق النمذجة إلدارة جمهور قطر 2022، عىل سبيل 

املثال تطبيق النمذجة يف املناطق التي من املتوقع أن تعرف حضور مشجعني من مختلف التقاليد والثقافات والذين قد يتجمعون يف مناطق 

املشجعني ومحطات النقل العام. ميكن استخدام مثل هذه املقاربة السترشاف وتدبري سلوك الجامهري بشكل قد مينع العنف والسلوكيات 

املعادية للمجتمع. 

4   التعامل مع العنف والشغب يف مباريات كرة القدم ومحاولة الحد منه
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تبدو أساليب املراقبة املبنية عىل الحوار والتواصل مع املشجعني واعدة. 

توصلت حوايل 15 دراسة )التقرير 2( إىل أن أساليب الرشطة األمنية 

التي تحاول إقامة عالقات محرتمة و فعالة مع املشجعني. إال أنه رغم 

أن النتائج املتحصلة من كل هذه الدراسات تسري يف االتجاه نفسه، فإن 

األدلة ترتكز أساسا عىل املالحظات واملقابالت النوعية التي تقوم أساسا 

عىل عدد محدود من املباريات واملشاورات. إضافة إىل ذلك فإن األدلة 

املقدمة يف دراسة الحالة حول العنف يف بطولة أوروبا 2016 )التقرير 4( 

تشري إىل أن قوات الرشطة أيضا تحتاج إىل تكتيكات متنوعة وموارد كافية 

باإلضافة إىل استعداد لتوسيع نطاق أنشطتها إذا تطلب األمر ذلك.

تتوفر أدلة متنوعة حول فعالية حظر دخول مالعب كرة القدم و/ أو 

سفر املشجعني األكرث خطرا يوم املقابلة. يشري  املشاركون يف املقابالت 

)ال سيام من ممثيل جهات إنفاذ القوانني( ضمن دراسة حالة كأس أوروبا 

2016 يف فرنسا )التقرير 4( وكأس العامل روسيا 2018 )التقرير 5( إىل 

أن عوامل الحظر أثبتت فعاليتها يف الحد من الشغب. إال أن التحليالت 

الكمية للمعطيات املتوافرة مل تؤكد أي عالقة وثيقة بني إجراءات الحظر 

والتقليص من نسبة العنف والسلوكيات املعادية للمجتمع.

مل تظهر مخططات تسجيل املشجعني عىل أنها ذات أهمية يف اثنتني 

من الدراسات إال أنها قد أسهمت بحسب الخرباء يف سالمة تنظيم كأس 

العامل روسيا 2018. مل تجد دراستان منهجيتان قويتان من بريطانيا 

وإيطاليا )التقرير 2( أي أثر يف التخفيف من نسبة العنف والشغب 

بسبب املخططات التي تتطلب تسجيل املشجعني قبل أن يشرتوا 

تذاكراملباريات. إال أن أدلة من شهادات مشاركني يف املقابالت يف دراسة 

الحالة حول روسيا 2018 )التقرير 5( تشري إىل أن نظام بطاقة تعريف 

املشجع التي ارتبطت بالتأشرية السياحية للزوار األجانب أثبتت فاعليتها 

يف التعرف عىل مثريي الشغب ومنع ولوجهم إىل املالعب وبالتايل تقليل 

خطر العنف والفوىض خالل البطولة.

مل يثبت أن حظر الكحول بصفة قطعية له تأثري يف الحد من السلوكيات 

العنيفة واملعادية للمجتمع يف مباريات كرة القدم. ومل تصل أي واحدة 

من الدراسات الثالث الواردة يف هذه املراجعة إىل تحديد أي تأثري إيجايب 

ملنع حيازة الكحول واستهالكه يف املالعب أو منعه يف املدن أو خالل 

التنقل بني املالعب عىل التقليل من نسبة العنف والشغب يف املالعب 

)التقرير 2(. هذه الخالصة تعززها النتائج املتوصل إليها من خالل دراسة 

الحالة حول دور الكحول يف املباريات الدولية لكرة القدم )التقرير 6( 

وكذا االسرتاتيجيات التي اعتمدت للتقليل من املشاكل املرتبطة بالكحول. 

فدراسة الحالة قد تطرقت إىل مجموعة من االسرتاتيجيات املعتمدة 

لضبط الكحول يف اللقاءات الدولية السابقة داخل املالعب وخارجها، 

إال أننا مل نستطع تحديد أدلة قوية حول فعاليتها يف الحد من العنف 

والسلوكيات املعادية للمجتمع.

غياب أي تقييم السرتاتيجيات التعامل مع السلوكيات العنيفة واملعادية 

للمجتمع ومنعها يف مباريات كرة القدم يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا. ففيام يتعلق باملقاربات املعتمدة للتعاطي مع ومنع 

العنف والسلوكيات املعادية للمجتمع يف لقاءات كرة القدم يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا فإن مراجعتنا )تقرير 3( توصلت إىل 

أن املناقشات حول هذه االسرتاتيجيات كانت عىل العموم تخمينية 

واعتمدت عىل وجهات النظر بدال من  األدلة والرباهني.

الدروس والعرب من االسرتاتيجيات املتعلقة بإجراءات منع الكحول من 

خارج منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد ال تكون صالحة ألن تنقل 

إىل السياق القطري.

إن إجراءات منع الكحول يف قطر وحظره قد تجعل من إجراءات منعه 

خالل كأس العامل قطر 2022 أكرث فاعلية. ولكن األدلة املجمعة يف التقرير 

6 تشري إىل أن قيود منع استهالك الكحول املزمع اتخاذها يجب أن 

تصل إىل املشجعني املحليني والزوار األجانب وكذا املشاركني يف األحداث 

دراسة حالة حول التطوع )تقرير 7(

أجريت دراسة حالة عن دور املتطوعني يف األحداث الرياضية الكربى، خاصة فيام يتعلق بالسالمة العامة. ففي غياب أي تقييم قوي لربامج 

التطوع يف أحداث كرة القدم الدولية فيام يتعلق بالسالمة العامة، فقد استندت دراسة الحالة املشار إليها إىل مقابالت مع خمسة خرباء ذوي 

خربة حديثة يف إدارة برامج املتطوعني يف األحداث الرياضية الكربى.

 فالنتائج املتحصلة تدعم األدلة األولية املستعرضة يف )تقرير 1 و2( وكذا دراسات الحالة عن روسيا 2018 وبطولة أوروبا 2016 )تقرير 4 و5(: 

إن هذه األساليب التيسريية يف التعاطي مع الجمهور ميكن أن تكون فعالة للغاية يف الحفاظ عىل السالمة العامة وتشجيع السلوكيات اإليجابية 

بني املتفرجني. إن الرسائل الرئيسية من دراسة الحالة عن املتطوعني هي:

ميكن للمتطوعني اإلسهام يف استضافة حدث آمن وممتع.قد تكون النصائح والتحذيرات التي يقدمها املتطوعون للجمهور أكرث قبوال 	 

)وتؤدي إىل مزيد من التعاون( مقارنة بالنصائح والتحذيرات املقدمة من رجال األمن أو شخصيات أخرى من السلطة.

ميكن للمتطوعني تخفيف االرتباك والقلق بني الزوار الذين قد يحتاجون إىل توجيهات أو ترتيبات للمساعدة الطبية.	 

- ميكن للمتطوعني مراقبة سلوك الحشود وحركيتهم، وتقديم املعلومات ملنظمي الحدث يف الوقت املناسب. 	 
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الرياضية بشكل مسبق. فالسياسات املرتبطة بالكحول قد تلعب دورا 

مهام يف اتخاذ قرار حضور املباريات من عدمه من قبل الجامهري.

بعض املامرسات الواعدة التي ميكن استخالصها من كأس العامل روسيا 

2018 وبطولة أوروبا 2016 يف فرنسا. إن التطبيق العميل لالسرتاتيجيات 

املرتبطة بالكحول قد ُحللت يف دراستني  للحالة تضمنتا مناقشات رياضية 

رئيسية كان لهام نتائج ملحوظة يف ما يتعلق مبستويات شغب الجامهري 

وفوضاهم.

كأس العامل روسيا 2018 )التقرير 5( مرت هذه البطولة ومل تسجل 	 

فيها حاالت عنف كبرية. فقد ركزت دراسة الحالة الخاصة بهذا 

الحدث عىل العوامل التي أسهمت يف التقليل من العنف والشغب 

خالل هذه التظاهرة.

بطولة أوروبا يف فرنسا 2016 )التقرير 4(. شهدت هذه البطولة 	 

تغطية إعالمية واسعة النطاق عىل إثر أعامل العنف والشغب عىل 

مدى 3 أيام يف مدينة مارسيليا. فقد ركزت دراسة الحالة املشار 

إليها عىل األسباب املحتملة التي كانت وراء العنف والشغب و 

ذلك عن طريق مقارنة ما وقع  يف مارسيليا )بني الجامهري الروسية 

واإلنجليزية من جهة واملشجعني املحليني من جهة أخرى( مقارنة 

باملباريات األخرى التي مرت يف ظروف سلمية يف مدينة ليل والتي 

أقيمت بعدها بأيام قليلة وقد أجريت بني الفريقني نفسيهام.

فلم نقف عىل أي تقييامت تجريبية لهذه األحداث مبنية عىل أدلة 

مثبتة، ولهذا فإن دراسات الحالة قد جمعت املعطيات بناء عىل مقابالت 

مع خرباء أكادمييني متخصصني يف األمن ويف سلوك املشجعني وخرباء 

أوروبيني يف روابط املشجعني وكذا املامرسني للعبة والذين يشاركون يف 

تنظيم مباريات كرة القدم وإدارتها. فالنتائج املتعلقة بهذه املقابالت قد 

استكملتها أبحاث من مصادر موثقة1.

من غري املمكن أن تستنتج من خالل دراسات الحالة املذكورة أن 

املقاربات التي اعتمدها رجال األمن ومنظمو الحدث الكروي كانت 

وراء اندالع أو منع العنف والشغب يف هذه األحداث الرياضية. فهذه 

األحداث )مارسيليا وليل باعتبارهام مدينتني مختلفتني )لها تواريخ 

مختلفة وجاءت يف سياقات اجتامعية وسياسية مختلفة. وبدال من ذلك 

فإن دراسات الحالة قد سمحت للباحثني والخرباء بالتفكري فيام يعتربونه 

مميزات وخصائص مهمة ومؤثرة يف هذه األحداث، كل هذا طبعا مع 

األخذ بعني االعتبار طبيعتها وسياقاتها وذلك بهدف تسليط مزيد من 

الضوء عىل املامرسات الواعدة القادمة.

إن وجهات نظر املشاركني يف املقابالت يف كلتا دراستي الحالة قد أشارت 

إىل املامرسات الجيدة اآلتية والتي قد تكون مبثابة دروس بالنسبة إىل 

منظمي قطر 2022.

التعاون مع الرشطة الدولية. أكد املشاركون يف املقابالت أن تبادل 	 

املعلومات حول ضبط دخول مثريي الشغب والسامح لرجال األمن 

بالتنسيق مع بعضهم والتواصل مع رجال األمن يف الدول األجنبية 

للتواصل مع مشجعي دولهم ميكن أن يشجع السلوك اإليجايب 

لدى املتفرجني، وقد كانت هذه كلها سياسات ناجحة يف املقاربة 

األمنية يف كل من روسيا وليل. فالنقص الواضح يف التنسيق وتبادل 

املعلومات يف مرسيليا كانت عنارص مساهمة يف العنف يف تلك 

املدينة خالل كأس أوروبا 2016. هذا رغم غياب تفسريات حول 

مدى فعالية هذا التنسيق واختالفه بحسب األطراف املعنية.

مقاربة أعامل الرشطة عىل أساس الحوار وخفض التوتر. أجمع 	 

املشاركون يف املقابالت عىل أن املقاربات التي اتخذتها الرشطة 

الروسية كانت فعالة من ناحية الحفاظ عىل السالمة العامة وعدم 

التدخل بني املشجعني وهم يستمتعون بالحدث الريايض، عىل 

العكس من ذلك فقد اتسمت تكتيكات الرشطة الفرنسية يف مرسيليا 

بحسب املشاركني يف املقابالت بأنها كانت كثيفة كام أنها كانت 

تفاعلية وليست استباقية مع االستخدام العشوايئ للقوة أحيانا كام 

جاء عىل لسان بعض من شملتهم املقابالت. فمفعول هذه التكتيكات 

يعتقد أنه ذو ارتباط بتصاعد العنف. ومن الجدير بالذكر أن تفاصيل 

حول تدخالت الرشطة تبقى محط نقاش مع غياب أدلة قوية حول 

دوافع العنف والشغب خارج نطاق املقابالت. وفوق كل ذلك فإن 

سلطات مرسيليا تصف تكتيكاتها بأنها كانت كافية وفعالة.

ترتيبات أمنية متناسبة ومتسقة داخل املالعب. يرى املشاركون يف 	 

املقابالت أنه قد لوحظ يف روسيا وجود قوانني عامة عرب فضاءات 

متعددة يف مختلف املدن خاصة فيام يتعلق بالرتتيبات العملية 

للوصول إىل املالعب والولوج إليها. وقد شملت: قواعد حول 

األشياء واألغراض التي ميكن للجمهور إدخالها إىل املالعب، ووجود 

مستودعات لتغيري املالبس من شأنها تكني املشجعني من إيداع 

أغراضهم التي مل يسمح بدخولها إىل امللعب وكذا عمليات الفحص 

األمني لضامن األمان للمتفرجني. يف فرنسا ، أشارت األدلة املتاحة 

إىل أهمية التفتيش السليم لحاميل التذاكر، عن املواد املحظورة؛ 

الفصل الكايف بني املشجعني داخل املالعب؛ وكذلك تدريب 

املضيفني و املدراء تدريباً جيداً.

فرض بعض القيود عىل بيع الكحول واستهالكه عىل الرغم من 	 

السامح بالوصول إىل املرشوبات الكحولية يف املالعب وبعض 

األماكن املحددة. ولكن فعالية هذه القوانني فيام يتعلق مبنع 

العنف والسلوكيات املعادية للمجتمع مل تكن واضحة من األدلة 

املقدمة يف دراستي الحالة كلتيهام.

1 - أبحاث من التغطية اإلعالمية اإلنجليزية باللغة اإلنجليزية والدراسات غري مصنفة، )بالنسبة إىل بطولة أوروبا 2016( األبحاث املنجزة باللغة الفرنسية والتغطية اإلعالمية املحلية 

والوطنية من لدن املواقع الحكومية واألمنية حول التقارير والشهادات املرتبطة بالحدث.
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5. ما هي التوصيات املحددة التي ميكن استخدامها يف التخطيط 

لكأس العامل 2022 بقطر انطالقا من هذه النتائج و ما هي الفرص 

األخرى ملزيد من البحث؟

ينتهي كل تقرير من التقارير الثامنية التي جاءت يف الدراسة بتأكيد 

أهمية النتائج املتوصل إليها بالنسبة إىل التخطيط لقطر 2022، ففي هذا 

امللخص نجد تحليال عاما وشامال لألجوبة املقدمة حول أسئلة البحث 

وتقرتح 3 دروس أساسية:

رغم أنه ال ميكن القول بوجود عامل واحد مسبب للعنف والشغب 

لدى جمهور كرة القدم، فإن األدلة تشري إىل أن بعض التدخالت ميكن 

أن تكون فعالة يف منع السلوك العنيف واملعادي للمجتمع والتصدي 

لهام. وهذا يعني أن الدول املضيفة مطالبة بأن تتخذ خطوات عملية 

بهدف تقليل فرص وقوع الشغب يف البطوالت. تشري قاعدة البحث 

)رغم محدوديتها ورغم تركيزها عىل املحيط األورويب و/أو كرة القدم يف 

املباريات املحلية( وكذا الخرباء يف امليدان بقوة إىل ارتفاع خطر العنف 

والشغب الكروي عند الحد من حركية الجامهري وطول طوابري االنتظار 

والتكتيكات األمنية املعقدة التي تؤخر ولوج املالعب.

يجب عىل العاملني عىل تنظيم الحدث الكروي أن يطلعوا عىل الئحة 

“املامرسات الواعدة”. وفيام يتعلق ببالتكتيكات األمنية تشري الدروس 

املستفادة من مختلف الدراسات ومن تجربة روسيا 2018 إىل أن أسلوب 

عمل الرشطة غري الكثيف يرتبط أساسا بحشود من الجامهري السلمية. 

وتعتمد هذه املقاربة عىل بناء عالقات مع الجامهري واالستفادة من 

تبادل املعلومات االستخبارية وكذا التعاون بني جهات إنفاذ القانون يف 

البلدان املختلفة، قبل الحدث وأثناءه. وهكذا فسوف تعتمد فعالية هذه 

االسرتاتيجيات عىل طبيعة الجامهري وسياق تعاطيها مع األحداث الرياضية. 

ومع ذلك فإن األدلة الواردة تشري إىل أنها تقدم طريقة إيجابية بهدف 

التقدم وميكن أن تؤدي إىل مزيد من االختبارات. وقد أبرزت هذه الدراسة 

كذلك أن االستعانة باملتطوعني بهدف الحفاظ عىل أمن الحدث ميكن 

اعتباره عنرصا مهام يف نجاعة املقاربة وفعاليتها. فالنصائح والتحذيرات 

التي يقدمها املتطوعون للجامهري قد يكون لها وقع جيد عىل الجامهري 

التي تتعاطى معها بإيجابية أكرث مقارنة مع تلك التي يقدمها رجال األمن 

وغريهم من رجال السلطة. ميكن االعتامد عىل املتطوعني ملراقبة سلوك 

الجامهري وحركيتهم وبالتايل تزويد السلطات األمنية باملعلومات عىل الفور.

هناك فرص للمزيد من البحث قبل قطر 2022 وخاللها وبعدها. قد تكون 

الثغرات يف األدلة عبارة عن تحديات أمام العاملني عىل تنظيم كأس العامل 

قطر 2022 إال أن هذا الحدث قد يقدم فرصة فريدة بهدف التخطيط 

لقاعدة لتجميع البيانات وتحليلها وإجراء مزيد من األبحاث االجتامعية 

التجريبية. وبناء عىل الفجوات الواردة يف هذه الدراسة فإن الجدول 2 يقف 

عىل الفضاءات املمكنة حيث ميكن للبحث أن يكون مفيدا لتنظيم قطر 

2022. والهدف من ذلك أوال هو وضع نقطة انطالق لتحفيز األفكار بدل 

املشاركة يف برامج شاملة. وهناك أيضا إمكانية إجراء هذا البحث بالرشاكة 

مع األكادمييني وصناع السياسات وغريهم من األطراف املعنية يف قطر 

ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل نطاق واسع.

 5   الدروس املستخلصة لدولة قطر والخطوات املستقبلية.

الجدول 2: فرص بحث مستقبلية:

تقييم إمكانية نقل نتائج هذه الدراسة وقابلية تطبيقها يف السياق القطري.	 

اكتشاف وتطبيق النمذجة لسلوك الجامهري خالل تصميم املالعب ومناطق املشجعني وغريها من املساحات	 

قبل الحدث

تجميع املعطيات الكمية عن تشكل الجامهري وسلوكها بصورة منهجية بهدف تحليلها يف الوقت املناسب وذلك إلبالغ العاملني 	 

عىل تنظيم الحدث. ميكن أيضا استثامرها بعد انتهاء الحدث من أجل استفادة الدروس بالنسبة إىل تنظيم أحداث مستقبلية. قد 

يسمح ذلك بإعطاء نظرة عن أنواع السلوك املحتمل حدوثه خالل أحداث رياضية يف املستقبل والعوامل املرتبطة بها.

تجميع البيانات الكيفي بهدف استكشاف تصورات الجامهري لظاهرة األمن والسالمة والعوامل املؤدية إىل عدم الرضا عن 	 

التسيري

إجراء بحث ملعرفة مفعول االعتامد عىل املتطوعني. قد يرتاوح ذلك بني جمع املعطيات النوعية ملعرفة تصورات املشجعني 	 

واملتطوعني وبني تقييم عميق يعتمد عىل مقارنة املباريات بواسطة متطوعني ودونهم.

إنشاء سجل يجمع اسرتاتيجيات إدارة الجامهري املعتمدة فعليا يف مباريات قطر 2022 والسياق الذي وردت فيه.	 

خالل الحدث

تحليل املعطيات الكمية والنوعية املجمعة خالل الحدث من أجل استثامرها يف فهم مدى انتشار العنف والشغب ودوافعه 	 

وكذا فاعلية منهجية إدارة الجامهري يف محاولة التعاطي مع العنف والشغب والحد منهام. 

مقارنة سلوك الجامهري ومستويات العنف والفوىض يف قطر 2022 مقارنة بباقي األحداث الرياضية يف منطقة الرشق األوسط 	 

وشامل أفريقيا وغريها من األحداث الرياضية عىل الصعيد الدويل مثل النسخ األخرى من كأس العامل.

بعد الحدث
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السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع يف مباريات كرة القدم واسرتاتيجيات الحد منها والتعامل معها14

يقدم هذا امللحق مزيدا من التفاصيل حول مناهج جمع البيانات 

املستخدمة يف املراحل الثالث الرئيسية للدراسة )انظر الشكل 1(. ميكن 

االطالع عىل املزيد من التفاصيل يف كل تقرير من تقارير الدراسة الثامنية. 

املرحلة األوىل: التحقق من صحة إجراء مقابالت مع الجهات القطرية 

والجهات الدولية املعنية. خالل املرحلة األوىل من الدراسة، أجريت 

مقابالت أساسية مع 14 قطريا من املشاركني -من “اللجنة العليا” 

ملشاريع اإلرث، والحكومة، والوكاالت الرياضية، ومنظامت املجتمع املدين، 

واملؤسسات األكادميية- حول االحتياجات البحثية ذات العالقة بالتخطيط 

القطري لـكأس العامل 2022. وباإلضافة إىل ذلك، أجريت ثالث مقابالت مع 

خرباء يف كرة القدم بخصوص سلوك الحشود، والتي استمدت من القوانني 

األوروبية والتي أجرتها أجهزة إنفاذ القوانني. واستخدمت هذه املقابالت 

لتحديد االحتياجات البحثية وملء الثغرات املوجودة يف األدلة، بغية تحسني 

نطاق املرشوع وأهميته، واالطالع عىل دراسات حاالت منتقاة، واستكشاف 

مواضيع انطالقا منها.  وواصل فريق البحث أثناء إجراء الدراسة، التعامل 

مع مقدمي املعلومات الرئيسيني اللتامس مصادر البيانات القطرية للتحقق 

من صحة النتائج املتحصلة. وقد أجريت املقابالت دون الكشف عن هوية 

املحاور وقد عمد فريق البحث لتدوين مالحظاتهم.

املرحلة الثانية: استعراض نقدي وتقييم لألدلة البحثية القامئة. أول 

مخرجني من مخرجات البحث  ‘تقييم األدلة الرسيع’ - استعراض الكتابات 

املوجودة التي تستخدم مقاربة بحث شفافة وقابلة للتكرار، وهو 

استعراض عىل نطاق ضيق أكرث مام هو استعراض منهجي كامل. سلوكيات 

العنف واملعادية للمجتمع يف أحداث كرة القدم والعوامل املرتبطة بهذه 

السلوكيات: تقييم رسيع )تقرير 1( تناول أول سؤالني بحثيني من مسائل 

هذه الدراسة؛ العنف والسلوكيات املعادية للمجتمع يف “أحداث كرة 

القدم”: “استعراض التدخالت”. وتناول الـ)تقرير 2( السؤال الثالث والرابع 

من أسئلة البحث. وفرت هذه املراجعات أساسا  ملا بقي من الدراسة، 

تخطيط البحث ومشهد األدلة.  استعملت هذه املناهج األساليب املتبعة يف 

كلتا  املراجعتني وتشمل الخطوات اآلتية :

تحديد مفاهيم البحث، وقاعدة البيانات املستعملة يف البحث . 1

وجوانب االسرتاتيجية البحثية األخرى. واستنادا إىل املقابالت 

األوىل التي أجريت خالل البحث حول األعامل األكادميية املختارة 

والدراسات غري املنشورة من أجل تحديد قاعدة البيانات ومحركات 

البحث املستعملة يف البحث. لقد تم الوقوف عىل املصطلحات التي 

ميكن إضافتها يف تحديد املصادر املرتبطة مبوضوع البحث. وقد اتخذ 

فريق البحث إجراءات حول اإلطار الزمني وغريها من املعايري يف 

تحديد املصادر ومضامينها، فالتقارير تشري إىل اسرتاتيجية البحث 

بشكل دقيق.

إجراء البحث واستخراج املصادر بطريقة منهجية من املصادر . 2

املحددة. فقد حاولنا تطبيق اسرتاتيجية البحث انطالقا من الئحة 

طويلة من املصادر حول املوضوعات ذات األهمية. فقد فُحصت 

هذه املراجع بهدف إبعاد النتائج غري ذات الصلة. أما بقية األبحاث 

فقد قرأها فريق العمل وُدونت املعلومات يف قاعدة بيانات دقيقة 

جمعت عىل أساس املوضوع وهذا ما سمح بأن تكون كل النتائج 

قابلة للتحليل كل واحدة عىل حدة.

تجميع النتائج وتقييمها بشكل نقدي؛ ففي املرحلة األخرية من . 3

البحث قام أعضاء فريق البحث بتقييم مدى وجاهة املصادر 

املعتمدة، وتحليل النتائج الصادرة عن كل مصدر بهدف الوقوف عىل 

املوضوعات الرئيسية املرتبطة بأسئلة البحث، وهكذا تم التوصل إىل 

توليفة رسدية لهذه املوضوعات.

املرحلة الثالثة: ست دراسات حاالت استكشاف األدوات، واالسرتاتيجيات 

والسياسات واألحداث الدولية السابقة لكرة القدم. بعد االنتهاء من 

استعراض األدلة، قام فريق البحث، بالتشاور الوثيق مع أصحاب املصلحة 

القطريني، بتحديد ستة مواضيع أكرث عمقا ميكن أن تشكل قيمة نوعية 

مضافة للتخطيط ملونديال 2022. وقد ُجمعت البيانات املعروضة يف 

دراسات الحالة من:

عملية بحث واسعة النطاق لتحديد املصادر الوثائقية املتاحة . 1

للجمهور. وتشمل هذه املصادر البحوث األكادميية، والتقارير 

اإلعالمية، والسياسات الرسمية، والتقارير املقدمة من املنظامت 

الحكومية، والتقارير من وكاالت إنفاذ القانون الوطنية والدولية 

واملسؤولني عن إدارة كرة القدم.

21 مقابلة مع مجموعة كبرية من الخرباء. شملت املقابالت رجال . 2

الرشطة املامرسني املشاركني يف تنظيم مباريات كرة القدم وإدارتها، 

والخرباء األكادمييني يف كرة القدم الذين يعملون يف مجال البحث حول 

السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع ويف سالمة الحشود وإدارتها 

عىل نطاق أوسع، وممثيل روابط املشجعني، واملامرسني ذوي الخربة 

الواسعة يف إدارة الجوانب املختلفة لألحداث الرياضية الكربى.

ملحق: مناهج الدراسة:


