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 2022-أخطاء التحكيم في كأس العالم قطر

 )بين االنضباط واالعتراض( 

َاالتحادَالدوليَلكرةَالقدمَ)فيفاَاوَ حَ  َر َ مَ سكت َمَ َبشككلَ FIFAَ)ل 

َلَ كفكَ الوصكككككولَرلةَدرتككَالتحكيمَالمفكاليككَفيَالمبكاريكا َبمكاَي َ

،ََعلةَالنتيتكَكََة َرَ األخطكا َالتورريككَالم ف  َََزَ تتكاوَ ََعلةَاألقكل َ 

امخطكا َالألالفيفكاََََلتقبكَ ََم ََعقودَ ََذلك َبدكدوقكدَككا ََ علةَََحككا

َ.اهَ ت َتد َوحتةَمَ م َظروفَاللدبكََهاَتز َ أناَ

اََ َالفيفكاََََاليوم،أمكا َرمككانيككَوقواَالحكمَبخطك َ ََعلةََزَ رك َ ي َفكن ا

خاللَالتحكيمَبكالنظرَرلةَسكككككرعككَالكرةَوزاويككََََتورري  َ

معَأحكدَالمتنكافسكككككي َََأوَالتواط َ ََالر يكك،َأوَاحتمكالَالتدكاطفَ 

االعتمكادَعلةَََخكذَالفيفكاَمنه َ اتاَََورككذاَفقكد،ََنككَ دياَمَ ََفيَمبكاراة َ

معَاعتمادَتقنيكَحكم2018َََالتكنولوتياَابتداً َم َك سَالدالمَ

،َفمَاعتمادَتقنيكَخطَالمرمةَوكشكفََ(VAR)الفيديوَالمسكاعدَ

فيَك سَالدالمَقطرَََ(VAR)التسكلسكلَالدقيمَمعَتطويرَالككككككَ

َ.الئحكَك سَالدالم(35-5َ،6َ)2022َ

َ،َفن َاكَ مَ د َ ق َت َرذهَالتقنيا َالتكنولوتيكَالمَ ََوعلةَالرغمَم َكل َ 

ََلحكمَالسكككككاحكك،َوروَقرارَ ََتقكديريَ ََالقرارَالنهكائيَروَقرارَ 

َي َ َاألمرَتحويلَولمَيتمَاََفيَاإلدرا ،رنسككانيكَ َا َ إلمكانيَعَ خضكك 

َ.كاملَ َنحوَالذكا َاالصطناعيَبشكلَ 

ََ،لكذا كََفقكدَتكا  َالئحككَكك سَالدكالمَببدوَالقواعكدَالخكاصكككككا

فيَ،َلك َعلينكاَرنكاَالتمييزََمهَ واالعتراوَعلةَقرارات َََحككاامبكال

ََ"المخكالفككَاالنضكككككبكاطيكَك"َ:بي 2022َقطرَََالئحككَكك سَالدكالم

َ."الخط َالتحكيمي"و
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َالئحكَك سَالدالمََ سائلَاالنضباطيكَأخضد َالمقدََحيثَر ا

رلةَلتنكََالَ حَ ت َهاَأ ََحكاام َأالتيَمَ وَ،رلةَمدونكَاالنضككككباط

التيَتنطويَعلةَ المخككالفككا َ الفيفككاَتميعَ االنضكككككبككاطَفيَ

َ.(6)َلألخالقَالرياضيكََفَ الَ خَ أوَمَ ََشائ َ ََفَ رَ صَ ت َ

اموبكالنسكككككبككَلل الخطك َفيَالتحكيمَالَينطويَتحك َ،َفكن ََحككا

َكَ يَالشككو َعلةَأدلاَوَ يتبَأ َتنطَ ،َبلَالمسكائلَاالنضكباطيك

علةَحسكابَََتفضكيلَمنتخبَ ََبغايكََرشكوة َلَالحكمَتقاضكيبَأكيدة َ

ديانككَ آخرَ  هكاَ،َعنكدركاَيمك َاعتبكارَالواقدككَعلةَأناََفيَمبكاراة َم 

علةَلتنكََالمسكككك لكََعروَيتمَ َ،َعندراانضككككباطيك ََمسكككك لك َ

َ.االنضباطَفيَالفيفا

 َالخطك َالتحكيمي،َفقكدَككانك َاَرذاَككانك َالواقدككَالَتتدكدَاأمكَا

رزا َاالعتراوَعلةَاألخطكا ََََكًَظكَ ف َ حَ ت َالئحككَكك سَالدكالمَمَ 

اًَعلةَاستقرارَنتائ َالمباريا َونظراًََرصَ حَ ََ،َوذل التحكيميك

والتوت َ ي َللتنككافسَ الككذيَ لككذاف َرَ رَ البطولككك َ مبككاريككا َ فقككدَمَ اَ

َرذهَالمس لكَللمبادئَالتاليك:أخضد َالفيفاَ

ال  (المبدد أ)أوالً:   ➢ امقرارات  قدداب ددي   حكددم نهدداةيددي وقير 

عداَمسكككائلَََ،"حقاةق ال عب"بخصددددو    لالسددددتةنا 

َاالنضكككككبككاطَالمَ  رليهككاَ)شكككككك  ي 6َ-6ارَ  ََمكَ ( َوركككذاَفالَ

علةَََالعكبََارتكبك ََاالعتراوَعلةَتقكديرَالحكمَلخطك َ 

ََعايَ َقدَالحكمَفيَحي َأ َاََ،تزا  َضككككربكَعلةَأناَآخرََ

َدَ تَ ولمَي َََ،(VARاَعبرَتقنيكَالكككككَ)رَ دَ وشارَ َ،الحالكَحقيقك

َ.ركلكَتزا َ َبَ وتَ يست َََخط َ َفيهاَأيَا

 األح اث أو المسدداة ع ى   االعتراض ثانياً: )االسددتثناء( ➢

 َورنكاَالَيتوزَأ َ(1-6)ََرة ع ى نتداة  المبداريداتالمؤث   
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َََ،َارَ دَ لحقيقكَشككارَ َالحكمَالتقديرييتناولَاالعتراوَقرارََ

ًَطل َاَالحكمَمَ هكَ ظَ لمَيالحَ ََواقدككَ لبكلََ هكاَككانك َرغمَأناَََ،قكا

َلمنتخب َاحتسكككابَردفَ مفلََ علةَنتيتكَالمباراةََةًَرَ  ف  َمَ 

ديا َ  تسكككككتيكلَالهكدفَفيهكاَككانك َََالكرةَالتيَتمَارغمَأ ََََم 

َ.قبلَتتاوزَالكرةَلخطَالمرمةَغيرَسليمكَ 

بكابََََ،َلمَتفتحَ 2022لك َالئحككَالفيفكاَلكك سَالدكالمَقطرََ

بالشككروطََََ،َبلَريَمشككروطك َاالعتراضككا َدو َاشككتراطا َ 

َ:التاليكَتح َطائلكَالتتارل

المنتخبََاَحمَ هَ معَتمامَ َطَ سككككق َي َفََ سددددقوطالم ة  احترام  •

 َبددَنهايكَالمباراةَيَ باالعتراو،َورذهَالمدةَريَسكككاعت َ

َت َدالتيَوق َفيهاَالواقدكَالمَ  و  َ(.2-6عليهاَ)ََر 

قكائكدََ  َمكَ د َ قكَ ي َََشكككككفهيَ ََ َوروَاحتتكا َ قداةد  المنتخدب حتجدا ا •

لحكمَبحضكككورََارلةََ"©المنتخبَ"حاملَشكككارةَالكابت َ

الشكككروطَالفدليكَ،َوريَم َ(5-6قائدَالمنتخبَالمنافسَ)

َهكَ التيَالَيتوزَررمكال َ قكائكدَالمنتخكبَولمَََ َ ككَ ا،َفكنذاَسككككك 

َاالعتراوَبددرا.َحَ ص َ،َفالَي َيحت َا

 َحيكثَيتكبَتقكديمََالكتدابي  احترام شدددددك يدي االعتراض •

َ.(2-6)ََلَ فصَاومَ َمكتوبَ َاالعتراوَبتقريرَ 

َتقكديمك َبشكككككككلَ ََاألولَيتمَ فكالتقريرََ ََتقد يم تقرير مد و  •

َف َومَ َكتابي  َ  َم َانتها َالمباراةَرلةَيَ خاللَسككككاعت ََلَ صككككا

َن مَ  َت َي ََالذيَيتبَأ َالتقريرَالفانيمَالفيفا،َفمََسكككك   َ َ مَاضكككك 

الفيفكاَفيَالكدولككَََر َ ق َع َالتقريرَاألصكككككليَرلةَمَ َنسكككككخككًَ

،َوفيَحالكَك سََ(2-6)ََسكككاعك24َخاللََالمسكككتضكككيفك
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ق رَ رَ ق َمَ الََ،الدكالمَالحكاليكك َروَم  دن ي  َدولككََفيََالقكائمالفيفكاَََََالم 

َقطر.

االعتراوَينطويَََ َأ َا َفكنذاَتبياَعد م كيد يدي االعتراض •

َعلةََ،َكك  َيحتويمفالًَََلككَ ضكككككل َ أوَمَ ََككاذبككَ ََعلةَحقكائمَ 

اعيَأخالقيا َممارسكككََرَ الَت َََغيرَرياضككيكَ ََكيديكَ ََدوافع َ

يمك َللفيفاَرحالكَاالتحادَففيَمفلَرذهَالحاال ََََ الرياضك

َرلةَلتنكَاالنضباط.َباالعتراوَالكيدي  ََمَ دَاق َالذيَت َ

َ االنضكككباطَواالعتراوََحكااملك،َرذاَنظرناَرلةَأوبالمحصككك  

ََاَغامضككًَرَ دَ تَ خاللَمباريا َك سَالدالمَن َحكاامعلةَأخطا َال

الخرو َََأويَمصككيرَالمنتخبا َفيَالت رلَاعَ رَ والَت ََوتقديريكًَ

،َحتةَبصكددَم َالحكمَفادح َََتورري  َََم َالبطولكَبسكببَخط َ 

اَعلةَحقيقتهاَفمَأخط َفيَالتقدير َعاي ن ه  َ.واقدك 

َ-ففيَمدظمَالحكاال ،َيكو َرفبكا َمسككككك لككَرشكككككوةَالحكمَ

،َلذاَالَيكو ََأمراًَعسكيراًَوشكب َمسكتحيلَ ََ-انضكباطيكَ ََكمسك لكَ 

َو َاالعتراو.لخط َسالهذاََأمامَالمنتخبَالذيَوقعَضحيكًَ

َنحَ االعتراوَي ََأ َاَرالاَ اَرَ دَ فيَالمسكككائلَالتيَلمَيشكككارَ َرَ صككك 

الحكمَعلةَحقيقتها،َأماَالمسائلَالتقديريكَالتيَوقعَفيهاَالحكمَ

ََحيثَر َاََ فالَيمك َاالعتراوَعليهاََ،فيَالتقديرََتسكيمَ ََبخط َ 

ََاًَاَقرارهَ ب َخذَبموتَ بخصككككوحَالحقائمَالتيَاتاَََنهائيك َََ َ قرارات َ

َ.هَ وفمَتقديرَ 

،َفلماذاَالََورناَالنقطكَالحاسكككمكَالتيَتحتا َرلةَرعادةَنظرَ 

ََخط َهََ السكماحَباالعتراوَعلةَسكو َتقديرَالحكمَرذاَأدَاََيتمَ 

َ؟نكَ ياَد َمَ َرلةَتغييرَنتيتكَمباراة َ
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ررضكا َالمنتخبا َالتيَل َََالفيفاَل َيسكتطيعَ َر َاالواقعَيقولَ

ََلَ ،َوروَاألمرَالذيَسككيتد َتقديري  َََسككببَ ََاَألي  َهَ ت َخسككارَ ََتقبالت

َوَ،ة َرَاقَ سكت َنتائ َالمباريا َغيرَمَ  تريا َالمنافسكا َفيَسكيتد ل 

َاً.ب َرَ ضطَ البطولكَمَ 

لَأخطكا َالتقكديرَالتسكككككيمككَلك َبكالمقكابكل،َالَيمك َتتكاركَ 

َصككككريحَ تتارففيَرذاََاحتراماًَالعتبارَاالسككككتقرارَََحكااملل ََل 

دو َََوَفوقَتفبي َنتيتكَمباراة َسكمَ العتبارا َالددالك،َوالتيَت َ

َ.كف َ َ َبتحكيمَ يَ المنتخب ََرنصافَ 


