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بــدأ الحديث عــن انتخابات اتحــاد الكرة 

للدورة االنتخابيــة المقبلة 2020 - 2024، 

علــى الرغــم من إجــراء تلــك االنتخابات 

نهاية أبريل من العام المقبل، إال أن صوت 

عدد من القيــادات الرياضية بدأ يظهر عبر 

وســائل اإلعالم، مطالبين بضرورة تحديث 

آلية االنتخاب، وتقديــم 4 مقترحات، من 

أجل مناقشــاتها ودراســتها بشكل جيد، 

التي  من قبــل لجنة االنتخابــات 

ســيتم اختيارهــا عــن طريق 

الجمعيــة العمومية المزمع 

أكتوبــر  خــالل  انعقادهــا 

استثنائي،  بشــكل  المقبل 

ولجنة  اللجنة  تلك  الختيار 

علــى  لالســتئناف  أخــرى 

وفق  االنتخابيــة،  العمليــة 

المنظمة لذلك. وأمام  اللوائح 

الســيناريوهات األربعــة وجدت 

آلية االنتخــاب بالقائمة رضا األغلبية، 

لكونها تســاهم في زيادة تجانس األعضاء 

وتواجــد كل التخصصات المطلوبة للعمل. 

واليــوم نفتــح ملــف االنتخابــات للدورة 

الجديــدة لالســتفادة مــن دروس الماضي 

وتطلعــات أفضل للمســتقبل، آخذين في 

االعتبار نوعية العضوية ســواء على صعيد 

رئيس االتحاد أو النائبين واألعضاء، ســعياً 

لتحقيــق األجندة المضبوطــة التي تحقق 

الفائــدة على كافة المســتويات ســواء 

للمنتخبــات الوطنية أو المســابقات 

بالعمــل  نرتقــي  حتــى  المحليــة، 

لمستوى أفضل على أرض الواقع.

وتحديث الئحة االنتخابات الحالية 

هــو الخطــوة األولى إلجــراء عملية 

انتخابية ســليمة، تعــود بالفائدة على 

كرة اإلمارات بالنفع والتطور، ولعل اختيار 

أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة هو الخطوة 

الثانية فــي طريق العملية االنتخابية، لذلك 

يقدم »البيــان الرياضي« خالصة اآلراء التي 

اقترحها عــدد من المســؤولين الرياضيين، 

من خالل الســيناريوهات المقترحة إلجراء 

العملية االنتخابية، دون التطرق ألية أسماء 

خالل الفترة الحالية.

يشير الســيناريو األول 01 

إلــى اجــراء العمليــة 

االنتخابيــة بالطريقــة 

التقليديــة التي تمت بهــا انتخابات اتحاد 

الكــرة فــي الــدورة الماضية، مــن خالل 

انتخــاب رئيس ونائــب و9 أعضاء وعنصر 

نســائي، علــى أن ينضم للمجلــس رئيس 

رابطــة المحترفيــن بحكم منصبــه ليتولى 

مقعد نائــب الرئيس، وهذا الســيناريو لم 

يعــد يلقى القبول حتى من مجلس اإلدارة 

الحالي، نظراً لعدم وجود أعضاء مختصين 

مثل وجود عضو حكم ســابق يتولى رئاسة 

لجنــة الحــكام مما أدى لحدوث مشــكلة 

التزال قائمة لآلن. 

يتضمن 02   الثاني،  السيناريو 

ونائب  رئيــس،  انتخــاب 

»خــالف منصــب النائب 

الذي سيسند إلى رئيس رابطة المحترفين، 

ليكون هناك نائبان لرئيس مجلس اإلدارة، 

وعنصر نســائي، وانتخــاب 7 أعضاء، على 

أن يتــم اختيــار عضويــن مــن أصحــاب 

الخبــرات التخصصية، بالتعيين من قبل 

رئيــس المجلــس بعــد االنتخاب 

ويحق لهمــا التصويت، ويأتي 

مقترح تعيين عضوين لســد 

الثغــرة التي أفرزتها الدورة 

التي  الحاليــة،  االنتخابيــة 

لــم يوجــد بها حكــم كرة 

يتولى رئاســة لجنة الحكام. 

وهذا الســيناريو هو األقرب 

للتطبيق.

الثالث 03  الســيناريو 

بوجــود  خــاص 

التصويتي،  الــوزن 

والــذي يقضــي بتصنيف األندية حســب 

حجم النشــاط الممارس في اللعبة، بمعنى 

أن النــادي الــذي لديه فرق فــي مختلف 

المراحل السنية وصوالً إلى مرحلة الرجال، 

يكــون له عدد من النقــاط أكثر من 

النــادي الذي لديه فريــق أو مرحلة 

ســنية واحدة، والنادي المشارك في 

دوري المحترفيــن يكــون لــه نقاط 

أعلى مــن النادي الذي يشــارك في 

دوري الهواة، ولكن هذا السيناريو ال 

ينال موافقــة االتحاد الدولي للعبة، 

الــذي يمنع مثل هــذه التفرقة بين 

األندية.

اآلونة 04  وخــالل 

بــدأ  األخيــرة 

رابــع  ســيناريو 

ينال االهتمام وتزداد شعبيته، وهو االعتماد 

علــى نظــام القائمة الموحــدة بمعنى أن 

يقوم الرئيس المرشــح باختيــار قائمة من 

األعضاء الذين يرى أنهم األكفأ لقيادة كرة 

اإلمــارات خــالل الفترة المقبلة، وتشــمل 

القائمــة أعضــاء متجانســين متفاهميــن 

من مختلــف التخصصــات المطلوبة مثل 

المالية والتســويق والمسابقات والتحكيم 

التخصصــات  مــن  وغيرهــا  والقانونيــة 

المطلوبــة إلدارة العمــل، ويتــم انتخاب 

القائمــة بكامــل عناصرها، مــن بين عدة 

قوائم يمكن أن تترشــح لالنتخابات، وهذا 

السيناريو تزداد أسهمه في الشارع الرياضي 

لكونه يقلل من نسبة الخالف بين األعضاء، 

وحاول البعض اقتراح انتخاب رئيس ونائبه 

ومن ثــم تكليفهما باختيار أعضاء المجلس 

بالتعييــن وهــو اقتراح يحتــاج لمزيد من 

الدراسة القانونية. 
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إبراهيم مير: 
كل ناٍد يرشح العبين

سليم الشامسي:
50 % لالنتخاب ومثلهم للتعيين

علي حمد: 
»القائمة« يقضي على الخالفات

محمد عمر: 
فوائد متعددة من نظام القائمة

فهد عبد الرحمن: 
الرئيس ونائبه والباقون بالتعيين

خالد عوض: 
القائمة توفر التجانس

شــدد إبراهيــم مير العــب منتخبنا 

ضــرورة  علــى  ســابقاً،  والشــارقة 

تحديث آليــة وطريقة االنتخاب في 

الدورة المقبلة عبر ترشــيح كل ناٍد 

اثنيــن كحد أقصى  العبين 

الالعبين  قدامــى  مــن 

للرئاســة أو العضوية، 

حيــث يحتاج االتحاد 

إلــى وجود  الجديــد 

فريــق عمــل متكامل 

مــن أصحــاب الخبــرة 

ســينعكس  مما  اللعبة  في 

إيجاباً عمل المنظومة ســواء على 

مســتوى المنتخب الوطني األول أو 

المنتخبات والمراحل السنية األخرى.

وأضــاف مير لـ»البيان الرياضي«: إن 

اتحــاد الكــرة الحالي لــم يقدم أي 

إنجــازات بالمقارنة مــع االتحادات 

الســابقة التــي حقــق فــي عهدها 

نتائــج مميزة،  الوطني  منتخبنــا 

مما يجعل التغيير وتجديد 

الدمــاء مطلباً وضرورة 

إعطــاء  أجــل  مــن 

لكفــاءات  الفرصــة 

أخرى قد تساهم في 

تطوير المنظومة على 

ومجلس  أفضــل،  وجه 

إدارة اتحاد الكرة الحالي، 

الذين لم  يضم بعــض األعضــاء 

يمارســوا كــرة القــدم وإنمــا كانوا 

ينتمون في الســابق إلــى اتحادات 

ألعاب أخرى. 

يقترح الدكتور ســليم الشامسي عضو 

مجلس إدارة اتحاد الكرة األســبق أن 

تكون العملية االنتخابية المقبلة تمزج 

مــا بيــن االنتخــاب والتعيين، 

قائاًل: أفضل أن يكون هناك 

50% للعمليــة االنتخابية 

ما بين مناصب محددة 

مثــل الرئيــس ونائبــه 

وبعــض األعضــاء مــن 

ذوي الخبــرات الرياضية 

يمنــح  وأن  المتراكمــة، 

المنتخب  اإلدارة  رئيس مجلس 

فرصــة تعيين الباقين مــن المناصب، 

وهنا نكون قد وفقنا في منح العملية 

االنتخابية فرصتها بأجواء ديمقراطية، 

ولم نهمل دور األندية في االختيار. 

ويشــير الشامســي إلــى تجربــة أول 

مجلس التحاد الكرة باالنتخاب 

محمــد  اللــواء  برئاســة 

قائاًل:  الرميثــي،  خلفان 

متناسقاً،  مجلســاً  جاء 

اســتثناء  صحيــح هذا 

ولكــن لمــاذا ال يكون 

هو األساس خالل الفترة 

المقبلة. 

أهمية  على  الشامسي  ويشدد 

التجانس بين الرئيس واألعضاء معتبراً 

ذلك مفتاح النجاح ألي عمل.

يقتــرح علــي حمــد الحكــم الدولي 

ومديــر عــام االتحاد األســبق، إجراء 

العمليــة االنتخابيــة بنظــام القائمة، 

بحيــث يختار الرئيس المرشــح 

قائمتــه، التــي تضم كوادر 

مختلف  فــي  متخصصة 

والشــرائح  التخصصات 

وفق الئحة االنتخابات، 

الختيار  التصويت  ويتم 

إحداها خــالل الجمعية 

تختــار  التــي  العموميــة 

المجلس الجديد.

ويشرح علي حمد وجهة نظره بقوله: 

التــي شــهدتها معظــم  االنتخابــات 

االتحادات خالل الدورة الحالية شهدت 

المجلس،  اختالفات كبيرة بين أعضاء 

لذلك أتقدم بمثل هذا المقترح لتوفير 

إلدارة  المطلوبة  التخصصــات 

التفاهم  ولتعزيــز  العمل، 

والتجانس. 

اللنظــام  وأضــاف: 

اختيار  مثــل  ســلبيات 

لـ»ربعــه«،  الرئيــس 

وبالتالي لن تكون هناك 

هذه  مثل  ولكن  معارضة، 

نتقبلها  أن  الســلبيات يمكــن 

إذا كان هنــاك عمل وأفــكار تطويرية 

تساهم في رقي العمل.

يعتبــر محمــد عمــر الحكــم الدولي 

األســبق من أشــد المؤيديــن إلجراء 

االنتخابات المقبلة التحاد الكرة بنظام 

يرى  حيث  الموحــدة،  القائمة 

أنها األنســب وتنصب في 

الصالح العام لكونها تضم 

متفاهمــة  شــخصيات 

وبالتالــي  متجانســة 

كما  االختالفات،  ستقل 

ســتضم كل التخصصات 

العمــل  إلدارة  المطلوبــة 

التجربة  بشكل جيد، خاصة أن 

الحالية أفرزت عدم وجود حكم سابق 

إلدارة لجنة الحكام.

ويطالب عمر بحســن اختيــار الرئيس 

المقبــل، وأن يكون من ذوي الخبرات 

ســواًء في العمل اإلداري أو الرياضي، 

وأن تقــوم األنديــة باختيارات 

تســاهم  التي  الكفــاءات 

في تطــور العمل، قائاًل: 

نحن في أمس الحاجة 

بعض  متطــور،  لفكــر 

أشخاصاً  ترشح  األندية 

تريــد التخلــص منهــم 

الكرة،  وتصدرهم التحــاد 

والغريب أنهم أنفسهم يشكون 

من عدم تطور العمــل، وكيف يتطور 

والكوادر ليست على المستوى.

يرى فهــد عبد الرحمن العب منتخبنا 

الوطني والوصل األســبق، أن التجربة 

أفرزت  الكرة  اتحاد  الحالية النتخابات 

العديد مــن الســلبيات، منها عدم 

االنســجام الــذي نتــج عنه 

اســتقالة نائــب الرئيس، 

بعــض  وجــود  وعــدم 

التخصصات بين أعضاء 

المجلــس مما تســبب 

للحــكام،  مشــكلة  في 

ازدواجية  لقضيــة  إضافة 

المناصــب، لذلــك البد من 

وضــع آليــة جديــدة لالنتخابات. 

ويقتــرح فهد عبــد الرحمــن أن يتم 

انتخــاب الرئيــس ونائبــه، ومــن ثم 

تفويض االثنين في اختيار باقي أعضاء 

مجلــس اإلدارة، مــع مراعــاة توافــر 

عنصــر التجانس بين األعضاء، وضمان 

تواجــد جميع التخصصات، ألن وجود 

مختصيــن فــي العمل يســهل من 

المهمة، واألهــم من وجهة 

الكفاءات  اختيــار  نظري 

النظر  بصــرف  اإلدارية 

عن أسماء أنديتهم ألننا 

إلى كفاءات  في حاجة 

العمل،  ترتيــب  تعيــد 

األنشطة  كل  صعيد  على 

المســابقات  فــي  ســواء 

ألن  التحكيــم،  أو  المنتخبــات  أو 

اإلمارات تستحق أن تكون في الريادة، 

بما تملك من إمكانات مادية وبشرية 

وبنية أساسية متطورة. 

يقــول خالــد عوض رئيــس مجلس 

لأللعــاب  الوحــدة  شــركة  إدارة 

الســابق، قبل الدخول فــي اختيار 

االنتخابية  للعمليــة  آلية جديدة 

فــي اتحــاد الكــرة خالل 

الــدورة المقبلــة، البد 

مــن الوقــوف علــى 

والسعي  الســلبيات 

مناقشــتها  إلــى 

والعمل على تداركها، 

كمــا أن ضمــان نجاح 

العمــل ســواء باالنتخاب 

التعيين يتوقف على شخصية  أو 

الرئيــس وحســن إدارتــه للعمــل. 

أنا مع إجــراء االنتخابات  ويضيف: 

بنظام القائمة الموحدة، فيقوم كل 

االنتخابية  للعمليــة  رئيس متقــدم 

باختيــار قائمة موحــدة من أعضاء 

يملكــون الخبرة والكفــاءة من كل 

التخصصــات المطلوبــة، ويكون 

العملية  خــالل  التصويت 

االنتخابية على القائمة 

نضمن  وهنا  بأكملها، 

مهميــن،  عامليــن 

األول وجــود تفاهم 

وثانياً  األعضــاء،  بين 

التخصصات  كل  تواجد 

العمل.  إلدارة  المطلوبــة 

ويشــير خالــد عوض إلــى نقطة 

مهمة متمثلة فــي ضرورة االهتمام 

بمنصب األمانة العامة لكونها مفتاح 

العمل وشريانه الرئيسي. 

إجماع على أن  نظام القوائم الحل األمثل 

سينـــــاريوهات 
النتخابات اتحاد الكرة

01
يبقى الوضع على

ما هو عليه

03
إجراء وزن تصويتي 

لألندية

02
المزج بين االنتخاب 

والتعيين

04
االنتخاب بالقوائم 

الموحدة

تويرت

%27

%13

%60

 البيان اإللكرتو�

%24

%38 الفردي%38

القوائم

إضافة
أعضاء بالتعي�

 ‼ₜℿ⁹‶م اₖا ‶ₙ
ₜℾ⁆⁗‶‹‶ت ا⁄⁔‶د اₔₖة 
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