
 
 
 

 
 

 طموح قطر وأھداف آل الشیخ بین..  الكویت عن الریاضي اإلیقاف رفع
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 عن لسعودي،ا الملكي الدیوان في المستشار ،الشیخ آل تركي السعودیة الریاضة ھیئة رئیس تغریدات تثیر
 الجتماعيا التواصل شبكة على الجدل من الكثیر الكویتیة الریاضة عن الدولي اإلیقاف رفعومساعیھ ل دوره

كل االنقسام مرتبط بشھذا جملة وتفصیال، ولعل  ینكرونھا وآخرون ابھ یعترف ویقرفھناك من  ،“تویتر”
 القطري في إطار األزمة الخلیجیة الراھنة. لیة مع الجانب السعودي أومباشر باالصطفافات المح

 
بین الحكومة الكویتیة ومجلس  ووساطة الدوحة الدور القطري عنالمسؤولون في الكویت أعلنوا رسمیا 

للوصول الى تفاھم واتفاق حول تعدیالت  من جھة أخرى واالتحاد الدولي لكرة القدم "فیفا"من جھة، األمة 
 یتوافق مع متطلبات االتحاد الدولي تؤدي الى رفع اإلیقاف عن الكویت.على قانون الریاضة الكویتي 

 
 طاولة حوار قطریة

 
، وما یواكبھا من زیارات متكررة ۲۰۲۲ولعل استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتھا عام 

ي للقدم االتحاد الدول، سھل من مھمتھا للعب دور الوسیط بین استعداداتھالمسؤولي الـ "فیفا" لقطر لمتابعة 
 عام أمین كتابحوار بین جمیع األطراف، وھو ما أكده یت ومجلس األمة، واستضافة طاولة وحكومة الكو

 لھتفاصی نشرت الذي السھو، سھو المنحل االتحاد عام أمین الى سامورا فاطمة القدم لكرة الدولي االتحاد
 من دعوة على وبناءً ” …  فیھ تذكر إذ ،۲۰۱۷ اكتوبر ۱ بتاریخ ۱۳۹۷۱ بعددھا الكویتیة الراي صحیفة

 قانون عمشرو لمناقشة والكویت قطر في الریاضة وزارتي ممثلي مع الفیفا وفد اجتمع القطریة السلطات
 .“سبتمبر ۲٥ یوم الدوحة في للكویت جدید ریاضي

 
 ۱۹ في الروضان خالد الشباب ووزیر والصناعة التجارة وزیر، "مبدئیا"وأكد ھذه الوساطة ونجاحھا 

 وساطة عن أعلن إذ ،عقب اجتماعھ مع لجنة الشباب البرلمانیة الكویتي األمة مجلس في ۲۰۱۷ أكتوبر
 تم أشھر عةأرب استمرت مفاوضات بعد “فیفا” القدم لكرة الدولي واالتحاد الكویت بین الفجوة أذابت قطریة

 تطلباتالم مع یتوافق ریاضي قانون مشروع على “فیفا” والـ الكویت حكومة بین التفاق بعدھا التوصل
 .الدولیة

 
 د والداعمالمؤی المحلي للفریق جیداسیاسیا  شكل مدخال ،في ملف االیقاف الكویتي المحوري الدور القطري

موذج كنالعالقات الكویتیة القطریة  دول الحصار كما یصفونھم، فكان التركیز على مھاجمةفي لدوحة ل
اد قف الحیالكویت بمو وضرورة استمرار، علیھوأھمیة المحافظة خلیجي مطلوب في ظل األوضاع الراھنة 

http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=3edd1b43-d2ba-473e-af8d-709817deb26a
https://youtu.be/8hnMXxzMhuA
https://youtu.be/8hnMXxzMhuA


 
 
 

الشكر والثناء للقیادة القطریة في تبنیھا ھذا الملف المھم شعبیا من األحداث الخلیجیة، باإلضافة الى توجیھ 
 في الكویت.

 
 مساعي آل الشیخ

 
 ۲۰۱۷ في سبتمبر تزامنت تلك األحداث مع تولي تركي آل الشیخ منصب رئیس ھیئة الریاضة السعودیة

، لقد أصبح المسؤول األول عن الریاضة السعودیة، ۲۰۱۷ورئاسة اللجنة األولمبیة السعودیة في أكتوبر 
قطر سواء عبر تألیف األغاني المناھضة للدوحة  المواجھة اإلعالمیة تجاه عن قبل ذلكوھو المسؤول األول 

المؤثرة  ات السعودیةتمیم بن حمد، وتجییش الحساب قھا ضد أمیرھا الشیخأو التغریدات الحادة التي كان یطل
 .في تویتر ضدھا

 
المفاجأة  إال أن، بعد تعیینھالى المالعب الریاضیة  القطریة السعودیة األزمة ینقل آل الشیخكان متوقعا أن 
، دوحةمع ال خصومتھمنطلق  فتعامل معھ من، ملف اإلیقاف الكویتي ضمن أجندة الصراع ھتمثلت في إقحام

، مةكدولة جارة مسال األضواء علیھا تسلطأن  اقق قطر انتصارا في وساطة من شأنھفلم یكن مقبوال أن تح
ي ، كما أن حجم الثناء الكویتكدولة راعیة لإلرھاب في حین تسعى دول الصراع الى عزلھا خلیجیا وإقلیمیا

االستفادة  ستمرار العاصمة القطریة فيفامن أعلى المستویات للقیادة السیاسیة القطریة أثار حفیظة آل الشیخ، 
 بالده مع قطر.أحد معارك ھزیمة لھ في من رفع اإلیقاف سیاسیا وریاضیا بمثابة 

 
الى المشاركة في قطف جزء من ثمار النجاح، كل تقدم في ملف الریاضة الكویتیة، مع  ،آل الشیخسعى 

 نھاتفیة مع الرئیس الغانم والمسؤولیفتارة یبشر بقرب رفع اإلیقاف، وتارة أخرى یعلن عن اتصاالت 
الریاضیین أجراھا في ذات الملف، بل ذھب الى ما ھو أبعد من ذلك بعد انتھاء أزمة الكرة الكویتیة، إذ قال 

 سلمان بن محمد األمیر السعودي العھد ولي توجیھات، یقول "۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في لقاء تلفزیوني لھ یوم 
 واضعةمت ھدیة وھذه اإلیقاف رفع في صعوبة أجد لم..  الكویتیة لریاضةا عن اإلیقاف لرفع التحرك وراء
". ولم یصدر أي تأكید رسمي كویتي سواء من السیاسیین أو الریاضیین المعنیین بالملف الكویت ألمیر

 الریاضي لتصریحات آل الشیخ.
 

 إعادة االصطفافات
 

أھدافھا ، أضواء النجاح من الدوحة الى الریاض خطفئة الریاضة السعودي آل الشیخ رئیس ھی محاوالت
ن فھناك شعور متولد في المملكة أ ،المصالح السعودیة یخدم سیاسيفي إطار  تأتيأبعد من الریاضة، فھي 

ة الساس وقوفو، زمةوأطال أمد األ أنقذ الدوحة من االستسالم المبكرالموقف الكویتي من األزمة الخلیجیة 
ا مبصورة تجاوزت  بین الدوحة والكویت أكثر عزز الروابط الشعبیةالمحاید موقف أمیرھا والشعب خلف 

سعودیة یة الكثیر من الحسابات الرسم تلمیحاتمع السعودیة، وھو ما یمكن رؤیتھ عبر  اكان یعتقد بقوتھ
 آل الشیخ نفسھ. تركيعلى تویتر ضد الكویت، أو حتى تغریدات 

 
كویتي ال الشعبي للتقاربفي الساحة الكویتیة الختراق سعودي مؤخرا  آخذ في التبلورھناك خط جدید و

على خط ملف االیقاف مع دخولھا  ، بدأالمملكةتجاه  بشكل أفضل االصطفافات بناءوإعادة ، القطري

https://youtu.be/vtDA_xFhnGA
https://youtu.be/vtDA_xFhnGA


 
 
 

ـ "فیفا" لولي العھد ولھ الریاضي، ومحاوالت آل الشیخ الى نسب فضل اطفیة مستعینا بمصطلحات ع ،قرار ال
 ،نكویتیو ومغردون، وتبنى وسائل اإلعالم السعودیة كـ"ھدیة ألمیر الكویت" و"أنا خادم البونا صباح"،

 .وتسویقھا بشكل الفت التصریحاتھذه 
 

اإلیقاف عن بقیة األلعاب انتھت أزمة الریاضة الكویتیة الكرویة، وال یزال الطریق أمامھا طویل لرفع 
األخرى، فھل تنعكس األزمة الخلیجیة على تحركات الكویت إلغالق ھذا الملف الى األبد؟ أم تتحول مالعبھا 
الى ساحات صراع بین األطراف الخلیجیة تعقد من مساعي رفع اإلیقاف؟ ال سیما وأن الساحات الدولیة 

 من الدوحة. ۲۰۲۲العالم  لسحب تنظیم بطولة كأس اسیاسی احالیا تشھد صراع
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