
 
 
 

 
 

 .. وتعقیدات مستقبلیة وقتیة مكاسب: عن الكویت رفع اإلیقاف الریاضي
 
 

 2018 أغسطس 19الكویت 
 
 

رضتھ فبعد ثالث سنوات من اإلیقاف الذي مؤقتا، عادت الریاضة الكویتیة الى المحافل األولمبیة والدولیة 
 للجنةلبعدم التعرض  وتمثلت شروط رفع اإلیقاف ،ذو طابع شخصي أزمة ظاھرھا ریاضي وباطنھا سیاسي

طة إجراء انتخابات جدیدة للھیئات الریاضیة الكویتیة وفق خارواألولمبیة الكویتیة برئاسة الشیخ طالل الفھد، 
یا، فھل انتھت األزمة والصراعات فعلنقاطھ ..  بعضالطریقة المتفق علیھا وتعدیل قانون الریاضة وایضاح 

 أم أن العودة "المؤقتة" استراحة اللتقاط األنفاس لمعركة أوسع وأشرس؟
 

 تغیر مطالب "األولمبیة الدولیة"
 

یتضح من بیان رفع اإلیقاف وجود تغییر شبھ جذري في مطالب "األولمبیة الدولیة" التي وضعت قبل 
لریاضیة ا االتحاداتلجنة األولمبیة الكویتیة برئاسة الشیخ طالل الفھد، عودة عودة ال: والتي كانتسنوات 

 .المحلیة المنحلة، وأخیرا الغاء التعدیالت على قانون الریاضة لتعارضھ مع المیثاق األولمبي
 

استجدت مع تفاقم األزمة ما بین الكویت و"األولمبیة الدولیة" وبعض االتحادات وكانت ھناك مطالب إضافیة 
الدولیة، اذ أضیفت لھا سحب القضایا المرفوعة من الكویت ضد المنظمات الدولیة، وبیان موقف الكویت 

 واتفاقیة استضافتھ.من سحب مبنى مقر المجلس األولمبي اآلسیوي 
 
نوات خالل الس من أزمة الریاضة الكویتیةوبیاناتھا السابقة  األخیر ة"بمقارنة موقف "األولمبیة الدولیف

، أما االعتراف باللجنة األولمبیة شرطا لرفع اإلیقاف، یتبین أن عودة االتحادات المنحلة لم یعد الماضیة
تحول ما یالكویتیة برئاسة الشیخ طالل الفھد فانتھى الى اتفاق بعدم التعرض ألعمالھ ومسؤولیاتھ الرئیسیة، ف

 بأصلھ والتفاھم على تعدیل بعض تفاصیلھ. القبولعلى قانون الریاضة الى إلغاء التعدیالت  شرط
 

 األرباح والخسائر
 

تنازالت "األولمبیة الدولیة" خالل المفاوضات التي جرت منذ زیارة وفدھا الى الكویت في یولیو الماضي، 
ال تعني أن معسكر الحكومة ممثلة في ھیئة الریاضة، والفریق النیابي بقیادة رئیس مجلس األمة مرزوق 

ومحمد  الحمیدي السبیعينائبین البقیادة  األعضاءالغانم انتصر على معسكر أبناء الشھید ومن یمثلھم من 
المطیر، فالشیخ طالل الفھد الیزال حاضرا عبر رئاسة "األولمبیة الكویتیة" وقد ینجح في إعادة بناء مراكزه 
وقواعده من جدید، ولكن المعسكر األول ظفر ببعض المكاسب المتمثلة بعدم عودة االتحادات المنحلة والقبول 

 بقانون الریاضة الجدیدة.



 
 
 

عدم تعرض ومقابل، فإن معسكر أبناء الشھید ربح بقاء الشیخ طالل الفھد رئیسا للجنة األولمبیة الكویتیة في ال
مما یجعلھ قریبا من األحداث القادمة، وطرفا في القرارات المستقبلیة، إال أن الحكومة ألعمالھ ومسؤولیاتھ، 

إعادة  األندیة، وفشل فيأغلبیة خسر حلفاءه في وأنھ ال سیما على المعسكر اآلخر، ذلك ال یعتبر انتصارا 
الى الساحة الریاضیة، كما أن خارطة الطریق المتفق علیھا تشیر الى اجراء انتخابات  االتحادات المنحلة

ستطال في النھایة "األولمبیة الكویتیة" مما یجعل موقع الفھد الریاضي معرض للخسارة إن قرر خوض 
 االنتخابات.

 
ر أن التسریبات الصحفیة والمعلومات المتاحة، تشیر الى أن الحكومة لن تعترف في "لجنة والجدیر بالذك

 الفھد" على المستوى المحلي ولن تتعامل معھ.
 

 تعقیدات جدیدة
 

" للمعسكرین، فاألزمة الریاضیة ال تزال تراوح والحقیقیة من المبكر جدا قیاس األرباح والخسائر "النھائیة
مكانھا فعلیا كما ذكر كتاب "األولمبیة الدولیة" إذ أشار الى أن األسباب التي دعت الى إیقاف الریاضة في 

كما أن اللجنة، وفي رسالتین منفصلتین، الى رئیس ھیئة الریاضة د. حمود فلیطح، الكویتیة "ال تزال قائمة"، 
العام لالتفاق وخارطة الطریق، ولكنھا  ورئیس اللجنة األولمبیة الكویتیة الشیخ طالل الفھد حددت اإلطار

بحد ذاتھ یجعل جمیع األبواب مفتوحة على  الموقفوھذا تركت التفاصیل والخطوات للمراسالت القادمة، 
تعقد  أخرىمطالب أو ، أما رفع دائم لإلیقاف أو عودتھ من جدیدمصراعیھا، وكل االحتماالت واردة، 

 األزمة.
 

العامة دون التفاصیل، مما یجعل خارطة الطریق معرضة لالنھیار في أي فاالتفاق انحصر على العناوین 
من تعقید المشھد القادم، األسماء التي ستختارھا "األولمبیة الدولیة" یزید قد  ومالحظة وأمام أي خالف، 

للجنة السداسیة التي ستشكل مناصفة مع الحكومة لإلشراف على تنفیذ االتفاق، فإن جاءت ترشیحات اللجنة 
اس مدى وتباین في قیمن قبل "األولمبیة الكویتیة" برئاسة الفھد فإن ذلك قد یمنع حصول توافق داخلھا، 

إن و الت األعضاء والتشكیك فیما بینھم،االلتزام في تنفیذ الخارطة، والخالفات قد تصل الى مرحلة استقا
 خلت من تمثیل معسكر أبناء الشھید فذلك یعني إقصائھم وفقدان اللجنة مبكرا لمبدأ الحیاد.

 
 الجانب السیاسي والنیابي

 
البد من اإلشارة الى التصریحات األخیرة لبعض  ،والنیابي وألن القضیة ال ینفصل عنھا الجانب السیاسي

أعضاء مجلس األمة، فالنائب ریاض العدساني ھدد باستجواب وزیر اإلعالم ووزیر الدولة لشئون الشباب 
محمد الجبري في حال عودة االتحادات المنحلة لقطع الطریق أمام أي مطالبة بعودتھم، أما النائب الحمیدي 

انیا عن أسماء اللجنة األولمبیة الكویتیة، ویھدف بذلك الى الحصول على مستند السبیعي فوجھ سؤاال برلم
 وبفریقھ أعضاء في اللجنة. د رئیساحكومي رسمي یعترف بالشیخ طالل الفھ

 



 
 
 

وھذه المواقف النیابیة ستلقي بظاللھا على تنفیذ خارطة الطریق، وقد تصل الى مرحلة استخدام األدوات 
ا مع وزیر اإلعالم ووزیر الدولة لشئون الشباب األسبق الشیخ سلمان الحمود الدستوریة كما حصل سابق

 بتقدیم استجوابا لھ خسر على ضوئھ كرسیھ الوزاري.
 

 المجلس األولمبي اآلسیوي
 

بعد أن كان یحاول االختباء طوال السنوات الماضیة  مؤخرا الواجھة على برزھناك طرف آخر في األزمة 
خلف عباءة "األولمبیة الدولیة"، وھو المجلس األولمبي اآلسیوي الذي یترأسھ الشیخ أحمد الفھد، فالمجلس 

یر مقره الرئیسي، والذي تقدر قیمتھ بمالیین الدنان تعرض لخسارة جسیمة تمثلت في سحب مبنى "أولمبیا"،
یتیة اتفاقیة استضافتھ على أرضھا، وجاءت دخلھ المالیة الرئیسیة، وأنھت الحكومة الكوویشكل أحد موارد 

تلك القرارات على خلفیة موقفھ من األزمة وتأییده لإلیقاف، بل أن الحكومة تتھمھ في تحریك الملف آسیویا 
 ودولیا.

 
یت، یقاف الریاضي عن الكوفقد طالب مدیر عام "األولمبي اآلسیوي" الكویتي حسین المسلم، عقب رفع اإل

الحكومة الكویتیة باحترام "خارطة الطریق"، ووصف تدخالتھا في الشأن الریاضي الكویتي بأن ال مثیل لھ 
ویأتي ھذا التصعید في التصریح من قبل اللجنة اآلسیویة بصورة مریبة في التوقیت  في الدول األخرى،

حتواء األزمة واالنتھاء منھا كونھا بدأت تسلط األضواء واللغة، في حین تسعى "األولمبیة الدولیة" الى ا
 على كیفیة تعاملھا معھا.

 
، فكل المؤشرات تسیر باتجاه تعقیدات جدیدة قادمةاألزمة لم تنتھ فعلیا برفع اإلیقاف "المؤقت والمشروط"، 

ھذا  ة بینوجولة أخرى من الصراعات الریاضیة والسیاسیة والنیابیة، وعودة الى االصطفافات الشعبی
المعسكر وذاك مما قد یعید األزمة الریاضیة الكویتیة الى مربعھا األول، مالم یكون ھناك قرار حازم من 

 قبل القیادة السیاسیة لجمیع األطراف لطي الملف الى األبد.
 
 
 

 ** انتھى **
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
 hello@darkpolitics.netلمزید من المعلومات والتواصل: 
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