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بين إصرار اللجنة األولمبية الدولية على شروطها وانشغال الرياضيين بالنزاعات القضائية )2 ـ 2(

اللجوء إلى القضاء المحلي سببه عدم وجود هيئة تحكيم رياضي مستقلة
مبارك الخالدي

التزال الرياضة الكويتية خارج منظومة الرياضة الدولية منذ صدور قرار اللجنة االوملبية الدولية بإيقاف النشاط 
الرياض��ي اعتبارا من األول من يناي��ر املاضي مبوجب القانون 9/28 من امليثاق االوملبي الدولي.  ولم تكتف االوملبية 
الدولية بإصدارها قرار االيقاف بل قدمت وصفة عالجية للوضع القائم عبر تأكيدها على أن اخلروج من األزمة يكمن 
ف��ي أمرين ال ثالث لهم��ا األول إصدار قانون جديد يعزز صالحيات اجلمعي��ات العمومية لالحتادات املختلفة وابعاد 
التدخالت احلكومية عنها، والثاني رفضها الكامل لقرار الهيئة العامة لش��باب والرياضة الشهير والذي حلت مبوجبه 
االندية ال� 10 في ال� 14 من نوفمبر املاضي واعتبرت عودة تلك املجالس امرا البد منه وشرطا اساسيا لرفع االيقاف 
وجاء ذلك برس��الة تلقاها وزير الش��ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بتاريخ 2009/12/9. ويالحظ مما سبق 
أن االوملبية الدولية رسمت بوضوح خارطة الطريق لرفع االيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وعودته الى احلظيرة 

الدولية وبغير ذلك فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه ريثما تتحقق املطالب الدولية.

تفاوت األحكام الصادرة لمصلحة القادسية والشباب والفحيحيل سببه اختالف المستندات والطلبات

4 مواد حاسـمة طلبتهـا »األولمبية الدولية« إليجـاد أرضية عمل جديدة للوفـاء بمتطلباتها

اجتماع لوزان »الثالثي« بين »األولمبية الدولية« والمجلس األولمبي اآلسيوي و»الهيئة« كان نهائيًا
الشباب  بدورها، قامت جلنة 
والرياضة في مجلس األمة بعقد 
أثمرت  عدة اجتماع���ات مطولة 
صياغة عدد من التعديالت ترى 
أنها كافي���ة لتحقيق التواؤم مع 
الس���ابقة لالوملبية  املتطلب���ات 
الدولية وقد اقر املجلس مبداوالته 
األولى ب� 40 صوتا على املوافقة 
عل���ى هذه التعدي���الت وال يزال 
ينتظر املداول���ة الثانية القراره 

بالشكل النهائي.

اللجوء إلى القضاء

وما زاد م���ن تعقيدات االزمة 
هو جلوء الرياضيني الى القضاء 
احمللي وهم معذورون لس���ببني 
رئيسيني أولهما: عدم وجود هيئة 
حتكيم خاصة بالنزاعات الرياضية 
وبحسب مواصفات اللجنة االوملبية 
الدولية والسبب الثاني وخوفا من 
ان تتسبب شكاواهم اخلارجية 
في ايقاف النشاط الرياضي وهو 
األمر الذي ال يرغبون فيه السيما 
بعد تعالي االصوات التي تتهم كل 
من يلجأ إل���ى املنظمات الدولية 
باملتخابر فلم يكن امام هؤالء اال 
اللجوء إلى القضاء احمللي للتعبير 
على أن ما تعرضت له الرياضة 
من قرارات امنا هو تعسف بحق 
الرياضي���ني خصوصا قرار حل 
االندية ال���� 10 رغم عودة ناديي 
الشباب والفحيحيل بقرار محكمة 
برأهما في احلل الس���ابق، األمر 
الذي جعل كل االنظار تتجه إلى 
قصر العدل ملتابعة احكام احملكمة 
والتي تفاوتت بني الرفض لقرار 
احلل والتأييد له ما ادخل الهيئة 
ومجالس ادارات االندية املنحلة 
واملعينة في دوامة ال يعرف الكل 

كيفية اخلروج منها.

تفاوت األحكام

وم���ع االخذ ف���ي االعتبار ان 
احملكم���ة دائم���ا م���ا تفصل في 
النزاعات وف���ق ما هو معروض 
امامه���ا من طلبات ومس���تندات 
وهذا م���ا يفس���ر االختالف في 
تفاوت األحكام الصادرة ملصلحة 
اندية القادسية على سبيل املثال 
واندية الشباب والفحيحيل، وال 
تزال االندية األخرى تنتظر دورها 
علما بأن هناك درجة من التقاضي 
لم تنته بعد وهي التمييز، وهي 
عادة ما تأخذ وقتا اطول للنظر 
في النزاعات املعروضة باعتبارها 
اعلى سلطة قضائية ومالذ اخلتام 
لكل النزاعات املختلفة ودائما ما 
تش���كل احكامها عناوين يهتدي 
بها في النزاعات الالحقة واملشابه 

لها.

عدم عودة األندية

ومن االمور الالفتة ان مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
دائما ما ينفي وجود أي نية لدى 
مجلس ادارة الهيئة بالعودة عن 
قراره بل أنه حدد ال� 15 من مارس 
املقبل موع���دا اخيرا لفترة عمل 
اللجان املؤقتة والتي من املقرر ان 
تتم الدعوة بعدها الجراء انتخابات 
النتخاب مجالس ادارات االندية بل 
انه اعتبر بعض االحكام القضائية 
الصادرة ملصلحته مبثابة مصادقة 
على صح���ة اجراءاته ومتجاهال 
اللجن���ة االوملبية  بذلك ش���رط 
الدولية بض���رورة التراجع عن 
املناصب  القرار وعودة اصحاب 
التنفيذية الى انديتهم واالنتهاء 
من التعديالت القانونية قبل رفع 

االيقاف عن النشاط الرياضي.

اجتماع لوزان »الثالثي«

في إطار االتفاق الذي مت التوصل 
إليه في 15 يوليو 2009 عقد اجتماع 
مثمر وبناء في 23 اكتوبر في لوزان 
بني وفد كويتي من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة برئاسة مدير 
الهيئ���ة فيصل اجلزاف، املجلس 
االوملب���ي اآلس���يوي واللجن���ة 
االوملبي���ة الدولية مع املس���اعي 
احلميدة للدكتور سهيل شحيبر 
س���فيرنا لدى سويس���را. خالل 
هذا االجتماع نوقش باستفاضة 
القانون اجلديد  مقترح مشروع 
الذي سيحكم الرياضة في الكويت 
بغية ضمان ان يكون متوافقا مع 
امليثاق االوملبي ولوائح االحتادات 

الرياضية الدولية االوملبي.
املسودة النهائية التي مت االتفاق 
عليها من قبل جميع املشاركني في 
االجتماع احتفظ كل طرف بنسخة 

فان هذه االنظمة يجب ان تلتزم 
االنظمة والقواعد الدولية.

المادة الثالثة

القرارات اخلاصة  بخصوص 
بالنزع���ات، ف���إن املنه���ج العام 
وتوصيات اللجنة االوملبية الدولية 
التي مت توضيحها هي ان النزاعات 
الرياضية عندما تنشأ داخل أو بني 
املؤسس���ات الرياضية في البالد 
يجب أن حت���ل وديا ان كان ذلك 
ممكنا، ومن خالل احلركة االوملبية 
والرياضي���ة )أي خارج احملكمة 
املدنية( وعلى املس���توى احمللي 
بقدر املس���تطاع، ولهذا الغرض، 
ع���ادة ما يوصى بإنش���اء هيئة 
انضباط أو مصاحلة أو وساطة 
أو حتكيم )كما هو مناسب( حتت 
مظلة اللجنة االوملبية الوطنية في 
البالد بطريقة متفق عليها بني كل 
االطراف والسلطات املعنية، والتي 
ستكون السلطة احمللية العليا حلل 
النزاعات الرياضية على املستوى 
احمللي. وتش���مل االختصاصات 
الوظائف، املسؤوليات،  احملددة 
التشكيل واالجراءات اخلاصة بهذه 
الهيئة يجب صياغتها مع ضمان 
ان هذه الهيئة حتظى باالستقاللية 
واحليادية في التوظيف والعمليات 
والقرارات اخلاصة بها. وفي حالة 
عدم التوصل الى حلول للنزاعات 
على املستوى احمللي، فإنه باإلمكان 
امام محكمة  احالتها لالستئناف 
التحكيم الرياضية الدولية )كاس( 

في لوزان، سويسرا.

المادة الرابعة

بخصوص الرقابة على الدعم 
املالي املقدم للمنظمات الرياضية، 
فقد ذكر بوضوح وكمبدأ أساسي ان 
احلكومة لها احلق في الرقابة على 
الدعم احلكومي فقط، وليس من 
حقها التدخل أو اتخاذ اجراء مباشر 
بخصوص أي موارد مالية اخرى 
حتصل عليها هذه املنظمات )كمثال 
الرعاية، أو االم���وال املقدمة من 
املنظمات الدولية(، كما مت التشديد 
على ان تتسم بالشفافية وتكون 
عرضة للمحاسبة من قبل املنظمات 
املختصة التي تقدم الدعم املالي 
)كمثال يجب ان تتسم بالشفافية 
وتكون مس���ؤولة محاسبيا أمام 
احلكومة عن االموال التي تلقتها 

من احلكومة(.
في حال���ة التج���اوزات، فقد 
مت التوضي���ح ان املن�����ظم���ات 
الرياضي���ة يج���ب ان تت����خ���ذ 
املناس���بة )حتديدا  االج���راءات 
من خ���الل جمعياتها العمومية( 
وفقا ألنظمتها االساس���ية، كما 
ميك���ن احالة ه���ذه القضايا الى 
الدولية  الرياضي���ة  املنظم���ات 
املعني���ة، أو احالتها الى احملاكم 
اذا اقتضت الض���رورة، على أي 
حال فإن احلكومة ال متلك اتخاذ 
أي مبادرات أو اجراءات اذا لم تكن 
مختصة بصورة مباشرة وعليها 
اتباع اخلطوات املناسبة املذكورة 
أعاله. على سبيل املثال، ال متلك 
احلكومة اتخاذ قرار حل أي منظمة 

رياضية بصورة مباشرة.

اتحاد الكرة.. حالة خاصة

ق���رار »األوملبية  وبعيدا عن 
الدولية« اليزال ملف احتاد القدم 
عالقا بعد ص���دور حكم محكمة 
ال� »كاس«  الرياضي���ة  التحكيم 
بإيقاف أي نشاط متعلق بالدعوة 
الى اجراء انتخابات ألعضاء مجلس 
االدارة أو إجراء أي تعديالت على 
النظام األساسي ريثما يتم الفصل 
في الدعوى املنظورة أمام محكمة 
ال� »كاس« بش���أن شرعية احتاد 
2009/11/15 من عدمه، اذ من املتوقع 
ان تصدر ال� »كاس« حكمها قريبا، 
وال احد يعرف ما ميكن ان يتمخض 
عنه من تداعي���ات أو قرارات قد 
تدخل الرياضي���ني في نفق آخر 
من اخلالف واالختالف، رغم تأهل 
األزرق الى نهائيات كأس آس���يا 

2012 في الدوحة.

اإليقاف مستمر

وبني كل هذه الظروف، اليزال 
االيقاف قائما، واليزال النش���اط 
الرياضي خارج املنظومة الدولية 
وال بوادر على انتهاء هذه االزمة 
وطي ملفها بشكل نهائي في ظل 
إص���رار االوملبي���ة الدولية على 
شروطها وانش���غال رياضيينا 

باحملاكم احمللية.

رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ مجتمعا مع رئيس الهيئة فيصل اجلزاف في مناسبة سابقة بافتتاح املجلس االملبي االسيوي

صورة ضوئية لكتاب »األوملبية الدولية« بالتهديد بتعليق عضوية »األوملبية الكويتية« .. وكتاب إلى د.محمد العفاسي حول التعديالت صورة ضوئية لكتاب »األوملبية الدولية«

واضحة بأن التنظيمات الرياضية 
تخضع لالطار القانوني للبلد الذي 
تنتمي اليه. ومع ذلك فإنها يجب 
ان تكون مستقلة في تنظيماتها 
الداخلية اس���تنادا  وعملياته���ا 
على أنظمتها األساسية املختلفة 
وقواعد كل منظمة رياضية دولية 

معنية.
التشديد  عالوة على ذلك، مت 
عل���ى ان العالق���ات املنس���جمة 
والتعاون بني املنظمات الرياضية 
والهيئات احلكومية املختصة يجب 
ان تكون دائم���ا وثيقة. من اجل 
تطوير العالقات بصورة حسنة 
وأعمال تكاملي���ة تفيد الرياضة 
والرياضيني، مع ذلك يجب ان يقوم 
تعاون على أساس احترام متبادل 
ومطلق الستقاللية تلك املنظمات 
واحترام صالحياتها املختلفة، ان 
هذا التوازن من ش���أنه أن يعزز 
بصورة مثلى التطوير التكاملي 
والتوافقي للرياضة والفلس���فة 

االوملبية في كل بلد.

المادة الثانية

التمييز بوضوح بني  ان يتم 
الرياضية على  مهمات املنظمات 
املستوى الوطني من جهة وعلى 
املستوى الدولي من جهة اخرى 
بحي���ث حتظى على املس���توى 
الوطني بنظام اساس���ي وكيان 
قانوني وعلى املس���توى الدولي 

حتكمية نظاما أساسيا منوذجيا 
الرياضية في  التنظيم���ات  لكل 
الكويت وفق املادة 2 من مسودة 
القانون اجلديد والتي تنص على 
ان كل تنظي���م رياضي يجب ان 
يكون مسؤوال بصورة مستقلة 
لصياغة وتعديل واعتماد نظامه 
االساسي مبا يتوافق مع القوانني 
االخرى املعمول بها في الكويت 
ومع قواع���د كل منظمة رياضية 

دولية معنية.

المادة األولى

في هذه امل���ادة اقترح اجراء 
تعدي���ل طفيف عل���ى الصياغة 
املبدئية املقترحة لتعكس بوضوح 
ان القان���ون الرياضي اجلديد ال 
يتواف���ق وال يتماش���ى فقط مع 
امليثاق االوملبي ولوائح االحتادات 
الدولية، وامنا يجب ان يس���مح 
للمنظمات الرياضية في الكويت 
ايضا بان تخضع لقواعد املنظمات 

الرياضية الدولية املعنية.
الى  املادة ته���دف ايضا  هذه 
االعت���راف بوض���وح مبب���ادئ 
استقاللية املنظمات الرياضية )وفقا 
ملبادئ احلركة االوملبية( مصحوبة 
بعالقات متوازنة ومنسجمة مع 

السلطات احلكومية.
في هذه املسألة مت التوضيح ان 
التحكم الذاتي ال يعني االستقاللية 
املطلقة، لذلك مت االعتراف بصورة 

ويبطل اي مواد متعارضة معه 
وواردة في القوانني احلالية رقم 
42 لس���نة 1978، 43 لسنة 1992، 

5 لسنة 2007.
ابق���اء هذه االمور  ومن أجل 
واضحة وبسيطة بقدر املستطاع 
ف���إن اللجنة االوملبي���ة الدولية 
القوانني  الغ���اء ه���ذه  اقترحت 
الثالثة املذكورة أعاله، وان حتتفظ 
الكويتية مبا ترغب  الس���لطات 
القوانني  االحتفاظ به من ه���ذه 
)شريطة ان تكون غير متعارضة 
مع القانون اجلديد( واضافتها الى 
القانون اجلديد بصورة مباشرة، 
وذلك ليكون هناك قانون وحيد 
مطبق للرياضة في الكويت. على 
أي ح���ال فقد أوضح���ت الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة ان 
الس���لطات الكويتية ال تستطيع 
إلغاء هذه القوانني، لكنها ألزمت 
نفسها بالتأكيد على ان كل املواد 
املتعارضة مع القانون الرياضي 
اجلديد ستلغى تلقائيا من القوانني 

الثالثة املذكورة أعاله.
أخيرا، توضح هذه املقدمة أن 
أي تشريعات رياضية في الكويت 
يجب أن تتماشى مع هذا القانون 
اجلديد والذي له االولوية في أي 
حال، ولهذه الغاية مت خالل هذا 
االجتماع التأكيد بوضوح على ان 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لن تصدر أو تفرض بأي صورة 

الدولية اضافة مقدمة لها واعادة 
صياغة بعض نصوص املواد من 
اج���ل التأكيد على ان كل املبادئ 
االساسية التي تضمنتها رسالة 
اللجنة االوملبية الدولية الى وزير 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
ورئيس الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة في 4 اغسطس 2009 
واردة بوضوح في مسودة القانون 

الرياضي اجلديد.
واملناقشة الفنية تناولت املواد، 

كما يلي:
مقدمة: مت اقتراح صياغة هذه 
املقدمة لتوضح الغرض االساسي 
للقانون الرياضي اجلديد، وعلى 
سبيل املثال، لتحدد العالقة بني 
حكوم���ة الكوي���ت والتنظيمات 
التي تش���كل احلركة  الرياضية 
الرياضية واالوملبية في الكويت 
والتي ه���ي بص���ورة جوهرية 
اللجن���ة االوملبي���ة الوطني���ة 
الرياضية احمللية  واالحت���ادات 
الرياضية والرياضيني  واالندية 

واالداريني.
اضافة الى ذلك، توضح هذه 
املقدمة ان هذا القانون س���يحل 
مح���ل ويلغي ويبط���ل أي مواد 
واردة في قوانني اخرى متعلقة 
الكويت والتي قد  بالرياضة في 
تكون متعارضة مع هذا القانون، 
وهذا يعني بصور خاصة ان هذا 
القانون اجلديد يحل محل ويلغي 

النهائية التي حتددت في االتفاقية 
املبرمة في 15 يوليو 2009 ولتجنب 

اي تعليق لعضوية اللجنة

األوملبية الكويتية، بروح تفاهم 
مش���ترك وتعاون مع السلطات 
الكويتي���ة. ه���ذا االجتم���اع مت 
تنظيمه لهذه الغاية، وعلى وجه 
اخلصوص بهدف مراجعة مسودة 
قانون الكويت الرياضي اجلديد 

بصورة دقيقة وفنية.

»الهيئة« تؤكد التزام الحكومة

بنفس الروح أكدت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة التزام حكومة 
الكويت برغبتها في إقرار مسودة 
القانون الرياضي اجلديد ولتأكيد 
اعتماد هذا القانون وإصداره قبل 
31 ديسمبر 2009 تنفيذا للمهلة 
احملددة في االتفاقية املبرمة في 
15 يولي���و 2009، ومن اجل ذلك 
الهدف ذكرت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة تشكيل جلنة خاصة 
للعمل على هذه املسألة، وللتأكد 
من ان القوانني الرياضية الكويتية 
تتماشى مع املبادئ والقواعد التي 

حتكم احلركة االوملبية.
املس���ودة اجلدي���دة لقانون 
الرياضة طرحت مبدئيا من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وهي 
مكونة م���ن أربع م���واد. ولهذه 
املسودة اقترحت اللجنة االوملبية 

منها باللغة االجنليزية لتكون هي 
املرجعية الت���ي يعتد بها ومتت 
مناقشتها والترجمة العربية هي 

لغرض املعلومات فقط.
هذا االجتماع هو خطوة مهمة 
الى االم���ام من اج���ل ان حتقق 
السلطات الكويتية الهدف املنشود 
في اتفاق 15 يوليو 2009 بأن عملية 
تعديل القوانني الرياضية كاملة 
يجب ان يتم االنتهاء باكملها منه 
بحلول 31 ديسمبر 2009 على ابعد 

تقدير، وهذا مالم يحدث!

شرح تفصيلي

كمقدمة، تؤكد اللجنة االوملبية 
الدولية بوضوح ان اس���تقاللية 
الرياضية  تنظيم���ات احلرك���ة 
واالوملبي���ة ومتتعه���ا بعالقات 
متوازنة ومنسجمة مع السلطات 
احلكومية لها اهمية كبرى لدى 
احلركة االوملبي���ة ككل وان هذه 
املبادئ االساسية قد مت تأكيدها 
مجددا خالل املؤمتر االوملبي العام 
ال���ذي انعقد ف���ي كوبنهاغن من 
اكتوبر 2009 )قرارات املؤمتر مت 
توزيعها على املشاركني في ذلك 

االجتماع لتكون مرجعا لهم(.
كما مت التأكيد على أن اللجنة 
االوملبية الدولية واملجلس االوملبي 
اآلسيوي مستعدان دائما الى اقصى 
احلدود ملساعدة السلطات الكويتية 
من اجل تلبي���ة االهداف واملهلة 


