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Ⅶ إعداد:  خالد المهيري

رياضات الزمن 
القادم

في كل مرة، كان ينهره، 
 ويأمره بغلق

الحاسوب وينام 
يفاجأ به يتحرك تحت 

الغطاء، ويتهامس 
بصوت خافت مع 

الرفاق. 
اكتشف أن ابنه الصغير 

ما يزال في الملعب
عبر هاتفه الذكي، 
يستكمل المباراة 

أراد أن يخاويه.. يصادقه 
ويجاريه 

فإذا به، يتحول إلى 
العب مع بنيه

إنها حقيقة نعيشها 
اآلن.. شئنا أم أبينا!

بعد أن اجتاحت 
البطوالت اإللكترونية 

- من دون هوادة 
- البيوت العربية، 

وأصبحت أمرًا واقعيًا ال 
مفر منه.

توماس باخ يرفض االعتراف باإللكترونية
اســتعرضنا في الحلقتين الســابقتين، زحف األلعاب 

اإللكترونيــة إلى البيــوت العربية، مــا جعلها واقعاً 

يصعــب تجاهله، كما طرحنــا اإليــرادات الخيالية، 

وأعداد المتابعــات الجماهيرية للبطوالت، باإلضافة 

إلى قصص النجاح التي دونها العرب. 

في هذه الحلقة، نســتعرض صــراع االجيال بين 

الواقع الحالي، وما يعتقده البعض انه عالم افتراضي 

أو خيال، الســيما في ظل رفــض االعتراف بها حتى 

اآلن من اللجنة األولمبية الدولية.

وعندمــا حاولت »البيــان الرياضي«، التواصل مع 

اللجنــة األولمبية الدولية، للتعقيب على مســتقبل 

األلعاب الرياضية اإللكترونية، جاءنا الرد من المكتب 

اإلعالمي للجنة، بأنهم نظموا في شهر يوليو الماضي، 

منتــدى لمناقشــة فكــرة إضافة هــذه الرياضة إلى 

المنافسات الرئيسة في األولمبياد، شارك فيه أكثر من 

150 شخصية، يمثلون صناعة األلعاب اإللكترونية. 

وقالــوا -في الرســالة- »لكي تــدرج الرياضة في 

األلعــاب األولمبية، يجب أن تطبق على أرض الواقع 

معترفاً أوالً،  »رياضــة  لتصبــح 

قبــل  مــن  بهــا«، 

األولمبية  اللجنة 

الدولية. وللقيام 

يجب  بذلــك، 

يكــون  أن 

االتحاد 

الدولــي الذي يمثل هذه الرياضــة، مطابقاً للميثاق 

األولمبــي، وأن ينفــذ القانــون العالمــي لمكافحة 

المنشــطات، وهو خطوة ضرورية قبل طلب اإلدراج 

فــي البرنامــج األولمبــي. وواصلــوا بــأن الميثــاق 

األولمبــي ينــص على مــا يلي: »قد تعتــرف اللجنة 

األولمبيــة الدولية بالمنظمــات الرياضية الحكومية 

وغيــر الحكوميــة، بحيــث تكون ممن تديــر رياضة 

أو عــدة رياضات علــى المســتوى العالمي، ويجب 

أن تكون القوانين والممارســات واألنشــطة الخاصة 

باالتحادات داخل الحركة األولمبية، مطابقة للميثاق 

األولمبي، بما في ذلك، اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة 

المنشطات العالمي«. 

 فــي محاولــة إلظهار مدى انفتاحهــم على باقي 

الرياضات، قالت الرســالة »تســمح اللجنة األولمبية 

الدولية للجــان المنظمة لأللعاب األولمبية القادمة، 

بــدءاً من طوكيو 2020، بتقديم اقتراح إلدراج واحد 

أو أكثر من األحداث اإلضافية في البرنامج األولمبي 

لهذه الدورة من األلعاب األولمبية«. 

وتأكيداً على انفتاحهم.. قالوا إنه في 3 أغســطس 

2016، وافقــت اللجنة األولمبية الدولية على إضافة 

البيســبول /    الســوفتبول والكاراتيه، والتزحلق على 

الجليــد، وتســلق األلعاب 

الرياضية، وركوب األمواج، 

الرياضــي  البرنامــج  إلــى 

األولمبية طوكيو  األلعــاب  لدورة 

 .2020

واختتمت الرســالة باإلشارة إلى 

بيــان قيل فيــه: »في العــام الماضي، 

خالل القمة األولمبية السادسة، والتي عقدت في 

لوزان بسويســرا، إلى إمكانية االعتــراف باأللعاب 

اإللكترونية، كرياضــة، وإمكانية ضمها يوماً لأللعاب 

األولمبيــة، وتقــرر خاللها، اتخاذ الخطــوات الالزمة 

لمعرفة ما إذا كانت األلعاب اإللكترونية تالئم القيم 

األولمبية أم ال؟«، وأن األلعاب اإللكترونية التنافسية، 

»قــد يتــم اعتبارهــا كنشــاط رياضــي، والالعبون 

المشاركون يســتعدون ويتدربون بجدية، وهو شيء 

قابل للمقارنة مع الرياضيين في األلعاب االعتيادية«.

أوضــح البيان: »في ســبيل نيل اعتــراف اللجنة 

األولمبية الدولية، فإن محتوى الرياضات اإللكترونية، 

ينبغــي أال يتعــارض مــع القيــم األولمبيــة، ولنيل 

االعتراف من قبــل اللجنة األولمبية الدولية، يتطلب 

وجــود منظمــة تضمن اإلذعــان للوائــح والقوانين 

للحركة األولمبية.

باخ يرفض
ويأتــي هــذه الــردود، لتتوافق مع مواقــف رئيس 

اللجنــة األولمبية الدولية، توماس بــاخ، الذي أبدى 

في مناســبات مختلفة، معارضتــه إلدراج الرياضات 

اإللكترونية ضمن أجندة اللجنــة األولمبية الدولية..  

إذ فــي شــهر أبريــل الماضي، قــال رئيــس اللجنة 

األولمبيــة الدولية، توماس باخ، إن األلعاب الرياضية 

اإللكترونيــة، التي تحتــوي على عنــف أو تمييز، ال 

يمكن ضمها لأللعاب األولمبية، ولكي يعترف بها من 

الحركة األولمبية، ينبغي أن يأتي النشــاط البدني أو 

الحركي متوافقاً مع قيم الحركة األولمبية«.

اعتراف
بــاخ أقر بشــعبية رياضات الفيديو بين الشــباب، ما 

يؤكد حصارها لــه من جميع االتجاهات، لكنه أبدى 

تحفظاً بســبب ما يثــار حول احتوائهــا على ألعاب 

تحــث علــى العنف. وكــرر موقفه المعــارض خالل 

مشاركته في دورة األلعاب اآلسيوية، التي أقيمت في 

إندونيســيا، قائاًل: »إنه مــن الخطأ إدراج ألعاب قتل 

تشجع على العنف أو التمييز العنصري، ألنها تخالف 

القيم األولمبية«.

عدم انتظار
وفي ظــل الضبابية الكبيــرة التي تحيــط األولمبية 

الدوليــة، أعلن المجلــس األولمبي اآلســيوي العام 

الماضي، عن عقد شراكٍة مع شركة »علي سبورتس«، 

الذراع الرياضيــة اإللكترونية لعمالق التجارة الصيني 

»علي بابا«، وبموجب هذه الشراكة، سُتقَدم الرياضة 

اإللكترونيــة، على أنها حدٌث رياضٌي أولمبٌي، يمكنك 

من كســب الميداليات في دورة األلعاب اآلســيوية، 

التي تستضيفها هانجتشــو الصينية 2022، في بادرة 

قد تفتح المجال واســعاً لجذب المزيد من اإليرادات 

المالية والمتابعين لمثل هذه البطوالت.

الالءات الغامضة

لألولمبية الدولية:

ال..
Ⅶ ألنها تشّجع على 

العنف

Ⅶ بسبب التمييز 
العنصري

Ⅶ لعدم تطابقها مع 
القيم األولمبية

Ⅶ لتجاهلها القوانين 
الرياضية

جومانا كرم: 
 البد من االهتمام

بالشباب

العموش:
واقع البد من 

التعايش معه

قالــت جومانا كرم رئيســة وحــدة منتجات 

األعمال بشركة »آيسر«: إن الشباب يمثلون 

النســبة األعلى مــن الوطــن العربي، وهم 

األكثر اتصاالً باإلنترنت، واســتخدام وســائل 

التواصــل االجتماعــي، والبد 

بهــم،  االهتمــام  مــن 

وليــس غريبــاً أن نرى 

انجذابهم إلى األلعاب 

اإللكترونية،  الرياضية 

التــي  والنجاحــات 

الصعيد  على  حققوها 

العالمي شاهد على ذلك. 

الشــركات  إن  وأضافــت 

العالمية توجهت إلى البطوالت اإللكترونية، 

نتيجة الحماس الجماهيري، بدليل أن نهائي 

بطولــة »ليج أوف ليجندز« التي أقيمت في 

كوريا الجنوبية العام الحالي، شهدت حضوراً 

ضخماً من المتابعين.

توصيات »                  الرياضي« 

التفريق بين 
األلعاب التي تحض 

على العنف، وغيرها 
من الرياضات 

اإللكترونية

01
  أهمية الرقابة 

األسرية والتوجيه 
الصحيح لممارسة 

األلعاب المفيدة

إنشاء أكاديميات 02
متخصصة، وتبّني 

المواهب 
03

قيام األندية 
الرياضية بإنشاء 

فرق تنافس محليًا 
وعالميًا

04

صراع األجيال
بين الواقع والخيال

 الدكتور أحمد العموش أستاذ علم االجتماع 

في جامعة الشارقة، أكد أن العالم االفتراضي 

والرياضات اإللكترونية أصبحا نشــاطاً روتينياً 

بــال حدود، مما قد يــؤدي إلى ابتعاد األفراد 

مع  الحقيقــي،  الواقــع  عــن 

ذلــك ال يســتطيع أحــد 

الــذي  الواقــع  إنــكار 

يجــب التعايــش معه 

بضوابــط يمكــن من 

خاللها االســتفادة من 

العلمية في  الطفــرات 

هذا المجال.

قال: على جميع ممارســي 

الرياضــات اإللكترونيــة عدم نســيان أهمية 

الرياضات التقليدية، فعلى ســبيل المثال كرة 

القــدم فــي الواقع تختلف عــن االفتراضية، 

فاألولى تطلــق الطاقة الحركيــة، أما الثانية 

فهــي محصورة في حدود معينــة، وبواقعية 

حتمية، لسنا معترضين على العالم االفتراضي 

أو رياضاتهــا، ولكن في الوقت ذاته نريد من 

أفــراد المجتمع ممارســةا الرياضة على أرض 

الواقع، ألنها المتنفــس الصحي واالجتماعي 

والثقافي.

أضــاف: هناك جامعــات عالميــة بدأت 

تدخــل هذا المجال الجديــد، وعليها مراعاة 

الجانب الواقعي، كما يجب سن قوانين تنظم 

هذا العالــم االفتراضي ورياضاته اإللكترونية، 

حتى نتجنب أي سلبيات قد تنتج عنها.
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..وتشونغ: لن نظل »طفاًل رضيعًا« يصرخ في الفضاء
الجميــع يعرف االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

أو اللجنــة األولمبية الدولية، لكن قليلين هم من 

يعرف أن هناك اتحاداً دولياً لأللعاب اإللكترونية، 

مقّره الرئيســي في كوريا الجنوبية، وينظم العديد 

مــن البطوالت العالمية التي قامــوا بتنظيمها وال 

يعرفها ســوى من يســمون في مصطلح األلعاب 

اإللكترونية »جيمرز«.

»البيــان الرياضــي« تواصل مع االتحــاد الدولي 

لأللعــاب اإللكترونية عبر 4 رســائل إلكترونية، وكان 

جمياًل أن يرد القائم بأعمــال األمانة العامة لالتحاد 

ليوبولد تشــونغ بــكل أريحية علينــا، حيث تحدث 

عن أبرز المشــاكل والتحديات التي تواجه »بطوالت 

المستقبل«. 

من أين جاءت فكرة إنشاء االتحاد الدولي؟ 

فــي عام 2008 اعترفت الحكومــة الكورية الجنوبية 

بالرياضــات اإللكترونيــة واعتبرتها إحــدى المصالح 

الوطنية التي تدعــم الحركة الرياضية، لذلك، جاءت 

فكــرة إنشــاء االتحــاد الدولي الذي يضــم في تلك 

الفتــرة 9 أعضــاء، وحالياً لدينا 54 عضــواً من كافة 

أنحاء العالم.

ومــا تقييمك للمســتوى الكبير الــذي وصلت إليه 

بطوالت األلعاب اإللكترونية؟

البطــوالت اإللكترونيــة أو كمــا يســميها عشــاقها 

»Esports« تطــورت بشــكل كبيــر في الســنوات 

الماضية، ســواء إذا تحدثنا عن القاعدة الجماهيرية 

العريضــة أو البطــوالت، وصوالً إلى زيــادة الجوائز 

الماليــة.  وكما شــاهدنا هــذا التطور عبــر الهياكل 

التنظيمية لالتحــادات الوطنية، في كل بلد، وتجلى 

هــذا األمر عبــر إدراج البطــوالت اإللكترونية ضمن 

دورة األلعــاب اآلســيوية التــي أقيمــت مؤخراً في 

ومســؤوليات  دور  ليــزداد  إندونيســيا، 

االتحادات الوطنية بشــكل كبير، للتأكد 

مــن تطوير هــذه الرياضــات وتقديم 

القيــم الصحيحة لها. نحن في االتحاد 

الدولــي ســنواصل دعمنا فــي تطوير 

االتحــادات الوطنيــة ودعــم االعتــراف 

العالمي بالرياضات كرياضة رســمية، 

لضمان النمو الُمســتدام للرياضات 

في كل بلد.

هل تعتقد أن البطوالت اإللكترونية ال تزال بحاجة 

إلى المزيد من الدعم؟

هذه البطوالت مــا زالت في طور النمو، على الرغم 

من أنهــا بدأت في كوريــا الجنوبية قبــل 20 عاماً، 

شــخصياً أرى أن هــذه البطوالت كالطفــل الرضيع 

يصرخ في الفضاء، ليلفت انتباه العالم له، ولن نظل 

علــى هذا الحال مطلقاً، ألنه من المهم أن ينمو في 

االتجاه الصحيح من حيث اإلدارة والشــفافية، ونحن 

فــي االتحاد الدولي نركز على دعم جميع االتحادات 

الوطنية، وأيضاً نحن على تواصل 

مع مطوري األلعاب ليكونوا 

في قلب هــذه الحركة 

الرياضية الجديدة. 

التركيــز  ولمــاذا 

على  كبيــر  بشــكل 

القارة اآلسيوية؟

 بصراحة، التطور بدأ 

العالم،  ينتشــر فــي 

لمــاذا  ولكــن 

التركيز على آســيا، الســبب يعود إلى األداء المتميز 

للرياضييــن المحترفيــن فــي هذه األلعــاب، وأيضاً 

االعتراف بنــا كرياضة رســمية، باإلضافة إلى الدعم 

الذي وجدنــاه من عدد كبير من االتحادات المحلية 

الرياضية األخرى، وفي رأيي الشخصي أوروبا وأميركا 

بدأت تمشــي بخطوات متســارعة في هذا المجال 

أسوة بالقارة الصفراء.

ماذا فعلتم لالنضمام إلى اللجنة األولمبية الدولية؟ 

هدفنا في االتحــاد الدولي للرياضات اإللكترونية أن 

نجعل هذه الرياضة ُمعترف بها من الجميع، لذا قمنا 

باتخــاذ عدد من الخطوات التي ستســهم في تعزيز 

هــذا التوجــه، حيث تم قبول عضويتنــا في الوكالة 

العالميــة لمكافحة المنشــطات، وهنــاك 29 اتحاداً 

وطنياً اعترفت بنا كرياضة رســمية، كما حصلنا على 

اعتــراف محكمــة التحكيم الرياضــي »كاس« ويعزز 

احترامنا بالميثاق األولمبي. 

في 2016 تواصلنا مــع اللجنة األولمبية الدولية، 

وســنقوم حالياً بإعادة هيكلة اتحادنا لكي يتناســب 

مع شروطها.

ما خططكم المستقبلية؟ 

زيــادة االتحادات الوطنية، ضمان اســتمرارية 

تطور هــذه الرياضات في كافــة المجاالت 

ســواء مــن ناحيــة الالعبين وصــوالً إلى 

الصحة والســالمة، ونحن فــي االتحاد 

الدولــي نعتزم مواصلــة العمل على 

هذه األهــداف وتطويرها بطريقة 

نعمل  ونحــن  وثابتــة،  ســليمة 

باســتمرار علــى زيــادة عــدد 

االتحــادات الوطنية من أجل 

تطوير الرياضات اإللكترونية، 

ولكــن هذا ال يعني أننا من 

سيمســك بزمام األمور، بل 

للدول  األمور متروكة  هذه 

الراغبة في تكوين مثل هذه 

من  الرياضية، بدءاً  الكيانات 

اإلنشاء والتأســيس وصوالً إلى 

دعــم المجتمعات الرياضية في هذا 

المجال، ونحن بكل تأكيد سنقوم بدعم كل 

اتحاد وطني بطريقة سليمة وُمستدامة.

الدولي اإللكتروني

يتحدى:
 Ⅶ 29 اتحادًا 

اعترفت بنا 

Ⅶ  نحترم الميثاق 
األولمبي 

 Ⅶ حصلنا على تأييد
من »كاس«

Ⅶ نعيد الهيكلة ليناسب 
»األولمبية« 

مثنى عبد الرزاق: 
سوق العمل 

يحدد الكليات

جامعة بريطانية 
تمنح »البكالوريوس«  

أكــد الدكتور مثنى غني عبــد الرزاق رئيس 

الجامعــة األميركية في اإلمــارات، أن طرح 

أي برنامج أو إنشاء كلية متخصصة باأللعاب 

اإللكترونيــة أو الرياضــات اإللكترونيــة في 

بـ  ســيرتبط  العربي،  العالم 

3 عوامــل، هــي مدى 

حاجة قطــاع العمل، 

لهــذا  واألســواق 

المجــال، واهتمــام 

والرواتب  الطالــب، 

المالية. 

أضاف، إن الجامعات 

العربية، تنتظــر توافر هذه 

العوامل، وفي حالة حدوثها ســتقيم كليات 

خاصة بهــا، حتى ال يتحــول الطالب الذين 

يتخرجون في هذه الكليات في حال إنشائها 

إلى مجرد خريجين بال عمل.

 قال الدكتور مثنى عبد الرزاق: »لكل دولة 

في العالم خصوصيتها في هذا المجال، فعلى 

ســبيل المثال عندما قامت إحدى الجامعات 

البريطانيــة بتأســيس كليــة متخصصــة في 

األلعــاب اإللكترونية، فهــذا يعود إلى حاجة 

السوق البريطانية لموظفين يعملون في هذا 

المجــال، ممــا يؤكد أن ذلــك يتطلب إجراء 

دراســة ميدانية في هذا المجال، الســتبيان 

حاجة الســوق لهذا المجــال، وبناء عليه يتم 

تأســيس كليات متخصصة في مجال األلعاب 

اإللكترونية«.

رغم مــا أثير حــول بعض ســلبيات األلعاب 

واأللعــاب  باالنــزواء  الخاصــة  اإللكترونيــة 

الخطرة، إال أن جامعة تشيتشستر البريطانية 

قــررت االبتعاد عن هذا الجدل الكبير وقررت 

فتــح، أبوابهــا أمــام الراغبين فــي الحصول 

علــى درجة البكالوريوس فــي مجال األلعاب 

اإللكترونيــة، بعد دراســة لمدة 3 ســنوات. 

الجميــل فــي األمــر أن الطــالب يدرســون 

ويســتمتعون باأللعــاب اإللكترونيــة، مثــل 

»فيفا« و»كاونتر ســترايك« و»ليغ أو ليجندز« 

و»بروجكت كارز«، كونه جزءاً من نشــاطهم 

العلمي للحصول على الشهادة.

وقد كتبت الجامعة في النشــرة التمهيدية 

لعشــاق  »بالنســبة  الجديــدة:  لشــهادتها 

األلعــاب، هناك حصــص لتطويــر المهارات 

ودراسة االستراتيجيات والتكتيك لتعزيز نجاح 

اللعــب«، علماً بأن تكلفة الدراســة تبلغ 27 

ألف جنيه اســترليني موزعة على 3 سنوات، 

بخالف مصاريف اإلقامة.

توصيات »                  الرياضي« 

سن قوانين ولوائح 
منظمة لمختلف 

األلعاب والمراحل 
السنية التي 

تتناسب معها

05
إعطاء األولوية 

للشركات العربية 
في دعم ورعاية 

البطوالت والفرق 
اإللكترونية

فتح الباب أمام 06
الشركات الكبرى 

لالستثمار في 
الوطن العربي

07
قيام األندية 

الرياضية بإنشاء 
فرق تنافس محليًا 

وعالميًا


