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۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

قیادة رئیس جمھوریة أذربیجان إلھام علییف، وبفضل جھود 

النائب األول للرئیس ورئیسة اللجنة المنظمة لفعالیات «باكو-

اللجنة  في  معھا  والعاملین  علییفا  مھریبان  السیدة   «۲۰۱۷

الضیافة  وكرم  اإلسالمي،  التضامن  دورة  أللعاب  التنظیمیة 

للمضیفین. وأود نیابة عن االتحاد الریاضي للتضامن اإلسالمي 

أن أعرب عن جزیل امتناني لسكان باكو وللشعب األذربیجاني 

إلظھارھم كل التفاني وكرم الضیافة. ونحن نتمنى مخلصین 

أن نراكم مرة أخرى في دورة األلعاب التي سوف تُعقد عام 

۲۰۲۱ في إسطنبول». 

كذلك ینبغي اإلشارة إلى البرنامج الواسع ألنواع األلعاب 

لبت  والتي  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب  دورة  في   الریاضیة 

مشاعر  إثارة  دون  أحدا  تترك  فلم  المشجعین.  جمیع  أذواق 

الحماس لدیھ فمن ألعاب كرة القدم والجودو إلى ألعاب القوى 

والعدید من األنواع األخرى. لذلك، فإن  والجمباز والمالكمة 

مع   «۲۰۱۷ «باكو  بمقارنة  قاموا  المتخصصین  من  العدید 

دورة األلعاب األولمبیة، وذلك من حیث اتساع الدائرة الشاملة 

ألنواع الریاضات المختلفة ومن حیث التنظیم. وھذا األمر ال 

یسمح  المنافسات  حجم  أن  حیث  اإلطالق،  على  الدھشة  یثیر 

جذب  حیث  من  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورة  أن  بالقول 

األلعاب  دورة  مع  تتنافس  أن  یمكنھا  مستقبال  بھا  االھتمام 

الصیفیة. وفي ظل ھذا األمر، فإن تركیا تعتزم األخذ بتجربة 

ألعاب  دورة  ألن  المحفل،  ھذا  لمثل  تنظیمھا  في  أذربیجان 

في   ۲۰۲۱ عام  تُعقد  سوف  المقبلة  اإلسالمي  التضامن 

إسطنبول. وقد أشار وزیر الریاضة في تركیا عاكف تشاغاتاي 

قائال: «على الرغم من أننا كثیرا ما نظمنا المسابقات الكبرى، 

غیر أن تجربة أذربیجان سوف تصبح مفیدة لنا أیضا. ونحن 

سعداء للغایة بأن دورة ألعاب التضامن اإلسالمي سوف تُقام 

البنیة  بالفعل  لدینا  اكتملت  وقد  سنوات.  أربع  بعد  تركیا  في 

األمثل،  الوجھ  على  إسطنبول  في  بأكملھا  الریاضیة  التحتیة 

لذلك لیس لدي أي شك في أنھ بحلول عام ۲۰۲۱ سوف نكون 

على أتم االستعداد الستقبال دورة ألعاب التضامن اإلسالمي. 

وسوف نقوم بتنفیذ بعض أعمال الترمیم الصغیرة فقط لعدد من 

األخرى  المرافق  جمیع  إلى  بالنسبة  أما  الریاضیة،  المرافق 

دورة  أقیمت  لقد  المسابقات.  ھذه  الستضافة  مستعدون  فنحن 

ومن  المستویات،  أرقى  على  باكو  في  االسالمیة  األلعاب 

الضروري الحفاظ على ھذا المستوى».

ھذا  وفي  الخبرات.  من  خاصا  نوعا  انطالقة  كل  تمثل 

األذربیجاني،  الفریق  االنطالقة  تلك  تساعد  فسوف  السیاق، 

في  األخرى،  البلدان  من  القادمة  الفرق  مثل  ذلك  في  مثلھ 

صارت  التي  األولمبیة،  األلعاب  لدورة  لالختبار  االستعداد 

األلعاب  دورة  أصبحت  وقد  أدنى.  أو  قوسین  قاب  بالفعل 

الریاضیین  من  جدید  لجیل  رائعة  فرصة  تمثل  االسالمیة 

وقدراتھم  قواھم  في  بالثقة  والشعور  أنفسھم،  عن  لإلعالن 

ھذه  توھجت  وربما  التنافسي.  بالدافع  واإلحساس  الذاتیة، 

دورة  في  بالفعل  بریقھا  یتألق  كى   ۲۰۱۷ باكو  في  النجوم 

األلعاب األولمبیة القادمة قریبا في طوكیو. 
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أول أغنیة من نوعھا.  

في  المقامة  اإلسالمیة  التضامن  ألعاب  دورة  تظل  سوف 

باكو خالدة في تاریخ أذربیجان إلى األبد، وذلك باعتبارھا مثاال 

مشرقا على وحدة وتضامن العالم اإلسالمي. وقد أشاد بمستوى 

تنظیمھا األمیر عبد هللا بن مساعد بن عبد العزیز رئیس االتحاد 

الریاضي للتضامن اإلسالمي. وأشار األمیر عبد هللا بن مساعد 

بن عبد العزیز قائال: «یُختتم في عاصمة أذربیجان المھرجان 

الظروف  كل  باكو  ھیأت  وقد  والصداقة.  للریاضة  الضخم 

من  وذلك  اإلسالمیة،  البلدان  من  القادمین  للریاضیین  الرائعة 

أجل منحھم الفرصة لعرض مھاراتھم، وألولئك الذین جاؤوا 

ظل  في  المتبادلة،  بالروابط  لالحتفال  األربعة، -  القارات  من 

فرصة  أتیحت  وقد  المتبادل.  والتفاھم  الوحدة  من  سائد  مناخ 

تحت  اإلسالمي،  التضامن  أللعاب  الرائعة  الدورة  ھذه  تنظیم 
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األلعاب  دورة  تنظیم  أثناء  اندلعت  الحركة  ھذه  في  الثورة 

األوروبیة، وذلك عندما شارك فیھا ۱۸۰۰۰ شاب وشابة من 

الریاضیة  األحداث  تنظیم  خالل  ساعد  مما  المتطوعین. 

األخرى. فما إن قمنا باإلعالن حتى تلقینا أكثر من ۱۰ آالف 

بین  ظھر  التضامن  ألعاب  دورة  وخالل  التحاق.  طلب 

المتطوعین نشیدھم الخاص - «سالم على باكو» التي صارت 
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أنھى  النھائیة،  المحصلة  وفي  حصدھا.  تم  التي  المیدالیات 

و٥۰  ذھبیة،   ۷٥) میدالیة   ۱٦۲ مقتنصا  المنافسات  الفریق 

فضیة، و۳۷ برونزیة). أما المركز الثاني فاحتلتھ تركیا (۷۱-

٦۷-٥۷)، والثالث فازت بھ إیران (۳۹-۳۳-۲٦). 

لكن المھم لیس عدد المیدالیات، بل كیفیة الحصول علیھا. 

في  تقریبا  البارزین  اآلذریین  الریاضیین  جمیع  شارك  لقد 

ھناك  فكان  العالي.  صیتھم  على  أخرى  مرة  وأكدوا  األلعاب، 

وماریا  عیسایف،  راضیك  التایكوندو  في  األولمبي  البطل 

المصارعة،  ألعاب  بجائزة  مرات  ثالث  الفائزة  ستادنیك 

والفریق الوطني للكرة الطائرة للنساء في أذربیجان، والبطل 

األذربیجاني المخضرم في الجودو إلخان محمدوف، الذي یحیا 

شبابھ الثاني، والذین أكد كل منھم والكثیر غیرھم في باكو على 

تصنیفھم العالي.  

في ھذا الصدد، یثیر االھتمام ذلك التقییم الذي منحھ لدورة 

في    مرات  لثالث  األولمبي  البطل  اإلسالمي  التضامن  ألعاب 

الدوما  مجلس  ونائب  والرومانیة،  الیونانیة  المصارعة 

تابعت  «لقد  قائال:  كارلین  ألكسندر  روسیا  لدولة  (البرلمان) 

ألنھ  ذلك  البرنامج.  وضع  یتم  كیف  وشاھدت  الفرق،  تشكیل 

بالنسبة لي، باعتباري شخصا ذا خبرة في تنظیم المسابقات، 

أمر مثیر لالھتمام للغایة حول كیفیة تقسیم الفرق على أساس 

الدین. وقد تم كل ھذا بطریقة منسجمة وعنایة متوازنة، دون 

المساس بمشاعر أولئك الذین یعیشون في األراضي اإلسالمیة 

المنظمون  أحسن  لقد  حقا،  مختلفة.  بعقائد  ویدینون  التقلیدیة، 

عملھم. لقد فعلوا كل شيء على نحو متحضر للغایة، وذلك في 

الحدود المفروضة بطبیعة الحال، وتلك المالئمة ألتباع النبي 

فیھا  فاز  حیث  منطقیة،  بدورھا  األلعاب  نتائج  وكانت  محمد. 

األقوى». 

المنافسة  خارج  كان  فقد  بھا،  فاز  التي  الجوائز  لعدد  طبقا 

رسالن لونیف، أستاذ ریاضة الرمایة، الذي تُوج فوق منصة 

ثاني  في  لھما  الثانیة  بالجائزة  وفاز  مرات.  خمس  الشرف 

دورات ألعاب التضامن اإلسالمي، أیقونة الكاراتیھ في العالم 

رافائیل أقاییف وزمیلھ في الفریق أیخان مامایف، ویمكن قول 

الشيء نفسھ عن زاور باشایف العب كرة السلة، والذي أحرز 

بالمملكة  األولى  األلعاب  دورة  في   ۲۰۰٥ عام  لھ  ذھبیة  أول 

مرة  تمیز  عاما  عشر  اثني  مرور  وبعد  السعودیة،  العربیة 

أخرى في المنتخب الوطني، ولكن في نسخة أخرى من اللعبة 

في صورة - ۳×۳. وقد تمیز جمیع الریاضیین اآلذریین في 

كل أنواع األلعاب الریاضیة تقریبا.  

النتائج  فقط  لیس   - تمثل  مسابقة  كل  فإن  حال،  أیة  على 

والصراع من أجل إحراز المیدالیات، بل أیضا العمل الذي قام 

بھ المتطوعون. ولم تكن دورة األلعاب في باكو استثناًء من ھذا 

فترة  منذ  أذربیجان  في  التطوعیة  الحركة  نشأت  األمر. «لقد 

منظمة  أول  افتتاح  تم  عاما،  عشرین  من  أكثر  فمنذ  طویلة. 

شبابیة غیر حكومیة عملت في مسألة تنظیم المتطوعین. لكن 
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مع  لقائھ  في  علییف  إلھام  األذربیجاني  الرئیس  صرح 

الریاضیین قائال: ”لقد عرضنا في مراسم حفل االفتتاح تقدم 

والثقافة  العلم  دین  ھو  إنما  الدین  ھذا  أن  وأظھرنا  اإلسالم. 

والسالم والرحمة. وقد عرضنا للعالم اإلسالمي بأسره ولكوكب 

األرض بأكملھ، التاریخ العریق الثري ألذربیجان وحضارتھا. 

وفي الوقت نفسھ، فقد وضع الحفل الختامي أیضا أذربیجان في 

أن  بمعنى  الحدیثة.  التقدمیة  الدولة  باعتبارھا  الالئقة،  مكانتھا 

ھذه الوحدة الفریدة الیوم، تحول أذربیجان إلى دولة ال یمكن 

االستغناء عنھا على مستوى النطاق العالمي. نحن حریصون 

نحمیھا  نظل  وسوف  نصونھا  والدینیة،  الوطنیة  قیمنا  على 

ونحن  التطور  فى  نمضى  فإننا  نفسھ  الوقت  وفي  بھا.  ونعتز 

منفتحون على العالم والحداثة، والیوم فإن ھذه العوامل الھامة 

تعكس في جوھرھا، دولة أذربیجان الحدیثة وتجسدھا“. 

اإلسالمي،  التضامن  ألعاب  دورة  انطالق  بدء  قبل  وحتى 

عقد الفریق األذربیجاني العزم على المنافسة للفوز في الترتیب 

العام. وقد تم ببراعة تنفیذ برنامج االستعدادت القصوى - وقبل 

الیوم األخیر من بدء المنافسات صار جلیا أن أقرب المنافسین 

عدد  حیث  من  المضیفین  تجاوز  بإمكانھم  یعد  لم  لتركیا 

۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷
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یكن لدینا ذرة من الشك في قدرتھا على تنظیم الدورة بصورة 

الریاضي،  المھرجان  ھذا  بإقامة  للغایة  سعداء  ونحن  رائعة. 

أصبحت  لقد  التنظیم.  ذلك  على  أذربیجان  إلى  بالشكر  ونتقدم 

العالم  في  التضامن  تعزیز  نحو  ھامة  خطوة  تمثل  األلعاب 

المستوى  ھذا  على  الحفاظ  في  ونأمل  مستقبال.  اإلسالمي 

التضامن  ألعاب  دورات  في  المسابقات  لھذه  المعروض 

اإلسالمي الالحقة“. 

على مدى العامین السابقین، استضافت باكو: دورة األلعاب 

سیارات  سباق  للشطرنج،  العالمي  األولمبیاد  األوروبیة، 

الفورموال -۱، دورة ألعاب التضامن اإلسالمي. وھناك عدد 

قلیل للغایة من الدول التي یمكنھا الفخر بھذا ”السجل الحافل“. 

انتقل  قد  األوروبیة  األلعاب  إرث  فإن  األمر،  ھذا  ظل  وفي 

تلقائیا إلى دورة ألعاب التضامن اإلسالمي، حیث جمع بینھما 

روح الصراع الریاضي واالحترام المتبادل. وتندرج الریاضة 

بقوة ضمن األجندة السیاسیة للدولة في أذربیجان، وقد أكد على 

ھذا األمر التنظیم الرائع لدورة األلعاب.

الریاضة
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وتتعاقب  األخرى  بعد  واحدة  الكبرى  المسابقات  منھا  تنطلق 

العاصمة  استضافت  للغایة،  قریب  وقت  فمنذ  البرق.  بسرعة 

دورة األلعاب األوروبیة، وھا ھي اآلن تقوم بتنظیم انطالقة 

وتوافدت  اجتماعیا.  طابعا  أیضا  تحمل  والتي  أخرى،  كبرى 

إلى باكو الفرق الریاضیة القادمة من أربع وخمسین بلدا، حتى 

ریاضي.  آالف  ثالثة  حوالي  للمشاركین  اإلجمالي  العدد  بلغ 

مع  األولمبیة،  األلعاب  دورة  بأجواء  السائد  المناخ  ویذكرنا 

قریة   - الالزمة  القائمة  المكونات  بجمیع  االعتبار  في  األخذ 

الریاضیین، الساحات الكثیرة المتعددة، البنیة التحتیة وغیرھا 

من التفاصیل األخرى المواكبة للحدث. باإلضافة إلى ذلك، فقد 

الجدیدة  المعاییر  اإلسالمیة  التضامن  ألعاب  دورة  وضعت 

للجودة في إقامة المنافسات الكبرى الالحقة، وأثبتت أذربیجان 

بصورة  لأللعاب  دورة  أي  تنظیم  على  قدرتھا  أخرى،  مرة 

متوھجة براقة. 

االتحاد  تنسیق  لجنة  عضو  دالروج،  سعید  أشرف  أشار 

الریاضي لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي قائال: ”لقد سار كل 

شيء على أرقى المستویات. وعندما فازت باكو في المنافسة 

للحصول على حق تنظیم دورة ألعاب التضامن اإلسالمي، لم 

۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷
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لم تعد دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الرابعة التي انطلقت 

حیاة  في  الرئیسیة  األحداث  من  عابرا  حدثا  تمثل  باكو،  في 

أن  الكثیرون  صرح  بعد،  انطالقھا  قبل  فحتى  أذربیجان. 

أیضا  ولكن  الریاضي،  لعنصرھا  فقط  لیس  مھمة  المنافسات 

جمیع  في  المسلمین  صفوف  توحید  في  تحملھا  التي  للفرص 

في  ھاما  دورا  تلعب  أنھا  أذربیجان  وأظھرت  العالم.  أنحاء 

توحید العالم اإلسالمي، وذلك عبر منظور األلعاب.

لقد تحولت باكو إلى مركز حقیقي للریاضة العالمیة، حیث 

الریاضة
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إرث دورة ألعاب التضامن اإلسالمي في باكو 

بقلم: زكي فضولییف
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