
063 مقاالت

من �لبعد �لطبقي و�لديني �إىل 

�لتوظيف �لقومي و�ل�سيا�سي

تاأثرت كرة القدم الحديثة في ن�شاأتها 

الإنجليزية المقوننة والمماأ�ش�شة بدءاً من �شنة

ين: البعد الطبقي، والبعد الجهوي ــ 
َ
عد

ُ
1863 بب

المناطقي. فاللعبة كانت لعبة عمالية مدينية في 

ال�شمال الإنجليزي ال�شناعي، في مقابل تطورها 

في و�شط البلد وحول لندن ب�شفتها لعبة طالبية 

)ثانوية وجامعية( يمار�شها اأبناء الفئات 

 فوز نادي 
ّ
عد

ُ
المي�شورة، ويتابعها خليط طبقي. وي

بالكبيرن ال�شمالي باأول بطولة له في �شنة 

1883 متغلبًا في المباراة النهائية على نادي 

قدامى جامعة اإتون، نهاية حقبة التفوق 

الطالبي، وبدء ال�شيطرة ال�شمالية. وقد رافق ذلك 

اإدخال الحتراف اإلى ال�شمال، وتناف�س ديني 

)كاثوليكي ــ بروت�شتانتي( ومهني )وفق 

القطاعات ال�شناعية( على تاأ�شي�س الأندية فيه 

زياد ماجد *

كرة �لقدم �أمو�ل و�سيا�سة:

ميد�ن لل�رس�ع �لفل�سطيني ــ �لإ�رس�ئيلي

وفي  اليوم،  تزايده  ن�شهد  الذي  القدم  لكرة  والقت�شادي  ال�شيا�شي  التوظيف  في  لي�س 

ال�شراعات عليها وعبرها، ما هو جديد فعاًل. فاللعبة الأو�شع �شعبية في العالم تحولت منذ 

ثالثينيات القرن الما�شي وانطالق م�شابقات كاأ�س العالم اإلى ميدان تتداخل فيه الم�شائل 

وجهوية  طبقية  م�شائل  تزال  ول  تداخلت  كما  تمامًا  والقومية،  وال�شيا�شية  الريا�شية 

ومذهبية.

ــ  اللعبة وفي الحقل الإعالمي  اأن الجديد اليوم هو حجم الأموال الم�شتثمرة في  على 

الإعالني المرتبط بها، وبحث دول �شغرى غنية ورجال اأعمال دول كبرى اأو �شاعدة عن 

م�شروعيات قد تتيحها لهم كرة القدم وح�شورهم فيها للترويج لإنجازاتهم.

ميدانها،  تتخطى  بق�شايا  القدم  كرة  ارتباط  مراحل  لتطور  تاريخية  ا�شتعادة  هنا 

وعر�س لبع�س اأوجه ال�شتثمار وال�شراع الذي يدور حولها، وخ�شو�شًا المناف�شة العربية 

بطولت  في  الإ�شرائيلي  ــ  الفل�شطيني  لل�شراع  عقدين  منذ  الكثيف  والح�شور  الخليجية 

اأوروبا واأميركا الالتينية، كما في اأروقة ''الفيفا''.

* كاتب لبناني واأ�شتاذ جامعي.
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و�شعبيتها في معظم الم�شتعمرات اأو الم�شتعمرات 

القديمة، مع مفارقة اأن �شكان اأكبر م�شتعمرات 

''الإمبراطورية البريطانية'' البعيدة عن لندن 

كبي والكريكيت 
ُّ
لوا على كرة القدم لعبَتي الر ف�شّ

المناف�شتين لها. وقد �شرى هذا على القارة 

الأوقيانية وعلى �شبه القارة الهندية، كما على 

جنوب اأفريقيا.

وبدءاً من ثالثينيات القرن الع�شرين، بداأ البعد 

القومي يحتل المكانة الأ�شا�شية في ميدان 

التناف�س الكروي الدولي، ولالأمر �شببان 

اأ�شا�شيان: الأول، ت�شاعد النزعات القومية في 

بع�س الدول الأوروبية )األمانيا واإيطاليا تحديداً(؛ 

الثاني، انتقال المناف�شات الكروية بين منتخبات 

الدول التي ظلت على هام�س البطولت الأولمبية 

اإلى طور عالمي مع انطالق اأول كاأ�س عالمي في 

الأوروغواي في �شنة 1930. فكان لفوز اإيطاليا 

ي �شنَتي 1934 
َ
في ظل الحكم الفا�شي بكاأ�ش

و1938، دور في اإمداد مو�شوليني بذرائع دعائية 

لتاأكيد التفوق العرقي الإيطالي، كما اأن �شعود 

النازية في األمانيا بعد الرواج المتاأخر ن�شبيًا 

لكرة القدم فيها )لرف�س قومي �شابق و�شفها 

بـ ''ريا�شة القوم الإنجليز''(، جعل الحزب 

الهتلري يحاول ال�شتفادة من القواعد 

الجماهيرية لبع�س الأندية في العا�شمة برلين 

وفي اإقليم الرور العمالي )وخ�شو�شًا نادي 

�شالكة( فجّند �شبابها، مفتتحًا بذلك بابًا 

لال�شتغالل ال�شيا�شي المبا�شر �شي�شتمر بعد الحرب 

العالمية الثانية في عدد من الأندية الأوروبية، 

ويطال في الخم�شينيات وال�شتينيات اأندية مدريد 

الإ�شبانية )في ظل العهد الفرانكي(، ومو�شكو 

وبوخار�شت وبلغراد و�شواها من عوا�شم اأوروبا 

ال�شرقية و''المنظومة ال�شتراكية''.

ومع تزايد الم�شابقات والبطولت، محلية 

ية وعالمية، ازدادت جاذبية اللعبة، 
ّ
ووطنية وقار

وازداد الإنفاق المالي وال�شتثمار الإعالمي فيها، 

ودخل ت�شجيل المباريات ثم نقلها مبا�شرة 

م�شمار التناف�س، م�شاهمًا في تكوين ولءات 

لمنتخبات اأو اأندية خارج حدودها الوطنية، 

وا�شتقطاب الالعبين، في مقابل رف�س في الو�شط 

والجنوب لالحتراف واإ�شرار على اللعب بهواة 

يحظر انتماوؤهم الطبقي )الأر�شتقراطي 

جهم الجامعي، اتخاَذ 
ّ
والبورجوازي(، وكذلك تخر

الريا�شة مهنة لهم اأو مورد رزق.

فريق نادي بالكبرين �لإجنليزي �لفائز ببطولة �سنة 

.1883

ومع انت�شار لعبة الكرة في اإ�شكتلندا ثم في 

اإيرلندا، تحول العن�شر الديني في انتماء مالكي 

الأندية وجماهيرها )بح�شب مدنهم اأو اأحياء 

المدن نف�شها( اإلى اأحد اأبرز عنا�شر التناف�س 

والتنابذ. وعادت الم�شائل الطبقية والمناطقية 

لتطغى من جديد في تكوين ع�شبيات الولء 

م 
ّ
لالأندية في اأواخر القرن التا�شع ع�شر، مع تقد

�شعبية اللعبة في بلجيكا وهولندا والدانمارك، ثم 

يجو الجامعات 
ّ
في فرن�شا واإيطاليا، حيث كان خر

الإنجليزية واأ�شاتذة تعليم اللغة الإنجليزية قد 

جوا لها.
ّ
اأن�شاأوا فرقًا ورو

وقبل انتهاء القرن نف�شه، اأ�ش�س عمال �شكك 

الحديد الإنجليز وعمال المرافئ الوافدين من 

اأوروبا اأولى اأندية الكرة في الأوروغواي 

ع اللعبة اأوروبيًا 
ّ
والأرجنتين، قبل اأن ي�شاهم تو�ش

في مطلع القرن الع�شرين في زيادة ح�شورها 
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ه مثقفون 
ّ

�شملت معظم القارة الالتينية. وقد وج

و�شعراء غربيون )وعلى راأ�شهم الفرن�شي لوي�س 

اأراغون( نداءات لمقاطعة الم�شابقة، لكن اأ�شواتهم 

لم ُتفلح اإّل في ثني عدد من الالعبين ومن اأع�شاء 

الإدارات الفنية لب�شعة منتخبات عن الم�شاركة. 

وهكذا افُتتحت الم�شابقة ثم اخُتتمت في بوين�س 

اآير�س بفوز الأرجنتين لأول مرة بها، بعد مباراة 

نهائية دراماتيكية ح�شم نتيجتها الم�شتوى 

الرفيع الذي ظهر به الالعبون الأرجنتينيون من 

�س له خ�شومهم 
ّ
جهة، وال�شغط النف�شي الذي تعر

الهولنديون عبر تاأخير موعد انطالق المباراة، 

والت�شييق الأمني عليهم من جهة ثانية.

البارز في الكاأ�س المذكورة اأن ال�شيا�شة اأرخت 

بثقلها عليها، ومنحت الحكم الأرجنتيني جرعة 

معنوية �شاعدته �شعبيًا في وجه معار�شيه 

الداخليين، و�شاهمت في التغطية على كثير من 

جرائمه. كما اأنها اأظهرت ب�شكل فا�شح القدرة 

ل 
ّ
ال�شيا�شية على التالعب بنتائجها، ذلك باأن تاأه

الأرجنتين اإلى المباراة النهائية في ظل نظام 

الم�شابقة المعتمد وقتها جرى بتواطوء مع البيرو 

رت نف�شها بفارق �شتة اأهداف، الأمر 
ّ
التي خ�ش

ل الأرجنتينيين على ح�شاب البرازيليين 
ّ
الذي اأه

وجاعاًل المنا�شبات الكروية الكبرى في متناول 

 ل�شرائح وا�شعة من �شكان الأر�س. ويمكن 
ّ

ب�شري

في هذا ال�شياق اعتبار م�شابقة كاأ�س العالم ل�شنة 

1978 في الأرجنتين محطة مهمة اأو نقطة 

ل في التاريخ الكروي.
ّ
تحو

�لديكتاتور �لأرجنتيني فيديال م�سلّمًا كاأ�س �لعامل 

�إىل قائد منتخب بلده با�ساريال يف �سنة 1978.

ع�سكر و�سيا�سة و�أخالق

فالأرجنتين التي احت�شنت م�شابقة كاأ�س 

العالم كانت محكومة يومها بنظام متوح�س قاده 

الجنرال فيديال، في مرحلة ديكتاتوريات ع�شكرية 

منتخب �إيطاليا �لفائز ببطولة كاأ�س �لعامل يف �سنة 1934 موؤديًا �لتحية �لفا�سية.
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1
مثاًل لال�شتثمار الإعالني في ال�شوق الكروية.

في مقابل ذلك، لم يكن النموذج الريا�شي 

الوافد من اأميركا الالتينية مقت�شراً على الم�شهد 

الأرجنتيني المو�شوم بما بدا ن�شراً للديكتاتورية. 

ففي البرازيل المجاورة، وتحت حكم ع�شكري 

اآخر، برزت كرة القدم كحالة مقاومة ديمقراطية 

لال�شتبداد، خا�شها لعبو نادي كورينثيا�س في 

ولية �شاو باولو بقيادة الكابتن �شقراط، اأحد 

اأبرز لعبي الكرة البرازيليين، وقد تفاعل معها 

جمهورهم، وخ�شو�شًا في �شنَتي 1982 و1983 

حين فاز النادي مرتين متتاليتين ببطولة 

الولية. ففي هذا النادي ال�شعبي الكبير، قرر 

الالعبون اإدارة �شوؤونهم تداوًل وت�شويتًا، من 

عقود العمل، اإلى اختيار المدرب والخطط، 

يت حركتهم 
ّ
م

ُ
فانتخاب قائد الفريق. و�ش

''الديمقراطية الكورنثيانية''، وُطبع ا�شمها على 

قم�شانهم، وتحولت اإلى حالة �شيا�شية 

اأيديولوجية في البلد ع�شية اأفول الحكم 

الديكتاتوري في �شنة 1985.

�لالعب �لرب�زيلي �سقر�ط قائد فريق كورينثيا�س 

خالل �لتجربة �لدميقر�طية للنادي �ملناه�س 

للديكتاتورية �لع�سكرية يف �لبلد.

�رسكات ورجال �أعمال �إىل �ل�سيا�سة 

عرب �لكرة

�شهدت ثمانينيات القرن الما�شي وت�شعينياته 

بداية الجنون المالي في عالم كرة القدم. فبعد 

اإلى النهائي. وفي ذلك �شقوط اأخالقي للتناف�شية 

التي حكمت فل�شفة كرة القدم منذ تاأ�شي�شها )وهو 

�شقوط �شيتكرر في م�شابقة �شنة 1982 عندما 

تواطاأت األمانيا الغربية مع النم�شا لإق�شاء 

الجزائر عن الدور الثاني، فت�شببت بتعديل قوانين 

الم�شابقات الالحقة(.

مل�سق فرن�سي يدعو �إىل مقاطعة كاأ�س �لعامل ل�سنة 

1978 يف �لأرجنتني.

والبارز في هذه الكاأ�س اأي�شًا اأن النقل 

التلفزيوني لمبارياتها اّت�شع اطراداً على نحو لم 

ي�شبق له مثيل، كما اأنها كانت الكاأ�س الأولى التي 

تو�شعت فيها الم�شاركات الآ�شيوية والأفريقية بعد 

ين يجمعان بالداً من الأكبر 
ّ
تاأ�شي�س اتحادين قاري

ديموغرافيًا في العالم. وقد �شّكل الأمر منعطفًا 

جديداً ل�شوق اإعالنات الم�شابقة وتغطيتها 

الإعالمية التقطت اأهميته �شركة كوكا كول، فقدمت 

مبلغ 8 ماليين دولر لتتحول راعيًا ر�شميًا 

للم�شابقة، وت�شبح �شراكتها مع ''الفيفا'' )التحاد 

الدولي لكرة القدم( منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم 
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�شائر الدول فتحت في الألفية الجديدة اأبواب 

ملكية اأنديتها اأو رعايتها اأمام روؤو�س اأموال 

وافدة هذه المرة من خارج القارة.

ا�شتهلت الأمر اإنجلترا حيث من�شاأ الكرة، وحيث 

النقل التلفزيوني للمباريات هو الأعلى تكلفة في 

العالم، فظهر بداية رجال اأعمال اأ�شتراليون 

ورو�س، اأبرزهم روبرت مردوك ورومان 

اأبراموفيت�س الذي تمّلك نادي ت�شيل�شي اللندني في 

ين اأكثر من 
َ
�شنة 2003، واأنفق عليه خالل عام

600 مليون دولر مّكنته في �شنة 2005 من 

الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي. ثم دخل 

الأميركيون على الخط، عبر تمّلك �شركات عمالقة 

اأو عائالت ثرية وافدة من قطاعات الإعالم 

والم�شارف وال�شركات المالية، اأندية مان�ش�شتر 

يونايتد )الأخوان غاليزر(، وليفربول )�شركة نيو 

اإنغلند مالكة نادي رد �شوك�س بو�شطن 

للباي�شبول(، واأر�شينال )�شتان كرونكيه، مالك عدة 

اأندية ريا�شية في كولورادو وكاليفورنيا(.

تلت اإنجلترا اإيطاليا، حيث ا�شترى الم�شتثمر 

الأميركي جايم�س بالوتا الح�شة الأكبر في نادي 

العا�شمة روما. كما اأن رو�شًا واأميركيين اآخرين 

اأنفقوا اأمواًل في اأكثر من بطولة اأوروبية، ول 

�شيما في فرن�شا التي ا�شترى فيها الرو�شي 

ديمتري ريبولوفليف نادي موناكو البارز في 

بطولتها، والأميركي فرانك ماك كورت نادي 

مر�شيليا الأكبر �شعبية فيها.

وبدءاً من �شنة 2010، تراجعت �شهية 

الأميركيين والرو�س ''الكروية''، وانتقل مركز الثقل 

المالي اإلى اآ�شيا. فمن القارة الأكبر، بداأ ي�شعد 

نجم رجال الأعمال الإندوني�شيين والهنود 

والتايالنديين وال�شينيين والقطريين 

ن ا�شتروا 
ّ
والإماراتيين. واإذا كان بع�س هوؤلء مم

نوادي مثل اإنتر ميالنو الإيطالي، و�شانتاندير 

الإ�شباني، ولي�شتر الإنجليزي، ثم ميالن الإيطالي، 

وغيرها، �شابهوا نظراءهم الأميركيين والرو�س 

في رغبة ال�شتثمار والربح وال�شهرة، فاإن اآخرين 

اأ�شافوا اإلى الأمر م�شاريع �شيا�شية اأو اإعالمية 

ر خ�شومها.
َ
و

ُ
لترويج �شورة لبالدهم تناف�س �ش

تحول رعاية ال�شركات لالأندية والمنتخبات 

الوطنية والم�شابقات الكبرى والنقل التلفزيوني 

اإلى ت�شابق اإعالمي وتجاري، دخل رجال اأعمال 

طامحون اإلى اأدوار �شيا�شية على خط اللعبة عبر 

انخراطهم في مجال�س اإدارات الأندية الكبرى في 

بالدهم و�شوًل اإلى تروؤ�شها اأو تمّلكها.

هكذا، برزت اأ�شماء خي�شو�س خيل في اإ�شبانيا 

مع نادي اأتلتيكو مدريد، واأ�شماء رجال اأعمال 

اآخرين وافدين من قطاع البناء والفنادق في 

ي ريال مدريد وبر�شلونة. كما برز ا�شم برنار 
َ
نادي

تابي مع مار�شيليا الفرن�شي، ثم ظهر برلو�شكوني 

ل بعد تروؤ�شه 
ّ
في اإيطاليا مع نادي ميالن وتحو

حكومة بلده اإلى حالة اقت�شادية ــ �شيا�شية ــ 

كروية ــ اإعالمية خا�شة. فبرلو�شكوني، الآتي من 

البورجوازية الميالنية ال�شغيرة، جنى ثروته من 

الم�شاربات وال�شتثمارات المالية، وبنى 

اإمبراطورية اإعالمية جعلته موؤثراً في راأي عام 

اإيطالي محبط من طبقته ال�شيا�شية. فقد دخل 

نادي نخبة روؤ�شاء ومالكي الأندية الإيطالية 

العريقة )ميالن واإنتر ميالنو وجوفنتو�س وروما( 

من خارج الحقل ال�شناعي اأو التجاري اأو النفطي 

الذي تنتمي اإليه معظم عائالتها، و�شكل نجاح 

ميالن الريا�شي )محليًا واأوروبيًا( في عهده 

رافعة ل�شعبيته وللحزب اليميني الذي اأ�ش�شه، قبل 

اأن تدفعه ف�شائحه اإلى التنحي موؤخراً عن 

ال�شيا�شة والريا�شة.

بموازاة ذلك، تبدلت معايير �شوق انتقالت 

الالعبين، وبرز مديرو اأعمالهم ورعاتهم، و�شار 

عد جديد 
ُ
لالإنفاق على عقودهم وعلى �شورتهم ب

جعله التناف�س بين الأندية الأوروبية الكبرى 

)وخ�شو�شًا في اإ�شبانيا واألمانيا واإنجلترا 

واإيطاليا( يت�شخم ب�شرعة قيا�شية، وبتفاوت 

د لمعظم مالكي الأندية اأو 
ُ
كبير، على نحو لم يع

روؤ�شائها الأوروبيين القدرة على مجاراته. 

وبا�شتثناء األمانيا حيث الرقابة المالية ال�شارمة 

وثقافة م�شاركة روابط الم�شجعين في اأ�شهم 

ملكية النوادي اأو رعاية �شركات اأدوية و�شيارات 

وطنية لأندية المدن حيث مقارها الرئي�شية، فاإن 
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لمركز تدريب بر�شلونة، واإماراتية )طيران 

الإمارات( لق�شم التجهيزات في ريال مدريد 

ولملعب نادي اأر�شينال الجديد في لندن، تحول 

التناف�س بين الدوحة واأبو ظبي اإلى م�شتوى 

اإنفاق مئات الماليين على ناديين من الأكبر في 

فرن�شا واإنجلترا. فبين باري�س �شان جيرمان 

برئا�شة القطري نا�شر الخليفي الذي اأنفق في 

�شيف �شنة 2017 ن�شف مليار دولر ل�شراء 

ين اثنين )البرازيلي نيمار والفرن�شي اإمبابي( 
َ
لعب

في �شفقتين قيا�شيتين في التاريخ الكروي، 

ومان�ش�شتر �شيتي برئا�شة الإماراتي من�شور بن 

زايد )الذي ي�شغل اأي�شًا من�شب نائب رئي�س 

مجل�س الوزراء الإماراتي( الطامح اإلى تكرار 

الفوز ببطولة اإنجلترا بعد اإنفاقه 350 مليون 

دولر في الأ�شهر الما�شية على خم�شة لعبين 

به الإ�شباني 
ّ
جدد، وعلى تجديد عقد مدر

ين، ثمة حرب تدور 
َ
غوارديول، بين هذين النادي

ويطمح كل طرف ومن خلفه بلده اإلى ال�شتفادة 

الق�شوى منها. ذلك باأن العداء ال�شيا�شي المتفاقم 

بين قطر والإمارات �شار حا�شراً بقوة في كرة 

القدم، وهناك اليوم محاولت اإماراتية 

لال�شتفادة من ف�شائح الف�شاد المتعاظمة في 

التحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم )والتي 

دفع ثمنها رئي�شا التحادين بالتيني وبالتر( من 

اأجل عرقلة اإقامة كاأ�س العالم في قطر. ويعتبر 

مراقبون اأن التحقيقات الق�شائية الأخيرة في 

�شوي�شرا وفرن�شا، والتي ت�شتهدف عقود النقل 

التلفزيوني التي تحظى بها مجموعة ''بي اإن'' 

)المملوكة قطريًا والمروؤو�شة من الخليفي نف�شه(، 

ع الإمارات �شحافيين 
ّ
تتم بمواكبة اإعالمية ت�شج

وو�شائل اإعالم على الإكثار من الخو�س فيها.

بهذا، يوظف البلدان الخليجيان ال�شغيران 

ثروات طائلة في بطولت كرة قدم اأوروبية، 

م�شتكمَلين �شراعهما ال�شيا�شي ــ الإعالمي في 

الميدان الريا�شي. ويبحث كل منهما عن حلفاء 

ه ببريق الح�شور دوليًا 
ّ
و''جماهير'' واإنجازات تمد

في مرحلة خطرة �شيا�شيًا في تاريخه وتاريخ 

منطقة الخليج باأكملها.

ولي�س من قبيل الم�شادفة مثاًل اأن قطر بعد 

رو�شيا �شتنظم كاأ�س العالم على اأر�شها في �شنة 

2022، واأن ل�شتثماراتها الكروية منذ فترة ما 

يرتبط بذلك. والأمر نف�شه ي�شري على ال�شين التي 

تتح�شر لتقديم طلب تنظيم الم�شابقة عندها في 

�شنة 2030. 2 ولي�س من قبيل الم�شادفة اأي�شًا اأن 

�شركات طيران الإمارات والتحاد وقطر هي 

الأكثر ح�شوراً في رعاية الأندية الكبرى، واإنفاق 

مئات الماليين على الإعالنات خالل مبارياتها 

تح�شيراً للم�شابقات العالمية المقبلة ووجهتها، 

وتناف�شًا مع �شركات نقل ال�شين وال�شرق الأق�شى 

ن 
ّ
)وخ�شو�شًا التايالندية والماليزية( التي توؤم

الرحالت الجوية نحو العوا�شم المالية 

وال�شياحية الآ�شيوية.

والأهم، اأن رجال اأعمال من العائالت 

المالكة، وم�شوؤولين ممار�شين لل�شلطة، في دولَتي 

قطر والإمارات العربية المتحدة )اأبو ظبي 

تحديداً(، يتناف�شون منذ �شبعة اأعوام �شيا�شيًا عبر 

يهما في 
َ
كرة القدم، وي�شعون لتاأكيد ح�شور بلد

البطولت الأوروبية الأكثر ت�شويقًا واجتذابًا 

للمتابعة والإعالنات. وهم اإذ يفعلون ذلك، 

يدركون اأنه يجلب لهم كثيراً من النقد 

والتهامات، لكن مقارباتهم الإعالمية ل تكترث 

لالأمر، بل تعتمد على مبداأ احتالل الم�شاحات 

الأو�شع في التغطية ال�شحافية، وتكري�س ا�شمهم 

وذكر هوياتهم الوطنية عند كل نجاح. وفي هذا 

بح�شب زعمهم ما ينتزع م�شروعية �شيا�شية لهم، 

ن �شبكة عالقات عامة مع نجوم ريا�شيين 
ّ
ويكو

وفنانين واإعالميين و�شخ�شيات موؤثرة في الراأي 

العام، ترفد عالقاتهم الدبلوما�شية بجرعات دعم 

اإ�شافي عند الحاجة.

غير اأن المناف�شة بين القطريين والإماراتيين 

بلغت في �شنة 2017 مرحلة بات الق�شاء في 

اأكثر من بلد اأوروبي معنيًا بها، نظراً اإلى ما يثار 

من �شبهات ف�شاد يرافق �شفقاتها. فبعد اأندية 

اإ�شبانية متو�شطة الم�شتوى مثل ملقة )ملكية 

قطرية بين �شنَتي 2010 و2014(، وخيتافي 

)ملكية اإماراتية(، وبعد رعاية مالية قطرية 
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ملعب نادي �أر�سينال يف لندن.

�لقطري �خلليفي رئي�س نادي باري�س �سان جريمان �لباري�سي مرّحبًا بالنجم �لرب�زيلي نيمار يف فريقه يف �أكرب 

�سفقة مالية يف �لتاريخ �لكروي.

قمي�س نادي بر�سلونة خالل رعاية 

موؤ�س�سة قطر ملركز �لتدريب �خلا�س 

بفريقه �لأول.
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حالتين رمزيتين على ارتباط وثيق بال�شراع.

الحالة الأولى هي حالة فريق �شلتيك 

الإ�شكتلندي، الذي يحمل م�شجعوه اأعالم فل�شطين 

دوريًا في مبارياته. وقد �شهدت المباراة التي 

جمعته مع فريق بئر ال�شبع الإ�شرائيلي في 

ت�شفيات بطولة الأندية الوروبية في غال�شكو 

في �شيف �شنة 2016 رفعًا لآلف الأعالم 

الفل�شطينية على الرغم من تحذيرات التحاد 

الأوروبي وغراماته المالية. ونظمت كبريات 

روابط جمهور �شلتيك )''الكتيبة الخ�شراء''( حملة 

تبرعات لم�شلحة جمعيات اإغاثة ودعم 

للفل�شطينيين جنت خاللها مبلغ 199.000 يورو 

ع�شية المباراة مع الإ�شرائيليين. وتقول الرابطة 

المذكورة اإن ت�شامنها مع الق�شية الفل�شطينية 

 هو ت�شامن اأخالقي و�شيا�شي وريا�شي، وهي

 ل تعباأ بالغرامات الأوروبية الناجمة عن ذلك

)8 غرامات وعقوبات خالل الأعوام الخم�شة 

الما�شية(... وتجدر الإ�شارة في الحالة 

الإ�شكتلندية اإلى اأن �شرطة مدينة غال�شكو تمنع 

عي فريَقي 
ّ
ذكر، م�شج

ُ
عادة، ومن دون نجاح ي

المدينة �شلتيك ورينجرز من رفع الأعالم 

�ل�رس�ع �لفل�سطيني ــ �لإ�رس�ئيلي 

يف ''�لفيفا''

ين ــ 
َ
اإلى ذلك، ت�شهد كرة القدم منذ عقد

جات م�شجعين وقم�شان لعبين واأروقة 
ّ
مدر

اتحادات اإقليمية ودولية ــ ح�شوراً كثيفًا لل�شراع 

الفل�شطيني ــ الإ�شرائيلي.

واإذا كانت النزاعات ال�شيا�شية والطائفية كما 

ذكرنا تبرز بين الحين والآخر في اأكثر من بلد، 

 فاإن الموقف من الق�شية 
3

وبين اأكثر من بلد،

الفل�شطينية يبقى الأكثر ظهوراً واختراقًا لكثير 

من ال�شطفافات. وقد ات�شع الأمر في الأعوام 

الما�شية، واتخذ منحى ت�شامنيًا مع 

الفل�شطينيين في مباريات �شمن بطولت وطنية 

ية )في 
ّ
)في اأوروبا واأميركا الالتينية(، اأو قار

م�شابقة بطولة الأندية الأوروبية(. كما اأن اأروقة 

''الفيفا'' �شهدت جولت مد وجزر ل تزال حتى 

 في عدد من ملفاتها. وقبل 
ّ
اليوم منتظرة البت

تناول المواجهة الدائرة دوليًا حول العقوبات 

المطلوبة فل�شطينيًا على اإ�شرائيل لنتهاكها 

القانون الدولي في الحلبة الكروية، ن�شير اإلى 

فريق مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي �حلائز رعاية طري�ن �لحتاد �لإمار�تي، و�ململوك �إمار�تيًا.
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النادي وعلى التحاد الت�شيلي لتعديل الأرقام 

المطبوعة على القم�شان، وما زال النادي يرف�س 

الن�شياع لالأمر.

فريق ديبورتيفو بال�ستينو �لت�سيلي وقم�سانه 

باألو�ن �لعلم �لفل�سطيني مع �لرقم 1 على �سكل 

خريطة فل�سطني �لتاريخية.

على اأن المعركة الفل�شطينية ــ الإ�شرائيلية 

الكروية الفعلية، وبعيداً عن الرمزيات، تدور 

راهنًا داخل اأروقة ''الفيفا''. فالتحاد الفل�شطيني 

تقدم ب�شكوى �شد نظيره الإ�شرائيلي، ب�شبب 

اإ�شراك الأخير ــ وهو ع�شو في التحاد الأوروبي 

للعبة ــ �شتة اأندية من م�شتعمرات ال�شفة الغربية 

''معاليه اأدوميم''، و''اأريئيل''، و''كريات اأربع''، 

و''غفعات زئيف''، و''اأرافوت هياردين''، وهو ما 

 خرقًا للقانون الدولي الذي يعترف ب�شيادة 
ّ
عد

ُ
ي

فل�شطين على ال�شفة، ويعتبرها اأر�شًا محتلة. كما 

اأن قوانين ''الفيفا'' نف�شها تحظر ال�شماح لأندية 

عو رينجرز 
ّ
الفل�شطينية والإ�شرائيلية )يحمل م�شج

البروت�شتانت اأعالمًا اإ�شرائيلية من باب ''النكاية'' 

بخ�شومهم التاريخيين الكاثوليك( في مباريات 

الدربي التي تجمعهما.

الحالة الرمزية الثانية هي تلك التي يمثلها 

نادي ديبورتيفو بال�شتينو )فل�شطين الريا�شي( 

الت�شيلي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. 

فالنادي الذي اأ�ش�شه في �شنة 1920 مهاجرون 

فل�شطينيون في �شانتياغو )حيث يعي�س العدد 

الأكبر من الفل�شطينيين ومن المتحدرين من اأ�شل 

فل�شطيني خارج العالم العربي(، يرتدي قم�شانًا 

باألوان العلم الفل�شطيني. وفي �شنة 2014، قررت 

اإدارة النادي تحويل الرقم 1 على ظهر القمي�س 

طبع رقم كل لعب( اإلى خريطة فل�شطين 
ُ
)حيث ي

التاريخية. وقد اعتر�شت ال�شفارة الإ�شرائيلية 

على القرار، ثم را�شلت الخارجية الإ�شرائيلية 

نظيرتها الت�شيلية طالبة حظر الأمر لأنه ''ينفي 

وجود الدولة العبرية.'' لكن ت�شيلي )التي تعترف 

منذ �شنة 2011 بدولة فل�شطين( رف�شت التدخل 

 ــ 
ّ
في المو�شوع، في حين اأن النادي المعني

ديبورتيفو بال�شتينو ــ برر خياره باعتبار اأنه 

حين تاأ�ش�س لم تكن اإ�شرائيل موجودة، واأن 

خريطته هي خريطة فل�شطين الر�شمية حين 

غادرها موؤ�ش�شوه. واليوم، ي�شتمر ال�شغط على 

جمهور نادي �سلتيك �لإ�سكتلندي ر�فعًا �لأعالم �لفل�سطينية.
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ويحاول التحاد الأوروبي لكرة القدم التو�شط في 

المو�شوع، علمًا باأنه م�شوؤول غير مبا�شر عن 

النتهاكات الإ�شرائيلية، اإذ اإن ميزانية كرة القدم 

ل 
ّ
الإ�شرائيلية تتلقى دعمًا خا�شًا منه، يحو

التحاد الإ�شرائيلي للعبة بع�شه اإلى المالعب 

المقامة داخل م�شتعمرات الأرا�شي المحتلة منذ 

�شنة 1967.

ولعل التقرير الأ�شمل ب�شاأن مو�شوع 

النتهاكات الإ�شرائيلية، والأندية ال�شتة القادمة 

من الم�شتعمرات في ال�شفة، هو تقرير منظمة 

''هيومان رايت�س ووت�س'' )يمكن قراءته كاماًل في 

https://www.hrw. :الرابط الإلكتروني التالي

org/ar/news/2016/09/25/294422(. فهذا 
التقرير الموثق بالمعلومات والخرائط ي�شير اإلى 

مختلف الأن�شطة ال�شتيطانية المرتبطة بالأندية 

الإ�شرائيلية المعنية، والأن�شطة القت�شادية 

المرافقة لها. وتعتبر المنظمة الحقوقية الدولية 

اأن ''الفيفا'' ب�شكوتها عن الأمر اإنما ترعى 

مباريات مقامة على ''اأرا�ٍس مغت�شبة''، وتتحمل 

بالتالي ق�شطًا من م�شوؤولية انتهاك القانون 

الدولي.

باللعب في البطولت الوطنية لأي دولة اإن كانت 

مالعبها ومراكز ت�شجيلها قائمة في اأرا�شي دولة 

ثانية ل توافق على الأمر. ي�شاف اإلى ذلك، اأن 

ق دوريًا على 
ّ
�شلطات الحتالل الإ�شرائيلي ت�شي

لعبي المنتخب الفل�شطيني، و�شبق اأن منعت 

المقيمين منهم في قطاع غزة من الن�شمام اإلى 

زمالئهم في ال�شفة، كما اأنها اعتقلت في الأعوام 

ال�شتة الما�شية اأكثر من لعب فل�شطيني، وحظرت 

ال�شفر على لعبين اآخرين. ودفعت الممار�شات 

الإ�شرائيلية عدداً من نجوم الكرة الأوروبيين في 

�شنة 2012 اإلى اإ�شدار بيان ا�شتنكروا فيه تع�شف 

تل اأبيب، وطالبوها بالكف عن انتهاك حقوق 

الفل�شطينيين الريا�شية.

وعلى الرغم من جميع النتهاكات المذكورة، 

 اأمر ال�شكوى 
ُ
فاإن ''الفيفا'' لم تح�شم بعد

الفل�شطينية، بل اإن اإ�شرائيل �شّنت حملة �شيا�شية 

واإعالمية وا�شعة طالبة تاأجيل الت�شويت على اأي 

عقوبات بحّق اتحادها الكروي، واعدة 

بالتفاو�س مع التحاد الفل�شطيني لإيجاد حلول 

بينهما. وقد قررت ''الفيفا'' في اأواخر �شنة 2016 

منح الطرفين وقتًا اإ�شافيًا للو�شول اإلى اتفاق 

يجّنبها الت�شويت على ال�شكوى الفل�شطينية. 

خريطة لالأر��سي يف معاليه �أدوميم حيث �أحد �ملالعب �مُلقامة على �أر��ٍس فل�سطينية م�سادرة من طرف �لحتالل.
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ر وقلق وابتهاج 
ّ
جماعات، ومن �شلوات وتطي

مات اأقل، 
ّ
جماعي ت�شبه الطقو�س الدينية بمحر

وبالتالي بمخيلة عبادة اأغنى واأرحب، يجعل 

محاولت التوظيف فيها، اإن نجحت، عالية 

الجدوى و''المردود''. وهذا �شي�شتمر على الأرجح 

م�شتقباًل، و�شيفتح كرة القدم على مزيد من 

ت�شابك ق�شايا عالمنا وت�شوهاته، من دون اأن 

ينال كثيراً من هيبتها واأناقتها في ذاتها، ومن 

كونية الم�شاعر التي يوّلدها هنا اأو هناك عناق 

طاباتها لل�شباك على �شفَتي الملعب...  

�أكرث من ريا�سة، �أكرث من هو�ية

على اأن هذه ال�شورة ل يمكن اأن تحجب 

حقيقة اأن كرة القدم كانت ول تزال اللعبة 

الريا�شية الفنية الأكثر �شحراً وجاذبية في 

العالم، بل اإن �شحرها يجعل ال�شتثمار فيها 

وال�شراع عليها وعبرها اأكثر ''ربحًا'' لأ�شحابه، 

د 
ُ
ع

ُ
نه لهم من ظهور وح�شور على �ش

ّ
لما يوؤم

جماهيرية واإعالمية و�شيا�شية ومالية.

ولعل ما تخلقه هذه الريا�شة على النطاق 

العالمي من طقو�س ومعابد وعنا�شر تماٍه بين 

املصادر

على �سبيل �لمقارنة �لتي تظهر تطور �لإنفاق )�لمذهل( على �لرعاية و�لنقل �لمبا�سر بعد �سنة 1978،   1

دفعت كوكا كول مع �أديد��س وبطاقات �لعتماد فيز� وطير�ن �لإمار�ت وهيوند�ي مبلغ مليار و350 مليون 

دولر لرعاية كاأ�س �لعالم ل�سنة 2014، بينما بلغ �لمبلغ �لذي �سددته �سركات �لنقل �لتلفزيوني مليار�ً 

و700 مليون دولر.

تح�سير�ً لطلب �لتنظيم، تنفق �أندية �سينية منذ �سنة 2016 مبالغ طائلة ل�سم نجوم كرة دوليين تقدمو�   2

�لعاجي دروغبا  �لوطنية ورفع م�ستو�ها )مثاًل،  �لبطولة  �إلى �سفوفها لتعزيز  �ل�سن  �ل�سيء في  بع�س 

و�لأرجنتيني تيفيز(. وكان بع�س �لأندية �لقطرية قد فعل �لأمر نف�سه قبل �أعو�م عبر ��ستقد�مه نجومًا 

�أوروبيين ليلعبو� في �سفوفه ُقبيل تقاعدهم )�أبرز هوؤلء هما ر�وول و�سافي �لإ�سبانيان(، بما ي�ساهم في 

تح�سين �لأد�ء و�لح�سول على �هتمام �إعالمي دولي.

يمكن هنا ذكر حالة �ل�سد�م بين �ل�سلفادور وهندور��س خالل ت�سفيات كاأ�س �لعالم ل�سنة 1970، و�لتي   3

كانت �سر�رة �إ�سعال حرب بينهما، كما يمكن ذكر �لتوتر بين م�سر و�لجز�ئر خالل ت�سفيات كاأ�س �لعالم 

ل�سنة 2010، وكذلك في �أغلب �لمباريات �لتي تجمع �إير�ن بال�سعودية خالل �لت�سفيات �لآ�سيوية. ويمكن 

�أي�سًا عر�س �لعديد من �ل�سر�عات �لتي تفر�س نف�سها في بطولت وطنية: فالجهوية بين �ل�سمال و�لجنوب 

حا�سرة في كثير من �لمباريات �لإيطالية، و�لتناف�س �لتاريخي بين �لناديين �لأ�سهر في �لعالم بر�سلونة 

�لكاتالوني وريال مدريد �لكا�ستياني �لإ�سباني يحّول �لكال�سيكو بينهما �إلى �لمنا�سبة �لريا�سية �لأكثر 

�لتاريخي  و�لعد�ء  هولند�  في  روترد�م  وفيينورد  �أم�سترد�م  �أجاك�س  مباريات  ذكر  ويمكن  دوليًا.  �إثارة 

بينهما، وكذلك �لحديث عّما يعّبر عنه �ل�سر�ع في مدينة �إ�ستانبول بين فنار به�سة �لقومي وغالتا �سر�ي 

''�لأوروبي''، وكثير من �لمباريات �لكبرى �لأُخرى في �لعالم. ون�ستطيع �أي�سًا �لحديث عن جماهير �لأهلي 

''�لألتر��س'' لبلطجية �لنظام في ميد�ن  �لم�سري ون�سيدها وعن دورها في �لثورة �لم�سرية وفي ت�سدي 

�سهم لمجزرة نظمتها �لأجهزة �لأمنية بحّقهم في بور�سعيد �نتقامًا من دورهم �ل�سيا�سي 
ّ
�لتحرير، ثم تعر

ورف�سهم ''�لمجل�س �لع�سكري'' )�أودت بحياة 74 �سخ�سًا منهم في �سنة 2012(.


