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ـمالية الطليان األسوأ واإلنكليز األنجح
وصول يوفنتوس وفيورنتينا ونابولي
الى الدور ربع النهائي في المسابقتين
األوروبيتين ،ال يعني انتهاء ازمة الكرة
اإليطالية .صحيح ان إيطاليا عادت إلى
تحقيق نتائج جيدة على الصعيد
القاري بعد فترة ليست بقصيرة من

الغياب ،وقد يرى البعض في هذه
النتائج اإليجابية عودة «الكالتشو» إلى
عهده ،لكن الحقيقة ان الواقع
سابق ّ
مبشرًا إلى هذا الحدّ.
ال يبدو
اما انكلترا فهي ارض األرباح الطائلة
حيث تحمل المتعة الجاذبة للجمهور

في «البريميير ليغ» مبالغ مالية
ضخمة للفرق عن طريق عقود
عائدات النقل التلفزيوني التي ستجعل
من هذه الفرق ًاألغنى اوروبيًا وقد
تفضي مستقبال الى سيطرتها على
«القارة العجوز»

متعة «البريميير ليغ» منجم ألماس
االستمرارية والقدرة على مقارعة
ومــواكـبــة كبار أوروب ــا .ومــع مــرور
ال ــوق ــت ،تـسـبــب ه ــذا األمـ ــر برحيل
ال ـن ـج ــوم ع ــن «ال ـج ـن ــة اإلي ـطــال ـيــة»
بسبب اإلغراءات املالية الخارجية.
هجرة النجوم هذه ،أفقدت الدوري
اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ب ــريـ ـق ــه،
فـ ـت ــراجـ ـع ــت مـ ـ ـع ـ ــدالت م ـش ــاه ــدت ــه
مـ ـق ــارن ــة ب ــالـ ـبـ ـط ــوالت األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة
ال ـك ـب ــرى ،اذ ان «ال ـبــري ـم ـي ـيــر لـيــغ»
ً
اإلن ـك ـل ـيــزي م ـث ــا ،يـحـقــق إي ـ ــرادات
م ـ ــن الـ ـنـ ـق ــل الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ت ـف ــوق
بـنـسـبــة  ٪٢٢ت ـلــك ال ـت ــي ُيـحـُقـقـهــا
«الكالتشو» .وهذه العائدات تشكل
 ٪٣٥ف ـقــط م ــن إج ـم ــال ــي مــداُخ ـ ّيــل
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،بـيـنـمــا تـمــثــل
حــوالــى  ٪٥٠مــن إجمالي إي ــرادات
نـظـيــراتـهــا ف ــي إي ـطــال ـيــا وه ــو رقــم
ّ
محدودية مصادر تمويلها.
يعكس
وح ـ ـتـ ــى فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـج ــزئـ ـي ــة ،ف ــإن
طريقة توزيع هذه العائدات ليست
صائبة ،إذ بلغ الـفــارق بــن األكثر
واألق ـ ـ ـ ــل ت ـق ــاض ـي ــا أي يــوف ـن ـتــوس
وس ــاس ــوول ــو ح ــوال ــى  ٧٦مـلـيــون
يـ ـ ــورو .وه ـ ــذه ال ـ ـفـ ــوارق الـشــاسـعــة
مــن شــأنـهــا زيـ ــادة ال ـه ـ ّـوة بــن فــرق
الطليعة ومنافسيها ،مــا ينعكس
سلبًا على املـسـتــوى الـفـنـ ّـي ويقلل
م ــن ح ـجــم اإلث ـ ـ ــارة ف ــي امل ـب ــاري ــات،
ف ـفــي أك ـث ــر بـ ـط ــوالت ال ـع ــال ــم إثـ ــارة
أي إنـكـلـتــرا ،يـتــم تــوزيــع الـعــائــدات
بشكل ع ــادل وال يبلغ ال ـفــارق بني
األول واألخـيــر أكثر مــن  ١٥مليون
جنيه استرليني.
لكن رغــم الـكـ ّـم الهائل مــن ُاملشاكل
ّ
املالية التي تعانيها
والصعوبات
الكرة اإليطالية ،فإن النهوض بها
ً
ليس أمرًا مستحيال إال أنه يحتاج
إلى بضع سنوات ،اذ ان يوفنتوس
خطا خطوات ناجحة بــدأت ببناء
ملعب جديد ،ورومــا تحت اإلدارة
ٍ
األميركية ـ اإليطالية ،يسير على
الطريق الصحيح ،وخصوصًا مع
ق ــرب امـتــاكــه مللعبه ال ـخ ــاص .كل
ه ــذه األمـثـلــة وال ـب ــوادر اإليـجــابـ ّـيــة
تبقى مشروطة بعدة أمــور ،أولها
تـحـقـيــق ن ـتــائــج م ـم ـيــزة ق ــاري ــا في
املــواســم الـثــاثــة املقبلة السـتــرداد
امل ــرك ــز ال ــراب ــع امل ــؤه ــل إلـ ــى دوري
األبـ ـط ــال .ثــان ـي ـهــا ،االن ـف ـت ــاح على
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ورؤوس األمـ ـ ــوال
ّ
األجنبية وتحسني البنية التحتية
وتنويع مصادر التمويل وصرف
األم ـ ـ ـ ــوال ب ـط ــري ـق ــة م ـ ــدروس ـ ــة .أم ــا
ثالثها فهو عــودة قطبي ميالنو،
بما يمثالنه تاريخيًا وجماهيريًا،
إلـ ـ ــى الـ ــواج ـ ـهـ ــة ل ـت ـك ـت ـم ـ ّـل حـيـنـهــا
ال ـع ـن ــاص ــر امل ـ ّط ـل ــوب ــة ،ع ــل ـن ــا ن ــرى
مــن جــديــد «جــنــة كــرة ال ـقــدم» التي
ّ
حدثنا عنها «األس ـطــورة» دييغو
أرمـ ــانـ ــدو م ـ ــارادون ـ ــا ف ــي يـ ــوم مــن
األيام.

حصلت «سكاي» على حقوق نقل  126مباراة مباشرة على الهواء مقابل  4.2مليارات جنيه استرليني

حسين وهبي

عائدات كارديف أكبر من بايرن!

عـ ـ ـ ــام  1992لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدات ال ـن ـق ــل
التلفزيوني املحلية لـلــدوري االنكليزي
املمتاز تتجاوز مبلغًا يصل الى  51مليون
جنيه استرليني ،لكن هــذه العقود التي
يتم تجديدها كــل ثــاث سـنــوات ستبلغ
قيمتها  5.136مليارات جنيه استرليني
ف ــي ال ـس ـنــوات ال ـث ــاث املـقـبـلــة ،م ــا يعني
نسبته إلى حوالى  %71عن
ارتفاعًا تصل ّ
آخر العقود املوقعة في عام  2013والتي
كانت قيمتها  3.018مليارات جنيه .كذلك
فــإن عقود النقل التلفزيوني الخارجية
ستسجل ارتفاعًا نسبته  %67لتصل إلى
حوالى  2.90مليون جنيه.
ه ــذا االرت ـف ــاع الـضـخــم فــي قيمة العقود
يـعــود مــن جهة إلــى املتعة الـتــي يقدمها
«البريميير لـيــغ» إل ــى الـجـمـهــور الكبير
الــذي يتابعه وإلــى املنافسة الكبيرة بني
ال ـق ـن ــوات الـتـلـفــزيــونـيــة ل ـل ـح ـصــول على
حـقــوق الـنـقــل ،فكانت على خــط الـصــراع
كل من قنوات «يــورو سبورت» املدعومة
من شركتها األم الجديدة «ديسكوفري»
و»بي إن سبورتس» القطرية ،لكن الفوز
كـ ــان ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي من
نـصـيــب «س ـك ــاي س ـب ــورت ــس» و»بـ ــي تي
سـ ـب ــورت» ،وق ــد حـصـلــت «س ـك ــاي» على
ح ـق ــوق ن ـقــل  126مـ ـب ــاراة م ـبــاشــرة على
الهواء مقابل  4.2مليارات جنيه (بزيادة
بلغت نسبتها  %83عن العقد السابق)،
بينما اكتفت «بي تي سبورت» بنقل 42
مباراة مباشرة مقابل  960مليون جنيه
(بزيادة  %30عن العقد السابق).
أما قناة «بي بي سي» فقد اكتفت بالحق
الحصري ألبــرز لقطات مباراة األسبوع،
وذل ــك مـقــابــل  204مـلـيــون جـنـيــه ،بينما
ش ـم ـل ــت حـ ـق ــوق الـ ـقـ ـن ــوات ال ـبــري ـطــان ـيــة
املحلية مبلغ  150مليون جنيه.

ه ــذه ال ـع ــائ ــدات ال ـتــي سـتـجـعــل م ــن فــرق
«البريميير ليغ» األغنى أوروبـيــا سيتم
توزيعها على ثالثة أجزاء %50 :ستوزع
ـاو بــن ال ـفــرق الـعـشــريــن في
بشكل مـتـسـ ٍ
دوري الـ ــدرجـ ــة املـ ـمـ ـت ــازة ،و %25منها
سيتم تــوزيـعـهــا وف ــق ال ـج ــدول النهائي
للترتيب ،فيما ستوزع ال ـ  %25املتبقية
ً
وفق املباريات املنقولة مباشرة لكل فريق.
وسـتــزداد األربــاح التي ستحصل عليها
بشكل كبير ،اذ ان نــادي ليفربول
الـفــرق
ٍ
حاز أكبر عائد في العام األول من العقد
املاضي وهو  98مليون جنيه استرليني
في موسم  ،2014-2013علمًا بأن سياسة
التوزيع هذه ليست مبنية على األساس
الـجـمــاهـيــري امل ـشــاهــدة ،بــل عـلــى أســاس
إق ــام ــة الـ ـت ــوازن ب ــن ف ــرق ال ـ ـ ــدوري ،وهــو
أمــر ينعكس إيجابًا على املستوى العام
للدوري اإلنكليزي على اعتبار ان القدرة
ال ـشــرائ ـيــة لـكــل ال ـف ــرق سـتـكــون مـقـبــولــة،
وبالتالي فإن هذا األمر ّ
يعد تسويقًا غير
مباشر للمباريات التي تكون بغالبيتها
الـ ـس ــاحـ ـق ــة م ـل ـي ـئ ــة ب ــاملـ ـتـ ـع ــة واإلث ـ ـ ـ ـ ــارة
واملـفــاجــآت بعكس مــا يحصل تمامًا في
الــدوري اإليطالي إذا أردنــا إجــراء مقارنة
على هذا الصعيد.
ويـعـتـبــر أس ـل ــوب ت ــوزي ــع ال ـع ــائ ــدات في
ً
الدوري اإلنكليزي األكثر عدال في أوروبا
بني فرق املقدمة والقاع ،حيث كان الفارق
بينها حوالى  36مليون جنيه في املوسم
املــاضــي ،إال أنــه سيرتفع إلــى حــوالــى 60
م ـل ـيــون جـنـيــه ب ـعــد ال ـع ـقــد ال ـج ــدي ــد .أمــا
فــي الـ ــدوري اإلس ـبــانــي ،ف ــإن ه ــذا الـفــارق
يــامــس  7.8مــايــن بحيث حـصــل ريــال
مـ ــدريـ ــد وب ــرش ـل ــون ــة ع ـل ــى  112م ـل ـيــون
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ،فـيـمــا ل ــم ي ـت ـجــاوز ما
حصل عليه صاحب املركز األخير امليريا

 14مـلـيــون جنيه اسـتــرلـيـنــي .كــذلــك هي
ال ـحــال فــي ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي حـيــث بلغ
فـ ــارق نـسـبــة اإليـ ـ ـ ــرادات  5.4مــايــن بني
يوفنتوس وســاســولــو .ويعتبر ال ــدوري
األمل ــان ــي ثــانـيــة ب ـط ــوالت ال ـ ــدوري األكـثــر
ً
ع ـ ــدال ل ـنــاح ـيــة ت ــوزي ــع اإليـ ـ ـ ـ ــرادات حيث
حـصــل ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ عـلــى  30مليون
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
بـيـنـمــا ح ـصــل أي ـن ـتــراخــت بــراونـشـفــايــغ
صاحب املركز األخير على نصف القيمة
أي  15مليون جنيه.

الدوري اإلنكليزي أكبر من الجميع
اإليـ ـ ــرادات الضخمة وأس ـل ــوب توزيعها
في «البريميير ليغ» جعال عائدات النقل
التلفزيوني لفريق كارديف سيتي الذي
ه ـبــط ال ــى ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ( 62مـلـيــون
جـنـيــه) ،أكـبــر مــن كــل مــن بــايــرن ميونيخ
في أملانيا ( 30مليونًا) وأتلتيكو مدريد
في إسبانيا ( 34مليونًا) وباريس سان

ّ
تخطت عقود الدوري
اإلنكليزي نظيرتها
الخاصة بالـ«أن بي آي»

جـيــرمــان ( 36مـلـيــونــا) فــي فــرنـســا .وفــي
ال ــوق ــت الـ ــذي تــرتـفــع فـيــه ع ــائ ــدات النقل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ف ــي ال ـب ـط ــوالت األوروبـ ـي ــة
األخرى ،تقترب عائدات الدوري اإلنكليزي
في موسمه املقبل من أن تساوي عائدات
البطوالت الثالث مجتمعة ،حيث ستبلغ

 2.7مليون جنيه في العام الواحد (بعد
جمع قيمة العقود املحلية والخارجية)،
ف ـ ــي ح ـ ــن س ـي ـب ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوع ع ـ ـقـ ــود كــل
م ــن ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي (ح ــوال ــى مـلـيــون
جـنـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي) وال ـ ـ ــدوري الـفــرنـســي
واألمل ــان ــي ( 0.7مـلـيــون جنيه سترليني
ل ـكــل م ـن ـهــم) وال ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي (0.6
مليون جنيه استرليني) حوالى  3ماليني
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي .وب ـه ــذا سـتـصــل فــرق
«البريميير لـيــغ» العشرين فــي املــواســم
املـقـبـلــة ل ـت ـكــون م ــن أغ ـن ــى  30فــري ـقــا في
العالم ،حيث سيصبح بيرنلي أغنى من
أياكس!
ع ــائ ــدات ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي الـضـخـمــة
ل ــدوري انـكـلـتــرا تعكس جماهيرية هــذا
الدوري ،فسطوته التلفزيونية لم تتجاوز
ال ـب ـط ــوالت األخ ـ ــرى فـقــط وإن ـم ــا تخطت
عقود كل من بطولة كرة السلة األميركية
ملـ ــوسـ ــم  ،2017-2016والـ ـ ـت ـ ــي سـتـبـلــغ
 1.7م ـل ـيــار ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي ،ودوري
الـبــايـسـبــول األم ـيــركــي ال ــذي تـبـلــغ قيمة
عقوده مليار جنيه استرليني ،فأصبح
الـ ــدوري االنـكـلـيــزي املـمـتــاز بــالـتــالــي في
امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة ل ـل ـع ـقــود الـتـلـفــزيــونـيــة
السنوية املحلية خلف بطولة كرة القدم
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـع ـق ــد سـ ـن ــوي ي ـم ـت ــد حـتــى
عـ ــام  2022بـقـيـمــة  3.2م ـل ـي ــارات جنيه
استرليني.
ال ـيــوم تـضــع ه ــذه األرقـ ــام الضخمة فــرق
ال ـ ــدوري االنـكـلـيــزي أم ــام اخـتـبــار جديد
أكثر صعوبة وخاصة لفرق القمة ،فهي
م ــن ج ـهــة س ـتــزيــد ق ـ ــدرات ال ـف ــرق امل ــادي ــة
وبالتالي قدراتها التنافسية وإمكانية
عال ،لكنها من جهة
شراء العبني من
طراز ٍ
أخرى ستزيد من ّ
حدة املنافسة وصعوبة
املـ ـب ــاري ــات ض ـمــن ال ـب ـطــولــة ن ـف ـس ـهــا ،ما
ّ
يصعب مهمة الجميع من دون ان يسقط
املتعة املرتقبة دائمًا.

