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ثقافة وناس

نبض المالعب

كرة القدم في الشرق األوسط:

الرياضة أفيون الشعوب؟
تثبيت سلطة الــحــاكــم ،وإلــهــاء الشعب عــن مشاكله
االقتصادية واالجتماعية ،والتحريض المذهبي والطائفي،
وإثبات هوية وطنية! تلك بعض األهداف التي يتطلع إليها
ّ
الرياضية األكثر شعبية في
الحكام خالل استغاللهم للعبة
ّ
العالم .عمل موسوعي ضخم يقدمه الصحافي جيمس
The Turbulent World of
دورسي في كتابه Middle
ّ
 East Soccerالذي ال يستثني أيًا من دول الشرق األوسط
ومشيخاته ،من إيران شرقًا إلى المغرب غربًا ،ومن سوريا
ً
شماال إلى اليمن جنوبًا
زياد منى
جيمس دورسي ،صحافي وصاحب
عـ ـ ـم ـ ــود فـ ـ ــي بـ ـع ــض أشـ ـ ـه ـ ــر ص ـحــف
املؤسسة األميركية الحاكمة ،وأستاذ
محاضر فــي «راجــارتـنــام سكول أف
إن ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال س ـت ــدي ــز» ال ـتــاب ـعــة
لجامعة «نــانـيــانــغ» فــي سنغافورة،
إضافة إلــى كونه مديرًا مشاركًا في
«كلية فرتسبورغ لثقافة املشجعني»،
وأسـتــاذًا محاضرًا في معهد العلوم
الرياضية التابع لها.
مــوضــوع كـتــابــه الـجــديــد «عــالــم كــرة
القدم املضطرب في الشرق األوسط»
The Turbulent World of Middle East
 Soccerال ـصــادر عــن «هــورســت أنــد
كــو» (لندن ـ  )2016هو أن كــرة القدم
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ـ ـ ـ م ــع تحفظنا
ع ـل ــى هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح االس ـت ـع ـم ــاري
ـ ـ ـ ت ــؤدي أدوارًا ع ــدي ــدة ،إضــافــة إلــى
كونها ريــاضــة .األنــديــة واملشجعون
وخ ـصــوصــا األل ـ ـتـ ــراس ،والــاع ـبــون
لكن إلــى درجــة أقــل بكثير ،جميعهم
يوظفون اللعبة واملالعب في بالدنا،
من املغرب العربي إلى إيران وتركيا،
س ـي ــاس ـي ــا ب ـ ـهـ ــدف ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف
ليست بكروية ،باملعنى املجازي.
وال ـســاســة فــي ب ــاد ال ـشــرق األوس ــط
كـ ــافـ ــة ،ي ــوظـ ـف ــون ال ـل ـع ـب ــة لـتـحـقـيــق
سياسات ومكاسب مادية ومعنوية،
إضافة إلى توظيف األندية ملهاجمة
ب ـع ـض ـهــم ب ـع ـض ــا .ف ــال ــزع ـي ــم الـلـيـبــي
ّ
امل ـ ـغـ ــدور الـ ـق ــذاف ــي ق ـ ــال« :إن الع ـبــي
ال ـفــريــق ال ـس ـعــودي عـبـيــد ابتاعتهم
اململكة من إفريقيا»!.
ت ــؤدي لعبة كــرة الـقــدم أدوارًا أخــرى
ال -رياضية يستخدمها السياسيون
للتحريض املذهبي واإلثني والديني
كـ ـم ــا س ـ ـنـ ــرى الحـ ـ ـق ـ ــا .لـ ـك ــن امل ــاع ــب
تمارس دور ساحة تصفية حسابات
كما حدث في مآسي املالعب وآخرها
كان عام  2012في بورسعيد.
ّ
الحقيقة هــي أن كــرة الـقــدم ارتبطت
منذ بدايتها فــي ال ــدول العربية في
الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،بــال ـس ـيــاســة.
الزعيم املصري يوسف عرابي ّأسس
«نـ ـ ــادي األهـ ـل ــي» عـ ــام  ،1907فــريـقــا
وطنيًا مصريًا معاديًا لالستعمار،
ردًا عـ ـل ــى مـ ـن ــع سـ ـلـ ـط ــان االح ـ ـتـ ــال
الـبــريـطــانــي املـصــريــن مــن املـشــاركــة
ف ــي الـ ـف ــرق ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .لـ ـه ــذا ُع ـ َّـد
هــذا الفريق رم ـزًا للوطنية ومـعــاداة

االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار ،ورب ـ ـمـ ــا هـ ـ ــذا مـ ــا دع ــا
ال ــرئ ـي ــس جـ ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر إل ــى
ترؤس النادي بعد حركة  23يوليو،
بينما تسلم مشير الهزائم املنتحر،
ع ـبــد الـحـكـيــم ع ــام ــر ،رئ ــاس ــة «ن ــادي
ُ
الــزمــالــك» ال ــذي أ ِّس ـ َـس رم ـزًا للملكية
ولالحتالل وداعمًا لالستعمار.
هـ ــذا م ـث ــال واح ـ ــد م ــن أم ـث ـلــة عــديــدة
يــوردهــا الـكــاتــب مــن مختلف ال ــدول
العربية ،إضــافــة إلــى إي ــران وتركيا،
تـعـكــس ال ـ ــدور الـ ــذي ت ـمــارســه لعبة
كرة القدم ،واملشجعون ،العاديون أو
األلتراس ،في السياسية واملجتمع.
ّ
ق ـب ــل ذلـ ـ ــك ،ال ب ــد م ــن ال ـت ــذك ـي ــر ب ــأن
مـ ـ ــاعـ ـ ــب كـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة ت ـس ـت ـخــدم أي ـض ــا ألدوار
غ ـ ـيـ ــر ريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة .هـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات ب ـع ــض
امل ـش ـج ـعــن ،املـتـع ـصـبــن ،ف ــي دوري
األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة ،ت ـع ـك ــس حـ ــاالت
إحباط ومواقف عنصرية ،تؤدي في
ـآس كما
نـهــايــة األم ــر إل ــى ح ــدوث م ـ ٍ
حصل في بلجيكا وفي بريطانيا في
ثمانينيات القرن املاضي .وال ننسى
ّ
أن ح ــرب ــا ان ــدل ـع ــت ب ــن ال ـس ـل ـفــادور
وكوستاريكا بسبب مباراة كرة قدم.
نــورد هــذا فقط للتذكير ونـعــود إلى
موضوع املؤلف.
ال ــري ــاض ــة ـ ـ ـ ـ ع ـلــى ن ـحــو عـ ــام ـ ـ ـ ـ تـعـ ّـد
س ــاح ــا فـ ــي يـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــات ،لـكـنــه
ق ـ ــد ي ـن ـق ـل ــب ض ـ ــده ـ ــا ،دومـ ـ ـ ــا ح ـســب
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب .ق ـ ـيـ ــام حـ ـك ــوم ــة ال ـب ـح ــري ــن
ال ـك ــاري ـك ــات ــوري ــة ب ــإق ــام ــة سـ ـب ــاق الـ ـ
«فورموال َون» للسيارات ،كان هدفه
الـتـغـطـيــة عـلــى االح ـت ــال الـسـعــودي
وقمعها للتحركات الشعبية هناك،
لـ ـك ــن الـ ـصـ ـح ــاف ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة رك ـ ــزت
على وحشية الـقــوات الحكومية في
ً
مواجهة املتظاهرين بدال من تغطية
سباق السيارات.
أم ــا انـتـخــاب سـلـمــان بــن إبــراهـيــم آل
خليفة ،وه ــو مــن الـعــائـلــة الحاكمة،
رئيسًا لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
فقد أنتج عاصفة مــن االحتجاجات
ّ
ال ـعــامل ـيــة ،ذل ــك أن ــه مـتـهــم بــاملـشــاركــة
فــي اعتقال الرياضيني البحرينيني
وتعذيبهم.
ك ـم ــا أمـ ـ ــرت م ـح ـك ـمــة بــري ـطــان ـيــة فــي
تشرين الثاني (نوفمبر)  2014برفع
الحصانة الدبلوماسية عن «األمير»
البحريني ناصر بن حمد آل خليفة
امل ـت ـه ــم ب ــاع ـت ـق ــال م ـئ ــات امل ـس ــؤول ــن
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي

الـبـحــريــن بـمــن فـيـهــم بـعــض أعـضــاء
فريق كرة القدم الوطني.
أمـ ــا فـ ــوز ق ـط ــر بــاس ـت ـضــافــة بـطــولــة
العالم لكرة القدم في عام  ،2022فقد
قــاد إلــى حملة شــرســة عليها وعلى
النظام وعلى الفساد هـنــاك ،وشــراء
األص ــوات وأدى ـ ـ ضمن أمــور أخــرى
ـ إلى استقالة بن همام من الـ «فيفا»،
ُ
ومنع من ممارسة أي عمل فيها مدى
الحياة ،وفق ما يرد في الكتاب .كما
أطلقت سويسرا في أيار (مايو) عام
 2015تـحـقـيـقــا ق ـضــائ ـيــا ف ــي نــزاهــة
ح ـص ــول ق ـطــر ع ـلــى ح ــق اسـتـضــافــة
البطولة العاملية عام .2022
ذل ـ ــك الـ ـف ــوز ق ـ ــاد إل ـ ــى ح ـم ـلــة عـلـيـهــا
بالعالقة مع كيفية معاملتها العمالة
األج ـن ـب ـيــة ،م ــع أن شـيـئــا ل ــم يختلف
في املــوضــوع عن الحالة التي كانت
قائمة قبل ذلك الفوز ،وسنعود إلى
هذه املسألة الحقًا.
الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الـعــاملـيــة اغتنمت
ال ـت ـئــام األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة ف ــي لـنــدن
إلجـ ـ ـب ـ ــار ث ـ ـ ــاث دول وهـ ــاب ـ ـيـ ــة هــي
ال ـس ـع ــودي ــة وقـ ـط ــر وب ـ ــرون ـ ــاي عـلــى
االنـ ـصـ ـي ــاع ل ـق ــوان ــن األل ـ ـعـ ــاب ال ـتــي
تمنع التمييز بني الجنسني.
تــوظـيــف لـعـبــة ك ــرة ال ـق ــدم واملــاعــب
ً
تــأخــذ ـ ـ ـ وف ــق الـكــاتــب ـ ـ ـ أش ـك ــاال عــدة
منها :تثبيت سلطة الحاكم وإلهاء
ال ـش ـع ــب ع ــن م ـشــاك ـلــه االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية؛ التظاهر ضد الحاكم
ومظاهر الفساد في النظام والدولة؛
الـ ـ ــدعـ ـ ــوة الـ ـفـ ـك ــري ــة عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام
امل ـل ـع ــب وال ـل ـع ـب ــة دي ـن ـي ــا ولـتـثـبـيــت
دور الـ ــديـ ــن ،إم ـ ــا ت ــأي ـي ـدًا ل ـل ـع ـبــة أو
ملحاربتها .كما استخدمت املالعب
وال ـل ـقــاءات للتحريض على فئة من
املـ ــواط ـ ـنـ ــن كـ ـم ــا نـ ـ ــرى فـ ــي ج ـم ـهــور
النادي الفيصلي الشرق أردني تجاه
الفلسطينيني ،ولنا عودة الحقًا إلى
هــذا .أخيرًا وليس آخـرًا ،هناك عامل
اسـتـخــدام الــريــاضــة عـلــى نـحــو عــام،
ولعبة كــرة الـقــدم خصوصًا إلثبات
ه ــوي ــة وط ـن ـي ــة ك ـم ــا ت ـف ـع ــل قـ ـي ــادات
ميليشيا مبنى املقاطعة في رام الله،
وأخرى طائفية أو مذهبية!
إضافة إلى ما سبق ،يوضح الكاتب
ّ
أن كثيرًا من حكام العرب استخدموا
رئــاســة ال ـنــوادي ملنح أنفسهم صفة
أبوة الشعب وراعي العائلة! يوسف
عرابي عد املصريني أبناءه ،وزوجه
مــارســت ال ــدور ذات ــه كــأم للمصريني

ف ــي ف ـت ــرة ن ـف ـيــه .واألم ـ ــر ذاتـ ــه وظـفــه
الرئيسان املخلوعان زيــن العابدين
بن علي في تونس ،وحسني مبارك
في مصر.
أصـ ـ ــدر ال ـك ــات ــب م ــؤل ـف ــه امل ــوس ــوع ــي
بـ ـج ــدول ألهـ ــم األحـ ـ ـ ــداث الــريــاض ـيــة
فــي الـشــرق األوس ــط ،ونـظــرة سريعة
ع ـل ـي ـهــا ت ــوض ــح ص ـح ــة تـشـخـيـصــه
وفظاعة املشهد الرياضي على نحو
عام ،والكروي على نحو خاص.
لنلق اآلن نظرة سريعة على بعض
ج ــوان ــب ت ــوظ ـي ــف ل ـع ـبــة ك ـ ــرة ال ـق ــدم
أله ـ ـ ــداف ال ري ــاضـ ـي ــة ،ك ـم ــا تـ ــرد فــي
َّ
املؤلف:
األردن :أح ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــاد حـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة مـ ــن
الـشــرقــأردنـيــن تـجــاه الفلسطينيني
تـتـمـثــل ف ــي ه ـتــافــات ألـ ـت ــراس فــريــق
ال ـف ـي ـص ـل ــي ت ـ ـجـ ــاه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
ّ
عـلـمــا بـ ــأن ه ــذا ال ـن ــادي يـعـيــد اسـمــه
إل ــى الـخــائــن (كـبـيــرهــم ال ــذي علمهم

ّأسس الزعيم يوسف
عرابي «نادي األهلي» عام
 ،1907فريقًا وطنيًا مصريًا
معاديًا لالستعمار
بعض مشايخ آل سعود
ّ
ّ
كفروا ممارسي اللعبة ،حتى أن
ثالثة العبين انضموا إلى
«الجهاد» في العراق
ال ـس ـحــر والـ ـك ــذب وال ـخ ـي ــان ــة) عميل
االسـتـخـبــارات البريطانية الحسني
بن علي .وتندلع اشتباكات مستمرة
بني مشجعي هذا الفريق ومشجعي
ف ــري ــق «الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات» ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـه ـتــافــات الـعـنـصــريــة،
وتـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــس امل ـ ـل ـ ـكـ ــة ران ـ ـيـ ــا
شخصيًا ومنها:
«ي ــاب ــو حـســن طـلـقـهــا بنعطيك منا
ثنتني»!.
وقـ ــد كـشـفــت وث ــائ ــق «ويـكـيـلـيـكــس»
عــن االض ـط ــراب ال ــذي أص ــاب األردن
بسبب هذه الحوادث ،علمًا بأن نظام
ع ـم ــان ح ــل «ن ـ ـ ــادي ال ـ ــوح ـ ــدات» ع ــام
 1986بسبب هتافات مشجعيه ضد
امللك وامللكية ،إال أنــه عــاد وسمح له
بالعودة إلى النشاط في عام .1991

أم ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات مـ ـشـ ـجـ ـع ــي «ن ـ ـ ـ ــادي
ال ــوح ــدات» ال ــذي يـسـتـمــد اس ـمــه من
أكـبــر مخيم لــاجـئــن الفلسطينيني
جنوب العاصمة عمان ،فال تخلو من
التسييس ومنها:
«ال ـلــه ،وح ــدات ،الـقــدس عــربـيــة ،بطل
األردن والضفة الغربية» و«فيصلي
عـ ــديـ ــم ومـ ـ ـ ـ ـ ــااات وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أخ ـض ــر
للوحدات».
وقـ ـ ـ ــد ورد فـ ـ ــي مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ب ــال ـه ـت ــاف:
«القدس يهودية»!.
كما امتدت هتافات بعض مشجعي
ف ــري ــق «الـ ــوحـ ــدات» لـتـصـبــح قــومـيــة
عـبــر الـهـتــاف «الـشـعــب امل ـصــري شو
أخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ،ال ـ ـع ـ ــرص الـ ـسـ ـيـ ـس ــي زي
مبارك»!.
أمـ ـ ــا عـ ــن مـ ـص ــر ،فـ ـح ــدث وال حـ ــرج.
ل ـ ــذا س ـن ـك ـت ـفــي ه ـن ــا ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ــى
هتافات فريقي «األهلي» و«الزمالك»
املصريني التي تعكس مدى انخراط
املشجعني وإدخال اللعبة واملباريات
في الوضع السياسي:
من هتافات ألتراس «األهلي»:
«قولناها زمان للمستبد
الحرية جاية ال بد
ليبيرتا كانت مكتوبة
يا حكومة بكرة هتعرفي
بأدين الشعب هتنضفي
واآلية الليلة مقلوبة
قالوا الشغب في دمنا
وازاي بنطلب حقنا
يا نظام غبي افهم بقى مطلبي
حرية حرية
حرية حرية
...
افهم بقى ارحل بقى سقط الطاغوت
حرية حرية حرية حرية».
أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك ت ـخ ـص ـيــص أغـنـيــة
خاصة لفلسطني وهتافات «بالروح
بالدم نفديك يا فلسطني».
هـ ـت ــاف ــات وأغـ ــانـ ــي أل ـ ـتـ ــراس «واي ـ ــت
نــاي ـتــس» الــزمــال ـك ـيــة ت ـت ـنــاول أيـضــا
أمـ ـ ـ ـ ـ ــورًا سـ ـي ــاسـ ـي ــة وم ـ ـن ـ ـهـ ــا أغ ـن ـي ــة
«ف ـل ـس ـطــن األرض ال ـع ــرب ـي ــة» ال ـتــي
رد ع ـل ـي ـه ــا مـ ـش ـ ّـجـ ـع ــو ال ـ ـفـ ــريـ ــق مــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن بــأغ ـن ـيــة خ ــاص ــة في
مديح النادي املصري.
ووجــب عــدم نسيان كيف أن مـبــاراة
بني الجزائر ومصر قــادت إلــى أحط
التبادل بني مشجعي الفريقني شارك
فـيـهــا بـعــض الـنـخــب والـسـيــاسـيــن،

