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ثقافة وناس

ب ــل ح ـتــى ب ـعــض األدب ـ ـ ــاء امل ـصــريــن
بلغة ومصطلحات تعكس انحطاط
الناطقني بها [والتعبيرات لنا].
أي ـ ـضـ ــا ،ت ـ ـنـ ــاول الـ ـك ــات ــب ال ــري ــاض ــة
وتـسـيـيـسـهــا ف ــي لـبـنــان م ــن جــوانــب
عدة ،وفي مقدمتها تصريح منسوب
إلـ ــى ره ـي ــف ع ــام ــة األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ـ
«االتحاد اللبناني لكرة القدم» الذي
ت ـح ــدث ب ـمــا م ـع ـنــاه ع ــن «ف ـضــائــح»
داخل اللعبة عبر التالعب في نتائج
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات وال ـن ـق ـم ــة ع ـل ــى ال ـج ـه ــاز
التحكيمي.
َّ
كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى الـ ـط ــاب ــع
الطائفي للنوادي في لبنان وتدخل
السياسيني في اللعبة والدوري عبر
ابتياع األندية والتالعب في نتائج
املـ ـب ــاري ــات ،وأيـ ـض ــا جـعـلـهــا أدوات
سياسية ،ومــن ذلــك ابتياع املـغــدور
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ل ـن ــادي «ال ـن ـج ـمــة»
الــذي تأسس عــام  1945حيث وظف
جماهير النادي للتجمعات املؤيدة
ل ــه ،دوم ــا وف ــق ال ـكــاتــب .واألم ــر ذاتــه
ي ـس ــري ع ـلــى ال ـن ــادي ــن «ط ــراب ـل ــس»
و«األن ـ ـصـ ــار» ،إض ــاف ــة إل ــى تأسيس
فــريــق «الـعـهــد» ال ــذي يــرتــدي أف ــراده
قمصانًا تحمل لوغو قناة «املـنــار».
ويـ ـض ــاف إلـ ــى ال ـت ـق ـس ـيــم امل ــذه ـب ــي -
الـ ـك ــروي فــري ـقــي «ش ـب ــاب ال ـســاحــل»
و«امل ـبـ ّـرة» .أمــا فريق ال ـ «همونتمن»
ف ـ ــأرمـ ـ ـن ـ ــي ،وفـ ــري ـ ـقـ ــا «سـ ــاغـ ــريـ ــس»
و«سالم زغرتا» فمارونيان.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص ت ــركـ ـي ــا ،فـ ــاألمـ ــر ال
يختلف ،وإن ش ــدد الـكــاتــب أن ــه كــان
على الــريــاضــي الـســابــق رجــب طيب

أردوغ ـ ـ ــان تـعـلــم ال ـ ــدرس م ــن أح ــداث
الـبــاد العربية فــي عــام  ،2011وهو
أن وح ـش ـي ــة ال ـش ــرط ــة ف ــي مــواج ـهــة
املـتـظــاهــريــن سـتـسـهــم ف ــي مــزيــد من
االحتقان والعزم على املواجهة ،وهو
ً
فعال ما حصل خالل تظاهرات ميدان
تقسيم في اسطنبول وحديقة غازي.
يومها ،مــارس ألـتــراس بعض الفرق
الرياضية دور الحماية للمتظاهرين
وخــاضــوا مـعــارك كـ ّـر وفــر مــع شرطة
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب الـ ـت ــي اسـتـعـمـلــت
م ـخ ـت ـلــف األدوات ل ـق ـمـع ـهــم ومـنـهــا
غــاز الفلفل .وقــد تـصــدرت مجموعة
«تـشــرصــي» التابعة ملشجعي فريق
«بشكيطاش» املواجهات مع الشرطة،
إذ أقامت مجموعات ألتراس الفريق
ال ـحــواجــز وت ــول ــت إس ـع ــاف ضحايا
َ
غ ـ ـ ـ ــازي ال ـف ـل ـف ــل واملـ ـسـ ـي ــل ل ـل ــدم ــوع،
ووزعت األقنعة الواقية من الغازات،
وما إلى ذلك.
كـ ـ ـم ـ ــا ان ـ ـ ــدل ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ـ ــراع عـ ـ ـل ـ ــى ف ــري ــق
«ق ـنــارب ـه ـشــي» ب ــن ك ــل م ــن الــرئـيــس
رجب الطيب أردوغان ومنافسه فتح
الله غولن ،وهذا غيض من فيض.
وإذا كــانــت معظم ن ــوادي كــرة القدم
في الشرق األوسط قد تأسست على
أرض ـ ـيـ ــات ع ــرق ـي ــة أو م ــذه ـب ـي ــة ،ف ــإن
حكام الخليج الفارسي أسسوا الفرق
كـ ـن ــواد خ ــاص ــة ب ـه ــم ،دوم ـ ــا بحسب
رأي ال ـك ــات ــب .وقـ ــد أش ــرن ــا آن ـف ــا إلــى
بعض النتائج السلبية أو اإليجابية
الـ ـن ــاتـ ـج ــة مـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك .مـ ـ ــع أن دولـ ـ ــة
اإلمـ ـ ــارات تـنــافــس قـطــر ف ــي مـجــاالت
الـقـمــع وتـسـيـيــس الـلـعـبــة ،إال أن كل

من إماراتي دبي وأبو ظبي تتنافس
أيضًا في ما بينها لتسيد موقع في
املشهد الرياضي العاملي .فقد قامت
ال ـ «فيفا» بتنظيم مباريات عــدة في
أب ــو ظـبــي .كـمــا ق ــام املـجـلــس الــدولــي
للكريكيت بنقل مقره عــام  2005من
لندن إلــى دبــي .لكن هــذه املشيخات
كافة تتشارك في طبيعة اضطهادها
ل ـل ـع ـم ــال .ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن م ــواط ـن ـي ـه ــا ال
يشكلون سوى مقدار ضئيل من عدد
السكان ،ما يمنع حضورًا جماهيريًا
مهمًا للقاءات الرياضية.

يشير إلى الطابع الطائفي
للنوادي في لبنان ،وشراء رفيق
الحريري بعضها لتوظيفها
سياسيًا لصالحه
ّ
ي ـ ـ ــورد الـ ـك ــات ــب أن هـ ـ ــدف تــأس ـيــس
الـ ـن ــوادي الــريــاض ـيــة ف ــي مـشـيـخــات
الخليج كــان في البداية تجاريًا ،إال
أنه استحال سياسيًا ،وال يخلو من
مختلف أشـكــال الـفـســاد والتوظيف
السياسي.
وفي ما يتعلق باملغرب العربي ،نود
ه ـنــا ف ـقــط اإلشـ ـ ــارة إل ــى أم ــري ــن هما
ق ـي ــام ن ـ ــادي «الـ ـت ــرج ــي» ومـشـجـعــي
الـفــريــق الــوطـنــي ال ـجــزائــري بــإطــاق
ـان وهـ ـت ــاف ــات ل ـف ـل ـس ـطــن .ب ــل إن
أغ ـ ـ ـ ٍ
األمر وصل ببعض مشجعي الفريق
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري إلـ ـ ــى ت ـحــذيــر
الــاعـبــن مــن مغبة انتصارهم على

فلسطني في املباراة التي جرت أخيرًا
بينهما!.
وفــي مــا يخص اسـتـخــدام لعبة كرة
الـقــدم دينيًا أو مذهبيًا ،فــإن بعض
ّ
مشايخ آل سعود التكفيريني كفروا
م ــن يـ ـم ــارس ال ـل ـع ـبــة إلـ ــى درجـ ـ ــة أن
ثالثة العبني مــن األنــديــة السعودية
انـضـمــوا إلــى «الـجـهــاد» فــي الـعــراق.
كما نشر أحــد كـبــار شـيــوخ التكفير
هناك فتاوى تمنع استخدام مفردات
مثل «فـ ــاول» ،و«غـ ــول» ،و«بـنــالـتــي».
كما أمــر الالعبني بــارتــداء مالبسهم
اليومية أو البيجاما ،والبصق على
ك ــل م ــن ي ـس ـجــل ه ــدف ــا! ك ــذل ــك ،ح ــرم
استخدام خطوط في امللعب وطالب
ّ
بحل نقاط الـخــاف فــي امللعب وفق
الشريعة وليس على يد حكم يمتثل
للقوانني الدولية! إلى جانب ذلك ،فقد
حـ ّـرم شيخ وهــابــي مــولــود فــي مصر
على الــرجــال أي لعب ،باستثناء مع
الزوج واألطفال والبعير!
كما تظهر املالعب مواقف عنصرية
ك ـم ــا حـ ــدث ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ب ــن فــريـقــي
«ال ـه ــال» و«االتـ ـح ــاد» الـسـعــوديــن،
ّ
مشجعو األول «يــا عبد
حيث هتف
ي ــا عـ ـب ــد» ع ـل ــى العـ ـب ــن م ــن ال ـفــريــق
اآلخـ ــر مـحـمــد ال ـقــرنــي وف ـهــد املــولــد،
وهما أســودا البشرة ،وربما هــذا ما
دف ــع الــزع ـيــم الـلـيـبــي امل ـغ ــدور معمر
ّ
ال ـقــذافــي إل ــى ال ـقــول «إن الـسـعــوديــة
تبتاع العبيها من إفريقيا».
بــامل ـنــاس ـبــة ،ي ـش ــدد ال ـكــاتــب ع ـلــى أن
تحول املالعب إلى ساحات للتعبير
ع ـ ــن حـ ــالـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــداء ت ـ ـجـ ــاه ال ـع ــائ ـل ــة
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ال ـح ــاك ـم ــة ،ج ـعــل ب ـعــض امل ـســؤولــن
يـ ـفـ ـك ــرون فـ ــي اإلن ـ ـقـ ــاص مـ ــن م ـكــانــة
لعبة كرة القدم في اململكة الوهابية
لصالح ألعاب رياضية أخــرى ،وهو
ما دفع أحد أفــرد العائلة املالكة إلى
القول «إن الثورة في البالد ستندلع
من املالعب وليس من املساجد».
ل ـكــن ح ــرك ــة ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـصــومــال
تـتـصــدر قــائـمــة اإلره ـ ــاب ،إذ تعاقب
ك ــل م ــن ي ـح ــاول م ـشــاهــدة امل ـبــاريــات
بالقتل.
ي ـغ ـط ــي امل ـ ــؤل ـ ــف أي ـ ـضـ ــا ال ـن ـق ــاش ــات
امل ــذهـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ــدور ح ـ ـ ــول ك ــرة
ال ـقــدم ،مــن أفغانستان والباكستان
إلــى املـغــرب الـعــربــي ،وكــذلــك مروحة
واسـ ـع ــة م ــن الـ ـع ــوام ــل ال ــداخـ ـل ــة فــي
لعبة كــرة القدم واستغالل الرياضة
عـلــى نـحــو ع ــام وال ـف ـســاد فـيـهــا ،وال
يستثني ّأيًا من دول الشرق األوسط،
وم ـش ـي ـخــاتــه ،م ــن إيـ ـ ــران ش ــرق ــا إلــى
ً
املـ ـغ ــرب غ ــرب ــا ،ومـ ــن س ــوري ــا ش ـمــاال
إلــى اليمن جنوبًا ،وهــو مــا ال يمكن
تـغـطـيـتــه ف ــي هـ ــذا ال ـع ــرض الـســريــع
ملؤلف موسوعي حقًا.
خ ــاص ــة رس ــال ــة ال ـك ـت ــاب :م ــن يــريــد
م ـع ــرف ــة أح ـ ـ ــوال ب ـل ــد ش ــرق ــأوس ـط ــي،
فعليه زيارة مباريات كرة القدم هناك
واالستماع إلى النداءات والشعارات
والهتافات التي يرددها املشجعون.
هذا ما ّ
صرح به رئيس سابق ملحطة
وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة في
ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــالــي إفــريـقـيــا،
إذ كــان يرسل عمالءه ملتابعتها في
املالعب.

