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رياضة

ريو دي جانيرو
أول مدينة
أميركية
جنوبية
تستضيف
األلعاب
األولمبية
الصيفية

ريو دي جانيرو تفتح ذراعيها للعالم
عند الساعة الثانية فجر السبت بتوقيت
العالم الرياضي
بيروت ،ستستقبل البرازيل ً
في ريو دي جانيرو ،متناسية ثقل األزمات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي
تعيشها «بالد السامبا» .شاطئ «كوباكابانا"
وإخوته ،وشوارع الكرنفاالت وطرقات ريو
ستكون محطة لجميع القادمين من أنحاء
ّ
متحدين كل المخاوف األمنية
المعمورة،
والصحية ليعيشوا احتفالية خاصة في
مدينة تتنفس الرياضة
شربل ّ
كريم
مشاكل اقتصادية ،خضات سياسية،
ومـخــاوف صحية .هــذه هــي األجــواء
التي كانت تعيشها الـبــرازيــل عشية
افتتاح دورة األلعاب األوملبية ،التي
ّ
ّ
لبلد يعيش على
تشكل تحديًا كبيرًا ٍ
التحديات الصعبة حاليًا بعيدًا من
امل ــاع ــب الــريــاض ـيــة .ه ــي الـتـحــديــات
نفسها ال ـتــي عــرفـتـهــا ال ـبــرازيــل قبل
افـ ـتـ ـت ــاح كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ق ـبــل ع ــام ــن ،وه ــي ال ـت ـحــديــات الـتــي
أتعبت البالد في كل مرة أرادت فيها
اسـتـضــافــة أح ــد األحـ ــداث الــريــاضـيــة
الكبرى.
نـ ـح ــن ال ـ ـيـ ــوم ن ـت ـك ـل ــم عـ ـل ــى ريـ ـ ــو دي
ج ــانـ ـي ــرو ،الـ ـت ــي ب ــات ــت أول مــدي ـنــة

أميركية جنوبية تستضيف األلعاب
األوملـ ـبـ ـي ــة ال ـص ـي ـف ـي ــة ،وأول مــدي ـنــة
ن ــاط ـق ــة ب ــال ـل ـغ ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة تـفـتــح
ذراع ـ ـي ـ ـهـ ــا ل ـل ـع ــال ــم أجـ ـم ــع فـ ــي أك ـب ــر
تظاهرة رياضية.
زائ ــر ري ــو دي جــانـيــرو ســابـقــا يفهم
ف ـق ــط ال ـ ـكـ ــام اآلت ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي قـ ــد يـثـيــر
الـ ـغ ــراب ــة ع ـن ــد ال ـك ـث ـي ــري ــن .ري ـ ــو دي
جانيرو هي أفضل مدينة الستضافة
األل ـعــاب األوملـبـيــة حــالـيــا ،إذ رغــم كل
شــيء ،ورغــم كل ما يحيط بالبرازيل
م ــن م ـشــاكــل م ـت ـفــرقــة ،ورغـ ــم ارت ـف ــاع
مؤشر الجريمة في ريو تحديدًا هذه
الـسـنــة ،تـبـقــى ال ـحــال األمـنـيــة أفضل
ب ـك ـ ّث ـيــر م ـم ــا ت ـش ـه ــده أوروب ـ ـ ـ ــا ،ال ـتــي
تـنــفـســت ال ـص ـعــداء بـعــد نـهــايــة كــأس
أوروبـ ـ ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ال ـش ـهــر املــاضــي

ُ
حيث شغلت كل أجهزة استخبارات
ال ــدول الـكـبــرى لـتــأمــن ال ـحــدث الــذي
اح ـت ـض ـن ـتــه ف ــرنـ ـس ــا ،وإخ ـ ــراج ـ ــه مــن
دون أي حادثة أمنية تذكر ،وهــو ما
حصل.
زائ ــر ري ــو دي جــان ـيــرو ســابـقــا يعلم
ت ـمــامــا أن ـهــا إحـ ــدى أف ـضــل املـ ــدن في
العالم الستضافة األلعاب األوملبية،
فهي املدينة التي تتنفس الرياضة،
ً
وح ـيــث الــريــاضــة ه ــي اح ـت ـفــال فـعــا
بالنسبة إل ــى قاطنيها الــذيــن يصل
عــددهــم إلــى  6.5ماليني نسمة .كيف
ً
ال تكون الرياضة كرنفاال في مدينة
الكرنفال األشهر ،وهناك يربض ذاك
االسـتــاد التاريخي املـعــروف بملعب
"م ــاراك ــان ــا" حـيــث كـتــب الـبــرازيـلـيــون
مالحم في اللعبة التي كانوا األفضل
فـيـهــا ف ــي ف ـت ــرات تــاريـخـيــة عـ ــدة ،أي
كرة القدم؟ هذا امللعب الذي احتضن
امل ـب ــاراة الـنـهــا ْئـي َــة لـكــأس الـعــالــم عــام
ّ
يشخ قط ،ليأتي في األلفية
 ،1950ولم ِ
ال ـج ــدي ــدة وي ـس ـت ـض ـيــف ق ـبــل عــامــن
نهائي املونديال الذي ابتسم ألملانيا
بطلة العالم حاليًا.
سـحــر ري ــو دي جــان ـيــرو اسـتـثـنــائــي
بـشــاطــئ "كــوبــاكــابــانــا" ال ــذي خرجت
منه املواهب الكروية لتجوب العالم،
وأخ ـ ـ ــذ م ـن ــه الـ ـسـ ـي ــاح ب ـع ــض ح ـبــات
بلد يصفه كثيرون
الرمل تذكارًا من ٍ
بعاصمة الجريمة فــي العالم ،بفعل
وجود  22مدينة برازيلية على الئحة
املدن الـ  50األكثر خطورة في العالم.
لـكــن ري ــو تـنـفـصــل ع ــن واق ـع ـهــا وعــن
البلد الذي يحتضنها عندما يرتبط
األمر بالرياضة ،ولهذا السبب ،وبعد
مـ ـح ــاولـ ـت ــن ف ــاش ـل ـت ــن الس ـت ـض ــاف ــة

األوملـبـيــاد ،أصـ ّـر ّ
القيمون على فكرة
اس ـت ـض ــاف ــة ري ـ ــو دي ج ــان ـي ــرو دون
غيرها مــن امل ــدن البرازيلية األلـعــاب
األوملبية.

األلعاب تنقذ البالد
يفتح تـمـثــال الـسـيــد املـسـيــح ذراعـيــه
ّ
أم ـ ــام ال ـع ــال ــم ك ــل ــه ،وت ـف ـت ــح ريـ ــو دي
جانيرو بابًا للبرازيل للوقوف على
بشكل أو بآخر ،إذ إن "برازيل
قدميها
ٍ
ل ــوال" ال ـتــي ف ــازت ب ـشــرف استضافة
األلعاب ،هي غيرها البرازيل الحالية
التي لفظت الرئيسة ديلما روسيف
وأطــل منها اللبناني األصــل ميشال
تــامــر رئيسًا .الـبــرازيــل الـيــوم تعيش
أس ــوأ تـخـ ّـبــط سـيــاســي فــي تاريخها
منذ انتقالها إلى النظام الديمقراطي،

 30مليار دوالر هي
االستثمارات األجنبية في
األلعاب األولمبية
وأسوأ فترة ركود اقتصادي منذ 100
سـنــة ،بـعــدمــا كــانــت واح ــدة مــن أكثر
الدول سرعة في النمو االقتصادي.
لـ ـك ــن مـ ــا ع ــاق ــة األلـ ـ ـع ـ ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة
واستضافتها بهذا الكالم؟
قبل  7أعــوام ،وعندما أعلنت اللجنة
األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة م ـنــح ريـ ــو شــرف
االس ـت ـض ــاف ــة ،اجـ ـت ــاح ال ـب ــرازي ـل ـيــون
شاطئ "كوباكابانا" ليحتفلوا بهذا
ال ـن ـص ــر الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،ل ـك ـن ـهــم عـشـيــة
اف ـت ـتــاح األل ـع ــاب اج ـت ــاح ق ـسـ ٌـم منهم
ال ـ ـطـ ــرقـ ــات تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا فـ ـعـ ـل ــوا قـبــل

افـتـتــاح املــونــديــال مـطــالـبــن بصرف
األمـ ـ ــوال ع ـلــى الـ ـض ــرورات املعيشية
ً
واالجتماعية ،بــدال من صرفها على
تشييد املرافق الرياضية.
صحيح أن رئـيــس اللجنة األوملـبـيــة
الـبــرازيـلـيــة كــارلــوس ارت ــور نــوزمــان
ضـ ـغ ــط دائـ ـ ـم ـ ــا السـ ـتـ ـض ــاف ــة الـ ـب ــاد
ألحـ ـ ـ ــداث ري ــاضـ ـي ــة كـ ـب ــرى مـ ــن أج ــل
اس ـت ـغــال ه ــذه امل ـنــاس ـبــات لـتـجــديــد
االستادات وغيرها ،وتنشيط الوضع
التسويقي الرياضي ،إال أنه يفترض
الـقــول إن فــي حالة األلـعــاب األوملبية
ق ــد يـخـتـلــف ال ــوض ــع ب ـم ـكــان إذا مــا
ذهبنا إلى لغة األرقام.
امل ـت ــاب ــع ع ــن ك ـثــب يـعـلــم أن مـسـتــوى
ال ـب ـطــالــة ف ــي ال ـب ــاد وص ـل ــت نسبته
إل ــى  ،%11وه ــو رق ــم ره ـيــب مـقــارنــة
بعدد سكان البرازيل .وتأتي األلعاب
األوملبية ،وبعدها النسخة الخاصة
ّ
لتؤمن
بــذوي االحتياجات الخاصة
مساحة عـمــل ،ولــو مؤقتة ،لشريحةٍ
كبيرة من أبناء املدن املختلفة ،وعلى
رأسها ريو دي جانيرو ،حيث يغيب
التوازن بني طبقات املجتمع.
واأللعاب األوملبية بشقيها قد تعطي
ّ
صح
الـبــاد مساحة للتنفس إذا مــا ّ
تقرير وزارة الــريــاضــة الـتــي توقعت
أن تجلب  30مليار دوالر مــن خالل
استثمارات أجنبية في األلعاب ،وهو
رقم مخيف في ظل األزمة التي تغرق
فيها البالد.
هي البرازيل بشغفها ،وهي ريو دي
ج ــان ـي ــرو ب ـس ـح ــره ــا ،وهـ ــي األل ـع ــاب
ّ
األوملـبـيــة الـتــي إذا لــم تعكر صفوها
األحداث األمنية ،فلن يكون غريبًا أن
ُيقال إنها األجمل في التاريخ.

