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سبوت اليت
ثالثة أحداث الفتة في إسبانيا و«أقاليمها» خالل نهاية األسبوع.
ً
أوال ،وفاة شرطي في بلباو بعد مواجهات بين روس وباسكيين .ثانيًا ،الفتة رفعها
جمهور برشلونة وتطالب بالحرية .ثالثًا ،من خارج الحدود ،ولكن األصداء في داخلها:
الشارة الصفراء على معصم غوارديوال
سيدفعها «البرسا» ّ
تقدر بحوالى 27
مليون يــورو ،لتصل الكلفة النهائية
إلى  447مليونًا .ولهذا السبب تخطط
إدارة برشلونة لبيع اسم امللعب للمرة
األول ــى فــي تاريخها ،ولتكسر قاعدة
تــاري ـخ ـيــة ثــان ـيــة ب ـعــد األول ـ ــى عـنــدمــا
وضعت إعالنًا على قمصان الفريق.

خطوات تطويرية ثورية

خطوة إضافية
ستكون حاضرة
ومتصلة بالملعب أيضًا،
وهي إنشاء إستاد بسعة
 6000متفرج ويحمل
اسم يوهان كرويف
ستصل كلفة مشروع
تحديث الملعب إلى 447
مليون يورو على أن
يتم تأمين نصف المبلغ
تقريبًا من خالل بيع
االسم

أم ــا ال ـخ ـطــوات املـسـتـقـبـلـيــة املـفـتــرض
أن ينتهي الـعـمــل بـهــا عشية انـطــاق
مــوســم  ،2023-2022فـتـبــدأ مــن خــال
زي ــادة ق ــدرة اسـتـيـعــاب املـلـعــب والـتــي
سـ ـتـ ـص ــل إلـ ـ ـ ــى  105آالف مـ ـتـ ـف ــرج.
جــديــد سـيـبــدأ م ــن سـقــف امللعب
وال ـت ـ ُ
ألسباب
سابقًا
مشروعه
ـف
ـ
ق
و
أ
الــذي
ٍ
استثنائية ،حيث قررت السلطات عدم
السماح لبرشلونة باإلقدام على هذه
الخطوة كون الطيور اعتادت على زرع
أعشاشها حول السقف ،الذي سيكون
فـ ــي صـ ــورتـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ق ـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
تـخــزيــن م ـيــاه األم ـط ــار السـتـخــدامـهــا
الح ـق ــا ف ــي عـمـلـيــة ّ
ري أرض املـلـعــب،
ً
إض ــاف ــة إل ــى تــول ـيــد طــاقــة كـهــربــائـيــة
ُ
ستستخدم في عملية تنمية العشب
عبر اإلضاءة الخاصة.
خـ ـط ــوة إض ــافـ ـي ــة س ـت ـك ــون ح ــاض ــرة
ومتصلة بامللعب أيضًا ،وهــي إنشاء
إس ـتــاد بـسـعــة  6000مـتـفــرج ويحمل
اســم يــوهــان كــرويــف تخليدًا لــذكــراه،
ح ـيــث سـيـسـتـعـمـلــه ال ـفــريــق ال ــردي ــف.
ك ـمــا سـ ُـي ـع ـمــل ع ـلــى أن ت ـك ــون مــديـنــة
«جوان غامبر» حيث مالعب التمارين
متصلة بدورها بامللعب األم.
وإل ـ ــى ال ـخ ـط ــوة ال ـث ــال ـث ــة وق ــاع ــة ك ــرة
ال ـس ـلــة ال ـقــدي ـمــة أي ـض ــا ،اذ ستتحول
«ب ــاالو بــاوغــرانــا» إلــى قــاعــة حديثة
ت ـت ـســع لـ ـ ـ  12أل ـ ــف مـ ـتـ ـف ــرج .كـ ــل ه ــذه
الخطوات التي يفترض أن يبدأ العمل
ُ
ست ّ
قسم على مدار
بها السنة املقبلة،
أربع سنوات ،وال يخفى أنها ستكون
م ـن ـت ـظ ــرة كـ ـ ــون الـ ـش ــرك ــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة
ّ
امل ـكــل ـفــة بــال ـه ـنــدســة س ـبــق أن عملت
على مشاريع ناجحة عدة في اليابان
(مشروع «كامب نو» هو األول لها في
أوروبا) ،مثل «سايتاما سوبر أرينا»
و«نييغاتا ستاديوم».
وبالتأكيد لــن يخرج اليابانيون عن
روح امل ـل ـع ــب ال ـح ــال ـي ــة ،ب ــل س ـت ـكــون
مهمتهم تــأمــن أكـبــر راحــة ل ــزواره إن
كان في عملية الدخول أو الخروج أو
حتى من خالل وجود املرافق املتصلة
ـاه ومتاجر،
بامللعب مــن مطاعم وم ـقـ ٍ
ُ
الـتــي تـعـ ّـد أيـضــا أســاسـيــة فــي عملية
تنشيط الدورة االقتصادية ،املفترض
ّ
أن تـ ّ
ستعوض على
ـدر أربــاحــا كثيرة
«البرسا» ما دفعه في عملية التحديث.
ً
وبرشلونة أصــا حريص على إبقاء
ال ــروح الـكــاتــالــونـيــة فــي كــل امل ـشــروع،
فـكــانــت خـطــوة الـتـعــاقــد مــع املهندس
املـ ـع ــروف جـ ــوان ب ــاس ـك ــوال لـيـحــرص
بشكل
على خروج الصورة العصرية
ٍ
يـتـشــابــه م ــع رم ــزي ــة اُملـلـعــب والـثـقــافــة
ال ـع ــام ــة ،ول ـي ـب ـقــى الــق ـب ـلــة األســاس ـيــة
للزوار في املدينة الكاتالونية وقلبها
النابض باإلثارة والحياة.
إذًا عــاد نــادي «البالوغرانا» لتطبيق
مشروع
شعاره على أرض الواقع عبر
ٍ
كبير آخــر ،إذ إنــه يريد دومــا التأكيد
ٍ
ناد لكرة القدم ،فهو
على أنه أكثر من ٍ
م ــؤس ـس ــة ري ــاض ـي ــة ب ـك ــل م ــا لـلـكـلـمــة
م ــن مـعـنــى ش ـعــارهــا ال ـت ـف ـ ّـوق ف ــي كل
الــريــاضــات األخ ــرى (كــرة السلة وكــرة
اليد والفوتسال والهوكي) ،وامليادين
املتصلة بها ،رغم أن كرة القدم كانت
األس ــاس فــي إط ــاق شهرته وجعلته
ّ
محط أنظار املعمورة.

غوارديوال «االنفصالي»...
الجانب السياسي من اللعبة
ياسمين عبيد
عندما جاء إلى إنكلترا ،تمسك جوزيب غوارديوال بفكرة لعب كرة
القدم بالتمريرات القصيرة ،في بلد اعتاد خطة وأسلوب الكرات
الطويلة .وعندما ذهب إلى أملانيا ،أعاد ترتيب بايرن ميونخ بصورة
إسبانية .صار فيليب الم العب ارتكاز ،وفرض على يواكيم لوف
أن يوظف مــاريــو غــوتــزه فــي املنتخب توظيفًا مشابهًا لتوظيف
ميسي في برشلونة .بيب غوارديوال راديكالي وعنيد .منذ نهاية
ال ـعــام املــاضــي ،وه ــو يــرتــدي شــريـطــا أصـفــر ال ـلــون دعـمــا ألربـعــة
مسؤولني كاتالونيني مسجونني في إسبانيا .وال نية له بالتراجع.
يخطب ويعتصم ويتظاهر ويعلن إصراره على االستقالل.
ٌ
شريط أصفر ،أشعل القضية من جديد .ارتــداه على صــدره في
مختلف مباريات الــدوري اإلنكليزي املمتاز في األسابيع القليلة
امل ــاض ـي ــة .تـمـكــن م ــن ج ـلــب امل ــزي ــد م ــن االه ـت ـم ــام ال ــدول ــي لسعي
ٌ
كاتالونيا لالستقالل عن إسبانيا .حركة أغضبت الكثيرين في

«رفاق» السيد بيب
تحاكم السلطات اإلسبانية االنفصاليني الكاتالونيني
األرب ـعــة الــذيــن يطالب غ ــواردي ــوال بــإطــاق سراحهم،
لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا والتي أدت في
 27تشرين االول/اكتوبر املاضي إلى إعالن استقالل
كاتالونيا من جانب واحد .وردت الحكومة اإلسبانية
على الـفــور بوضع املنطقة تحت وصايتها ،رافضة
ح ـكــومــة اإلق ـل ـيــم وح ـل ــت ال ـب ــرمل ــان ال ـكــاتــالــونــي لعقد
انـتـخــابــات محلية فــي أواخ ــر كــانــون األول/ديـسـمـبــر
ش ـه ــدت فـ ــوز االس ـت ـقــال ـيــن .وح ـت ــى اآلن ،اعـتـقـلــت
الحكومة اإلسبانية أربـعــة مــن ق ــادة االنـفـصــال على
ذمة التحقيقات التهامهم بالتمرد ،والعصيان ،وسوء
إدارة املال العام وبينهم نائب رئيس كاتالونيا السابق
اوريول جونكيراس.

ً
البالد ،بدءًا من رئيس الوزراء ،ماريانو راخوي وحكومته وصوال
إلى االتحاد اإلنجليزي الذي أمر بفتح إجراء تأديبي بحق املدرب.
املتابع الرياضي يعرف أن االتحاد اإلنكليزي منزعج ـ في األصل
ـ ـ مــن «تـفــوق» بيب الــواضــح .مــا يجب أن يعرفه الــريــاضــي وغير
الرياضي ،أن االنفصال ليس جذابًا ِمثل الـ«تيكي تاكا».
غوارديوال لديه أسبابه ،ولكنها ليست بالضرورة مقنعة .في أية
ُ
التزام غوارديوال بفكرة دولة كاتالونية مستقلة عن إسبانيا،
حال،
َ
لـيـســت ج ــدي ــدة .بـيــب لــم ي ـت ــوان عــن إع ــان مــوقـفــه مــن اسـتـقــال
كتالونيا في كل فرصة تتاح له ،إما بالكلمة خارج امللعب ،أوبإشارة
ّ
معبرة داخــل املستطيل األخـضــر .عمومًا ،تــدل التجربة ،على أن
االنفصاليني حاليًا ،من فئات عمرية غير شابة .ومن فئات أكثر
ً
ميال إلى شعارات على حافة «الشوفينية» .هل ينسحب هذا على
غوارديوال .دعونا نجزم :ال .الرجل ليس متعصبًا ،وال قوميًا إلى
ّ
تلك الدرجة املنفرة.

تقول الحكاية:
في  11تموز/يوليو  1961قــرر فرانكو إلغاء اللغة
الكتالونية .فــي  1963أمــر بــإغــاق املــركــز الثقافي.
ب ـع ــض تـ ـظ ــاه ــرات وم ـط ــال ـب ــات ،أع ـي ــد ف ـت ــح امل ــرك ــز
فــي  .1967فــي تـلــك الـفـتــرة ول ــدت مجموعة تسمى
«أومنيوم» وتعني «الجميع» ،وترمي إلى الحفاظ
على «ثقافة كاتالونية» .وكانت عائلة غــوارديــوال
لعقد من الزمن.
جزءًا من هذه املجموعة
ٍ
ما يعني أن «بيب» شرب نزعته االنفصالية بامللعقة.
هل هذا عقالني؟ عمليًا ،ال يحق تقييم ّ
املدرب إال في امللعب ،إن لم
يخرج عن أخالقه .ولكن غوارديوال لم يمتنع بيب أبدًا عن إعالن
موقفه .لطاملا تمنى أن يلعب لصالح املنتخب الـكــاتــالــونــي .لعب
إلسبانيا غصبًا عنه .وهذا «نقاش سياسي ـ سياسي» .النقاش
ً
اآلن :هــل يـحــق ل ـغــوارديــوال أن يـضــع شـ ــارة تــدعــم االنفصاليني
على معصمه؟ بالنسبة لكثيرين ،نـعــم .لـكــن ،بالنسبة لالتحاد
اإلنكليزي الجواب هو ال .كذلك هي الحال بني الكاتلونيني أنفسهم.
ال يختلف اثنان على أن غوارديوال هو واحد من أفضل املدربني
فــي ال ـتــاريــخ .لـكــن فــي كــاتــالــونـيــا ،سيختلفان قـطـعــا ،فــي مسألة
االن ـف ـصــال .غ ــواردي ــوال حـســم أم ــره ،وق ــرر أن يمشي فــي خيار
مشابه للـ«بريكزت» ،بما أننا ،في إنكلترا!

