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«السيليستي»
يحاول وال يصل
الزمن متوقف
منذ 1950

غيغيا

ّ
مدمر أحالم البرازيليين

لم يخض ألسيديس غيغيا سوى  4مباريات في كأس العالم .كان ذلك في مونديال
ّ
 1950تحديدًا الذي استضافته البرازيل .لكن رغم ذلك ،فإن هذا االسم خلده التاريخ
ولن تنساه األوروغواي ،وأكثر منها البرازيل .في ذلك املونديال ،دخل غيغيا احتياطيًا
فــي املـبــاراتــن األولـيــن ،لكن مشاركته فــي املـبــاراة الثالثة فــي دور املجموعات أمــام
بوليفيا ستكون الفصل األول في كتابته التاريخ .في تلك املباراة ،سجل هدفًا جعله
أساسيًا في باقي مباريات البطولة .حينها كانت األدوار اإلقصائية ،استثنائيًا ،عبارة
عن دور نهائي ُيلعب على طريقة املجموعة من أربعة منتخبات ،واملنتخب الذي يجمع
ً
العدد األكبر من النقاط َّ
يتوج بطال للعالم ،ذلك بسبب قلة املنتخبات التي شاركت
ّ
في تلك النسخة .غيغيا تمكن من التسجيل في املباراة األولى في الدور النهائي في
مرمى إسبانيا ،ثم سجل في املباراة الثانية أمام السويد.
لكن املوعد الكبير كان في املباراة الثالثة واألخيرة أمام البلد املضيف في السادس
عشر من شهر تموز ،على ملعب «ماراكانا» الشهير في ريو دي جانيرو وأمام أكثر
من  170ألف متفرج .كان «السيليساو» بحاجة حينها للتعادل ُلي َّتوج بلقبه األول،
وبالفعل فقد ّ
تقدم بالنتيجة مطلع الشوط الثاني ،قبل أن يخرج غيغيا من قمقمه
ّ
ّ
ويمرر كرة هدف التعادل لزميله خوان سكيافينو ،ثم سجل بنفسه هدف الفوز في
ّ
الدقيقة  79ليصدم البرازيليني ويحطم أحالمهم 4 .أهداف في  4مباريات وتمريرة
ّ
حاسمة وهــدف الفوز على البرازيل في النهائي في «مــاراكــانــا» .هــذا يكفي ليخلد
تاريخ املونديال اسم غيغيا.

«في الوقت الحاضر ،نحن لسنا منافسين ،ولكننا
َّ
منظمون جيدًا» ،هذا ما يعتقده العبو األوروغواي.
خالل كل مباراة دولية تظهر اهتمامات مختلفة
لالتحاد هناك ،وكان من المهم في المباريات ،آخر
فترة ،كما يقول النقادً ،إظهار قدرات الالعبين الجيدين
أوروبا ،بدال من استدعائهم إلى الميدان
لبيعهم في ّ
المحلي .وهذا أثر كثيرًا في ثقافة البلد الصغير
وحضوره ،إلى جانب عوامل أخرى
ياسمين عبيد
ع ـن ــد ذك ــرن ــا لـ ـ ــأوروغـ ـ ــواي ،تــرســم
ف ـ ــي م ـخ ـي ـل ـت ـن ــا واحـ ـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
خ ـ ـضـ ــراء فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة.
ُ
رغـ ــم أن ـه ــا تـ ـ َـعـ ـ ّـد م ــن أص ـغ ــر الـ ــدول
فــي ال ـقــارة ،إال أنـهــا تحظى بمكانة
تاريخية واقـتـصــاديــة ب ــارزة .وهي
م ــن أك ـث ــر ال ـ ــدول ن ـم ـوًا ف ــي قــارت ـهــا،
ويرتفع فيها دخل الفرد من الناتج
امل ـح ـل ــي ع ــن ن ـظ ــرائ ــه ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
م ــا جـعـلـهــا ت ـح ــوز م ــواق ــع مـتـقــدمــة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى امل ـع ـي ـش ــة ون ــوع ـي ــة
الـحـيــاة عــاملـيــا تـضــاهــي بـهــا ال ــدول
الغربية .لو نظرنا إلى األوروغواي
ُ
الـ ـت ــي تـ ـ َـعـ ـ ّـد مـ ــن أصـ ـغ ــر الـ ـ ـ ــدول فــي
أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة ،وق ــارن ــا بينها
وب ــن الـ ــدول الـغــربـيــة ذات الـتــاريــخ
العريق ،وجــاءت املقارنة من طريق
معدل دخل الفرد ،ونسبة األراضــي
الزراعية املستغلة ،ومـعــدالت الفقر
والـ ـبـ ـط ــال ــة ،وال ـ ـقـ ــوة االق ـت ـص ــادي ــة،
لــوجــدنــا أن ه ـنــاك م ـفــاجــآت تـصـ ّـب
بمجملها في مصلحة األوروغواي.
الدولة التي صنفت تقارير رئيسها

بدأ دوري الدرجة األولى في
أوروغواي في هذا الموسم
 2017ــ  2018بفقدان أحد فرقه
ـس «األفـ ـ ـق ـ ــر» عـلــى
ع ـل ــى أن ـ ــه ال ــرئـ ـي ـ َّ
وج ــه األرض .تـصــنــف األوروغـ ــواي
وفقًا ملنظمة الشفافية الدولية على
أنـهــا البلد األق ــل فـســادًا فــي أميركا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة م ــع ت ـش ـي ـل ــي ،ح ـي ــث إن
الــرئ ـيــس ال ـســابــق خــوزيــه موخيكا
ت ــرك قـصــر الــرئــاســة ل ـل ـف ـقــراء ،وألن
ن ـس ـبــة ال ـف ـس ــاد ت ـك ــاد ت ـت ــاش ــى فــي
ه ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،ام ـت ـل ـكــت
أوروغواي بأقل القليل فريقًا كرويًا
تصنيفه بــن املنتخبات العشرين
هو األفضل على مستوى العالم.
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
األوروغـ ـ ـ ـ ــواي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم مـنــافـســا
مهمًا خالل نصف القرن املاضي؟
كـ ـ ـ ــان نـ ـصـ ـي ــب ال ـ ـ ـفـ ـ ــرد مـ ـ ــن الـ ـن ــات ــج
املـحـلــي اإلج ـمــالــي فــي األوروغ ـ ــواي
من األعلى في العالم ،عندما كانت
تـهـيـمــن عـلــى ك ــرة ال ـق ــدم ،م ــن 1920
إل ــى  ،1950فـ ــازت األوروغـ ـ ـ ــواي في
البطولتني األوملبيتني قبل انطالق
كأس العالم عام  ،1930في أوملبياد

 1924وأومل ـب ـيــاد  .1928ك ــان لديهم
ف ــرص ــة ل ـل ـعــب ض ــد األرجـ ـنـ ـت ــن فــي
مئات من املباريات الودية الدولية.
وألن العـبـيـهــم ل ــم ي ـكــونــوا قــادريــن
ع ـل ــى م ـ ـغـ ــادرة الـ ـب ــاد واالح ـ ـتـ ــراف
فــي الـخــارج ،بموجب الـقــانــون ،كان
ّ
يصب في مصلحة
وقتهم وجهدهم
الوطن والفوز كدولة.
ال ــاف ــت أن اقـ ـتـ ـص ــاد األوروغ ـ ـ ـ ــواي
ك ــان يــرتـكــز عـلــى األب ـق ــار واألع ـم ــال
املصرفية اإلقليمية الخارجية ،وأنه
بــدأ يتعثر ،فــي ظــل تـحــوالت عاملية
َ
وقت الحقُ ،حذفت قواعد
كبيرة .في
ٍ
األوروغواي التي تمنع الالعبني من
السفر إلى الخارج.
ه ـكــذا ،تــوقــف الــاع ـبــون عــن اللعب
مـ ـع ــا ،وبـ ـ ــدأ الـ ـف ــريـ ـق ــان األق ـ ـ ــوى فــي
أوروغ ـ ــواي ،ب ـي ـنــارول ،ونــاسـيــونــال
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رغــم اسـمــه الكبير ،فــإن غيغيا لعب فقط  12مـبــاراة مــع األوروغـ ــواي بينها  4في
مونديال  1950حيث هاجر بعد البطولة إلى إيطاليا ولعب لروما وميالن

5

ّ
بعد منتخب األوروغــواي ،مثل غيغيا منتخب إيطاليا في  5مباريات بعد حصوله
على الجنسية اإليطالية وسجل هدفًا واحدًا
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توفي غيغيا عن  88عامًا في  16تموز  ،2015أي في اليوم الذي قاد فيه األوروغواي
إلى لقب مونديال 1950

هناك عمالقان هما بينارول وناسيونال

يـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــدان هـ ـيـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـم ــا .أم ـ ـ ـ ــا آخـ ــر
اإلنـ ـج ــازات فــي األوروغ ـ ـ ــواي ،فـكــان
م ـب ــاراة نـصــف الـنـهــائــي لـنـهــائـيــات
م ــون ــدي ــال جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا .2010
ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ،ف ـشــل اق ـت ـصــاد
األوروغ ـ ـ ـ ــواي ف ــي م ــواك ـب ــة أوروب ـ ــا،
حيث كــان عــدد سكان البالد البالغ
عـ ــددهـ ــم م ـل ـي ــون ــي ن ـس ـم ــة فـ ــي ع ــام
 ،1930و 3ماليني اليوم ،أنتج عددًا
محدودًا للغاية من الالعبني .هؤالء

يجمع بينارول وناسيونال لثمانية ألقاب في كأس ليبرتادوريس

الــاعـبــون الــذيــن أبـلــوا ب ـ ً
ـاء حسنًا،
انـتـقـلــوا إل ــى ال ـخ ــارج ،ول ــن يـكــونــوا
م ــوج ــودي ــن ل ـت ــدري ــب ج ـي ــل ج ــدي ــد.
واصلت فــرق األوروغ ــواي للشباب،
تـحــت  17و 21سـنــة ،املـنــافـســة على
مستويات عالية .ألن الدوري املحلي
ه ــام ـش ــي ،ب ـب ـس ــاط ــة ال ي ــوج ــد م ــال
إلبقاء الالعبني .لذا فهم ال يلعبون
أبـ ـ ـدًا ض ــد بـعـضـهــم أو م ـع ــا .كــانــوا
ي ـج ـت ـم ـعــون عـ ــدة م ـ ــرات ف ــي الـسـنــة

للعب مباراة دولية ودية ،أو مباراة
تصفيات ك ــأس الـعــالــم ،فــي املقابل
ل ــدى ك ــل م ــن ال ـب ــرازي ــل واألرج ـن ـتــن
دوري ـ ـ ــان م ـح ـل ـيــان ك ـب ـي ــران ق ـ ــادران
على دفع ما يكفي لالعبني حتى ال
يكون لديهم «وظائف يومية».
الـبــدايــة كــانــت فــي اللحظة الـتــي بدأ
فيها ال ـســوق الـعــاملــي فــي االنـفـتــاح.
رأينا مواهب األوروغواي تتجه إلى
إسبانيا وإيطاليا .وهنا بدأ التحول

رأينا مواهب األوروغواي تتجه إلى إسبانيا وإيطاليا

الرأسمالي .أصبح الفريق الوطني
ق ــادرًا على اسـتـفــادة مــن «الـتـفــاوت»
بــن الـبـعــديــن االقـتـصــاديــن املحلي
وال ـخ ــارج ــي ،بـعــد أن أم ـضــى بعض
الـ ـعـ ـق ــود فـ ــي ح ــال ــة ركـ ـ ـ ــود .بـمـعـنــى
آخـ ــر ،بـ ــدأت تـتـشـكــل مــامــح ص ــورة
«رأسمالية» للفريق األوروغواياني،
تخفي خلفها أزمــة ال ــدوري املحلي.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي ،ف ـهــم م ــدرب
املنتخب الوطني أوسـكــار تاباريز،
بـخـبــرتــه الــواس ـعــة وذك ــائ ــه الـكـبـيــر،
أن ك ــرة ال ـقــدم فــي األوروغـ ـ ـ ــواي ،في
عصر العوملة ،ستفقد حتمًا أفضل
العبيها في عمر قصير .لكن يمكن
أن ي ـكــون ال ـفــريــق الــوط ـنــي منافسًا
إذا اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم الـ ـعـ ـنـ ـص ــر ال ـ ـشـ ــاب،
لتحديد الالعبني الواعدين ومن ثم
ت ـطــويــرهــم ،ومـنـحـهــم دورة مكثفة
فــي تــاريــخ وأهمية القميص األزرق
الـسـمــاوي .على مــدار فترة «حكمه»
الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت  12عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ث ـبــت
بــوضــوح أن تــابــاريــز كــان على حق.
ً
ً
تفكير تترك أمال ضئيال
إنها طريقة
ُ
لألندية املحلية املدانة بالعمل على
ميزانيات ضئيلة مع فرق مكونة من
الشباب الــواعــد املتجه إلــى أوروب ــا،
ومع ذلك ،هناك من يعتقد أن األمور
يمكن أن تكون أفضل.

الدوري ُ
المدان

بـ ـ ـ ــدأ دوري ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
أوروغـ ـ ـ ــواي ف ــي ه ــذا امل ــوس ــم 2017
ـ ـ ـ  2018ب ـف ـق ــدان أحـ ــد ف ــرق ــه .عشية
ان ـ ـطـ ــاق مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى،
انسحب تانك سيسلي بسبب عدم
ق ــدرت ــه ع ـلــى سـ ــداد دي ــون ــه .وه ـكــذا
اس ـت ـمــرت ال ـب ـطــولــة م ــع ع ــدد ف ــردي
من األندية املشاركة .يبدو أن حجم
الــديــون املـعـنـيــة ،حـســب مـعـيــار كــرة
ال ـق ــدم ال ـع ــامل ـي ــة ،ك ــان ك ـب ـي ـرًا بشكل
مـبــالــغ فـيــه .يـقــال إن تــانــك سيسلي
مــديــن بمبلغ  357ألــف دوالر ،لكنه
لم يتمكن إال من جمع نحو  250ألف
دوالر .وهذه أرقام في أوروبا تدفع
إلــى العــب احتياطي فــي مانشستر

ي ــون ــاي ـت ــد ،ك ــرات ــب أسـ ـب ــوع واح ـ ــد.
ل ـكــن األوروغ ـ ـ ـ ــواي لـيـســت م ــن بــاد
ّ
«املــركــز» ،ويجب أل ننسى أنها في
أميركا الالتينية.
يمكن تقسيم أنــديــة الــدرجــة األولــى
فــي األوروغ ـ ــواي ،فــي األس ــاس ،إلى
ثالث مجموعات.
هـ ـ ـن ـ ــاك ع ـ ـمـ ــاقـ ــان ه ـ ـمـ ــا ب ـ ـي ـ ـنـ ــارول
وناسيونال ،وهما فريقان يتميزان
بـحـفــاظـهـمــا ع ـلــى تـقــالـيــد األج ـ ــداد.
هناك أنــديــة أصـغــر ،مثل ديفنسور
ودانـ ــوب ـ ـيـ ــو ،الـ ـت ــي ن ـ ـ ــادرًا م ــا ت ـفــوز
ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ــدوري ،ول ـك ـن ـهــا غــال ـبــا مــا
تكون متنافسة ،ويمكنها أن تفخر
بـ ـع ــدد ال ــاع ـب ــن امل ـم ـت ــازي ــن ال ــذي ــن
ط ــوروه ــم عـلــى مــر الـسـنــن .وهـنــاك
بقية مثل تــانــك سيسلي ،وهــي في
األسـ ــاس نـ ــوادي األحـ ـي ــاء ،وممثلة
ل ـب ـض ــع شـ ـ ـ ـ ــوارع م ـ ــن املـ ــدي ـ ـنـ ــة .فــي
بـيـئــة ال ـع ــومل ــة ،م ــن ال ــواض ــح أن من
الصعب على أنــديــة أوروغــوايــانـيــة
املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة .يـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــارول
وناسيونال لثمانية ألقاب في كأس
ليبرتادوريس ،بطولة دوري أبطال
أميركا الجنوبية ،لكن آخرها يعود
عــام  .1988منذ ذلــك الـحــن ،لــم يكن
للبلد أثر يذكر على املنافسة .وصل
دان ــوب ـي ــو إل ــى ال ـ ــدور ق ـبــل الـنـهــائــي
فــي عــام  ،1989جنبًا إلــى جـنــب مع
ناسيونال في عام  2009وديفنسور
في عــام  ،2014وذهــب بينارول إلى
النهائي في عام .2011

متحدون

ّ
شـ ـ ــكـ ـ ــل ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ،ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن خـ ــاب
أم ـل ـه ــم مـ ــن ات ـ ـحـ ــاد ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فــي
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة تـ ــدعـ ــى
«متحدون أكثر من أي وقت مضى»،
وفي أعقاب انسحاب تانك سيسلي
أصـ ـ ــدرت امل ـن ـظ ـمــة ب ـيــانــا جـ ــاء فـيــه:
«لـ ــدي ـ ـنـ ــا كـ ـ ـ ــرة قـ ـ ـ ــدم ت ـ ـجـ ــد ن ـف ـس ـهــا
م ـغ ـمــورة ف ــي ن ـظــام ف ــاس ــد ،بـفــوائــد
وثــروات قليلة ،بعيدًا عن الشفافية
والـ ـن ــزاه ــة ،ال ي ـم ـلــك عـ ـق ــودًا كــافـيــة
لــاع ـبــن ،ويـتـغــاضــى ع ــن ال ـظــروف

امل ــروع ــة للبنى الـتـحـتـيــة لـلـنــوادي،
ال يقوم بمراجعة حسابات اإلدارة
وال ي ــزال ي ـت ـفــاوض مــع املــؤسـســات
ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ال
تعطي الرياضيني حقوقهم».
الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج األبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـق ــده
ال ــاع ـب ــون امل ـت ـجــذر ف ــي الـكـثـيــر من
أندية أمريكا الجنوبية هو نموذج
«نادي العضوية» .الفرق هنا ليست
ش ــرك ــات ،ه ــي مــؤس ـســات عـضــويــة،
ي ـن ـت ـخ ــب أع ـ ـضـ ــاؤهـ ــا ال ــرئـ ـي ــس كــل
ب ـض ــع س ـ ـنـ ــوات .ه ـ ــذا فـ ــي األس ـ ــاس
ن ـم ــوذج ل ـل ـهــواة ،غـيــر ف ـعــال تـمــامــا،
لـيــس فـقــط مــن الـنــاحـيــة الـتـجــاريــة،
ولـكــن أيـضــا ألنــه يسمح باستمرار
االق ـت ـت ــال ال ـس ـيــاســي ال ــدائ ــم داخ ــل
املؤسسة .هذا عامل إضافي في نمو
الـعـصــابــات .بطبيعة ال ـحــال ،يمكن
أن ي ــؤدي الـتـنـظـيــم األك ـثــر احـتــرافــا
إل ــى مـعــالـجــة األم ــور بنحو أفـضــل،
ولكن إلــى أي مــدى؟ كــرة القدم عمل
غ ـيــر مـسـتـقــر ،وح ـجــم األوروغـ ـ ــواي
وقــوتـهــا الـشــرائـيــة يـفــرضــان قـيــودًا
وشــروطــا قــاسـيــة ،ويـجــب أن يكون
ذلــك مفهومًا ،عند الحديث عن كرة
القدم هناك.

إدارة جديدة لألزمة
ثمة نموذج جديد إلدارة الفرق في
األوروغ ــواي« :تــروك» .وهــذا الفريق
هـ ـ ــو جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة س ـي ـتــي
فــوتـبــول غ ــروب ،بـقـيــادة مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـل ـب ــورن
سيتي ونـيــويــورك سيتي إف سي.
فريق بإدارة رأسمالية خالصة ،مثل
معظم فــرق العالم حاليًا .ولكن من
غير املحتمل أن يجتذب هذا الفريق
جـ ـم ــاهـ ـي ــر األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي س ــريـ ـع ــا،
ً
لكنه قــد يـكــون مــدخــا لحل «أزم ــة»
ب ــأدوات األزم ــة نفسها .هــذا النجم،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األن ـ ــدي ـ ــة ،لـ ــن يـلـمــع
لفترة طويلة في األوروغ ــواي التي
م ــن امل ـف ـتــرض أن ـه ــا «واح ـ ــة أمــريـكــا
الجنوبية» .لكن أميركا الجنوبية،
في النهاية ،هي أميركا الجنوبية.

