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ٌ
ذهب خالص
ٌ

بين الماضي والحاضر
ذهبية ّ
ّ
مرت من هنا
أسماء
ّ
ّ
مثل دمج الكرة الذهبية
وجائزة أفضل العب في
العالم ،العام املاضي،
خطوة مهمة نحو إعطاء
قيمة أكبر للجائزة ،بعد
كان كل من الطرفني
أن ّ
«يغني على لياله»،
فكيف كان ماضي كل من
الجائزتني وأهم األرقام التي
ّدونتها سجالتهما؟

حسن زين الدين

يستطيع ال�ق�ي��ام ب��أي ش��يء م��ن دون
شافي وإينييستا».
ك��ذل��ك ،ي�ش�ي��ر آخ� ��رون إل ��ى أن ميسي
ل��ن ي �ق��ف ف��ي ص��ف ال �ع �ظ �م��اء ق �ب��ل أن
يحمل كأس العالم على غ��رار ملهمه
دي �ي �غ��و أرم � ��ان � ��دو م� � ��ارادون� � ��ا ،ال ��ذي
ي��وم حلوله ثانيًا خلف رون��ال��دو في
السباق إل��ى ج��ائ��زة  ،2008ات�ص��ل به
ً
ق� ��ائ �ل�ا« :اس �م �ع �ن��ي ج� �ي� �دًا ،ه� ��ذه ه��ي
امل��رة األخيرة التي سأسمح لك فيها
ب��اح �ت�لال امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة خ �ل��ف ٍّ
أي
كان .هل هذا واضح؟».
منذ ذاك اليوم ،دهس ميسي الجميع
في طريقه فائزًا في كل شيء ،سامعًا
كلمات لم يتلفظ بها مارادونا تجاه
أي من أولئك الالعبني األرجنتينيني
ال ��ذي ��ن مل� �ع ��وا ول� �ق � ّ�ب ��وا ب � �ـ«م� ��ارادون� ��ا
ال�ج��دي��د» .دييغو العظيم ق��ال دائمًا
إن م�ي�س��ي أع �ظ��م م �ن��ه م��وه �ب��ة ،وه��و
الوحيد ال�ق��ادر على قيادة األم��ة إلى
املجد مجددًا.
ه ��ي م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة م �ل �ق��اة ع�ل��ى
أكتاف ابن مدينة روساريو ،وازدادت
بشكل كبير حديثًا بعد منحه شارة
ٍ
ال�ق��ائ��د .ه��ي م�س��ؤول�ي��ة ض�م��ن سياق
قدر حياة ميسي ،ال��ذي كان بإمكانه
اخ�ت�ي��ار الجنسية اإلس�ب��ان�ي��ة بحكم
وصوله إلى البالد طالبًا العالج من
ق�ص��ر ف��ي ال�ن�م��و (ب�ل�غ� ُ�ت ك�ل�ف�ت��ه 900
دوالر أميركي شهريًا) أصيب به عند
بلوغه الحادية عشرة من العمر .ففي
ال�ي��وم ال��ذي خضع فيه للتجربة مع
ب��رش �ل��ون��ة ،ل��م ي�ك��ن امل� ��درب امل �ع��روف
ً
ك��ارل�ي��س ري�ك�س��اش ح��ام�لا أي ورق��ة
ّ
في يده ،فلم يجد سوى محرمة لخط
عقد ربط به «الدجاجة» التي تبيض
ٍ
ذه�ب��ًا ب�م��زرع��ة «ال م��اس�ي��ا» الشهيرة
حيث ّ
تخرج أفضل العبي برشلونة.
ه�ن��اك ل��م يفكر ميسي ي��وم��ًا ب��ارت��داء
ق �م �ي��ص م�ن�ت�خ��ب إس �ب��ان �ي��ا ،رغ ��م أن

ك �ث �ي��ري��ن م ��ن أب� �ن ��اء ج �ي �ل��ه أو أوالد
امل�ه��اج��ري��ن ح�ل�م��وا ب�ه��ذا األم ��ر ،وه��و
حتى لم يندم قط على أنه لم يقدم على
ّ
هذه الخطوة التي كانت ستمكنه من
حصد املجدين األوروبي والعاملي مع
«ال فوريا روخا» .بقيت أحالم ميسي
ّ
ّ
كلها معلقة ب�ص��ورة م��ارادون��ا عقب
امل �ب��اراة النهائية مل��ون��دي��ال املكسيك
 .1986ص��ورة ال تغيب ع��ن ال�ب��ال بدا
ف�ي�ه��ا دي �ي �غ��و راف �ع��ًا ال �ك��أس ب�ي�م�ن��اه
ّ
ومزينًا ساعده األيسر بشارة القائد.
«إن��ه ل�س��رور كبير ل��ي أن أف��وز للمرة
ال �ث��ال �ث��ة .إن ��ه ل �ش��رف ك �ب �ي��ر» .ك�ل�م��ات
ّ
ب�س�ي�ط��ة ق��ال�ه��ا م�ي�س��ي ع�ق��ب تسلمه
ال �ك��رة ال��ذه �ب �ي��ة أم� ��س ،وه ��ي تعكس
بساطة صاحبها على أرض امللعب
وخ ��ارج ��ه؛ ف�ه��و ف��ائ��ز ب��األخ�ل�اق قبل
فوزه باأللقاب.
ميسي اإلن �س��ان ه��و ميسي ال�لاع��ب،
ّ
وودي ��ة يمكن ملسها
ح�ي��اء وت��واض��ع
ع �ن��د ل� �ق ��اء «ل� �ي ��و» وج� �ه ��ًا ل ��وج ��ه؛ إذ
ي�ب��دو أح�ي��ان��ًا ـــــ ل�ش��دة خجله ـــــ كأنه
ي �ت �ف��ادى ال �ن �ظ��ر م �ب��اش��رة ف ��ي عيني
ّ
محدثه.
م � �ح � �ظ� ��وظ م � ��ن ل � �ع� ��ب إل � � ��ى ج ��ان� �ب ��ه،
ومحظوظ من التقاه والتقط صورة
م� �ع ��ه ،وم� �ح� �ظ ��وظ م� ��ن ش� ��اه� ��ده ب ��أم
العني يصنع املعجزات على البساط
األخضر.
ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي ه� ��و ال� �ق� �ص ��ة ال �ت��ي
سيخبرها اآلباء واألمهات ألوالدهم
أمل
في املستقبل لكي يتشبثوا بكل ٍ
في الحياة والسير على درب النجاح،
ق �ص��ة ف �ت��ى ق� ��اوم امل� ��رض وم �ص��اع��ب
الهجرة وكل الظروف الصعبة ليكتب
قصته األسطورية.
م �ح �ظ��وظ م��ن س�ي�س�م��ع ه ��ذه ال�ق�ص��ة
ال �ح �ل��م ،ل�ك��ن م�ح�ظ��وظ أك �ث��ر م��ن ك��ان
ح� ّ�ي��ًا وت��اب��ع ف�ص��ول�ه��ا ال �ت��ي ل��م تنتهِ
بالتأكيد في نهاية سنة .2011

ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة م �س� ً
�اء بتوقيت
ّ
ب � �ي� ��روت ،أم � ��س ،ت ��وق ��ف ع � � � ّ�داد األي� ��ام
وال�س��اع��ات وال��دق��ائ��ق وال�ث��وان��ي على
م��وق��ع مجلة «ف��ران��س ف��وت �ب��ول» عند
ال��رق��م ص �ف��ر .ل�ح�ظ��ة ان�ت�ظ��ره��ا ع�ش��اق
ك ��رة ال �ق��دم ب �ف��ارغ ال�ص�ب��ر م�ن��ذ إع�لان
أس � �م � ��اء ال �ل�اع � �ب �ي�ن ال� � � � �ـ 23امل ��رش �ح�ي�ن
ل�ل�ف��وز ب�ج��ائ��زة ك ��رة «ف�ي�ف��ا» الذهبية
ألف� �ض ��ل الع � ��ب ف ��ي ال� �ع ��ال ��م .ال �ث��وان��ي
خالل كل هذه الفترة كانت تمر بطيئة
ع �ل��ى امل �ت��اب �ع�ين ب�ع�ك��س دق� ��ات ق�ل��وب
الثالثي :األرجنتيني ليونيل ميسي،
ال �ب ��رت �غ ��ال ��ي ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون� ��ال� ��دو
واإلسباني شافي هرنانديز التي كان
يصعب إح �ص��اء س��رع�ت�ه��ا ف��ي لحظة
الحسم .إنها اللحظة التي يحلم بها
ك��ل الع ��ب .ف��ي ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ،ال م�ك��ان
ل��دب �ل��وم��اس �ي��ة ب �ع��ض الل��اع �ب�ي�ن ال�ت��ي
تسبق إعالن النتيجة من أن الفوز بها
ليس أولوية .في لحظة الحسم تسقط
ج �م �ي��ع االع � �ت � �ب� ��ارات وي �ص �ب��ح ه��دف
أي الع ��ب ،مهما ع�لا ش��أن��ه ،أن يكون
ه ��و امل� �ل ��ك .م �ل��ك ع �ل��ى الع �ب ��ي ال �ع��ال��م.
ملك تتسابق الكاميرات على التقاط
ص ��وره وي�ت�ص��ارع ال�ع�ش��اق ع�ل��ى نيل
ت��وق�ي�ع��ه أو ط �ب��ع ق�ب�ل��ة ع �ل��ى وج�ن�ت��ه.
ه ��ذا ه ��و س �ح��ر ال� �ك ��رة ال��ذه �ب �ي��ة .ك��رة
تختصر تاريخ لعبة .هي الكرة التي
ق��ال عنها الفرنسي ميشال بالتيني
ي��وم��ًا« :أع �ش �ق �ه��ا ألن �ه��ا ت�م�ث��ل ت��اري��خ
أك�ب��ر ال�لاع�ب�ين» ،ووصفها الهولندي
يوهان كرويف بالـ«أجمل في العالم»،
ّ
وت �غ��ن��ى ب�ه��ا ال �ب��رازي �ل��ي رون��ال��دي�ن�ي��و
ً
ق��ائ�لا« :ع�ن��دم��ا ف��زت ب�ه��ا حققت حلم
الطفولة .كانت تلك اللحظة من أروع
أوق ��ات ح�ي��ات��ي .إن�ه��ا ج��ائ��زة مرموقة
والهدية األروع التي ّ
قدمت إلي .عندما
رأيت اسمي محفورًا بني األسماء التي
ك��ان��ت ت�م �ث��ل ق � ��دوة ل ��ي ش �ع��رت ب�ق��در
الشرف الذي حصلت عليه».
وهنا ،ال يخفى أن الجائزة بمسماها
ال� �ج ��دي ��د ب �ع��د دم � ��ج ج ��ائ ��زت ��ي ال �ك��رة
ال ��ذه� �ب� �ي ��ة امل� �م� �ن ��وح ��ة م � ��ن «ف� ��ران� ��س
ف��وت �ب��ول» وج ��ائ ��زة أف �ض��ل الع ��ب في
العالم املمنوحة م��ن االت�ح��اد ال��دول��ي
«ف �ي �ف��ا» ال �ع ��ام امل ��اض ��ي ،أس �ه �م��ت في
توحيد املعايير وإع �ط��اء رون��ق أكبر
للجائزة بعد أن ك��ان كل من الطرفني
«يغني على لياله» ونادرًا ما صودف
أن ف��از بالجائزتني معًا الع��ب واح��د،
وب��ال�ت��أك�ي��د ف��إن م��رد ه��ذا األم ��ر يعود
بالدرجة األولى إلى املعايير التي كان
يعتمدها الطرفان في اختيار الفائز
وم��ن ث��م إل��ى ح��داث��ة ج��ائ��زة «ال�ف�ي�ف��ا»
أم� ��ام ج ��ائ ��زة «ف ��ران ��س ف ��وت �ب ��ول» ،ما
ل��م يسمح باملجال أم��ام العبني كانوا
م��رش �ح�ي�ن ل �ل �ج �م��ع ب�ي�ن االث �ن �ت�ي�ن م��ن
ِفعل ذلك كبالتيني وكرويف واألملاني
فرانتس بكنباور على سبيل املثال.
وك � �م� ��ا ه � ��و م � �ع � �ل� ��وم ،ب � � ��دأ «ال� �ف� �ي� �ف ��ا»
ب�م�ن��ح ج��ائ��زت��ه ع ��ام  ،1991ح�ي��ث ف��از
ب�ه��ا األمل��ان��ي ل��وث��ار م��ات �ي��وس ،وآخ��ر
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ب� �ه ��ا (ق � �ب� ��ل ال � ��دم � ��ج) ك ��ان

ميسي ع��ام  .2009أم��ا أك�ث��ر الالعبني
ف��وزًا ب�ه��ا ،فهما الفرنسي زي��ن الدين
زيدان والبرازيلي رونالدو ( 3مرات)،
ويأتي خلفهما البرازيلي رونالدينيو
(م ��رت �ي�ن) .أم ��ا ع �ل��ى ص �ع�ي��د ال �ب �ل��دان،
ف � ��إن ال � �ب� ��رازي� ��ل ه� ��ي األك � �ث� ��ر ف� � ��وزًا (8
م� ��رات) تليها ف��رن�س��ا ( 3م� ��رات) وك��ل
م� ��ن إي �ط��ال �ي��ا وال� �ب ��رت� �غ ��ال (م� ��رت �ي�ن)،
فيما ي��أت��ي ب��رش�ل��ون��ة اإلس �ب��ان��ي أول
ع�ل��ى ص�ع�ي��د األن��دي��ة ( 7م� ��رات) يليه
ري��ال مدريد ويوفنتوس اإليطالي (4
مرات).
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ج ��ائ ��زة «ف ��ران ��س
ف��وت �ب��ول» ،ف�ي �ب��دو األم� ��ر م�خ�ت�ل�ف��ًا؛ إذ
يعود تاريخ منح كرتها الذهبية إلى
ع��ام  ،1956ح�ي��ث ف��از ب�ه��ا اإلنكليزي
س �ت��ان �ل��ي م ��اث� �ي ��وز وه � ��و ب��امل �ن��اس �ب��ة
أك �ب��ر ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ف��ائ��زي��ن ب��ال �ج��ائ��زة
ع ��ن ع �م��ر  41ع��ام��ًا (أص �غ ��ر ال�لاع�ب�ين
ه��و البرازيلي رون��ال��دو ع��ن  21عامًا)
وآخ��ر الفائزين بها (قبل الدمج) كان
ميسي ع��ام  .2009أم��ا أك�ث��ر الفائزين
ب�ه��ا ،ف�ه��م ال�ف��رن�س��ي م�ي�ش��ال بالتيني
والهولنديان يوهان كرويف وماركو
ف��ان باسنت ( 3م��رات) ويأتي خلفهما
األمل��ان �ي��ان ف��ران �ت��س ب�ك�ن�ب��اور وك ��ارل
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ه ��اي �ن ��ز روم �ي �ن �ي �غ��ه واإلن �ك �ل �ي ��زي
ك �ي �ف��ن ك �ي �غ��ان واإلس� �ب ��ان ��ي ال �ف��ري��دو
دي س�ت�ي�ف��ان��و وال �ب��رازي �ل��ي رون��ال��دو
(مرتني) .أما أكثر البلدان الفائزة بها،

فهما أملانيا وهولندا ( 7مرات) تليهما
فرنسا ( 6م��رات) وإنكلترا ( 5م��رات)،
ف �ي �م��ا ي �ت �ص��در ب��رش �ل��ون��ة اإلس �ب��ان��ي
وميالن ويوفنتوس اإليطاليان الئحة
األن��دي��ة ( 8م ��رات) يليها ري��ال مدريد
اإلسباني ( 6م��رات) وب��اي��رن ميونيخ
األملاني ( 5مرات).
إذًا ،تبدو ج��ائ��زة ال�ك��رة الذهبية أكثر
ع ��راق ��ة ،وح �ت ��ى إن ج ��ائ ��زة «ال �ف �ي �ف��ا»
ال�س��اب�ق��ة ك��ان��ت ف�ك��رت�ه��ا م�س�ت�م��دة من
ج��ائ��زة «ف��ران��س ف��وت �ب��ول» .وه �ن��ا ،ال
يمكن اعتبار أن الكرة الذهبية الحالية
قد خضعت لتعديل وحيد كان العام
امل��اض��ي م��ن خ�ل�ال ال��دم��ج م��ع ج��ائ��زة
«الفيفا» ،حيث إنها مرت بمراحل عدة
حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن؛ إذ
إن املحطة األولى كانت في  ،1956عام
ُ
إط�لاق�ه��ا ،حيث ك��ان��ت تمنح لالعبني
األوروب � �ي �ي��ن ف ��ي ق � ��ارة أوروب � � ��ا ف �ق��ط.
ُ
أم ��ا ف��ي ع ��ام  1995ف��أص�ب�ح��ت ت�م�ن��ح
ل�ل�اع �ب�ي�ن ف� ��ي ال� �ب� �ط ��والت األوروب � �ي� ��ة
بغض النظر عن جنسياتهم .ومن ثم
في عام  2007باتت تمنح لكل الالعبني
في العالم ،حيث يمكن القول إن الكرة
الذهبية ،وحتى بدأ التعديالت عليها،
ظلمت العبني كثرًا ك��ان��وا يستحقون
حملها ،ون�ع�ن��ي ه�ن��ا بطبيعة ال�ح��ال
«األس � � �ط� � ��ورة» األرج �ن �ت �ي �ن��ي دي �ي �غ��و
أرماندو مارادونا و«امللك» البرازيلي
بيليه.

كان بالتيني ّأول من فاز بالكرة الذهبية  3مرات متتالية (أرشيف)

لم يلمس مارادونا وبيليه الكرة الذهبية إطالقًا! (أرشيف)

