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ً
مما ال شك فيه ،أن كرة القدم العاملية أصبحت مرتبطة باالقتصاد ارتباطًا وطيدًا ،ليصبح هذا األخير عامال أساسيًا مؤثرًا في نشاط
اللعبة .وبوجود األزمة االقتصادية ،يبدو أن أندية كرة القدم تتجه نحو األسوأ ملا عليها من حمل كبير جراء الديون الثقيلة

كرة القدم والـ «تايتانيك» :وجهان لعملة واحدة
هادي أحمد
أزم� ��ة اق �ت �ص��ادي��ة ص�ع�ب��ة ك��ان��ت وال
ت� � ��زال ت �م ��ر ب �ه ��ا ال � �ق� ��ارة األوروب � �ي� ��ة
وال�ع��ال��م أج�م��ع ،وم�م��ا ال ش��ك فيه أن
هذه األزمة ستؤثر على نحو مفاجئ
في كرة القدم في مرحلة من املراحل.
ف ��ال ��دي ��ون ال� �ت ��ي ت� �غ ��رق ك��رة
ال�ق��دم ف��ي أوروب ��ا ف��ي الفترة
الحالية ،حجمها ه��ائ��ل ،مع
ذل ��ك ف ��إن األن��دي��ة األوروب �ي��ة
الغنية مثل مانشستر سيتي
وت � �ش � �ل � �س ��ي اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي �ي�ن،
وب � � ��اري � � ��س س� � � ��ان ج� �ي ��رم ��ان
ال �ف ��رن� �س ��ي ،ت �ن �ف��ق أك� �ث ��ر م��ن
ضعف مبالغ الفرق األخ��رى
خ�ل�ال األزم � ��ة ،ع�ل��ى صفقات
الالعبني ،كأنه ال شيء يؤثر
فيها على اإلطالق.
ه� � ��ذا اإلن � � �ف� � ��اق ،دع� � ��ا م � ��درب
أرس � �ن� ��ال ،ال �ف��رن �س��ي أرس�ي�ن
ف �ي �ن �غ��ر إل� ��ى ال �ت �ش��دي��د ع�ل��ى
ض � � � � ��رورة ت � �ص� ��رف األن� ��دي� ��ة
ب �م �س��ؤول �ي��ة ت �ج��اه اإلن� �ف ��اق،
ألن ه ��ذا ق ��د ي�س�ب��ب م�ع��ان��اة
يتنافس أغنى رجال
ل � �ك� ��رة ال � � �ق� � ��دم ،ب� �س� �ب ��ب ع ��دم
اإلماراتي
العالم ،أمثال
ال�ك�ف��اءة امل��ال�ي��ة ب�ين األن��دي��ة،
منصور بن زايد ،مالك
ال�ت��ي تملك م ��وارد م�ح��دودة،
مانشستر سيتي
واألن ��دي ��ة ال �ت��ي ت�م�ل��ك م ��وارد
اإلنكليزي ،على أن يكون غير محدودة.
ف��امل �ن��اف �س��ة غ �ي ��ر امل �ت �ك��اف �ئ��ة
لهم حصة كاملة
حاليًا ب�ين ن��وادي ك��رة القدم
أو مؤثرة في ملكية
ع � �ل� ��ى امل� � �س� � �ت � ��وى ال � �ع� ��امل� ��ي،
النوادي املشهورة،
ت� � � � ��ؤدي ف� � ��ي ال � �ن � �ه� ��اي� ��ة إل� ��ى
وذلك الكتساب شهرة
خ� �ل ��ق س� � ��وق م � ��ن امل �ن��اف �س��ة
كبيرة ونفوذ واسع.
االح�ت�ك��اري��ة ف��ي اللعبة على
امل � �س � �ت� ��وى ال � � ��دول � � ��ي ،ح �ي��ث
ت �ت �م �ك��ن ال� � �ن � ��وادي ال� �ع� �م�ل�اق ��ة ،ال �ت��ي
لديها ميزة نسبية ،لكونها تمتلك
ع�ل�ام ��ة دول � �ي ��ة ،أن ت �ح �ج��ز ل�ن�ف�س�ه��ا
م �ك��ان��ًا ب�ي�ن أف �ض ��ل ال � �ع ��روض ل�ل�ب��ث
التلفزيوني ،وبالطبع لها إي ��رادات
أخرى من خالل مبيعاتها السلعية.

كرة
القدم
سلعة

الصراع غير المتكافئ
بين النوادي يؤدي
إلى خلق سوق من
المنافسة االحتكارية
يؤمن فينغر بأن املال يفسد كرة القدم (أرشيف)
ه� � � ��ذه امل � �ن� ��اف � �س� ��ة ت� � � � ��ؤدي ب ��ال �ط �ب ��ع
إل � ��ى ن �ت �ي �ج��ة واح � � ��دة ه ��ي االرت� �ف ��اع
ال �ه��ائ��ل ف ��ي أس� �ع ��ار ال�ل�اع �ب�ي�ن ع�ل��ى
املستوى ال��دول��ي ،ال��ذي أرب��ك الكثير
م ��ن ال� �ن ��وادي امل�ح�ل�ي��ة غ �ي��ر ال �ق ��ادرة
ع �ل��ى إب� �ق ��اء الع �ب �ي �ه��ا ف ��ي م��واج �ه��ة
العروض السخية التي تأتيهم على

امل�س�ت��وى ال�ع��امل��ي ،وأص �ب��ح ب�ق��اء أي
الع��ب متميز ف��ي ن��ادي��ه مسألة شبه
م �س �ت�ح�ي �ل��ة ،وخ �ص��وص��ًا إذا ك��ان��ت
مهاراته الكروية عالية.
ول�ي��س غريبًا ف��ي ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف
أن ت�ت�ب��دل م�ع�ط�ي��ات اإلن �ف ��اق امل��ال��ي
ل��دى بعض االن��دي��ة ،وخصوصًا في

ح��رص�ه��م ع�ل��ى أن ال ي�ك��ون امل ��ال هو
ال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي ف��ي ت �ق��دم اللعبة،
ولعل أول هذه األندية في هذا اإلطار
ه ��و أرس� �ن ��ال ب �ق �ي��ادة ف �ي �ن �غ��ر ،ال ��ذي
يؤمن بأن املال يفسد كرة القدم ،وهو
ك ��ان أول ال��داع �م�ي�ن ل�س�ي��اس��ة وض��ع
سقف لإلنفاق في سوق االنتقاالت،

إنتقاد دخل «إيبرا»

يونايتد األكثر قيمة

انتقد وزير املوازنة الفرنسي ،جيروم
كاويزاك ،الراتب الضخم ملهاجم باريس سان
جرمان ،السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،الذي
يبلغ نحو  15مليون يورو بعد الضرائب في
ً
العام الواحد ،ليصبح األعلى دخال في العالم.

حافظ مانشستر يونايتد على صدارته
كأكثر األندية الرياضية قيمة في العالم
بـ  2.23مليار دوالر ،متفوقًا على ريال مدريد
الذي جاء في املركز الثاني بـ  1.88مليار
دوالر في القائمة التي تضم أفضل  50ناديًا.

ما جعله ،ينفرد بهذه الخطوة على
ن� �ح ��و م� � � ��دروس ج� � �دًا ل� �ع ��دم ت �ب��دي��د
األموال فيما ال طائل منه.
فينغر في ه��ذه املبادئ التي يعيش
ف �ي �ه��ا أك� � ��د أن� � ��ه ي �ع �ي��ش وح � � ��ده ف��ي
ع��ال��م مثالي بعيد ع��ن ج�ن��ون سوق
االنتقاالت والرواتب الخيالية .فعلى
ال ��رغ ��م م ��ن ت ��واف ��ر امل� ��ال ال� ��ذي يمكن
من خالله ش��راء العديد من النجوم،
ك��ان دائ�م��ًا يعمل على ض��م الالعبني
املوهوبني املغمورين وصغار السن،
ليبني فريقه على نحو تدريجي .إال
أن ه��ذه الخطة ال�ت��ي عمل عليها لم
ت�ج�ع�ل��ه ي �ف��وز ب��ال �ب �ط��والت م�ن��ذ ع��ام
 ،2005لكن املشكلة ال تقع على عاتقه
وحده ،ألن الالعبني املوهوبني الذين
ب �ن��اه��م ف�ي�ن�غ��ر ل�ي�ص�ب�ح��وا ن�ج��وم��ًا،
أغرتهم أم��وال األندية التي ت��رى في
س�ي��اس��ة اإلن �ف��اق غ�ي��ر امل �ح��دود على
ش � ��راء ال �ن �ج ��وم ،أم �ل �ه��ا ف ��ي تحقيق
البطوالت .فينغر ي��درك أن��ه الوحيد
الذي يعمل على نحو منطقي وعقلي
ف ��ي ه� ��ذا ال �ع��ال��م ال� �ك ��روي امل �ج �ن��ون،
لكن عندما تكون الحالة الشاذة قد
شملت معظم األندية ،يصبح العاقل
متهمًا بالجنون.
أص �ب �ح��ت ق� ��وة األن ��دي ��ة ت �ق ��اس اآلن
ب �ث �م��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن امل �ح �ت��رف�ي�ن ال��ذي��ن
ت�م�ت�ل�ك�ه��م ،وب��امل �ي��زان �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة
ل� �ش ��راء اغ �ل��ى ال�ل�اع �ب�ي�ن ل�لاس �ت �ف��ادة
منهم ف��ى م�ج��ال ال��دع��اي��ة للشركات
وامل��ؤس �س��ات الكبرى .يبدو أن ك��رة
القدم تسير نحو الهاوية بدخولها
ف ��ى م � �ج ��االت ك� �ث� �ي ��رة ،س� � ��واء ك��ان��ت
دعائية او اق�ت�ص��ادي��ة ،حيث أصبح
وج � � � ��ود ك � � ��رة ق � � ��دم م ��رت� �ب� �ط ��ًا ب �ق ��وة
ب��ال��وض��ع االق �ت �ص ��ادي ال� �ع ��ام .وف��ي
ظ��ل رك ��ود االقتصاد الذي ت�ئ��ن منه
جميع ال �ب �ل��دان ،ي�ب��دو أن ك��رة ال�ق��دم
تغرق على نحو بطيء ،حالها كحال
سفينة الـ «تايتانيك» ،التي كانت من
أجمل وأمنت سفن العالم ،إال أن إدارة
دفتها لم تكن على قدر الحمل.

