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العرب إلى «الماراكانا»  ...بمــ
كلنا مجدي
ّ
عبد الغني
القاهرة ــ مايكل عادل
ل �ي��س غ��ري �ب��ًا ع ��ن امل ��واط ��ن امل� �ص ّ��ري ،ذل��ك
ال� ��وج� ��ه امل �س �ت ��دي ��ر امل � �ح� ��اط ب ��ال ��ش �ع ��ر م��ن
طفل ال
جميع الجهات ،تتوسطه ابتسامة ّ
يستطيع إخ�ف��اء سعادته ال�ت��ي ال تتوقف
لحظة واحدة منذ عام  1990وحتى يومنا
هذا .ذلك الوجه املتباهي باإلنجاز األبرز،
ورب �م ��ا األوح � ��د ف ��ي ت��اري �خ��ه ،وال � ��ذي ظل
يطارد به املصريني لعقدين ونصف العقد
من الزمن .ال يمكنك حني تراه إال أن تشعر
بالحنني ألي��ام التسعينيات األول��ى ،التي
بدأت بذلك االنجاز ،ثم حرب الخليج ،وحل
االتحاد السوفياتي ،ثم زلزال ّ 1992
املدمر،
ّ
ان �ت �ه��اء ب��وف��اة ل�ي�ل��ى م� ��راد وت � ّ�ول ��ي ال �ل��واء
حبيب العادلي الشهير بـ «السفاح» وزارة
الداخلية املصرية.
اإلنجاز الذي ال يترك صاحبه أي مناسبة
م��ن دون أن ي��ذك��ره ه��و ه��دف��ه م��ع منتخب
م �ص��ر ف ��ي ش �ب��اك م�ن�ت�خ��ب ه��ول �ن��دا خ�لال
م ��ون ��دي ��ال  1990ف ��ي إي �ط��ال �ي��ا .وص��اح��ب
اإلن �ج ��از ه��و ال �ك��اب�تن م �ج��دي ع�ب��د الغني
الذي كان هذا الهدف بالنسبة اليه اللحظة
امل �ح��وري��ة وال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ح�ي��ات��ه ،ت�ح� ّ�ول
ب �ع��ده��ا م��ن الع ��ب ك ��رة ق ��دم إل ��ى امل�ت�ح��دث
ال��رس �م��ي ب��اس��م ه ��دف م�ن�ت�خ��ب م�ص��ر في
شباك منتخب هولندا!
على رغم أن الهدف جاء من ركلة جزاء ولم
يكن هدف الفوز في املباراة ،بل كان هدف
ال �ت �ع��ادل ،وع �ل��ى رغ ��م أن ال �ه��دف ل��م يحل
دون ح�ل��ول مصر ف��ي ذي��ل املجموعة بعد
انكلترا واي��رل�ن��دا وه��ول�ن��دا ،وعلى رغ��م أن
املنتخب الهولندي ال��ذي دخ��ل الهدف في
شباكه ل��م يصل إل��ى األدوار ال�ت��ال�ي��ة ...إال
أن الكابنت مجدي ل��م يتوقف ي��وم��ًا ،حتى
تذكيرنا
لحظة قراءتك لهذه الكلمات ،عن
ّ
لحظة تلو أخ��رى ب�ه��ذا ال�ه��دف ،ويحذرنا
جميعًا من أن ننساه وسط زح��ام حياتنا
امل�ل�ي�ئ��ة ب��ال �ه �م��وم واالل� �ت ��زام ��ات وامل��واق��ف
امل� �ح ��رج ��ة ،وت �ل ��ك األم� � ��ور ال �ت ��ي ي�ع�ت�ب��ره��ا
كابنت مجدي أم��ورًا عبثية إذا قورنت مع
هدفه التاريخي .لم يكن عبد الغني متفردًا
بحالته تلك ،ولكنه األكثر وضوحًا ونقاء
وبساطة بني الجميع .فكرة القدم في مصر
ال تختلف ع��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ج��االت التي

تديرها العقلية نفسها .تلك العقلية التي
أرهقت الشعب والوطن ليس فقط بتراكم
الهموم واألعباء ،بل أيضًا بمنطق اإلذالل
وال�ت��ذك�ي��ر بما ت�ع� ّ�ده «إن �ج��ازات» .العقلية
ذات�ه��ا ال�ت��ي اع�ت�ب��رت أن ب��دء م�ش��روع قناة
«ت��وش�ك��ى» ف��ي التسعينيات ،ه��و اإلنجاز
ال�ع�ظ�ي��م ل�ل��رئ�ي��س األس �ب��ق م�ح�م��د حسني
م �ب��ارك ،ف��ي ح�ي�ن أن األم ��ر ل��م ي�ت�ع��د ك��ون��ه
«بدء» مشروع حفر قناة «توشكى» ،والتي
ل��م ي�ت��م ح�ف��ره��ا إل ��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا .العقلية
ذات �ه ��ا ال �ت��ي ح ��ارب ��ت ال �ع ��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي
وانتصرت عليه في  ،1973ثم عقدت معه
ات�ف��اق�ي��ة س�ل�ام تتضمن اه �ت��زاز السيطرة
على أرض مصرية حررتها دم��اء الجنود
امل �ص��ري�ين ،وظ�ل��ت ت�ت�ح��دث ع��ن االن�ت�ص��ار
الذي جرحوه بتلك االتفاقية .العقلية ذاتها
التي ان�ح��ازت لثورة الشعب في الخامس
وال �ع �ش��ري��ن م ��ن ي �ن��اي��ر  2011ف ��ي م�ط�ل��ب
إقصاء حسني مبارك من السلطة ،وظلت
ت �ع��اي��ر ال �ش �ع��ب ب��ذل��ك االن �ح �ي��از ال�ل�ح�ظ��ي
ف��ي ح�ي�ن أن �ه��ا ق��ام��ت بتفتيت ال �ث��ورة من
داخ �ل �ه��ا وخ��ارج �ه��ا .ال�ع�ق�ل�ي��ة ذات �ه��ا ال�ت��ي
قامت باالنحياز للشعب مرة أخرى خالل
موجة  30يونيو الثورية في مطلب إقصاء
محمد مرسي من السلطة ،وظلت تحدثنا
ع��ن ه��ذا االن�ح�ي��از اللحظي ف��ي ح�ين أنها
قامت بمحاكمة عدد كبير ممن قاموا بتلك
املوجة الثورية كداعني ومشاركني.
ولألسف ،إنها العقلية ذاتها ــ التي ينتمي
إل �ي �ه��ا ك��ات��ب ه ��ذه ال �س �ط��ور ـ �ـ ال �ت��ي ق��ام��ت
ب �ث��ورة ورف �ع��ت ش �ع��ار «ال�ع�ي��ش وال�ح� ّ
�ري��ة
والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية»
للحظات ،ثم تفرغت للمزايدة على الجميع
وتخوين الجميع حتى تفتت عمادها بعد
أن آم ��ن ال �ش �ع��ب ب �ه��ا وان �ض��م إل �ي �ه��ا .فهل
يمكننا أن نتهكم ع�ل��ى ه��ذا ال��رج��ل ال��ذي
أصابه الفرح الهستيري والفخر املستمر
ع�ل��ى م ��دار  24ع��ام��ًا ،ألن��ه س�ج��ل ه��دف��ًا من
ض��رب��ة ج��زاء ،بينما نحن جميعًا مرضى
باملرض نفسه؟
ال يجب أن ننسى أن الكابنت مجدي عبد
ال �غ �ن��ي ،أح� ��رز ه��دف��ًا ف ��ي م��رم��ى امل�ن�ت�خ��ب
الهولندي ،في مباراته أمام منتخب مصر
في مونديال عام  ،1990املقام في إيطاليا،
والذي فازت به أملانيا الغربية.

المباريات على «وصلة ِدش»
القاهرة ــ إسالم أبو العز
ال�ه�م��وم ف��ي م�ص��ر ك�ث�ي��رة .اآلن يمكن أن نضيف
ّ
همًا ج��دي�دًا :كيف سنشاهد مونديال البرازيل؟
ّ
ّ
ه��ذه م�س��أل��ة م�ص�ي��ري��ة ال ت�ق��ل أه�م��ي��ة ع��ن خطط
ً
ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ،م �ث�ل�ا ،إن ل ��م ت �ت �ج��اوزه��ا في
األه �م� ّ�ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ك�ث�ي��ري��ن .اح �ت �ك��ار شبكة
«بي إن سبورت» («الجزيرة» الرياضية سابقًا)
حقوق البث الحصري ملباريات كأس العالم في
منطقة ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا ي��ؤرق
ع �ي��ش امل �ص��ري�ي�ن .ي�ع�ن��ي أن م ��ن ي��ري��د م�ش��اه��دة
املباريات ،عليه شراء جهاز استقبال يحمل إسم
الشبكة نفسها ،وت��رك�ي�ب��ه ع�ل��ى ج�ه��از استقبال
حديث ودفع اشتراك ملدة ثالثة أشهر على األقل،
ب�ك�ل�ف��ة إج �م��ال �ي��ة ت �ت �ج��اوز  1200ج�ن�ي��ه م�ص��ري
دوالر) .وه��ذه معضلة اقتصادية
(ح��وال��ي 300
ّ
كبيرة لكثير من عشاق الكرة من أبناء الطبقتني
الفقيرة واملتوسطة.
على م��دار العقد امل��اض��ي ،أوج��د املصريون طرقًا

«خلفية» ملتابعة مباريات ك��رة القدم التي تنقل
«الحيل»
حصريًا على قنوات مدفوعة ،فتعددت
ِ
املختلفة واملبتكرة .ثمة م��ن ف� ّ�ك شيفرات أجهزة
االس �ت �ق �ب��ال وب �ط��اق��ات ال �ق �ن��وات امل��دف��وع��ة ،وث�م��ة
شبكات شعبية غير شرعية سميت بـ
م��ن أنشأ ّْ
«وص �ل��ة ال � � ِ�دش» .وه �ن��اك م��ن اس�ت�خ��دم االن�ت��رن��ت
ل�ت��وف�ي��ر م�ت�ع��ة م �ب��اري��ات ك ��رة ال �ق��دم .ي �ق��ول ول�ي��د
( 32ع ��ام ��ًا) ،وه ��و ف �ن��ي ت��رك �ي��ب أط� �ب ��اق ه��وائ �ي��ة
وأج� �ه ��زة اس �ت �ق �ب��ال ،إن «ال �ج �ه ��از ب��اه��ظ ال�ث�م��ن
وليس بمقدور معظم املصريني دف��ع  700جنيه
مل �ش��اه��دة امل �ب��اري��ات» .ح�ت��ى ك ��أس ال �ع��ال��م ،2002
ُ
كانت امل�ب��اري��ات تنقل مجانًا ،وف��ي بطولة 2006
«ك � ��ان م ��ن امل �م �ك��ن أن ت ��دف ��ع م ��ا ب�ي�ن ع� �ش ��رة ّْإل��ى
ث�لاث�ين ج�ن�ي�ه��ًا ك��ل ش �ه��ر م �ق��اب��ل «وص �ل��ة َدش»،
تشاهد بواسطتها القنوات التي تنقل املباريات،
إضافة إلى عدد ال بأس به من األفالم واملنوعات
وال� �ق� �ن ��وات ال ��دي �ن �ي ��ة» .وع �ن��دم��ا أص �ب �ح��ت ك�ل�ف��ة
الهوائي وجهاز االستقبال في متناول الجميع
ُسحبت الفكرة تقريبًا من التداول .لكن مع عودة

اح �ت �ك��ار ب��ث امل �ب��اري��ات م��ن ج��ان��ب ق �ن��اة وح �ي��دة،
ع��ادت ال�ف� ّك��رة م��رة أخ��رى ،م��ع تطويرها وإي�ج��اد
 700جنيه
ب��دائ��ل م��وف��رة ورخ�ي�ص��ة« :مل ��اذا أدف��ع ُ
ن�ظ�ي��ر ت��رك�ي��ب ج �ه��از اس�ت�ق�ب��ال ال �ق �ن��اة امل�ح�ت�ك��رة
وبإمكاني في الوقت نفسه تركيب جهاز بسيط
بجنيهات معدودة يقوم بالوظيفة نفسها؟».
أم��ا ع��ن الكلفة ،فيقول التقني إن «امل��وض��وع اآلن
ل��م ي�ع��د ك��ال�س��اب��ق ،فمنذ  10س �ن��وات ك��ان ام�ت�لاك
الطبق الهوائي وجهاز االستقبال ّ
يعد رفاهية».
ك��ان��ت ف�ك��رة «ال��وص�لات املجمعة» مقابل اش�ت��راك
شهري هي الحل .وكانت كلفة الفكرة وقتها بني
سبعة وع �ش��رة آالف ج�ن�ي��ه ،وب �ه��ذه الكلفة يكون
ل� ��دى امل� �ص ��ري ام �ك��ان �ي��ة ت��وص �ي��ل ن �ح��و خ�م�س�ين
وصلة ،أم��ا اآلن« ...فأنا أعتمد على تقنيات كسر
ش�ي�ف��رات ال�ق�ن��وات امل��دف��وع��ة ب��واس�ط��ة االن�ت��رن��ت».
م�ن��ذ  4س �ن��وات ت�ق��ري�ب��ًا ،ظ �ه��رت أج �ه��زة استقبال
يمكنك وصلها باالنترنت ،وهو ما سمح بتركيب
برامج فك شيفرة على الجهاز .منذ أكثر من خمس
سنوات ووليد يقوم بضبط األجهزة ألصحابها

وف��ك شيفرات ال�ق�ن��وات بواسطة االن�ت��رن��ت مقابل
خ�م�س�ين ج�ن�ي��ه مل ��رة واح � ��دة ف �ق��ط .ب� � ��دوره ،ي�ق��ول
ياسر ( 47ع��ام��ًا) ،وه��و صاحب مقهى ،إن «ك��أس
العالم يجب أن يكون مجانيًا ،هذه مناسبة مفرحة
تحدث كل أرب��ع سنوات» .ويالقيه في ذلك معظم
املصريني طبعًا .وعند سؤاله عن القانون ،يقول:
«ل�س��ت أدري ان ك��ان ه��ذا ق��ان��ون�ي��ًا أم ال ،ل�ك��ن في
ال�ن�ه��اي��ة امل�ص�ن�ف��ات (ش��رط��ة امل�ص�ن�ف��ات وح�م��اي��ة
ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة) ن� ��ادرًا م��ا ت �ق��وم ب��إج��راء
ضدنا ،وعندما حدثت عام  2007حملة مصادرة
ب��أوام��ر م��ن حبيب ال�ع��ادل��ي (وزي��ر الداخلية إب��ان
عهد م �ب��ارك) إرض ��اء للشيخ ص��ال��ح ك��ام��ل (امل��ال��ك
السابق لقنوات إيه .آر .تي الرياضية) انتهى األمر
وقتها بمصادرة األجهزة ودفع الغرامة».
استطاع بعض املصريني اكتشاف حلول ملعضلة
م�ش��اه��دة م�ب��اري��ات امل��ون��دي��ال ،وإن ك��ان��ت معظم
ال�ح�ل��ول امل �ت��واف��رة ت�خ��ال��ف م �ب��دأ «ح �ق��وق ال�ب��ث»
املتنازع على شرعيتها عامليًا حتى اآلن .التكلفة
باهظة ،واالحتكار مقونن ،واملصريون ...لهم الله.

