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ـنتخب وحيد
الجزائريون يستعدون لفرحهم

«»vive l'algerie
الجزائر ــ زهور غربي
ّ
يعيش ال�ش��ارع ال�ج��زائ��ري أي��ام ع��ز في
م �ث��ل ه� ��ذه األي� � ��ام ،ف��ال �ب �ل��د امل �ت �ع��ب م��ن
امل � ��وت واالح� �ت� �ج ��اج ��ات ي �خ �ت �ب��ر ف��رح��ًا
م ��ؤق� �ت ��ًا ب� �ت ��أه ��ل امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال ��وط� �ن ��ي ـ �ـ
ال �ع��رب��ي ال��وح �ي��د ـ� �ـ إل� ��ى ب �ط��ول��ة ك��أس
العالم
على خ�لاف ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،يشغل
«امل � � ��ون � � ��دي � � ��ال» ت� �ف� �ك� �ي ��ر ال � �ج� ��زائ� ��ري �ي�ن
واه� �ت� �م ��ام� �ه ��م ه � ��ذه ال� �س� �ن ��ة .ف �ث �م��ة م��ا
ي�ع�ن�ي�ه��م ه��ذه امل ��رة :امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
وال � �ع ��رب ��ي ال ��وح� �ي ��د ال� � ��ذي ت ��أه ��ل إل ��ى
بطولة كأس العالم .يترقبون أخباره،
متأرجحني ب�ين ش�ع��وري��ن متناقضني:
الفرح بالتأهل والخوف من الهزيمة.

موسم العودة
إلى الجزائر هذا الصيف
سيشهد ازدحامًا كبيرًا

(أنور جابر)

«عم» حسني والفوتبول
ّ
القاهرة ــ آدم يس مكيوي

واق� ��ع ك ��رة ال �ق��دم ف��ي م �ص��ر ب �ع��د ال� �ث ��ورة ش��دي��د
الهشاشة .لدينا دوري فقد ع� ٌ
�دد ال ب��أس ب��ه من
م�ش�ج�ع��ي ال �ك ��رة االه �ت �م��ام ب ��ه ،إل ��ى ك ��أس ع��ال��م
جديدة من دون الفريق املصري .لدينا آمال ّ
تتبدد
ف��ي ك��ل دورة م�ن��ذ امل �ش��ارك��ة األخ �ي��رة ف��ي ،1990
ف�ي�ص��اب امل�ش�ج�ع��ون امل�ص��ري��ون ب�ح��ال��ة «إح�ب��اط
دوري» ت �ت �ك��رر ك ��ل أرب � ��ع س � �ن� ��وات .ي �ت ��ذك ��رون،
بأسىّ ،
كمًا كبيرًا من الفرص الضائعة ،والكرات
الطائشة ،والعارضة التي حرمتهم من الصعود.
ّ
تحول العبون مثل مجدي طلبة ومحمد عمارة
وطارق السعيد إلى أبطال «سيزيفيني» يحملون
ُ
وزرًا أب��دي��ًا ك�ل�م��ا أت ��ي ذك ��ر ال�ت�ص�ف�ي��ات امل��ؤه�ل��ة
ُ
ّ
لكأس العالم ،فتصب عليهم اللعنات .وتفاقمت
ّ
امل�ع�ض�ل��ة ب�ع��دم��ا «ت �س��ي��دت» م�ص��ر أف��ري�ق�ي��ا في
البطولة القارية ،وحصد ناديا األهلي والزمالك
معظم البطوالت االفريقية ،بينما يعجز املنتخب

الوطني عن الوصول الى كأس العالم في خمس
م �ح��اوالت متتالية ،وك��ل م��رة تلي األم��ر فاجعة
ّ
كالسيكية.
م�ن��ذ ث��ورة  1952وك��رة ال �ق��دم ف��ي م�ص��ر تمشي
ج �ن �ب��ًا إل ��ى ج �ن��ب م ��ع ال �س �ي��اس��ة .ول �ل �م �ن��اس �ب��ة،
تجري األمور بالطريقة عينها في دول كثيرة،
لكن األم��ر تعاظم كثيرًا ف��ي ف�ت��رة حكم م�ب��ارك.
ق� � ّ�دم األخ� �ي ��ر ن �ف �س��ه ل �ل �ش �ع��ب ك��رئ �ي��س ري��اض��ي
ي�ل�ع��ب ال �ـ «س �ك��واش» ،وس�ل��ط ال �ض��وء االع�لام��ي
ّ
تحول
على هذه الرياضة ،وعلى أبطالها ،حتى
ب�ع�ض�ه��م ،م�ث��ل أح�م��د ب ��رادة ،ال��ى ن�ج��م مجتمع
على غير العادة.
إذ ي�س�ت��أث��ر الع �ب��و ك ��رة ال �ق��دم ف��ي م �ص��ر ب�ه��ذه
ً
امل� �ي ��زة ع� � ��ادة .أب� �ن ��اء م� �ب ��ارك ،ب� ��دوره� ��م ،ق��دم��وا
أن�ف�س�ه��م ،م�ن��ذ ظ�ه��وره��م ،ع�ل��ى أن�ه��م م��ن محبي
ك� ��رة ال � �ق ��دم .وك ��ان ��ت ت �ق ��ام دورات رم �ض��ان �ي��ة،
ُي �ح �ش��د ل �ه��ا ع ��دد ال ب ��أس ب��ه م��ن ن �ج��وم ال �ك��رة
ال �ق��دام��ى وال� �ج ��دد ،وي �ق��ود ف�ي�ه��ا ج �م��ال وع�ل�اء

ال �ك��ل ه �ن��اك ي��رس��م س �ي �ن��اري��و م�س�ي��رة
منتخبه على مزاجه .يشغلهم الحديث
عن التشكيلة الوطنية وأداء الالعبني
ف��ي آخ��ر م �ب��اراة ّ
ودي��ة ل�ه��م .وق��د يطول
ال � �ح� ��دي� ��ث ل� �ي ��دخ ��ل ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ،ك ��أن
ً
ي �ت �ح��دث��وا م �ث�لا ع��ن أس �ب��اب اس�ت�ب�ع��اد
ال�ل�اع ��ب ع � ��دالن ق� ��دي� ��ورة أو ع� ��دم ض��م
حارس املنتخب الوطني سابقا فوزي
شاوشي إلى التشكيلة .مع ذلك ،يبقى
ال �ق��اس��م امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ت �ل��ك األح ��ادي ��ث
ه ��و ح �ل��م ال �ت��أه��ل إل� ��ى أدوار م�ت�ق��دم��ة
ّ
م��ن البطولة ،الس�ت��رج��اع ال�ف��رح املعلق
ه �ن ��اك ،ب �س �ب��ب ال �ض �ي��ق ال� ��ذي ت�ص�ن�ع��ه
السياسة.
ت�ع��د ال��راي��ة ال�ج��زائ��ري��ة ال��راي��ة العربية
ال��وح�ي��دة ف��ي امل��ون��دي��ال ال�ح��ال��ي ،وم��ن

ف��ري��ق «ال�ص�ق��ور» ال��ذي ك��ان ينتزع دائ�م��ًا كأس
ال �ب �ط��ول��ة! ه �ك��ذا ،أل ��ف ال�ش�ع��ب امل �ص��ري وج�ه��ي
جمال وعالء في املقصورة الرئيسية .يشاهدان
وس��ط الجماهير العديد من املباريات الهامة.
وي �ت��ذك��ر ال �ش �ع��ب ،ط �ب �ع��ًا ،ق�ب�ل��ة س� ��وزان م �ب��ارك
املفاجئة لزوجها «ع�ل��ى ال �ه��واء» ،عندما أح��رز
أبو تريكة هدف مصر في نهائي كأس أفريقيا
في .2006
ربما ،لو وصلت مصر إلى نهائيات لكأس العالم
 ،2010ما ك��ان السخط الشعبي ليزداد على «آل
مبارك» الذين دعموا الكرة الى أقصى حد للتأثير
على الجموع .هذه نظرية يتداولها كثيرون في
مصر ،وال عجب أن يقف معظم العبي الكرة في
صف مبارك خ�لال ال�ث��ورة ،وأن تستميت وجوه
م �ث��ل ح �س��ن ش �ح��ات��ه م � ��درب امل �ن �ت �خ��ب ،وح �س��ام
وشقيقه إبراهيم حسن ،وأحمد شوبير الالعب
السابق واإلع�لام��ي الحالي ،إضافة إل��ى آخرين،
ف ��ي ال ��دف ��اع امل �ح �م��وم ع ��ن م �ب ��ارك ق �ب��ل س�ق��وط��ه.

ال �ط �ب �ي �ع ��ي أن ت� �ج ��ده ��ا أي� �ن� �م ��ا ت��ول��ي
وجهك في الجزائر ،إما على الشرفات
أو في السيارات وحتى على القمصان
واألوشحة.
هو عرس الجزائر الذي بدأ باكرًا ،حيث
ت��زي �ن��ت ال� �ع ��رب ��ات امل �ت �ن �ق �ل��ة ب ��ال ��راي ��ات
الوطنية والقبعات و«األك�س�س��وارات»
وص� ��ور ال�لاع �ب�ين واألق� � ��راص امل��دم �ج��ة
�ان ول � � � ��دت م � ��ع ت� ��أه� ��ل امل� �ن� �ت� �خ ��ب،
ألغ� � � � � ٍ
وخ � � �ص � ��وص� � ��ًا ف � � ��ي ح � � ��ي ب � � � ��اب ال � � � ��واد
ال �ش �ع �ب ��ي .ال� �ح ��ي ال� � ��ذي ف� ��ارق� ��ه ال �ن ��وم
م �ن��ذ م ��دة .أي �ن �م��ا ول �ي��ت وج �ه��ك ه �ن��اك،
فستجد شاشة عمالقة تبث على مدار
ال �س��اع��ة أغ ��ان ��ي وط �ن �ي��ة ول � �ق� ��اء ات م��ع
ال�لاع�ب�ين وم�ش��اه��د م��ن ال�ت��دري�ب��ات في
امل �ع �س �ك��رات ال��ري��اض �ي��ة .وس �ت �ج��د م��ن
ي�ه�ت��ف دائ �م��ًا ب��أس�م��اء الع �ب�ين صنعوا
ف��رح��ة ال�ف��وز ك��إس�لام سليماني وه�لال
س � ��ودان � ��ي وس� �ف� �ي ��ر س �ل �ي �ط ��ي ت� ��اي� ��در.
وب�ين ه��ذه اللقطات ،ستسمع التعليق
الشهير «وان تو ثري فيفا ال لجيري».
وال يمكن أن ننسى املوضة التي حلت
ع �ل��ى ح�ي�ن غ �ف �ل��ة ه� ��ذا ال �ص �ي ��ف ،ح�ي��ث
ص��ار ال�ن��اس متشابهني بلباسهم في
معظم ال �ش��وارع ،وب�ت�س��ري�ح��ات الشعر
التي تشبه تسريحات الالعبني.
ل�ي��س ف��ي ق�ل��ب ال�ج��زائ��ر وح��ده��ا تجري
ّ
االح � �ت � �ف� ��االت ،ف� �ت ��أه ��ل «ال� �خ� �ض ��ر» إل��ى
ال �ح��دث ال �ع��امل��ي وج ��د ص ��دى م�ض��اع�ف��ًا
وس��ط الجالية ال�ج��زائ��ري��ة ف��ي ال�خ��ارج.
ك �م��ا أن م ��وس ��م ال � �ع� ��ودة إل� ��ى ال �ج��زائ��ر
ه��ذا ال�ص�ي��ف سيشهد ازدح��ام��ًا كبيرًا،
بعدما قرر كثير من املهاجرين متابعة
امل ��ون ��دي ��ال ف ��ي ب �ل��ده��م األص� �ل ��ي ،ال ��ذي
س �ي �ش �ه��د أك �ب��ر «ت �ظ ��اه ��رة ف � ��رح» خ�لال
الشهر الجاري.
ت��زام��ن العطلة الصيفية م��ع امل��ون��دي��ال
وق� � � ��دوم ش� �ه ��ر رم� � �ض � ��ان ،ف� �ت ��ح امل� �ج ��ال
ب��اك�رًا أم��ام ع��ودة امل�ه��اج��ري��ن ،ف��األج��واء
التي عرفتها الجزائر أثناء التصفيات
امل��ؤه �ل��ة ل �ك ��أس ال� �ع ��ال ��م ،واالح� �ت� �ف ��االت
الكبيرة التي شهدتها مختلف الواليات
عقب لقاء بوركينافاسو ،أسالت لعاب
املهاجرين الذين اشتاقوا إلى مثل هذه
األفراح.
ل�ك��ل ه ��ذا ،ق ��رروا ه��ذا ال�ص�ي��ف ال �ع��ودة
إل��ى ال�ب�ل��د ل�ع�ي��ش ال �ف��رح ع�ل��ى أرض�ه��م
لوقت قصير.
ولو
ٍ

واستمر هؤالء في «جوقة منتظمة» بعد الثورة،
في الدفاع عن املجلس العسكري الذي قاد البالد
ق�ب��ل ت��ول��ى م�ح�م��د م��رس��ي ال �ح �ك��م .اع �ت��اد الع�ب��و
الكرة في مصر أن يعيشوا مستظلني بالسلطة،
مرتبطني معها بشبكة ع�لاق��ات و«ت��رب�ي�ط��ات»،
ومصالح ومصاهرات ال تنفصم عراها بسهولة.
ال��وض��ع ال �ك ��روي ف��ي م �ص��ر ،م��ع اق �ت ��راب مشهد
كأس العالم الكرنفالي البديع في البرازيل ،يبدو
حزينًا.
ك� ��ال � �ع� ��ادة س �ي �ج �ل ��س امل � �ص� ��ري� ��ون ف � ��ي م �ق��اع��د
املتفرجني وسيكتفي بعض الالعبني باملشاركة
ف��ي «إس�ت��دي��وه��ات» التحليل ال��ري��اض��ي .الشيء
امل ��ؤك ��د ،ه��و أن «ال �ق �ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة» ال�ح��ال�ي��ة
مل� �ص ��ر ،ذات ال �خ �ل �ف� ّ�ي��ة ال �ع �س �ك� ّ
�ري��ة امل �ن �ض �ب �ط��ة،
س�ت�ح��اول أن تلملم أوراق ال �ك��رة امل�ب�ع�ث��رة على
األرض� �ي ��ة ال� �خ� �ض ��راء ،وس �ت �ع �ي��د إن� �ت ��اج م ��ا ك��ان
يفعله نظام مبارك من استخدام للكرة في جلب
شعبية الجماهير .موعدنا في روسيا .2018

