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رياضة

الكرة اإليطالية

ٌ
زمن آخر
يوفنتوس  xنابولي :عداء تاريخي من ٍ
لطالما حملت مباريات كرة القدم أبعادًا
ّ
ّ
الرياضية لها .لذا ،كثيرًا
األهمية
تتخطى
ما نرى مدرجات مالعبها تعكس ما يجري
خــارج المستطيل األخـضــر .فــي ّإيطاليا ال
تختلف األمور كثيرًا ،إذ عندما يتعلق األمر
بيوفنتوس ونابولي تحديدًا ،كثيرة هي
يتم استحضارهاٌ .
األمور التي ّ
أمور خارجة
عــن إط ــار ّ كــرة ال ـقــدم تعكس حقيقة
صراع يتخطى الساحرة المستديرة
ٍ
نابولي ــ محمد خليل
ه ـ ــو مـ ـلـ ـع ــب «س ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــاول ـ ـ ــو» ،وه ــي
مواجهة نابولي ويوفنتوس في عام
 .٢٠١١عامذاك ،كانت إيطاليا تحتفل
ٌ
بالذكرى الـ  150على ِوحدتهاِ .وحدة
ل ــم ي ـن ـ َـس ألـ ـت ــراس نــابــولــي الـتـعـلـيــق
ع ـل ـي ـه ــا عـ ـل ــى ط ــري ـق ـت ـه ــم الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة،
فرفعوا الفتتني للترحيب بخصمهم
ال ـق ــادم مــن مــديـنــة تــوري ـنــو ،عاصمة
إقـلـيــم «بـيـيـمــونـتــي» ،وك ـت ـبــواّ :
«أيـهــا
ّ
«البييمونتي» ،نصف الفرنسي ،كنت
غارقًا في الديون والنفقات وأصبحت
ً
رج ـ ــا ذا سـ ـي ــادة ع ـبــر س ــرق ــة أمـ ــوال
ن ــاب ــول ــي» .وأضـ ــافـ ــوا:٢٠١١-١٨٦١« :
نـحــن عــاصـمــة الـفـخــر وأن ـتــم عاصمة
الصعوبات».
بهاتني العبارتني ،إضافة إلى رفعهم
أعالم مملكة الجنوب سابقًا واملعروفة
الصقلي ْ
ّ
تي» ،استقبلوا
باسم «مملكة
من يعتبرونه ّ
عدوهم التاريخيّ.
هــم اخ ـت ّــاروا ذك ــرى الــوحــدة تحديدًا،
مل ـ ــا تـ ـم ــثـ ـل ــه م ـ ــن رم ـ ــزي ـ ــة ف ـ ــي ت ــاري ــخ
املــدي ـنــة ،إذ قـبــل أك ـثــر مــن  ١٥٠عــامــا،
كــانــت نــابــولــي عــاصـمــة تـلــك اململكة
ّ
ّ
والغنية ،صاحبة ثالث أقوى
القوية
اق ـت ـصــاد فــي أوروب ـ ــا بـعــد بريطانيا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا .وق ـ ـ ـتـ ـ ــذاك ،ك ــان ــت امل ــدي ـن ــة
تـعـيــش أب ـهــى ّأي ــام ـه ــا ،ف ــي ح ــن كــان
نـظــراؤهــا فــي الـشـمــال ،وعـلــى رأسهم
تــوريـنــوُ ،يـعــانــون مـشــاكــل عـلــى كافة
األص ـ ـعـ ــدة .الحـ ـق ــا ،وبــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ّ
بريطانيا وفــرنـســا ،شـ ًـن الشماليون
ً
حملة عسكرية مفاجئة على اململكة
لتسقط مدن الجنوب تباعًا ،وآخرها
الـ ـع ــاصـ ـم ــة نـ ــابـ ــولـ ــي ال ـ ـتـ ــي ق ــاوم ــت
ب ـشــراســة ،ولـيـسـقــط مـعـهــا أي ـضــا ما
ُيقارب مليون ضحية.
م ــع انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـح ــرب وإعـ ـ ـ ــان وح ــدة
إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا ،فـ ـق ــد ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب أه ـم ـ ّي ـت ــه
وخسر مكانته االقتصادية وتفشت

ّ
والندية (أرشيف)
تحفل مباريات يوفنتوس ونابولي بالشراسة

فيه البطالة وهــاجــر أب ـنــاؤه ،والحقًا
ـاث م ــن مــدنــه
ت ـمــركــزت املــاف ـيــا ف ــي ثـ ـ ٍ
ال ــرئـ ـيـ ـس ـ ّـي ــة ،وب ـ ـ ــات ت ــاب ـع ــا ل ـل ـش ـمــال
الـ ــذي ان ـت ـعــش وأص ـب ــح أك ـث ــر أهـمـ ّـيــة
الثقل االقتصادي .أما نابولي
ومركز
ُ
فـ ُـهـ ّـمـشــت ون ـه ـبــت أمـ ــوال مـصــارفـهــا،
بـيـنـمــا ت ـ ّـم إعـ ــان تــوري ـنــو كعاصمة
إلي ـط ــال ـي ــا امل ـ ــوح ـ ــدة .ه ـ ــذه األح ـ ـ ــداث
الـتــاريـخـ ّـيــة الـتــي اسـتــذكــرهــا ألـتــراس
ُ
نــابــولــي ،تـعـتـبــر أح ــد أس ـبــاب الـعــداء
ت ـ ـجـ ــاه م ــديـ ـن ــة تّـ ــوري ـ ـنـ ــو وف ــري ـق ـه ــا
ي ــوف ـن ـت ــوس ،ل ـكــن ـهــا ل ـي ـســت ال ـس ـبــب

ّ
حين يتعلق األمر
بالشمال والجنوب تثار
الحساسيات المناطقية

ّ
الــوحـيــد ،فهناك مــن ُيـفــضـ ّـل التعامل
مــع كــرة الـقــدم كرياضة بغض النظر
ع ــن الـسـيــاســة وال ـت ــاري ــخ ،لـكــن حتى
ه ــؤالء يـعـتـبــرون «ال ـي ــوف ــي» عـ ّ
ـدوهــم
الكروي األول.
أم ــا ال ـس ــؤال امل ـط ــروح ،ل ـ َـم يوفنتوس
ت ـح ــدي ـدًا ول ـي ــس أحـ ــد ق ـط ـبــي مــديـنــة
مـيــانــو أو الـعــاصـمــة روم ــا؟ اإلجــابــة
بـسـيـطــةُ :يـعـتـبــر فــريــق نــابــولــي كبير
الـ ـجـ ـن ــوب ف ـي ـم ــا يـ ـت ـ ّ
ـزع ــم يــوف ـن ـتــوس
ّ
أن ــدي ــة ال ـش ـم ــال .وح ــن يـتـعــلــق األم ــر
بـ ـم ــوض ــوع الـ ـشـ ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب فــي

إيطاليا ،تصبح األمــور أكثر سخونة
وإث ــارة للحساسيات املناطقية .لــذا،
لـطــا ّملــا حـفـلــت مــواجـهـتـهـمــا بــالـنـ ّـديــة
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــرٌ ع ــن ال ـ ـفـ ــوارق ال ـف ـنـ ّـيــة.
ه ـ ــذه ال ـ ـ ـفـ ـ ــوارق اخ ـت ـف ــت مـ ــع وصـ ــول
«األس ـ ـ ـطـ ـ ــورة» األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغــو
أرم ــان ــدو م ــارادون ــا ،فـ ّـأصـبــح نابولي
رقـمــا صعبًا تطمح كــافــة األنــديــة إلى
إطــاح ـتــه ،وف ــي مـقــدمـتـهــم يوفنتوس
بقيادة «أسطورته» الفرنسي ميشال
بالتيني.
الحـ ـق ــا ،م ــع رح ـي ــل «ال ــول ــد الــذه ـبــي»
وإف ـ ــاس ن ــاب ــول ــي ،خ ـفــت ب ــري ــق هــذه
الثنائية لتعود وتشتعل مــن جديد
مع عودة الفريق االزرق إلى الواجهة
ٌ
ف ــي االعـ ـ ــوام االخـ ـي ــرة .ع ـ ــودة عكست
ّ
أن الـ ـ ـع ـ ــداء ال ي ـ ـ ــزال م ـ ــوج ـ ــودًا .فـفــي
عاصمة الجنوب ،تستطيع مالحظة
مــدى كــره يــوفـنـتــوس .هـنــا ،كثيرًا ما
ت ـع ــرض ــت حــاف ـل ـت ـهــم ل ــاعـ ـت ــداء ،كـمــا
أنــه فــي بعض املـتــاجــر ،يمكنك شــراء
أكياس للنفايات تحمل ألوان وشعار
«الـ ـسـ ـ ًي ــدة الـ ـعـ ـج ــوز» .وقـ ــد ت ـص ــادف
ص ـب ـيــة ي ـم ــارس ــون الـ ـك ــرة ويـطـلـقــون
هـ ـت ــاف ــا م ـ ـعـ ــاديـ ــا لـ ـي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ع ـنــد
تسجيل األهداف.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي شـ ـم ــال ــي غـ ــربـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا،
فـجـمـهــور الـفــريــق األسـ ــود واألب ـيــض
ّ
ُيبادلهم العداء ذاته مغلفًا بالسخرية
ّ
الفوقية والعنصرية ،وهو
والـنـظــرة
مـ ــا ُيـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـح ـس ــاس ـي ــة والـ ـك ــره
املــوجــوديــن ،اذ إضــافــة إلــى ترديدهم
لهتافات يدعون فيها بركان نابولي
«فيزوف» إلى االنفجار وغسل املدينة
بح َم ِمه ،لطاملا رفعوا الفتات مكتوب
ِ
ً
عليها «أه ــا بكم فــي إيطاليا» .وفي
احـ ــدى امل ـ ــرات رف ــع أح ــد جـمــاهـيــرهــم
كـيـســا م ــن ال ـق ـمــامــة م ــع ع ـب ــارة «وق ــع
ّ
من حافلتكم» في تهكم على مشكلة
الـنـفــايــات الـتــي عــانــت منها نــابــولــي.
وأخـ ـيـ ـرًا ،خ ــال مــواج ـهــة يــوفـنـتــوس
وب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي في
دوري األبطالّ ،
ٌ
مكتوب
تم رفع الفتة
عليها «نابولي كوليرا».
ت ـخ ـت ـل ــف ح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ـف ــريـ ـق ــن فــي
مواجهة الليلة على صعيد النتيجة
بـعــدمــا حـســم «ال ـيــوفــي» ال ـل ـقــب ،لكن
ّ
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ال تـ ـه ــت ــم كـ ـثـ ـيـ ـرًا ب ـه ــذه
ّ
الـتـفــاصـيــل ،فـهــي تبحث عــمــا يشفي
غ ـل ـي ـل ـهــا .ف ـف ــي ح ــن ي ــري ــد مـشـ ّـجـعــو
ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس فـ ـ ـ ـ ـ ــوزًا يـ ـ ـك ـ ـ ّـرس ـ ــون ب ــه
ّ
وعلو كعبهم على ّ
ّ
عدوهم
«فوقيتهم»
ّ
ال ـج ـن ــوب ــي ،ي ــرغ ــب ال ـنــابــول ـي ـتــان في
انتصار في مـبــاراة الكبرياء
تحقيق
ّ ٍ
ورد االعتبار التي تتجدد
والتاريخ
في كل موسم.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )38

إسبانيا (المرحلة )38

إيطاليا (المرحلة )37

ألمانيا (المرحلة )34

فرنسا (المرحلة )38

 األحد:أرسنال  -وست برومتش ألبيون ()17.00
أستون فيال  -بيرنلي ()17.00
تشلسي  -سندرالند ()17.00
إفرتون  -توتنهام ()17.00
مانشستر سيتي  -ساوثمبتون ()17.00
نيوكاسل يونايتد  -وســت هــام يونايتد
()17.00
لـيـسـتــر سـيـتــي  -كــوي ـنــز بـ ــارك ريـنـجــرز
()17.00
ك ــري ـس ـت ــال بـ ـ ــاالس  -س ــوان ـس ــي سـيـتــي
()17.00
ستوك سيتي  -ليفربول ()17.00
هال سيتي  -مانشستر يونايتد ()17.00

 السبت:ليفانتي  -إلتشي ()17.30
أتلتيك بلباو  -فياريال ()19.30
ب ــرشـ ـل ــون ــة  -ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو ال ك ــورونـ ـي ــا
()19.30
سلتا فيغو  -إسبانيول ()19.30
ملقة  -إشبيلية ()19.30
رايو فاييكانو  -ريال سوسييداد ()19.30
أمليريا  -فالنسيا ()19.30
إيبار  -قرطبة ()19.30
غرناطة  -اتلتيكو مدريد ()19.30
ريال مدريد  -خيتافي ()21.30

 السبت:يوفنتوس  -نابولي ()19.00
جنوى  -إنتر ميالنو ()21.45

 السبت:بايرن ميونيخ  -ماينتس ()16.30
ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد  -فـ ـي ــردر بــريـمــن
()16.30
بــوروسـيــا مونشنغالدباخ  -أوغـسـبــورغ
()16.30
هامبورغ  -شالكه ()16.30
هانوفر  -فرايبورغ ()16.30
إينتراخت فرانكفورت  -باير ليفركوزن
()16.30
كولن  -فولسبورغ ()16.30
هوفنهايم  -هيرتا برلني ()16.30
بادربورن  -شتوتغارت ()16.30

 السبت:بوردو  -مونبلييه ()22.00
لنس  -نانت ()22.00
مرسيليا  -باستيا ()22.00
باريس سان جيرمان  -ريمس ()22.00
رين  -ليون ()22.00
ميتز  -ليل ()22.00
تولوز  -نيس ()22.00
سانت إتيان  -غانغان ()22.00
كاين  -إيفيان ()22.00
لوريان  -موناكو ()22.00

 األحد:إمبولي  -سمبدوريا ()13.30
كييفو  -أتالنتا ()16.00
بارما  -فيرونا ()16.00
أودينيزي  -ساسوولو ()16.00
باليرمو  -فيورنتينا ()16.00
تشيزنيا  -كالياري ()16.00
ميالن  -تورينو ()21.45
 االثنني:التسيو  -روما ()19.00

تقارير أخرى
على موقعنا

