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رياضة

رحيل

محمد علي كالي :اإلنسانية في مالكم
محمد عـلــي ك ــاي ي ـفــارق الـحـيــاة عن
مجيدة من تاريخ هذا
 74عامًا .صفحة ُ
المالكم األسطوري تطوى ،بعد أن كان
فيها األيقونة والـقــدوة والــرمــز المؤثر
ع ـلــى ال ـص ـعــد الــريــاض ـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والسياسية ،خائضًا معارك كثيرة خارج
الـحـلـبــات جعلت م ـنــه ،وال تـ ــزال ،ملهمًا
لكثيرين حول العالم
حسن زين الدين
"أنا أميركا .أنا هذا الجزء من البالد
الذي ال تريدون معرفته .لكن ّ
تعودوا
ّ
علي :أسود ،واثق من نفسي وجريء".
هذه الجملة وحدها تحكي عن محمد
عـلــي ك ــاي املــاكــم األس ـط ــوري الــذي
ت ـخ ـطــى ع ــال ــم ال ــري ــاض ــة إلـ ــى ال ـعــالــم
األوسـ ـ ـ ــع ،إلـ ــى اإلن ـس ــان ـي ــة ال ــراف ـض ــة
لـلـتـمـيـيــز ب ــن ال ـب ـشــر وال ـبــاح ـثــة عن
العدالة ،إلى الشخصية املتمردة على
كلمة الظلم.
مـحـمــد ع ـلــي ك ــاي ص ــاح ــب الـحــركــة
ال ــرشـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ي ـت ـم ـي ــز ب ـهــا
ع ـل ــى ال ـح ـل ـبــة وال ـق ـب ـض ــة ال ـحــديــديــة
ال ـت ــي ك ــان ــت تـطـيــح ال ـخ ـصــوم أرض ــا
ً
وجـعـلــت مـنــه بـطــا عــاملـيــا أسـطــوريــا
في الستينيات والسبعينيات عرف
كيف يكتسب شعبيته حــول العالم،
لـيــس فـقــط مــن خ ــال مــا ك ــان يــؤديــه
ع ـل ــى ال ـح ـل ـب ــة ،ب ــل خ ــارجـ ـه ــا ،ه ـنــاك
حيث كانت حلبته األوســع ونزاالته
األشــرس لنصرة املستضعفني ،بدءًا
مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ج ـل ــدت ــه إل ـ ــى كـ ــل م ـظ ـلــوم
صاحب حق.
ك ـث ـي ــرة هـ ــي املـ ـحـ ـط ــات الـ ـت ــي تـحـكــي
عـ ــن م ـح ـم ــد عـ ـل ــي كـ ـ ــاي األس ـ ـطـ ــورة
واألي ـق ــون ــة والـ ـق ــدوة وال ــرم ــز واملـلـهــم
املـ ـ ــؤثـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـص ـ ـعـ ــد ال ــري ــاضـ ـي ــة
واالجتماعية والسياسية.
واستمد محمد علي كالي شخصيته
الثائرة من مدينته لويزفيل في والية
كنتاكي التي كانت تختصر أميركا
فـ ــي األرب ـع ـي ـن ـي ــات وال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
املنقسمة بــن الـبـيــض وال ـس ــود ،بني
األغ ـن ـيــاء وال ـف ـقــراء ،وال ـتــي ول ــد فيها
بأحد املـنــازل املتواضعة فــي يــوم 17
كانون الثاني عام .1942
ك ـب ــر م ـح ـمــد ع ـل ــي الـ ـ ــذي كـ ــان يـحـمــل
حينها اســم كاسيوس كــاي فــي ظل
هذا الواقع املرير املنطلق من التمييز
ال ـع ـن ـص ــري ،وه ـ ــذا م ــا كـ ــان يـنـعـكــس
ً
نضاال في شخصيته أكثر فأكثر في
الوقت الذي كان يكبر نجمه وتتسلط

فارق محمد علي كالي الحياة عن  74عامًا (أرشيف)

عليه األض ــواء مــع إطاحته الخصوم
بالضربات القاضية.
وفـ ــي مـنـتـصــف ال ـس ـت ـي ـن ـيــات اعـتـنــق
ك ـ ـ ــاي ال ـ ــدي ـ ــن اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـي ـش ـت ـهــر
بــاســم مـحـمــد ع ـلــي ،وزادت شعبيته
بـعــد بـنــائــه عــاقــة صــداقــة متينة مع
مالكولم إكس ،لينخرط في حركة "أمة
اإلســام" التي كانت تناضل من أجل
حرية الـســود فــي ظــل الـصــراع القوي
الــذي كــان قائمًا حينها في الواليات
املتحدة بمطالبة السود بحقوقهم.
ويـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــان رانـ ـ ــدي روب ــرت ــس
وجوني سميث في كتابهما "األخوة
ف ــي الـ ـ ــدم" ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ــن االث ـن ــن:
"تحت إرشادات مالكولم ظهر محمد
علي في الساحة العاملية كرمز للفخر
للسود وللحرية للسود".
ه ــذه الـعــاملـيــة اكـتـسـبـهــا ك ــاي أكـثــر،

ّ
شكل كالي
األسطورة واأليقونة
والقدوة والرمز
والملهم لكثيرين
ً
فضال عن نزاالته على الحلبات ،من
خ ــال وقــوفــه إل ــى جــانــب الـكـثـيــر من
الـقـضــايــا املـحـقــة ح ــول ال ـعــالــم ال ــذي
زار العديد مــن بلدانه ،وتحديدًا من
خ ــال رف ـضــه االن ـخ ــراط فــي الجيش
األميركي للقتال فــي فييتنام ،حيث

ُحـكــم عليه بالسجن خـمــس سـنــوات
ق ـب ــل أن ت ـب ـطــل امل ـح َـك ـمــة األم ـيــرك ـيــة
الـعـلـيــا الـحـكــم وي ــوق ــف ثــاثــة أع ــوام
ُ
وي ـج ـ َّـرد مــن لـقــب بـطــل الـعــالــم ،حيث
ي ـقــول مـحـمــد ع ـلــي ع ــن ه ــذه املـحـطــة
امل ـض ـي ـئــة ف ــي ح ـي ــات ــه" :مـ ـش ــاع ــري ال
ت ـس ـمــح ل ــي ب ــال ــذه ــاب ل ـق ـتــل إخــوتــي
حـيــث األش ـخ ــاص ال ـف ـقــراء الـغــارقــون
ف ــي ال ــوح ــل م ــن أج ــل أم ـيــركــا الـقــويــة
وال ـك ـب ـيــرة .ملـ ــاذا أقـتـلـهــم؟ ل ــم يـقــولــوا
لي يومًا زنجي ،ولم يسحلوني ،ولم
يـفـلـتــوا ع ـلـ ّـي ال ـك ــاب .كـيــف يمكنني
أن أق ـتــل ه ــؤالء األش ـخ ــاص الـفـقــراء؟
ضعوني في السجن".
هذا بعض من محمد علي كالي الذي
خاض صراعًا لفترة طويلة من حياته
مع مرض الشلل الرعاش "باركنسون"
قبل أن يفارق الحياة ،والذي ال تكفي

الكلمات للحديث عن إنسانيته قبل
براعته في املالكمة املفروغ منها ،وهو
الــذي تــروي سيرته عنه أنــه فــي أحد
األيام عام  1981أنقذ أحد األشخاص
من االنتحار في لوس أنجلس عندما
كــان يستعد لــرمــي نفسه مــن الطبقة
التاسعة ألحــد املـبــانــي ،فتوجه إليه
كالي الذي كان يمر صدفة في املكان
ً
بعد أن عجزت الشرطة عن ثنيه قائال
ل ــه" :أنـ ــا أخ ـ ــوك ،س ــأس ــاع ــدك" ،لـيـقــول
بعدها" :إنقاذ حياة إنسان أهــم لدي
من أي لقب".
بالفعل ،كــان الـجــانــب اإلنـســانــي هو
ال ـط ــاغ ــي ف ــي ش ـخ ـص ـيــة هـ ــذا الـبـطــل
ال ـك ـب ـي ــر ،رغ ـ ــم أن امل ــاكـ ـم ــة تـشـتـهــر
ب ـكــون ـهــا ري ــاض ــة ع ـن ـي ـفــة ،وهـ ـ ــذا مــا
س ـت ـح ـت ـفــظ ب ــه ذاك ـ ـ ــرة م ـح ـب ـيــه ،وم ــا
أكثرهم!

كوبا أميركا 2016

تعادل البرازيل وخسارة الواليات المتحدة في انطالق «كوبا أميركا»

رودريغيز
يتوجه
لتسجيل
الهدف الثاني
من ركلة جزاء
(أ ف ب)

ح ـ ـقـ ــق مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل بـ ــدايـ ــة
مخيبة لــه ولجماهيره ،فــي بطولة
"ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا" ال ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،حـيــث سـقــط في
ف ــخ ال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي م ــع مـنـتـخــب
اإلك ـ ــوادور  ،0-0فــي الـجــولــة األول ــى
من منافسات املجموعة الثانية.
وك ـ ــان املـ ـ ــدرب ال ـب ــرازي ـل ــي ك ــارل ــوس
دونغا ينتظر في غياب نيمار الكثير
من العب ليفربول فيليبي كوتينيو
والعب باريس سان جيرمان لوكاس
م ـ ــورا ال ـ ــذي اس ـت ــدع ــي ف ــي الـلـحـظــة
األخ ـيــرة بعد االنـسـحــابــات الكثيرة
ب ــداع ــي االص ــاب ــة ل ـكــن مـحــاولـتـهـمــا
باء ت بالفشل بعد سلسلة هجمات
متتالية.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،وبــرغــم نــزول

ال ـ ــواع ـ ــد غ ــاب ــريـ ـي ــل ،فـ ـق ــد امل ـن ـت ـخــب
ال ـبــرازي ـلــي ال ـبــريــق ال ــذي ظ ـهــر فيه
خــال الـشــوط االول ،وك ــان بمقدور
اإلكـ ـ ـ ــوادور أن ت ـن ـهــي ال ـن ـت ـي ـجــة فــي
مصلحتها عـنــدمــا ارت ـكــب أليسون
ً
ً
خ ـط ــأ ق ــات ــا ال ـ ــذي حـ ــول الـ ـك ــرة مــن
تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدة مـ ـيـ ـل ــر بـ ـ ـ ــوالنـ ـ ـ ــوس الـ ــى
داخ ــل م ــرم ــاه ،لـكــن الـحـكــم املـســاعــد
رأى أن ـهــا خــرجــت قـبــل ان يلمسها
الحارس البرازيلي وســط احتجاج
املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادوري وال ــاعـ ـب ــن
االحتياطيني.
وب ــات ــت ال ـب ــرازي ــل ف ــي م ــوق ــف حــرج
نـسـبـيــا ،إذ يتعني عليها ال ـفــوز في
امل ـب ــارات ــن املـقـبـلـتــن وأوالهـ ـم ــا في
الجولة الثانية على هاييتي ،التي
خ ـس ــرت أمـ ــام ال ـب ـي ــرو ب ـه ــدف يـتـيــم

سجله باولو غيريرو (.)61
وفي املجموعة األولى ،نجح منتخب
كــولــومـبـيــا بــالـتـغـلــب ع ـلــى منتخب
الواليات املتحدة البلد املستضيف
 0-2فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة االف ـت ـت ــاح ـي ــة مــن
البطولة.
واحـتــاجــت كولومبيا إلــى  8دقائق
فقط إلحداث صدمة أولى بالجمهور
االميركي الذي قارب  67500متفرج
مألوا مدرجات امللعب ،حيث سجل
العب ميالن كريستيان زاباتا هدف
االف ـت ـتــاح مــن ك ــرة "ط ــائ ــرة" بطريقة
اكروباتية رفعها ادوين كاردونا من
رك ـلــة رك ـن ـيــة .وس ـي ـطــرت كــولــومـبـيــا
التي بلغت ربع نهائي نسخة 2015
فــي تـشـيـلــي ،عـلــى امل ـجــريــات بشكل
ك ــام ــل ،ل ـيــأتــي الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي عـبــر

خاميس رودريـغـيــز مــن ركـلــة جــزاء
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،42احـتـسـبـهــا الـحـكــم
ب ـع ــدم ــا اص ـط ــدم ــت الـ ـك ــرة ب ـي ــد دي
اندري يدلني في منطقة الجزاء.
بــدوره ،تعادل منتخب كوستاريكا
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـبــاراغــويــانــي  0-0في
ختام الجولة األولــى من منافسات
املجموعة ذاتها.
وتـ ـلـ ـع ــب الـ ـ ـي ـ ــوم ضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ج ــام ــايـ ـك ــا م ـ ــع فـ ـن ــزوي ــا
الساعة  00.00بتوقيت بـيــروت ،ثم
املـكـسـيــك م ــع األوروغـ ـ ـ ــواي الـســاعــة
 03.00ضمن املجموعة ذاتـهــا .كما
يتواجه غدًا منتخبا بنما وبوليفيا
الـ ـس ــاع ــة  02.00ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
الــراب ـعــة ،واألرج ـن ـتــن ضــد تشيلي
الساعة .05.00

