22

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

رياضة

في قلب األلعاب

إسرائيل والتطبيع الرياضي:
لبنان ليس الخاصرة الضعيفة
شربل ّ
كريم
لم يكن ما حدث قبل ساعات على حفل
اف ـت ـت ــاح االل ـ ـعـ ــاب االوملـ ـبـ ـي ــة الـصـيـفـيــة
ف ــي ري ـ ــو دي ج ــان ـي ــرو ب ــن الـبـعـثـتــن
الـلـبـنــانـيــة واالســرائ ـي ـل ـيــة س ــوى فصل
آخر من محاوالت التطبيع الصهيونية
عبر مختلف الوسائل املتاحة ،ومنها
الرياضة.
وك ـم ــا ي ـع ـلــم الـ ـك ــل ،فـ ــإن االســرائ ـي ـل ـيــن
حاولوا مرارًا استغالل االحداث الكبيرة
الذين يوجدون فيها حــول العالم لكي
ينتزعوا اعترافًا بوجودهم ،وتحديدًا
مــن ال ــدول الـتــي ال تــرى فيهم إال عــدوًا،
فتراهم يستغلون املهرجانات الفنية أو
التقرب ّ
ّ
ممن
الثقافية الكبيرة محاولني
يظهر العداء لهم علنًا ،وهو االمر عينه
الــذي سعوا اليه في مسابقات الجمال
ح ـت ــى ،ح ـي ــث ض ـ ّـج ــت وس ــائ ــل االعـ ــام
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ب ـت ـل ــك الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـتــي
جمعت ملكة جمال لبنان سالي جريج
وملكة جمال إسرائيل دورون ماتالون،
ّ
ليتبي بعدها أن االخيرة حاولت مرات
ع ــدة أن تـظـهــر ال ــى ج ــان ــب االولـ ـ ــى ،ما
يعني أن تعليمات خاصة أوعزت اليها
بذلك ،والهدف بات معروفًا للجميع.
من هنا ،ال يمكن إسقاط أن ما حصل
ّ
متعمدًا،
في ريــو دي جانيرو لم يكن
وهو أمر أكده مصدر في البعثة الذي
روى ل ــ"األخ ـبــار" القصة بتفاصيلها،
التي بدأت على باب خروج اللبنانيني
ّ
ف ــي ال ـحــاف ـلــة ال ـتــي تـقــلـهــم م ــن الـقــريــة
االوملبية باتجاه ملعب "ماراكانا" الذي
احـتـضــن حـفــل االف ـت ـت ــاح .هـنــا اقـتــرب
االسرائيليون من الحافلة ،وقد أثارهم
مشهد الرياضيني اللبنانيني بألوان
بــادهــم حاملني االع ــام ،فشرعوا في
ت ـصــويــرهــم ب ـطــري ـقــة اس ـت ـف ــزازي ــة مع
تــوقــف الحافلة الـتــي أرادوا الصعود
اليها .وهنا ،بــادر مــدرب كرة الطاولة
وس ـ ـ ــام ش ـ ـيـ ــري ،ونـ ـظـ ـي ــره ل ـل ـس ـبــاحــة
جــورج يــزبــك ،وإداري الكانوي كاياك
ع ـ ـلـ ــي م ـ ـس ـ ـمـ ــار ،وأمـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ــر ات ـ ـحـ ــاد
السباحة فريد أبــي رعــد باالعتراض،
ليتدخل بعدها رئـيــس البعثة سليم
الحاج نقوال بحكم مسؤوليته ويطلب
عــدم السماح لبعثة العدو بالصعود
ال ـ ــى ال ـح ــاف ـل ــة ،وس ـ ــط تـ ـب ــادل ل ـل ـكــام
االستفزازي بينهم وبــن بعض أفــراد

البعثة اللبنانية من خلف الزجاج.
ّ
امل ـهــم أن مـيــدالـيــة ش ــرف تـعــلــق وســامــا
عـ ـل ــى صـ ـ ــدر كـ ــل شـ ـخ ــص فـ ــي ال ـب ـع ـثــة
اللبنانية فضح الــوقــاحــة االسرائيلية
الدائمة .فاإلسرائيليون الذين حاولوا
دائـ ـم ــا مـ ـ ّـد ال ـج ـس ــور م ــع ك ـب ــار ال ـعــالــم
الرياضي لتسويق أنفسهم ،كان هدفهم
األهم دائمًا التطبيع مع العالم العربي
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،ف ـن ـج ـحــوا في
محطات عدة وخسروا في أخرى.
ق ـب ــل  5أعـ ـ ـ ــوام ح ـ ـ ــاول اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون
ال ـت ـس ـلــل ع ـب ــر ألـ ـع ــاب ال ـب ـح ــر االب ـي ــض
امل ـت ــوس ــط ح ـيــث ك ــان ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي
الى الجمعية العمومية للجنة الدولية
الخاصة بهذه االلعاب باملرصاد ضمن
"لوبي" عربي إلفشال تلك املساعي التي
ح ــاول ــت اس ـت ـغ ــال ان ـض ـم ــام فـلـسـطــن

شرع اإلسرائيليون
في تصوير اللبنانيين
بطريقة استفزازية

ال ــى األل ـعــاب لـتــاقــي املـســاحــة مــن أجــل
التطبيع مــع ال ــدول العربية ،التي كان
بعضها راضـيــا وداعـمــا لهذه الخطوة
عامذاك.
فــي تلك الفترة نشطت إسرائيل كثيرًا

عـلــى أكـثــر مــن خــط بــن مـصــر وتــونــس
واالم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وبـ ـ ـل ـ ــدان أخ ـ ـ ــرى مـ ــن أج ــل
حـشــر ريــاضـيـيـهــا ف ــي ب ـط ــوالت دولـيــة
يكثر فيها وج ــود الــريــاضـيــن الـعــرب،
فافتخرت باللقاءات التسعة ملبارزيها
مع منافسني مصريني في بطولة العالم
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،وخ ــاب ــت ب ـعــد ان ـس ـحــاب
أبـطــال جــزائــريــن فــي بـطــوالت عــدة من
ّ
فحرضت اللجنة
مواجهة رياضييها،
ّ
االوملـبـيــة الــدولـيــة الـتــي ه ــددت عــامــذاك
الـ ـج ــزائ ــر ب ــاس ـت ـب ـع ــاده ــا م ــن االلـ ـع ــاب
االوملـ ـبـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ع ـن ــدم ــا رف ـضــت
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة مـ ــريـ ــم مـ ــوسـ ــى م ــواص ـل ــة
مشوارها نحو لندن  ،2012وانسحبت
مــن مــواجـهــة شــاهــار لـيـفــي فــي بطولة
العالم للجودو.
ورغم كل هذا الضجيج كان هناك من يقع

في فخ خداع االسرائيليني ،ومنهم قبل
عامني كــان راكـبــو االم ــواج اللبنانيون
ـروع فرنسي
الــذيــن كــانــوا فــي قلب م ـشـ ٍ
املظهر يضم إسرائيليني تحت عنوان
«ت ـعــزيــز ال ـس ــام ون ـبــذ ال ـع ـنــف» ،حيث
ت ـمــت دعــوت ـهــم الس ـت ـغــال ح ـضــورهــم،
وهو ما ّ
صوب عليه االعالم الصهيوني
ـان مــن فلسطني والـجــزائــر
بــوجــود شـبـ ٍ
واملـغــرب أيـضــا فــي املـشــروع الــذي أقيم
ن ـشــاطــه ب ــن مــرسـيـلـيــا وب ـيــاري ـتــز في
فرنسا ملدة أسبوع.
واألكيد أن محاوالت الكيان الصهيوني
ل ــن ت ـتــوقــف لـلـتـطـبـيــع ري ــاض ـي ــا ،وهــي
تـبـحــث دائ ـم ــا ع ــن ال ـخ ــاص ــرة الـعــربـيــة
األضعف لتحقيق ما تصبو اليه ،لكن
هـنــاك دائ ـمــا مــن يـقــول إن مالعبنا لنا
وأحواضنا لنا ومنصات التتويج لنا.

ّ
متقدمًا الوفد اللبناني في حفل االفتتاح (بدرو أوغارتي ــ أ ف ب)
ناصيف الياس

صدمة إسرائيلية :موقف البعثة اللبنانية «معاد للسامية»
علي حيدر
لم تمر الحادثة االوملبية بني البعثتني اللبنانية
واالســرائـيـلـيــة بشكل عــابــر فــي تــل أبـيــب ،بل
لقيت ردود فعل سياسية وإعالمية.
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،أع ــرب ــت وزيـ ــرة
ال ــري ــاض ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،م ـي ــري ريـ ـغ ــف ،عن
صدمتها إزاء ّ
رد فعل أف ــراد البعثة االوملبية
اللبنانية فــي الـبــرازيــل الــذيــن رفـضــوا صعود
الـبـعـثــة االســرائـيـلـيــة ال ــى نـفــس الـحــافـلــة التي
تقلهم .ووصفت التصرف اللبناني بأنه «معاد
ً
للسامية» ،وص ــوال الــى وصفه بـ«العنصرية
من النوع األســوأ» .وتساءلت أين ردود الفعل
العاملية على هذا «الفصل القومي العنصري».
إعــامـيــا ،تـنــاولــت صحيفة "إســرائ ـيــل الـيــوم"
املـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ن ـت ـن ـيــاهــو الـ ـح ــادث ــة ب ــال ـق ــول إن
الــرســائــل الــرئـيـسـيــة لــأوملـبـيــاد لــم تـصــل الــى

الوفد اللبناني ،وكما يبدو فإنها ال تسري على
ّ
إسرائيل .وأضافت أن حادثة الحافلة ذكــرت
بمدى صعوبة الفصل بــن كراهية إسرائيل
والرياضة .ورأت الصحيفة أنــه اتضح عمليًا
ّ
أن م ــا حـصــل شــكــل أك ـبــر خـطــأ ف ــي مــراســم
االفتتاح االحتفالي ،تمثل في تخصيص حافلة
مشتركة للوفدين االسرائيلي واللبناني.
وبـحـســب الـصـحـيـفــة ،فـقــد ذك ــر املــديــر الـعــام
للجنة االومل ـب ـيــة االســرائـيـلـيــة ،ورئ ـيــس الــوفــد
الــى ريــو دي جانيرو ،غيل لوستينغ" :عندما
وصلنا الى منطقة الباصات اكتشفنا أنه تم
تصنيفنا نتيجة خطأ مع الوفد اللبناني .لم
تكن هـنــاك مشكلة فــي األمــاكــن ،لكن اللجنة
املنظمة طلبت منا عدم إثارة مشكلة ،واعتذرت
أم ــام ـن ــا وأحـ ـض ــرت حــاف ـل ــة ب ــدي ـل ــة» .وتـعـهــد
لوستينغ بالتوجه الــى اللجنة الدولية بسبب
تصرف رئيس الوفد اللبناني ،لكي ال يتكرر

وزيرة الرياضة االسرائيلية ميري ريغف (أرشيف)

االم ــر ،مــؤكـدًا فــي الــوقــت نفسه أن "املــوضــوع
أصبح خلفنا اآلن ،ونحن نستعد للمباريات".
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ع ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــدربـ ـ ــن
اإلســرائـيـلـيــن ،أودي ديـغــل ،وصـفــه مــا جرى
بـ«العار» على صفحته في "فايسبوك" ،بينما
رأى ري ــاض ــي إســرائ ـي ـلــي آخ ــر أن «م ــا حــدث
َّ
ذكرنا بالوضع الــذي تعيشه دولتنا» .ولفتت
"إسرائيل اليوم" الى أن االمر لم يقتصر على
ذلــك ،بل تلقى الوفد اإلسرائيلي تذكيرًا آخر
بالصراع الشرق أوسطي ،لدى دخول الوفود
الــى اسـتــاد "مــاراكــانــا" ،خــال إح ــدى املــراحــل
الرئيسية ملراسم حفل االفتتاح ،إذ عندما ّتم
االعالن عن اسم الوفد االسرائيلي ،انطلق من
املدرجات التصفيق وأيضًا صرخات التحقير،
بينما عندما دخل الوفد الفلسطيني كان أحد
أكثر الوفود شعبية في هذه األمسية ،وحظي
بالهتافات والتصفيق الكبيرين خالل دخوله.

