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هادي أحمد

عــن برشلونة سيرجيو بوسكتس)
أو العـبــن مـهــدديــن بــاإلي ـقــاف إيــابــا
(ي ـح ـمــل ن ـي ـمــار وإيـ ـف ــان راكـيـتـيـتــش
وج ـي ــرارد بـيـكـيــه ب ـطــاقــات ص ـف ــراء)،
بــل ألنــه يعيش فترة مــن راحــة البال
ووضعًا نفسيًا أفضل بكثير ،إذ إنه
يـت ـسـ ّـيــد ال ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ويـسـيــر
بثبات نحو لقب كبير ،بينما كانت
سـقـطــة "ال ـب ــرس ــا" م ــؤمل ــة ك ـث ـي ـرًا أم ــام
ملقة فــي نـهــايــة األس ـب ــوع ،مــا يضع
ال ـف ــري ــق ت ـح ــت ض ـغ ــط ره ـي ــب كــونــه

بــات بنظر الكثيرين يــرى في دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال م ـح ـط ــة إلن ـ ـقـ ــاذ م ــوس ـم ــه،
بـعـكــس خـصـمــه الـ ــذي ي ـعــرف هــدفــه
واعـ ـت ــاد ع ـلــى مـطـلــب ال ـف ــوز باللقب
األوروبـ ـ ـ ــي ،م ــا يـجـعـلــه أك ـث ــر ه ــدوءًا
وتركيزًا.
خالصة القول هي موقعة من خارج
ال ـتــوق ـعــات ك ـكــل امل ـب ــاري ــات الـكـبـيــرة
التي تعرفها ساحة األبطال ،فتبقى
ال ـتــرج ـي ـحــات م ـجــرد كـ ــام ،والـكـلـمــة
األولى واألخيرة ألقدام الالعبني.

كــاسـتـحـضــار نـتـيـجــة م ـب ــاراة سابقة
بني الطرفني أو حادث ّ
معي وقع فيها
أو صــورة تشعل األج ــواء كما الحال
ً
مـثــا عندما نـشــرت صحيفة "مــاركــا"
املـ ــدريـ ــديـ ــة صـ ـ ـ ــورة لـ ـط ــائ ــرة ت ـح ـمــل
شعار ريــال مدريد وهــي تطفئ النار
املـشـتـعـلــة فــي مـلـعــب بــايــرن ميونيخ
"أل ـي ــان ــز أريـ ـن ــا" ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي
عام  2014عندما فاز امللكي في أرض
خصمه  0-4إيــابــا بعدما كــان رئيس
الـبــافــاري ك ــارل – هاينز رومينيغيه
ق ــد تــوعــد ب ــإح ــراق ال ــري ــال ف ــي ملعب
فريقه.
أم ــا م ــع االن ـت ـش ــار امل ـت ــزاي ــد لــوســائــل
التواصل االجتماعي ودورها ّ
الفعال
واملـ ــؤثـ ــر ،فـ ــإن "ال ـ ـحـ ــروب اإلع ــام ـي ــة"
ُ
بــاتــت ت ـخــاض بـحـضــور "األص ـي ــل" ال
"الــوكـيــل" أي األنــديــة نفسها مــن دون

أن تنتظر الصحف لتنوب عنها.
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ف ـ ـ ـ ـ ــإن األنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة والع ـ ـب ـ ـي ـ ـهـ ــا
وجماهيرها باتوا ينبرون الستفزاز
الـخـصــم وتـ ّ
ـوعــده قـبــل امل ـبــاراة بــوابــل
م ــن ال ـس ـخ ــري ــة والـ ـتـ ـح ــدي ،وه ـ ــذا مــا
يرفع من منسوب املنافسة.
على سبيل املثال وعند إعــان وقوع
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ب ـم ــواج ـه ــة
بـ ـ ــرش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ن ـ ـج ـ ــم األول
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــاول ـ ــو دي ـ ـب ـ ــاال إل ــى
الـتـغــريــد عـلــى صـفـحـتــه ف ــي "تــويـتــر"
بــال ـل ـغــة اإلس ـب ــان ـي ــة ق ــاصـ ـدًا ال ـفــريــق
ً
الكاتالوني قــائــا" :حــن تعتمد على
زمـ ــائـ ــك ال ي ـم ـك ــن أن تـ ـخ ــاف أب ـ ـ ـدًا،
يوفنتوس قادم".
أم ـ ـ ـ ــا أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـك ـ ــان الفـ ـت ــا
إطـ ـ ـ ــاق "الـ ـ ـي ـ ــوف ـ ــي" ح ـم ـل ــة إع ــام ـي ــة
عـلــى حـســابــاتــه فــي مــواقــع الـتــواصــل

دائ ـم ــا م ــا ك ــان يـتــوقــع بـعــض متابعي
كــرة القدم أن يجذب ناشئو برشلونة
وحـ ــدهـ ــم ك ــامـ ـي ــرات وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام،
وع ـي ــون ك ـشــافــي امل ــواه ــب ف ــي األن ــدي ــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ع ـ ــراق ـ ــة م ــدرس ــة
"ال مــاس ـيــا" وثـقـل ـهــا ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،ومــا
أن ـت ـج ـت ــه عـ ـب ــر سـ ـن ــن ط ــويـ ـل ــة أث ـب ـتــت
ج ــودة أبـنــائـهــا .لـكــن مــا ي ـجــري حاليًا
في "القارة العجوز" هو خروج العبني
جــدد ظهروا على الساحة سريعًا ،من
أمــاكــن أخ ــرى ،فـجــذبــوا الـكــل إليهم من
ج ـمــاه ـيــر وك ـش ــاف ــن ،وأم ـ ـ ــوال األن ــدي ــة
الكبرى.
(ال ـل ـي ـلــة ،)21:45 ،ف ــي ل ـق ــاء بــوروس ـيــا
دورتموند األملاني وموناكو الفرنسي،
سـتـطــل ه ــذه امل ــواه ــب .ه ــو ل ـقــاء يـبــدو
ك ــأن ــه ن ــاف ــذة ت ـطــل ع ـلــى مـشـهــد جميل
ً
يـ ـحـ ـك ــي قـ ـص ــة ال ـ ـفـ ــوت ـ ـبـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــا
بمواهبه ونجومه وفرقه القوية.
الـ ـلـ ـيـ ـل ــة لـ ـ ــن يـ ـنـ ـحـ ـص ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع بــن
ال ـنــاديــن عـلــى النتيجة داخ ــل امللعب
ف ـقــط ،ب ــل أي ـضــا سـيــدخــل ال ـص ــراع في
ع ــال ــم األرقـ ـ ـ ــام وأس ـ ـعـ ــار ال ــاع ـب ــن فــي
الـ"ميركاتو" على الخط .قوة دورتموند
وموناكو هي بإعطاء الفرصة للنجوم
الـشـبــاب ،وجعلهم يــرفـعــون بأنفسهم
قيمتهم السوقية مــن خــال الـعــروض
التي يقدمونها .وللفرق التي تعاني
ً
على الصعيد املالي وال تملك تمويال
ك ــأن ــدي ــة عـ ـم ــاق ــة مـ ـث ــل ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي أو م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي
اإلنـكـلـيــزي ،ف ــإن ه ــذه الـطــريـقــة فضلى
لالعب والنادي معًا.
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ال الـ ـحـ ـص ــر ،ي ــوم
انـضــم الـيــابــانــي شينجي كــاغــاوا عام
 ،2010الى دورتموند وهو بعمر الـ 20
عامًا ،دفع مقابله  350ألف يورو ،لكن
ح ــن انـتـقــل ال ــى مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
كانت قيمة الصفقة  16مليون يورو.
وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ن ـف ـس ــه الـ ـ ــذي ح ـص ــل مــع
البولوني روبرت ليفاندوفسكي الذي
دخل الى دورتموند عام  2010بسن الـ
 22عامًا ،ثم انتقل الى بايرن ميونيخ
ف ــي  2014بـصـفـقــة ب ـل ـغــت ح ــوال ــى 90
مليون يورو.
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ي ـع ـت ـم ــد دورتـ ـ ـم ـ ــونـ ـ ــد امل ـ ـب ــدأ
ن ـف ـس ــه أي االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى ال ــاع ـب ــن

ّ
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منسوب الحماوة بين
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االج ـت ـم ــاع ــي ب ـع ـن ــوان "ح ـ ــان ال ــوق ــت"
وت ـت ـض ـم ــن شـ ــريـ ــط فـ ـي ــدي ــو ل ـب ـعــض
الع ـب ـي ــه وه ـ ــم ي ـص ـب ـغ ــون وج ــوه ـه ــم
كــاملـقــاتـلــن بـلــونــي فــريـقـهــم األبـيــض
واألسـ ـ ــود اس ـت ـع ــدادًا لـلـمــوقـعــة أم ــام
برشلونة.

ال ـش ـب ــاب ل ـي ـت ـقــدمــوا م ـع ــه .ال ـغــابــونــي
بـيــار إيميريك أوبــامـيــانــغ الــذي وصل
ال ــى ســن الـ ـ  27عــامــا ك ــان أح ــد ه ــؤالء،
فـهــو ج ــاء ال ــى دورت ـمــونــد ،ع ــام ،2014
وقـيـمـتــه الـحــالـيــة فــي ال ـســوق ال ـكــروي
ه ــي  65م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .ل ـكــن ال ــدراس ــة
التي أعدتها شركة املــراهـنــات "بوين"
بينت أنــه األقــرب لكسر حاجز ال ـ 105
مــايــن ي ــورو ،لـيـتـجــاوز الــرقــم األعـلــى
حــالـيــا ،وال ــذي سجلته صفقة انتقال
الـفــرنـســي ب ــول بــوغـبــا مــن يــوفـنـتــوس
إلى مانشستر يونايتد!
العـ ـب ــون آخ ـ ـ ــرون ي ـس ـي ــرون م ـع ــه عـلــى
ال ـن ـه ــج ن ـف ـس ــه .األمـ ـي ــرك ــي كــريـسـتـيــان
ب ــول ـي ـس ـي ـت ــش ( 18عـ ــامـ ــا ،ب ـق ـي ـم ــة 12
مـلـيــون ي ـ ــورو) ،وال ـتــركــي إي ـم ــري مــور
( 19عــامــا بـ ـ  15م ـل ـيــون) ،والـبــرتـغــالــي
راف ـ ـ ــاي ـ ـ ــل غ ـ ـيـ ــريـ ــرو ( 23ع ـ ــام ـ ــا بـ ـ ـ ـ 18
مليونًا) ،وجوليان فايغل ( 21عامًا بـ
 23مليونًا) ،وأخـيـرًا الفرنسي عثمان
ديملبي ( 19عامًا بـ  28مليونًا).
ب ـه ــذه األعـ ـم ــار ال ـص ـغ ـيــرة ،وبـقـيـمـتـهــم
املالية املرشحة لالرتفاع أكثر وبشكل
سريع ،يلعب دورتموند وينافس أقوى
ف ــرق أوروب ـ ـ ــا ،صــان ـعــا تـشـكـيـلــة يصل
يتطلع موناكو الى مبابي لكسر رقم بوغبا

من جهته ،فإن بايرن ميونيخ قام قبل
فـتــرة بــاسـتـفــزاز الــريــال عبر "تويتر"
عـ ـن ــدم ــا نـ ـش ــر األخ ـ ـيـ ــر صـ ـ ــورة ع ـلــى
حسابه مللعبه "سانتياغو برنابيو"
والـثـلــوج تتساقط عـلـيــه ،فاستغلها
ال ـب ــاف ــاري بـطــريـقــة س ــاخ ــرة وع ــرض
مـقـطــع فـيــديــو لنجمه تــومــاس مولر
ً
مــرتــديــا س ــرواال فــي ملعب تــدريـبــات
الفريق الذي تمأله الثلوج مع عالمة
النصر ،وبطبيعة الحال فــإن الــردود
اشتعلت بني جمهوري الفريقني على
املوقع.
وم ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ه ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب أي ـض ــا
الـتـصــريـحــات امل ـبــاشــرة الـتــي تتوعد
ّ
ال ـف ــري ــق ال ـخ ـصــم أو ت ـقــلــل م ــن شــأنــه
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ف ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ـس ـ ــؤول ـ ــو ال ـ ـفـ ــرق
والعـ ـب ــوه ــا ال ـح ــال ـي ــون وال ـس ــاب ـق ــون
الـ ـ ـ ـ ـ ــدور ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــارس

فيها معدل أعمار العبيه الى  25عامًا.
ســريـعــا وم ــع ب ــروزه ــم ،ب ــدأت الصحف
تــؤكــد أن ــه ومـنــذ األش ـهــر املــاضـيــة بــات
بعض هؤالء مطلوبًا لدى أندية كبيرة
مثل برشلونة وريــال مدريد ،ما يعني
أن ال ـفــريــق األص ـف ــر واألس ـ ــود سيبقي
ً
خــزيـنـتــه مـنـتـعـشــة ويـضـمــن مستقبال
زاهرًا.

نفس الحكاية في اإلمارة
وال يـ ـخـ ـتـ ـل ــف م ـ ــون ـ ــاك ـ ــو كـ ـ ـثـ ـ ـيـ ـ ـرًا ع ــن
دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد .عـ ـم ــاد هـ ـ ــذا الـ ـف ــري ــق هــم
الـ ــاع ـ ـبـ ــون الـ ـشـ ـب ــان أي ـ ـضـ ــا .ق ـي ـم ـت ـهــم
وأعمارهم أيضًا ال يمكن إغفالها.
األب ــرز لديهم هــو كيليان مبابي الــذي
يهدف الفريق الى أن يكون على شاكلة
أوبــام ـيــانــغ .مــوهـبــة بـعـمــر الـ ـ  18عامًا
قيمته الـحــالـيــة هــي  10مــايــن ي ــورو،
لكن نادي اإلمارة يرى أن نجمه الشاب
سيحطم رقم بوغبا أيضًا ،وخصوصًا
إذا مـ ـ ــا ص ـ ـحـ ــت ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ص ـح ـي ـف ــة
"سبورت" الكاتالونية التي أشارت الى
ً
انتقاله مستقبال للعب مع أحد قطبي
"الليغا".
أسـ ـم ــاء أخ ـ ــرى ي ـف ـتــرض أن ت ـك ــون فــي
البال :تيامو باكايوكو ( 22عامًا بقيمة
 7.5مــايــن) ،تــومــاس ليمار ( 21عامًا
ب ـ  20مليونًا) ،والبرتغالي بـيــرنــاردو
سيلفا ( 22عامًا بـ  25مليونًا).
ال تـ ـب ــدو ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــار بـ ـه ــذه الـقـيـمــة
املالية مفاجئة ،إذ بعد تغلب موناكو
على مانشستر سيتي فــي دور ال ـ ،16
أوردت الصحافة الفرنسية إحصاء ات
تـبــن فـيـهــا أن ال ـن ــادي الـفــرنـســي لعب
بتشكيلة تضم  3العـبــن فقط فــوق الـ
 24سنة ،كما أن ثمنها بلغ  72مليون
يورو ،اي أقل مما كلف البلجيكي كيفن
دي بروين الفريق اإلنكليزي!
دورتـمــونـ َـد وموناكو نــاديــان أبعد من
مجرد فريقي فوتبول .هما مؤسستان
ت ـجــاري ـتــان ت ـط ــوران العـبـيـهـمــا لقطف
صفقات كبيرة تضمن استمراريتهما
وبـ ـق ــاء هـ ـم ــا عـ ـل ــى قـ ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة ف ـن ـيــا
ومــاديــا .ولعل مــا يختصر املشهد هو
ما قاله املدير الرياضي في دورتموند
مـ ـيـ ـك ــاي ــل تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــورك" :إن ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـط ــريـ ـق ــة
الوحيدة (أي صناعة املواهب وبيعها)
بالنسبة إلينا فــي غـيــاب املستثمرين
الداعمني للنادي".

ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـيــوف ـن ـتــوس دي ـن ــو زوف
ال ـ ـ ــذي اع ـت ـب ــر األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي أن
"ري ـمــون ـتــادا" بــرشـلــونــة أم ــام بــاريــس
ســان جيرمان الفرنسي "أمــر شائع"،
م ـ ـح ـ ــذرًا ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي مــن
"اليوفي".
ً
كذلك فإن الحرب النفسية تأخذ شكال
آخر عندما تقوم الفرق باإلفصاح عن
اهـتـمــامـهــا بـضــم أح ــد ن ـجــوم الـفــريــق
الخصم قبل مباراتهما فــي محاولة
لتشتيت تركيز هذا الالعب واستفزاز
فريقه ،وهــذا مــا حصل قبل فترة مع
ديباال وبرشلونة.
بالتأكيد ،فإن لهذه الحرب اإلعالمية
– ال ـن ـف ـس ـي ــة م ـف ــاع ـي ــل كـ ـبـ ـي ــرة خ ــال
مباريات دوري األبطال ،أقل ما يقال
ف ـي ـه ــا إنـ ـه ــا ت ـش ـع ــل ف ـت ـي ــل امل ـنــاف ـســة
الحامية في امليدان.

