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الدوري الفرنسي

هيمنة باريس على الدوري

«مصانع المواهب» في فرنسا (ليست) في أزمة

حسن رمضان
في  2008كانت لليون 2009 .لبوردو.
 2010لـ ـن ــادي ال ـج ـن ــوب مــارسـيـلـيــا.
 2011لـنــادي ليل و 2012ملونبلييه.
ال ـس ـنــوات الـخـمــس ال ـتــي ذك ــرت كــان
ف ـي ـهــا الـ ـ ـ ـ ـ ّـدوري ال ـف ــرن ـس ـ ّـي حـقـيـقـ ّـيــا
باملعنى الكروي وبما يمثله الدوري
ف ــي ع ــال ــم ك ــرة الـ ـق ــدم .ف ــي  2012بــدأ
الغزو .يشتري رجل األعمال القطري
ّ
الحالية
وصاحب قنوات Bein Sports
ن ــادي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة بــاريــس
الـ« ،»PSGمن ذلك الوقت ،حتى يومنا
هذا ،إذا ما استثنينا املوسم املاضي،
ال ـ ـ ــذي حـ ـم ــل «املـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة» .م ــون ــاك ــو
استطاع املنافسة .فاز نــادي اإلمــارة
موناكو بلقب الدوري الفرنسي ألول
مـ ّـرة بعد سيطر ٍة للنادي الباريسي
دامت أربع سنوات متتالية.
على ّ
الرغم من املوسم الخرافي الذي
قـ ّـدمــه موناكو ،والجدير باالحترام،
إذ ق ـ ـ ــام ب ـم ـن ــاف ـس ــة ح ـ ـ ــوت األمـ ـ ـ ــوال
ّ
ف ــي الـ ـ ــدوري نـفـســه ب ــاري ــس .إل أنــه
ف ــي امل ــوس ــم ال ـحــالــي ع ــاد واسـتـسـلــم
م ــن جــديــد ه ــو وغ ـي ــره م ــن ال ـن ــوادي
ال ـف ــرن ـس ـي ــة األخ ـ ـ ــرى ل ـ ـقـ ــدرات ن ــادي
«الـخـلـيـفــي» املــالـيــة .فبالطبع وبعد
آخـ ـ ــر ص ـف ـق ـت ــن أب ــرمـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـنـ ــادي،
بــاسـتـقـطــاب أح ــد أه ــم ال ّــاع ـبــن في
الـعــالــم وال ــذي مــن املـتــوقــع أن يكون

األفضل في السنوات املقبلة .نتحدث
عن البرازيلي نيمار العب برشلونة
ال ـســابــق .وال ـثــانــي ،الـفـتــى الصغير،
ال ــذي لـفــت األن ـظ ــار م ــع مــونــاكــو في
امل ــوس ــم امل ـن ـص ــرم ،ك ـي ـل ـيــان م ـبــابــي.
صفقتان قياسيتان ،وصلت األولــى
إلــى  222مليون يــورو والـتــي تعتبر
األغ ـل ــى ف ــي ت ــاري ــخ ال ـك ــرة ،والـثــانـيــة
بـ«لعبة» من النادي الباريسي على
الفيفا .أتقنها في مواجهة القوانني
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة وض ـ ـ ــع سـ ـق ــف ل ـص ــرف
األموال في موسم واحد ،حيث عمدت
إدارة ال ـن ــادي إل ــى اس ـت ـعــارة النجم
مبابي لسنة واحــدة مع وضع شرط
إل ــزام ـ ّـي ــة الـ ـش ــراء ف ــي ال ـس ـنــة الـتــالـيــة
بقيمة وصلت إلى  160مليون يورو.
ف ــي ت ــاري ــخ امل ـســاب ـقــة ،يــأتــي ال ـنــادي
الباريسي في املرتبة السادسة ضمن
الـ ـف ــرق ال ـت ــي ح ـق ـقــت ال ـل ـق ــب .املــرت ـبــة
األولى من نصيب النادي الذي غاب
ع ــن ال ــوق ــوف ع ـلــى م ـنـ ّـصــة الـتـتــويــج
مـ ـ ّـدة  37س ـنــة .ســانــت إت ـي ــان بعشر
ّ
مرات .يأتي خلف النادي الثمانيني
أحـ ـ ــد أعـ ـ ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرق ال ـف ــرن ـس ـي ــة فــي
ال ـت ــاري ــخ وال ـ ـنـ ــادي ال ـج ـنــوبــي ال ــذي
حقق اللقب  9م ـ ّـرات ،كــان آخرها في
 2010وال ـف ــائ ــز بـلـقــب دوري أب ـطــال
أوروب ـ ــا فــي  .1993مــارسـيـلـيــا .بطل
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـس ــاب ـق ــة ي ـش ـغ ــل امل ــرت ـب ــة

في العام الفائت فاز موناكو بلقب الدوري ألول ّ
سيطرة للنادي الباريسي (أ ف ب)
مرة بعد
ٍ

الـثــالـثــة مـشــاركــة مــع نــانــت بثمانية
ألقاب .الجدير بالذكر هنا أن الدوري
الفرنسي في هذ املوسم «منقسم ما
بــن دوري ــن اث ـنــن»ّ .
ّ
يتضمن
األول
فريقًا واح ـدًا فقط وهــو بي أس جي.
الدوري الثاني يبدأ من املركز الثاني
ً
ن ـ ــزوال .يــأتــي ال ـك ــام نـتـيـجــة األرق ــام
ال ـتــي ن ــراه ــا أمــام ـنــا .ال ـف ــارق م ــا بني
ّ
األول «ب ــاري ــس» وال ـث ــان ــي مــونــاكــو
 12ن ـق ـطــة .ف ــي ح ــن م ــا ب ــن الـثــانــي
وصاحب املركز الثالث (مارسيليا)
هــو نـقـطـتــان فـقــط ال غ ـيــر .إذًا هناك

الفارق ما بين «باريس» والثاني
موناكو  12نقطة وبين الثاني
والثالث (مارسيليا) هو نقطتان
فجوة مــا بــن الـنــادي الباريسي من
جـهــة وال ـفــرق املتنافسة عـلــى املــركــز
الـثــانــي مــن جهة أخ ــرى بعيدة جـدًا.
الجميع صار يعرف ذلك.
الـ ـف ــرق ال ـفــرن ـس ـيــة أصـ ـح ــاب امل ــراك ــز
امل ـت ـق ــدم ــة ن ــوع ــا مـ ـ ــا ،ت ــدخ ــر كـ ــل مــا
تـمـلـكــه م ــن ط ــاق ــة ومـ ــن تــرك ـيــز ومــن
تـ ـكـ ـتـ ـي ــك ح ـ ـ ــن ي ـ ـصـ ــل ب ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ــدول
املباريات ليحصرها باملواجهة التي
تنتظرها دائمًا ،على ّ
أحر من الجمر.

مواجهتها مع املتصدر ومع الحاكم
األعـ ـل ــى ل ـ ـلـ ــدوري ال ـف ــرن ـس ــي أخ ـي ـرًا.
ً
نعطي مثال على هذه النقطة ،املباراة
الـتــي جمعت مــا بــن لـيــون «مصنع
امل ــواه ــب» ّ
األول ف ــي أوروب ـ ــا حــالـيــا،
ّ
ّ
ضد العمالق الباريسي .يصل معدل
ّ
أعمار خط هجوم ليون إلى  21سنة
ّ
ف ـق ــط ،الـ ــذي يـت ـشــكــل م ــن ال ـج ــزائ ــري
الـفــرنـســي ،أح ــد أب ــرز ن ـجــوم الـفــريــق
والــدوري في هذا املوسم نبيل فقير،
والـبــانـمــي املـنـتــدب مــن ري ــال مــدريــد
ماريانو دياز ،البوركيني تــراووري،
باإلضافة إلــى الالعب الــذي استعاد
مستواه في األوملبيك بارك الهولندي
العـ ـ ــب ال ـش ـي ــاط ــن ال ـح ـم ــر ال ـس ــاب ــق
ممفيس ديباي.
وحـ ــن ن ــذك ــر «م ـص ـنــع املـ ــواهـ ــب» ،ال
يمكننا إال أن نضيف إل ــى األسـمــاء
ال ـس ــاب ـق ــة اسـ ـم ــا جـ ــدي ـ ـدًا ظ ـه ــر عـلــى
الساحة الفرنسية .صاحب األصــول
ال ـج ــزائ ــري ــة ه ــو اآلخـ ـ ــر ،أحـ ــد أفـضــل
امل ــواه ــب املـكـتـشـفــة فــي ه ــذا املــوســم،
الـفــرنـســي حـســام عـ ـ ّـوار .دخـلــت هــذه
الـكـتـيـبــة إل ــى امل ـب ــاراة واض ـعــة هدفًا
واح ـ ـ ـدًا أم ــام ـه ــا .الـ ـف ــوز ع ـلــى نـيـمــار
وزمـ ـ ــائـ ـ ــه .وب ــالـ ـفـ ـع ــل وصـ ـ ـل ـ ــوا إل ــى
مبتغاهم .انتهى اللقاء بنتيجة 1-2
ألصحاب األرض بهدف لنبيل فقير
وب ـهــدف آخ ــر قــاتــل ج ــاء فــي الدقيقة

 93مــن دي ـبــاي .بـعــد صــافــرة الحكم،
ال ي ـم ـك ـن ـن ــا وص ـ ـ ــف ال ـ ـن ـ ـشـ ــوة ال ـت ــي
الحظناها على وجوه العبي الفريق،
ً
من حارس املرمى لوبيز ،وصوال إلى
قــائــد الـفــريــق فقيرّ .
ربـمــا اإلمـكــانــات
ال تسمح لـهــم باملنافسة عـلــى مــدى
ّ
ط ــوي ــل م ــع ن ـ ــادي ال ـع ــاص ـم ــة ،إل أن
ّ
الفوز عليه له طعم خاص ،في ضفة
أخ ــرى بـعـيــدة عــن منافسة الـ ـ ّـدوري.
ح ـيــث اس ـت ـط ــاع ــوا هــزي ـمــة أمــوال ـهــم
والعـبـيـهــم ال ـعــالــي امل ـس ـتــوى بفضل
العمل الجاد واإلصــرار على تحقيق
ال ـ ـه ـ ــدف .وب ــالـ ـطـ ـب ــع ال ن ـن ـف ــي عـمــل
امل ـ ّ
ـدرب الــرائــع بطريقة لعبه وبفكره
الـ ـهـ ـج ــوم ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـك ـس ــب اح ـ ـتـ ــرام
الجميع من جـ ّـراء هــذا الفكر .املـ ّ
ـدرب
الفرنسي برونو جينيسيو .ما فعله
ليون عجز عن القيام به كل من فرق
ّ
امل ـقـ ّـدمــةّ ،
رب ـمــا يـمــثــل ه ــذا االنـتـصــار
ّ
ن ــوع ــا م ــن األمـ ـ ــل ل ـل ـف ــرق ال ـفــرن ـســيــة
لـلـعـمــل عـلــى اس ـت ـعــادة شخصيتها
التاريخية الـتــي محتها أم ــوال قطر
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ال ـتــي مضت.
رغـ ــم «ال ـع ــاط ـف ــة» و«ال ـت ـع ــاط ــف» مع
«ال ـ ــروح الـتـنــافـسـيــة» فــي أي دوري،
ال ّ
مفر من التأكيد على تفوق نادي
الـعــاصـمــة .ول ـكــن ،بــا ش ــك ،ال ــدوري
بني الفرق األخــرى ،من املركز الثاني
ً
دور ممتع أيضًا!
نزوال ،هو ٍ

ّ
يتشكل هجوم ليون من الجزائري الفرنسي نبيل فقير والبانمي المنتدب من ريال مدريد ماريانو دياز (أ ف ب)

آخر فائز فرنسي بدوري األبطال هو مارسيليا في ( 1993أ ف ب)

