16

الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

رياضة

األولمبياد الشتوي

كان الفتًا في
أولمبياد بيونغ
تشانغ التضييق
الكبير على
الالعبين الروس

ّ
في منتصف الجزء األول من القرن
ّ
العالميتين
الماضي ،وتحديدًا بين الحربين
األولى والثانيةّ ،
تغير مفهوم الرياضة
في بعض ّ
األوروبية .بات ّ
ّ
التفوق
الدول
ّ
الميداليات هدفًا من أجل
الرياضي وحصد
تعزيز االنتماء القومي وتعزيز الكرامة
الوطنية ،وإظهار ّ
ّ
التميز بين دولة ّوأخرى.
وساهم بتعزيز هذا المفهوم كل من
هتلر وموسوليني من أجل إعطاء ّ
قوة
ّ
ة .خالل تلك الفترة
أكبر للسلطة المركزي ّ
وبعدها بقليل لم يتبن االتحاد السوفياتي
هذه الفكرة أو لم يكن حينها قادرًا
على تنفيذها ألسباب ّ
عدة .وفي بداية
ّ
السبعينيات قال الكاتب اإلسباني مانويل
«السياسة والرياضة»
ّمونتلبان في كتابه ّ
إن «اليسار ينتقد الرياضة ألنها تميل إلى
اليمين وذلك من خالل تحويلها إلى أداة
للضغط القوي» .ولكن بعد هذه الفترة
بقليل ّ
السياسة العامة في االتحاد
رت
تغي
ّ
السوفياتي ،وبدأ التطور الرياضي يأخذ
منحى آخر .بات االتحاد السوفياتي رقما
صعبًا في مختلف الرياضات ،وحتى بعد
انهياره تعتبر دول االتحاد السوفياتي
السابقة «خزانًا لالعبين» في مختلف
ّ
ّ
والجماعية ،وهذا ما
الفردية
الرياضات
يظهر في دوريات كرة القدم وكرة اليد
في أوروبا الغربية ،نجوم كبار من أوروبا
ّ
الشرقية ليصنعوا الفارق ،عدا عن األرقام
المميزة لرياضيي هذه الدول في األلعاب
ّ
الفردية على مستوى العالم

«ألعاب السالم» تنتهي في بيونغ تشانغ

حصار (فاشل) لروسيا

حسين ّ
سمور
ال ب ـ ّـد م ــن ه ــذا امل ـل ـخــص (إلـ ــى يمني
ال ـص ـف ـحــة) ل ـلــدخــول إل ــى م ــا حصل
فــي أوملـبـيــاد بـيــونــغ تـشــانــغ األخـيــر
فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة مــن م ــزج بني
السياسة والرياضة ،في الدورة التي
حملت شـعــار «أل ـعــاب ال ـس ــام» .في

ُ َ
ّ
ف ِرضت قوانين على الالعبين
بمنع تسلم أي علم
روسي من أي مشجع
ه ــذه األل ـعــاب اسـتـمـ ّـر ف ــرض الحظر
على روس ـيــا ،ولــم يسمح لالعبيها
ّ
باملشاركة إل تحت العلم األوملـبــي،
َ
ومنع رفع العلم الروسي في الحفل
ّ
ّ
الختامي ،حتى أنــه تــم إعطاء صفة
ّ
خاصة لالعبني الروس الـ 168الذين
شـ ــاركـ ــوا فـ ــي األومل ـ ـب ـ ـيـ ــاد ال ـش ـت ــوي

وه ــي «الــريــاضـ ّـيــون األومل ـبـ ّـيــون من
روسيا».
ال ـ ـح ـ ـظـ ــر بـ ـ ـ ــدأ ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـحـ ــو س ـن ـت ــن،
َّ
ٌ
تقرير صادر
وتحديدًا عندما ات َهم
عـ ـ ــن امل ـ ـح ـ ـقـُ ــق الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدي ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد
م ــاك ــاري ــن أ ّع ـ ــد بـطـلــب م ــن الــوكــالــة
ّ
الدولية ملكافحة املنشاطات ّ«وادا»،
موسكو بتطبيق برنامج منشطات
ّ
الروسية ُعلى نطاق
برعاية الدولة
ََ
َ
واسع ،امتد ألعوام وبلغ ذروتــه في
أومل ـب ـيــاد ســوتـشــي ال ـش ـتــوي .2014
وتـ ـ ـ ّـم رب ـ ــط األمـ ـ ــر بـ ــاألمـ ــن ال ــروس ــي
ّوالرئيس فالديمير بوتني الذي قيل
إن ــه يــريــد إنـجــاح رياضييه إلعطاء
صـ ـ ــورة ق ـ ّ
ـوي ــة لـ ـل ــدول ــة .ولـ ــم تـكـتــف
ّ
ّ
ّ
اللجنة األوملبية الدولية بالحظر بل
فــرضــت غــرامــة على روسـيــا وصلت
ق ـي ـم ـت ـه ــا إل ـ ـ ــى  15مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
ومـ ـنـ ـع ــت وزي ـ ـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــة ح ـي ـن ـهــا
األلعاب
فيتالي موتكو ،من حضور
ُ
األومل ـب ـيــة مل ــدى ال ـح ـيــاة بـعــدمــا ذ ِك ــر
اسـ ـ ـم ـ ــه شـ ـخـ ـص ـ ّـي ــا فـ ـ ــي «ف ـض ـي ـح ــة
املنشطات».

ّ
ولـ ـك ــن األم ـ ــر ال ـ ــذي ربـ ــط هـ ــذا امل ـلــف
بـ ـ ــالـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة
وإم ـ ـك ـ ــان ـ ـ ّـي ـ ــة أن ي ـ ـك ـ ــون ل ـ ــه أب ـ ـعـ ــاد
س ـيــاسـ ّـيــة ق ـ ّ
ـوي ــة ،ه ــو ه ـ ــروب املــديــر
السابق للمختبر الــروســي ملكافحة
املنشطات غــريـغــوري رودتشنكوف
ع ـ ــام  2016إلـ ــى الـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ّ
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،ألن «أمـ ـن ــه الـشـخـصــي
ّ
مهدد» بحسب قوله ،بعد أن تحدث
عــن «فضيحة منشطات على نطاق
واس ــع فــي روس ـيــا» ،متهمًا الرئيس
فــايــدي ـم ـيــر ب ــوت ــن «ب ــإع ـط ــاء أوام ــر
لبدء برنامج التنشيط للرياضيني
الـ ـ ـ ـ ـ ــروس» .والح ـ ـقـ ــا قـ ـ ــال ال ـت ـح ـق ـيــق
الـ ـ ــروسـ ـ ــي إن رودت ـ ـش ـ ـن ـ ـكـ ــوف ك ــان
يـعـطــي مـ ــواد لــاع ـبــن ال ـ ــروس على
ّ
غذائية،
أنها فيتامينات ومتممات
وق ـ ــام ب ـعــدهــا ب ــاإلب ــاغ عـنـهــم أنـهــم
ي ـت ـع ــاط ــون امل ـن ـش ـط ــات .وفـ ــي ب ــداي ــة
األلعاب األوملبية في بيونغ تشانغ،
ّ
الخارجية
اتسعت املعركة وقال وزير
ّ
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف إن مــا
يحصل للرياضة الروسية هو بقرار

أمـ ـي ــرك ــي ،ألن «الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ال تستطيع أن تهزمنا في
معركة عادلة» ،معتبرًا أن االتهامات
ال ـتــي وج ـهــت لـلــريــاضـيــن الــروســي
هـ ــي «ن ـ ـ ــوع مـ ــن امل ـن ــاف ـس ــة ال ــوق ـح ــة،
وال ــوالي ــات املـتـحــدة هــي الـتــي دبــرت
هذا األمر في الخفاء الستعادة املركز
ّ
األول في الرياضة».
أكثر من ذلــك .كــان الفتًا في أوملبياد
بيونغ تشانغ التضييق الكبير على
الــاعـبــن ال ــروس ،فمنعتهم اللجنة
ّ
ّ
الدولية من رفع علم بالدهم
األوملبية
س ــوى فــي ح ـجــرات نــومـهــم بشكل ال
َ
يـظـهــر ل ـل ـخــارج .كـمــا لــم تـسـمــح لهم
ُ
أبواب الحجرات
بتعليق أي علم على َ َ
أو ع ـلــى ال ـن ــواف ــذ .وفـ ـ َـرضـ ــت قــوانــن
ّ
عـلــى الــاع ـبــن بـمـنــع تـسـلــم أي علم
روس ــي مــن أي مشجع إذا مــا حــاول
إعـطــاؤهــم إي ــاه بعد ال ـفــوز .وشملت
الـشــروط الـصــارمــة على الرياضيني
ال ــروس منعهم مــن رفــع علم بالدهم
ف ـ ــي أي م ـ ـكـ ــان ع ـ ـ ـ ــام ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد مــا
يمكنهم أن يــرتــدونــه فــي التدريبات

أو املـنــافـســات ،بحيث أنــه لــم يسمح
لهم بارتداء أي مزيج من األلوان التي
ّ
من شأنها أن تشكل العلم الروسي.
ّ
وتمت مراقبة حساباتهم على مواقع
ّ ّ
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،ل ـلــتــأكــد من
أنهم ّ
يعرفون عن أنفسهم على أنهم
ري ــاضـ ـي ــون أوملـ ـبـ ـي ــون م ــن روسـ ـي ــا.
ّ
ّ
ـت أن
كـمــا أن الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة أعـلـنـ ّ
اخـتـبــارات املنشطات كشفت تنشط
رياضيني روسـيــن وت ـ ّـم تجريدهما
مــن املـيــدالـيــة الـبــرونـ ّ
ـزيــة فــي رياضة
الكيرلنغ «جــر الحجر على الجليد»
ومنحها للنرويج ،وهو ما اعتبرته
ال ـل ـج ـن ــة األومل ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة ال ــدولـ ـي ــة إدانـ ـ ــة
جــديــدة للرياضة الــروسـ ّـيــة .وطبعًا،
ك ــان الفـتــا غـيــاب الـعـلــم الــروســي في
وقت شاركت ابنة الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب إي ـف ــان ـك ــا ف ــي حـفــل
ال ـخ ـتــام ،إض ــاف ــة إل ــى وف ــد كـبـيــر من
ّ
الشمالية.
كوريا
ّ
ّ
ح ـص ــار ال ــري ــاض ــة ال ــروس ــي ــة دول ــي ــا
وال ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ مـ ـن ــذ ألـ ـ ـع ـ ــاب ريـ ـ ــو دي
ج ـي ـن ـيــرو ف ــي الـ ـب ــرازي ــل عـ ــام ،2016

