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للسياسيين في كرة القدم مذاهب

ترامب (ليس) مع أرسنال وبوتين فـقط مع المنتخب الوطني

شوهدت ميركل في الملعب خالل مباراة ألمانيا واألرجنتين في مونديال جنوب أفريقيا

إن كرة القدم باتت في
حياة الشعوب بحجم
الكرة ّاألرضية ونتائجها
قد تمس «كبرياء» األمة.
تحولت من ّ
مجرد لعبة
إلى ظاهرة سياسية
واجتماعية عالمية.
ومع تعاظم أهمية
كرة القدم ودورها
وتأثيرها وسحرها على
الشعوب ،أصبحت
ورقة من أوراق رجال
السياسة التي يلعبون
بها للوصول إلى الحكم
أو تعزيزه أو وسيلة
ّ
من الوسائل التي تقرب
خطوط االتصال مع
الشعوب التي هي
الجماهير .للسياسيين آراء
وأهواء

ياسمين عبيد
م ـشــاه ـيــر ك ـثــر ظـ ـه ــروا ف ــي م ـبــاريــات
بطولة كــأس الـعــالــم لــدعــم منتخبات
ّ
بالدهم أو مشاهدة «اللعب الجميل».
دعونا نتفق على أن الرياضة ـ غالبًا
ـ أجمل من السياسة .كثر ذهبوا إلى
ال ـب ـلــد امل ـض ـيــف ل ـي ـش ــارك ــوا م ــن عـلــى
املنصات .كــرة الـقــدم ازدادت حضورًا
فــي أروق ــة الـسـيــاســة وأخ ــذت ّ
حيزها
ّ
الشخصيات البارزة التي
لدى بعض
ب ــدوره ــا تــاب ـعــت املـ ـب ــاري ــات بـشـغـ ّـف.
ومما ال شك فيه أن العالم كله يتحفز

الس ـت ـق ـبــال م ـنــاف ـســات كـ ــأس ال ـعــالــم،
التي ستبدأ بعد أسابيع .السياسيون
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــون وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــون

لم تكن شعبية كرة القدم منذ
نشأتها حكرًا ّعلى عامة الشعب
بل خطفت حب السياسيين
ي ــؤجـ ـل ــون اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــم وأع ـم ــال ـه ــم
وت ــدري ـب ــات ـه ــم ل ــاس ـت ـم ـت ــاع ب ــأج ــواء
اح ـت ـفــال ـيــة م ــن م ـب ــاري ــات امل ــون ــدي ــال،

حيث سيكونون على موعد مع جنون
املتعة وهوس التشجيع .ومن املؤكد،
ّ
أي ـضــا ،أن الجميع سيستغل أح ــداث
املونديال .في املونديال البرازيلي عام
 2014ب ــرز إع ــان غــريــب فــي صحيفة
لندنية لشركة عقارية يقول« :لو فازت
إنكلترا بكأس العالم سنرد  100ألف
ج ـن ـيــه ألول ع ـش ــرة م ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
مشروعنا الجديد» ،وهو إعالن ربما
ي ـع ـت ـبــره ال ـب ـعــض س ــاخـ ـرًا ،فــالـشــركــة
تـ ـ ـ ــدرك أن آمـ ـ ـ ــال م ـن ـت ـخ ــب «األسـ ـ ـ ــود
الثالثة» كانت شبه معدومة لتحظى
ب ــالـ ـلـ ـق ــب ،ل ـك ـن ـه ــا دغ ـ ــدغ ـ ــت م ـش ــاع ــر
يشجع نجل ترامب نادي أرسنال اإلنكليزي

عشاقه للترويج ملشروعها وأغرتهم
باالستثمار مع شركة «عاشقة» للعبة
وللمنتخب الوطني ،بل ومتفائلة إلى
ّ
حد بعيد.
ل ـ ــم تـ ـك ــن ش ـع ـب ـي ــة كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم م ـنــذ
نشأتها حكرًا على عامة الشعب ،بل
إن ـهــا خـطـفــت ب ـقــوة ح ـ ّـب السياسيني
وسـيـطــرت على شغف املـشــاهـيــر .في
تقرير نشرته «تايمز» اإلنكليزية قبل
س ـن ــوات ،تـنــاولــت أك ـثــر الشخصيات
شـهــرة فــي الـعــالــم ،وفــي الــوقــت نفسه
أكثرهم ولعًا بكرة القدم .نتحدث عن
«سيئي الذكر» كاألملاني أدولف هتلر
زعيم النازية واإليطالي موسوليني
زعيم الفاشية .في الــواقــع ،كــرة القدم
أسرت قلب أدولف هتلر زعيم النازية.
املـ ـف ــارق ــة ـ ـ غ ـي ــر اإلي ـج ــاب ـي ــة ـ ـ ه ــي أن
ولـعــه بـكــرة الـقــدم كــان ي ــوازي جنونه
ب ــال ـح ــروب .وم ــن ب ــن أق ــوال ــه ف ــي كــرة
ال ـق ــدم جـمـلــة م ــن مــذكــراتــه ق ــال فيها:
«الفوز في مباراة أكثر أهمية للشعب
من غــزو مدينة في الشرق ،لكن األمر
في الواقع لم يبد كذلك».

ميركل وكاميرون خلف
التلفزيون

ال ــاف ــت ،أن أب ــرز ال ــوج ــوه الـسـيــاسـ ّـيــة
التي ّ
تصدرت الصفحات الرياضية في
الصحف بتشجيعها ملنتخب بالدها،
اليوم ،هي املستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،التي شوهدت في امللعب خالل
مباراة أملانيا واألرجنتني في مونديال
جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا .ت ـب ــادل ــت ال ـحــديــث
مــع «ال ـفــاســد» مـيـشــال بــاتـيـنــي ،كما
الجنوب
جلست إلــى جــانــب الــرئـيــس
ّ
إفــريـقــي جــاكــوب زوم ــا .كــانــت تصفق

وت ـض ـح ــك ف ــرح ــا ع ـن ــد ك ــل ه ـ ــدف مــن
أهداف أملانيا في املباراة التي اكتسح
فيها فريق بالدها غريمه األرجنتيني
ـداف نظيفة .الحقًا ،ميركل
بأربعة أه ـ ٍ
أع ــرب ــت ع ــن فــرحـهــا بــال ـفــوز الـســاحــق
ُبعيد املـبــاراة بالقول« :إنــه ألمــر رائع
وبـمـثــابــة ال ـح ـلــم ،إن ــه ح ـلــم ،فــالـفــريــق
بـ ّ
ـرمـتــه يـتـكـ ّـون مــن الـعـنــاصــر الـشـ ّـابــة
ّ
ل ـك ـن ـه ــم لـ ـعـ ـب ــوا بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ج ـ ــي ـ ــد» ،كـمــا
احتفلت بعد التتويج ببطولة كأس
العالم  2014للمرة الرابعة ،وانضمت
إل ــى الع ـبــي املـنـتـخــب ف ــي غــرفــة خلع
امل ــاب ــس ل ـت ـح ـي ـي ـهــم وت ـل ـت ـقــط مـعـهــم
صور «سيلفي».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أرسـ ـ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني السابق دايفيد كاميرون،
ّ
تشجيعية إلى املنتخب
آنذاك ،رسالة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ق ـب ــل خ ــوض ــه م ـب ــاري ــات
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ان ـض ـم ــام ــه
إلـ ــى م ـشـ ّـج ـعــي ال ـف ــري ــق ع ـلــى صفحة
«ال ـ ـفـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» .ال ـ ـي ـ ــوم ،ال رس ــائ ــل
وال مـ ــن ي ــرسـ ـل ــون .الـ ـسـ ـي ــدة ت ـي ــري ــزا
م ــاي «حـ ــردانـ ــة» م ــن روسـ ـي ــا .مـيــركــل
وك ــامـ ـي ــرون ال ـ ـلـ ــذان جـمـعـتـهـمــا قـ ّـمــة
ّ
االقتصادية في كندا ،2010
العشرون
وبعيدًا عــن الـقـ ّـمــة ،أوج ــدا فسحتهما
مل ـت ــاب ـع ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي ج ـم ـعــت بــن
مـنـتـخـبــي بـلــديـهـمــا ل ـل ـخ ــروج خ ــارج
ّ
والتسمر أمام
املحادثات ملـ ّـدة ساعة،
ش ــاش ــة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،مل ـتــاب ـعــة م ـب ــاراة
أمل ــانـ ـي ــا وإنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا .لـ ـك ــن ال ـص ـح ــاف ــة
سـ ّـمــت ذل ــك بــأنــه «ق ـمــة ث ـنــائ ـيــة» .أمــا
املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة لـلـفــريــق اإلنـكـلـيــزي
التي كانت أمــام منتخب الجزائر في
 2010أيـضــا ،والـتــي انتهت بالتعادل
السلبي ،فحضرها كــل مــن األميرين
ولـيــام وه ــاري اللذين كــانــا فــي زيــارة
ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــات الـ ـخـ ـي ـ ّ
ـري ــة فـ ــي إفــري ـق ـيــا
وعــرجــا على امللعب للجلوس ضمن
الـجـمــوع وتشجيع منتخب بلدهما.
ك ـ ــان ـ ــا فـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـلـ ــك «ال ـ ـح ـ ـفـ ــات
االستعمارية» املسماة «خيرية».
وقـبــل كــام ـيــرون ،هـنــاك رئـيــس وزراء
إنكلترا الـســابــق تــونــي بلير .الـكــاذب
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر .تـ ـخـ ـل ــى ع ـ ــن اهـ ـتـ ـم ــام ــات ــه
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـب ـعــض ال ــوق ــت م ــن أجــل
االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ب ــرن ــام ــج ت ـل ـفــزيــونــي
عــن كــرة ال ـقــدم ،وق ــال بلير ال ــذي ظهر
ب ـم ــاب ــس غ ـي ــر رس ـم ـي ــة ف ــي بــرنــامــج
عــن كــرة الـقــدمّ ،
تقدمه هيئة اإلذاعـيــة
الـبــريـطــانـيــة ،إن ــه يـحــب «االس ـتــرخــاء
ع ــن ط ــري ــق م ـش ــاه ــدة مـ ـب ــاري ــات ك ــرة
الـ ـق ــدم ع ـلــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون» ،إال أنـ ــه لم
يذهب إلــى أي ملعب ملشاهدة مباراة
حية منذ سـنــوات .وكــان بلير قــد قال
خالل البرنامج إنه يعتقد أنه بوسع
املنتخب اإلنكليزي لكرة القدم الفوز
ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم « :2006ال ش ــك أن ـهــم
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون الـ ـف ــوز ب ــالـ ـك ــأس ،أن ـهــم
قـ ــادرون عـلــى ذل ــك ،أعـتـقــد أنـنــا نملك
فــري ـقــا ق ــوي ــا لـلـغــايــة وي ـت ـعــن عليهم
ال ـث ـق ــة ب ــأن ـف ـس ـه ــم» .كـ ــان ذلـ ــك ب ـع ــد 3
سـنــوات على ّ كــذبــة ال ـعــراق الشهيرة.
وال ـك ــأس ت ـك ــذب «ال ـغ ـط ــاس» .اعـتـقــاد
رئيس وزراء بريطانيا السابق ذهب
في مهب الريح ،بعدما خرجت إنكلترا
من الدور ربع النهائي أمام البرتغال.

أوباما الذي رأى
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
املعروف بممارسته لرياضة الجودو،
بدوره ،يمارس كرة القدم في الكثير من
األحـيــان ،مــؤكـدًا أنــه مشجع متحمس
جدًا ملنتخب روسيا لكرة القدم .خالل
لقاء مع أعضاء هيئة تحرير صحيفة
«ســوفـيـتـسـكــي سـ ـب ــورت» الــريــاض ـيــة
الــروسـيــة الشهيرة ،ق ــال« :تسألونني
عن الفريق الذي أشجعه ،لقد قلت أكثر
مــن مــرة ،أنــا أشجع املنتخب الوطني
فقط ،ال أميل إلى أي فريق» .ولرؤساء
أمـ ـي ــرك ــا حـ ـص ــة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي م ـتــاب ـعــة

رغم اهتمام الرئيس بكرة القدم فإن حالها في بوليفيا ليس على ما يرام

وتشجيع كــرة ال ـقــدم .دونــالــد تــرامــب،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ  45لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة
األم ـيــرك ـيــة ،ال ــذي ب ــات حــديــث الـعــالــم
ّ
كله في ليلةٍ وضحاها ،بفعل حماقاته
ّ
املتكررة ،يعد صاحب خلفية رياضية
كبيرة .فهو أحــد هــواة لعبة الغولف،
وك ــان ــت ل ــه ســاب ـقــة ف ــي ض ــرب فينس
م ــاكـ ـم ــان ،رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد امل ـص ــارع ــة
 ،WWEفي قلب حلبة املصارعة ،وهي
ً
اللقطة التي أثــارت جــدال كبيرًا حوله.
ولكن قليلني هم من يعلمون عن عالقة
خليفة أوباما بكرة القدم ،فهناك عدة
مــواقــف كــرويــة مـسـ ّـجـلــة بــاسـمــه ،كما
أن هناك خطة لــدى الــواليــات املتحدة
الستضافة كــأس العالم  ،2026يعمل
عليها «على طريقته» املثيرة للضحك.
ي ـش ـجــع ن ـج ــل ت ــرام ــب ن ـ ــادي أرس ـن ــال
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وه ــو أح ــد عـشــاقــه .وصــل
األم ــر بـتــرامــب إل ــى الـطـلــب مــن أرســن
فينغر ،املدير الفني الفرنسي للفريق،
أن ي ــرح ــل ،م ـقــابــل أن ي ــدف ــع ل ــه رات ـبــه
مل ــدة  50ع ــام ــا .حـســب ت ــرام ــب ،أرس ــن
فنغر هو السبب األســاســي في غياب
ال ـب ـط ــوالت ع ــن ال ـف ــري ــق ،الـ ــذي حصل
على آخر لقب للدوري اإلنكليزي عام
ً
 .2004مهال ،هــذه «نكتة» أخــرى ،على
ترامب ،وعلى أرسنال!
ُ
ف ــي أيـ ــة حـ ـ ــال ،تـ ـع ــد أم ـي ــرك ــا امل ــرش ــح
األوف ــر حظًا الستضافة كــأس العالم
 ،2026والـتــي مــن املـقــرر أن تضم بني
 40و 48فريقًا ،كما أن هناك مقترحات
بـ ـش ــأن تـ ـق ــدم أم ـي ــرك ــا ب ـط ـلــب تـنـظـيــم
مشترك مــع كـنــدا وربـمــا مــع املكسيك
أيضًا .وحسب وكالة األخبار األملانية
«د ب أ» ،فـتـصــريـحــات تــرامــب بشأن
طرد املهاجرين املكسيكيني من بالده،
وبـنــاء حــائــط ح ــدودي بــن الــدولـتــن،
قــد تأتي بنتائج عكسية ،وقــد تظهر
أول مـ ــؤشـ ــرات ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات،
خــال املـبــاراة التي جمعت املنتخبني
األميركي واملكسيكي في كولومبوس،
ضـمــن الـتـصـفـيــات الـنـهــائـيــة ألمـيــركــا
الـشـمــالـيــة املــؤه ـلــة ملــونــديــال روسـيــا
 .2018أمــا الرئيس األميركي السابق
باراك أوباما ،فسبق وأعرب عن رغبته
فــي متابعة املـبــاريــات فــي امللعب ،في
حـ ــال ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ــي إلــى
مــونــديــال  ،2010وب ـعــد ال ـتــأهــل وفــي
حــادثــة طــريـفــة ،أذاع ــت األن ـبــاء عشية
مباراة أميركا وإنكلترا ،قبل يوم في
امل ــون ــدي ــال ،ال ــره ــان ال ـ ــذي جـ ــرى بني
أوب ــام ــا ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي

تكون انتصاراتكم بمثابة الدواء الذي
سوف يساعد في التغلب على أمراض
ال ـف ـقــر وال ـف ـســاد وال ـظ ـلــم االجـتـمــاعــي
الــذي يعاني منه الشعب البرازيلي».
ولكن البرازيل خسرت وفازت إيطاليا،
ولكن العالم كله دعــم الـبــرازيــل ألنها
البرازيل وليست أميركا .كــان أوباما
ع ـل ــى ح ــق إذًا .وقـ ـب ــل تـ ــرامـ ــب ،وق ـبــل
أوباما ،هناك بيل كلينتون ،الذي تابع
مــن املـلـعــب م ـبــاراة ال ــوالي ــات املتحدة
األمـيــركـيــة أم ــام الـجــزائــر  2010وكــان
ّ
قد ّ
وشجعهم قبل
توجه إلى الالعبني
ُ
ّ
بدء املباراة كما وكان قد عي كرئيس
لـلـبـعـثــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن م ـلــف أم ـيــركــا
الستضافة كأس العالم  2018و2022
الذي ذهب لصالح روسيا  2018وقطر
 .2022أم ــا فــي فــرنـســا ف ـفــوز منتخب
فــرن ـســا ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم  1998أرق ــص
رئ ـيــس فــرنـســا األس ـب ــق ج ــاك شـيــراك
ً
الــذي لــوح طــويــا بقميص «الــديــوك»
من مقصورته الشرفية خالل املباراة
النهائية أم ــام الـبــرازيــل .لــوح شيراك
ملنتخب قاده زين الدين زيدان.

الشغف الالتيني

باراك أوباما سبق وأعرب عن رغبته في متابعة المباريات في الملعب

ال ـســابــق ديـفـيــد ك ــام ـي ــرون .ذل ــك حني
ات ـص ــل أوب ــام ــا ب ـكــام ـيــرون مـعـلـنــا أن
املنتخب األمـيــركــي سـيـهــزم املنتخب
اإلنـكـلـيــزي ،فأطلق كــامـيــرون ضحكة
ً
عــالـيــة ،مـتـســائــا« :ومـ ــاذا ستفعلون
سيدي الرئيس إليقاف روني؟» .ولكن

ُ
تعد أميركا المرشح األوفر حظًا
الستضافة كأس العالم 2026
والتي ستضم بين  40و 48فريقًا
أوب ــام ــا أصـ ـ ّـر ع ـلــى ال ــره ــان بــزجــاجــة
«بيرة» يهديها لكاميرون إذا خسرت
فقبل السيد كاميرون الرهان،
أميركاِ ،
وك ــاد أن يستمتع ببيرة أوبــامــا لوال
خـ ـط ــأ حـ ـ ـ ــارس امل ـ ــرم ـ ــى ال ـب ــري ـط ــان ــي

روب ـ ــرت غ ــري ــن الـ ــذي أف ـل ــت ال ـك ــرة من
بني يديه بطريقة ال يمكن أن تصدق.
ال ـغــريــب أن أوب ــام ــا الـ ــذي أفـ ــرد وقـتــا
كـبـيـرًا لـلـقــاء املـنـتـخــب األم ـيــركــي قبل
مـغــادرتــه واشـنـطــن خــاطـبــه بـعـبــارات
ً
غــريـبــة قــائــا« :ك ــل الـعــالــم سيدعمكم
حتى لــو نسينا أحيانًا فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،أن املــونــديــال سـيـكــون أكبر
مسرح عاملي تذهبون إليه لتمثيلنا.
ول ـكــن ملـ ــاذا سـيــدعــم ال ـعــالــم املنتخب
األم ـي ــرك ــي ،ف ـهــو ل ـيــس ال ـب ــرازي ــل ،وال
ـاف
ال ـ ـعـ ــالـ ــم يـ ـح ــب أم ـ ـيـ ــركـ ــا ب ـ ـقـ ــدر ك ـ ـ ٍ
ليدعمها في كرة القدم».
ولـسـيــرة ال ـخ ـطــابــات ،تـحـضــر حــادثــة
أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي مـ ــونـ ــديـ ــال  .2006وق ــف
الــرئـيــس دا سيلفا مخاطبًا منتخب
بــاده« :ســوف أجلس أمــام التلفزيون
ملشاهدتكم وتشجيعكم كما يفعل كل
الـشـعــب ال ـبــرازي ـلــي وال ـعــالــم ،وســوف

وفي أميركا الالتينية مألوف جدًا أن
يتابع الــزعـمــاء الـكــرة .كشف الرئيس
الـبــولـيـفــي إي ـفــو م ــورال ـي ــس وصــديــق
األسطورة مارادونا عن عشقه الكبير
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـتــأك ـيــده أن ال ـســاحــرة
املستديرة لعبت ال ــدور الرئيسي في
وصوله إلى مقعد الرئاسة في بالده،
بعد أن منحته الشهرة منذ الصغر.
ورغم اهتمام الرئيس بكرة القدم فإن
حالها ًفي بوليفيا ليس على ما يرام،
م ـق ــارن ــة بــال ـفــرق الــات ـي ـن ـيــة األخـ ــرى.
وهو ما دعاه لألسف على عدم تمكن
ب ـ ــاده مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ن ـهــائ ـيــات
كــأس الـعــالــم منذ نهائيات  1994في
الواليات املتحدة ،أيام الجيل الذهبي
الـ ــذي قـ ــاده م ــارك ــو إت ـش ـف ـيــري املـلـقــب
بـ«الشيطان» ،واحتلت بوليفيا مركزًا
مخيبًا في تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة لكأس العالم  2010في جنوب
إفريقيا مما حــال دون وصولها إلى
امل ــون ــدي ــال ،كـمــا ق ــام االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم باعتبار منتخبها خاسرًا
مـ ـب ــارات ــن ض ـم ــن ت ـص ـف ـي ــات أم ـيــركــا
الـجـنــوبـيــة املــؤه ـلــة إل ــى ك ــأس الـعــالــم
في روسيا  ،2018إلشراكها العبًا غير
مؤهل للعب فــي املـبــاراتــن ،وبـهــذا لم
تذهب إلى روسيا.

