10

الجمعة  17أيار  2019العدد 3759

الجمعة  17أيار  2019العدد 3759

رياضة

رياضة

تحقيق

واضحة
الكرة المعولمة مخاض صعب تعيشه بريطانيا اليوم .حكومة تيريزا ماي مطالبة بوضع رؤية
ُ
للخروج من االتحاد األوروبي خالل مهلة محددة ،وهي رؤية ال يمكنها أن تستثني كرة القدم التي تعتبر
عصبًا مهمًا في المملكة المتحدة .تأثير كرة القدم وصل إلى الحكومة ومجلس العموم ،فطالب رئيس
حزب العمال جيريمي كوربن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل أيام بأن تستفيد من مدرب ليفربول يورغن
كلوب ،لتحقق نتائج إيجابية في أوروباّ ،
وردت هي عليه بالقول إن ما قام به ليفربول أمام برشلونة يؤكد
أن العودة ممكنة حتى لو كانت صعبة .كرة القدم تشغل بريطانيا ،ولكنها أيضًا ّ
مهددة بسبب «بريكسيت»

ّ
الالجئون إلى المدرجات :مجرد شغب
المكان الذي يأتي منه جمهور الوحدات األردني ،عمومًا ،ال يختلف
كثيرًا عن المكان الذي يأتي منه جمهور النجمة اللبناني .جميعهم
تقريبًا يأتون من الموقع الطبقي نفسه .نتحدث عن السائد وال يعني
ذلك أن المدرجات هي مساحة محايدة طبقيًا .فهناك «المنصة
الرئيسية» وهناك أزمة األمن الطويلة ،وهناك الذين يستطيعون
الدخول والذين ال يستطيعون .لكن ما يستدعي االلتفات ،تحديدًا،
بعد مباراة النجمة البيروتي والوحدات األردني ،هو الملعب ،كمسرح
ّ
متجدد إلعادة تعريف العالقة بين السياسة والمجتمع
أحمد محسن
بـ ـ ــدأت امل ـ ـبـ ــاراة ب ــال ـش ـت ــائ ــم .ال ـش ـتــائــم
ِم ـلــح امل ـب ــاري ــات ،وامل ـب ــاري ــات بــدونـهــا
ف ـ ــي ح ـ ـسـ ــابـ ــات جـ ـم ــاهـ ـي ــره ــا ت ـب ـعــث
ع ـلــى امل ـل ــل ،أو لـيـســت م ـب ــاري ــات على
ّ
اإلطالق .يجب أن نتفق منذ البداية ،أن
الشتائم جزء من اللعبة ،وأن ما يسمى
«ال ــروح الــريــاضـيــة» ،ال ينسحب على
املــدرجــات ،أثـنــاء سير األح ــداث .وهــذا
االع ـت ــراف لـيــس س ــوى مـحــاولــة أولــى
لــردم هــوة كبيرة بني املشجعني وبني
دفتر الشروط األخالقي املفروض على
هؤالء من خارج اللعبة .املدرجات لها
قــوان ـي ـن ـهــا املـسـتـقـلــة ع ـمــا ي ـح ــدث في
َ
مستهجنًا خارج
الخارج ،وما ُيعتبر
حـ ـ ــدود امل ـل ـع ــب ،ي ـع ـت ـبــره امل ـش ـج ـعــون
ع ــادي ــا .املـسـتـطـيــل ال ــذي أمــام ـهــم ،هو
مكان أرحــب ،أو على األقــل أكثر عدالة
من املستطيل الذي في الخارج .قواعد
ال ـل ـع ـبــة واضـ ـح ــة ه ـن ــا .ال يـحـتــاجــون
إلــى تحديد موقعهم في الـصــراع ،ألن
ك ــل ش ــيء ي ـبــدو واض ـح ــا أم ــام ـه ــم .ما
ي ـح ـتــاجــون إلـ ــى ت ـعــري ـفــه ،بــالـضـبــط،
ه ــو ال ـع ــاق ــة ب ــن وجـ ــودهـ ــم ف ــي ه ــذا
املكان ،وفي هذا الوقت ،وبني الخارج.

افترض المشجعون
أن الخصوم يفهمون لغتهم
العنيفة ،وتاليًا ،سيفهمون
هذا «االستقبال» العنيف
إنـ ــه م ـك ــان االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـخ ــارج
بـ ـص ــوت م ــرتـ ـف ــع ،فـ ــي م ـح ـيــط خ ــاص
ّ
تصورات خاصة
بهم ،أو للتأكيد على
للمشهد ال ـخــارجــي ،فــي مـكــان خــاص
بهم .وقد ال يكون االعتراض اعتراضًا،
بقدر ما يكون محاولة إلعادة صياغة
خ ـط ــاب ال ـ ـخـ ــارج ،ب ـ ـ ــأدوات املـهـ ّـمـشــن
عندما يسيطرون على املشهد .وهــذا
م ــدخ ــل رئـ ـي ــس ل ـ ـقـ ــراءة األح ـ ـ ـ ــداث فــي
م ـبــاراة الـفــريــق اللبناني ال ــذي يتبعه
مــن ال ـضــواحــي جـيــش مــن املـهـ ّـمـشــن،
وب ــن فــريــق امل ـخـ ّـي ـمــات الفلسطينية
في األردن ،وجمهوره صاحب أصول
عريقة في التشجيع.

جماهير بال تاريخ؟
ث ـم ــة س ـ ـ ــؤال ب ــديـ ـه ــي .مل ـ ـ ــاذا اس ـت ـق ـبــل
ج ـم ـهــور الـنـجـمــة ض ـيــوفــه بــالـشـتــائــم
عـ ـن ــد تـ ـ ـ ـ ــرداد أسـ ـم ــائـ ـه ــم ف ـ ــور ب ــداي ــة
امل ـبــاراة؟ع ـل ـمــا أن ــه ذه ــب إل ــى الـفـنــدق،
ل ـي ـل ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ،وأع ـ ـلـ ــن ب ــامل ـف ــرق ـع ــات
والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراخ ،أن األمـ ـ ـ ـ ــر «يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز»
ال ــري ــاض ــة .ي ـم ـكــن اإلجـ ــابـ ــة م ــن ث ــاث
زوايـ ــا رئ ـي ـســة .ال ــزاوي ــة األول ـ ــى ،وهــي
ال ــزاوي ــة امل ـب ــاش ــرة ،م ــن داخ ــل املـلـعــب،
أي مــن داخــل هــذا العنف ،وبالطريقة
ً
ال ـتــي تـتـعــامــل فـيـهــا الـجـمــاهـيــر ع ــادة
مع الحدث .من هذه الزاوية ،كل شيء
يبقى مرتبطًا باملباراة وباللعبة .من
الضيف
هذه الزاوية ،ال يعود الفريق
ّ
م ـس ـت ـهـ َـدفــا ب ـس ـبــب ه ـ ّ
ـوي ـت ــه .وتـجــنـبــا
لوضع الجمهور اللبناني في القفص،
يجب التوضيح أن العنف الجماهيري
يبدأ بالصراخ واألهــازيــج ،وهــو قابل

لـلـتـطــور بـ ــدون ح ـس ــاب ــات .امل ــدرج ــات
ال تصلح لـهــواة الـتـ ّ
ـأمــل .وفــي امللعب،
َ
شـعــر الجمهور أنــه ق ــادر على إطــاق
ّ
الـشـتــائــم ،ألنــه فــي مــوقــع ال ـقــوة ،حيث
أن امل ـب ــاراة ت ـجــري عـلــى أرضـ ــه .وهــذا
يعني أن املحيط «أليف» .ذلك ال يلغي
أن الـضـيــف ت ـع ـ ّـرض الس ـت ــاب معلن،
وأن ال ـ ِـج ـه ــة الـ ـت ــي م ـن ـعــت مـشـجـعـيــه
ّ
تحججها
م ــن ح ـضــور املـ ـب ــاراة ،رغ ــم
بأسباب تنظيمية وتقنية ،فعلت األمر
ً
على نحو مريع .وبدال من أن ُيستقبل
ً
الـفــريــق الضيف اسـتـقـبــاال خــاصــا ،أو
أن ُي ــدع ــى إل ــى م ـشــاهــدة املـ ـب ــاراة إلــى
جــانــب الـجـمــاهـيــر الـلـبـنــانـيــة ،ظـهــرت
ذرائ ـ ـ ـ ــع األمـ ـ ــن وال ـت ـن ـظ ـي ــم مل ـن ـع ــه مــن
الحضور واملـشــاركــة .املـفــارقــة األولــى،
أن يلتقي الجمهور مع األمــن .املفارقة
ال ـثــان ـيــة ،أن ذاكـ ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن قد
ّ
تتسع للمدينة الرياضية ،حيث جرت
املـ ـب ــاراة ،أك ـثــر مـمــا تـتـســع لـهــا ذاك ــرة
اللبنانيني .فهي تقع على مقربة من
َّ
مخيمي صـبــرا وشــاتـيــا الشهيرين،
ّ
كما دمرها االجتياح اإلسرائيلي في
 ،1982أث ـن ــاء مـ ـط ــاردة قـ ــادة امل ـقــاومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت .امل ـف ــارق ــة
أي ـضــا ،أن تــاريــخ الـنـجـمــة الـبـيــروتــي،
مثل تاريخ األنصار والفرق البيروتية
التاريخية ،يحفظ مكانًا واسعًا لالعب
ُ
الفلسطيني .وعندما ت َح ِّدث نجماويًا
عتيقًا فسيتذكر جـمــال الخطيب بال
تـ ّ
ـردد .وهذا يقود إلى الزاوية الثانية،
أي العالقة غير املباشرة مع الخصم.
بــوضــوح ت ــام ،اف ـتــرض املـشـجـعــون أن
ال ـخ ـصــوم يـفـهـمــون لـغـتـهــم الـعـنـيـفــة،
وتــالـيــا ،سيفهمون هــذا «االستقبال»
ـرجــم العـبــو
الـعـنـيــف ،عـلــى أم ــل أن ي ـتـ ِ
فــري ـق ـهــم (ال ـن ـج ـم ــة) هـ ــذا ال ــدع ــم عـلــى
أرض املـلـعــب ،وي ـقـ ّـدمــوا عــرضــا يليق

بــالـحـمــاســة الـكـبـيــرة .ال ــزاوي ــة الثالثة
للنظر إلى الحادثة ،تستدعي االبتعاد
ً
قـلـيــا عــن امل ــدرج ــات ،ولـكــن لـيــس إلــى
خ ـ ـ ــارج ح ـ ـ ــدود املـ ـلـ ـع ــب .ن ـت ـح ــدث عــن
العالقة املباشرة بالخصم ،وعن املكان
الـ ــذي ي ــأت ــي م ـنــه امل ـش ـج ـعــون ،طـبـقـ ّـيــا
وسـيــاسـيــا .بــاملــاحـظــة وامل ـعــاي ـنــة ،ملا
ت ـب ـقــى ِم ـ ــن مـ ــدرجـ ــات ك ـ ــرة الـ ـق ــدم فــي
ّ
لـبـنــان ،يــتـضــح للمتابع أن السياسة
ّ
ح ــاض ــرة دائ ـم ــا ف ــي ال ـحــيــز الـ ـع ــام .ما
يـ ـج ــري ع ـل ــى امل ـ ــدرج ـ ــات ه ــو «إعـ ـ ــادة
تدوير» للخطاب .وهذا االلتباس يعيد
ال ـن ـظ ــر ف ــي ال ــزاويـ ـت ــن األســاس ـي ـت ــن.
ّ
لكن املــدرجــات اللبنانية تعطلت ،في
األســاس ،ألسباب سياسية .إذًا ،يجب
إعادة صياغة السؤال عن العالقة بني
الـسـيــاســة خـ ــارج امل ــدرج ــات ،وح ــدود
ح ـضــورهــا لـحـظــة االع ـت ــراض عليها.
ورب ـم ــا ي ـكــون م ــن امل ـف ـيــد امل ـ ــرور ِلــامــا
عـلــى ح ــاالت «جـمــاهـيــريــة» فــي أمــاكــن
أخـ ــرى ،ولـكـنـهــا مـثـيــرة لــان ـت ـبــاه ،في
ش ـج ــع
م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـت ـف ـس ـي ــر س ـ ـلـ ــوك امل ـ ً
الـلـبـنــانــي «ال ـس ـي ــاس ــي» ،خ ــاص ــة وأن
السلوك الذي نتحدث عنه ،وفي جانب
رئـيــس مـنــه ،كــان ضـ ّـد الــاجـئــن حتى
عندما يكون هــؤالء الجئني فــي مكان
آخ ـ ــر .رغـ ــم أن هـ ــذا ي ـب ــدو م ــأل ــوف ــا في
لبنان ،حيث أن التحريض ال يقتصر
على «الجماهير» ،بل يتجاوزها إلى
الـ ـ ـ ــوزراء واألح ـ ـ ـ ــزاب ،ومـ ــا ُي ـت ــوق ــع من

الجماهير ،أن ترفض  -فــي ملعبها -
الخطاب املهيمن ،أو على األقــل تعيد
صـيــاغـتــه ب ــأدوات ـه ــا .لـلــوهـلــة األول ــى،
يـ ـب ــدو أن ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ــس ل ـه ـجــران
امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ،ه ـ ــو تـ ـح ــولـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـ ــادة
لالستهالك .لكن الحقيقة هي أن ثمة
من ال يرغب بسماع صوت الجماهير
وه ــو يــرت ـفــع ،م ــن دون أن ي ـكــون ذلــك
ّ
مخططًا له.

األلتراس سبق الثورة
نحن أمام مقاعد زرقاء جميلة وفارغة.
بالنسبة إلى مباراة كرة القدم ،املشهد
صــار كــارثـيــا .فـهــذه كــرة قــدم وليست
غولف ،أي إن الجمهور جزء أساسي
من اللعبة ،رياضيًا وسوسيولوجيًا.
وإذا اس ـت ـعــرنــا الـ ـص ــورة الـفــانـتــازيــة
ُ
التي تظهرها القنوات الناقلة ،سيبدو
املعلب ِمــن فــوق أشـبــه بعلبة خــاويــة.

هـ ـ ــذه هـ ــي أح ـ ـ ـ ــوال مـ ـص ــر ،بـ ـع ــد مـنــع
الجماهير من مشاهدة املباريات في
القاهرة .وليس هناك حاجة للتذكير
ب ــدور األل ـت ــراس فــي ال ـثــورة املـصــريــة،
ّ
ك ـج ـهــاز م ـن ــظ ــم ،وجـ ــد ن ـف ـســه ي ـشــارك
فــي صناعة حــدث سياسي تاريخي.
ول ـي ــس ه ـن ــاك ح ــاج ــة ل ـل ـتــذك ـيــر ،ب ــأن
األلـ ـت ــراس امل ـص ــري ل ــم يـنـشــأ كـحــركــة
سياسية في األساس ،إن كان ذلك في
حالة «ألـتــراس أهــاوي» ،أو في حالة
«وايـ ـ ــت ن ــاي ـت ــس» ل ـل ــزم ــال ــك .ل ـقــد كــان
األمــر في األصــل بسيطًاِ :مــن محاولة
الصعود على مسرح .القيام بعرض.
ّ
اشتد العرض في يناير .على عكس
ثم
الـحــالــة الـلـبـنــانـيــة ،يـشـيــر الـكـثـيــر من
الباحثني ،إلــى أن الــذيــن ط ـ ّـوروا فكرة
األلـ ـت ــراس ف ــي م ـصــر ،ك ــان ــوا ينتمون
إلى ما ّ
يسمى ،في الخطاب الليبرالي
ِّ
الـ ــدارج ،بمتعلمي الطبقة الــوسـطــى.

في الواقع ،أثتبت الثورة املصرية ،ما
أثبته األلتراس على املدرجات ،مرتني.
فــي امل ــرة األول ـ ــى ،أثـبـتــت األح ـ ــداث أن
الطبقة الوسطى هي عبارة عن سلوك،
أكـثــر مــن كونها طبقة حقيقية يقوم
االنتماء إليها على وعي ،أو تجمعها
مـصــالــح واض ـح ــة وم ـش ـتــركــة .أثبتت
ّ
الهرمية التي في الخارج
املدرجات أن
وه ـ ــم ،بـمـعـنــى أن ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
قــاب ـلــة لــان ـه ـيــار ب ـســرعــة ره ـي ـبــة .في
الوقت ذاته ،تثبت املدرجات أن البناء
الهرمي داخل الطبقة الوسطى عرضة
لـلـتــاعــب وت ـب ــادل امل ــواق ــع .وك ــان هــذا
إيـجــابـيــا ف ــي الـ ـث ــورة ،بـحـيــث وج ــدت
مجموعات األلـتــراس املنظمة نفسها
أكـثـ ّـر حــريــة مــن التنظيمات الحزبية
ً
ال ــرث ــة .ل ــم ي ــدم ذل ــك ط ــوي ــا .ف ــي امل ــرة
الـثــانـيــة ،أثـبـتــت م ـجــزرة ب ــور سعيد،
أن ال ـع ــاق ــة م ــع األم ـ ــن ومـ ــع ال ـج ـهــاز
(عدنان الحاج علي)
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األيــديــولــوجــي هــي عــاقــة مستحيلة.
وأيـضــا ،ليس هناك أي داع للتذكير،
بــأنــه فــي مذبحة بــور سعيد ،أطفئت
ّ
مشجعي
األنوار وأغلقت األبواب على
األهـلــي .املـجــزرة املنظمة ال تكون من
ف ـعــل ال ـج ـمــاه ـيــر ،ب ــل م ــن ف ـعــل األم ــن،
مـهـمــا حــدثــت م ـح ــاوالت لتصويرها
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا «مـ ـج ـ ّـرد ش ـغ ــب» .األم ــن
بـحــاجــة إل ــى ع ـنــف م ـضــاعــف ،يــرتـفــع
ّ
فـ ـ ـ ــوق أي عـ ـ ـن ـ ــف ،ل ـ ـكـ ــي يـ ـتـ ـم ــك ــن مــن
ال ـه ـي ـم ـن ــة ،ومـ ـ ــن م ـح ــو االس ـت ـق ـط ــاب
األف ـ ـقـ ــي عـ ـل ــى امل ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات .بـ ـع ــد مـنــع
الجماهير فــي مـصــر ،فقد املصريون
فــرصــة االع ـتــراض والتنظيم ،و«ســاد
األمن» .ويختلف هذا كثيرًا عن الحالة
اللبنانية ،نظرًا إلى طبيعة الجماهير
وعالقتها بالسلطة ،إذ تلعب العوامل
األنتروبولوجية دورًا أساسيًا هنا،
ف ــي تـشـكـيــل الـبـنـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة ،الـتــي
ّ
ت ـش ــك ــل الـ ـف ــرق ال ــري ــاض ـي ــة ب ــدوره ــا،
ويصير االسـتـقـطــاب عـمــوديــا؛ وعلى
ه ـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ــاس :ال ـع ـه ــد لـ ـح ــزب ال ـل ــه،
األنـ ـص ــار ل ـت ـيــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،الـحـكـمــة
برعاية املطرانية املارونية ،وعلى هذا
املنوال.

افتتاح سوق االنتقاالت...

تبعات « »Brexitتهدّد الـ«بريميرليغ»
أرباح األندية
مهددة

مسرح لنزاعات الطوائف
رغـ ـ ــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ف ـ ــي االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب بــن
ال ـ ـت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــن ،امل ـ ـصـ ــريـ ــة الـ ـش ــاسـ ـع ــة
والكبيرة ،واللبنانية ّ
ّ
باملتغير
املكبلة
الـ ـط ــائـ ـف ــي ،ث ـم ــة شـ ـب ــه .مـ ــا ت ـت ـشــاركــه
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ل ـي ــس ِخـ ـف ــة فـ ــي ال ــوع ــي،
ب ـ ـقـ ــدر مـ ــا هـ ــو رغ ـ ـبـ ــة ب ــالـ ـتـ ـم ـ ّـرد ضــد
«ال ـس ـي ـس ـت ــم» .األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة هــي
أج ـ ـهـ ــزة أمـ ـنـ ـي ــة ،م ـث ــل املـ ـي ــدي ــا وم ـثــل
الـ ــدولـ ــة .أجـ ـه ــزة أي ــدي ــول ــوج ـي ــة تــديــر
مصالح طبقية ،باملعنى األلتوسيري
للكلمة .ورب ـمــا ،لـهــذا الـسـبــب ،وصــف
غ ــرامـ ـش ــي ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ب ــأن ـه ــا ن ـضــال
تـحــت الـشـمــس ال ـع ــاري ــة .لـكـنــه نـضــال
ملتبس في بعض الحاالت .في أماكن
ً
أخ ــرى ،كـبــولـنــدا م ـثــا ،هـنــاك مـصــادر
واضـ ـح ــة ي ـس ـت ـقــي م ـن ـهــا امل ـش ـج ـعــون
اعـتــراضــاتـهــم .وه ــي اع ـتــراضــات على
االسـتــابـلـشـمـنــت ولـكـنـهــا م ــن داخ ـلــه.
ورغ ـ ــم أن م ـع ـظــم امل ـش ـج ـع ــن ل ـي ـســوا
متدينني ،إال أنهم يلتزمون باألصول
الـكــاثــولـيـكـيــة ويـسـتـخــرجــون الــرمــوز
منها .مهووسون بالقومية البولندية.
لـيـســوا حــالــة اعـتــراضـيــة عـلــى النظام
بقدر مــا أنهم محاولة لالنقالب على
م ــوق ــع الـسـلـطــة ف ـيــه لـتـسـعــن دقـيـقــة.
وفــي هــذا ،قد نجد شبهًا بينهم وبني
املشجعني اللبنانيني ،إذا استثنينا
ّ
الجدي لأللتراس البولندي،
التنظيم
األيديولوجي إلى الفاشية.
وجموحه
َ
ورب ـ ـمـ ــا ،مـ ــا ي ـج ـع ــل ال ــش ـ َـب ــه حـقـيـقـيــا
ب ــال ـف ـع ــل ،هـ ــو ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن حـقـبـتــن
زم ـن ـي ـت ــن م ـش ــاب ـه ـت ــن .ش ـب ــه طــريــف
وم ـحــزن فــي آن .فــي ع ــام  ،2000وجــد
اللبنانيون أنفسهم يـشــاهــدون كأس
آس ـي ــا ف ــي بـ ـي ــروت ،وفـ ــي  2004وجــد
البولنديون أنفسهم يشاهدون كأس
األمم األوروبية في بولندا (باالشتراك
م ــع أوك ــرنـ ـي ــا) .ك ــان ــت م ـحــاولــة جـيــدة
إلق ـنــاع ـهــم بـ ــأن كـ ــرة الـ ـق ــدم ه ــي م ــادة
ترفيهية ،وطبعًا استهالكية ،وعليهم
أن يتعاملوا معها كما يملي عليهم
ال ـب ــارادي ـغ ــم ال ـل ـي ـب ــرالــي .ف ــي بــول ـنــدا،
َّ
تــرتــب على هــذا الخطاب انـقــاب ترك
أثـ ـرًا فــي غــايــة ال ـس ــوء ،بحيث ازدادت
نقمة املشجعني على كل ما يعتبرونه
مـ ــن م ـن ـت ـج ــات الـ ـخـ ـط ــاب ال ـل ـي ـب ــرال ــي،
كالنسوية والهوموفوبيا .في لبنان،
األم ــور أسـهــل .لــم تـتـحـ ّـول اللعبة إلــى
استهالك ،ألنها غير مربحة ،والنقاش
مــ ّ
ـؤج ـ ــل ع ـ ــن ن ـس ـب ــة امل ـن ـس ـح ـب ــن مــن
املدرجات ،مقابل الذاهبني إليها .وهذه
نتيجة ،ولـيـســت سـبـبــا ،إذ استحسن
الذين «يديرون» اللعبة أن تبقى على
حالها :مسرحًا لصراعات الطوائف.

ً
سيكون لالعب اإلنكليزي دور أكبر مستقبال (عن الويب)

حسين فحص
ب ـعــد ن ـج ــاح ال ـت ـصــويــت ع ـلــى خ ــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي،
ي ـع ـي ــش الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات فــي
ّ
حقيقية ،إثــر التغيير
إنكلترا صدمة
ّ
املـتــرتــب على هــذا ال ـخــروج .الفوضى
بشكل أساسي ،بعد
طالت كــرة القدم
ٍ
وض ــع شـ ــروط الن ـت ـقــال الــاع ـبــن من
دول االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي إلـ ــى أن ــدي ــة
امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،م ــا هـ ـ ـ ّـدد ب ـتــراجــع
القيمة التسويقية للدوري اإلنكليزي
بمختلف درجاته على املدى البعيد.
املــوســم اإلنـكـلـيــزي األخـيــر ُيعتبر من
األنـجــح على مختلف الـصـعــد ،وبعد
فـتــح س ــوق االن ـت ـق ــاالت قـبــل ســاعــات،
ت ـس ـع ــى األن ـ ــدي ـ ــة ل ـت ــدع ـي ــم ص ـفــوف ـهــا
بأفضل الطرق املمكنة ،إال أن الصورة
ال تـ ـ ــزال ض ـب ــاب ـ ّـي ــة ،خ ــاص ــة ح ـ ــول مــا
يـتـعـلــق بــان ـت ـقــال ال ــاع ـب ــن ،وش ــروط
دخولهم إلى بريطانيا.
تقف عقبة الـ«بريكسيت» عائقًا أمام
تعويل إنكلترا على نجاحها الحالي
للمضي قــدمــا فــي املستقبل الـقــريــب،
نظرًا إلى التغييرات التي قد تطرأ على
نظام االنتقاالت ،النقطة األقــوى التي
ساهمت في بــروز ا ًل ــدوري اإلنكليزي
ّ
كقوة صاعدة مقارنة بباقي الدوريات
األوروبية الكبرى.
ّ
إليـ ـج ــاد حـ ــل ي ـم ـنــع ح ـ ــدوث ال ـك ــارث ــة،
حضر ٌ
وفد من االتحاد اإلنكليزي لكرة
ّ
ّ
ال ـقــدم قـبــل أي ــام قــمــة وزارة الــداخـلـيــة
ب ــن مـمـثـلــن ع ــن اإلدارات ومـجـلــس
الـ ـعـ ـم ــوم ،ل ـتــوض ـيــح ق ــواع ــد ال ـه ـجــرة
ّ
والتأشيرات الجديدة .تخلل االجتماع
م ـحــاوالت ملـنــع االلـتـبــاس ح ــول نظام
ال ـه ـجــرة ،لـكــي ال ينعكس سـلـبــا على
نظام اإلمـضــاءات الجديدة ،إذ حاول
مـســؤولــو وزارة الــداخـلـيــة الـعـمــل مع

س ـل ـط ــات ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن أن
الجميع على دراية بنظام التأشيرات
الجديد عندما يدخل حيز التنفيذ.
مـ ــن امل ـ ـق ـ ـ ّـرر أن ي ـ ـبـ ــدأ ت ـط ـب ـي ــق ن ـظ ــام
ال ـه ـجــرة ال ـجــديــد اع ـت ـبــارًا م ــن كــانــون
الـثــانــي/يـنــايــر ع ــام  ،2021فــي نهاية
الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة ل ـخــروج بريطانيا
م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي .يـ ـع ـ ّـد شـهــر
يـنــايــر أ ًح ــد أكـثــر األش ـهــر فــي إنكلترا
مـســاهـمــة فــي تـحــديــد مصير األنــديــة
كــافــة ،إذ ي ـصــادف ه ــذا الـشـهــر بــدايــة
سوق االنتقاالت الشتوية الذي ّ
يعدل
املدربون خالله خططهم ،بغية تحقيق
أه ـ ــداف اإلدارات م ــع ن ـهــايــة امل ــوس ــم.
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـص ـ ــورة األولـ ـ ـي ـ ــة ل ـق ــوان ــن
الهجرة ،سيفقد العديد من الالعبني
األوروبيني الحق التلقائي في املجيء
واللعب في ال ــدوري اإلنكليزي ،وهذا
ّ
سيخلف خسائر مالية هائلة لألندية
واالتـ ـح ــاد .وهـ ــذه الـ ـش ــروط يـمـكــن أن
ت ـب ــدأ ب ـم ـس ـتــوى أقـ ــل اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن هــذا
املوسم.

االعتماد على الالعب األوروبي
رغــم النجاح الكبير للكرة اإلنكليزية
أوروبـ ـي ــا ه ــذا امل ــوس ــم ،إال أن ثمانية

حضر ٌ
وفد من االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم
اجتماع وزارة الداخلية
لتوضيح قواعد الهجرة

العـ ـ ـب ـ ــن إنـ ـكـ ـلـ ـي ــز فـ ـ ـق ـ ــط ،هـ ـ ــم الـ ــذيـ ــن
شــاركــوا فــي استحقاقات دور نصف
َ
الـنـهــائــي م ــن بـطــولــتــي دوري أبـطــال
أوروبــا والــدوري األوروبــي ،مع الفرق
األربعة املتأهلة( ،ليفربول ،توتنهام،
تشيلسي ،آرس ـنــال) ،فــي حــن شهدت
التشكيالت األرب ــع اكتساحًا لالعبني
األوروب ـيــن .تشير اإلحصائيات إلى
ف ـض ــل ال ــاع ـب ــن األوروب ـ ـي ـ ــن بـتــألــق
الـكــرة اإلنكليزية هــذا املــوســم ،إذ إنه
من بني األهــداف ال ـ  12التي سجلتها
األنـ ـ ــديـ ـ ــة األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ف ـ ــي م ــواج ـه ــات ـه ــا
األوروب ـيــة األسـبــوع املــاضــي ،جــاء 11
هدفًا من العبني أجانب ،في حني كان
الهدف اإلنكليزي الوحيد من تدوين
نجم تشيلسي الـشــاب روب ــن لوفتس
تشيك في اليوروباليغ.
كــان م ــدرب املنتخب اإلنكليزي األول
غ ــاري ــث س ــاوث ـغ ـي ــت ح ــاضـ ـرًا ب ـ ــدوره
اجتماع األسبوع املاضي ،وقد اشتكى
ســاب ـقــا م ــن ان ـخ ـفــاض ع ــدد الــاعـبــن
اإلنكليز فــي فــرق املقدمة مــن الــدوري
ّ
اإلنكليزي املمتاز .إذ شكل الالعبون
اإلنكليز ربع عدد الالعبني املشاركني
ف ــي مـنــافـســات نـهــايــة األسـ ـب ــوع .رغــم
مخاوف أغلب األندية اإلنكليزية ،التي
تعتمد بالدرجة األولى على استقدام
الــاع ـبــن األوروب ـ ـيـ ــن ،م ــن تــداع ـيــات
ّ
تصب الترتيبات
الوضع الجديد ،قد
اآلتية في مصلحة ساوثغيت ،كفرصة
ل ــزي ــادة عـ ــدد ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن في
الفرق اإلنكليزية الكبرى.
ومـ ــع اح ـت ـم ــال تـقـلـيــل عـ ــدد الــاع ـبــن
األوروبـ ـي ــن ف ــي الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي،
ّ
يــتـجــه ات ـح ــاد ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي إنـكـلـتــرا
إلى زيادة املواهب املحلية ،عبر زيادة
الـحــد األدن ــى لـعــدد الــاعـبــن محليي
ّ
املنشأ في كل فريق من ثمانية إلى ،12
وبالتالي هذا يعزز املنتخب األول.

بعد انتهاء املوسم اإلنكليزي
( 2018ـ  )2019وتتويج
نادي مانشستر سيتي
بلقب الدوريّ ،
تبي أن نادي
ليفربول الوصيف حقق
أرباحًا أكثر من البطل،
وذلك بفضل عائدات النقل
التلفزيوني .أرباح ليفربول
وصلت إلى  173مليون
يورو ،بينما أرباح مانشستر
سيتي لم تتجاوز 171.7
مليون يورو .وتتوزع أرباح
ليفربول على الشكل التالي
( 38.8مليون) من النقل
التلفزيوني ،و( 42.5مليون)
جائزة الوصيف ،إضافة
إلى  92مليونًا يحصل
املوسم.
عليها النادي خالل ُ
هذه األموال في حال ط ّبق
القرار بعدم السماح بانتقال
الالعبني األوروبيني إلى
الدوري اإلنكليزي بطريقة
سهلة ،قد تتراجع ،ألن
نسبة املنافسة في الدوري
ستنخفض ،وبالتالي نسبة
املتابعة من ِقبل الجماهير
حول العالم ،أي أن أرباح
النقل التلفزيوني ستنخفض
هي األخرى .وفي حاالت
كهذه ،ستتأثر األندية التي
تعتمد كثيرًا على التلفزيون
والتسويق ،وبالتالي فإن
ّ
سيتعرض
الدوري ككل
لنكسة كبيرة ،كما حصل
في إيطاليا خالل السنوات
املاضية ،على قاعدة أن
الدوري الذي ال يضم النجوم،
يتأثر ماليًا.

بموجب القواعد الحالية ،يتمتع جميع
الــاعـبــن مــن دول االت ـح ــاد األوروب ــي
بـ ـح ــري ــة امل ـ ـج ـ ــيء وال ـ ـل ـ ـعـ ــب ل ــأن ــدي ــة
اإلنكليزية ،تبعًا لقواعد الحركة الحرة
ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .سـ ــوف تـتــوقــف
هـ ــذه ال ـق ــواع ــد ع ــن الـتـطـبـيــق بـمـجــرد
انتهاء الفترة االنتقالية ( ،)2021حيث
ّ
سيتعي على األندية تأمني تأشيرات
دخـ ـ ـ ــول ل ـن ـج ــوم ـه ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد .ل ـت ــأم ــن
التأشيرة ،يتعني على الالعبني التقدم
بطلب للحصول على موافقة مجلس
اإلدارة من االتحاد اإلنكليزي ،وتعتمد
أهليتهم على مجموعة مــن العوامل،
بما في ذلــك عــدد مــرات ظهورهم على
املـسـتــوى الــدولــي وتــرتـيــب منتخبهم
الوطني.
ب ـف ـع ــل عـ ــائـ ــدات ال ـن ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي
الـ ـه ــائـ ـل ــة ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
ّ
شكلت إنكلترا بيئة جــاذبــة لالعبني
األوروبـيــن ،ما انعكس على مستوى
الدوري إيجابًاّ .
الحد من عدد الالعبني
األوروبـيــن قد يضعف الــدوري ،وهو
ما يحاول ّ
القيمون على البريميرليغ
ّ
تجنبه .إنكلترا في أزمةٍ حقيقية.

