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افتتاح فعاليات كأس العامل لكرة القدم يف روسيا يف 14 حزيران، مناسبة جديدة لرصد الجدل املتجدد منذ قرون حول العالقة 
بني الرياضة والسياسة، وايهام تخدم االخرى، ومدى جواز ذلك اخالقيا. لكنها ايضا مناسبة للتأكيد عىل ان السياسة كثريا ما 

شوهت الرياضة، مبا يفرتض ان يكون فيها من نبل ومحبة واخالق   

تقرير

الرياضة  لبداية  محدد  تاريخ  يوجد  ال 
مع  تدريجا  تطورت  انها  ذلك  املنظمة. 
مجتمعاته.  وانتظام  وحياته  االنسان  تطور 
ان  عىل  يجمعون  يكادون  املؤرخني  لكن 

المونديال واألولمبياد عبر التاريخ يجمعان الشعوب ويفرقانها 
الرياضة والسياسة: متى يكون الشيطان ثالثهما؟

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

الرياضة بالشكل االوملبي، بدأت تتخذ شكال 
تنظيميا متعارفا عليه خالل عصور االغريق، 
النشاطات  بأن  انهم يقرون  الرغم من  عىل 
الرياضية بدأت يف تجمعات برشية مختلفة 

قبل ذلك مبئات السنني. 
وباسمه،  زيوس،  االله  ارضاء  اجل  من 
الحاكمني،  االغريق  ملوك  باسم  وبالتايل 
نظمت مجموعة من الرياضات التي كانت 
وسباق  العربات  وسباق  املالكمة  تتضمن 
والقفز  القرص  ورمي  الرمح  ورمي  الخيل 

وسباق الجري واملصارعة. 
اوملبيا،  منطقة جبل  التنظيم يف  ذلك  جرى 
الحاكم  عهد  خالل  القدمية،  اليونان  يف 
امليالد.  قبل  سنة   600 حواىل  بيسرتاتيس 
الرياضات تنفذ  الحال، كانت هذه  بطبيعة 

دخل العديد من الرياضيني عامل السياسة بعد اعتزالهم، لعل اكرثهم شهرة بالنسبة اىل كثريين ارنولد 
شوازنيغر، بطل كامل االجسام واملمثل السيناميئ الحقا الذي فاز بحاكمية والية كاليفورنيا ما بني 
اعوام 2003 و2011. لكن الحقيقة ان اكرب انجاز سيايس يحققه ريايض سابق، كان لالعب كرة 
القدم الليبريي جورج ويا الذي فاز يف العام 2017 باالنتخابات الرئاسية يف بالده، ليكون اول رئيس 

بخلفية رياضية يف تاريخ البالد.
جورج ويا كان افضل العب يف العامل يف العام 1995، وافضل العب يف افريقيا ثالث مرات، وهداف 

ابطال اوروبا العام 1995، وفائز بالكرة الذهبية.
اىل جانب هاتني الشخصيتني، هذه بعض اسامء رياضيني انتقلوا اىل السياسة: 

• روماريو: العب كرة قدم برازييل سابق. اصبح نائبا يف العام 2010 وسيناتورا يف العام 2014.
• عمران خان: العب الكريكيت الباكستاين احد املع الالعبني التي عرفتهم مالعب الكريكيت يف 

العامل، وكابنت منتخب باكستان الفائز ببطولة العامل 1992. اسس حزب "حركة االنصاف". 
• طاهر ابو زيد: العب كرة القدم مرصي، عنّي يف متوز 2013 ممثال عن حزب الوفد الجديد وزيرا 

للرياضة يف حكومة حازم الببالوي.
العام 1984 يف سباق  انجلس يف  اوملبياد لوس  العاملية وبطلة  املغربية  العداءة  املتوكل:  • نوال 
اوملبية. تولت منصب وزيرة  افريقية تحرز ميدالية  امرأة  امرأة عربية واول  الـ400، كانت اول 

الشباب والرياضة يف املغرب عام 2007 ممثلة حزب التجمع الوطني لالحرار.
• املصارع االمرييك جييس "ذي بدي" فنتورا الذي خاض غامر السياسة وانتخب رئيسا لبلدية بروكلني 

بارك يف والية مينيسوتا بني 1991 - 1995، كام انتخب حاكام ملينيسوتا. 
• املالكم االوكراين فيتايل كليتشكو الذي اصبح نائبا وعمدة مدينة كييف.

• االوكراين سريغي بوبكا، قافز بالزانة الذي اصبح نائبا ما بني اعوام 2002 و2006. 
• املالكم الفيلبيني ماين باكياو الذي اصبح نائبا. 

• العب كرة السلة االمرييك دايفيد بينغ الذي اصبح عمدة مدينة ديرتويت ما بني اعوام 2009 و2013. 
• العب كرة القدم الجورجي كاخا كاالدزه الذي اصبح نائبا يف العام 2012 ووزيرا للطاقة واملوارد الطبيعية. 
• العب كرة القدم االيطايل جياين )جيوفاين( ريفيريا، وهو احد اعظم نجوم الكرة االيطالية، واحد املع 
واشهر من ارتدى قميص نادي "آ يس ميالن" االحمر واالسود وقمصان منتخب ايطاليا. يف العام 1986 

دخل عامل السياسة وانتخب نائبا واعيد انتخابه مرات عدة، ثم عنّي نائبا لوزير الدفاع. 
اىل ذلك، هناك العداء الربيطاين سيباستيان كو صار نائبا ما بني اعوام 1992 و1997، وآري فاتانن 
وهو سائق رايل فنلندي صار نائبا يف العام 2004، والعب كرة املرضب الرويس مارات سافني الذي 
صار نائبا يف العام 2011، والعب الكريكيت الرسي النيك ساناث جاياسوريا الذي انتخب نائبا العام 

2010 ثم عنّي وزيرا يف الحكومة.

رياضيون ثم سياسيون
باوامر من امللك السعاد االلهة وارضائها. 

امللك  ملصلحة  ايضا  تنظم  كانت  لكنها 
حول  التاريخي  الجدل  مكمن  وهنا  نفسه، 
ان  يقولون  كثريون  والسياسة.  الرياضة 
تخرج  امللك،  ملصلحة  سخرت  اذا  الرياضة 
اضافة  انه  اذ  واخالقياتها.  مبادئها  عن 
ومؤهلة  سليمة  ملجتمعات  اعدادها  اىل 
يف  تساهم  ان  فيها  يفرتض  جسديا وصحيا، 
لكن  والدول.  واملجتمعات  الناس  تقارب 
االغريق  ملوك  ان  ايضا  اظهرت  التجارب 
عرصنا  اىل  وصوال  الرومان،  بعدهم  ومن 
املتنوعة  الرياضات  استغلوا  الحديث، 
بطرق ميكيافيلية، من بينها الهاء شعوبهم، 
قوة  وابراز  حكمهم،  عىل  العظمة  واضفاء 
امللك والحاكم، ويف احيان كثرية لكرس هيبة 

خصومهم او اعدائهم. 
كان  املثال،  سبيل  عىل  القدمية  اليونان  يف 
يتم  املنظمة،  الرياضات  احدى  يف  الفائز 
امللك  يحكمها  التي  املدن  كل  يف  متجيده 
ترتافق  ان  عىل  يحرص  كان  الذي  اليوناين 
نشاطات  مجموعة  مع  الرياضية  البطوالت 
الدينية  الطقوس  بينها  من  معها،  متزامنة 
وابرام  وغريها،  القرابني  كتقديم  املتنوعة 
وتوقيع  سياسية  وتحالفات  معاهدات 

اتفاقات تجارية. 
يف  الرياضة  تكن  مل  وضوحا،  اكرث  مبعنى 
املفرتض  االخالقية  القيم  تنشد  العهود  تلك 
يف  تصويرها  يجري  كام  او  بها،  تتميز  ان 
التاريخية،  الحقبات  تلك  يف  الحايل.  عرصنا 
الدم، والكثري منه، هو ما يشبع غرائز  كان 
رياضات  فان  لهذا،  وامللك.  الجمهور... 
الحيوانات  وقتال  واملبارزة  كاملصارعة 
كانت  باملوت،  تنتهي  كانت  التي  املفرتسة 
الجامهري،  حامسة  يف  العميق  صداها  ترتك 

بل ولدى امللك وضيوفه. 
كان بعض امللوك واالمراء يف روما يتباهون 
مبا ميتلكون من مصارعني من "العبيد"، من 
بهم يف  يزجون  كانوا  الذين  االخرى  االقوام 
يف  ويتنافسون  واملوت،  املصارعة  حلبات 
مصارعهم،  انترص  ما  فاذا  احيانا،  بينهم  ما 

احتفل امللك او االمري بعظمته وقوته. 
السيايس  االستغالل  صورة  تكتمل  ليك 
للرياضة، وقعت هذه الحادثة التاريخية يف 

االمرباطور  امر  عندما  ميالدي،   393 العام 
االلعاب  بالغاء  االول  ثيودوسيوس  الروماين 
املسيحية،  الدينية  قاعدته  لتعزيز  االوملبية 
ال  الوثنية  عهد  من  رياضات  انها  اعترب  اذ 
مبكتبة  فعل  كام  متاما  باالمرباطورية،  تليق 
االسكندرية، اعظم مكتبة يف التاريخ، حيث 
وكتب  تعاليم  عىل  الحتوائها  بحرقها  امر 

وثنية.  ومخطوطات 
تحديدا،  واملونديال  القدم،  كرة  تسلم  مل 
عىل  رسميا  اعتمدت  التي  اللعبة  وهي 
مستوى العامل يف بداية القرن العرشين، من 

كيف  شاهدوا  الذي  والسياسيني  السياسة 
مستوى  عىل  شعبية  االكرث  اللعبة  اصبحت 

العامل.
يف مونديال العام 1938 الذي اقيم يف فرنسا، 
امر الزعيم االيطايل الفايش بنيتو موسوليني 
منتخب بالده بارتداء الزي االسود، للتباهي 
واداء  له،  املوالية  السود  القمصان  بفرق 
وعاد  املباريات.  بداية  قبل  الفاشية  التحية 

البطولة.  الطليان بكأس 
االملاين  الزعيم  كان   ،1936 العام  يف  قبله، 

الرايخ  جهود  كل  سّخر  قد  هتلر 

نشيد رياضي
اقتبس اول نشيد يف الدورة االوملبية االوىل، "دورة اثينا" يف العام 1896، عن انشودة رياضية اغريقية 
قدمية، كتبه الشاعر كوستيس باالماس يقول: "يا عبقري القدم االزيل، والد الصحيح والجميل والخري، 

انزل اىل هذه االرض وتحت هذه السامء، الشاهدتني عىل مجدك، انرنا بشعاعك". 

اوملبياد برلني كانت اول دورة اوملبية تتم مقاطعتها.
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الريايض  الحدث  االوملبياد،  الستضافة 
الوقت.  ذلك  يف  العامل  مستوى  عىل  االبرز 
اكرث  فرصة  سيجد  النازي  الزعيم  يكن  مل 
امام  وقوتها  املانيا  لعظمة  للرتويج  مالءمة 
رفعت  مشاركة.  دولة   50 والعبي  مندويب 
املالعب  ويف  املدن  شوارع  يف  النازية  اعالم 
باناشيد  الحناجر  وصدحت  الرياضية، 
االملان  الرياضيون  وتفوق  الثالث،  الرايخ 
عىل نظرائهم االمريكيني واالوروبيني يف عدد 
والربونزية.  والفضية  الذهبية  امليداليات 
كانت تلك املرة االوىل التي تنقل فيها وقائع 
تلفزيونيا.  مبارشة  الهواء  عىل  املباريات 
رسالة هتلر وصلت، وكان االتحاد السوفيايت 
للضيافة  الكربى  القوى  الوحيد بني  املقاطع 

املسيسة.  االملانية 
ريايض  حدث  اول  كانت  انها  اىل  باالضافة 
كانت  املانيا  اوملبياد  فان  تلفزيونيا،  يبث 

املتحدة  الواليات  من  كل  قيام  حول  املتداولة  االخبار  من 
ترشيح  مبلف  التقدم  عن خطتهم  باالعالن  واملكسيك  وكندا 
سيشارك  والتي   ،2026 العام  مونديال  الستضافة  مشرتك 
تاريخية  سابقة  يشكل  قد  ما  منتخبا،   48 االوىل  للمرة  فيها 
االمرييك  الرئيس  ان  دول،  ثالث  العاملية يف  املنافسة  بخوض 

دونالد ترامب قد يكون السبب!
يقول محللون رياضيون ان اختيار الواليات املتحدة للرتشح 
املشرتك يعود اىل مجموعة من الهواجس السياسية، خصوصا 
وان عالقة ترامب متوترة مع العديد من الدول، وهو ما قد 
يعرقل ترشح الواليات املتحدة وحدها عىل الرغم من توافر 

واملالية.  التنظيمية  واالمكانات  املؤهالت  جميع 
غواليت:  سونيل  القدم  لكرة  االمرييك  االتحاد  رئيس  وقال 
هو  هذا  ان  نعتقد  القدم.  كرة  اىل  بالنسبة  مهم  يوم  "هذا 

ان  مضيفا  ورياضتنا"،  منطقتنا  اىل  بالنسبة  الصحيح  القرار 
امللف املشرتك يجعل الرتشيح اكرث قوة، وموضحا "يف الدول 
االتحاد  تتالءم مع معايري  50 ملعب كرة قدم  لدينا  الثالث 
هذا  الفندقية.  التحتية  البنية  ولدينا  القدم،  لكرة  الدويل 
نعيش  حيث  العامل  يف  كبري  بشكل  ايجايب  وحدة  رمز  ايضا 

حاليا". 
معلوم ان ترامب اثار ازمة سياسية كبرية مع املكسيك حيث 
البلدين،  ببناء جدار حدودي فاصل بني  يتوعد بشكل دائم 
وينقل عنه كرث استخدامه لالوصاف الشائنة بحق املهاجرين 

املكسيك.  الفقراء من 
رئيس االتحاد االمرييك لكرة القدم قال: "عىل الرغم من ذلك 
عىل  مرسور  وهو  الكامل،  دعمه  ترامب  الرئيس  اىل  ابلغنا 

الينا يف الرتشيح!". وجه الخصوص بانضامم املكسيك 

ترامب والرياضة

املقاطعني  اىل  باالنضامم  افريقية  دول 
ملوسكو. 

روسيا،  بني  سياسية  ازمة  اندلعت  اخريا، 
بريطانيا  وبني   ،2018 مونديال  منظمة 
الغامضة  التسميم  مبحاولة  اتهمتها  التي 
سكريبال.  سريغي  السابق  املزدوج  للعميل 
الربيطانية  الحكومة  ممثلو  يسافر  لن 
الربيطانية  امللكية  االرسة  من  واعضاء 
بقرار  التزاما  الرويس،  املونديال  لحضور 
يف  دعوات  اثريت  الربيطانية.  الحكومة  من 
املونديال تضامنا مع  اوروبا ملقاطعة  انحاء 
اصوات  مقابل  يف  موسكو،  وجه  يف  لندن 
الحوار  جسور  بتغليب  مثال  نادت  املانية 
الكبار. مع ذلك،  الشعوب عىل حروب  بني 
هناك توقعات بأن يكون حضور السياسيني 
عىل مقاعد كبار الزوار والضيوف محدودا. 
بني  التداخل  من  الحلقة  هذه  ان  يبدو  ال 
من  وهناك  نهاية،  لها  والسيايس  الريايض 
البعيد،  املايض  يف  كانت  كام  انها  يقول 
انصار  ان  اال  ايضا.  املستقبل  يف  ستكون 
الرياضة يقولون انها ليست ديانة وال مذهبا 
سياسيا، وامنا قيمة انسانية، تجمع الناس من 
باسم  والثقافات،  االجتامعية  املشارب  كل 
املحبة والخري، وبلغة واحدة وممتعة ايضا. 

عىل  قدرة  اكتسبت  الرياضة  كانت  واذا 
يتساءل  ذلك،  ومع  الشعوب،  بني  التقريب 
تستخدم  الرياضة  كانت  اذا  عام  كثريون 
الحقيقية، كأنها  الناس عن قضاياهم  اللهاء 
"افيون الشعوب". يالحظ كثريون ان انكفاء 
الشباب عن النشاط الحزيب، من بني اسبابه 
تعاظم  املثال،  سبيل  عىل  العريب  العامل  يف 
والحكومات  الزعامء  لرعاية  لالنتباه  مثري 
ترتدى  فيام  واالندية،  الرياضية  للنشاطات 
االقتصادية  واالوضاع  املعيشية  املستويات 
رشائح  وتتزايد  البالد،  عموم  يف  والسياسية 
بينهم  وتتفاقم  السكان،  اىل  نسبة  الشباب 

يف الوقت ذاته نسب البطالة.  
الرياضة  يف  ليست  املعنى،  بهذا  املشكلة 
وال  انسانية.  قيمة  من  متثله  مبا  ذاتها، 
انتهازية  من  متثله  مبا  السياسة  يف  املشكلة 
احيان  يف  االخالق  من  وابتعاد  ومصالح، 
بشؤون  يتصل  ما  كل  ان  املشكلة  كثرية. 
حتام.  سيايس  شأن  هو  والعامة،  الناس 
ان  ميكن  كان  تداخلهام  ان  هي  املسألة 
التوظيف  لكن  وبديهيا،  مقبوال  يكون 
وهو  املشكلة،  هو  االفق،  الضيق  السيايس 
ما يجرد الرياضة والرياضيني، من ميداليات 

االخالق والجدارة. 

سياسيون  يقرتح  اوملبية  العاب  دورة  اول 
الواليات  داخل  يف  خصوصا  مقاطعتها، 
اىل  االتهامات  بسبب  واوروبا،  املتحدة 
برلني بانتهاك حقوق االنسان. لكن الدعاية 

"مباراة العار"، ليخرجا منتخب الجزائر من 
املنافسة يف املونديال. 

مع  ترافقا  مهامن  حدثان   ،2008 العام  يف 
االول  الصني.  استضافتها  التي  االوملبياد 
احباط  بسبب  تقاطع  كادت  واشنطن  ان 
كان  جوية  تجسس  عملية  الصينيني 
البالد.  سامء  يف  بها  يقومون  االمريكييون 
وقتها  الرويس  الوزراء  رئيس  ان  والثاين، 
فالدميري بوتني كان يحرض االلعاب االوملبية 

عندما اندلعت الحرب مع جورجيا. 
ايضا  الروس  هددوا  كانوا  االمريكيون 
 ،1980 العام  يف  موسكو  اوملبياد  مبقاطعة 
كارتر  جيمي  االمرييك  الرئيس  من  احتجاجا 
ذلك  قبل  السوفيايت الفغانستان  الغزو  عىل 
بسنة. وفيام قاطع االمريكيون االوملبياد، اال 
ان اجامعا يف اوروبا للحذو حذو االمريكيني، 
العامل  حول  عدة  دوال  ان  كام  يتحقق.  مل 
االمريكية.  للضغوط  االستجابة  رفضت 
حكومات  من  قرارات  ان  الالفت  من  كان 
الرياضية  االتحادات  تلزم  مل  باملقاطعة، 
الدول،  تلك  يف  واملنتخبة  املستقلة  بصفتها 
استخدم  موسكو.  مباريات  عن  بالغياب 
يف  كالي  عيل  محمد  العاملي  املالكم  كارتر 
النجاح، القناع  لها  مهمة سياسية، مل يكتب 

ملوك االغريق والرومان استغلوا الرياضات اللهاء شعوبهم.

انها تغلبت  القوة بحيث  النازية كانت من 
فشل  بعد  خصوصا  االصوات،  تلك  عىل 
استضافة  يف  االسبانية  برشلونة  مدينة 
االهلية  الحرب  اندالع  بسبب  االلعاب 

االسبانية يف العام 1936. 
سنوات  سوى  متيض  لن  االحوال،  كل  يف 
العاملية  الحرب  اندلعت  حتى  قليلة، 
الثانية، بعدما شاهد العامل الجربوتني االملاين 
اىل  املحببة  الرياضة  بوابة  من  وااليطايل 
العامل. 50 مليون  الناس حول  قلوب ماليني 
ان  العامل  كان عىل  الحرب.  ماتوا يف  انسان 
 1938 العام  مونديال  من  سنة،   12 ينتظر 
بطولة  تنظيم  الستئناف   ،1950 العام  اىل 

العامل يف كرة القدم. 
يف  والرياضة.  السياسة  تداخل  يتوقف  مل 
"شقيقتها"  مع  املانيا  تآمرت   ،1982 العام 
سميت  شكلية،  مباراة  بلعب  النمسا، 

الروماني  االمبراطور 
ثيودوسيوس امر بالغاء 

االلعاب االوملبية

من اجل ارضاء االله
زيوس نظمت مجموعة
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