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رياضة
نمر جبر

إنجازات محلّية رغم اإلمكانات المتواضعة
125 سنة على انطالق كرة القدم النسائية

تشو"  "تسو  باسم  قدميا  تعرف  كانت  القدم  كرة  ان  اىل  الدالئل  من  الكثري  يشري 
اعواد  املعلقة عىل  الشباك  اىل  الكرة  ادخال  الالعب يحاول  الصني، عندما كان  يف 
امليالد،  قبل   2500 العام  منذ  وجدت  انها  التقديرات  بعض  تظهر  كام  الخيزران. 

وعرفت يف اليابان باسم "كريامي" 

يف العام 1863 اقرت هيئة كرة القدم مجموعة 
من القواعد املوحدة هدفت اىل منع العنف يف 
امللعب، ما جعلها مقبولة اجتامعيا وخصوصا 

عند النساء.
انطلقت كرة القدم النسائية من بريطانيا حيث 
لها جذور عميقة. يف القرن الثامن عرش كانت 
سيدات اسكتلندا العازبات يلعنب مباراة سنوية 
ان  من  الرغم  عىل  املتزوجات،  نظرائهن  ضد 
بحتة،  رياضية  تكن  مل  املسابقة  وراء  الدوافع 
املتأهل  غري  الرجال  من  الجمهور  كان  حيث 
يأمل يف اختيار عروس محتملة بناء عىل قدراتها 

يف كرة القدم. 
ومع  عرش،  التاسع  القرن  اواخر  حلول  مع 
جميع  يف  للرجال  القدم  كرة  لعبة  انتشار 

بدأت  الهشيم،  يف  كالنار  بريطانيا  انحاء 
الجامعية،  القدم  كرة  مامرسة  يف  النساء 
ج.  نيتي  امثال  االوائل  الرائدات  بفضل 
الربيطاين  السيدات  نادي  مؤسسة  هونيبول 
لكرة القدم )BLFC( يف العام 1895. فرتب 
شامل  من  فرق  بني  ودية  مباريات  النادي 
اجل  من  االموال  لجمع  وجنوبها  انكلرتا 
املباريات  ان  من  الرغم  عىل  خريية.  اعامل 
جذبت انتباه االالف، اال ان الصحف مل تعرها 

االهتامم الكايف.
يف العام 1892 اقيمت اول مباراة لكرة القدم 
النسائية يف مدينة غالسكو االسكتلندية. وبعد 
وتحديدا  لندن  يف  مباراة  اقيمت  اعوام  ثالثة 
يف العام 1895. يف العام 1899 بدأت املطالبة 

باقامة دوري لكرة القدم النسائية يف انكلرتا، اال 
ان الطلب سقط امام االتحاد االنكليزي باعتباره 
واحدا من اشكال التحرر املطلق من جهة، وألن 
هذه اللعبة يف نظر الرافضني هي للرجال فقط.
حظيت لعبة كرة القدم النسائية بشعبية كبرية 
خالل الحرب العاملية االوىل، عندما كان الرجال 
كرة  يلعنب  النساء  بدأت  بالحرب.  مشغولني 
للمجهود  اسلحة  تنتج  التي  املصانع  القدم يف 
االسرتاحة،  فرتات  اثناء  يف  يلعنب  كن  الحريب. 
اصبحت  ثم  الرياضة.  ملامرسة  فرقا  وشكلن 
اىل  كبرية  بشعبية  تحظى  النسائية  القدم  كرة 
درجة ان قرابة 10 االف شخص خرجوا يف عيد 
فريقني  بني  مباراة  ملشاهدة   1917 سنة  رأس 

للسيدات من شامل انكلرتا.
تتحول  النسائية  القدم  كرة  بدأت  تدريجا، 
عندما  واسع  نطاق  عىل  االوىل  للمرة  شعبية 
فعلت  كام  اللعبة  دعم  يف  املصانع  ساهمت 
الرجالية قبل 50 سنة. كان انجح  القدم  لكرة 
ديك  سيدات  فريق  الحني  ذلك  يف  الفرق 
تألف  االنكليزية.  بريستون  مدينة  من  وكري 
من  مملوك  مصنع  يف  العامالت  من  الفريق 
ان  بعد  كري،  ويليام ديك وجون  االسكتلنديني 
املصنع  يف  العاملني  الرجال  فريق  عىل  تغلنب 
التربعات  جمع  يف  الالعبات  ساهمت  ذاته. 
الحرب  اثناء  يف  املهمة  القضايا  من  للعديد 
باريس  من  فريق  ضد  دولية  مباريات  ولعنب 
وشكلن غالبية املنتخب االنكليزي النسايئ الذي 
سحق نظريه االسكتلندي بنتيجة 22 - 0. متكن 
القدم من اكامل حملته يف موسم  دوري كرة 
1914 - 1915 كام كان مخططا، لكن املنافسات 
توقفت يف نهاية املوسم مع انضامم الرجال اىل 
املجهود الحريب، وحذت النساء يف جميع انحاء 
بريطانيا حذو الرجال. عىل الرغم من قيامهن 
مبهامت لوجستية يف اثناء الحرب، فإن الصورة 
االكرث دميومة كانت صورة فتاة الذخائر حيث 
انتاج الجزء االكرب  تولت نحو 700 الف امرأة 

من االسلحة التي استخدمها الجيش الربيطاين 
خالل الحرب.

النساء  بدأت  قبل،  من  الرجال  فعل  مثلام 
كرة  مباريات  يلعنب  املصانع  يف  العامالت 
قدم غري رسمية خالل اسرتاحات الغداء. بعد 
تردد يف البداية، جاء رؤساء املصانع ملشاهدة 
هذه االلعاب كوسيلة لتعزيز الروح املعنوية، 
ما  رسعان  لكن  االنتاجية،  زيادة  وبالتايل 

تشكلت فرق ورتبت مباريات ودية.
وألنها تحولت اكرث شعبية من بعض مباريات 
املباريات 53 الف  الرجال )بلغ حضور احدى 
النسائية رضبة موجعة  الكرة  تلقت  متفرج(، 
 1921 العام  يف  االنكليزي  االتحاد  منع  عندما 
اقامة املباريات عىل مالعبه ووصفها باملقززة! 
كام  اللعبة،  عىل  بالحرص  الرفض  هذا  فرس 
الرجالية بسبب  للفرق  انه سبب تهديدا  قيل 
التي جذبتها مباريات  الهائلة  اعداد الجامهري 
انتقلت  ان  لبثت  ما  الفرق  لكن  السيدات. 

لتلعب مبارياتها عىل مالعب الرغبي.
ال شك يف ان هذا القرار ساهم يف ابطاء تطور 
اللعبة من جهة، لكنه دفع يف املقابل للمطالبة 
بانشاء االتحاد االنكليزي لكرة قدم السيدات. 
تاريخ   1969 العام  حتى  املحاوالت  استمرت 
والدة االتحاد بعد فورة مونديال 1966 الذي 
ادى  ما  لقبه،  واحرزت  انكلرتا  استضافته 
تدريجا اىل قرار رفع الحظر عن الكرة النسائية 

سنة 1971. 
ايطاليا  اصبحت  املايض،  القرن  سبعينات  يف 

القدم  لكرة  االحرتاف  نظام  تعتمد  دولة  اول 
الواليات  كانت  حني  يف  جزئيا.  ولو  النسائية 
نظام  تعتمد  دولة  اول  االمريكية  املتحدة 
االحرتاف، بينام نجحت اليابان يف اقامت اول 

دوري للمحرتفات يف العام 1992.
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  اقرتح  رئيس  حني 
"فيفا" الربازييل جواو هافيالنج )من العام 1974 
للسيدات  العامل  كأس  اقامة  العام 1998(،  اىل 
يف بداية التسعينات، مل يكن يتوقع ان تحطم 
مبيعات التذاكر االرقام القياسية يف اول مسابقة 
فيها  وفازت   ،1991 سنة  الصني  يف  اقيمت 

الواليات املتحدة االمريكية مبشاركة 16 منتخبا.
يف العام 2002 اقرت "فيفا" بطولة العامل للنساء 
دون 19 سنة، واقيمت البطولة االوىل يف كندا 
لكن الفريق املضيف خرس النهايئ امام الواليات 

املتحدة بالهدف الذهبي يف الوقت االضايف. 
صحيح ان اعداد متابعي مباريات كأس العامل 
للرجال ال تزال اكرب، بواقع 1.15 مليار شخص 
شاهدوا مباراة نهايئ كاس العامل للرجال العام 

املايض، وفق احصاءات "فيفا"، لكن ال يجب 
املباراة  شاهدوا  شخص  مليون   60 اغفال 
 ،2015 عام  للسيدات  العامل  لكأس  النهائية 
وال االنجازات التي احرزتها الرياضة النسائية 

خالل السنوات املاضية.
محليا، شهدت اللعبة اول محاولة غري رسمية 
مبادرات  من خالل  و1998   1996 عامي  بني 
الجامعة  مثل  الجامعات،  لبعض  فردية 
سيدة  وجامعة  االمريكية  والجامعة  اللبنانية 
فرقها  التي شكلت  العربية  والجامعة  اللويزة 

ونظمت عددا من املباريات والبطوالت. 
انطالق  عىل  سنة   11 من  اكرث  مرت  رسميا، 
اللعبة يف لبنان، عرب لجنة ترأسها عضو اللجنة 
التنفيذية يف االتحاد اللبناين لكرة القدم هامبيك 
من  عددا  وضمت   2008 عام  ميساكيان 
االشخاص، ابرزهم بشري عبد الخالق. وقد امثر 
اطالق  االشخاص،  من  مجموعة  مع  تعاونهام 
الكرة النسائية عرب استقطاب عدد من النوادي 
تقلبات  السنوات  مع  شهدت  التي  والالعبات 
كثرية من ناحية انضامم نواد وانسحاب اخرى. 
اال ان الكرة الناعمة استمرت يف التقدم بالتزامن 
مع اقبال كثيف من الفتيات، حتى باتت متلك 
حاليا قاعدة شعبية ال بأس بها مقارنة بالسنوات 

السابقة.
احتكر نادي الصداقة الريايض لقب بطولة لبنان 
لكرة القدم للنساء منذ انطالق نسختها االوىل 
يف العام 2008 مبشاركة فرق االنصار، هومنمن، 
الريايض،  طرابلس  كفرشيام،  والرياضة  االدب 
الشباب العريب واتلتيكو، واحتفظ باللقب حتى 
النسخة السادسة يف العام 2013 قبل ان ينتقل 
اللقب اىل جمعية النجوم للرياضة اعوام 2014، 
2016 و2018 )مل تجر بطولة يف العام 2015(، 
ثم اىل نادي سيدات زوق مصبح الريايض عامي 

2017 و2019.
تطور الكرة النسائية الذي سار بخطى بطيئة 
باالنجازات.  مثاره  يقطف  بدأ  ثابتة،  ولكن 
 18 دون  للشابات  لبنان  منتخب  حقق  فقد 
اثر فوزه  الثانية  آسيا  سنة لقب بطولة غرب 
يف  الضيافة  صاحب  البحريني  املنتخب  عىل 
اجريت  والتي   0  -  3 بنتيجة  النهائية  املباراة 

الرياضية  خليفة  مدينة  ستاد  عىل  بينهام 

منتخب لبنان للناشئات دون 15 سنة بطل غرب آسيا.

شابات لبنان اللوايت احرزن لقب بطولة غرب آسيا الثانية ملا دون 18 سنة.

انطلقت كرة القدم 
النسائية من بريطانيا حيث 

لها جذور عميقة
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سيدات الواليات املتحدة بطالت العامل اربع مرات.

ليىل  اللبنانية  املهاجمة  ونالت  املنامة.  يف 
اصابات،   7 برصيد  الهدافة  جائزة  اسكندر 
النظيف  اللعب  جائزة  اللبناين  واملنتخب 
بقيادة املدرب اغوب دمريجيان. بدوره، حقق 
منتخب للناشئات )دون 15 سنة( لقب بطولة 
غرب آسيا التي اقيمت يف االردن اثر فوزه يف 
بنتيجة السوري  نظريه  عىل  النهائية   املباراة 
7 - 0 يف مباراة اجريت عىل ملعب البولو يف 
العاصمة االردنية عامن، متصدرا الرتتيب العام 
برصيد 9 نقاط بقيادة املدرب جورج اسرب. كام 
ظهرت جليا براعة الالعبات اللبنانيات اللوايت 
كريستي  فنالت  الفردية،  الجوائز  حصدن 
امينة كريم  الهدافة، وزميلتها  معلوف جائزة 
البلد  هو  لبنان  ان  علام  العبة.  افضل  جائزة 
الوحيد يف منطقة غرب آسيا الذي لديه دوري 

للفرق دون 15 سنة.

سبق للبنان ان حقق يف الصيف املايض انجازا 
التصفيات  يف  الثاين  الدور  بلوغه  اثر  آسيويا 
استضاف  التي   2019 آسيا  لبطولة  املؤهلة 
تصفيات مجموعتها التي ضمت منغوليا، هونغ 
كونغ واوسرتاليا، واقيمت مبارياتها عىل ملعب 

امني عبد النور البلدي يف بحمدون.
وكانت الكرة النسائية قد حققت اول انجاز لها 
عام 2015 بعد فوز منتخب الناشئات دون 17 
سنة يف نهايئ بطولة كأس العرب التي استضافتها 
جيبويت  منتخب  عىل  تغلبه  عقب  الدوحة، 

بنتيجة 1 - 0 عىل ملعب نادي قطر.
العام  يف  للسيدات  منتخب  اول  تشكل 
وائل  املدرب  توىل   2017 العام  ويف   .2008
غرزالدين مسؤولية الجهاز الفني. بعد عام 
وهو  الرسمي  نشاطه  املنتخب  بارش  واحد 
يضم حاليا تشكيلة معدل اعامرها ال يتجاوز 

20 سنة، وتعترب من االفضل يف منطقة غرب 
آسيا.  

عىل الرغم من هذه االنجازات مل تتمكن اللعبة 
حتى االن من الوصول اىل املكانة املرجوة. اذ 
لعبة فقرية تغيب عنها رشكات  تزال مجرد  ال 
الرعاية اسوة ببطوالت الرجال. يعود هذا االمر 
اىل استخفاف البعض واعتبارها هواية وتسلية 
من جهة، ولعدم ايالء مباريات السيدات الجدية 
من جهة اخرى، ما يدل عىل مواصلة سيطرة 
ان  الشعبية. علام  اللعبة  الذكوري عىل  الفكر 
االتحاد اعفى نوادي االناث من اجور املالعب 
والحكام لتخفيف االعباء عنها وتشجيعها عىل 

مواصلة نشاطها.
مسابقات  ظالل  يف  االناث  بطوالت  تعيش 
املتابعة  رغم  بطوالتهن  تحظى  ال  اذ  الذكور، 
الخجولة خالل املوسم اال عىل الجزء القليل مام 
تناله بطوالت الرجال من متابعة اعالمية ونقل 
تلفزيوين وحوافز وجوائز ومكافات، علام ان مثة 
مدربني ومدربات والعبات يستحقون التكريم 

نتيجة عطاءاتهم يف تطوير اللعب.
عىل عكس عقود الرجال واملبالغ التي يتقاضونها، 
هناك ما ال يقل عن 80 يف املئة من الالعبات 
ال يتقاضني رواتب، اميانا منهن باللعبة وسعيا 
وراء تقدمها ووصولها اىل مرحلة االحرتاف، اقله 
بلوغ ما وصلت اليه االردن عرب تأسيس ملعب 
خاص ملنتخب السيدات واستضافتها كأس العامل 
للناشئات، وسلوكها النهج االحرتايف كام يف اوروبا 

وامريكا.
فريقا   17  ،2020 لعام  لبنان  بطولة  يف  يشارك 
توزعت عىل مجموعتني، تتنافس عىل بطولتي 
هذه  ان  علام  لبنان،  وكأس  العام  الدوري 
فعندما  حوافز!  اي  دون  من  تخاض  البطوالت 
يتوج اي فريق بلقب ينبغي حصوله عىل جوائز 
وحوافز مالية لضامن استمراريته. لكن هذا االمر 
اذ تغيب االيرادات عن  ال يتحقق ويا لالسف، 
النوادي من جراء مشاركتها بكل الفئات، وتقترص 
وبكلفة  البطل  للفريق  وكأس  ميدالية  عىل 
لو كانت  املالية حتى  الجوائز  ان  زهيدة، علام 
رمزية هي حاجة ماسة للفرق النسائية لتتطور 
فنيا وتقنيا، خصوصا وانها تعتمد يف غالبيتها عىل 
القروض النشاء اكادمييات واملنافسة يف البطوالت 

الرسمية اميانا منهن مبستقبل اللعبة.

بطولة كأس العامل للسيدات 2019 )النسخة الثامنة من املسابقة( اقيمت 
يف فرنسا من 7 حزيران اىل 7 متوز 2019. احرزت لقبها الواليات املتحدة 
االمريكية اثر فوزها يف املباراة النهائية عىل هولندا بنتيجة 2 – 0. هذا اللقب 
الرابع ادى اىل تحقيق رقم قيايس، اذ باتت الواليات املتحدة االمريكية الدولة 

الثانية بعد املانيا التي تحتفظ باللقب.
- سجل كأس العامل: الواليات املتحدة االمريكية اعوام 1991 و1999 و2015 

و2019، الرنوج عام 1995، املانيا عاما 2003 و2007، اليابان عام 2017.

السجل


