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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 هذه هي املرة الثانية التي أكتب فيها عن مباريات 

كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم املــنــعــقــدة فـــي روســيــا 

رت في األولى عن سروري وفرحتي 
ّ
االتحادية، وعب

أفريقيا  أربــعــة فــرق عربية ثالثة مــن عــرب  لتأهل 

(تــونــس واملـــغـــرب ومــصــر) وآخــــر مــن آســيــا وهــو 

الفريق السعودي، وكل ما سقط فريق في تحقيق 

النصر، قلنا سيعوض الفريق اآلخر وهكذا سارت 

ــال والــطــمــوح عــنــدي، وخـــرج األربــعــة منكسو  اآلمــ

الــجــمــاهــيــر العربية  ــرؤوس، وخــمــدت صــيــحــات  ــ ــ ال

ــب الـــنـــاس يــتــالومــون،  املــشــجــعــة لــتــلــك الـــفـــرق وذهــ

البعض شامتًا بهذا الفريق أو ذاك، والبعض اآلخر 

الرياضة في  متشفيًا من عنجهية بعض قيادات 

السياسة  العربية، والبعض اآلخــر خلط  أقــطــارنــا 

بالرياضة كما خلطوا الدين بالسياسة.

ــنــــدي، أن فـــشـــل الـــريـــاضـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  الـــــــرأي عــ

العام  العاملي في روسيا االتحادية هــذا  املونديال 

يعود إلى أسباب وأسباب أذكــر منها على سبيل 

املثال ال الحصر: أن العبي معظم الفرق املشاركة 

اللعب  فــرديــة بعيدة عــن  بــمــهــارات  كــانــوا يلعبون 

كفريق متكامل، فيظهر تناقل كرة القدم بني اقدام 

الفردية بني العبني  العالقات  الالعبني مبنيا على 

التعاون والتنسيق  انــعــدام  أكثر قليال، بمعنى  أو 

االمــامــي (الهجوم ) وخط  الخط  فــي  الالعبني  بــني 

الــوســط (االســـنـــاد)، مــدربــو الــفــرق لــم يعملوا على 

خلق مــهــارات هجومية مــتــعــددة، األمــر الــذي غاب 

مــعــه الــهــديــفــة فـــي كـــل الـــفـــرق الــعــربــيــة بــاســتــثــنــاء 

مصر (محمد صالح) والذي ظهر انه خائف على 

صــحــتــه، ويــظــهــر مـــن املــشــاهــدة أن بــعــض العــبــي 

الــفــريــق املــصــري فــي الــخــط االمـــامـــي والـــوســـط لم 

املطلوب لتمكني صــالح من تحقيق  الجهد  يبذلوا 

ــزاء املـــبـــاشـــرة. األمـــر  ــجـ أي هـــدف غــيــر الــضــربــة الـ

اآلخـــر: تــدخــل بعض املتنفذين فــي األنــديــة وهــرم 

السياسية في فــرض العبني على مدرب  السلطة 

التعاون والتنسيق  الذي أفقد  الفريق األمر  ومدير 

بني الالعبني. العبون آخرون كانوا يحاولون إبراز 

األندية  أن تلتقطهم بعض  الفردية بغية  مهاراتهم 

االجنبية، وهذه كارثة أخرى.

املــهــم عــنــدي فـــي هـــذا املـــجـــال الــتــأكــيــد عــلــى فشل 

القيادات السياسية العليا في تحقيق أهداف األمة 

الــصــفــوف والكلمة فــي مواجهة  العربية وتــوحــيــد 

الــذي يتربصون بنا، كما فشل  الدوليني  الالعبني 

قادة األندية الرياضية والرياضيون من تحقيق أي 

نصر ولو في ملعب كرة القدم.

Ë
احـــــذروا أيــهــا الـــعـــرب، نــســيــب الــرئــيــس األمــريــكــي 

ــي الـــوطـــن  ــد كــوشــنــيــر فــــي مــلــعــبــنــا، اي فــ ــاريــ جــ

ــذ دون عــطــاء،  ــ ــعــربــي،يــحــيــك دبــلــومــاســيــة األخـ ال

مهمته، استغالل نقاط الضعف في الصف العربي 

هـــدف إســرائــيــل  لتحقيق  االخـــتـــراق  مــن  ليتمكن 

الكبرى، السعودية في مرحلة اختالل توازن، انهم 

منشغلون اآلن على تثبيت قواعد الحكم لجيل ما 

امللك سلمان بطرائق متعددة، وذلــك شغلهم  بعد 

الـــشـــاغـــل، ويــعــتــقــدون بــكــل ثــقــة بــــان االســتــجــابــة 

ملطالب امريكا واسرائيل سيحقق لهم ذلك الهدف، 

الى جانب محاولة السعوديني تجنب إثارة امريكا 

باتهام  املتعلق  اثــارة قانون "جاستا"  كي ال تعيد 

ــة الــســعــوديــة بـــاالرهـــاب وتــدمــيــر مــقــر مركز  ــدول ال

الــتــجــارة الــعــاملــيــة فــي نــيــويــورك ومــحــاولــة تفجير 

وزارة الـــدفـــاع االمــريــكــيــة فــي واشــنــطــن بــواســطــة 

طــائــرات انــتــحــاريــة تتهم الــســعــوديــة بــانــهــا خلف 

ذيــنــك الــحــدثــني. أمـــر ثــالــث يــزيــد فـــي عـــدم تـــوازن 

الــدولــة مشتبكة في  أن  الــريــاض،  الحكم فــي  نظام 

حرب مسلحة في اليمن وسوف تميل نتيجة تلك 

انطالقا من  السعودية  الدولة  لغير صالح  الحرب 

الحوثيني فان  انتصرت على  ان  الــراهــن،  سيرها 

النصر سيسجل لدولة االمارات كما يظهر لنا في 

القتال، وبذلك سوف  األخبار الصادرة من ميدان 

اليمني  الــتــراب  كــامــل  ــارات على  االمــ تهيمن دولـــة 

وحـــــدوده ومــنــافــذه الــبــحــريــة إلـــى جــانــب تشكيل 

إدارتــهــا وتوجيهاتها  قــوات مسلحة يمنية تحت 

ــب عــلــيــهــا مـــن ســبــق عليه 
ّ

ــنــص
ُ
االســتــراتــيــجــيــة، ت

القول وأخرجوا من البالد والسلطة، بمعنى آخر، 

املوانئ  االمــارات قد أحكمت قبضتها على  تكون 

لليمن وكذلك  املــؤديــة  البحرية  واملــطــارات واملنافذ 

أمــر رابع  السعودية.  الدولة  الشرقية مع  حدودها 

أنها منشغلة بحصار أفضل وأصدق حليف لها 

في الخليج العربي "قطر" واألخيرة ليست منافسة 

الي مشروع سعودي سياسي كان أو اقتصادي 

أو أمني، بل تكاد تكون مكملة لها في هذا الشآن، 

إال أن قطر تريد أن تكون دولة ذات سيادة تمارس 

الدولية كما هو  الساحة  املشروعة على  حقوقها 

أخـــرى تحترم شعبها وطموحاته  أي دولـــة  حــال 

السعوديون  الطموحات.  تلك  ايــا كانت  املشروعة 

ــذا يــزيــد في  ــة ود مـــع تــركــيــا، وهــ لــيــســوا فـــي حــال

ــارات مــنــشــغــلــة ايــضــا في  ــ ــ ــوازن. االمـ ــتــ ــ اخـــتـــالل ال

حروب سياسية وعسكرية واقتصادية مع أطراف 

دولية متعددة، تريد تحقيق تمدد جيو سياسي، 

الهدف،  لتحقيق ذلك  الظروف ليست مواتية  وكل 

ومصر حدث وال حرج. كل هذه ثغرات في النظام 

أهدافه  العربي تجعل كوشنير يستطيع تحقيق 

وأهداف إسرائيل.

عــــــودة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة: املـــســـتـــغـــرب أن الـــقـــيـــادة 

العدو  الرياض تصنف إيران بانها  السياسية في 

الـــلـــدود والــوحــيــد للمملكة الــســعــوديــة، وفـــوق هــذا 

تسمح لشعب ايران بالحج والعمرة بكل حرية دون 

عوائق، وتقدم لهم تسهيالت ال سابق لها.، بينما 

القطري  الشعب  هي تحاصر قطر وتضيق على 

وتــضــع الــعــراقــيــل االداريـــــة والــقــانــونــيــة فــي طريق 

أو  الرمضانية  العمرة  أداء مناسك  من يرغب في 

غيرها وكذلك أداء مناسك الحج: ويا للهول من تلك 

اإلجراءات!!

Ì
نــتــنــيــاهــو،  قـــبـــلـــه  ومـــــن  األردن،  فــــي  كـــوشـــنـــيـــر 

فــــي دولــــة  الـــــريـــــاض، وغــــــدًا  إلـــــى  ووصــــــل األول 

خــلــيــجــيــة، وكــلــهــم يــتــســابــقــون لــتــحــقــيــق اخــتــراق 

لتنفيذ مــشــروع  الــعــربــي  الــســيــاســي  الــجــســد  فــي 

ــة الــــعــــصــــر" الــــتــــي تـــلـــغـــي حـــــق الــــعــــودة  ــقــ ــفــ "صــ

وتمكنهم  ديـــارهـــم،  الـــى  الفلسطينيني  لــالجــئــني 

الكلية  والهيمنة  املياه  مــوارد  على  السيطرة  من 

الوصاية  وانــهــاء  األبــد،  وإلــى  القدس  مدينة  على 

واملسيحية،  االسالمية  املقدسات  على  الهاشمية 

ــانـــب أمـــــور أخــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلــــك فـــرض  إلــــى جـ

الــقــبــول بــالــجــســد الــصــهــيــونــي كــجــزء مــن جسد 

ترامب  األمــريــكــي  الرئيس  إدارة  الــعــربــي.  الــوطــن 

والعصا  العربية  العربية  الخالفات  ستستخدم 

ــد لــتــحــقــيــق ما  والـــجـــزرة األمــريــكــيــة فـــي آن واحــ

ــل أنــتــم  ــربــــي، هــ ــعــ ــ ــــشــــرق ال تـــريـــد تـــنـــفـــيـــذه فــــي ال

مدركون أنكم في خطر؟ أم أنكم غافلون؟!!

زمنا في مالعب كرة القدم أمام العالم 
ُ
آخر القول: ه

لخالفات العبينا وأنانيتهم وسوء إدارة املشرفني 

الــعــربــيــة، فــهــل نستطيع تحقيق  الــفــرق  تــلــك  عــلــى 

طر 
ُ
طر ق

ُ
اختراق في خالفاتنا العربية لصالحنا ق

ودولنا مجتمعة؟ أرجو من الله ذلك. 

كاتب قطري

كأس العالم لكرة القدم والعرب والسياسة


