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بولونيا

في قلب الكأس

النشيد الوطني يختبر انتماء أبناء المهاجرين
حسن زين الدين
فـ ــي كـ ــل ب ـط ــول ــة كـ ـب ــرى تـ ـع ــود م ـســألــة
تــرديــد النشيد الوطني والتفاعل معه
مــن الــاعـبــن لتظهر إل ــى الـعـلــن .تأخذ
املسألة أبعادًا وطنية كتعبير عن مدى
االنتماء إلى الوطن ،لتصبح في كل ّ
مرة
محل جدل ونقاش.
مـ ـ ـج ـ ــددًا ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـعـ ــن مـ ـص ـ ّـوب ــة عـلــى
ّ
لضمه
املنتخب األملــانــي أكثر من غيره
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ــن م ــن أص ـ ــول غير
أملــانـيــة ،يــام بعضهم على عــدم ترديد
الـنـشـيــد الــوط ـنــي ،ويــأتــي فــي مقدمهم
النجم مسعود أوزيل الذي تعرض قبيل
كــأس أوروب ــا لهجوم من رئيسة "حزب
البديل من أجل أملانيا" ،فراوكيه بيتري،
حـيــث قــالــت لصحيفة "دي فـيـلــت"" :مــن
املؤسف أن مسعود أوزيــل الــذي يعتبر
م ــن األشـ ـخ ــاص الـ ـق ــدوة بــالـنـسـبــة إلــى
األط ـف ــال وامل ــراه ـق ــن ،ال ي ــؤدي النشيد
الوطني".
من جهته ،دعا ماتياس روسله ،رئيس
برملان والية ساكسونيا ،وعضو الحزب
الــدي ـم ـقــراطــي املـسـيـحــي الـ ــذي تتزعمه
املستشارة أنجيال ميركل ،جميع العبي
"املانشافت" إلى ترديد النشيد الوطني
خـ ــال "يـ ـ ــورو  ،"2016وق ـ ــال لصحيفة
"اليبتسغر تسايتونغ"" :أنتظر أن يردد
كــل العــب فــي املنتخب النشيد الوطني
ألنه يلعب ألملانيا ،كيفما كانت األصول
التي ينحدر منها"..
إال أن أوزي ــل ،وفــي امل ـبــاراة األول ــى أمــام
أوكرانيا ،لم يبال بهذا االنتقاد وبهذه
الــدعــوة ،وأصـ ّـر على موقفه عــدم ترديد
ال ـن ـش ـيــد ل ـت ـكــون الـ ـص ــورة م ـشــاب ـهــة ملا
كانت عليه في مونديال  2014وقبل ذلك

في كــأس أوروب ــا  ،2012حينما تعرض
أي ـضــا زم ـي ـلــه ســامــي خ ـض ـيــرة لهجمة
ش ــرس ــة ،فـ ـ ّ
ـرد مـعـتـبـرًا أن ع ــدم ت ــردي ــده
ّ
النشيد ال يجعل منه "أملانيًا سيئًا".
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ه ــي م ـســألــة حـســاســة
ط ـب ـعــا ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األم ـ ــر بــالـنـشـيــد
الــوط ـنــي واالن ـت ـم ــاء إل ــى ال ــوط ــن ،ومــن
البديهي على كل العــب يرتدي قميص
مـنـتـخــب ب ـ ــاده أن ي ـب ــذل ك ــل م ــا يملك
إلع ـ ــاء ش ــأن ــه ،ل ـكــن امل ـبــال ـغــة ف ــي طــرح
مسألة ترديد النشيد ملآرب سياسية أو

ليس هناك ّ
أي
ارتباط بين الفوز وترديد
النشيد الوطني

غيرها تجعل املسألة تحيد عن مسارها
الحقيقي ،إذ كما هو معلوم فإن االنتقاد
الـ ــذي ت ـع ــرض ل ــه أوزي ـ ــل ه ــو م ــن حــزب
ي ـم ـي ـنــي م ـت ـط ــرف مـ ـع ــروف بـسـيــاسـتــه
املتشددة تجاه املهاجرين واستثمار أي
فــرصــة للتصويب عليهم وإظـهــار عدم
انتمائهم إلى أملانيا.
مـ ــا يـ ـج ــدر ق ــول ــه ه ـن ــا أن ع ـ ــدم ت ــردي ــد
النشيد ال يعني عدم انتماء الالعب إلى
ب ـلــده ،والــدل ـيــل أن الـنـجــم األرجنتيني
ليونيل ميسي تعرض في فترة سابقة

النشيد الوطني هو نوع من انواع التفاعل االساسية مع الشعب الذي يمثله المنتخب (فيليب لوبيز ـ أ ف ب)

الن ـت ـق ــادات حـ ــادة بـسـبــب ه ــذه املـســألــة
ـ ـ ـ ـ وك ـ ــان س ـب ـب ـهــا ال ـح ـق ـي ـقــي ط ـب ـعــا هــو
عـ ــدم ت ـقــدي ـمــه ً
أداء ج ـي ـدًا م ــع منتخب
بـ ــاده ع ـلــى غـ ــرار أدائ ـ ــه م ــع بــرشـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي ـ ـ ـ ح ـيــث ق ــال ح ـي ـن ـهــا" :كـلـنــا
ّ
ن ـس ـم ــع ال ـن ـش ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي ،وك ـ ـ ــل مـنــا
يعيشه بالطريقة التي تناسبه .لست
فــي حــاجــة إل ــى تــرديــده لـكــي أشـعــر بــه.
املـنـتـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي لـلــركـبــي يبكي
عندما يسمع النشيد الوطني ،ولكننا
ال نـفـعــل ذل ــك .نـحــن نـشـعــر بــه بطريقة
أخرى وجيدة أيضًا".
ثمة مسألة أخرى وهي عدم الربط بني
ترديد النشيد أو االنفعال الشديد في
ترديده وتحقيق الفوز في امللعب .ففي
عــام  ،2012وبـعــد فشل منتخب أملانيا
في تحقيق لقب كأس أوروبا بخسارته
أم ــام إيطاليا  2-1فــي نصف النهائي،
أثارت وسائل اإلعالم األملانية املوضوع
بتسليط الضوء على السبب الحقيقي
الــذي رأت أنــه ضعف االنتماء الوطني
لــدى العبي "املــانـشــافــت" ،ال سيما بعد
رفــض بعضهم ترديد النشيد الوطني
أثناء عزفه قبل بدء املباريات.
وق ــارن ــت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام حـيـنـهــا بني
ال ــاع ـب ــن األملـ ـ ـ ــان ،وخ ـص ــوص ــا أوزيـ ــل
ولــوكــاس بــودولـسـكــي وهـمــا صامتان
أثناء عزف النشيد ،مع العبي إيطاليا
الذين ّ
رددوا نشيدهم الوطني بحماسة
شديدة ،لكن الواقع أن "سكوادرا آتزورا"
ّ
ردد ال ـن ـش ـي ــد ب ــال ـح ـم ــاس ــة ذات ـ ـهـ ــا فــي
نهائي البطولة نفسها وخسر بنتيجة
قاسية أمام إسبانيا  ،4-0أما الالعبون
ذاتهم الذين لم يرددوا النشيد األملاني
ف ــي "ي ـ ــورو  "2012ف ــأع ــادوا الـ ـك ـ ّـرة في
مونديال  2014وأحرزوا اللقب.

صراع الجيران :إنكلترا مع ويلز وألمانيا مع بولونيا

مباريات اليوم

مــواجـهــات مرتقبة وح ــادة ستشهدها كــأس
أوروب ـ ـ ـ ــا  2016ال ـ ـيـ ــوم .بـ ــدايـ ــة مـ ــع م ــواج ـه ــة
بريطانية بحتة بني الجارتني إنكلترا وويلز
الساعة  16.00بتوقيت بـيــروت /فــي الجولة
الثانية من مباريات املجموعة الثانية.
وتأخذ هذه املواجهة طابعًا خاصًا نظرًا إلى
االرت ـبــاط التاريخي بــن البلدين ،وقــد بــدأت
حماوتها قبل انطالقها ،حني شرع الالعبون
بالتصريح بما يستفز اآلخر.
وأشـعــل النجم الــويـلــزي غــاريــث بــايــل األمــور
ع ـن ــدم ــا اع ـت ـب ــر أن بـ ـ ــاده "ت ـت ـم ـت ــع ب ـك ـبــريــاء
وش ـغ ــف أكـ ـث ــر" م ــن ج ــارت ـه ــا .ورأى ب ــاي ــل أن
إنـكـلـتــرا تـبــالــغ فــي تـقــديــر حجمها وقيمتها
من دون أن تحقق النتائج "وبالتالي سنذهب
إلــى هناك ونحن مؤمنون بــأن باستطاعتنا
الفوز عليهم".
ّ
ورد مـ ــدرب إن ـك ـل ـتــرا روي ه ــودج ـس ــون على
ّ
ب ــاي ــل ،مـعـتـبـرًا أن م ــا قــالــه األخ ـي ــر يـعــبــر عن
"ق ـلــة احـ ـت ــرام" ،فـيـمــا رأى الع ــب الــوســط جــاك
وي ـل ـش ـي ــر ،أن م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ي ـم ـلــك الع ـبــن
وفريقًا أفضل من ويلز.
ويحتاج اإلنكليز إلى الفوز بعد تعادلهم في
املباراة األولى مع روسيا  ،1-1في وقت فازت
فيه ويلز على سلوفاكيا .1-2
وفــي م ـبــاراة ثانية يـتــواجــه منتخبا إيرلندا

الـشـمــالـيــة وأوك ــران ـي ــا ال ـســاعــة  19.00ضمن
منافسات املجموعة األولى .وتحتاج إيرلندا
إلــى التخلي عــن تحفظها أم ــام أوكــرانـيــا إذا

ّ
أرادت أل تنتهي مشاركتها األولى في بطولة
كبرى منذ  30عامًا مبكرًا ،وخصوصًا بعدما
خسرت أمام بولونيا  1-0في الجولة األولى،

بدأت الحرب بين إنكلترا وويلز قبل انطالق المباراة (أ ف ب)

ح ـيــث ظ ـه ــرت ب ـ ــأداء م ـتــواضــع ال يـشـبــه أب ـدًا
مستواها في التصفيات.
م ــن ج ـهــة مـنـتـخــب أوك ــرانـ ـي ــا ،ي ـب ــدو الــوضــع
أفـضــل معنويًا ،وخصوصًا بعد األداء الــذي
قدمه أمام األملان ،حني خسر .2-0
ً
خ ـت ــام ـه ــا م ـس ــك لـ ـي ــا ،ح ــن يـ ـع ــود املـنـتـخــب
األملــانــي إلــى "اسـتــاد دو فــرانــس" فــي باريس،
ملواجهة بولونيا الساعة  ،22.00وذلــك بعد
م ــرور  7أشـهــر على الـظــروف العصيبة التي
ع ــاش ـه ــا األملـ ـ ـ ــان ع ـل ــى ن ـف ــس امل ـل ـع ــب بـسـبــب
الهجمات اإلرهابية التي ضربت باريس.
ولم يتحدث الالعبون أمس عن تلك الواقعة،
بل بدا أن كامل تركيزهم منصب على املباراة،
محذرين مــن أن بولونيا ال تختصر بهداف
بــايــرن مـيــونـيــخ روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ،بل
ل ــدي ـه ــا أخـ ـط ــر مـ ــن ذلـ ـ ــك .ع ـل ـم ــا أن امل ـن ـت ـخــب
ال ـ ـب ـ ــول ـ ــون ـ ــي سـ ـيـ ـلـ ـع ــب م ـ ـ ــن دون ح ـ ــارس ـ ــه
فوتشييتش تشيشني ،ال ــذي سيحل مكانه
لوكاس فابيانسكي أو أرتور بوروتس.
بـ ـ ـ ــدوره ،ل ــم ي ـل ـجــأ مـ ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي
يواكيم لــوف إلــى إجــراء تغيير على تشكيلة
ٍّ
منتخبه األساسية في املباراة الثانية في كل
مــن الـبـطــوالت األرب ــع السابقة الـتــي خاضها
خــال م ـشــواره مـعــه ،ال ــذي بــدأ فــي  ،2006لذا
ينتظر أن يسير على نفس النهج.

