كرة القدم لبعث ديناميكية التكامل اإلقميمي المغاربي ؟

*

خسارة أخرى! ترشح المغرب لممرة الخامسة الستضافة كأس العالم لكرة القدم في  ،0202انتيت بخيبة أمل أخرى .لقد كان
ليذه اليزيمة المشرفة ضد "تكتل ( "0202كندا ،الواليات المتحدة والمكسيك) الفضل في فتح أعيننا عمى روح التضامن بين
جميع البمدان المغاربية التي آزرت المغرب.
ىذا الفشل المغربي الجديد يكشف عن بدييية أخرى .مع تمديد شكل نيائيات كأس العالم إلى  84دولة ،فإنو ال المغرب وال

أية دولة مغاربية أخرى ،تممك الموارد الكافية وال أي فرصة لتنظيم كأس العالم .سيكون عمى المغرب ،إذا كان يريد أن

يفوز في النياية ،أن يشرك عمى األقل جيرانو الجزائر وتونس.

لتذكرنا بأخوة الشعوب المغاربية.
كرة القدم ،كظاىرة جماىرية ،جاءت
ّ
عمى غرار ،إتحاد "الفحم والصمب" الذي كان أساس البناء األوروبي ،كرة القدم تقدم فرصة فريدة من نوعيا وغير متوقعة
إلعادة إطالق االتحاد المغاربي من خالل فكرة أكثر طموحا وافادة من محاولة مشتركة الستضافة كأس العالم .إن تنظيم
بطولة كرة قدم احترافية تضم أفضل األندية الجزائرية والمغربية والتونسية تحتاج فقط إرادة من الدول الثالث دون الحاجة

إلى التقدم إلى الفيفا .FIFA

عمى جغرافية بأكثر من  022مميون ساكن ،فإن البطولة المغاربية سيكون ليا تأثير محفز عمى ديناميكية التكامل

اإلقميمي .من المرجح أن يكتب ليذا المشروع النجاح من خالل الدعم الجماىيري الذي سيمقاه من السكان المغاربيين.
من أجل نهضة نخبة كرة قدم مغاربية

إحترفيتيا  ،من قمة الجاذبية والقدرة التنافسية و عدم إمكانيتيا االحتفاظ
ا
اليوم  ،تعاني مختمف البطوالت المغاربية  ،رغم

بخيرة العبييا .إن المستوى االقتصادي الضعيف جدا لألندية المغاربية ناجم عن اإليرادات القميمة الواردة من عقود الرعاية،

وحقوق البث التمفزيوني التي لم يتم تصديرىا  ،والمستوى المنخفض نسبيا لمحضور عمى مستوى المالعب .يضاف إلى ذلك
اعتماد تمك األندية عمى بعض الثروات الكبيرة أو احتكارات الدولة مما يبقي تمك األندية في وضع ىش من خالل حكامة
مبيمة وأبوية.
إن تأسيس نخبة موحدة لكرة القدم المغاربية المحترفة ،يقدم شكال جديدا لمنافسة ذات إمكانات استثنائية ليس فقط اقتصادية

أيضا.
بل سياسية واجتماعية ً

وىذا الدوري الموحد يجمع أعرق األندية واألكثر قدرة عمى تمبية المواصفات المقررة في دفتر شروط يعطي أولوية لتاريخ
األندية  ،ولسجميا الحديث ،وكذلك حيازتيا لمرافق بمواصفات يمكنيا احتضان مباريات دولية ذات تغطية إعالمية
عالمية.
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نتصور في البداية  ،دوري مكون من  2أندية مغربية و  2أندية جزائرية و  5أندية تونسية)***(.
يمكن أن
ّ
في نياية المطاف  ،يمكن أن تتوسع ىذه المسابقة إلى األندية الموريتانية والميبية أو حتى تصبح بطولة شمال أفريقيا من
خالل دمج أفضل األندية المصرية.
يعطي الشكل أدناه لمحة عامة عن مختمف األندية المغاربية التي يمكنيا المشاركة في منافسات البطولة المغاربية
. Botolla Magharabya
* مثال عمى النوادي المؤىمة لـ البطولة المغاربية BoutollaMagharibya

كبداية ،من الممكن تصور تحالف مجموعة من الشركات الخاصة والعمومية المغاربية الكبيرة باإلضافة إلى صناديق االستثمار،

لتمويل المواسم األولى من البطولة مغاربية  . Magharabya la Botollaسيتم إضافة حقوق البث التمفزيوني بسرعة  ،لموصول
إلى ضمان إجمالي مداخيل بعشرات الماليين من اليورو في الموسم الواحد لكل نادي مشارك.

مستداما لمرابطة وجميع أنديتيا ،والتي ستشيد
اقتصاديا
نموذجا
ال شك في أن الجاذبية المتزايدة ليذه المنافسة الجديدة ستولد
ً
ً
ً
تنويع إيراداتيا وزيادتيا بشكل كبير .بدءاً من االرتفاع القوي في حقوق البث التمفزيوني المباعة لمقنوات المغاربية وفي جميع

البمدان التي تقطن فييا الجالية المغاربية في الشتات .عقود حقوق البث التمفزيوني ستتوسع بسرعة نحو دول الخميج التي ستكون

مموني المواىب في
ميتمة بدوري عربي قوي و ذي جودة  ،وكذلك نحو باقي بمدان أفريقيا  ،التي ستكون في المستقبل من أكبر ّ
وظيور إعالميا كبي ار.
ا
منافسة تضمن ليم دخال مريحا
ستكون البطولة المغاربية  Botolla Magharabyaبمثابة محطة العبور ألكبر األندية األوروبية لجميع الالعبين األفارقة.

واألىم من ذلك أن ىذا الدوري قد يحتفع بأفضل العبيو لفترة أطول بفضل قوتو المالية الجديدة.

من شأن الظيور والتغطية اإلعالمية الدولية ،والعروض الكروية األفضل  ،وارتفاع معدالت امتالء المالعب ،جذب المعمنين
جديدا يبمغ عدد
والشركات التي ستقدم عقود رعاية بقيمة أكبر .إن البطولة المغاربية ، Botolla Magharabyaالتي ستفتح سوًقا ً

سكانو  022مميون نسمة  ،ستكون بمثابة الخطوة األولى نحو إنشاء منطقة مغاربية من أجل التنقل الحر لألشخاص والبضائع

ورؤوس األموال.
2

إن تضاعف المباريات المغاربية سيؤدي إلى تسييل تنقل المعجبين في جميع أنحاء المنطقة المغاربية .سيكون من المستحيل ،
في ىذا السياق  ،اإلبقاء عمى الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغمقة.
وبالمثل  ،فإن تطوير سوق الالعبين وتنويع مصادر اإليرادات سيبرز حتما القضايا المتعمقة بمراقبة الصرف  ،وصياغة الموائح
والتشريعات وما إلى ذلك  ،مما يجعل السمطات العمومية في كل بمد تتّفق عمى مزيد من التجانس والتكامل المالي.

عالوة عمى ذلك  ،يمكن الرىان عمى أن وجود بطولة موحدة  ،سيقمل من الحماسة القومية ويقوي األخوة بين الشعوب المغاربية.

كيف ال نتصور أن سكان وجدة ال يأتون لدعم مولودية وىران؟ أو أن سكان سوق أىراس ال يصبحون من المؤيدين المتحمسين
لمترجي الرياضي التونس)؟

إن إنشاء ىيكل حقيقي يتكون من محترفي تسويق واتصاالت لمترويج لممنتج الجديد " "Botolla Magharabyaسيعزز تطوير
عد مستقبال من أفضل  05أو حتى أفضل  02بطوالت في العالم.
أنديتو التي ستمعب في بطولة ستُ ُ
سواء كانت كرة القدم أو أي مجال آخر ،يجب عمى السمطات العمومية أن تدرك أنو طالما بقيت أسواقيا مجزأة  ،فإن إمكانات

الجذب في المغرب الكبير ستبقى ضعيفة االستغالل .وبالمثل ،فإن التأثير والوزن الذي تمارسو بمدان المنطقة سيضعفان بمرور
الوقت ما لم تكن ىناك إرادة مشتركة ورؤية لممستقبل تتقاسميا البمدان الثالثة .فمماذا ال نبدأ إذن بما يجمع الغالبية العظمى من

سكان المغرب الكبير :كرة القدم!

)*( المقالة الكاممة متاحة عمى الموقع nabnI.org
)**( transcription française : Botolla Magharabya
)***( ىذا التوزيع ليس إال مقترحا مبنيا عمى معايير رياضية و اليياكل المتاحة؛ بإمكان الفدراليات الوطنية تبني معايير أخرى،
كالمساواة في عدد األندية لكل بمد مثالـ

بخصٕص َبُي
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نالستمالل انٕطُي "خمسىن ورشت قطيعت لبىاء جزائر ٔ . " 0101في  33فبزايز  ، 3125أصذرث انًجًٕػت بياوًا
رسميا مه أجل وهج جديد ٔ.في اآلَٔت األخيزةَ ،شزث َبُي في ػاو  3126خطت طٕارئ ) (ABDAنهزد ػهٗ األسيت
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