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 ؟ كرة القدم لبعث ديناميكية التكامل اإلقميمي المغاربي
 

كان لقد . أخرػ خيبة أمل ب انتيت ،0202الخامسة الستضافة كأس العالم لكرة القدم في لممرة خسارة أخرػ! ترشح المغرب 
فتح أعيننا عمى روح التضامن بين  ( الفضل فيالواليات المتحدة والمكسيك،)كندا  "0202تكتل ضد " ليذه اليزيمة المشرفة

  .المغرب آزرتالتي  المغاربيةبمدان الجميع 
  

ال المغرب و  ، فإنو الدولة 84إلى . مع تمديد شكل نيائيات كأس العالم أخرػ  بديييةىذا الفشل المغربي الجديد يكشف عن 
إذا كان يريد أن سيكون عمى المغرب ، لتنظيم كأس العالم. الكافية وال أؼ فرصة الموارد  تممكمغاربية أخرػ،  أية دولة

كأس الستضافة مجددا  افريقيإ ترشح عمى األقل جيرانو الجزائر وتونس، أو حتى مع مصر. يشركفي النياية، أن  يفوز
ىائمة سيكون لديو فرصة ي أو الدول الرئيسية في شمال أفريقيا، الدول الثالث في المغرب العرب مدعوما من 0202العالم 

 لتحقيق الفوز. 
 

ممف ترشح عرض أن تحصميا في المجال التنموؼ، فإن يمكن  ، والتيوالفوائد التي تعود عمى ىذه الدول ةإلى جانب الرمزي
   .المغاربي، في جميع أبعاده الندماجولرأس حربة في إحياء اتحاد المغرب العربي كمؤسسة بمثابة يكون سمشترك 

إنيم  .الحقيقة تمك تعرف فإّنيا الشعوب أّما. تجاىميا إمكانية الدّول مختمف حكومات تّوىمت حقيقة المغاربية الشعوب وحدة
السياسيين والجيات الفاعمة في المجتمع  والنساء مقتنعون بأن المصير يوحدىم ويحفز أحالميم. يعبر العديد من الرجال

في نياية  االمدني في البمدان المغاربية عن التزام ال يتزعزع باالتحاد المغاربي والتزاميم بالعمل من أجل تنميتو. ومع ذلك، 
بأن نا كرة القدم ت، إلى أن ذكر وىمنعتقد أن ىذا االتحاد ليس أكثر من مجرد  جعمنا خمول المؤسسات المغاربية  ،المطاف

   .متناولنا في   ضرورة االتحاد المغاربي
 

قوة سياسية واقتصادية إقميمية  أىداف تحولو إلى مشروع االتحاد المغاربي الطموح،حقق ي، لم  9141في عام  تأسيسومنذ 
التي  البينية. عمى العكس، نالحع بأسف التراجع الحاد في جميع المجاالت ، بدءًا من التجارة التي رسمت لو عند االنطالق

ن كانت تتزايد باستمرارمقارنة مع المبادالت اإلجمالية الخارجية جداً  ضعيفة تظل نسبتيا   ]9] .، حتى وا 
مكانات  حوالي ب بتعداد سكانياالتحاد الذكي بين الجزائر والمغرب وتونس،  يمثل فضاءلنأخذ في االعتبار، لبرىة ، قوة وا 

 .أو سيكون مؤلماً   مغاربياً مميون نسمة. بالتأكيد ، المستقبل سيكون  922
 

عمى غرار، إتحاد "الفحم والصمب" الذؼ كان أساس البناء األوروبي، كرة القدم تقدم فرصة فريدة من نوعيا وغير متوقعة 
فادةإلعادة إطالق   محاولة مشتركة الستضافة كأس العالم.  من  االتحاد المغاربي من خالل فكرة أكثر طموحا وا 
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الدول الثالث دون من إرادة  فقط تحتاج تنظيم بطولة كرة قدم احترافية تضم أفضل األندية الجزائرية والمغربية والتونسية  إن
   .FIFA الفيفا الحاجة إلى التقدم إلى

التكامل  ديناميكيةعمى  محفز[ سيكون ليا تأثير 0] المغاربية البطولةمميون ساكن، فإن  922من  جغرافية بأكثر عمى
    من السكان المغاربيين. سيمقاه الذؼ الجماىيرؼ  الدعم النجاح من خالل يذا المشروع ل يكتباإلقميمي. من المرجح أن 

تسريع عممية تطوير البنية التحتية، استعادة النمو االقتصادؼ لكرة  لكرة القدمالمغاربية االحترافية منافسة ال شأن ىذهمن 
 التعاون في تنظيم حدث رياضي كبير. واألفضل من ذلك ىو أن تنظيم عمىقدرة الدول المغاربية ل الرائع الوجو إبراز القدم و

 التكامل اإلقميمي. ديناميكيةعمى  محفزسيكون لو تأثير  Botolla Magharabya بطولة مغاربية
 

نيمسون مانديال ، أحد ضمائر أفريقيا ، استخدم كثيرا  الرياضة، وكرة القدم بشكل خاص، كفاعل لتعزيز الوحدة في بمد 
"الرياضة ليا القدرة عمى توحيد  0222مقسم إلى حد بعيد بنظام الفصل العنصرؼ " االبارتايد". وقال في كممة لو عام 

 بيافاز  ، والتي9111لمريغبي في  ال يمكن ألحد اليوم أن يعارض تأثير تنظيم كأس العالم الناس بطريقة فريدة من نوعيا".
" عمى بناء وتوطيد Bafana Bafana"فريق الـفاز بيا والتي  9112ألمم في عام أفريقيا ل" وكأس springboks"الـ

 زح"."األمة قوس ق
 

 من أجل نهضة نخبة كرة قدم مغاربية
كرة القدم ظاىرة جماىيرية حقيقية في المنطقة المغاربية. ميما كانت النجاحات ونكبات الفرق الوطنية الخاصة بيا أو تعتبر 

منذ الضعف النسبي لمستوػ البطولة ، فإن الحماسة الشعبية ليذه الرياضة لم تتراجع أبدًا في جميع بمدان المنطقة 
 استقالليا.

 
قديم. في بداية القرن الماضي ، تنافست المجان  ،ومع ذلك ، فإن تاريخ المنظمات المشتركة في اتحادات شمال أفريقيا

قسنطينة ووىران وتونس عمى بطولة شمال إفريقيا تحت إشراف اتحاد رابطات شمال أفريقيا. و في الجزائر العاصمة  جيويةال
 مع خمسينات القرن الماضي، نسحاب تونس والمغرب في منتصفإ. 9102المغرب إلى ىذه المنظمة في عام  تانضمو 

 .ULNA  [3]إفريقيااتحاد رابطات شمال  نياية أقرّ ، إستقالليما مستقمة في أعقاب فدراليات رو ظي
 

االحتفاظ  إمكانيتيا عدم ، من قمة الجاذبية والقدرة التنافسية و  فيتيااإحتر اليوم ، تعاني مختمف البطوالت المغاربية ، رغم 
بخيرة العبييا. إن المستوػ االقتصادؼ الضعيف جدا لألندية المغاربية ناجم عن اإليرادات القميمة الواردة من عقود الرعاية، 

مستوػ المالعب. يضاف إلى ذلك يتم تصديرىا ، والمستوػ المنخفض نسبيا لمحضور عمى  موحقوق البث التمفزيوني التي ل
اعتماد تمك األندية عمى بعض الثروات الكبيرة أو احتكارات الدولة مما يبقي تمك األندية في وضع ىش من خالل حكامة 

 مبيمة وأبوية.    
إمكانات استثنائية ليس فقط اقتصادية  ذات لمنافسة جديدا شكاليقدم  ،المحترفة المغاربية القدم لكرة موحدة  نخبةإن تأسيس 
لتصبح أكثر جاذبية من دول المنطقة، أفضل الفرق  تجمعبناء بطولة ب . إن األمر يتعمق إذنأيًضا واجتماعيةبل سياسية 

ثارة م   أؼ بطولة وطنية. نوا 
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 لتاريخ أولوية  يعطي دفتر شروط في كثر قدرة عمى تمبية المواصفات المقررة األموحد يجمع أعرق األندية و الوىذا الدورؼ 
 إعالمية تغطية ذات دولية مباريات احتضان يمكنيا بمواصفات  لمرافق حيازتيا  وكذلك، الحديث ياسجمل، و  األندية
 .عالمية

[. في نياية 8أندية تونسية ] 1أندية جزائرية و  2أندية مغربية و  2في البداية ،  دورؼ مكون من  نتصّوريمكن أن 
، يمكن أن تتوسع ىذه المسابقة إلى األندية الموريتانية والميبية أو حتى تصبح بطولة شمال أفريقيا من خالل دمج المطاف 

 أفضل األندية المصرية.
 البطولة المغاربية في منافسات  ةشاركالم يمكنيا التي المغاربية األندية مختمفيعطي الشكل أدناه لمحة عامة عن 

Botolla Magharabya . 
 BoutollaMagharibya* مثال عمى النوادؼ المؤىمة لـ البطولة المغاربية 

 
 عمى غرار ما تم تصور من قبل العمالق الروسي لمنفط والغاز غازبروم لتمويل البطولة الروسية لكرة القدم 

(Liga Edinaïa Foutbolnaïa)[5]  فإنو من الممكن تصور تحالف مجموعة من الشركات الخاصة والعمومية المغاربية ،
. سيتم  la Botolla Magharabyaالكبيرة باإلضافة إلى صناديق االستثمار، لتمويل المواسم األولى من البطولة مغاربية 

إضافة حقوق البث التمفزيوني بسرعة ، لموصول إلى ضمان إجمالي مداخيل بعشرات الماليين من اليورو في الموسم الواحد لكل 
 نادؼ مشارك.  

 
ال شك في أن الجاذبية المتزايدة ليذه المنافسة الجديدة ستولد نموذًجا اقتصادًيا مستداًما لمرابطة وجميع أنديتيا، والتي ستشيد 

في حقوق البث التمفزيوني المباعة لمقنوات المغاربية وفي جميع  القوؼ بشكل كبير. بدءًا من االرتفاع  وزيادتياتنويع إيراداتيا 
التي ستكون دول الخميج  ستتوسع بسرعة نحوفي الشتات. عقود حقوق البث التمفزيوني  الجالية المغاربيةقطن فييا تالبمدان التي 

المواىب في  مّموني، التي ستكون في المستقبل من أكبر بمدان أفريقيا  باقي كذلك نحوو  ، جودة ذؼ و قوؼ دورؼ عربي بميتمة 
      .كبيرا اإعالمي اوظيور  امريح دخال منافسة تضمن ليم

كبر األندية األوروبية لجميع الالعبين األفارقة. أل العبور محطةبمثابة   Botolla Magharabya البطولة المغاربية كون ست
 من ذلك أن ىذا الدورؼ قد يحتفع بأفضل العبيو لفترة أطول بفضل قوتو المالية الجديدة. واألىم
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، جذب المعمنين امتالء المالعباألفضل ، وارتفاع معدالت  الكروية ، والعروضالدوليةوالتغطية اإلعالمية الظيور من شأن 
ستفتح سوًقا جديًدا يبمغ عدد  التي، Botolla Magharabya البطولة المغاربية. إن أكبر بقيمةوالشركات التي ستقدم عقود رعاية 

مميون نسمة ، ستكون بمثابة الخطوة األولى نحو إنشاء منطقة مغاربية من أجل التنقل الحر لألشخاص والبضائع  922سكانو 
  ورؤوس األموال.

  
المعجبين في جميع أنحاء المنطقة المغاربية. سيكون من المستحيل ،  تنقل تسييل إلى سيؤدؼإن تضاعف المباريات المغاربية 

عمى الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغمقة. سوف تستجيب االستثمارات في تطوير البنية التحتية  اإلبقاءفي ىذا السياق ، 
 ة المتزايدة داخل المنطقة المغاربية.يلخدمات النقل الجوؼ والبرؼ إلى ىذه الحرك

 
وبالمثل ، فإن تطوير سوق الالعبين وتنويع مصادر اإليرادات سيبرز حتما القضايا المتعمقة بمراقبة الصرف ، وصياغة الموائح 

عمى مزيد من التجانس والتكامل المالي. فالبمدان التي  تتّفقفي كل بمد  العموميةوما إلى ذلك ، مما يجعل السمطات  والتشريعات
  مالية ورياضية. تحمل تبعاتحتما  اعمييأقل جاذبية وسيتعين  نواديياصبح تس المعبة قواعد تحترم ال 
 

عالوة عمى ذلك ، يمكن الرىان عمى أن وجود بطولة موحدة ، سيقمل من الحماسة القومية ويقوؼ األخوة بين الشعوب المغاربية. 
أىراس ال يصبحون من المؤيدين المتحمسين كيف ال نتصور أن سكان وجدة ال يأتون لدعم مولودية وىران؟ أو أن سكان سوق 

 (؟مترجي الرياضي التونسل
" سيعزز تطوير Botolla Magharabyaإن إنشاء ىيكل حقيقي يتكون من محترفي تسويق واتصاالت لمترويج لممنتج الجديد "

 بطوالت في العالم.  92أو حتى أفضل  91من أفضل  مستقبال سُتعدُ  بطولة في ستمعبأنديتو التي 
 قادة ىذا الدورؼ الممتاز ميمة تحسين تنافسية كرة القدم المغاربية بشكل دائم ، وزيادة موارد أندية البطولة و عمىسيكون 
 في العالم. إشعاعيا

وستجذب جودة البنية التحتية ومستوػ كرة القدم والمرتبات العالية أيًضا الالعبين والفنيين األوروبيين واألمريكيين الجنوبيين 
كز ا. فضال عن مر وأنديتياة ، يمغاربال البطولة، انضباطيم في العمل ومينيتيم و دين الذين سيثمنوا ، من خالل خبرتيم ، الجي

    .بيا ةالتدريب الخاص
يًا بر مغاوأخيرًا ، ال شك في أن الدورؼ المغاربي الممتاز الناضج سيعود بالفائدة الكاممة عمى الفرق الوطنية المغاربية. إن عرضًا 

الوطنية يذىب  الفرق أو أكثر من فريقا رػ سنربما لكن و بالتنظيم، لن يكون فقط فرصة جيدة لمفوز  0202مشتركًا لكأس العالم 
   .العالمية البطولة فيبعيدًا جدًا 

 
 هل هناك نماذج بطولة فوق وطنية؟

 91نادًيا ) 00( الذؼ يضم MLSىناك عدد قميل من بطوالت كرة القدم فوق الوطنية، مثل الدورؼ األمريكي لكرة القدم ) اليوم
كندؼ(. في أوروبا، ال يوجد سوػ مثال واحد: الدورؼ البين نسائي، وىي بطولة كرة قدم نسائية، كانت تظم سبعة  0أمريكًيا و 

  .0298بل أن تتوقف في عام أندية بمجيكية وستة أندية ىولندية ق
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 ( ، حيث جمعتKHL) القارية، تم إنشاء رابطة اليوكي  0224في رياضة أخرػ نجد نموذج البطولة األكثر إلياما. في عام 
 نفس KHLاعتمدت حيث ،  NHL رابطة اليوكي الوطنية [. بنيت مثل2بمدان مختمفة ] 2أندية من  2نادًيا من روسيا و  00

  يا في أمريكا الشمالية.تاإلدارة كمنافسالوصفات ومبادغ 
 رابطة بعدعمى نطاق واسع األفضل في أوروبا والثاني في العالم  KHL لعب توج ىذا النموذج بسرعة بالنجاح. ُيعتبر مستوػ 

       (.NHLىوكي أمريكا الشمالية )
   موحدة؟ رابطةثير حمم بناء نكيف 

ىناك العديد من العوائق التي يجب التغمب عمييا، مثل الفوارق الضريبية بين الدول المغاربية والتردد الحكومي. ومع ذلك، 
فإن المغرب الكبير، أكثر بكثير من أؼ مكان آخر في العالم، ىو وحدة موحدة لغويا ودينيا، وبالتقاليد والعادات، والروابط 

 األسرية القوية.  
تمل أن تيدد اليويات القومية أو فقدان السيادة الوطنية )األلقاب الوطنية( حمم إقامة منافسة كروية عابرة من غير المح

 لمحدود الوطنية.
ومع ذلك، ال يمكن تحقيق أؼ شيء بدون اإلرادة  من الطبيعي أن ال تظير السمطات الوطنية التدخل في الشؤون الرياضية.

 الذين المغاربة فرحة)  المغاربية واألخوة الوحدة أجل من الشعوب حماسة يقّيموا و يعوا أن عمييم الذين السياسية لحكامنا
 ممف تقديم عن تترتب التي الكبيرة العوائد كذالك و( رائع مثال ىو 0292 لعالم الجزائر بتأىل احتفاال الشوارع إلى خرجوا

حياء مشترك،   . المغاربي التعاون  وا 
منطق مصالح  تحكيمة، يستوجب ربيامغ رابطة ممتازةوخمق  0202ح مشترك في عام ترشممف كل المزايا التي يمنحيا 

أن تدرك أنو طالما بقيت أسواقيا مجزأة ، فإن  العموميةاألمم. سواء كانت كرة القدم أو أؼ مجال آخر، يجب عمى السمطات 
ثير والوزن الذؼ تمارسو بمدان المنطقة االستغالل. وبالمثل، فإن التأ ضعيفةإمكانات الجذب في المغرب الكبير ستبقى 

بما  إذن سيضعفان بمرور الوقت ما لم تكن ىناك إرادة مشتركة ورؤية لممستقبل تتقاسميا البمدان الثالثة. فمماذا ال نبدأ
     : كرة القدم!المغرب الكبير الغالبية العظمى من سكان يجمع

 
  
 ٪ 1حوالي  المبادالت التجارية المغاربية[ بمغ إجمالي 9]

(https://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/158972-Algerie-1er-partenaire-commercial-
maghrebin-du-Maroc.html) 

   Botolla Magharabya (Transcription)بطولة المغاربية )بالمغة العربية(ال[ 0]
ستقالل. السيم المغاربي لركوب الدراجات ، االمنافسات رياضية مختمفة في جميع المناطق المغاربية بعد  ت[ وجد0]

 أو بين الشرطة وغيرىا. ،ةيالمدرسية ، الجامع مقاءاتالبطوالت في الرياضات المختمفة ، ركوب الخيل ، 
اختيار لالتحادات الوطنية  يمكن. المتوفرة [ ىذا التوزيع ىو مجرد اقتراح يعتمد عمى معايير الرياضة والبنية التحتية8]

  كل بمد. منخرػ، عمى سبيل المثال، المساواة الصارمة في عدد األندية معايير أ
ر الدورؼ الموحد الروسي. ىذا المشروع دتتصالروسية األوكرانية ، التي كانت  ياتالمبار [ كان ذلك عمى وعد إحياء 1]

 . 0298أوكرانيا وروسيا عام أبدًا بسبب التوترات بين  ر النوريلم ، الرئيس التنفيذؼ لشركة غازبروم قادهالذؼ 
 (.9) والصين( 9) اسموفاكي( 9) افنمند( ، 9يا )توانل( ، 9) كازاخستان( ، 9روسيا )بيم[ 2]



 
 

6 
 

 
 َبُي بخصٕص

يٍ أجم خبزاتٓى ٔضؼٕا يجتًؼيٍ جشائزييٍ فإٌ جشائزياث ٔ، ٔطُٓىبذافغ انزغبت نزؤيت تطٕيز ٔ ،3122يُذ أبزيم 
ٔيهًٕست نإلجابت ػهٗ في تمذيى التزاحاث بُاءة تشاركي يستمم ٔيٕاطُت ستُذ إنٗ َٓج تي تانٔ، مجمىعت وبىيإطالق 

 .انتحذياث انتي تٕاجّ انجشائز

 

، تمزيز انذكزٖ انخًسيٍ 3124أٔائم ػاو تبؼّ ، ٔ"جديدة تدبير لجزائر 011: "فزيك أٔل تمزيز نّان، َشز 3122في ػاو 
بياوًا ًجًٕػت ، أصذرث ان 3125فبزايز  33في ٔ  " .0101لبىاء جزائر ورشت قطيعت خمسىن "نالستمالل انٕطُي 

نهزد ػهٗ األسيت  (ABDA) خطت طٕارئ 3126في ػاو  َبُي ٔفي اآلَٔت األخيزة، َشزث .رسميا مه أجل وهج جديد
يُشٕراث ْٔي يٕضٕع  3122تى تحذيث خطت انطٕارئ ْذِ في ػاو  .االَكًاش في سٕق انُفظانُاجًت ػٍ االلتصاديت 

 .ضٕػاتيّيٕ اثيُتظًت في شكم تؼًيم

 

 أيًكٍ أيًضا يتابؼت أَشطت انًجًٕػت ػهٗ صفحتٓ. www.nabni.org ػهٗ ٕفزةيت َبُي جًيغ يُشٕراث
 .، ْٔي ػبارة ػٍ يساحت نهتبادل Facebook،Nabni2012ػهٗ

 
 

 
 


