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صراع أبدي في كالسيكو اسبانيا بني ريال مدريد وبرشلونة

دربي الكرة الكويتية بني القادسية والعربي من أقوى الدربيات اخلليجيةدربي العالم بني األرجنتني والبرازيل وحرب النجوم بني كاكا وميسي

مباريات مان يونايتد وليڤربول متثل دربي الدم األحمر اإلجنليزي

أبرزها كالسيكو الدم بين مان يونايتد وليڤربول والحرب التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة والنزاع الطائفي بين رينجرز وسلتيك والسوبر كالسيكو بين بوكا جونيورز وريڤر بليت

صراع الغضب والجنون في أقوى مباريات الـ »دربي« في العالم
أحمد حسين

 »Derby« تطلق كلم���ة الدربي
في كرة القدم على مباراة اجلارين 
ومن أبناء املنطقة الواحدة، وجتمع 
مباري���ات الدربي ب���ني ناديني او 
منتخبني بينهما تنافس تقليدي، 
وفي أغلب األحيان يكون الدربي 
بني فريقني من مدينة واحدة، او 
ميثل صراع اجلارين ولكن يحصل 
الدربي أحيانا على مستوى املقاطعة 
أو املنطقة أو أحيانا على مستوى 
الدولة بكاملها مثل دربي الكالسيكو 
بني ناديي ريال مدريد وبرشلونة 
في إسبانيا. وأحيانا يكون للدربي 
بعد طائفي، مثل دربي غالس���كو 
 )The Old Firm( في اس���كوتلندا
بني ناديي رينجرز وسلتك، حيث 
يرتبط األول بطائفة البروتستانت 
والثاني بطائف���ة الكاثوليك. كما 
يأخذ الدربي أيضا أبعادا طبقية 
واجتماعي���ة، مثل دربي بوينس 
أيريس ف���ي األرجنتني بني بوكا 
جونيورز املرتبط بالطبقة العاملة 
وريڤ���ر بليت املرتب���ط بالطبقة 

الوسطى.

أبرز الدربيات في العالم 

وتشهد قائمة ابرز الدربيات في 
العالم السوبر كالسيكو األرجنتيني 
بني بوكا جونيورز وريڤر بليت 
الذي  آي���رس(  )درب���ي بوينس 
البرازيل  يتجدد غدا االحد. وفي 
دربي س���او باولو بني بامليراس 
وكورنثيانز بجانب دربي مدينة 
ريو دي جاني���رو بني فالمينغو 
وفلومينيزي. وف���ي اوروغواي 
السوبر كالسيكو بني ناسيونال 

وبينيارول.
العديد  ويوجد في إجنلت���را 
من الدربيات ابرزها دربي شمال 
لندن بني أرسنال وتوتنهام وكذلك 
دربي لندن بني تشلسي وارسنال، 
ودربي مدينة ليڤربول بني ليڤربول 
وإيڤرتون، ودربي مانشستر بني 
مان يونايتد ومانشستر سيتي، 
بجان���ب دربي اجنلترا وس���مي 
الدم نس���بة للوني  بكالس���يكو 
الفريقني االحمرين بني ليڤربول 
ومان يونايتد ويتجدد الصراع بني 
الفريقني غدا »األحد«. وفي إسبانيا 
يبرز درب���ي العاصمة مدريد بني 
الريال وأتليتكو، ودربي كاتالونيا 
بني برشلونة وإسبانيول، بجانب 
الصراع التاريخي والسياسي  بني 
الغرمي���ني اللدودين ريال مدريد 
وبرشلونة )دربي اسبانيا، وسمي 
مؤخرا »الكالسيكو« أسوة بدربيات 
أمي���ركا اجلنوبية(. وفي إيطاليا 
يبرز دربي مدينة ميالنو أو »دربي 
العذراء« نسبة إلى متثال العذراء 
في املدينة بني إي سي ميالن وإنتر 
العاصمة« بني  ميالن، و»درب���ي 
التس���يو وروما وكذلك »الدربي 
السياسي« بني التسيو وليڤورنو 
)التسيو ممثل اليمني السياسي، 
وليڤورنو ممثل اليسار(، ودربي 
تورينو بني يوڤنتوس وتورينو، 
بجانب »دربي إيطاليا« بني إنتر 

ميالن ويوڤنتوس.
وف���ي املاني���ا تب���رز مباراة 
الدربي القدمي بني بايرن ميونيخ 
وبوروس���يا دورمتون���د بجانب 
الدربي الباڤاري بني اجلارين بايرن 
ميوني���خ وميونيخ 1860 بجانب 
الرور الصناعية  »دربي« منطقة 
بني ش���الكه ودورمتوند ودربي 
الش���مال بني هامب���ورغ وفيردر 
برمين ودربي اجلنوب بني بايرن 
ميونيخ وشتوتغارت. وفي فرنسا 
دربي منطقة الرون بني ليون وسان 
إتيان، وديربي اجلنوب بني موناكو 
ونيس الى جانب »الكالس���يكو« 
الفرنسي بني باريس سان جرمان 
ومرس���يليا. وفي روس���يا دربي 
العاصمة موس���كو بني سبارتك 
البرتغال  وسسكا موسكو. وفي 
بنفيكا وسبورتنغ لشبونة )دربي 
العاصمة، أو الكالس���يكو(. وفي 
تركيا دربي إسطنبول بني غلطة 
سراي وفنربخشه. وفي هولندا: 
أياكس أمستردام وفينورد »دي 
كالس���يكر« وأياكس وايندهوڤن 
)دربي هولندا(. وفي اليونان »دربي 
العداوة األبدية« بني أوملبياكوس 
وباناثينايكوس بجانب دربي أثينا 
باناثينايك���وس وآيك. وفي  بني 
صربيا جند الصراع بني ريد ستار 
وبارتيزان في )دربي بلغراد(. وفي 
إي���ران دربي طهران بني بيروزي 
واالستقالل. وفي املكسيك »السوبر 
كالسيكو« بني كلوب أميركا وسي 

دي غوادالخارا.

أقوى الصراعات العربية

 وعلى املس���تويني اخلليجي 
الكويت  والعرب���ي يبرز درب���ي 
املثير بني القادسية والعربي حيث 
يعتبر الصراع االبدي بني امللكي 
والزعيم اقوى الدربيات اخلليجية 
والعربية واكثرها شراسة واثارة. 
وفي السعودية دربي الرياض بني 
الهالل والنصر)ويس���مى دربي 
العاصمة( واالحتاد واألهلي )دربي 
جدة(، االتفاق والقادسية )دربي 
الشرقية(، الرائد والتعاون )دربي 
بريدة (في منطقة القصيم بجانب 
دربي اململكة بني االحتاد والهالل 
)الكالسيكو السعودي(. وفي قطر 
الصراع االبدي بني السد والعربي. 
وفي البحرين دربي احملرق واألهلي. 
وفي اإلمارات »دربي بر دبي« بني 
الوصل والنصر، و»دربي ديرة« 
بني الش���باب واألهل���ي، و»دربي 
الس���نوات األخيرة« ب���ني العني 
أبوظبي« بني  والوحدة، و»دربي 
الوحدة واجلزيرة، و»دربي اإلمارة 
الشارقة والشعب  الباسمة« بني 
بجانب »دربي الشغب« بني الفجيرة 
واحتاد كلباء. وفي تونس دربي 
الترجي واألفريقي  العاصمة بني 
التونسي بني  الكالسيكو  بجانب 
النجم الس���احلي والترجي، وفي 
الغ���رب بني وداد  اجلزائر دربي 
تلمسان ومولودية وهران، وكذلك 
العاصم���ة اجلزائرية بني  دربي 
االحتاد واملولودية، ودربي منطقة 

القبائل بني شبيبة القبائل وشبيبة 
بجاي���ة. وفي الس���ودان الدربي 
الهالل واملريخ وفي  الشهير بني 
العراق جند الكالسيكو بني اجلوية 
والزوراء والدربي العسكري بني 
اجلوية والشرطة ودربي العاصمة 
بغداد بني الطلبة واجلوية، ودربي 
اربيل ودهوك. وفي  الشمال بني 
لبنان دربي األنص���ار والنجمة 
وف���ي االردن دربي العاصمة بني 
الوحدات والفيصلي. وفي مصر 
الصراع االبدي بني األهلي والزمالك 
في دربي العاصمة القاهرة. وفي 
املغ���رب دربي الدار البيضاء بني 

الرجاء والوداد.

قمة العالم وحرب النجوم

وعل���ي مس���توي املنتخبات 
العاملي���ة يب���رز درب���ي اجنلترا 
وفرنس���ا ، املاني���ا وايطالي���ا ، 
واس���بانيا والبرتغال.وفي قارة 
أميركا اجلنوبية ال يعلو صوت 
فوق صوتي األرجنتني والبرازيل 
باعتبارهما أقوى فرق القارة ال بل 
من األق���وى عامليا وخاصة أنهما 
حاليا من يحمل لواء الدفاع عن 
سمعة القارة بوجه أوروبا وذلك 
بنهائي���ات كأس العال���م بعد أن 
تراجعت اوروغواي عن لعب دور 
املنافسة معهما كما كان الوضع 
س���ابقا، ولعل أي بطولة عاملية 
مهما كان مكانها ال تكاد تخلو من 
الالعبني البرازيليني واألرجنتينيني 
الذين يعدون أكثر العبي العالم 

طلبا ومن جميع األندية مبختلف 
القارات.ولعل ذلك وغيره الكثير 
كانت أسبابا في اعتبار أن املباراة 
التي جتم���ع بني كل من البرازيل 
واألرجنتني تعتبر قمة العالم أو 
دربي العالم حيث ان عدد املشاهدين 
الذين يترقبون مثل هذه اللقاء بني 
العمالقني يق���اس مبئات املاليني 
من املشاهدين حول العالم ومهما 
كانت حالة أي فريق من الفريقني 
إال أن للتنافس بينهما طعما ولونا 
يجعل من املباراة بينهما دوما من 
املباريات  أمتع وأقوى وأفض���ل 
عل���ى اإلطالق.وتاريخي���ا كانت 
لقاءات املنتخب���ني غالبا تتم في 
املنافسات اخلاصة بالقارة  إطار 
الالتينية ولكن لم يخل األمر من 
بع���ض اللقاءات على املس���توى 
الدولي لعل أبرزها على اإلطالق 
كان اللقاء في مونديال إسبانيا عام 
1982 عندم���ا لعب املدرب احلالي 
مارادونا أول كأس عالم بالنسبة 
له ولكنها تعتبر ذكرى سيئة حيث 
خسر األرجنتينيون حينها أمام ما 
يعد من أفضل املنتخبات التي مرت 
بتاريخ كأس العالم قاطبة وليس 
ذلك فحسب بل إن مارادونا طرد من 
ذلك اللقاء وخرج األرجنتينيون 
من املنافسة على اللقب الذي كانوا 
هم حملته أيامها.وليس بعيدا جدا 
عاد الغرمي���ان ليلتقيا من جديد 
وبعد ثماني س���نوات ولكن على 
األراض���ي اإليطالية عندما التقيا 
في الدور الثان���ي ملونديال 1990 

وحينها فعل البرازيليون كل شيء 
ولعبوا وحتكموا بالكرة ولكنهم 
لم يس���جلوا بينما قام مارادونا 
بلمحة إبداع واحدة شن فيها هجمة 
وحيدة ليخترق دفاعات البرازيليني 
وميرر إلى زميله كانيغيا ليحرز 
الهدف ال���ذي أودى بالبرازيليني 
خارج املوندي���ال، وأخيرا اليزال 
اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي 
كأس القارات ع���ام 2005 بأملانيا 
من أكثر املباريات العالقة بالذهن 
وخاصة بالنسبة للبرازيليني الذين 
ضرب���وا أكثر من عصفور بحجر 
واحد فهم ف���ازوا على األرجنتني 
وحققوا اللق���ب وكانت النتيجة 
مؤملة بأربعة أهداف مقابل هدف 
واحد. لكن االرجنتني ثأرت من ذلك 
وفازت على البرازيل في اوملبياد 
بكني 3-1 في طريقها نحو الذهب 
االوملبي العام املاضي. لكن البرازيل 
تفوقت في تصفيات كأس العالم 
مرتني على البرازيل وفازت 1-3 
في مبارتي الذهاب واالياب. وعلى 
مستوى القارة فإن أكثر اللقاءات 
كانت تتم في بطولة كوبا أميركا 
وتصفي���ات املونديال ولعل آخر 
نهائيني لكوبا أميركا شاهدان على 
ذلك عندما التقى الغرميان وكانت 
الغلبة في املرتني للبرازيليني وغير 
ذلك الكثير من اللقاءات عبر تاريخ 
تلك البطولة وعبر تصفيات كأس 
العالم، تلك اللقاءات التي دوما ما 
تكون كما أسلفنا ذات طعم ونكهة 

مميزين.

الكروي  التنافس  وال يقتصر 
بني البلدين على اللقاءات الكروية 
بل يتعداه إلى تفريخ النجوم فمنذ 
أن بدأ األم���ر كان التنافس غالبا 
بني شعبي البلدين من هو النجم 
األفضل فح���ني كان البرازيليون 
يتغنون بنجمه���م ليونداس في 
ثالثيني���ات الق���رن املاضي كان 
األرجنتيني���ون ي���ردون عليهم 
بستابليه هداف أول مونديال لكرة 
القدم وعندما سيطر البرازيليون 
في اخلمس���ينيات وملعت أسماء 
مثل فافا وديدي وغارنيشيا فإن 
بط���ل األرجنتيني���ني وقتها كان 
انطونيو راتني ولكن أخيرا جاء 
للبرازيلي���ني جنم لم يقترب منه 
أحد وهو االسطورة بيليه والذي لم 
يستطع األرجنتينيون أن يقدموا 
منافسا له وقتها وخاصة وهو يقود 
البرازيل م���ن لقب إلى لقب على 
مس���توى املونديال وبعد اعتزال 
بيليه استمرت املقارنات بني جنوم 
املنتخبني وخاصة عندما أحرزت 
األرجنتني لقبها األول باملونديال 
ليلمع جن���م كيمبس وأرديليس 
وقتها وبذل���ك انتقل الهوس إلى 
البرازيلي���ني الذين أخذوا يردون 
عليه���م بنجومهم املتألقني وقتها 
زيكو وسقراط وغيرهم واستمر 
التنافس ح���ادا وإن كانت الغلبة 
دوما للبرازيليني حيث انه لم يأت 
من يحتل مكانة يقارن فيها مبلكهم 
بيلي���ه إلى أن أتى عام 1986 وملع 
اسم مارادونا وبشكل حتى استطاع 

فيه أن يغطي على بيليه نفس���ه 
وحينها فقط تنفس األرجنتينيون 
الصعداء وهم يرون بالدهم تنجب 
لهم أسطورة مكافئة لبيليه ورمبا 
أفضل واستمر الصراع إلى يومنا 
هذه حول من هو أفضل الالعبني عبر 
التاريخ وكانت جميع االستفتاءات 
تضع أح���د هذين العظيمني أوال، 
وفي أيامنا ه���ذه اليزال الصراع 
مستمرا بني رونالدو ورونالدينيو 
وروبينيو وكاكا وغيرهم مع كل من 
ميسي وأغويرو وتيڤيز وريكيلمي 
وما نحن املشاهدين إال الرابح االكبر 
من هذا التنافس.ويتنازع كل من 
البلدين السيطرة على كرة القدم 
الالتينية مهما حدث من اختراقات 
لهذه السيطرة أحيانا إال أن للبرازيل 
واألرجنتني دوما اليد العليا فوق 
اجلميع في مجال كرة القدم وفي 
حال رغبنا ان نبحث عن الفوارق 
بني كل من البلدي���ن تبرز هناك 
اختالفات واضحة ومميزة للعيان 
فحني تتمتع البرازيل بقدرة على 
إجناب املواهب والالعبني أكثر قليال 
من األرجنتني فإن األرجنتني تتمتع 
باستقرار مستوى جنومها لفترة 
أطول من مثيلتها لدى البرازيليني 
فمثال مرت فترات ملع فيها اس���م 
رونالديني���و وأخ���رى رونالدو 
وأخ���رى روبينيو ولم تس���تمر 
طويال بينما مثال أس���ماء ميسي 
وريكيلمي واغويرو وفيرون التزال 
المعة منذ بدايتهم وحتى اآلن وذلك 
مؤشر على االستقرار الذي تتمتع 
به كرة القدم األرجنتينية مقارنة 
بنظيرتها البرازيلية.فارق آخر هو 
الوالء لفانيلة املنتخب فنجد أن 
الوالء لدى األرجنتينيني اكثر منه 
لدى البرازيليني.والبد لنا من ذكر 
أن جذور هذه املنافسة التاريخية 
بني البلدين تع���ود إلى الصراع 
التاريخي القدمي الذي كان سائدا 
بني إسبانيا والبرتغال على تقاسم 
أمي���ركا اجلنوبية فحني  أراضي 
كانت إسبانيا حتتل األرجنتني فإن 
البرتغال كانت حتتل البرازيل وقد 
انتقل التنافس بني اإلمبراطوريتني 
اإلسبانية والبرتغالية إلى كل من 
األرجنتني والبرازيل وكانت بداية 
التي التزال مستعرة  املنافس���ة 
إل���ى يومنا هذا، وعب���ر التاريخ 
التق���ى املنتخب���ان 94 م���رة فاز 
فيها األرجنتينيون 35 مرة وفاز 
البرازيلي���ون ب 36 مرة وتعادال 
23 م���رة .ولكي ننق���ل الصورة 
الواضحة على مدى التنافس الكبير 
بني املنتخبني ف���إن اإلعالن الذي 
ظهر فيه مارادونا وهو يحلم بأنه 
يرتدي قميص املنتخب البرازيلي 
ومن ثم يس���تيقظ من كابوس���ه 
املرعب ليف���رح عندما يعرف أنه 
مجرد حلم، هذا اإلعالن هو أكبر 
تعبير عن مدى التنافس احلاد بني 
املنتخبني لدرجة أن يصبح احللم 
الذي يراود جميع العبي كرة القدم 
حول العالم وهو اللعب بالفانيلة 
الصفراء كابوسا بالنسبة ألي العب 

من األرجنتني.
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