فینال زودهنگام

نگاهي به شرايط ورزشي ـ سياسي مصر
به مناسبت راهيابي اين كشور به جام جهاني 2018

 وصال روحاني

از محمد صالح تا عبدالفتاحالسيسي!

راهيابي مصر به مرحله نهايي جام جهاني فوتبال  2018پس از  28سال دوري اين كشور از ادوار پاياني اين پرهي��ز از هرگونه تنش در آس��تانه انتخابات وضعي��ت اضطراري و حالت فوقالعاده در مصر را براي س��ه ماه
پيكارها به معناي نوعي احيا و رنس��انس در اين كشور چه در ابعاد ورزشي و چه در ابعاد سياسي است .آنهايي ديگر تمديد كرده بود .او از اين راه مجوز بس��ط دادن حكومتاش و حاكم س��اختن خود بر فضاي انتخابات را
كه تصور ميكنن��د تيم ملي مصر فقط بر محمدصالح فوقس��تاره تيم ليورپول انگليس تكيه دارد اش��تباه كس��ب كرده بود و اجازه نميداد كه ساير عناصر و اركان كشور و منجمله احزاب سياسي فضاي پيشساخته
بزرگي كردهاند و درعين حال افرادي كه معتقدند مصر صاحب يك دولت نظامي سركوبگر نيست و به ورزش انتخاباتي را بر عليه وي مشوش سازند .به مطبوعات وابسته دستور داده شده بود در دل يك پروسه پروپاگاني
و منجمله فوتبال بهاي زيادي ميدهد ،مثل قش��ر اول اشتباه بزرگي را مرتكب شدهاند .مصر ميداند كه نبرد تا جايي كه ميتوانند از دس��تاوردهاي السيسي طي چهار س��ال قبلي بگويند و فضا را طوري جلوه بدهند كه
گروه اول جام جهاني بيست و يكم با همدس��تههايي مثل روسيه ميزبان به شدت نزول كرده جام ،عربستان بنظر برس��د اگر او برود و فرد ديگري مسئول كار ش��ود ،مصر وارد بلوايي بزرگتر از ماههاي منجر به بركناري
فاقد كالس الزم و اروگوئه تقريباً متوس��ط بهترين قرعهاي اس��ت كه ميتوانست شامل حالش شود و افتادن محمد مورسي در اواخر سال  2013و اوايل  2014خواهد شد.
از پوتين تا مبارك
در هر يك از  7گروه ديگر به مثابه حذفي بي گفتگو بود و هرچند حاال هم باال رفتن از گروه اول س��خت نش��ان
السيس��ي دو نوع برخورد با مردم كش��ورش و يا هر مخالف و داخلي خارجي داشته است .او از يك سو پزي
ميدهد اما الاقل مصر ميتواند خوش��بين باش��د كه درصورت اس��تفاده از تمامي توانش و شعبدهبازيهاي
صالح كه پيش��تاز گلزنان ليگ انگليس شده است شايد سرزمين فراعنه به بزرگترين افتخار تاريخ فوتبالش مثل والديمير پوتين گرفته و پوتين مردي است كه ميگويد بايد روسيه را به محكمترين و ايمنترين شكل
برس��د و جزء  16تيم مرحله حذفي باش��د .هرچند مصريهاي اصيل و قديمي معتقدند با نس��ل قبلي خود هدايت ك��رد و اين كه خارجيها اين روش را به چه ميزان به ديكتاتوري تش��بيه خواهند كرد ،كوچكترين
ش��امل برادران «حس��ن» كه يكي بيش از  130و ديگري فزونتر از  170بازي ملي انجام دادند ،بار چهارم با اهميتي براي او ندارد .مدل دوم حكومتي سيسي ،مدل حسني مبارك است كه جلو آزادي خواهان را گرفت
فتح جام ملته��اي آفريقا به كاري بزرگتر نايل آمدند و فقط امثال غنا و كام��رون به چنين افتخاراتي نزديك و مدعي بود كه نظاميه��ا هيچ نقش مهمي در گرداندن امور در مصر ندارند و نوعي دمكراس��ي صوري را در
كشورش نويد ميداد كه ادغامي موهوم از مدلهاي غربي با نگرههاي شرقي بود.
شدهاند.
در قالبهاي صوري
سهم چشمگيرتر ساير آفريقاييها
امروز دمكراسي ادعايي سيسي چيزي جز خشونت
مشكل مصر اين بود كه درس��ت در زمان اوجگيري
*فوتبال مصر بهرغم چهار بار فتح جام ملتهاي آفريقا هرگز آزاد و رها
در قالبه��اي غربي و صوري نيس��ت و آش��كارترين و
كامرون ،نيجريه و سپس س��احل عاج در فوتبال آفريقا
از تأثيرگذاريهاي سياسي نبوده و دولتهاي سرسپرده اين كشور
عمدهترين قرباني اين سيس��تم حذف��ي ،ژنرال احمد
باروت فوتبال اين كش��ور آب خورد و كماثر شد و با اين
از آن انواع بهرهبرداريها را كردهاند
ش��فيق آخرين نخس��ت وزير مصر در دوران زمامداري
كه در آن مقطع زماني ني��ز مصر جام ملتها را برد اما اين
كامرون بود كه در جام جهاني  1990آرژانتين را برد و اين نيجريه بود كه قهرمان فوتبال المپيك  1996ش��د حسني مبارك بوده اس��ت .وقتي او چندي پيش اعالم ش��ركت در انتخابات بهار امسال كرد ،خشم سيسي
و فوتبال براي مصر در عصر انورس��ادات و حسنيمبارك وس��يله و جبههاي براي فرو خوردن خشم ناشي از و همپيمانان او را برانگيخت و چنان در كوتاه مدت متهم به فس��اد اداري و اختالس و ارتش��ا شد كه از كورس
سركوب مردم اسالمخواه و آزاديطلب توسط دولتهاي فاسد اين دو سپرده غرب و شريك اسرائيل غاصب رقابت خارج شد و اعالم انصراف از انتخابات داده البته در اين حد فاصل امارات كه نزديكترين دوست و حامي
بود و با اين كه در دوره كوتاه محمد مرس��ي گش��ايشهايي در زندگي مردم حاصل آمد اما حاال كه السيسي سيسي است شفيق را از دوبي ديپورت و به مصر ارجاع كرد و او در آن جا مدتي در انظار ديده نميشد تا اين كه
ژنرال بياختيار و گماش��ته غربيها بر مصر حكم ميراند ،فوتبال و نماد جديد آن در مصر يعني محمد صالح سروكلهاش از نو پديدار شد و اينبار به صراحت گفت كه خيال شركت در انتخابات را ندارد.
سوء استفادهگر ارتشي؟!
فقط به وسيلهاي براي دلخوشي و سرگرمي مردم رنج كشيده اين كشور تبديل شدهاند.
باليي كه بر سر ژنرال سامي عنان آمد ،كمتر نبود .او رئيس سابق ستاد مشترك نيروهاي مسلح مصر است
نارضايتيها در مصر
انتخابات اخير رياس��ت جمهوري مصر در ش��رايطي درون مرزها و حتي در كش��ورهاي ديگر براي اتباع ولي كافي بود اعالم كند كه ميخواهد در انتخابات ش��ركت كند زيرا بالفاصله ش��وراي مركزي ارتش مصر با
مصر برگزار ش��د كه نوعي ابرهاي تيره و بدگماني بر كش��ور كليدي ش��مال آفريقايي سايه انداخته بود و اگر انتشار بيانيهاي تصريح كرد كه وي از يك سو با سوء استفاده از موقعيت ارتشياش ميخواهد بر جاي سياست
مش��ت محكم نظاميهايي را كه با س��ركردگي ژنرال عبدالفتاح السيس��ي بر كش��ور حكم ميرانند ،ناديده كشور بايستد (مگر السيسي كاري بجز اين كرده است؟!) و از جانب ديگر با فعال شدن در زمينههاي سياسي
موقعيت ارتشيها را نزد مردم كه باور دارند سران ارتش فقط بايد در خدمت دولت باشند (و نه رئيس كابينه)
بگيريم،كمتر قشري در اين كشور از آنچه روي داد و ميدهد راضي است.
چه چيزي از اين بدتر كه نتيجه اين انتخابات حتي برگزار نش��ده از قبل مش��خص نبود و «ژنرال» با بهانه هس��ت و توأم با بدبيني كرده است و بديهي بود كه عنان هم ش��هامت خود را از دست بدهد اما قبل از اين كه
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