
 كرة القدم برعایة جاللته

) العرب والیهود آالف السكان الجدد من البریطانّیین: 1948 -1917أضیف إلى سكان فلسطین االنتدابیة (

كذلك جنوًدا من بلدان إلیهم  ل الحرب العالمیة الثانیة أضیفموّظفو النظام االنتدابي، الشرطة والجیش، وخال

على  تحصل االبریطانیون، إال أنهإلیها أخرى. بالرغم من أن لعبة كرة القدم كانت رائجة في البالد قبل أن یصل 

في البالد. وقد ظهرت  السكانیة الفئاتدفعة كبیرة في ظّل سلطة أمة تعتبر موطن كرة القدم، وشاركت فیها جمیع 

(العرب، الیهود والبریطانیون) فرق ریاضیة لممارسة لعبة كرة القدم، ونذكر على السكانیة الثالث  الفئاتفي هذه 

 ، وشباب العرب، ومكابي تل أبیب، وهي فرق تنافست فیما بینها على الكأس.Paymasters سبیل المثال فریق

لكرة القدم  ، وقد اشترط االتحاد الدولي1928في سنة  تأّسس االتحاد الفلسطیني لكرة القدم (بتوصیة مصریة)

. لذلك فقد في هذا االتحاد الجدید في البالد السكانیةمشاركة جمیع الفئات  )1929( دولياالتحاد الإلى لالنضمام 

أجریت مباریات بین فرق عربیة ویهودیة وبریطانیة، وقد تّم االعتراف بمشاركة العبین من هذه الفئات السكانیة 

  . في المنتخب الوطني في مباریاتها مع فرق من خارج البالد ولكن لم یكن یتم ذلك فعلًیا على الدوام الثالث بالمبدأ

 

  ملعب مشترك

 . وهذافي البالد العربیة والیهودیة بین الفئات السكانیة في البالد ةكان سائد عالقة تصادمیةغالًبا ما نعتقد أن 

، وخاصة حین نعاین ذلك من منظور كذلك التصّور ذاته یهیمن على العالقة بین الیهود والبریطانّیین في البالد

صراع "المنظمة العسكریة القومیة" (آتسل) وتنظیم "المقاتلون من أجل حریة إسرائیل" (لیحي) ضد البریطانّیین 

الریاضیة بین الیهود والعرب والبریطانّیین، كما تجّلت في  إّال أن العالقات للهجرة الیهودیة غیر الشرعیة. تهمنظر و 

فإن ألعاب كرة القدم، من شأنها أن تشهد على أنه خالًفا لهذا التصّور، بما یتعّلق بمنظمات المجتمع المدني، 

 ا بینها.هذه الفئات فیم إذ تعاونت المجتمع لم یكن منفصًال إلى ثالث فئات سكانیة وٕانما كان الواقع أكثر تركیًبا

وكرة القدم  -وعلیه، فإنه بالرغم من هیمنة االنتماء القومي على الریاضة في البالد، فإن النشاطات الریاضیة 

 .بعضها ببعضللقاء هذه الفئات السكانیة  حلبةكانت  -تحدیًدا في حالتنا 

 

ال یعني ذلك بأن التوّتر لم یؤّثر على العالقات الریاضیة. فعلى سبیل المثال، في ظل موجه احتجاج السكان 

، توّقفت األلعاب الریاضیة بین الفرق البریطانیة والفرق الیهودیة؛ وفي 1930الیهود على الكتاب األبیض لسنة 



 من االتحاد الفلسطیني وأنشأت 1934 ت في سنةاستقالفقد التعامل مع الفرق العربیة نوع ظل االحتجاج على 

اتحاًدا بدیًال إّال أنه لم یستمر لفترة طویلة. ومن جانب آخر، فقد استقبل الجمهور بصورة جمیلة فرق تنتمي إلى 

التي جرت فئات سكانیة أخرى. على سبیل المثال، في أعقاب لعبة بین نادي إسالمي یافا وبین مكابي رحوبوت 

، كتب الصحف العبریة ما یلي: "لقد استُقبلت الفرقة العربیة بمشاعر 1941رحوبوت في سنة على ملعب في 

حكم االتحاد في األلعاب بروح ریاضیة من دون تحّیز  اّتسممشجعة من قبل جمهور المشجعین في رحوبوت"؛ وقد 

   یهودیة على مدار أغلب سنوات االنتداب.  الفرق الكبیر لصالح 

 

 شرق أوسط جدید
لم تجر ألعاب كرة القدم في فلسطین فحسب، وٕانما جرت على مالعب دولیة كذلك. نشأت العالقات الریاضیة 

تشهد  مول ،وسوریة مصر ولبنان معمركزیة وبصورة مع فرق من بلدان عربیة  1927للفرق الیهودیة منذ سنة 

 حتى األربعینیات.  اتالصحافة في حینه على تصادم

 

 یقذفون الكرة في وقت الحرب

یبدو أنه یتعّین علینا التخّلي  عالقات كرة القدم بین الفئات السكانیة المختلفة في فترة االنتداب،استناًدا إلى وعلیه، 

لم یهمن الصراع دوًما، وٕانما  عن منظور الصراع الذي اعتدنا على النظر من خالله على تاریخ هذا المكان.

جیًدا في مالعب كرة القدم. ومع مرور الوقت، ذلك تطّور هذا الصراع على مدار السنین، كما یمكننا أن نلمس 

 لیة انفصال بین المؤّسسات والفرق الریاضیة الیهودیة وتلك العربیة والبریطانیة.نشهد في حلبة كرة القدم على عم

وصل ذلك ذروته خالل الحرب العالمیة الثانیة، إذ نشهد في تلك الفترة تصادمات عنیفة مع الفرق العربیة والفرق و 

 مع الفرق الریاضیة العسكریة األخرى).و البریطانیة (

 

الفرق القادمة من خارج البالد بصورة طبیعیة، بسبب انتقال القوات والموظفین  األلعاب مع تبینما كان توّقف

التحاد امن البالد في نهایة الحرب، فإن توّقف األلعاب بین الفرق الیهودیة والعربیة جاءت نتیجة حكم البریطانّیین 

   لروح الریاضیة.    المفتقر ل

   



 

 بطاقة حمراء
 Royal كان من المفترض أن یتنافس فریق مكابي حیفا مع الفریق الیوناني 1942خالل ألعاب الكأس لسنة 

Hellenic Army Team  في دور ربع النهائي، إال أن الالعبین الیونانّیین تركوا البالد، وصعد فریق مكابي

األلعاب الثالث النهایة في دور الربع  ىحدإ جرت .إلى الدور نصف النهائيوبصورة فوریة حیفا في أعقاب ذلك 

أن هذا الفریق قد  إالّ  ،النهائي بین مكابي تل أبیب وبین الشباب العرب وانتهى بفوز مكابي تل أبیب الیهودیة

ن للتجنید، وهو أمر لم یكن مقبوًال وفق القوانین الداخلیة لالتحاد. وفي أعقاب ذلك، ُأبعد ن كانا مطلوبیْ شارك العبیْ 

تمّتع من ذلك فریق مكابي فریق مكابي تل أبیب من األلعاب القادمة. ولكن، لم یتمّتع الفریق العربي من ذلك بل 

 أن االتحاد رفض ناف ضد هذا القرار إالّ تقّدم فریق الشباب العرب باستئ فورًیا إلى دور النهائي. حیفا الذي صعد

. في أعقاب ذلك، اندلع صراع بین الفرق العربیة وبین االتحاد وانتهى باستقالتها من االتحاد في هذا االستئناف

 .1944وٕانشاء اتحاد عربي في أیار  1943سنة 

 

دائیة دوًما على الصعید إن قصة كرة القدم في فلسطین االنتدابیة تجّسد جیًدا أنه لم تكن هناك عالقات ع

الشخصي بین السكان العرب وبین الیهود وبین كلیهما وبین الحّكام البریطانّیین. ویتجّلى ذلك في اللقاءات 

الریاضیة. وقد استمر اللقاء بین الیهود والعرب والبریطانّیین وغیرهم خالل الثالثینیات واألربعینیات على أرض 

نهایة حقبة االنتداب تقریًبا. بالرغم من ذلك، فإننا نشهد أنه تّم استخدام كرة  مالعب كرة القدم واستمر ذلك حتى

       أداة في الصراعات السیاسیة بین الفئات المختلفة في فلسطین.     كالقدم بصورة تدریجیة وتصاعدیة 

 

 


