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تظل كرة القدم أحد املوضوعات اجلدلية يف سياق العلوم 
ال  رياضية  لعبة  أهنا  يرى  من  هناك  ناحية،  فمن  االجتامعية، 
عليها،  الكرة  مباريات  ُتقام  التي  املالعب  نفوذها  يتعدى 
الناحية األخرى،  أيًضا، وعىل  وربام مدرجات هذه املالعب 
هناك من يرى أن كرة القدم تتعدى حدود املالعب التي تقام 
السياسية  القضايا  من  العديد  مع  وتتقاطع  عليها،  املباريات 
رصاعات  مع  بمؤسساهتا  القدم  كرة  وتتداخل  واالجتامعية، 
السياسية  األنظمة  قبل  من  وُتستغل  املجتمع،  يف  النخب 
املختلفة لتأمني املزيد من الشعبية. وبالتايل، هناك من يرى أن 
الكرة لعبة رياضية من غري املفرتض القيام بأي تقعري بحثي يف 
مغزاها، وهناك من يرى أن كرة القدم حتمل يف ثناياها الكثري 
السيايس،  التي تعكس واقع املجتمع والنظام  املدلوالت  من 
وبني هذه الرؤية وتلك، يبدو منطقًيا أن نتساءل حول ما إذا 
كان هناك قيمة اجتامعية لكرة القدم؟ هل هناك جمال تستطيع 
إىل  تتحول  لكي  رياضية  كلعبة  ماهيتها  فيه ختطي  القدم  كرة 
خلفيات  أو  االستثامر،  فرص  أو  النفوذ،  بسط  أدوات  أحد 
التنظيم االجتامعي، أو أبعاد اهلوية املشكلة للفرد، أو أرضية 
توضح  األمر،  واقع  يف  والدولة؟  الكرة  مجاهري  بني  للرصاع 
احلالة املرصية، خاصة يف العرش سنوات األخرية، أو بمعنى 
يناير  يف  مرص  نظمتها  التي  األفريقية  األمم  بطولة  منذ  أدق 
املجتمع  متعددة يف سياق  توظيفات  القدم  لكرة  أن   ،2006
واالقتصادي.  واالجتامعي،  السيايس،  منها  العديد  املرصي 
املرصي  املجتمع  سياق  يف  القدم  كرة  استخدام  ويعكس 
يعانيه  الذي  الفقر  حجم  هي  األوىل  رئيسيتني،  حقيقتني 
هي  والثانية  اجلمعية،  اهلويات  توافر  يف  املرصي  املجتمع 
غياب عدد من آليات العمل اجلمعي التي تدخل كرة القدم 
بمنظومتها اجلامهريية لكي متأل الفراغ املرتوك من جراء غياب 

بشأنه يف سياق  االستفاضة  ما سنحاول  اآلليات، وهو  تلك 
هذا املقال. 

لكرة  التي تصنع  املنظومة  لتفاصيل  نتطرق  أن  أواًل  فعلينا 
القدم  أو بمعنى آخر، علينا جتريد كرة  القدم قيمة اجتامعية، 
األخرض،  املستطيل  داخل  يتجىل  الذي  الريايض  شقها  من 
ويف ذات الوقت، التعمق يف سائر اجلوانب التي ختلق من كرة 
القدم أداة للتحول االجتامعي أو لتحقيق املكسب السيايس. 
وهنا، من املمكن تقسيم منظومة كرة القدم يف مرص إىل ثالثة 
قطاعات رئيسية، الدولة، والصناعة، واجلامهري، ومن خالل 
كل  لدى  املختلفة  املصالح  بكل  الثالث،  القطاعات  تفاعل 
قطاع، يتم صياغة قيمة اجتامعية ومعنى ثقايف لكرة القدم يف 
املجتمع املرصي. ولعل ما نسعى إلثباته من خالل هذا املقال 
القطاعات  هذه  من  قطاع  كل  واستخدام  توظيف  كيفية  هو 
لكرة القدم كأداه، وما يتبقى يف النهاية من معنى إمجايل لكرة 
من  صياغته  تتم  الذي  املعنى  وهو  املجتمع،  سياق  يف  القدم 
لكرة  اجلوهري  واملعنى  ناحية،  من  التوظيف  آليات  خالل 

القدم من ناحية أخرى. 
الدولة وكرة القدم يف مرص 

يف سياق جمال كرة القدم يف مرص، تتداخل الدولة مع الكرة 
مع  التداخل  املرصية يف  الدولة  تفعله  ما  خمتلفة، وهو  بأنامط 
النظر  العام، بغض  املجال  التعبئة داخل  قادر عىل  نشاط  أي 
عن اخللفية التي ينتمي هلا هذا النشاط. ولكن الدولة يف مرص 
تتدخل يف كرة القدم من خالل عدد من اآلليات، اآللية األوىل 
الداخلية  وزارة  هي  والثانية  والرياضة،  الشباب  وزارة  هي 
التي  الكرة  احتاد  لوائح  هي  والثالثة  املباريات،  بتأمني  املعنية 
من  الرغم  وعىل  الدولة،  قوانني  مع  تتفق  وأن  املفرتض  من 
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واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص

قوانني  حتميها  مستقلة  هيئة  املرصي  القدم  كرة  احتاد  كون 
يف  تراتبية  هناك  أن  إال  القدم،  لكرة  الدويل  االحتاد  ولوائح 
صناعة القرار فيام يتعلق بكرة القدم يف مرص يتذيل احتاد الكرة 
لألنشطة  حاكمة  سلطة  أعىل  يكون  أن  املفرتض  من  )وهو 

املتعلقة بكرة القدم( فيها الرتتيب. 
ال تتعامل الدولة مع كرة القدم عىل أهنا لعبة رياضية مثلها 
مثل كرة اليد أو الكرة الطائرة أو كرة السلة أو السباحة، أو أي 
لعبة رياضية أوليمبية أخرى، بل حتظى كرة القدم لدى الدولة 
بالكثري من الرعاية، كام ال تتعامل الدولة مع كرة القدم كأداة 
أكرب  لتأمني  الدول  تستغلها  التي  الناعمة  القوة  أدوات  من 
قدر من املصالح من خالل الفوز بتنظيم واستضافة بطوالت 
املرصية  الدولة  حاولت  حينام  إنه  حيث  الدولية،  القدم  كرة 
لالحتاد  بلمف  تقدمت  املنطلق،  هذا  من  القدم  كرة  تناول 
الدويل لكرة القدم الستضافة بطولة كأس العامل عام 2010، 
والذي كان من املفرتض أن يتم تنظيمه يف قارة أفريقيا للمرة 
األوىل منذ بداية البطولة يف ثالثينيات القرن املايض، وحصل 
امللف املرصي عىل صفر من األصوات، وانحرست املنافسة 
بفارق  أفريقيا  جنوب  وفازت  واملغرب،  أفريقيا  جنوب  بني 
األصوات بعد أن خاضت املغرب معركة ضارية الستضافة 
الدين هالل  تويل عىل  إعالمًيا وقت  ُعرف  ما  البطولة، وهو 

لوزارة الشباب والرياضة بصفر املونديال. 
تعاماًل  ُيعد  القدم  كرة  مع  املرصية  الدولة  تعامل  أن  إال 
التعبئة  بقدرات  معني  تعامل  اليشء،  بعض  ا  تقليديًّ غري 
بتنظيامت  أيًضا  معني  وتعامل  حتريكها،  اللعبة  تستطيع  التي 
البعض، وتعامل معني بقدرة كرة  الكرة بني بعضهم  مجاهري 
اقتحامه  بل  العام،  الرأي  يف  الظهور  فقط  ليس  عىل  القدم 
السياسية  امللفات  من  العديد  أولوية  تفوق  بأولوية  والفوز 
األنشطة  من  العديد  مع  احلال  مثلام هو  أنه  كام  واالجتامعية، 
مع  املرصية  الدولة  تتعامل  اجلمعي،  العمل  تستدعي  التي 
العامة بني  القدم من منطلق الرصاع عىل ملكية املساحة  كرة 
نتناول  له الحًقا عندما  الدولة واجلامهري، وهو ما سنتعرض 
للدولة  القدم  كرة  متثل  وبالتايل،  باجلامهري.  اخلاص  الشق 
ا لتحقيق كم متنوع  املرصية أداة من املمكن استخدامها سياسيًّ
تداخلت  التي  األمثلة  من  العديد  تظهر  وهنا  املكاسب،  من 
فيها الدولة مع كرة القدم لتحقيق مكسب سيايس، هناك عىل 
املباراة  مباراة مرص واجلزائر عام 2009، كانت  املثال  سبيل 
 ،2010 عام  العامل  لكأس  يتأهل  هبا  يفوز  من  فاصلة  مباراة 
النقاط  يف  واجلزائر  مرص  من  كل  تعادل  بعد  حدث  ما  وهو 
أم  مدينة  ملعب  عىل  املباراة  إقامة  وتم  األهــداف،  وعدد 
درمان بالسودان يوم 18 نوفمرب 2009، وفازت هبا اجلزائر 
1-صفر وتأهلت لكأس العامل. ولكن حدث بني املشجعني 
الغضب  وتعاظم  تسييسها،  تم  التي  االشتباكات  من  عدد 

بني مجاهري الكرة يف البلدين، غضب أدى حلرق مكتب مرص 
اجلزائر  سفارة  أمام  املظاهرات  وتنظيم  باجلزائر،  للطريان 
بالقاهرة، وخرج يومها عالء مبارك، نجل رئيس اجلمهورية 
يف ذلك الوقت حسني مبارك، يف مداخلة مع برنامج ريايض 
لكي يدافع عن حقوق املرصيني، ويتوعد ملن تسول له نفسه 
لتوضيح  التعدي عليها، وتم صياغة خطاب إعالمي هيدف 
إهدار  تم  الذين  املرصيني  حق  يرتك  لن  السيايس  النظام  أن 
كرامتهم يف مدرجات استاد أم درمان، يف حماولة إلعادة النظام 
السيايس ألداء دور قومي قادر عىل خلق منصة من التواصل 
نظام  كان  الوقت  هذا  يف  وأن  خاصة  واجلامهري،  الدولة  بني 
فكرة  متناسًيا  النخبوية  حتالفاته  بناء  بإعادة  مشغواًل  مبارك 
الشعبية اجلامهريية، وهو ما جتىل يف يناير 2011، ولكن مثلت 
يستطيع  اللحظة مدخاًل ألرضية شعبوية  تلك  القدم يف  كرة 
للتواصل  استغالهلا  اجلامهريية  بالشعبية  يعبأ  نظام سيايس ال 

مع فئة ال يمتلك النظام آليات أخرى للتواصل معها. 
بكرة  الدولة  لعالقة  احلاكم  النمط  هو  النمط  هذا  ويظل 
املكاسب ال تستطيع  توفر عدد من  كآلية  استخدامها  القدم، 
تكرر  الذي  النمط  وهو  توفريها،  املعتادة  السياسية  اآلليات 
مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السييس ملنتخب مرص عندما 
حصل عىل املركز الثاين يف بطولة األمم األفريقية 2017، كام 
استقبل الرئيس منتخب كرة القدم القومي بعد التأهل لكأس 
عمالقة  شاشات  والرياضة  الشباب  وزارة  وأقامت  العامل، 
داخل مراكز الشباب لعرض مباريات منتخب مرص يف بطولة 
األمم األفريقية يف يناير 2017، يف حماولة للتقرب من قطاع 

الشباب، والذي ُيعد الفئة األكرب من مجهور كرة القدم.
استخدام  عىل  قيمي  حكم  إصدار  بصدد  لسنا  هنا  ونحن 
القدم، فهناك من يرى أن هذا االستخدام يعرب  الدولة لكرة 
الدولة  تعمل  أن  املفرتض  كان من  أخرى  آليات  فقر يف  عن 
عن  يعرب  االستخدام  هذا  أن  يرى  من  وهناك  تنميتها،  عىل 
املمكن  من  التي  القدم  لكرة  الدولة  قبل  من  ذكي  توظيف 
املستوى  عىل  متنوعة  مكاسب  السيايس  للنظام  تؤمن  أن 
القدم  أن كرة  إدراك  النهاية هو  اهلدف يف  اجلامهريي، ولكن 
ُتقام  التي  املالعب  أبعاد  تتعدى  املرصية  للدولة  بالنسبة 
ملا حتمله يف  نظًرا  بطرق شتى  توظيفها  ويتم  عليها،  مبارياهتا 
طياهتا من معان سياسية واجتامعية، وُيعد هذا التوجه من قبل 
الدولة خري دليل عىل أن لكرة القدم يف السياق املرصى مغزى 
غري ريايض، وأن القيمة االجتامعية لكرة القدم تتم صياغتها 
من خالل تناول األطراف الفاعلة يف املجال العام لكرة القدم 

كلعبة رياضية أو كظاهرة اجتامعية.
ولعل خري دليل عىل حرص الدولة املرصية عىل استمرارية 
ما  هو  مكاسب،  من  تقدمه  ملا  نظًرا  توترات  دون  القدم  كرة 
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الرياضة  قانون  صدور  بعد  املرصي  الكرة  احتاد  مع  حدث 
اجلديد يف صيف 2017. فوفًقا لقانون الرياضة اجلديد، كان 
من املفرتض أن تقيم األندية واالحتادات الرياضية انتخابات 
اجلديد،  الرياضة  قانون  بنود  مع  أوضاعها  توفق  جديدة كي 
بتقليص  يتعلق  فيام  السابق  القانون  عن  كثرًيا  خيتلف  والذي 
دور الدولة يف التحكم املبارش يف األندية واالحتادات الرياضية، 
والتنازل عن عدد كبري من صالحيات الدولة يف جمال الرياضة 
للجنة األوليمبية امُلشكلة من االحتادات الرياضية واجلمعيات 
الوحيد  االحتاد  أن  بالذكر  اجلدير  ولكن  لألندية،  العمومية 
احتاد  كان  االنتخابات  إجراء  من  استثناء  عىل  حصل  الذي 
كرة القدم، وقالت وزارة الشباب والرياضة أن احتاد الكرة قد 
وفق أوضاعه بام يتناسب مع قانون الرياضة اجلديد، بالرغم 
من أن انتخابات احتاد كرة القدم ُاقيمت يف أغسطس 2016، 

وقانون الرياضة اجلديد صدر يف مايو 2017. 
صناعة كرة القدم يف مرص

منظومة  يف  األقوى  الضلع  هي  القدم  كرة  صناعة  ُتعد 
من  واملقصود  احلالية.  الفرتة  يف  املرصي  السياق  يف  الكرة 
االستثامرية  املؤسسات  هو  القدم«  كرة  »صناعة  مصطلح 
لعبة رياضية إىل  القدم لكي حتوهلا من  التي تدخل جمال كرة 
سلعة اقتصادية ُتدر الربح، وهو نموذج ُمتبع يف أغلب دول 
ولكن  أوروبا،  يف  خاصة  القدم،  لكرة  رواج  هبا  التي  العامل 
طرأت  التي  التحوالت  من  عدد  هناك  املرصي،  السياق  يف 
حديًثا عىل صناعة كرة القدم، واستطاعت هذه التحوالت أن 
املستويني  عىل  القدم  لكرة  القيمي  املعنى  صياغة  يف  تتداخل 
القدم املرصية االستثامر  الريايض واالجتامعي. مل تعرف كرة 
دخول  قبل  الكرة  وكانت  قليلة،  سنوات  من  إال  االحرتايف 
رشكات الرعاية يف جماهلا مملوكة للدولة، ُتذاع مبارياهتا جماًنا 
عىل تليفزيون الدولة دون غريه من القنوات، وُتقام مبارياهتا 
عىل مالعب مملوكة للدولة )وهو ما حيدث حتى اآلن، حيث 
وأغلب  اخلاصة،  مالعبها  متتلك  األندية  من  قليل  عدد  أن 
هذه األندية أندية رشكات مملوكة أيًضا للدولة، كفرق إنبي، 
»برتوسبورت«  ملعب  يمتلكون  إهنم  حيث  وبرتوجيت، 
بمدينة السويس، وفرق طالئع اجليش واإلنتاج احلريب، وهي 
التي متتلك العدد األكثر  أندية تابعة للقوات املسلحة، اجلهة 
املرصي  اجليش  استاد  مثل  مرص،  يف  القدم  كرة  مالعب  من 
بربج العرب، واستاد الدفاع اجلوي بالقاهرة اجلديدة، واستاد 
كالنادي  اجلامهريية  األندية  أن  حني  يف  بالقاهرة،  السالم 
األهيل ونادي الزمالك، ونادي االحتاد السكندري، والنادي 
خاصة  مالعب  يمتلكون  ال  اإلسامعييل،  والنادي  املرصي، 
هبم ويقومون باستئجار مالعب الدولة(، كام أن الدولة كانت 
وأماكن  املباريات  مواعيد  يف  املتحكمة  اجلهة  هي  والزالت 
اجلامهري،  باحتشاد  املتعلقة  األمنية  لألبعاد  نظًرا  إقامتها 

ُيسمح  ال  املرصي  الدوري  مباريات  أن  من  الرغم  عىل  هذا 
للجامهري بحضورها يف اخلمس سنوات األخرية، ولكن من 
باتت هناك أرضية  أنه  ُيدرك  القدم يف مرص  يتابع شئون كرة 
من التفاهم بني الدولة والصناعة يف جمال كرة القدم، وظهرت 
التنسيق  من  عاِل  ملستوى  تشري  التي  الدالالت  من  العديد 
ُتسهل  الدولة  جيعل  تنسيق  الكرة،  منظومة  يف  الضلعني  بني 
يدفع  اآلخر  اجلانب  وعىل  الصناعة،  أمام  العقبات  من  عدد 

الصناعة لتقديم أية أنواع من الدعم تطلبها الدولة. 
راعية  رشكة  األخرية  الفرتة  يف  القدم  كرة  عىل  سيطرت 
برشاء  الرشكة  هذه  قامت  »بريزينتيشن«،  رشكة  وهي  واحدة 
حقوق رعاية وبث مباريات الدوري املرصي من احتاد الكرة 
أون  قناة  فقط،  لقناتني  البث  حقوق  بريزينتيشن  )وباعت 
سبورت التي كانت مملوكة ألمحد أبو هشيمة وتم بيعها مؤخًرا، 
قناة  للدولة، هذا بخالف  اململوكة  إم يس سبورت  وقناة دي 
الرشعي  املالك  وهو  للدولة(،  أيًضا  اململوكة  سبورت  أون 
قامت  كام  القدم،  لكرة  الدويل  االحتاد  للوائح  وفًقا  للبطولة 
مبارياته  وبث  القومي،  املنتخب  رعاية  حقوق  برشاء  أيًضا 
امُلقامة يف مرص. وخري دليل عىل تعاون الصناعة مع الدولة يف 
جمال كرة القدم هو ما حدث بشأن لغط حقوق بث مباريات 
بطولة كأس األمم األفريقية امُلقامة باجلابون يف يناير 2017. 
أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم، املالك حلقوق بطولة كأس 
األمم األفريقية، عن مزايدة للحصول عىل حقوق بث البطولة، 
سبورت(  أون  قنوات  هلا  تقدمت  )التي  املزايدة  هبذة  وفازت 
مع  املتعاقدة  الرشكة  وهي  الفرنسية،  سبور  جاردير  ال  رشكة 
مُمنهجة من  القطرية، وحدثت عملية  أن سبورتس  قنوات يب 
الشحن اإلعالمي ضد االحتاد األفريقي عىل أرضية أن قنوات 
أون سبورت تسعى خلدمة املواطن املرصي من خالل احلصول 
عىل حق بث املباريات وإتاحتها للجميع دون تشفري. ويف واقع 
املواطنني  إسعاد  عىل  القائم  القومي  اخلطاب  استدعاء  األمر، 
يتعارض مع فكرة االحرتافية يف كرة القدم، أو مفهوم »تسليع« 
اللعبة، ففي هذا السياق تتعاظم األبعاد املادية واالستثامرية عىل 
أية أبعاد أخرى. ولكن بعد استدعاء اخلطاب القومي من قبل 
دعوى  بتحريك  املنافسة  محاية  جهاز  قام  الريايض،  اإلعالم 
لدى النائب العام ضد عيسى حياتو رئيس االحتاد األفريقي يف 
ذلك الوقت بسبب خرق االحتاد األفريقي لكرة القدم لقانون 
حياتو  استدعاء  بالفعل  وتم  املرصي،  واالحتكار  املنافسة 
وأصدر  البالغ،  هذا  يف  للتحقيق  العام  النائب  أمام  للمثول 
ا يفيد بأن االحتاد مل خيالف  االحتاد األفريقي للكرة بياًنا رسميًّ
أية قوانني وأن الصحافة املرصية هي التي صنعت موضوًعا من 
ال يشء، وأن رئيس االحتاد لن يمثل أمام جهات التحقيق، كام 
هدد االحتاد األفريقي بشكل غري رسمي بنقل مقره من القاهرة 
للرباط، وهو ما أدى لرتاجع الدولة عن هجومها عىل االحتاد. 
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الدولة،  ثالثية  من  مرص  يف  القدم  كرة  منظومة  تتشكل 
من  لعدد  ونتيجة  قبل،  من  ذكرنا  كام  واجلامهري  والصناعة، 
الضلع  هي  اجلامهري  باتت  والترشيعية،  السياسية  التحوالت 
خيتلف  ما  وهو  املنظومة،  تلك  يف  تأثرًيا  واألقل  األضعف 
كانت  حيث   ،2013 عام  قبل  ما  يف  املنظومة  حال  متاًما عن 
للجامهري أدوار متعددة مل تعد قادرة عىل القيام هبا. اصطدمت 
 ،2007 يف  األلرتاس  حركات  نشأة  منذ  بالدولة  اجلامهري 
حيث شكلت حركات األلرتاس يف هذا الوقت حتدًيا صارًخا 
للقواعد التي طاملا أرستها الدولة فيام يتعلق بالدخول للمجال 
ويف  اخلصوص.  وجه  عىل  العامة  املساحة  واستخدام  العام، 
األمم  بطولة  دور  إغفال  املمكن  غري  من  حتديًدا  النقطة  هذه 
سمحت  حيث   ،2006 عام  مرص  نظمتها  التي  األفريقية 
بدخول  إنجاحها(  عىل  الدولة  حلرص  )نظًرا  البطولة  هذه 
الذي  الكرة  مجهور  ضمن  املتوسطة  الطبقة  من  قطاعات 
نخب  بني  تواجد  متتلك  ال  فئات  من  أغلبيته  تشكلت  طاملا 
املجتمع باملقارنة للطبقة املتوسطة. وكان لبطولة 2006 أثران 
األول  األثر  القدم،  كرة  بجمهور  يتعلق  فيام  األمهية  غاية  يف 
هو تغري الرتكيبة الطبقية جلمهور الكرة، وهو ما أتى بتغري يف 
التي  والنخبوية  االجتامعية  الشبكات  وعدد  التنظيم  منهجية 
الدولة  سامح  هو  الثاين  واألثر  الكرة،  مجاهري  معها  تتقاطع 
ما  وهو  العامة،  املساحة  من  أكرب  حيز  بشغل  الكرة  جلامهري 
يف  متثلت  الكرة  جلامهري  منظمة  كيانات   2007 عام  يف  أفرز 
حركات األلرتاس، فعىل الرغم من وجود روابط للمشجعني 
منذ 2004، وهي التي ُتعد حتى اآلن النواة األوىل حلركات 
يف  للتبلور  الروابط  هلذه  ُمتاح  حيز  هناك  يكن  مل  األلرتاس، 

املساحة العامة إال بعد بطولة عام 2006. 
ولكن تقبع مجاهري كرة القدم يف مرص اليوم حتت وطأة عدد 
من التحديات التي حتد من قدرة هذه اجلامهري عىل لعب دور 
هو  التحديات  هذه  أبرز  ولعل  األشمل.  املنظومة  سياق  يف 

لرتاجع  يؤدي  ما  وهو  املباريات،  حضور  من  اجلمهور  منع 
للكرة  االقتصادية  القيمة  إعالء  يف  املنظم  غري  اجلمهور  دور 
من ناحية، ويقود لتقليص دور اجلامهري املنظمة التي تتخذ من 
ناحية  من  التشاركي  للعمل  وأرضية  مجعية  هوية  القدم  كرة 
من  العديد  صدر  اجلمهور،  منع  قرار  عن  وبعيًدا  أخرى. 
الترشيعات خالل األعوام 2013-2017 التي جُترم التحرك 
التظاهر الصادر يف 2013  اجلمعي بشكل عام، بدًءا بقانون 
جرم  والذي   ،2017 يف  الصادر  الرياضة  بقانون  وانتهاًء 
رصاحة روابط املشجعني املنشأة بخالف أحكام القانون، هذا 
 2015 عام  األلرتاس  حركات  ضد  الصادر  احلكم  بخالف 
الكرة،  مجاهري  أصبحت  وبالتايل،  بمنعها.  يقيض  والذي 
انتظاًرا  خاضعة  سواء،  حد  عىل  منها  املنظمة  غري  أو  املنظمة 
لتفامهات الدولة مع الصناعة إلتاحة حيز من املساحة العامة 
جلمهور الكرة. ولعل خري دليل عىل ذلك هو السامح بدخول 
اجلمهور يف مباريات املنتخب القومي، ولكن منعه من دخول 
تسمح  الدولة  أن  يعني  ما  وهو  العام،  الدوري  مباريات 
تستدعي  أن  املمكن  من  التي  املباريات  يف  اجلامهري  بدخول 
اجلمهور  بدخول  تسمح  ال  ولكنها  وطنية،  أو  قومية  هوية 
للمباريات التي من املمكن أن يعرب فيها اجلمهور عن تنظيامته 

االجتامعية املستقلة. 
املجتمع  سياق  يف  متعددة  أطراف  تشتبك  املجمل،  ويف 
املرصي مع كرة القدم، وخيلق هذا االشتباك نوًعا من التفاعل 
أو  ريايض،  أو  سيايس،  هو  ما  منها  خمتلفة،  مستويات  عىل 
اجتامعي، أو اقتصادي، وينُتج عن هذا التفاعل قيمة اجتامعية 
يف  التحكم  عىل  الرصاع  خالل  من  تتشكل  القدم،  لكرة 
املشاركة  وضعف  الطبقية  عقبات  ختطي  عىل  القادرة  األداة 
االصطفاف  خطاب  فيه  يمتزج  عام  رأي  وخلق  السياسية، 
الوطني بخطاب اهلوية اجلمعية، ولذا، من غري املمكن حتجيم 
كرة القدم يف حدود املالعب التي ُتقام عليها املباريات، ولكن 
اجتامعية  حتوالت  من  القدم  كرة  تفرزه  فيام  نبحث  أن  علينا 

ودالالت سياسية.   


