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فرضت املادة الثانية من  ديباجة قانون الرياضة  اجلديد رقم 
مكثف  بشكل  األندية  انتخابات  جترى  أن   2017 لسنة   71
شديد  انتخابيًّا  موساًم  خلق  مما   ،2017 ونوفمرب  أكتوبر  يف 
إجيابية  ونتائج  وظواهر  مقدمات  من  محله  ما  بكل  الزخم 
يمكن  الذي  الدور  حول  السؤال  طرح  مما  سلبية،  أم  كانت 
أن تلعبه تلك االنتخابات يف تدعيم التجربة الديمقراطية يف 
مرص، وترسيخ أسس ملامرسة ديمقراطية سليمة، وال شك أنه 
سيكون هلذه االنتخابات تأثريها املستقبيل، الذي ربام سيكون 
أشبه بأثر الفراشة وهو التعبري املجازي لوصف تلك الظواهر 
ذات الرتابطات والتأثريات املتبادلة واملتواترة التي تنجم عن 
حدث أول، قد يكون بسيًطا يف حد ذاته، لكنه يولد سلسلة 
يفوق حجمها  املتتالية والتي  النتائج والتطورات  متتابعة من 
أبعد  أماكن  ويف  أحد،  يتوقعه  ال  قد  وبشكل  البداية،  حدث 
الفراشة« تقودنا إىل أن  التوقع، ونظرية »جناح  ما يكون عن 
الزوايا التي تبدو هامشية والتي ال أحد يلتفت إليها، قد يكون 
هلا عميق األثر بام جيري، وتسبب الحقا تغريات كربى، ويف 
بأوارص  قوية  رابطة  لدهيا  الرياضية  األندية  فإن  األمر  واقع 
املجتمع املرصي، بحيث يظهر أنه ما من أرسة يف هذا املجتمع 
إال وألفرادها عالقة عضوية هبا، مما جيعل مجهور املهتمني هبا 
وباملثل مجعياهتا العمومية من رشائح واسعة شديدة التنوع عىل 
كافة املستويات الطبقية واجليلية، وإن كان بعضها أكثر جتانًسا 
من البيئات االنتخابية العامة دون شك، وكل ذلك يصب يف 
التداعي بني انتخابات األندية وتدعيم التجربة الديمقراطية. 

: عن انتخابات األندية..اخلدمات أوالاً
أن  كون  بالغة  أمهية  احلالية  األندية  انتخابات  اكتسبت 
االنتخابات السابقة عليها أتت يف معظم نتائجها بتشكيالت 
بند  تطبيق  أوهلام  رئيسني  لسببني  اإلدارة  ملجالس  جديدة 

»الثامين سنوات« عىل هذه االنتخابات مما حرم قوائم انتخابية 
للرتشح  التقدم  من  ممتد  انتخايب  وتاريخ  نفوذ  كاملة صاحبة 
مرة أخرى، والسبب الثاين أن هذه االنتخابات كانت األوىل 
منذ يناير 2011، وأجريت غالبيتها بعد يونيو 2013، فبزخم 
حيمل أنفاس ثورية ورغبة يف التغيري تم انتخاب جمالس إدارة 
شبكات  بني  الرصاع  احتدم  مرئي  هو  ما  وخلف  جديدة، 
جديدة  وشبكات  والتكتالت،  والنفوذ  املصالح  من  تقليدية 
البدائل  من  خصبة  أرضية  وفرت  األرضية  هذه  تكونت، 
احلسم  كلمة  أن   بيد  احلر.  االختيار  يف  الناخبني  حق  تدعم 
)وهو  اخلدمي  اجلانب  يف  كانت  األندية  غالبية  انتخابات  يف 
والنشاط  االجتامعية،  واخلدمات  اإلنشائي،  اجلانب  يشمل 
للمرأة  نوعية  بملفات  األعضاء(  بأبناء  اخلاص  الريايض 
والشباب، واألطفال، وكبار السن، وذوي القدرات اخلاصة، 
هذا اجلانب هو الذي حدد استمرارية رؤساء وأعضاء جمالس 
أندية  مستوى  عىل  وذلك  استمرارهم،  عدم  أو  إدارات 
تتفاوت يف تركيبتها االجتامعية وانتامئها الطبقي بشكل كبري، 
واستطاع هذا اجلانب اخلدمي أن يكرس تربيطات وتكتالت 
هذه  محلته  إجيايب  جانب  وهو  األندية،  هذه  داخل  تقليدية 
االنتخابات، من جدية األعضاء وتبنيهم سيادة مبدأ الثواب 
والذين  أنفسهم  املرشحني  عىل  انعكس  ما  وهو  والعقاب، 
بل تعدى بعضهم  التفاصيل  بربامج واضحة  تقدم معظمهم 
ذلك إىل خطط تفصيلية حمددة املدى الزمني، وهي التي كانت 
يبنوا  حتى  األعضاء  من  وتنقيح  ومراجعة  مناقشة  موضع 
اجلمعيات  )أعضاء  الناخب  ليقلل  أساسها  عىل  اختيارهم 
– وإن  الشخصية يف االختيار  املعايري  فاعلية  العمومية ( من 
مل ُتنف بالطبع- لصالح االختيارات املوضوعية، والتي ربط 
الناخب انحيازه هلا ليس بجودهتا فقط ولكن يف تصوره لقدرة 
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واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص
والبحث  التدقيق  عليه  فرض  مما  هبا،  الوفاء  يف  املرشح  هذا 
للمرشحني.  السابقة  والتجارب  ونزاهة  كفاءة  يف  بجدية 
وفرض عىل املرشحني يف الناحية األخرى سلوك كافة السبل 
للوصول بأفكارهم وتصوراهتم للناخبني، واألهم أن وجود 
مثل هذه الربامج قادر عىل إجياد آلية عملية وأمينة للتقييم فيام 
اخلدمات،  ملف  سيادة  تداعي  عىل  املحفز  الدافع  أما  بعد، 
وانتقاله من نادي إىل آخر يرجع يف جانب كبري منه إىل جانب 
طبقي،  فالتطور اهلائل يف اجلانب اخلدمي الذي شهدته  كثري 
من أندية الطبقة الوسطى وذات الصبغة الرياضية مع جمالس 
األندية  خانة  يف  نفسها  تضع  أندية  دفع  السابقة،  إدارهتــا 
إىل  األعىل  الطبقي  املستوى  ذات  ابتداًء  الراقية  االجتامعية 
النظر بقلق للتدهور يف مستوى أنديتها من حيث اإلنشاءات 
وهي  اجلديدة،  الفروع  وتطوير  واستحداث  واخلدمات 
الرئيسيتني  القائمتني  شعار  كان  لقد  السابقة،  النسبية  ميزهتا 
يف  انتخابات نادي اجلزيرة: »بعيًدا عن األحالم«، و«قادرون 
عىل التحديات« يف إشارة واضحة مللف اخلدمات، ويؤكد هذا 
البعد الطبقي أن  احلضور االنتخايب من اجلمعية العمومية يف  
ناديي هوليوبوليس واجلزيرة وعىل  عكس مجيع األندية هي 
أقل من احلضور يف التصويت عىل الالئحة الرياضية الذي تم 
يف شهر أغسطس املايض، رغم ما يفرتض من ازدياد األعداد 
مع مناخ التنافس واحلشد من قبل املرشحني املختلفني، وهذا 
األرستقراطي  النادي  هوية  لقضية  الدائم  احلضور  دليل 
االجتامعية  وشخصيته  وتقاليده  العريق  البورجوازي   /
تتاميز  لبيري بورديو  املعروفة داخل املجتمع، فالطبقات، وفًقا 
ورأس  االقتصادي،  املال  رأس  هي  ثالثة  عنارص  حيث  من 
ورأس  و«الربستيج«،   باملكانة  له  يشار  ما  أو  الرمزي،  املال 
املال الثقايف، والنادي يف هذه املنظومة هو احليز الذي يعكس 
نمط احلياة ملجموعة من الناس تندرج بشكل أو بآخر ضمن 

منظومة متجانسة من التوجهات املرتبطة بالعنارص الثالث. 
ما  فدائام  آخر،  وجًها  محلت  فالقصة  األهيل  النادي  أما 
كان يتداول أن انتخاباته يتم حسمها خارج جدران النادي، 
بشكل  النادي  يرتادون  ال  غالبيتهم  أعضاء  عىل  بالرتكيز 
ألبناء  سواء  املختلفة  النوعية  التكتالت  خالل  من  منتظم، 
البرتول  قطاع  ورشكات  كالوزارات،  املهنية  القطاعات 
الشهرية،  العائلية  أوالرتبيطات  املختلفة  القضائية  واهليئات 
وجهه  نرى  أن  نستطيع  صحته  أثبت  الذي  التفسري  وهذا 
األعمق حيث إن هذه التكتالت هي باألساس من أعضاء هم 
كوهنم  من  أكثر  الصفة  هبذه  به  ويرتبطون  للنادي  مشجعون 
أعضاء يف النادي، انتامء للمعنى أكثر من املبنى،  انتامء ملنظومة 
وهو  ورموزه  النادي  تاريخ  يمثلها  متوارثة  وقيم  مبادئ 
إنجازات وبطوالت  الذي حيمل عىل اجلانب اآلخر  التاريخ 
املشجع  هذا  للهزيمة،  االستسالم  تقبل  ال  وروح  متعددة 

جيعل  مما  السابق  بالرتتيب  أولوياته  سلم  حيسم  )العضو( 
خربة  من  هلا  بام  اخلطيب  قائمة  بال،  ذي  غري  لديه  اخلدمات 
النادي راهنت  انتخابات  انتخابية وجتارب سابقة متعددة يف 
اإلعالمي  بشقيها  االنتخابية  محلتها  وبنت  الفهم  هذا  عىل 
»طاهر«  قائمة  تركيز  كان  بينام  اإلدراك،  هذا  عىل  واإلعالين 
منصًبا عىل العضو الذي يرتاد النادي باعتياد مع أرسته وشهد 
القطاع اخلدمي واإلنشائي وهو بطبيعته عدد  طفرة كبرية يف 
كان  ولذلك  العمومية،  اجلمعية  جممل  من  حمدوًدا  سيكون 
وبالتايل ختطى  العمومية   اجلمعية  زيادة عدد  أن  الرهان عىل 
هذا العدد من األعضاء مرتادي النادي يعني بالرضورة فوز 
اخلطيب وقائمته، وهذا يفرس أيًضا خروج الدعاية االنتخابية 
إىل خارج جدران النادي، ولعل أبرز نموذج عىل هذا التوجه 
بألف«  »صوتك  وهو  اخلطيب:  حلملة  الرئييس  الشعار  هو 
ويقصد به أن عضو اجلمعية العمومية ال يمثل نفسه فقط بل 
مجاهري  من  صوت  ألف  يمثل  فإنه  النادي  شعبية  حجم  مع 
النادي التي ال متلك حق التصويت. كام لفت يف هذا اإلطار 
»نموذج بيبو« االنتباه مرة أخرى لفاعلية قدرة القيادة الفردية 
لأليقونة  اجلامهريي  والتطلع  »الكاريزمية«؛  والشخصيات 
الطبقة  من  خرجوا  ممن  واحد  واخلطيب  واحللم،  والرمز 
املتوسطة بموهبة ضخمة أحسن إدارهتا طوال الوقت. ولكن 
وظائف  يف  االلتباس  هو  السابق  املثال  إليه  يقودنا  ما  أهم 

األندية الرياضية يف مرص. 
وظيفة األندية:

حتت كل دور من أدوار األندية الرياضية املركبة يف مرص، 
تثار الكثري من  اإلشكاليات التي ينبغي أن تطرح للمناقشة، 
والتي مع األسف غابت عند وضع قانون الرياضة أو مل يتم 
تتعلق  التي  القضية  نفس  وهي  شاملة،  بنظرة  إليها  النظر 
املنوال  نفس  فعىل  مرص،  يف  العامة  الديمقراطية  باملامرسة 
ألعضاء  املعامل  واضح  دور  وحتديد  فهم  عن  نعجز  نزال  ال 
املجالس النيابية واملحلية يف مرص بني أجندات متداخلة ما بني 
الترشيعي واخلدمي والرقايب،  وهو ما جتسد يف وعود وبرامج 
اجلانب  أواًل- يف  نجد  املثال  فعىل سبيل  املختلفة،  املرشحني 
الرياضة  تشجيع  يف  األندية  هذه  دور  بني  اجلمع  الريايض: 
للجميع وتنشئة النشئ بشكل صحي وسليم، وبني قطاعات 
هلا  ضخمة  صناعة  يف  االحرتاف  بقواعد  تدار  التي  البطولة 
عاملها اخلاص الذي يتم التعامل خالله يف مئات املاليني من 
أنديتنا  به  تنفرد  الذي  الغريب  الوضع  وكذلك  اجلنيهات، 
بعض  يف  عددها  يصل  اللعبات  عرشات  تضم  التي  الكبرية 
األندية إىل 24 لعبة، وهو ما يشكل عبًء كبرًيا يفوق القدرات 
الطبيعية االقتصادية واإلدارية ألي كيان، يف حني تتخصص 
األندية العاملية الكربى فيام ال يزيد عن اللعبات األربع فقط، 
أبرز  ألن  مرص  يف  األندية  هذه  إىل  طريقه  أخذ  وضع  وهو 
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أطوار انتشارها ودخوهلا إىل عامل املنافسة الرياضية اجلامهريية 
تم يف أوقات الفكر االشرتاكي ودور الدولة املسيطر يف تقديم 
اخلدمة العامة. هذا اجلانب الريايض حييل إىل ثنائيات اخلاص 
االجتامعية:  الوظيفية  ثانًيا-  واجلمهور.  العضو   - والعام 
املرشحون  هبا  وعد  التي  اخلدمات  طبيعة  من  املتابع  يدهش 
تطويره؛  عىل  فقط  الرتكيز  ويتم  بالفعل  موجود  وبعضها 
فاألمر يبدأ من حضانات األطفال إىل ملف الرعاية الصحية، 
أفراد  لكافة  الشامل  الصحي  للتأمني  تصل  برامج  بوجود 
أرسة العضو، وإدراج كارنيه العضوية يف برامج اخلصومات، 
وإنشاء  النادي،  رعاة  لدى  االمتيازات  عىل  واحلصول 
صيدليات داخل النادي تقدم نسب خصم لألعضاء، وفروع 
الرقم  وبطاقة  الرتاخيص  إصدار  ومكاتب  العقاري  للشهر 
اليدوية  خاصة  للمنتجات  دائمة  معارض  وإقامة  القومي، 
الدراسية،  للمواد  تقوية  ومراكز  للكتب،  ومعارض  الصنع، 
فرص  لتوفري  الرشكات  مع  والتواصل  التوظيف  ومنتديات 
وتطوير  إنشاء  من  التقليدية  اخلدمات  إىل  باإلضافة  العمل، 
املطاعم، ومناطق ترفيه األطفال، ومحامات السباحة، وغرف 
املساجد،  وإنشاء  األعضاء،  جلوس  ومناطق  املالبس،  خلع 
وتنظيم  املختلفة،  الفنون  ومهرجانات  الثقافية  والصالونات 
الصحية  التوعية  ودورات  والتثقيفية،  الرتفيهية  الرحالت 
أوهلام  نقطتني:  إىل  نوعية من اخلدمات تشري  والنفسية، وهي 
أن إحالل هذه األندية يف أداء مثل هذه النوعية من اخلدمات 
بكفاءة أفضل وجودة أعىل هو تعويض عن فشل املؤسسات 
تدعيم  وثانيهام  األصل،  يف  اخلدمات  هذه  تقديم  هبا  املنوط 
يقلل من مساحات  الذي  املغلق  واحليز  الطبقي  العزل  فكرة 
االحتكاك مع طبقات خمتلفة عند احلصول عىل هذه اخلدمات 
من مصادرها العامة. ثالًثا- الوظيفة االقتصادية االستثامرية: 
والتي تتبلور بشكل رئييس حول تعظيم املوارد املعتادة وخلق 
امتداد هذا  التجارية، ويف  العالمة  مبتكرة، واستغالل  موارد 
اخلط عىل استقامته تشكلت جانب كبري من الدعاية يف املنافسة 
االنتخابية، فبعدما فتحت املادة 71 من قانون الرياضة اجلديد 
الباب أمام االستثامر يف املجال الريايض بحيث يسمح لألندية 
الالئحة  العارشة يف  املادة  بإنشاء رشكات مسامهة، جاء نص 
اخلاصة للنادي األهيل التي وضعها املجلس السابق وعرضها 
للنادي  »جيوز  املايض:  أغسطس  يف  العمومية  اجلمعية  عىل 
مسامهة  رشكات  إنشاء  املختصة  اإلدارية  اجلهات  بموافقة 
النادي وأعضاؤه واملستثمرون يف جمال اخلدمات  فيها  يسهم 
القانون،  أحكام  وفق  للجمهور  أسهمها  وطرح  الرياضية 
عىل  ذلك  يؤثر  أال  رشيطة  املرصية  بالبورصة  قيدها  وجيوز 
مستقل  مايل  حساب  تأسيس  للنادي  وجيوز  النادي،  نشاط 
وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع كرة القدم أو تأسيس 
الرشكات  هذه  تكون  فهكذا  القدم«،  كرة  إلدارة  رشكات 

متاحة لألعضاء واجلمهور واملستثمرين بدون أي رقابة عليها 
أو عىل ميزانيتها من قبل اجلمعية العمومية.أيًضا، مل حتدد املادة 
النادي نفسه واملسامهني وتركتها مفتوحة،  نسبة األسهم بني 
مما يسمح ألي مستثمر خارجي بأن حيصل عىل أحقية اإلدارة 
يف  سبًبا  النقطة  هذه  كانت  وقد  الـ50%،  نسبته  ختطت  طاملا 
هجوم كبري عىل »طاهر« وقائمته، واهتامات مبارشة بأنه ينوي 
»بيع النادي«، ودفعت هذه االنتخابات إىل زاوية أخرى تدور 
باعتباره  املهددة  النادي  وشخصية  هوية  عن  الدفاع  حول 
ا لكرة القدم باألساس له هنج يف العمل اإلداري  نادًيا رياضيًّ
وتقاليد متوارثة يف إدارة فرقه الرياضية،  وبناء عليه فإذا كان ال 
مفر لألندية من الدخول يف مسار االستثامر، و«الرسملة« فإن 
إدارة هذه العالقة البد أن تقع يف يد ريايض قادم من جمتمع 
ملصلحة  األفضل  الرشوط  لتحقيق  لتقاليده  ومنتمي  النادي 
استغالل  تم  النحو  هذا  وعىل  هويته،  عىل  واحلفاظ  النادي 
هذا اجلدل يف الرصاع االنتخايب، وكان أحد الشعارات املهمة 

حلملة اخلطيب وقائمته: إنقاذ »األهيل بتاعنا«.
دالالت انتخابات األندية.. املسار والنتائج:

واضًحا  انعكاًسا  ومحلت  الرياضية  األندية  تأثرت  كام 
لطبيعة األداء االنتخايب العام يف مرص، فإهنا تفاعلت وأنتجت 
عنارص  بني  نفصل  أن  الصعب  فمن  ولذا  اخلاصة،  إفرازاهتا 
التأثري والتأثر واجلوانب اإلجيابية والسلبية، ولكننا نستطيع أن 
نجمل جمموعة من الدالالت الرئيسية حول انتخابات األندية 

وعالقتها بتدعيم الديمقراطية يف املجال العام يف اآليت: 
: املشاركة اإلجيابية أوالاً

- الصورة اإلمجالية اإلجيابية النتخابات األندية هي رسالة 
احلالة  ملغادرة  املجتمع نحو االستقرار واستعداده  عىل توجه 
االنتقالية التي طالت، وهي رسالة للجميع وأوهلم الدولة أن 

يتلقاها بجدية ويبني عىل أساسها. 
- كانت أبرز الرسائل وأكثرها إجيابية، ما عربت عنه هذه 
االنتخابات من أن هذا املجتمع عندما يمتلك البدائل املؤهلة 
للتنافس احلقيقي  لالختيار من بينها، فإنه يثبت دائاًم – خاصة 
تعددية  ممارسة  إىل  يتوق  أنه   2011- بعد  ما  جتارب  يف 
حضارية   بصورة  نفسه  تنظيم  عىل  قادر  وأنه  ديمقراطية، 
انتخابات  يف  ألفًا   37 نحو  رأينا  لقد  متاًحا،  ذلك  كان  طاملا 
مساحة  ويف  فقط،  ساعات  عرش  غضون  يف  األهيل،  النادي 
ال تتجاوز 2000 مرت، مع اختناق مروري، دون شكوى من 
للكيان واحلرص  باالنتامء  حالة احتكاك واحدة، لإلحساس 
الفرد لالنتامء إىل كيان ما والتحمس  عىل صورته. إن حاجة 
له والعمل من أجل مصلحته وتفوقه عىل نظرائه، يقودنا إىل 
استلهام هذه الروح التنافسية ، لصالح  تبني مبادرات مماثلة 
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واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص
التجربة  هذه  ومثل  ومكوناهتا،  الدولة  وحدات  بني  تنافسية 
املنتخبة  املحلية  للمجالس  وجود  دون  تتم  أن  هلا  يمكن  ال 

اخلاضعة للتقييم من املجتمع.
هبا  اتسمت  التي  الندية  أيًضا  اإلجيابية  الظواهر  من   -
وجود  من  النتائج  أظهرته  ما  ورغم   ، مجيعها  االنتخابات 
فروق واضحة يف األصوات التي حصدها بعض املرشحني، 
فإنه يمكننا التأكيد عىل أنه مل يكن هناك إمكانية جزم بالطرف 
عىل  دليل  وهذا  األندية،  من  أي  انتخابات  يف  مسبًقا  الفائز 
وعًيا  أكثر  أعضاء  قابله  ما  وهو  االنتخابية.  العملية  جدية 
وبالتايل أكثر رغبة يف املشاركة، فتحققت نسب مشاركة غري 
مسبوقة )يف الزمالك: 43550 عضًوا  من أصل 100422 
ألف هلم حق التصويت ولكن عىل يومني، بينام باقي األندية 
أجريت عىل يوم واحد: األهيل 36939 من أصل 138539، 
الشمس 19122 من أصل 137086، الصيد 18406 من 
أصل 94716، سبورتنج 17089 من أصل نحو 58000، 
 15996 اجلزيرة   ،45899 أصل  من   17044 هليوبوليس 
من أصل 53494، الزهور 12250 من أصل 43865 ).، 
التامة يف شفافية  الثقة  منها:  ووراء ذلك أسباب عدة أخرى 
ومعرفة  اإلجرائي،  جانبها  يف  لو  حتى  االنتخابات  هذه 
معهم  املبارش  االحتكاك  فرصة  وتوافر  باملرشحني  األعضاء 
يف  االنتخابات  هذه  ترتبط  كام  العامة،  االنتخابات  بعكس 
جمملها بمصالح مبارشة لألعضاء، ودون استطراد وباختصار 
التغيري  عىل  قادر  صوتك  يكون  عندما  احلال  هو  هذا  موجز 

حيث اجلمعية العمومية هي صاحبة السيادة.
ال  ولكن  جيلية،  انتخابية  شهدنا  إننا  القول  نستطيع  ال   -
بالوجوه  بالدفع  ليس  التجديد  عىل  احلرص  إنكار  يمكن 
فقد  والوسائل.  األفكار  مستوى  عىل  ولكن  فقط،  اجلديدة 
انخفاض  عن  األخرية  األندية  انتخابات  نتائج  أسفرت 
ملحوظ يف متوسط أعامر األعضاء الفائزين عن ما هو معتاد يف 
تشكيالت جمالس إدارهتا منذ سنوات طويلة، بتمثيل ملحوظ 
لعنارص شابة ووجوه جديدة ختوض املعرتك االنتخايب للمرة 
يف  والتطوعي  اخلدمي  العام  العمل  فكرة  قدم  مما   األوىل، 
هذا  تشكيالت  يف  مهمة  كوحدة  فاألندية  جديد،  تصور 
العمل مل تعد جماال ألصحاب املسريات املهنية املنقضية الذين 
بل  ووظائفهم،  مهامهم  من  التقاعد  بعد  أدوار  عن  يبحثون 
املهني  عطائها  قمة  يف  أجيال  كاهل  عىل  يقوم  العمل  أصبح 
من  والتجارب  اخلربات  ألصحاب  جتاهل  دون  واإلنساين، 
القادرين عىل العطاء، واألكثر أمهية أن هذا الشباب قد خاض 
اجلديدة  األفكار  فرضت  فقد  هو،  بقانونه  االنتخابات  هذه 
ميدان  عىل  نفسها  التقليدية  غري  احلديثة  والوسائل  الشابة 
واحلشد،  الدعاية  وأساليب  واألفكار  الربامج  يف  التنافس 
أي  يف  بطاقته  الشباب  وجود  من  األساسية  الغاية  هو  وهذا 

ا للتوجه يف الفرتة األخرية يف  جمال، وهو ما يعد تطبيًقا عمليًّ
تأهيل الشباب للقيادة يف امليادين املختلفة، ففي ممارسة عملية 
لتجربة انتخابية ديمقراطية، كانت هذه العنارص الشابة بمثابة 
ولغتها  خطاهبا  تبني  عىل  اجلميع  أجربت  التي  الفاعلة  القوة 
وأسلوب تفكريها، وبقي أن يتم منحها نفس الفرصة خالل 

املراحل الالحقة. 
- يف نفس السياق ورغم عدم اشرتاط الالئحة االسرتشادية 
فقد  للمرأة  مقعد  وجود  اخلاصة  األندية  لوائح  وغالبية 
حرصت غالبية القوائم عىل وجود عنرص نسائي عىل األقل، 
واليشء األكثر إجيابية وجود هذا الرتشيح عىل أساس اإلنجاز 
من  املرشحات  إىل  باإلضافة  واإلداري،  الريايض  املجال  يف 
خارج القوائم، وكلل األمر بنجاح ملرشحة واحدة عىل األقل 
يف غالبية األندية مع نسبة مرتفعة من األصوات وضعتها يف 
الكبرية،  االنتخابية  اخلربات  أصحاب  من  املرشحني  مقدمة 
بإجيابية  املرأة  لتجربة ترشح  تقيمنا  أن  إال  التنبيه  ولكن جيدر 
املجتمع،  يف  العام  واملناخ  السابقة  التجارب  عىل  قياًسا  تأيت 
يزال  فال  التقييم  هذا  من  تقلل  املطلوبة  املثالية  النظرة  ولكن 
يف  وإسهامها  املرأة  حجم  يوازي  ال  والتمثيل  الرتشح  هذا 
عدد  نصف  تقريًبا  املرأة  تشكل  حيث  األندية  ومنه  املجتمع 

أعضاء اجلمعيات العمومية.   
ثانياًا: من النص إىل التطبيق

قليلة حول  التي دارت من شهور  املعركة  - رغم سخونة 
فإن  اخلاصة،  األندية  لوائح  أو  االسرتشادية  اللوائح  إقرار 
الفرق فيام بينها مل يظهر إال يف جوانب إجرائية غري ذات تأثري، 
ولذا فإهنا بنوعيها حتتاج للمراجعة والتصحيح الفوري. عىل 
سبيل املثال، يف نادي الزمالك تسببت فكرة البطالن النسبي 
القضائية املرشفة  للجنة  ارتباك شديد  االنتخاب يف  الستامرة 
عىل االنتخابات، وأيًضا ما أجازته الالئحة اخلاصة من االعتامد 
عىل التفويضات يف التصويت وعدم اشرتاط حضور العضو 
تسببت  األهيل  النادي  يف  االسرتشادية  الالئحة  بينام  نفسه، 
التصويت،   البعض من فرص  يف تكدس شديد، مع حرمان 
يوم  يف  االنتخابات  إجراء  لفرضها  للجميع  بالغ  وإرهاق 
واحد فقط من التاسعة صباًحا حتى السابعة مساًء فقط. كام مل 
توفر اللوائح مجيعها، حدوًدا فاصلة حلرم انتخايب يتم احرتام 
ويف  اخلاصة  األندية  لوائح  أن  وبدا  بداخله.  الدعاية  عدم 
حاالت بعينها وضعت لتحقيق مصالح آنية ضيقة ولعل أبرز 
تلك األمثلة  ما نصت عليه الئحة الزمالك من وجود نائبني، 
الزمالك،  نادي  الذي ترشح عليه نجل رئيس  املنصب  وهو 
قبل  من  عليه  أطلق  كام  التوريث  سيناريو  إجهاض  ولعل 
ليقدم  جاء  صدام  ودون  ديمقراطية  بآلية  العمومية  اجلمعية 
دلياًل عىل قدرة الديمقراطية عىل توفري طريق للتغيري السلمي 
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دون أثامن باهظة. ولكن الئحة الزمالك اخلاصة محلت أيًضا 
نقطة شديدة اإلجيابية وربام ينبغي عىل اجلميع أن حيذو حذو 
إىل  النادي  بتسليم  اإلدارة  إلزام  وهي  فيها،  الزمالك  نادي 
هيئة قضائية قبل أسبوع من انعقاد االنتخابات مما يوفر فرص 
عادلة أمام اجلميع. عامة البد أن تسود ثقافة املرونة يف تعديل 
اللوائح استجابة للتجربة العملية، وهذه طبيعة اللوائح والتي 

ختتلف فيها عن القوانني. 
- ال تزال قضية التوجه االنتخايب من ناحية فكرة القوائم 
االنتخابية مثار جدل، فرغم أن نظام الرتشح هو نظام فردي، 
فقد انترشت القوائم االنتخابية غري الرسمية، وجاءت بعض 
الكاملة  للقوائم  الناخبني  انحياز  صالح  يف  لتصب  النتائج  
املغلقة التي تم إعالهنا، وهو يمثل توجه إلعطاء هذه القوائم 
الفرصة الكاملة للعمل من خالل درجة عالية من االنسجام 
اختبار  حمل  ستكون  التجربة  هذه  أن  واحلقيقة  والتوافق، 
جديد، فمن خالل التجارب السابقة كان أساس جتمع كثري 
القدرة عىل احلشد وحصد األصوات فقط،  القوائم هي  من 
وريثام يعلن نجاح القائمة تبدأ اخلالفات والرصاعات، وعىل 
درجة  عىل  كاملة  قائمة  وجود  من  الكثريون  يقلق  النقيض 
صوت  أي  غياب  يعني  مما  املصالح،  يف  التقارب  من  عالية 
داخل جملس اإلدارة ربام يمثل الدرجة األوىل من الرقابة عىل 
أعامل املجلس من داخله. وقد وفرت لنا النتائج أمثلة متباينة 
يف هذا الشأن؛ من فوز القائمة الكاملة يف النادي األهيل، بينام 
عضو  سوى  اجلديد  اجلزيرة  نادي  رئيس  قائمة  من  ينجح  مل 
النادي اجلديد  الزمالك ففازت قائمة رئيس  واحد فقط، أما 
القائمة  من  إدارة  جملس  وعضو  النائبني  من  نائب  باستثناء 

املنافسة. 
-  يف الشأن السابق أيًضا، مثل التوجه ناحية انتخاب قوائم 
لفرص  إجهاض  أعضائها،  ببعض  معرفة  دون  ربام  كاملة 
يكن هلم نصيب لالنضامم هلذه  مل  الذين  املستقلني  املرشحني 
القائمة أو تلك، رغم اجتهاد الكثريين منهم يف طرح برامج 
متميزة ومتتع بعضهم بكل مواصفات النجاح، ولكنهم عانوا 
كثرًيا يف الوصول ألعضاء اجلمعيات العمومية بأفكارهم يف 

ظل إنفاق متعاظم للقوائم االنتخابية املجمعة.
ثالثاًا: بني الدعاية واإلعالم

حيث  من  اإلعالمية  االنتخابات  تغطية  مقارنة  عند   -
املساحة التي استحوذ عليها كل مرشح أو قائمة، مع النتائج 
عن  احلديث  فإن  األندية،  انتخابات  عنها  أسفرت  التي 
قول  هو  االنتخابية،  املعارك  نتيجة  يف  لإلعالم  حاسم  دور 
تصديرها،  يتم  التي  بالصورة  صحيًحا  وليس  فيه،  مبالغ 
يضيق  حني  متاًما،  عكسية  بنتائج  يأيت  أحياًنا  اإلعالم  إن  بل 
واملفتعل  والصاخب  الزاعق  التأييد  هذا  ويرفضون  الناس 

من  بكثري  يفيض  إلكرتوين  أو  إعالمي  وإحلاح  ضجيج  مع 
التي  الباطلة  واالهتامات  والشائعات  واألكاذيب  التحامل 
أثبت  كذلك  دائم.  دفاع  وضع  يف  منافسك  وضع  هبا  يقصد 
اإلعالم أنه قد ينقلب عىل صاحبه حال مل حيسن التعامل معه، 
إن  ما  الرصاصة  مثل  صارت  الفضائيات  عامل  يف  الكلمة  إن 
عن  التعبري  وسوء  اللسان  وزالت  تعود،  أن  يمكن  ال  خترج 
األفكار - حتى السليم منها- هي اجلانب القايس من االعتامد 
احلديثة  الدعاية  أساليب  قوة  فرغم  اإلعالم،  وسائل  عىل 
ولكن يبقى العنرص البرشي أو املرشح نفسه وطريقة تعبريه 

عن نفسه هي القوة الكربى يف هذا امليدان.
قدرات  حيث  من  االنتخابات-  هي  االنتخابات  نعم   -
مع  بالتنسيق  جمانية  خدمات  لتوفري  وصل  )بعضها  احلشد 
وعودهتم(،  منازهلم  من  األعضاء  لتقل  متخصصة  رشكات 
وأساليب  واحلصار،  اإلحلــاح  ومبدأ  الدعاية،  ومحالت 
واللحظات  اليوم  يف  الدعاية  وتكثيف  والتهويل،  التخويف 
رشيفة  منافسة  بني  كبري  الفرق  ولكن  األخــرية...إلــخ- 
وإعالن  املنافس  تشويه  وبني  انتخايب،  نزال  يف  فريقني  بني 
أخالقًيا ودعائًيا  الوسائل،  الوقت وبكل  عليه طوال  احلرب 
وإعالمًيا. وفقد رأينا يف انعكاس آخر حلالة االستقطاب التي 
العام،  املشهد  ثنايا  يف  زرعها  من  االستفادة  الكثريون  حياول 
يلتفت  ومل  احلاالت،  كل  يف  بثامرها  تؤت  مل  باملناسبة  وهي 
والدولتية«  »األخونة«،  اهتامات  تداولت  الناخبون.  هلا 
العالقة  بينام كانت  أنه  الالفت  دليل، ومن  و«األمنجة« دون 
من  الكثري  حتمل  فريق  لكل  املؤيدين  بني  الواقع  أرض  عىل 
التحرض واحلرص عىل املظهر العام،  ذاعت عىل العكس عىل 
التواصل االجتامعي حروب تشويه وإهانة طالت  صفحات 
اجلميع دون استثناء بانفالت وعنف لفظي وكأن هذه الساحة 
للتعبري عن  املخيلة اجلامعية مرادًفا ملساحة مباحة  صارت يف 
من  صار  حيث  حماذير،  أو  قواعد  بدون  الكامن  الغضب 
دون  واالختيار  الرأي  وإعالن  أحد  أو رفض  تأييد  الصعب 
حاجة ملثل هذه التجاوزات التي مل ينتبه أصحاهبا هنا إىل أهنا 
لنادهيم وصورته وسريته ومكانته. وكذلك  النهاية تيسء  يف 
تم  العام،  الشأن  يف  االنتخابية  العملية  سلبيات  غرار  وعىل 
يف  باألحرى  أو  االنتخابية  الدعاية  يف  الدين  استغالل  رصد 
بعض  عىل  شائعات  فأطلقت  االنتخايب،  والتشويه  الرتاشق 
بالشعائر  عالقتهم  ختص  رئيسية  مناصب  عىل  املرشحني 
لنفسه  البعض  روج  بينام  األخالقي،  والتزامهم  الدينية 

مستخدًما شعارات دينية.
 - كان هناك تنافس إلثبات الوجود والقدرة عىل التأثري بني 
التقليدية وعىل رأسها الصحف واملجالت،  وسائل اإلعالم 
واملحطات التليفزيونية العامة والرياضية، والوسائل اجلديدة 
حيث  املختلفة،  االجتامعي  التواصل  وسائط  رأسها  وعىل 
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الصبغة  ذات  األندية  يف  للدعاية  الرئيسية  الوسيلة  كانت 
كوهنا  اإلعالمية  التغطية  يف  اإلمهال  مع  خاصة  االجتامعية، 
لكافة   »SMS« رسائل  إىل  باإلضافة  مجاهريية،  غري  أندية 
ملختلف  للوصول  ضامًنا  الطرق  أكثر  وهي  األندية،  أعضاء 

األعضاء.
مستوى  عىل  حتى  مسبوق  غري  الدعائي  اإلنفاق  حجم   -
عىل  تفوق  النواحي  بعض  يف  وربام  الربملانية،  االنتخابات 
االنتخابات الرئاسية نفسها، ويكفي أن نعلم إلدراك ذلك أنه 
) يصل سعر الصفحة األخرية الكاملة لبعض اجلرائد اليومية 
إىل   األوىل  الصفحة  من  األخري  والثلث  ألًفا،   488.4 إىل 
115.2 ألًفا. بينام عىل الفضائيات يبلغ متوسط سعر الدقيقة 
أحجام  بعض  مع  أما  الراهن،  الوقت  يف  ألًفا   30 اإلعالنية 
اإلعالنات الكربى يف الشوارع الرئيسية فقد تراوح املتوسط 
يف  رأيناه  ما  ضوء  يف  وذلك  ألًفا(،   500 إىل  ألًفا   250 بني 
انتخابات النادي األهيل حتديًدا، والتي خيشى وقد كانت آخر 
تأثري  حجم  ومع  اإلجراء  ميعاد  حيث  من  األندية  انتخابات 
انتخابات،  من  آٍت  هو  ملا  نموذًجا  تكون  أن  األهيل،  النادي 
النوع  هذا  ملثل  جمتمعية  إدانة  أوهلام  أمرين:  يستوجب  وهو 
أقرب  كيان  من  البد  ثانيهام  تكراره،  ومقاومة  اإلنفاق،  من 
ملفوضية االنتخابات تراقب هذا النوع من اإلنفاق الذي كان 
أقرب لظاهرة استخدام املال السيايس يف االنتخابات العامة، 
 . أوجهه.  ومراجعة  لإلنفاق  سقف  حتديد  خالل  من  وذلك 
كشف  ما  الظاهرة  هلذه  املرافق  الوحيد  اإلجيايب  اليشء  وربام 

عنه من تطور يف صناعة املادة اإلعالنية نفسها. 
وخاصة  األندية،  النتخابات  اإلعالم  وسائل  تغطية   -
املهنية،  انعدام  من  مرحلة  شهد  األهيل،  النادي  انتخابات 
وجود  رضورة  تفرض  واإلعالنية،  التحريرية  املادة  وخلط 
انتخابات  أي  يف  لإلعالم  األعىل  للمجلس  واضح   دور 

الصادرة عن مؤسسات صحفية  املجالت  إن بعض  قادمة،  
قومية كانت توزع جماًنا يوم االنتخابات عىل اعتبارها بأغلفتها 
السهل  بوسرتات دعاية. وبكل سهولة ودون جهد كان من 
إذاعية،  فضائية،  )صحفية،  إعالمية  وسيلة  كل  تصنف  أن 
تواصل اجتامعي..( طبًقا لوالئها هلذا املرشح وقائمته وتبني 
أفكاره والرتويج هلا دون غريه، مع الرتكيز عىل مهامجة منافسه 

وحماولة هدم صورته لدى الناخبني. 
التايل  واليوم  بمآالهتا،  مرهونة  األمور  تبقى  املجمل،   يف 
لنجاح  احلقيقي  واالختبار  أمهية،  األكثر  هو  لالنتخابات 
يف  العمل  مناخ  تطوير  بخصوص  اجلديد  الرياضة  قانون 
اللجوء  ظاهرة  إهناء  عىل  قدرته  سيكون  الرياضية  األندية 
أدخل  مما  بانتقائية  أحكامه  مع  والتعامل  للقضاء  املضطرد 
عدًدا كبرًيا من األندية من قبل إىل طريق مسدود من املشاكل 
والرصاعات التي أوقفت العمل متاًما يف بعض منها. إن تقبل 
األقل  عىل  أو  منهم  الناجحني  ودعم  اجلميع،  من  النتائج 
ثم  للعمل واإلنجاز  الكاملة  الفرصة  التنحي جانًبا ومنحهم 
املحاسبة مع انتهاء فرتاهتم، مع احلرص من جانب الناجحني 
عىل استيعاب اجلميع وتنحية ثقافة اإلقصاء جانًبا، كل ذلك 
من شأنه أن يقدم أساًسا عملًيا النتشار  ثقافة العيش املشرتك 
وتقبل اآلخر، بل دون مبالغة فكام أن النار تأيت من مستصغر 
الرشر فإن ما نراه من رصاعات ومعارك مريرة  يف جمال مثل 
الناشئة  األجيال  عند  وأمهية  شعبية  من  له  ما  بكل  الرياضة 
-الذي  الفراشة  كأثر  بالغ  سلبي  تأثري  له  يكون  أن  يمكن 
جامعة  وطنية  هوية  تقبل  عىل  يزول-  ال  ولكنه  يرى  ال  ربام 
التأكيد  ثم  اجلامعي،  العمل  بقيم  وترتفع  اجلميع،  تستوعب 
عىل تنفيذ ما تم طرحه من وعود وأفكار وتفعيل صيغ املراقبة 
واحلساب من خالل اجلمعية العمومية لتكتمل حلقة املامرسة 

الديمقراطية. 


