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شهد عام 2017 حراًكا غري مسبوق يف جمال تغيري اإلطار 
بإصدار  مرص  يف  الرياضة  لقطاع  احلاكم  واملؤسيس  القانوين 
أحدث  بأنه  وصفه  يمكن  نحو  عىل  اجلديد  الرياضة  قانون 
ففي  سواء.  حد  عىل  والعام  الريايض  الوسط  يف  »زلــزااًل« 
وضع  يف  احلق  الرياضية  اهليئات  أعطى  الريايض،  املجال 
عمومية  مجعيات  خالل  من  هبا  اخلاصة  األساسية  نظمها 
تنعقد لذلك الغرض، وأهنى »السيطرة الفنية« لوزارة الشباب 
والرياضة عىل مقدرات احلركة الرياضية املرصية، وفّعل من 
وقنن  جديدة  رياضية  هيئات  وأشهر  األوملبية،  اللجنة  دور 

القائم منها.
السيايس  العمل  الراكدة يف  املياه  العام، حرك  املجال   ويف 
أعضاء  الشباب  ومراكز  األندية  ألعضاء  املكثف  باحلضور 
انعقدت  التي  العمومية  اجلمعيات  يف  الرياضية  االحتادات 
ويف  لعملها،  املنظمة  األساسية  النظم  إقــرار  أو  لوضع 
انتخابات جمالس إدارات هذه اهليئات، وذلك بنسب مشاركة 
قانون  وفق  لألندية  السابقة  باالنتخابات  فاقت  مرتفعة 
 1975 لسنة   77 رقم  القديم  والرياضية  الشبابية  اهليئات 
يف  أجريت  التي  الطالبية  االحتادات  وانتخابات  وتعديالته، 

ديسمرب 2017.
جمال  يف  العاملية  املتغريات  مع  ليتواكب  القانون  هذا  أيت 
الرياضة خاصة بالنظر إليها بوصفها صناعة وأمن قومي ينبغي 
الدولية  واملعايري  املواثيق  مع  التوافق  وليحقق  فيه،  االستثامر 
خاصة يف ضوء قيام اللجنة األوملبية الدولية يف فرباير 2014 
انتخابات  بأية  تعرتف  »لن  بأهنا  املرصية  نظريهتا  بمخاطبة 
لألندية أو االحتادات الرياضية جُترى يف ظل القانون القديم«، 
وبعد حمادثات مع اللجنة األوملبية الدولية، تم االتفاق عىل أن 
تكون االنتخابات التي أجريت يف ذلك الوقت يف 118 نادًيا 

الشبابية  اهليئات  لقانون  وفًقا  إقامتها  يتم  انتخابات  آخر  هي 
لترصحيات  وفًقا  وذلك   ،1975 لسنة   77 رقم  والرياضية 
صحفية لوزير الشباب والرياضة يف 11 مايو 2017. وحقق 
املادة  يف  عليه  املنصوص  الدستوري  امُلتطلب  القانون  بذلك 
84 بأن ينظم »شئون الرياضة واهليئات الرياضية األهلية وفًقا 

للمعايري الدولية، وكيفية الفصل يف املنازعات الرياضية«.
التغري يف  املقال ألهم جوانب  يف ضوء ذلك، يعرض هذا 
اإلطار القانوين واملؤسيس املنظم لقطاع الرياضة، ودور هذا 

القانون يف تنشيط املجال العام يف مرص.
: التغيري القانوين واملؤسيس أوالاً

1. إعادة االختصاص إىل صاحب احلق األصيل
لسنة   77 رقم  والرياضية  الشبابية  اهليئات  قانون  نظم 
1975 العمل الريايض يف مرص ألكثر من أربعني سنة كاملة، 
الشباب  لرعاية  األهلية  »اهليئات  مجيع  القانون  هذا  وأخضع 
والرياضة مالًيا وتنظيمًيا وإدارًيا وفنًيا وصحًيا إلرشاف اجلهة 
سبيل  يف  هلا  والتي   ،)1 رقم  شكل  )انظر  املختصة«  اإلدارية 
ومتابعة  ومستنداهتا  اهليئة  دفاتر  كافة  عىل  »االطالع  ذلك 
اإلدارية  اجلهة  رئيس  ومنح   .)25 )مادة  املختلفة«  أنشطتها 
اجلمعية  تصدره  قرار  أي  بطالن  »إعالن  يف  احلق  املختصة 
املنفذة  القرارات  أو  القانون  باملخالفة ألحكام هذا  العمومية 
التظلم  وللهيئة يف سبيل وقف ذلك حق  اهليئة«،  نظام  أو  له 
بالقرار،  إبالغها  تاريخ  من  يوًما   15 خالل  املختص  للوزير 
والطعن عليه أمام حمكمة القضاء اإلداري خالل ستني يوًما 
انقضاء  تاريخ  التظلم أو من  تاريخ إخطارها برفض  من من 

مدة اخلمسة عرش يوًما املذكورة يف الفقرة السابقة )مادة 39(

ت�����������أث�����������ي�����������رات ق�������������ان�������������ون ال�����������ري�����������اض�����������ة اجل�������������دي�������������د ف�������������ي م�����ص�����ر
يوسف ورداني

•  باحث متخصص في دراسات الشباب 
– معاون وزير الشباب والرياضة
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انقالًبا  ليمثل  لسنة 2017  رقم 71  الرياضة  قانون  وجاء 
عىل »فلسفة التوجيه« التي ميزت السياسات املتبعة والقوانني 
الريايض«  بإعادة »الصوت  يوليو  الصادرة يف عهد ثورة 23 
إىل وحداته التأسيسية األوىل من أندية رياضية ومراكز شباب 
مشاركة يف احتادات رياضية، والتي تعترب النواة الشعبية التي 
وصواًل  الرياضية  االحتادات  ثم  الرياضة  ممارسة  منها  يبدأ 
بتنظيم   « للقانون ختتص  باتت وفًقا  التي  اللجنة األوملبية  إىل 
القانون  فمنح  مرص.  يف  األوليمبي«  الريايض  النشاط 
»وضع  يف  احلق  الرياضية  للهيئات  العمومية  اجلمعيات 
وتعديل نظمها األساسية«، وأنشئ مركز للتسوية والتحكيم 
الريايض تلجأ إليه اجلهة اإلدارية املختصة إذا رغبت يف إبطال 
أي قرار تصدره اجلمعية العمومية للهيئة الرياضية، وترى أنه 

خمالف ألحكام القانون أو القرارات املنفذة له.
وباملقارنة بقانون اهليئات الشبابية والرياضية لسنة 1975 
عىل  املختصة  ــة  اإلداري اجلهة  »موافقة«  اشــرتط  ــذي  وال
استغالل  وعىل   ،)51 )مادة  والوصايا  واهلبات  التربعات 
املنقولة  أو  الثابتة  أمواهلا  استثامر جزء من  أو  إيراداهتا  فائض 
)مادة 53(،  فإن قانون 2017 اشرتط فقط »اإلخطار« لتلقي 
اإلعانات والتربعات واهلبات املقدمة من أشخاص طبيعيني 
استثامر  »عائد  هو  جديًدا  مورًدا  واستحدث  اعتباريني،  أو 

أموال اهليئة الرياضية«، والذي مل يضع قيًدا عىل الترصف فيه 
إال رقابة اجلمعية العمومية )مادة 25(. 

2. إطالق طاقات االستثامر:
للمرافق  الرشيدة  االقتصادية  اإلدارة  هدف  لتحقيق 
واملنشآت الرياضية القائمة، وجذب جماالت جديدة للتمويل 
تعمل عىل حتسني اخلدمات الرياضية املقدمة، خصص قانون 
الريايض  املجال  يف  لالستثامر  مستقاًل  باًبا  اجلديد  الرياضة 
للهيئات  احلق  أعطى  والذي   ،)78  -  71 الثامن  )الباب 
اإلدارية  اجلهة  وبموافقة  للقانون–  اخلاضعة  الرياضية 
رشكات  إنشاء  يف    - والرياضة(  الشباب  وزارة   ( املركزية 
بالبورصة  قيدها  وجيوز  للجمهور،  أسهمها  تطرح  مسامهة 
اخلدمات  عىل  يؤثر  ال  ذلك  أن  من  الــوزارة  تأكد  رشيطة 
إنشاء  يف  احلق  وكذلك  اهليئات،  هذه  تقدمها  التي  الرياضية 
»يشارك  مسامهة  رشكات  شكل  يف  الرياضية  لألندية  فروع 

فيها »النادي وأعضاؤه واملستثمرون«. )مادة 71(. 
أجاز  االجتامعية،  العدالة  اعتبارات  من  التأكد  ولضامن 
ألسعار  وأقىص  أدنى  حد  »وضع  الرياضة  لوزير  القانون 
 ،)73 )مادة  هلا«  املرخص  الرشكات  تقدمها  التي  اخلدمات 
ولضامن تطبيق املعايري املعتمدة يف إجراءات األمن والسالمة 

شكل رقم  )1(

الشكل من تصميم الباحث
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واخلدمات اخلاصة التي تقدمها الرشكات حق مراقبة أعامهلا 

والتأكد من أهنا تتم وفًقا لرشوط الرتخيص )مادة 77(.
اهليئات  موارد  زيادة  أمام  املجال  النصوص  تلك  وتتيح 
الفرص  وإطالق  الدولة،  موازنة  عن  خيفف  بام  الرياضية 
املقدمة.  الرياضية  باألنشطة  للنهوض  الرياضية  اهليئات  أمام 
ذلك  إنجاز  أجل  من  املؤسيس  اهليكل  تطوير  جمال  ويف 
عىل   2017 ديسمرب  يف  املالية  الرقابة  هيئة  وافقت  الغرض، 
لدعم  اخلريي  االستثامر  صندوق  لرشكة/  الرتخيص  منح 
الرياضة املرصية )صندوق الرياضة املرصي( ملزاولة نشاطه، 
وهو األمر الذي وصفه وزير الشباب والرياضة عىل صفحته 
عىل شبكة الفيس بوك  يف نفس اليوم بأنه »فوز كبري للرياضة« 
وأنه »قرار تارخيي«. ووفًقا للمنشور يف وسائل اإلعالم، فإن 
الصندوق تم إنشاؤه بالرشاكة بني بنك مرص املؤسس ورشكة 
بلتون املالية القابضة ملدة 16 عاًما قابلة للتجديد، وبرأسامل 
وذلك  األوىل،  املرحلة  يف  جنيه  ماليني  مخسة  بقيمة  مدفوع 
حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق لالكتتاب بقيمة أولية 
وتتوجه   .2018 من  األول  النصف  يف  جنيه  مليون   250
والطبي  واالجتامعي  البدين  الدعم  إىل  الصندوق  موارد 
للدورات  إعدادهم  فرتة  طيلة  لالعبني  والنفيس  والفني 
املؤهلني من حيث مستوى  األوليمبية، ورفع كفاءة األبطال 
التنسيق  بعد  وذلك  االتصال،  ومهارات  اإلنجليزية  اللغة 
واالحتادات  األوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  بني 

الرياضية املعنية.
بعض  وضعتها  التي  األسايس  النظام  لوائح  أجازت  كام 
وهليوبوليس-  واجلزيرة  واألهيل  الزمالك  مثل   – األندية 
وأعضاؤه  النادي  فيها  يسهم  مسامهة  رشكــات  إنشاء 
أسهمها  وطرح  الرياضية،  اخلدمات  جمال  يف  واملستثمرون 
برشط  بالبورصة  الرشكات  هذه  قيد  جواز  مع  للجمهور 
الزمالك وهليوبوليس  )أندية  املركزية  اإلدارية  اجلهة  موافقة 
واجلزيرة( أو املختصة )النادي األهيل(، وعدم تأثري ذلك عىل 

أنشطة النادي.
اعتامدها  يتم  مل  التي   - األهيل  النادي  الئحة  وتوسعت   
باجلريدة  منشور  هو  ملا  وفًقا  املرصية  األوملبية  اللجنة  من 
الالئحة  رسيان  قررت  والتي   2017 سبتمرب   6 يف  الرسمية 
إلدارة  رشكات  إنشاء  يف  احلق  لتعطيه  عليه-  االسرتشادية 
بعض  يف  مسامهة  رشكات  وتأسيس   ،)10 )مادة  القدم  كرم 
بالرياضة مثل استرياد املالبس واألدوات  املرتبطة  املجاالت 
)مادة  الرياضية  املقاوالت  ورشكات  الرياضية  واملستلزمات 
واألكاديميات  الرياضية  الطبية  املستشفيات  وتأسيس   ،)11
املايل  االستثامر  أجل  »من  الرياضية  واجلامعات  واملدارس 

والبرشي« )مادة 12(

3. استحداث هيئات جديدة:
يكن  مل  جديدة  رياضية  هيئات  الرياضة  قانون  استحدث 
لعام  والرياضية  الشبابية  اهليئات  قانون  يف  عليها  منصوًصا 
واالحتاد  املدرسية،  للرياضة  املرصي  االحتاد  هي:   ،1975
الريايض املرصي للجامعات واملعاهد العليا، واملنظمة املرصية 

ملكافحة املنشطات، ومركز التسوية والتحكيم الريايض.
املدارس  يف  املنفذة  الرياضية  املامرسة  تشجيع  أجل  فمن    
قبل  ما  التعليم  مرحلة  يف  التعليمية  واملؤسسات  واملعاهد 
اجلامعي واجلامعي، نص عىل إنشاء االحتاد املرصي للرياضة 
واملعاهد  للجامعات  املرصي  الريايض  واالحتاد  املدرسية، 
اإلقليمية  ــادات  االحت من  االحتادين  كال  ويتكون  العليا، 
ويصدر  الغرض،  لذلك  تنشأ  التي  واجلمعيات  واألندية 
املختص  الوزير  موافقة  بعد  الرياضة  وزير  من  إنشائهام  قرار 
بالرتبية والتعليم يف حالة االحتاد األول، ووزير التعليم العايل 

واملجلس األعىل للجامعات يف حالة االحتاد الثاين.
من  الشباب  محاية  يف  والرغبة  العاملية،  احلركة  مع  ومتاشًيا 
االنزالق يف براثن تعاطي املنشطات، نص القانون عىل إنشاء 
املنظمة املرصية ملكافحة املنشطات، ومنحها الصفة االعتبارية 
املنشطات،  بمكافحة  املعنية  الدولية  املواثيق  وتنفيذ  ملتابعة 
املدربني  وعىل  املواد،  هذه  تعاطي  الرياضيني  عىل  وحظر 
املواد  إعطاء  الريايض  احلقل  يف  العاملني  ومجيع  واألطباء 
تعاطيها  عىل  حتريضهم  أو  مطالبتهم  أو  للرياضيني  املنشطة 

)مادة 34(.
»مركز  إنشاء  عىل  النص  كانت  احلقيقية  الطفرة  أن  غري 
يف  مستقل  كمركز  املرصي«  الريايض  والتحكيم  التسوية 
الرياضية  املنازعات  تسوية  يتوىل  املرصية  األوملبية  اللجنة 
الوساطة  القانون سواء من خالل  الناشئة عن تطبيق أحكام 
أو التوفيق أو التحكيم الريايض ويضع الئحة نظامه األسايس 
اللجنة األوملبية بناء عىل اقرتاح جملس إدارة املركز الذي يتكون 
لأللعاب  ممثل  وعضوية  املرصية  األوملبية  اللجنة  رئيس  من 
وممثل  الفردية،  الرياضية  لأللعاب  وممثل  اجلامعية،  الرياضية 
عن الوزارة املختصة بشئون الرياضة، وثالثة من ذوي اخلربة 
سحرية«  »خطوة  املركز  هذا  إنشاء  ويمثل  والفنية.  القانونية 
للتوفيق بني التزامات اهليئات الرياضية جتاه اهليئات الرياضية 
الدولية التابعة هلا – كاالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( عىل 

سبيل املثال - وبني التزاماهتا بموجب القوانني الوطنية. 
بتأسيس  الرياضية  اهليئات  القانون  ألزم  ذلك  إىل  إضافة 
مراكز الكتشاف ورعاية املوهوبني رياضًيا بعد استطالع رأى 
وزارة الشباب والرياضة والتي أعطاها القانون حق اإلرشاف 
باخلطط  املراكز  هذه  تلتزم  للقانون  ووفًقا  املراكز.  هذه  عىل 



22

واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص
اجلامعي  قبل  التعليم  مراحل  جلميع  والتعليمية  الدراسية 

املقررة بالقواعد التي تصدر من وزير التعليم.
بمستوى  القانون  ارتفع  اجلديدة،  اهليئات  هذه  جانب  إىل 
االعتبارية  الشخصية  هلا  هيئة  إىل  املرصية  الباراملبية  اللجنة 
الربنامج  يف  املدرجة  الرياضات  رعاية  عن  مسئولة  تكون 

ثانياًا: حتريك مياه السياسة الراكدة 
يف  الراكدة  املياه  حتريك  إىل  الرياضة  قانون  إصدار  أدى 
يف  للتغيري  املبارشة  التأثريات  ختطي  نحو  عىل  العام  املجال 
القانون  نص  فقد  الريايض،  للعمل  املنظمة  املؤسسية  البنية 
عىل قيام اجلمعيات العمومية لألندية ومراكز الشباب أعضاء 
االحتادات الرياضية بوضع نظمها ولوائحها األساسية خالل 
بالقانون، ويف حالة عدم قدرة  العمل  تاريخ  ثالثة أشهر من 
األسايس  النظام  الئحة  تطبيق  فيتم  ذلك  عىل  اهليئات  هذه 
وضعتها  التي  االسرتشادية(  )الالئحة  الرياضية  لألندية 
االنتخابات  إجراء  حتى   2017 يونيو   8 يف  األوملبية  اللجنة 
القانون.  إصدار  تاريخ  من  شهور  ستة  تتجاوز  ال  مدة  يف 
تعديل هذه  اهليئات  العمومية هلذه  للجمعيات  يمكن  وبعده 
لذلك  تعقد  عادية  غري  عمومية  مجعية  خالل  من  الالئحة 
هدف  عينه  نصب  وضع  قد  القانوين  املرشع  وكأن  الغرض، 
إمتام العملية الديمقراطية كهدف أول، وأراد مساعدة األندية 
ومراكز الشباب التي ال يتوافر لدهيا القدرات القانونية والفنية 

يف  الدولة  متثيل  يف  احلق  هلا  التي  وحدها  وهي  الباراملبي، 
واإلقليمية  والقارية  والدولية  العاملية  والبطوالت  الدورات 

املحلية سواء التي تعقد داخل مرص أو خارجها )مادة 48(
ويوضح الشكل رقم )2( اهليكل املؤسيس للهيئات العاملة 

يف الرياضة املرصية وفًقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017.

ومراكز  األندية  بحق  واعرتف  األسايس،  نظامها  وضع  عىل 
القدرة  لدهيا  توافرت  متى  اخلاصة  نظمها  وضع  يف  الشباب 

عىل ذلك.
يف هذا السياق، بلغ عدد األندية ومراكز الشباب التي نص 
القانون عىل قيامها بعقد مجعية عمومية العتامد الئحة النظام 
أصدرهتا  التي  أو  بنفسها  هي  وضعتها  التي  سواء  األسايس 
 ،%  87 بنسبة  نادًيا   757 منها  هيئة   976 األوملبية  اللجنة 
و219 مركز شباب بنسبة 22 %. وتوزعت األندية كام ييل: 
645 نادًيا رياضًيا بنسبة 85 % من إمجايل عدد األندية، و67 
نادي رشكة بنسبة 9 %، و32 نادي تابع جلهة حكومية بنسبة 

4 %، و13 نادًيا تابًعا ملؤسسة عسكرية بنسبة 2 %.
الشباب  ومراكز  األندية  هذه  موقف  حتليل  من  ويتضح   

مالحظتان رئيستان:
 أوهلام، التزام 93 % من اهليئات الرياضية بعقد اجلمعيات 
ما  إىل  النسبة  زادت هذه  القانون.  التي نص عليها  العمومية 

شكل رقم  )2(

الشكل من تصميم الباحث
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التي مل يتمكن من  الرياضية  يقارب 100 % يف حالة األندية 
الدعوة إىل انعقاد مجعية عمومية فيها سوى ناديني تم رسيان 
مراكز  حالة  يف   %  93 وبلغت  عليهام،  االسرتشادية  الالئحة 
عسكرية،  ملؤسسات  التابعة  األندية  يف   % و85  الشباب، 

اهليئات التي رسى عليها القانون منها 229 هيئة نجحت يف 
اعتامد الئحتها اخلاصة هبا بنسبة 76 %، و74 هيئة اعتمدت 
املكانة  واحتلت   .%  24 بنسبة  االسرتشادية  الالئحة  نص 
األوىل يف نسبة اكتامل النصاب القانوين األندية الرياضية بنسبة 
35 % ثم مراكز الشباب بنسبة 26 % فأندية الرشكات بنسبة 
24 % وتالها أندية املصالح احلكومية بنسبة 19 % ثم األندية 

التابعة ملؤسسات عسكرية بنسبة 8 %.

و59 % يف األندية التابعة جلهات حكومية، و39 % يف أندية 
الرشكات، وذلك حسبام يوضح جدول رقم )1(.

اجلمعيات  النعقاد  القانوين  النصاب  اكتامل  وثانيهام، 
عدد  إمجايل  من   %  31 بنسبة  هيئة   303 عدد  يف  العمومية 

وفيام يتعلق بتوزيع اهليئات التي نجحت يف اعتامد الئحة 
يف  موضح  هو  ملا  وفًقا  وضعتها  التي  األسايس  النظام 
اجلدول رقم )1(، فقد انقسمت إىل 202 نادًيا و27 مركز 
بني  من  األوىل  املكانة  الرياضية  األندية  واحتلت  شباب. 
هذه اهليئات بنسبة 28 % بإمجايل عدد 181 نادًيا تالها أندية 
التابعة  فاألندية  نادًيا،  بإمجايل 15  بنسبة 22 %  الرشكات 
فمراكز  أندية،   6 بإمجايل   %  19 بنسبة  حكومية  جلهات 

الشباب بنسبة 12 %. ويوضح ذلك جدول رقم )2(.

جدول رقم  )1(

املوقف من انعقاد اجلمعية العمومية

اإلجماليعدم انعقاد اجلمعيةانعقاد اجلمعية العموميةبيان

6432645األندية الرياضية

20415219مراكز الشباب

264167أندية الشركات

191332أندية املصالح احلكومية

11213أندية املؤسسات العسكرية

90373976اإلجمالي

اعتمد الباحث يف تصميم هذا اجلدول عىل البيانات املتوافرة باملكتب الفني لوزير الشباب والرياضة
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ويالحظ بصفة عامة أن غالبية األندية ومراكز الشباب التي 
اعتمدت لوائحها اخلاصة هبا قد أخذت إىل حد كبري بغالبية 
نصوص الالئحة االسرتشادية التي وضعتها اللجنة األوملبية 
مع استثناءات بسيطة يتعلق غالبيتها بتشكيل جمالس إدارات 
بالعضوية  اخلاصة  والرشوط  واختصاصاهتا،  األندية  هذه 

وارتياد مقرات النادي  الرئيسية أو الفروع. 
مجيع  يف  االنتخابات  إجراء  عىل  الرياضة  قانون  نص  وأدى 
األندية ومراكز الشباب أعضاء االحتادات الرياضية خالل فرتة 
قبل 1  أي  القانون،  تاريخ إصدار  أقىص من  ست شهور كحد 
املجال  حركة  عىل  الزخم  من  حالة  إضفاء  إىل   2017 ديسمرب 
العام يف مرص، ويتضح ذلك األثر عند مقارنة هذه االنتخابات 
عىل سبيل املثال بانتخابات االحتادات الطالبية التي أجريت يف 
ديسمرب 2017، أو حتى باالنتخابات السابقة لألندية وفق قانون 
اهليئات الشبابية والرياضية القديم، ولكن دون املبالغة يف تضخيم 
العام  املتوسط  حدود  يف  ظلت  فقد  االنتخابية،  املشاركة  نسب 
لنسب املشاركة، فعىل سبيل املثال بلغت نسبة املشاركة يف أندية 
هليوبوليس )37 %(، واجلزيرة )30 %(، وسبورتنج )29 %(، 
والزهور )28 %(، واملعادي الريايض واليخت )28 %(، واألهيل 

)27 %(، والصيد )19 %(، والشمس )14 %(.

ويف جمال تفسري حالة الزخم التي سادت هذه االنتخابات، 
واألندية  األعضاء  بني  املبارشة  الرابطة  إىل  يرجع  ذلك  فإن 
واالجتامعية  اإلنشائية  للخدمات  املبارش  باألثر  وشعورهم 
السياسية  اخللفيات  يف  الكبري  والتنوع  املقدمة،  والرياضية 
األعضاء،  هلؤالء  الطبقية  وربام  واالجتامعية  واالقتصادية 
املتبعة، والتي أدت إىل زيادة  وشفافية اإلجراءات االنتخابية 
حدة املنافسة االنتخابية عىل املقعد الواحد خاصة مع دخول 
املشاركة  نسبة  ارتفاع  نتج عنه  املنافسة مما  أعضاء جدد حلبة 
التصويتية السيام مع عدم إمكانية اجلزم بفوز مرشحني بعينهم 
إدارات  جمالس  يف  التغيري  دائرة  واتساع  االنتخابات،  قبل 
الكبرية. وشهدت هذه االنتخابات اجتاه عدد  معظم األندية 
كبري من املرشحني إىل الدخول يف قوائم غري رسمية بالرغم 

من عدم نص القانون أو الالئحة االسرتشادية عىل ذلك. 
ونستخلص من ذلك أن القانون قد قام بدوره التأسييس يف 
إرساء قواعد اللعبة الديمقراطية داخل األندية ومراكز الشباب، 
وهو دور من املتوقع أن تشهده أيًضا انتخابات مراكز الشباب 
التي نص قانون اهليئات الشبابية الذي أقره جملس النواب يف 
نوفمرب 2017 عىل ختصيص %50 عىل األقل من مقاعد إدارة 

جمالس هذه املراكز للشباب حتت 30 سنة.

بيان

اكتمال النصاب

واعتماد الالئحة 
االسترشادية

اكتمال النصاب

واعتماد الالئحة 
اخلاصة بالهيئة

إجمالي الهيئات 
التي اكتمل 

نصاب جمعياتها 
العمومية

اإلجمالي العام لعدد 
الهيئات

نسبة الهيئات 
التي اكتمل نصاب 
جمعياتها العمومية 

إلى إجمالي عدد 
الهيئات 

%42181223645األندية  الرياضية  35

%1151667أندية الشركات  24

%06632أندية املصالح احلكومية  19

أندية املؤسسات 
العسكرية

10113%  8

%302757219مراكز الشباب  26

%74229303976اإلجمالي  31

جدول رقم )2(

املوقف من اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية
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لتكرس  األندية  لبعض  األسايس  النظام  لوائح  وجاءت 
هذا املبدأ الديمقراطي، فنصت الئحة النظام األسايس لنادي 
الزمالك عىل أن تتسلم اجلهة القضائية التي تقوم باإلرشاف 
اجلمعية  انعقاد  قبل  إلدارتــه  مقره  النادي  انتخابات  عىل 
العمومية بأسبوع، وحيظر عىل جملس اإلدارة إصدار أي قرار 
طوال هذه املدة، ويضمن هذا حتقق احليدة والشفافية يف إجراء 

العملية االنتخابية )مادة 15(. 
وفيام يتعلق بتمثيل الفئات النوعية، يالحظ أن معظم لوائح 
النظام األسايس لألندية – وأسوة بنص الالئحة االسرتشادية 
التي أصدرهتا اللجنة األوملبية - مل تنص عىل ختصيص كوتة 
القوائم  حرصت  وإن  اإلدارات،  جمالس  عضوية  يف  للمرأة 
صفوفها.  ضمن  األقل  عىل  مرشحة  وجود  عىل  االنتخابية 
وكانت الالئحة االسرتشادية قد نصت عىل مراعاة متثيل املرأة 
شئون  تنظيم  لبحث  املؤقتة  أو  الدائمة  اللجان  تشكيل  عند 
اإلدارة،  جملس  باختصاصات  اخلاص  البند  ضمن  النادي 
وذكرت جلنتي املرأة والشباب كأمثلة من ضمن اللجان التي 

يمكن أن ينشئها جملس اإلدارة لتحقيق أهدافه )املادة 35(. 
 واختلف املوقف بالنسبة لتخصيص مقاعد للشباب، ففي 
حني نصت الالئحة االسرتشادية عىل وجود ثالثة أعضاء من 
الشباب حتت 35 سنة إذا كان عدد األعضاء العاملني بالنادي 
األعضاء  عدد  كان  إذا  وعضوين  فأكثر،  عضو  ألف  ثالثني 
األهيل  نادي  الئحتا  وتضمنت  ذلك،  من  أقل  العاملني 
سن  حتت  الشباب  من  عضوين  وجود  العرب  واملقاولني 
الشباب  من  واحًدا  عضًوا  سموحة  نادي  والئحة  سنة،   35
حتت نفس السن، خلت الئحة نادي الزمالك من هذا التمييز 
سن  بخفض  هليوبوليس  نادي  الئحة  ومتيزت  اإلجيــايب. 

الشاب إىل 30 سنة يوم فتح باب الرتشيح. 
وكان من الالفت هنا ختصيص مقعدين فقط للشباب يف الئحة 
النادي األهيل – التي مل يتم اعتامدها-  بالرغم من ارتفاع  عضويته 
العاملة لتصل وقت إجراء االنتخابات إىل 138.539 عضًوا، 
وكذلك نص الئحته عىل أال يقل سن رئيس جملس اإلدارة عن 
أربعني سنة وقت الرتشح، وأال يقل سن املرشح لشغل وظيفة 
املدير التنفيذي للنادي واملدير املايل عن أربعني سنة أيًضا. وإذا 
كان ذلك يتوافق – مثاًل - يف حالة رئيس النادي مع نص املادة 
املتعلقة برشوط شغل منصب رئيس  141 من دستور 2014 
اجلمهورية، إال أن ذلك يعترب نًصا متييزًيا ضد الشباب يف احلالتني 
متكني  يف  للدولة  العامة  السياسة  مع  يتامشى  وال  األخريتني، 
الشباب سواء من خالل الربنامج الرئايس لتدريب الشباب عىل 
القيادة 22 - 30 سنة، أو حتى جتربة معاوين الوزراء 30 - 40 
سنة، أو مع وجود مديرين يف سن الشباب يف البنوك ورشكات 

القطاع اخلاص املحلية والدولية العاملة يف مرص. 

وجاء معظم اللوائح التي وضعتها األندية لتسري مع فلسفة 
الرتشيح  رسوم  تكون  أن  يف  االسرتشادية  الالئحة  نص 
وذلك  الشباب،  لفئة  النصف  حدود  يف  اإلدارة  ملجلس 
فيها،  الشباب  أكرب عدد من  كإجراء تشجيعي لضامن ترشح 
الئحة  وزادت  الغنية.  األندية  يف  الرسوم  هذه  ارتفعت  وإن 
بام  الرتشح  رسم  فجعلت  الشباب،  تشجيع  يف  هليوبوليس 
جنيه(  ألف   15( بـ  مقارنة  جنيه(  آالف   5( الثلث  يعادل 
للمناصب الرئيسية: الرئيس ونائب الرئيس وأمني الصندوق 

)مادة 58(.
ويف جمال آخر، تضمن بعض اللوائح مواد تؤكد عىل احرتام 
األسايس  النظام  الئحة  فنصت  للمواطنة،  األساسية  القيم 
قبول  يف  التمييز  جواز  عدم  عىل  األهيل  للنادي  املقرتحة 
العضوية عىل أساس اجلنس أو الدين )مادة 17(، وبالرغم من 
أن ذلك مبدأ دستوري مستقر، إال أن تكراره يسهم يف تأكيد 
روح املساواة وتكافؤ الفرص. وكفلت الالئحة االسرتشادية 
حقوق املعاقني يف التمتع بعضوية األندية الرياضية، فوضعت 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  العامل  العضو  وبنات  »أبناء 
الفئات  ضمن  أنفسهم«  عىل  االعتامد  يستطيعون  ال  الذين 
اللوائح  غالبية  وأخذت   ،)8 )مادة  التابع  للعضو  املحددة 
األساسية التي وضعتها األندية هبذا النص مثل نادي الزمالك 
حق  األهيل  النادي  الئحة  وأطلقت  هليوبوليس.  ونادي 
التمتع بالعضوية التابعة جلميع األبناء من ذوي االحتياجات 
اخلاصة دون التقيد بعدم إمكانية االعتامد عىل النفس. وأتت 
تلك النصوص متوافقة مع نص املادة 45 من قانون الرياضة 
الرياضية  األنشطة  »بتيسري  الرياضية  األندية  ألزمت  التي 
واألقزام  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  والرتوحيية  واالجتامعية 

من األعضاء وتدريبهم وفًقا للقانون«. 
غري أن املوضوع األكثر جداًل يف الشأن الديمقراطي تعلق 
بحق عضو فرع النادي يف عضوية اجلمعية العمومية للنادي 
الالئحة  فنصت  إدارته،  جملس  لعضوية  والرتشح  الرئييس 
أحقية  األوملبية عىل عدم  اللجنة  التي أصدرهتا  االسرتشادية 
أو  العمومية  اجلمعية  اجتامعات  حضور  يف  الفرع  عضو 
النهج  نفس  عىل  وسارت  اإلدارة،  جملس  لعضوية  الرتشح 
الئحة نادي هليوبوليس والصيد. فيام متيزت الالئحة املقرتحة 
حضور  يف  الفرع  عضو  حق  عىل  بنصه  األهيل  النادي  من 
مل  »ما  األعامل  جدول  عىل  والتصويت  العمومية  اجلمعيات 

يتعارض ذلك مع أحكام قضائية«.
وارتبط بذلك حق عضو الفرع يف اكتساب العضوية بالفرع 
الرئييس، فبينام نصت الئحة نادي هليوبوليس عىل عدم أحقية 
للنادي  العاملة  العضوية  الفرع يف »حتويل أو اكتساب  عضو 
بنفس  والزمالك  األهيل  أندية  أخذت  )مادة 81(،  الرئييس« 
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واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص
األوملبية  اللجنة  أصدرهتا  التي  ال=اسرتشادية  الالئحة  نص 
العضوية  اكتساب  الفرع  لعضو  أجازت  والتي   ،)8 )مادة 
بني  املايل  الفرق  قيمة  سداد  برشط  األصيل  بالنادي  العاملة 
يف   7 ومادة  األهيل  يف   15 )مادة  للعضوية  املخصصة  املبالغ 

الزمالك(. 
ماذا بعد؟

حيتاج اإلطار اإلداري واملؤسيس إىل جمموعة من اخلطوات 
هذه  أهم  ومن  املرجوة.  أهدافه  القانون  حيقق  حتى  املكملة 
اخلطوات إعادة النظر يف اختصاص املجلس القومي للرياضة 
بوزارة الشباب والرياضة، والذي وفًقا للقانون مل يعد له دور 
يف تسيري األمور الفنية اخلاصة باألندية واالحتادات الرياضية، 
هلذه  املايل  األداء  بمراقبة  اخلاص  الشق  عىل  دوره  واقترص 
األمن  إجراءات  يف  املعتمدة  املعايري  من  والتأكد  اهليئات، 
التابعة  الرياضية  باملنشآت  اخلاصة  واخلدمات  والسالمة 
للهيئات الرياضية. وُيقصد بذلك بلورة رؤية جديدة تنهض 
 – للمواطنني  الرياضية  باملامرسة  اخلاص  الشق  تفعيل  عىل 
باعتبارهم املستفيد الرئييس من اخلدمة- خاصة داخل مراكز 
التي  الكيانات  الشباب واملدارس واجلامعات، والتنسيق مع 
االحتاد  وأبرزها  الغرض  لذلك  إنشائها  عىل  القانون  نص 
املرصي  الريايض  ــاد  واالحت املدرسية،  للرياضة  املرصي 
للجامعات واملعاهد العليا، واالحتاد الريايض العام للرشكات 
واملصانع. كذلك عىل السعي لبلورة مرص عىل خريطة الساحة 
الرياضية العاملية من خالل الرشاكات اإلقليمية والعاملية التي 

يمكن إبرامها لذلك.
الدولة  الرياضية، فإن عىل  ولتحقيق هدف تفعيل املامرسة 
التوسع يف أدوارها االجتامعية بتطوير مراكز الشباب القائمة 
تضاهي  وأنشطة  خدمات  هبا  جديدة  شباب  مراكز  وإنشاء 

تلك املعمول هبا يف األندية الكربى، وذلك بام يضمن استفادة 
االرتفاع  ظل  يف  الرياضية  اخلدمات  من  املتوسطة  الطبقة 
وزارة  قيام  ويمثل  األندية.  اشرتاكات  أسعار  يف  املضطرد 
وإنشاء  اجلزيرة،  شباب  مركز  بتطوير  والرياضة  الشباب 

»اجلزيرة 2« يف مدينة أكتوبر خطوة باجتاه ذلك الطريق. 
الرياضية  اخلريطة  عىل  مرص  وضع  بلورة  هدف  ولتحقيق 
العاملية، فمن املهم قيام وزارة الشباب والرياضة بدور تنسيقي 
االستثامرات  من  مزيد  جذب  جمال  يف  األوملبية  اللجنة  مع 
للقطاع الريايض خاصة من خالل صندوق الرياضة املرصي 
تطوير  ذلك  ويستلزم  اهلدف.  ذلك  لتحقيق  أنشئ  الذي 
أكثر  لتعنى  بالوزارة  لالستثامر  املركزية  اإلدارة  اختصاصات 
بعقد رشاكات مع القطاع اخلاص، وإجياد آلية مناسبة لضامن 
القطاع  يف  العاملة  للقيادات  املرتاكمة  اخلربة  من  االستفادة 
الريايض سواء عىل املستويني املركزي واملحيل يف جذب مزيد 
من التمويل للصندوق. وقد يكون من املالئم تشجيع القطاع 
اخلاص عىل االستثامر يف البنية التحتية للنشاط الريايض سواء 
واملواد  لألدوات  مصانع  أو  متخصصة  جديدة  أندية  بإنشاء 
الرياضية التي شهدت الفرتة األخرية ارتفاًعا يف استخدامها، 
املنشآت  وصيانة  وتشغيل  إدارة  يف  متخصصة  رشكات  أو 

الرياضية وفًقا للنموذج االقتصادي األمثل.
من  مزيد  إىل  حاجة  يف  عالقة  قضايا  عدة  هناك  وتظل 
الدراسة والتنظيم منها وضع ضوابط حمددة الستخدام »املال 
الشباب  ومراكز  األندية  يف  االنتخابية  العملية  يف  الريايض« 
الكربى، وحتليل اجتاهات التصويت يف االنتخابات األخرية 
والتي عكست يف بعض جوانبها حالة من االستقطاب الطبقي 
واملجتمعي احلاد، وتفعيل دور اهليئات الشبابية والرياضية يف 

مناقشة كافة جوانب الشأن العام يف مرص.


