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من  الكثري  وأثارت  به  ارتبطت  سامت  القدوة،  النموذج،  املتدين،  املوهوب،  صالح  حممد 
النقاشات واحلوارات التى وصلت كالعادة إىل نوع من اجلدل العقيم حول درجة تدينه والتزامه، 
إىل  امتدت  بل  اخلارج،  ودينه ىف  بلده  يمثل  الذى  املسلم  للشباب  كنموذج  ومقتضيات شكله 
حياته األرسية وأصوله االجتامعية وعالقته بأهله وقريته، جدل مل خيرج عن الكثري من أشكال 

الالمعقول التى حتيط بحياتنا هذه األيام.
صحيح أن مرياث احلوار حول أى من القضايا، يعكس ضعف هذه الثقافة وعدم رشدها بالقدر الذى 
يساعد عىل استخالص الدروس واخلربات، ويقدم اسرتشادات ومعامل واضحة للتقدم ىف أى قضية، إال 
أن حممد صالح أو حالة اجلدل والنقاش حوله تبدو مرآة عاكسة للكثري من مالمح الواقع الذى نشهده 
ا ومروًرا بالتطرف والتعصب الكروى وانتهاًء  ونعيشه هذه األيام بدًءا من إدخال الدين وتوظيفه سياسيًّ
بالتمييز والنظرة الفوقية التى تتخلل العديد من رشائح املجتمع، متثل مجيعها آفات وسامت ضعف وخلل 

جمتمعى معربة عن تزايد التوترات االجتامعية.
وصحيح أيًضا، أن حممد صالح يمثل قدوة ونموذًجا جيًدا للشباب املرصى، وحالة نجاح كبرية تستند 
إىل قدر كبري من القيم اإلجيابية الداعمة ألمهية االجتهاد والعطاء والتخطيط، إىل جانب االلتزام الواضح 

بني البعد السلوكى واألخالقى وبني العمل وثقافته.
إن حممد صالح نموذج للنجاح توافر له السياق والبيئة واملناخ الداعم لصقل موهبته، وأخذ باألسباب 
التى حتافظ عىل هذه املوهبة وتطورها، فكان تفكريه العلمى واالحرتاىف داعاًم لقدرته عىل التعايش والتأقلم 
مع بيئة غريبة خمالفة ىف أنامط السلوك والقيم واألفكار، بدون أن يفقد هويته وشخصيته املرصية اإلسالمية، 
“بالد اجلن” كام وصفها حممد عبده إىل سحرها وبريقها، ولكنه  وحيتفظ بانتامئه لبلده وقريته، فلم جترفه 

أبطل سحرها وأخذ منها ما يالئمه وحيافظ عىل خصوصيته ومتيزه بدون مكابرة أو استغالل.

المنقذ وثقافة الحوار
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حالة حممد صالح تتوافق مع الكثري من احلاالت املرصية الناجحة التى خرجت من مرص وتواصلت 
مع العامل اخلارجى، ونجحت وحافظت عىل عالقتها وانتامئها لبلدها مرص، نعرف بعضهم ولكن الكثري مل 
نعرفهم، ألهنم غري مشاهري واإلعالم ال هيتم هبم أو ألهنم مل يسعوا إليه، ومل حتتضنهم مؤسسات الدولة، 
وإن كان هناك بعض املبادرات واألفكار اإلجيابية احلالية الداعمة للتواصل مع اجلاليات املرصية ىف اخلارج 
وشباهبا، ولكن تظل خصوصية حممد صالح مرهتنة بشخصيته البسيطة املتواضعة املحبة لبلدها وقريتها، 
التى يعشقها  املستديرة  الكروية، تلك الساحرة  فضاًل عن أخالقه اجلمة، هذا إىل جانب تفوقه وموهبته 

املرصيون، ومتثل حالة االستمتاع املقاومة للضغوط احلياتية.
القضية إًذا ليست احلالة املصاحبة ملحمد صالح )والتى تنطبق عىل حاالت عديدة قبله( ولكن قضية 
ثقافة ونضج جمتمعى، ومنظومة من القيم، فرضت تداعياهتا عىل عملية بناء اإلنسان املرصى، السيام خالل 
املاضية  الفرتة  مثلت  املجتمعية، وإن  والتوترات  التشوهات  الكثري من  فأحدثت  املاضية،  األربعني عاًما 
ا، وانكشاف ملدى جتّذر  وحتديًدا منذ عام 2011 مرحلة انكشاف كبرية للكثري من املسكوت عنه جمتمعيًّ
العديد من األمراض واالختالالت املجتمعية، مثل: التطرف واهلوية واالنتامء جنًبا إىل جنب مع ضعف 
القيم احلاكمة للطبقة الوسطى التى حتللت رشائحها بشكل كبري، وتنامى ثقافة الفقر والعشوائيات، فضال 

عن موجة اإلرهاب واخلوف عىل كيان الدولة الوطنية.
لفته من تأثريات عكستها املرحلة االنتقالية، انعكست بوضوح عىل الكثري من  فمرحلة االنكشاف هذه وماخَّ
األجيال، وإذا ما أضفنا تأثريات العوملة واضطرابات املنطقة العربية ىف ظل ضعف املؤسسات الثقافية الرسمية 
وغري الرسمية وتراجع املكون الثقاىف والتنويرى وضعف القوى املدنية أمام قوى “تيار اإلسالم السياسى” فإهنا 
مجيعها حتديات وسامت لعبت دوًرا ىف تعميق حالة االستقطاب املجتمعى والتحفز السلبى الناتج عن ضعف 

قواسم التوافق املجتمعى، األمر الذى يزيد من الشعور باالغرتاب السيام وسط أجيال الشباب.
لتبدو حالة امُلنقذ التى برزت مع إصابة حممد صالح ىف مباراته مع الريال، وما صاحبها من ردود فعل 
وحزن جمتمعى جتاوز ىف حقيقته حدث اإلصابة إىل اخلوف عىل املنقذ، فصالح هو املنتخب )بالطبع هو 
انتقلت فوبيا اخلوف عىل صالح واملنتخب وحلم  لعبة مجاعية، وبالتاىل  تأثرًيا وفاعلية( رغم أهنا  األكثر 
اإلنجاز ىف املونديال إىل انكسار وغضب باجتاه الالعب راموس، واحلديث عن مؤامرة متعددة الرؤوس 

واملحاور تقودها الصهيونية. 
إن اخلوف عىل صالح )وربنا حيميه( حق مرشوع، وكثري من الفرق الرياضية تعتمد عىل الالعب األكثر 
موهبة، والفريق املرصى ال يمثل استثناًء كبرًيا ىف هذا األمر، ولكن ما يلفت النظر ىف هذه الواقعة، ارتباطها 
ملا شهدته  األوىل  فالتحليل  بشكل معمق،  دراسته  ما جتب  “حممد صالح”، وهو  تسميته حالة  يمكن  بام 
وسائل التواصل االجتامعى منذ حلظة إصابته تشري بوضوح إىل حالة الالمعقول وربام غلبة العاطفة، فلم 
وإن  العالج.  ومدة  التشخيص  حول  واجلدل  االجتهاد  إىل  وذهبوا  الطبى،  التشخيص  الكثريون  ينتظر 
كانت التعليقات عىل وسائل التواصل االجتامعى، تعد مؤرًشا كاشًفا عىل العديد من املشاكل والقضايا 
امُلنقذ  االجتامعية احلالية، فإهنا أيًضا تكشف عن رسوخ وجتّذر العديد من السامت الشعبية، ومنها حالة 
الذى نبحث عنه ىف كل جمال، والتى ترتبط باملخزون املجتمعى والثقافة التقليدية االتكالية، فهناك فرق بني 
النموذج والقدوة وبني املنقذ، وهو فرق ما بني االجتهاد والعمل وحتديد مسارات التقدم، وبني االعتامد 

عىل مهارات وقدرات شخص.
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إن الوصول إىل املونديال، كان وراءه جهد وختطيط وعمل الشك ىف ذلك، وكان أماًل يراود الكثري من 
املرصيني مع كل دورة لكأس العامل، ولكن مع حتقق حلم املشاركة بدت األهداف غري واضحة والتخطيط 
غري مكتمل، وبدا الشك واخلوف يرتبطان باملنقذ حممد صالح وحتميله مسئوليات أكرب ىف النتائج بقدر 
أكرب من البحث ىف تعظيم أوجه االستفادة من الوصول للمونديال ليس عىل مستوى الرياضة وكرة القدم 

فقط، ولكن عىل مستوى الدولة املرصية.
وهنا يربز التساؤل الذى سعت جملة “أحوال مرصية” إىل اإلجابة عليه من خالل تناول حلم املشاركة 
اىل  وامتد  باملركز،  اخلبري  عقل،  د.زياد  الزميل  مع  النقاش  عن  نتج  الذى  التساؤل  وهو  املونديال،  ىف 
أمهية معاجلة موضوع املونديال من منظور االهتامم بالسياسات العامة، وباعتباره مناسبة يتمحور حوهلا 
بام  املشاركة  من  االستفادة  أوجه  نعظم  وأن  القائمة  السياسات  تتطور  أن  يمكن  وبالتاىل كيف  اجلامهري، 

خيالف املشاركتني السابقتني )1934، 1990(؟.
ليبق التساؤل: كيف يمكن أن نمتلك سياسة رياضية واضحة قادرة عىل مواجهة االختالالت العميقة 
واملمتدة التى ترتبط بالرياضة، فاالستثامر ىف الرياضة وتوسيع البنية التحتية، واالرتقاء بمنظومة التسويق 
والعمل بجدية نحو تطوير التجربة االحرتافية التى بدأت منذ عام 1990، وتقوية األطر املؤسسية وحتديث 
اللوائح املنظمة، مجيعها خطوات ُيمكن أن متثل حمطة عىل طريق طويل حيتاج إىل اإلرادة والرؤية واجلهد، 
للتعامل مع كرة القدم كصناعة واستثامر وأداة من أدوات القوة الناعمة للدولة املرصية، ومدخل للرتويج 
املونديال، جيب أال يرتبط فقط بحلم الوصول، وحالة حممد  السياحى، وبالتاىل فإن استثامر املشاركة ىف 
صالح، بل بصناعة منظومة متكاملة للرياضة تستوعب الشباب، وتدجمهم ضمن باقى أدوات املجتمع 
والدولة ىف املجال العام، وتنظم تفاعالهتم بعيًدا عن أفكار وتعصب روابط األولرتاس، وتعمق هويتهم 
نتاًجا  وقدوة  كنموذج  بحالة حممد صالح  االرتباط  وليصبح  االغرتاب.  مأزق  وانتامءهم وخترجهم من 

لتلك املنظومة والبيئة الداعمة للمواهب وبناء القدرات، وليس نتاًجا لظروف استثنائية وحاالت فردية.
املتطلبات، جيب تقييم جتربة املشاركة ىف املونديال من منظور استخالص الدروس،  واتساًقا مع تلك 
وأن متثل نتائج التقييم إطار عمل حاكاًم للتخطيط املستقبىل لسياستنا الرياضية ومنظومة تكاملها مع باقى 

السياسات العامة. 

د. أمين السيد عبد الوهاب


