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ُتعد أنامط القيم والسلوك املرتبطة باأللعاب الرياضية جزًءا 
من ثقافة املجتمع. ولكن كرة القدم مُتثل املكون األكرب يف هذه 
الثقافة يف كثري من بلدان العامل، ومن بينها مرص. وثقافة كرة 
القدم، هبذا املعنى، أحد األنساق الثقافية الفرعية يف املجتمع. 
وهي أوسع نطاًقا من ثقافة تشجيع فريق الكرة الذي يؤازره 

كل شخص، ومن الثقافة الرياضية بوجه عام.

لثقافات  الفرعية  األنساق  بني  متبادلة  تأثريات  توجد 
املعنى،  هذا  وفق  القدم،  كرة  ثقافة  تتأثر  ولذا  املجتمعات. 
ولذا  فيها.  تؤثر  مثلام  املجتمعية،  الثقافة  يف  أخرى  بجوانب 
تعاملهم  وكيفية  القدم،  كرة  إىل  الناس  نظرة  دراسة  تكتسب 
معها، أمهية معتربة يف السعي إىل فهم بعض التحوالت التي 
املجتمعات  يف  األمهية  هذه  وتزداد  املجتمع.  ثقافة  يف  حتدث 

التي هتتم نسبة غالبة من سكاهنا بكرة القدم.

الوطنية  املنتخبات  فيها  تشارك  التي  املسابقات  وتوفر 
للبلدان املختلفة، واملباريات التي ختوضها فيها، حقاًل مناسًبا 
هلذه الدراسة، بخالف املسابقات املحلية أو بدرجة أعىل بكثري 
معينة من  لدراسة جوانب  ُمتسع  املحلية  املسابقات  منها. يف 
التشجيع،  بأنامط  تتعلق  التي  تلك  القدم، وخاصة  ثقافة كرة 
املتزايد  االرتفاع  وآثار  املجال،  هذا  يف  التعصب  ومستويات 
الفنيني واألطقم املعاونة هلم،  يف دخول الالعبني، واملديرين 
وخاصة  والسامرسة،  الوسطاء  عن  فضاًل  الكرة،  ومديري 
احلراك  عىل  ثرية،  أو  كبرية  أندية  إىل  تنتمي  التي  الفرق  يف 
االجتامعى، ومن ثم تغري نظرة املجتمع إىل العب الكرة، مثلام 

حدث يف جمال الفن أيًضا.

هي  إذن،  الوطنية،  املنتخبات  فيها  تشارك  التي  املسابقات 
املجتمع  يف  القدم  كرة  ثقافة  حالة  عىل  داللة  األكثر  املقياس 
بمعناها الواسع، والتحوالت التي حتدث فيها من مرحلة إىل 
أخرى. ففي هذه املسابقات، تتجىل النزعة الوطنية للشعوب 
التي هتتم نسبة كبرية من سكاهنا بكرة القدم، كون املنتخبات 
يف  للدولتني  الوطني  النشيد  وُيعزف  دوهلا،  بأسامء  تلعب 
يف  حارًضا  علمهام  ويكون  منتخبني،  بني  مباراة  كل  بداية 
نزعات  تتجىل  كام  منهام.  كاًل  يؤازر  الذي  اجلمهور  أيدي 
وميول وتعبريات عن قيم وأنامط سلوك أخرى يف مباريات 
املنتخبات الوطنية، إىل جانب هذه النزعة. ومن الطبيعي أن 
تكون املشاركة يف املونديال هي األكثر داللة يف هذا املجال، 

لكونه املسابقة األكرب يف العامل عىل اإلطالق.

أواًل: موقع النضال الوطني يف ثقافة كرة القدم

يف  الثقافية  اهلوية  عن  التعبري  أشكال  أحد  القدم  كرة  تعد 
كثري من املجتمعات. وكان ملشاركة مرص يف مونديال إيطاليا 
عام 1934 معنى يتجاوز التنافس يف أكرب املسابقات الرياضية 
بأن نضاهلم  املشاركة شعور املرصيني  تلك  العامل. دعمت  يف 
الوطني ضد االحتالل الربيطاين مل يذهب ُسًد. وأعطت معنى 
الذي  املنقوص،  أو  اجلزئي،  لالستقالل  مسبوًقا  يكن  مل  ربام 
 ،1919 عام  الواسعة  الشعبية  ثورهتم  عقب  عليه  حصلوا 
بموجب ما ُأطلق عليه ترصيح 28 فرباير 1922 الذي أهني 
احلامية الربيطانية التي ُفرضت عىل مرص منذ ديسمرب 1914.

اإلفريقية  للقارتني  ممثلة  املونديال  ذلك  يف  مرص  شاركت 
لالستعامر.  خاضعة  بلداهنام  معظم  كانت  اللتني  واآلسيوية 

مصر واملونديال وثقافة املجتمع
د. وحيد عبد املجيد
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كأس العامل بني الرياضة والسياسة
كان  القارتني.  من  فيه  تشارك  التي  األوىل  الدولة  وكانت 
هذا  يف  الثانية  هي   1934 دورة  وكانت  بدايته.  يف  املونديال 
املونديال الذي بدأ عام 1930. واقترصت املشاركة يف دورته 
 )13( وأمريكية  أوروبية  دول  عىل  األوروجواي  يف  األوىل 
الشاملية،  أمريكا  من  واثنان  أوروبية،  أربع  منها  فقط  دولة 
دون  املسافة  ُبعد  حال  حيث  اجلنوبية(،  أمريكا  من  وسبع 
مثلام  املونديال،  هذا  يف  األوروبية  الدول  من  كثري  مشاركة 
أدى السبب نفسه إىل عدم قدرة معظم دول أمريكا الشاملية 

واجلنوبية عىل املشاركة يف مونديال إيطاليا عام 1934. 
ولذا كانت مشاركة مرص يف مونديال 1934 حدًثا تارخيًيا 
مع  املساواة  قدم  عىل  منتخبها  كان  إذ  شعبها،  إىل  بالنسبة 
أملانيا  مثل  كربى  دول  بعضها  أوروبية  دولة   12 منتخبات 
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فضاًل عن املجر وبلجيكا وهولندا 
ورومانيا  وسويرسا  والنمسا  والسويد  وتشيكوسلوفاكيا 
القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  إىل  انضمت  قد  بريطانيا  تكن  )مل 
حينئذ ألسباب ليس هنا حملها(، إىل جانب الواليات املتحدة 

والربازيل واألرجنتني.
املبكرة  الفرتة  تلك  يف  املرصي  املنتخب  مشاركة  عززت 
جًدا من تاريخ املونديال، إىل جانب هذه الدول، روح النضال 
الوطني الذي كان قد تصاعد جمدًدا منذ عام 1930. وعندما 
شارك املنتخب املرصي يف ذلك املونديال، كان النضال الوطني 
انتهائه  عىل  عام  من  أقل  بعد  بلغها  جديدة  ذروة  من  يقرتب 
مهتمون  وُكتاَّب  مؤرخون،  أفاض  التي   1935 انتفاضة  يف 
تقديم  بريطانيا  عىل  ذلك  وفرض  تفاصيلها.  يف  بالتاريخ، 
بدورها  حتقق  مل  التي   ،1936 معاهدة  يف  جديدة  تنازالت 
االستقالل الكامل )الناجز وفق التعبري الشائع يف ذلك الوقت(، 

ومل تضع بالتايل هناية للنضال الوطني الذي تواصل بعدها.
النضال  أدوات  من  أداة  املرحلة  تلك  يف  القدم  كرة  كانت 
إليها  نظر  هكذا  فقط.  رموزه  من  رمًزا  وليست  الوطني، 
نضااًل وطنًيا  أخرى خاضت  بلدان  كام يف  كثريون يف مرص، 

من أجل التحرر من االستعامر.
أن  السياق  هذا  يف  للتأمل  املثرية  التارخيية  املفارقات  ومن 
الدول املستعِمرة )بكرس امليم(، ويف مقدمتها بريطانيا وفرنسا، 
لعبت الدور األكرب يف إدخال األلعاب الرياضية احلديثة، ويف 
مقدمتها لعبة كرة القدم إىل البلدان اخلاضعة الحتالهلا، فإذ هبا 
تتحول إىل أداة للنضال سعًيا إىل التحرر منها، ورمًزا من رموز 
اهلوية الوطنية التي كان هذا النضال هيدف إىل تعزيزها، مثلام 

كانت هي دافًعا له، يف آن مًعا.

النادي األهيل عام 1907، عىل سبيل املثال،  كان تأسيس 
مرص  بنك  كان  مثلام  املرصية،  الوطنية  عن  الريايض  التعبري 
التعبري املرصيف عنها، ورشكة مرص للغزل والنسيج أحد أهم 
عىل  املطلعون  يعرف  الصناعة.  جمال  يف  عنها  التعبري  أشكال 
)حزب  الوطني  احلزب  قادة  بعض  دور  النادي  هذا  تاريخ 
للشباب  كناد  تأسيسه  يف  فريد(  وحممد  كامل  مصطفى 
الوطنيني يامرسون الرياضة فيه ويقضون بعًضا من أوقاهتم. 
أول  فيه  ُأنشأ  حتى  تأسيسه،  إعالن  عىل  عامان  يمض  ومل 
التي  اللعبة  ملعب لكرة القدم، وتبعه تكوين أول فريق هلذه 
مع  تقريًبا  بالتزامن  فيه،  اجلامعي  الطابع  ذات  األوىل  كانت 

ثالثة ألعاب فردية هي التنس، والبلياردو، واجلمباز. 
وكان حممود خمتار التتش أحد أبرز نجوم فريق كرة القدم 
يف  القديم  ملعبه  عىل  اسمه  ُيطلق  والذي  األهيل،  بالنادي 
يف  شارك  الذي  املرصي  الوطني  املنتخب  قائد  هو  اجلزيرة، 
مونديال 1934. وحظي النادي األهيل برعاية عدد من قادة 
أحدهم  وتوىل  وبعدها،   ،1919 ثورة  قبل  الوطنية  احلركة 
و1922.   1916 عامي  بني  رئاسته  ثروت(  اخلالق  )عبد 
حمًبا  كان  ألنه  زغلول،  سعد  الزعيم  بدعم  النادي  حظي  كام 
رئيًسا  ُعني  ألنه  فقط  وليس  الوطني،  لدوره  ًرا  وُمقدَّ له 
املنصب  ذلك  يف  تعيينه  كان  فقد  األوىل.  العمومية  للجمعية 
الرشيف بصفته ناظًرا للمعارف يف ذلك الوقت الذي سعى فيه 
مؤسسو النادي إىل توطيد العالقة مع نظارة )وزارة( املعارف، 
عىل أساس أن مجع شمل طلبة املدارس العليا وخرجييها كان 

يف مقدمة أهدافهم.
دور  القدم،  لكرة  وفرقها  أخرى،  رياضية  ألندية  وكان 
االحتاد  نادي  وخاصة  القاهرة،  خارج  أمهية  يقل  ال  وطني 
الذي ُأنشأ يف اإلسكندرية عام 1906، وأصبح اسمه االحتاد 
الوطني عام 1908 ُبعيد وفاة الزعيم مصطفى كامل ولفرتة 
بعدها، والنادي املرصي الذي ُأنشأ يف بورسعيد عام 1920 
من  عدد  وسط  مرصي  ناد  أول  وكان   ،1919 ثورة  عقب 

أندية اجلاليات األجنبية يف هذه املحافظة.
التي  الشعوب«  »متدين  فكرة  أن  هنا، يف  املفارقة،  وتكمن 
اسُتخدمت لتربير االستعامر تضمنت استخدام أدوات معينة 
هذه  إحدى  القدم  كرة  وكانت  »التمدين«.  هذا  لتحقيق 
التاريخ  أستاذ  إليجي  بيرت  الربوفيسور  نظرية  وفق  األدوات 
اسُتخدمت  النظرية،  هذه  وحسب  ميتشجان.  جامعة  يف 
فضائل  لالستعامر  اخلاضعة  الشعوب  لتعليم  أداة  القدم  كرة 
الرجل  لـ»رسالة  حتقيًقا  الرأساملية  والقيم  الغربية،  احلضارة 
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عليه  تنطوي  الذي  التنافس  استغالل  جانب  إىل  األبيض«، 
لتفريغ االحتقان املرتتب عىل اخلضوع الحتالل، أو يشء من 

هذا االحتقان، وكذلك ترويج السلع املرتبطة هبذه اللعبة.

عىل  عدة  دالئل  تتوفر  التي  النظرية،  هذه  صحت  وإذا 
سالمتها يف بعض جوانبها عىل األقل، فهذا يعني أن »السحر 
انقلب عىل الساحر« عندما أضافت كرة القدم ُبعًدا جديًدا إىل 
الوطنية، وصارت  باهلوية  املرحلة  تلك  املتصاعد يف  الشعور 

أداة من أدوات التعبري عن هذه اهلوية.

ولذا مل تكن مرص وحدها التي أدت كرة القدم هذا الدور 
تلك  يف  وغريها،  عربية،  أخرى  بلدان  يف  مثله  نجد  إذ  فيها، 
املكون  من  جزًءا  القدم  كرة  تصبح  مل  كام  وبعدها.  املرحلة 
الوطني للثقافة املجتمعية يف البلدان التي خضعت لالحتالل 
بلدان كانت خاضعة  إذ حدث مثل ذلك يف  الربيطاين فقط، 
الحتالل فرنيس كان أشد قسوة ألنه استهدف فرنسة الشعوب 
وتذويب  واجتامعًيا،  وثقافًيا  ُلغوًيا  لسيطرته  أخضعها  التي 
الشعور باهلوية الوطنية، وُتعد اجلزائر من أبرز هذه البلدان. 
فقد قامت جبهة التحرير الوطني فيها بتأسيس أول منتخب 
العبيه  معظم  أن  رغم  وعلمه،  الوطن  اسم  محل  جزائري 
كانوا يلعبون يف فرق كرة قدم فرنسية. فكان الفرنسيون هم 
ثم  أوروبا،  قدم يف  كرة  فرق  استعانة  تقليد  أول من وضعوا 
نجوم  أبرز  منهم  كثري  أصبح  أجانب  بالعبني  كله،  العامل  يف 
اللعبة اليوم، وصار بعضهم أركاًنا ليس فقط يف فرق انتقلوا 
إليها من بالدهم، ولكن يف بعض املنتخبات الوطنية يف دول 

اكتسبوا جنسيتها أيًضا.

وكان جلوء جبهة التحرير الوطني يف اجلزائر إىل استخدام 
ألن  نجاحها،  عوامل  أحد  الوطني  للنضال  أداة  القدم  كرة 
يف  فقط  ليس  وعلمه  الوطن  اسم  محل  كونته  الذي  املنتخب 
الداخل، ولكن أيًضا يف فرنسا، وعىل املستوى الدويل. وكانت 
فرنسيني  ومواطنني  وسياسيني،  مثقفني،  انتباه  بداية  هذه 
احتالل  عليه  انطوى  الذي  اإلجرام  إىل  ضمري  أصحاب 

اجلزائر.

ثانًيا: ازدياد املكونني االقتصادي والديني يف ثقافة كرة القدم

كانت حمورية املكون الوطني يف ثقافة كرة القدم يف مرص، 
املتغرية  باألنامط  لتأثرها  اإلجيابية  اجلوانب  أهم  ومازالت، 
ازدياد  املقابل،  يف  ويبدو،  فيها.  وتأثريها  املجتمعية،  للثقافة 
اجلوانب  أهم  الثقافة  هذه  يف  والديني  االقتصادي  املكونني 

السلبية.

الذي  الكبري  التحول  خارج  مرص  تبقى  أن  ممكًنا  يكن  مل 
جعل كرة القدم صناعة وجتارة ال حدود هلام يف العامل، وأدى 
أدى  الرياضة.  حساب  عىل  فيها  »البيزنس«  أمهية  ازدياد  إىل 
يرتبط  فريق  أو  ناد  إىل  االنتامء  قيمة  تراجع  إىل  التحول  هذا 
الالعب به، وأضعف مقومات التنافس الطبيعي الذي يعتمد 
تكافؤ  قَّوض  أن  بعد  وااللتزام،  واملهارات  القدرات  عىل 
الفرص بني األندية الثرية والفقرية، وبني األندية األكثر ثراًء 

وغريها. 
بمقتضاه  ينتقل  طبيعي  غري  ا  اجتامعيًّ حراًكا  أحدث  كام 
قممه  أعىل  إحدى  إىل  املجتمع  قاع  أسفل  من  طبقًيا  العبون 
يف غضون سنوات قليلة، ملجرد أهنم جييدون اللعب، وجيدون 
فرصة يف أحد األندية الثرية، يف الوقت الذي قد يكون هناك 
إىل  طريًقا  يعرفون  ال  ولكنهم  أفضل،  مهارات  يملكون  من 
أحد هذه األندية. وأسهم هذا النوع من احلراك يف تفاقم حالة 
التفاوت االجتامعي الصارخ الذي تفيد أكثر الدراسات قوة 
توماس  )دراسة  مسبوق  غري  أنه  إىل  وتوثيقها  منهجيتها  يف 
القرن  رأساملية  عن  كتابه  يف   2014 عام  املنشورة  بيكيتي 

الواحد والعرشين(.
أعىل  ببلوغها  النحو  هذا  عىل  القدم  كرة  »بزنسة«  وترتبط 
»املونديال«،  كان  التي  وهي  جتذًرا،  وأكثرها  العوملة  مراحل 
املبكرة.  إرهاصاهتا  أهم  »الفيفا«، أحد  ينظمه  الذي  واالحتاد 
ويثري ذلك سؤااًل عن تأثري هذا املستوى من عوملة كرة القدم 
التأثري  هذا  وألن  املجتمعية.  الثقافة  يف  الوطني  املكون  عىل 
أن  يصح  قصري،  غري  زمني  مدى  عرب  ويرتاكم  ببطء،  حيدث 
يف  العلمي  البحث  »أجندة«  عىل  به  املتعلق  السؤال  يكون 
عىل  ومنها  التأمل،  تستدعي  تطورات  لرصد  املقبلة،  الفرتة 
سبيل املثال تشجيع فرق كرة قدم أجنبية، والتعصب لبعضها 

أحياًنا. 
بعد  مرص،  يف  بوضوح  توسعت  الظاهرة  هذه  أن  ورغم 
تألق الالعب املرصي حممد صالح يف صفوف فريق ليفربول 
اإلنجليزى، فقد بدأت قبل ذلك، حيث ُيالحظ منذ سنوات 
اجتاه أعداد متزايدة من حمبي كرة القدم إىل تشجيع فرق أندية 
برشلونة  فريقي  وخاصة  فيها،  مرصيني  لالعبني  وجود  ال 
ملشجيعهام  رسميتني  غري  رابطتني  تكوين  بل  مدريد،  وريال 
أيًضا. وينطوي هذا التحول عىل ُبعد قد يكون أثره أكرب عىل 
منتخبات  تشجيع  وهو  القدم،  كرة  ثقافة  يف  الوطني  املكون 
عىل  املرصي،  املنتخب  فيها  يشارك  ال  مسابقات  يف  أجنبية 
بعض  آزر  حني   2014 مونديال  يف  لوحظ  الذي  النحو 
مشاهديه يف مرص منتخبات أخرى، وكام سيحدث يف بلدان 
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كأس العامل بني الرياضة والسياسة
عدة ال تشارك منتخباهتا يف مونديال 2018، بعد أن ظهرت 

مقدماته يف مرحلة التصفيات املؤهلة هلذا املونديال.
وإذا كان ازدياد املكون االقتصادي يف كرة القدم، وأثره يف 
ديني  ُمكون  بدأ  فقد  سنوات،  منذ  ظاهًرا  املجتمعية،  ثقافتها 
)أو باألحرى ُينسب إىل الدين( يف الظهور أخرًيا يف ظل التألق 
الولع  اقرتان  املتزايد لالعب حممد صالح. فثمة ما يدل عىل 
يف  يتجىل  الديني  التعصب  من  بيشء  الالعب  هبذا  الشديد 
اعتقاد بعض املولعني به، وربام متنيهم، أن يكون تألقه دافًعا إىل 
انتشار اإلسالم يف بريطانيا وأوروبا. وحفلت مواقع التواصل 
االجتامعي، وخاصة »فيس بوك«، يف األشهر اخلمسة األوىل 
من عام 2018، وحتى كتابة هذه الورقة، بمشاركات تعرب عن 
هذا املعنى. يف إحداها، عىل سبيل املثال، ُأخذت صورة يظهر 
فيها املدير الفني ملنتخب ليفربول يورجن كلوب متحدًثا مع 
صالح، وهو يكاد أن حيتضنه، وكتبت عليها ما يىل: )كلوب: 
وحياة مكة لو كسبنا البطولة دي لنجيب الفريق كله ونيجي 
بمكة،  املقصود  أن  املتابعون  ويعرف  عندكم(.  العيد  نصيل 

هنا، ابنة صالح التي حتمل هذا االسم.
التي تعرب  املشاركات  النوع من  وال يقترص األمر عىل هذا 
بعض  فيها   يفكر   wishful thinking دفينة  أمنيات  عن 
من شاركوا هبا، بل يمتد إىل تقديم »معلومات« عن مواطنني 
أي  ذكر  بدون  صالح،  يف  حًبا  اإلسالم  اعتنقوا  بريطانيني 

مصدر، وبال أي نوع من التوثيق.
أول  ليس  الطريقة أن صالح  يفكرون هبذه  وال يعرف من 
العب مسلم حظي بإعجاب واسع يف بلد أورويب، وتعلق به 
مجهور فريق كبري يف هذا البلد، كان الولع بالالعب اجلزائري 
األصل زين الدين زيدان أكرب، وأوسع نطاًقا ومازال كثري من 
األوروبيني مولعني به كمدير فني أيًضا. محل زيدان كأس العامل 
الوحيدة التي أحرزهتا فرنسا يف تارخيها، وقادها إىل بطولة كأس 
أفضل  لقب  2000عىل  عام  وحصل  أيًضا،  األوروبية  األمم 
العب كرة قدم يف العامل، وليس يف دولة واحدة فقط، ورغم 

هذا كله، مل يتحول أحد إىل اإلسالم إعجاباٍ بسببه. 
ولكن  احلال.  بطبيعة  حممود  أمر  لدينهم  الناس  وحب 
تبشريي  بميل  يقرتن  عندما  وخاصة  مرذول،  له  التعصب 
عىل هذا النحو، وينطوي بالتايل عىل نظرة سلبية إىل أصحاب 
لكي  اإلسالم  اعتناق  عليهم  أن  تصور  أو  األخرى،  األديان 

يصبحوا مؤمنني. ويعني ذلك عدم إدراك أن لكل دين إيامنه، 
عىل  يعتمد  الذي  والنجاح  الدين  بني  خلط  عىل  يدل  مثلام 
املجتمع  يف  الكاملة  املواطنة  مبدأ  إرساء  أمهها  من  مقومات 
املواطنني  لكل  يكون  بحيث  فيه،  الشخص  ينجح  الذي 

حقوق متساوية لتحقيق أنفسهم.

وما نالحظه، هنا، أن هذا امليل إىل »تديني« كرة القدم ليس 
جديًدا متاًما، إذ نجد ما يدل عليه يف مناسبات سابقة. وكان 
أكثرها فجاجة حديث مدير فني سابق للمنتخب املرصي عن 
اإلفريقية  األمم  كأس  مسابقة  عشية  الالعبني  اختيار  معايري 
عام 2010. فبعد أن قال إن السلوك القويم أساس يف اختيار 
اعتباره  حال  يف  عليه  خُيتلف  ال  ما  وهو  املنتخب،  العبي 
واإلمكانات  بالقدرات  املتعلقة  املوضوعية  للمعايري  مكماًل 
الالزمة حلسن األداء، أضاف ما معناه أن هذا السلوك يعني 
لديه أن يكون الالعبون الذين يرتدون قميص املنتخب عىل 

عالقة طيبة برهبم!

ومل يكن بال داللة مرور حديثه ذاك بدون ردود فعل قوية 
ب نفسه حكاًم عىل عالقة الالعبني  إزاء موقف مدير فني نصَّ
برهبم، وحكم عىل كل منهم عىل أساس ديني، ووجه رسالة 
االستغناء  إمكاهنم  أن يف  مفادها  الشباب  إىل  خاطئة ومؤذية 
أن  ينبغي  التي  احلقيقية  املقومات  عن  شكلية  دينية  بطقوس 
أنفسهم، سواء يف مالعب  إىل حتقيق  تتوفر لدهيم يف سعيهم 
كرة القدم، أو غريها جامعات كانت أو مواقع عمل متنوعة.

نبه  قليل  نفر  انتباه  إال  احلد  إىل هذا  توجه خطري  يلفت  مل   
بعضهم إىل مغبته، يف حينه ولكن تنبيههم ذهب أدراج الرياح 
النوع  هذا  من  كبري  خطأ  تصحيح  عليهم  كان  من  يدرك  ومل 
القدم وقد  لكرة  مدى خطره، ويف مقدمتهم االحتاد املرصي 
يف  الديني  املكون  توسع  لقبول  استعداد  عىل  دااًل  هذا  كان 
التطلع  تفسري  يسهم يف  نحو  األكثر شعبية، عىل  اللعبة  ثقافة 

الراهن ألن يكون تألق صالح دافًعا إىل انتشار اإلسالم.

واضح  خلط  من  عليه  ينطوي  وما  نفسه،  التطلع  هذا  أما 
إىل حتديث  احلاجة  دال عىل مدى  فهو  والدين،  الرياضة  بني 
املنظومة املجتمعية-السياسية، والقيم السائدة فيها، لكي ينشأ 
بغض  الرتقي  إىل  الطريق  هو  اجلاد  العمل  أن  عىل  املرصيون 

النظر عن األصل أو اجلنس، أو الدين أو العقيدة.  


