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اضيّ  ّصيذي مزغيشبت مشاهذ من الحياة الٍر
ّ*)بلذًت بوالًت شكيكذة(

*جمال بولبيار

(1) 

**ظيب رحاًل

(2) 

ّمقذمت

الت اإلاذن وسٍالت الحلٌى مً خُث لا  ًىحذ فشق  مشي حْ الفاوخىّظ  مياهُاث واوىظاة،،بين ٍس

ا في  مً اإلاىىلم فُت واإلاخىاحذ ِلى أبىاب اإلاذن ًجّ، مً الجضاةش بلذا مخىاكما خفـى اإلاىاوم اوٍش

الت م بين هزًً واكْ اإلاذًىت، وهزا ٌعخىحب ًِ ا بُّذفيها بذو واكْ اوٍشف ًبدُث  ،مجاٌ اوٍش اوخفٍش

الُت اإلامثلت اوّاإلاين مً خُث اإلاماسظاث.  وألخُاء اوىبري ولمذن جخلاظم اوّذًذ مً الجمُّاث اوٍش

الُ ت اإلاؽاو، هفعها اوتي جىاحهها الجمُّاث اوٍش هىان  ولشي اإلاّضووت، وئرا واهذت في االجضاةٍش

ت بُنهما، فهي كب، و، شخيء   فشوكاث حىهٍش
ّ
الت  لتمخّل الت اإلاإظعاجُت واوٍش بىابْ اوخمُيز بين اوٍش

الاث. و ، أغير اإلاإظعاجُت الت اوىخبت وبلُت اوٍش  بين ما وعمُه ِادة ٍس

الت في اوٍشف، ِلى اوّىغ مً روً،  ذة، فّام، جبذو اوٍش ُّ ُاتها بداوت ح شغبت اوفي بّن خفـى

ش في اوؽباب وذي 
ّ
، باويعبت وهم ؼىال مً لاهخلام ألّنهم وم  هاوهأنّ ، ِلى ألاك، مماسظاتها مخىف

ّ
جمث

الت اوبذهُت مماسظت" أّن  وعُانال ًيبغي . ًىوذوا في اإلايان اوصحُذ فها دوُال مادًا ِلى  ،اوٍش بـى

ىىان هؽاؼخه"في اوىكذ هفعه مدشّ  هي ،وحىدهم هزا اوؽي، مً ّن حعلُي اومىء ِلى ئ. 1ن ولفشد ِو

الت  اضخياوٍش شك وثراء اوٍىاهش لاحخماُِت و في الجضاةش  هى اوخأهُذ ِلى حّّذد اوىاكْ اوٍش تِو  اوشمضٍّ
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  "Scènes de la vie sportive à Sidi Mezghiche, un village de la wilaya de Skikda " 
(1)

 Sociologue (1950-2006), Université de Constantine, chercheur associé au CRASC. 
(2)

 Sociologue, chercheur permanent au CRASC. 
1
 Ehrenberg, A. (1991). Le culte de la performance, Paris, éd. Calmann-Lévy. Voir aussi Alain, Ehrenberg, 

« Aimez-vous les stades ? Architecture de masse et mobilisation », Recherches, n° 43, 1980 ; Actes de la 

recherche, « les enjeux du football », n° 103, juin 1994 ; Autrement, « L’amour foot. Une passion planétaire », 

n° 80. Mai 1986. 
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ت ًخلاظم ألاخالم هفعهاِلى هزا ألاظاط و . جشافلهاوتي   وععى ئلى جىلُذ ما ئرا وان ؼباب اولٍش

اوش ظِعخدذزىن  أم أّنهم ي هجذها ِىذ ؼباب اإلاذناوت واوىمىخاث راتها،
ً
 إلاماسظتهابهم خاـت  ك

 .وابّا خاـا بهم ِليها مفيج

ت وؽباب بلذًت ظُذي مضغِؾ ُّ ت اوُىم ُّ ال ىىا الحُاة اوٍش
ّ
  لاحخماعيمً فهم اإلاِّؾ  2جمى

ا.  ٌ في هزه اوبلذًت اإلافىفت مىىلت داةمت اوّضوت واإلايعُت جىمٍى اضخي مْ  ًمىً اولى أّن جىاحذ هادي ٍس

 مشافله 
ّ
لهف مً اوىاخُت اإلاادًت وال ًمىً وبلذًت مث، ظُذي مضغِؾ أن جممً جمميل اوىلْ ، وهزا ٍى

الُت )هشة اولذم في هزا ت ؤلامياهُاث. ففي  ًإدي ئلى ظُىشة جخّففاث ٍس
ّ
اإلاثاٌ( ِلى أخشي بعبب كل

ذ ؤلا  مث، هزه اضخي ٌؽشف ِلى مياهُاث اإلاادًت اوتي حعمذ بخمٍىاإلاىاوم اوىاةُت ال ًمىً ـس ، هادي ٍس

الاث إلاماسظت هشة اوُذ، حمباص...(، جخّففاث  ت مخّّذدة )مُذان، كاِت مخّّذدة اوٍش ُّ ال بلى، ٍس ِلى ٍو

ت وهلىت اسجياص في مىىلت مهجىسة اإلالّب اوبلذي اوشغم مً و، هزه اوفّىباث،  ا وللٍش مجاال مشهٍض

.  نهاًت و، أظبُى

ت في هزه اوبلذًت  ٍّ وخّبير ًِ ا أو اوّىف خخفاٌ أومْ أوكاث لا جترافم أًام ئحشاء اإلالابالث اوىشو

الُت اإلاسّج مً اظدُاء الجمهىس  اث اوىخاةج اوٍش م هشة اولذم، فاوؽباب اإلاخابْ ولمباٍس لت مً وشف فٍش

الت   اوٍش
ّ
ت ال ًملً ئال ٍّ الت وزوً ظىي ظبُال جذ ال ًو ، ت ولعيانت اولشوٍّ لخّبير ًِ اوهىٍّ واوىشو اوٍش

الُت اإلاخىاحذة فوبلا وألـ، إلاٍاهش اوىالء واوذِم اإلالّذ  هخاج ـىس مً خالٌ ئ ي م ولجمُّاث اوٍش

اإلاماسظاث وجلىم هزه  أو اإلاخىاحذة في بّن كشي اوؽشق الجضاةشي. ،لمذن اوىبري ألاخُاء اوهامؽُت و

ُفت أظاظُت هحُّذ جفّبدُث  ،بٌى  ولُّتأّن ب ُ، اوّالكاث لاحخماُِت اإلاجضأة، وىً ًجب اوخىٍى

الُت  ُت اوىخاةج ووبُّت افي مث، هزه اإلاىاظباث اوشوح اوٍش بغن  ،وزلافت اوىجاح إلاىافعتمشجبىت بىِى

 .ماسظت هشة اولذماوىٍش ًِ اإلاعخىي اوفجي إلا

 من ممارشت كرة القذم في ألاحياء إلى ممارشت كرة القذم بشكل رشمي

الت اوىخبت وأؼياٌ  الت في الجضاةش، ِلى كلتها، اوترهيز ِلى ٍس فملذ اإلايؽىساث اوّلمُت خٌى اوٍش

الُت اوىبري في اإلاذن، في خين جىاظذ أّن وعبت  في اإلاىاوم عيان اومماسظاتها لمً اوىىادي اوٍش

فُت  وهزا ، 3(1998 )خعب ؤلاخفاء اوّام ولعىً واوعيان وعىت مً ظيان الجضاةش %40 جلذس بـاوٍش

اضخي غير اإلاّشوف.ما ًفّعش اهخمام أبدازىا اوُىم ب هزا اوىّق اإلالترح هى هدُجت وبدث  هزا اوىاكْ اوٍش

                                                           

 .بلذًت جابّت والًت ظىُىذة )ؼشق الجضاةش اوّاـمت( 2
وخالٌ اوعىىاث ألاخيرة حّلً ًِ جشاحْ ملحًى في وعب اإلاجاٌ  2008 ألاسكام اإلالذمت مً وشف اوذًىان اوىوجي وإلخفاء في ظىت 3

في" ملاسهت مْ "اإلاجاٌ الحمشي".   جىصَْ اوعيان في "اإلاجاٌ اوٍش
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التبدثي في ئواس مؽشوُ  2004 أواخش مايبذأ  فماء ومجخمْ: كعىىُىت بين اإلااضخي  ،مىظىم: "اوٍش

ت ـغيرة في ، 4"والحالش أسدها و ، 5لجضاةشي ي واوؽشق ؽماٌاووكذ أحشي اوّم، اإلاُذاوي ِلى معخىي كٍش

الت الحلٌى في الجضاةش" ت - 6مً خالوه جدلُ، واكْ "ٍس ُّ ت وغير اإلاإظعاج الت غير اوىخبىٍّ  - باِخباسها ٍس

 . بىاء ِلى مّىُاث اإلاُذاهُت

ت  ُّ ". ولذ ِشف هزا مفىلح سواحا ٌعخىحب هزا اوبدث جلذًم إلادت أوو الت الحلٌى ًِ "ٍس

ا مْ جىّىس وؽاواث "اوفذساوُت ا ،ئِالمُا في فشوعا في"خفـى الت في اوىظي اوٍش وان و  ،وىوىُت ولٍش

تمً وشف اوباخثين في الجغشافُا  - ظخّماٌ ألاوادًيي وهزا اإلافىلحاوهذف مً لا  كُاط دسحت - اوبؽٍش

ت  ، مماسظت هشة اولذم واهدؽاسها في اإلاىاوم الجهٍى
ّ
ت ملاسهجىغ ُّ مخخلفت فملاسبدىا أّما ت. وفم مىهج

ت  ُّ ال -كشاءة ظىظُى جلذًم بغُت، لاحخماُِت واوثلافُتوويىنها حععى ئلى جدلُ، اإلاماسظاث اوٍش

تكشوي  مجاٌلمً خىوها  ربىوىحُتثأه ُّ ت؟ هُف مث،  اهىالكا أظئلت أوو الت في اولٍش : مً ًماسط اوٍش

 ًماسظها؟ وأًً ًماسظها؟

زالزت فّشق بين هئلى ؼّبُتها في الجضاةش، وهىا ِلُىا أن في هزا اوبدث جشهيزها ِلى هشة اولذم ٌّىد 

اضخي وهي:ماسظتها أؼياٌ إلا ، هشة اولذم  لمً الحل، اوٍش هشة اولذم اإلاإظعاجُت، هشة اولذم في اوؽاُس

 اإلاماسظت لمً الجمُّاث.

ّ  

                                                           

جدذ ئؼشاف بىوبُاس  2005 حىان-2003 لاحخماُِت واوثلافُت حاهفي ألاهثروبىوىحُامؽشوُ بدث مسج، في مشهض اوبدث في  4

الت واوؽباب في ظُذي مضغِؾ".   حماٌ، أحشي سخاً، وُب لمىه بدثه خٌى : "اوٍش
الُت اإلاهمؽتهزه ألا خٌى  5 ت و  ماهً اوٍش  اولشوٍت(، أهٍش:)الحمٍش

Boulebier, D. (1999). « Le foot, l’urbain et la démocratie », Revue Insaniyat n° 8, Mai-Août, et Boulebier, 

Djamel, « Le stade et la question urbaine à Constantine : positions de recherche », communication à la rencontre 

nationale du 13 novembre 2005 sur La ville et les transformations contemporaines. Problèmes et solutions, 

organisée par le laboratoire L’homme et la ville et le département de sociologie et de démographie de 

l’Université Mentouri de Constantine . 

اضخي إلاىوىدًت الخىؿ )والًت حُج،(، أظغ في ظ خ اوٍش ذة ًىمُت هاولت باولغت  1984ىت هزوً اوخاٍس بىاء ِلى حغىُت ئِالمُت لجٍش

م حُ، ظُذي ظاوم بىالًت ِىابت اوتي جمىً مً اوفّىد ئلى اإلاشجبت ألاولى م ،2004 دٌعمبر 15 اوّشبُت "ألاًام" في دلُا بّذ أو فٍش

ا بّذ مؽاسهخه في اوذوس  أسبْ ظىىاث مً اإلاىافعت ت اوىالةُت، خفـى مً نهاةُاث هأط الجضاةش مىظم  32 لمً اإلاجمِى

م )اوُىم ،2004/2005 م ؼّاس "صوالي وفد،" هىُى مً ألاظاوُب اوذفاُ ِلى ؼشف اوفٍش  (.2005 حاهفي 04 أًً سفْ سةِغ اوفٍش
6
 Gillon, P. Grosjean, F., Marchiset, V. (1999), La pratique du football en Franche-Comté : un football des 

champs et un football des villes ? IMAGES de Franche Comté, n°20. 
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اضيت الصؤال الهام حوّلّو 7شيذي مزغيش، عناصر مونوغرافيت ّاملرافق الٍر

جلْ هزه اوبلذًت . 2هم 94.5 وجلذس معاختها بدىالي ،وىالًت ظىُىذة 8مضغِؾجيخيي بلذًت ظُذي 

 اوىابْ اوضساعي واوخجاسي، وجخمّيز اإلاىىلت بىثافت خذاةلها وصساِتها ولخمشواث ئكلُم ريلمً 

ت ومىً ً. وم والحبىب اإلاخخلفت ا وللٍش ْ اوفىاُِت اوىبري، فهي ال جمّم خٌٍى الظخفادة مً اإلاؽاَس

 . مدذود مً اوّّماٌ اإلاىخجين ولبماِت اإلاعتهلىت مدلُا اِذداوتي ججمْ  اوىسؼاثظىي بّن 

 ٍخىاحذ مً بُنهمو فشدا،  3664 في بلذًت ظُذي مضغِؾ بـ اوفئت اوىاؼىت اكخفادًاًلذس حّذاد 

كىاعي ، بِىما ًخىصُ اوباكىن ِلى  اوزي ٌغلب ِلُه اوىابْ اإلاىظيي اعيِامال في اولىاُ اوضس  754

 لذًت وعبت مشجفّت مً اوبىاوت جىاهضِامال، هما حّشف اوب 2910ـاوفىاِت والخذماث بخّذاد ًلذس ب

أّما باويعبت ولمشافم اوّمىمُت فهي ، (1998 )خعب ئخفاةُاث مً وعبت اوفئت اوىاؼىت مدلُا 30%

 
ّ
 غُابشق غير اإلاّّبذة، هما وسج، ئّما غير مىحىدة أو غير مجّهضة، والحاٌ هفعه ًىىبم ِلى مٍّم اوى

ؼشهت اوىهشباء واوغاص مث، ملّش اوؽشوت واوبىىن و ِلى جشاب هزه اوبلذًت بّن اإلالّشاث ألاظاظُت 

ُف ًذفْ شغم مً أهمُتها في الحُاة اوُىمُت ولمىاوً بهزه اإلاىىاو)ظىهلغاص( ِلى  لت. هزا اوخـى

ا ئرا واهذ وعبت اوؽباب واإلاشاهلين  ًِولدعاٌؤ  ت خفـى الُت اومشوسٍّ واكْ اإلاشافم اوّمىمُت اوٍش

 .9مً ظاهىت اوبلذًت %79.33 في اوبلذًت جلاسب

ّب 
ّ
 ىً أن هدفيها فيِلى معخىي جشاب اوبلذًت، بدُث ًمجلّ، اوفماءاث اإلاهُأة وخيىن أماهً ول

الت هماٌ ألاحعام كاِخين أو زالر  جابّت وذاس اوؽباب 2م 60 بمعاخت جلذس بـ كاِت ـغيرةو  وٍش

باث الخاـت بحعخّم، و  الُت هيولخذٍس وملّب جشابي وىشة  ،يوىشاحوا واويىوغفى الجُذو :عخت أـىاف ٍس

ت )أواخش الخمعِىاث  -دون مذسحاثمً -اولذم  وملّب ، 10اولشن اإلااضخي(مً ٌّىد ولحلبت لاظخّماٍس

                                                           

ت هىحه اولاسب والواُل ِلى مزهشة اإلااحِعخير وـ: سخاً، وُب،  لاواُل ِلى مً أح، 7 ت الجضاةٍش ِم، مىىغشافي مّمم وهزه اولٍش

ين)  .2005 حامّت مىخىسي، كعىىُىت، (ملاسبت أهثروبىوىحُت وىاكْ اإلاماسظاث لاحخماُِت ِىذ اوؽباب اوبىاوين الجضاةٍش
خُت الج 8 ٌ في ؼي، أظاوير، فدعب مشحُّت جأظِغ هزه اإلاشاهض ؤلاوعاهُت غير مّشوفت وجإو  جبلى ة، ُذهٍشا وىلق اوبدىر اوخاٍس

مفىفى )مً اإلاجاهذًً اولذامى( ظُذي مضغِؾ شخفُت مخّلمت مً أـ، بشبشي حاء مً باجىت وأكام باإلاىىلت. وهٍشا وّلمه 

اِترافا بما اهجضه جّم اجخار كبره حامّا وهم ؼُْ حثماهه في ملبرة اإلاىىلت، و  ظيان اإلاىىلت ِالمت وؼُخا وهم. وبّذ وفاجهحّله 

 وخم، بزوً اظمه "ظُذي مضغِؾ" وبلُذ هزه اودعمُت ختى وكخىا الحالي.
ت ألاك، مً 9  ظىت. 40 هزه ؤلاخفاةُاث جخق اوفئت اوّمٍش

الُت هزه اوىلُّت هفعها خاـت  10 في اإلادُي اولشوي، سغم و، اإلابادساث اوتي اجخزث في ئواس جصحُذ كاهىن اوتربُت اوبذهُت واوٍش

الُت راث "وب 1977 في ُت"ُواوتي جلذم ولخٍشىت اوىوىُت ولميؽئاث ٍس الاث و 24) ّت هِى كاِت مخّذدة  63 ملّب مخّذد اوٍش

الاث جخمشهض في اوؽماٌ في ظىىاث اوثماهِىاث زه ؤلامياهُاث وم حّذ جىفي وعذ خاحت اإلاىاوىىن اإلاتزاًذة في هزا (. ه1980 اوٍش

ق اإلاعافاث مْ والًاث الجىىب وىً روًاإلاُذان. 
ّ
لل ًُ ٌى ئلى حؽبًُ حُذ  اضخي اوـى الح اوٍش  ولذ وان اوهذف اوشةِغ ولاهىن لـا

اإلاالي اويعبي اوزي حّشفه اوذووت ولاهدشافاث اوتي  ًمىً ولخدّعً. 1980 أِاكخه ألاصمت اإلااوُت و لاكخفادًت اوتي ِشفتها الجضاةش نهاًت

الت أن جذفّه اوتراحْ ًِ جلً اوخغيراث اوتي اظُخدذزذ نهاًت اوعىت اإلازوىسة أِاله.  ٌّشفها كىاُ اوٍش
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الاث ومالةمت إلاث، غير أسلُت  رو  وىشة اوُذ غشفت جبذً، اإلاالبغ و في غُابهزا اوىُى مً اوٍش

ت، وئن وحذث فهي بُّذة ًِ اإلاّاًير و ذسحاث. اإلاو  ُّ ال ت اوٍش ُّ ف فلشا في اوبجى اوخدخ َّىغ هزا اوـى

الت. ت إلاث، هزا اوىُى مً اوٍش  اومشوٍس

ب اوهامت جخىاحذمً حهت أخشي،  ت اإلاخّففت  اإلااِل خاسج اإلاجاٌ  وهزه ألاوؽىتولمماسظت الجىاٍس

ا اإلاخمذسظين منهم. مً هىا هدعاءٌ ًِ  ،اوؽبابًِ  وبُّذةاوعياوي  ىىم اوزي ًدىم اإلاخفـى

الُت:هزه ااوخىصَْ الجغشافي و ت  إلاشافم اوٍش اإلادّذداث اوعىظُىوىحُت زل، فه، هى حّبير ًِ اظخمشاٍس

مً أح، ئبّاد أماهً ِشك ألاحعام اوزوىسٍت  اوععياإلادلُت واوتي جفشك، وفم ألاخالق اوعاةذة، 

ت أم أّن  ؟ًِ اويعُج اوّمشاوي - خىلّباث الجذًذة ولمماسظاث اوبذهُتاوتي جخىافم مْ اإلا - اوّاسٍّ

خباسها مفذسا ولفىضخىى جىاحذها خاسحه ٌّ اج  ؤلازاسةو د ببعاوت اِل وولخجّشد مً اإلاالبغ ومفذسا وإلِص

 ؟   ِذم اوخدّمش مٍهشا مً مٍاهش  باِخباسه اوفىحي

الُت وألاوّاب مً خالٌ ،اويّ، ٌععى في أن ٌعدثمش اوؽباب واوفماءاث اوؽاُس  ،اإلاماسظاث اوٍش

ت ما بلي مً  بدثا ًِاوّامت  ِض ً اإلاجاٌ اوىٍام لاحخماعي اولشوي. مث، هزا اوؽيسواظب ِص
ّ
، وخمل

ت اوتي ًاوؽباب اولشوي مً وشف  ُّ ت ِلى اوفشل ُّ ذ مً اوؽِش ماسظاث غير إلاحّىي وهزه امفي اإلاٍض

 ً
ّ
في. وفي اوىاكْ، حّخبر أؼياٌ جمل ت في اوىظي الحمشي أو في اوىظي اوٍش ُّ ُفت ئدماح اإلاإظعاجُت ٌو

واهذ ؼىاُس اإلاذًىت ، 20 اوفماءاث اوّامت كذًمت في الجضاةش، ففي كعىىُىت مثال، ومىز بذاًت اولشن 

 ُّ الُت اإلاذسظ مى)خاوُا ظُذي ِبذ هللا حعّج باوطجُج اوفادس ًِ ألاوّاب اوٍش ت، فؽاُس دان ٍس

ًخخلي فيها  (agoras) ئلى خللاث نخدّىال ًاواهحىان(  19 وههج اوؽشق وؼاُس فشوعا )ؼاُسبىهشوم( 

ت مْ سماة الحجاسة  ًّ بى اوىشة الحذًذ بي اوىشة اولذمو اِل ذة اِل   4و 3 لاظخلالٌ ًىمي )حٍش

، الُت حذًذة، ميزاتها ألاظاظُت (1906 أفٍش أّنها ، فاوّذًذ مً اإلاخغّيراث حؽير ئلى اهدؽاس أوّاب ٍس

الُت بهزه  جٍهش  .11""اوّىف اإلاعُىش ِلُهأحىاء ٌعىدها اولهى و لمً ،في اوهىاء اوىلم جماسط اوٍش

لت في اإلاجخمْ  الُت وفم همياوىٍش ت خشهمْ رافم تجمْ روً ووىنها  ،ال حعُىش ِلُه اوخىٍُماث اوٍش

م اوو ه، زلافت حذًذة ولجعذ وولخمثالث خىو اوتي شمىص الجذًذة وألوبعت ٍمىً كشاءتها ًىمُا ًِ وٍش

الُمٍهش اوؽباب و مٍهش ِلى ر يعىح  ن واوتي جداوي ما هى مىحىد ِلى اإلاعخىي اوّاويي.ياوٍش

لى ِىغ ما ًمىً أن هخفّىسه،  الُت في اوفماء اولشوي، ِو وىّىه أمش مّّلذ ئّن دساظت اإلاماسظت اوٍش

ت في اوىظي الحمشي. ولذ سهضها اهخمامىا ِلى زالز ُّ ال  تهام ولشوسي مثلما هى خاٌ اإلاماسظاث اوٍش

اضخي في الجضاةش  12أهىاُ مً مماسظت هشة اولذم، وظىداٌو مً خالوها فهم ظيروسة اإلاجاٌ اوٍش

                                                           

11
 Voir Elias, N. et Dunning, E. (1994). Sport et civilisation, la violence maîtrisée. Paris : Fayard. 

12
 Cf. Faure, J.-M., et Suaud, Ch. (1999). Le football professionnel à la française. Paris : PUF. 
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 بملاسبت كىىاثوهزا ما ٌعمذ ، ااوتي جيخج ِنه خاالث ِذم اإلاعاواة لاحخماُِتو  13جىاكماجهو 

سها بّن اوؽباب في ظُذي مضغِؾ لمً اإلاىٍىمت لاحخماُِت اوتي ًىىّ لاظخلالوُت واوخمىين 

 اوتي ٌِّؽىن فيها.

ـــت للنجاح إلى صناعت ًومياكرة القذم الحقول: من صور اجتم اضت في اعي  ث الٍر

ّالشارع 

الت الحلٌى ألاهثر اظخلىابا  ، ووىً ًِ أي هُى هشوي بال مىاُص ولؽبابحّخبر هشة اولذم ٍس

الت،  إلاخخلف أؼياوها اوباسصة ولُّان،هخدذر في هزا اوبدث؟ فــمً خالٌ مالخٍخىا  جٍهش وىا هزه اوٍش

ت.ئِادة ئهخاج ولخفاوجاث اإلايّىه ؼي،في لمً اوعُاق اإلادلي،  ت الجضاةشٍّ ُّ ال ووفهم هزا  ت ولمىٍىمت اوٍش

الر همارج ظىظُىزلافُت إلاماسظت هشة اولذم و"اظتهالهها" في ظُذي اوىاكْ اإلاّّلذ، ظيىىلم مً ز

 مضغِؾ.

 هشة اولذم لمً ظُاق  اوىمىرج ألاٌو واوثاوي هما ؼىالن مً مماسظت
ّ
خالْ ولمشاكبت م أو مىٍ

شة و اإلاإظعاجُت و/أو ظُاظُت، 
ّ
ت جبّا وألهذاف اإلاعى ت اإلافىِى ٍّ ت اوفشحت اوىشو ُّ ٍدباًىان مً خُث هِى

الُت وخعب جىكُذ ئحشاء اإلاىافعاث. في اوخٍاه  شاث اوٍش

-  ٌ اث  فترةاوتي جلام مـــا بين ألاخُاء اولذم هشة  ، هى دوسةاوىمىرج ألاّو ئخُاء اوزهٍش

ت  ُّ الُت ججمْ بين اوترفُه اإلاترافلت مْ ولىط اخخفاوُتو اوىوى ، وهزه اوخٍاهشاث اوٍش

خ مدّذد.  لاخخفالي وجفُّ، اوؽّىس اوىوجي في جاٍس

ت  اوىمىرج اوثاوي فهى أّما  - م اإلادلي وللٍش اث اوتي ًجشيها اوفٍش "لاجداد  اإلاعيىاإلاباٍس

اضخي وعُذي مضغِؾ"،  اضخي مدّذد اوٍش الُت جلام جبّا وخىكُذ ٍس وهزه اوخٍاهشاث اوٍش

هزا اإلاؽهذ  ومً ميزاتها ألاظاظُت اوذًمىمت )اهخشاهوجبّا وّاداث وجلاوُذ خاـت بها، 

اضخي لمً سصهامت ظىٍى ت مبرمجت مً وشف اوشابىت( ولاوتزام اإلاعخمش إلاخخلف اوٍش

بهزا اويؽاه  اإلايىهت وليعُج لاحخماعي اولشوي الجماِاث لاحخماُِت اوزوىسٍت

اضخي  .اوٍش

"ا - الت اوؽاُس  اوتي ًخدذر ِنها ماسؼيزي حُ، 14وىمىرج اوثاوث معخيبي مً فىشة "ٍس

Marchiset Gilles Vieille ،اإلايان مشحّا ًِ هُى آخش مً اإلاماسظت ث جمث، حعمُت ُبد

                                                           

الت اإلاالهمت(. هزا ماًمىً أ 13 م اوىاحّت )خاـت في ما ًخق ٍس ف ًِ وٍش حّ، ِلى معخىي  ن هٍُف أن هزا اوهُي، ال ًٌى

 .اوخىمُتٍبذو مّها جأخش وعبت كلُلت و  جبذو  اولشي اوفغيرة ؤلامياهُاث
14

 Vieille Gilles Marchiset, Sports de rue et pouvoirs sportifs : conflits et changements dans l’espace local. 

Presses Universitaires franc-comtoises 2003. 
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ت ٍّ جُأط" ، وهىا هخدذر ًِوحّبيرا ِنها اوىشو  حي في بلذًت ظُذي مضغِؾ ٌعيى "ٍو

WJS ،م هشة اولذم "زه وه اضخي وعىُىذة".حعمُت جشمض ئلى فٍش  اوىداد اوٍش

اض ي 2002جوليت  5في شيذي مزغيش ليوم  دورة كرة القذم : شكل من أشكال التنشيط الٍر

تفي  ّالقٍر

الُت  لاخخفاالثجمث،  ت باويعبت ولّذًذ مً اوؽباب اإلاىخمين ولجمُّاث اوٍش ُّ ت اوعُاظ ُّ اوشظم

ت ولٍهىس  )سظمُت أو غير سظمُت( مت  فـش
ّ
أمام أهاويهم وفسحت وّشك مهاساتهم، فذوسة هشة اولذم اإلاىٍ

ت وخأوير لاخخُاحاث في  2004حىوُت  5 ًىم ولخّبير ًِ لاوؽغاالث ظُذي مضغِؾ ًمىً أن حّّذ فـش

اضخي" اوزي ًمىً اِخباسه ـفاوزي ججزبه هشة اولذم، ِىذ فئت اوؽباب  ِلى  ااحخماُِ بىاء" الحذر اوٍش

ت   ًمىً أن ًلذم وىا اوّذًذ مً اوذسوط. معخىي اولٍش

ؼشوه  2004 ماي 30 ًىم وعُذي مضغِؾ اوزي اوّلذ ِلى معخىي داس اوؽبابلاحخماُ  ِشك

ث روً سابىت دهما خّذ  ،ىشوٍت اإلافادفت والخخفاٌ بُّذ لاظخلالٌ اوىوجياوذوسة اواإلاؽاسهت في 

الاث الت ولجمُْ اوتي ً اوٍش ت واوٍش ذ اوشابىت ِلى ومً بين ما ، 15شأظها بىوادوم سؼُذالجىاٍس خـش

  بلُمتلاهخشاه في اوذوسة جُت: جدذًذ جياوُف هزهش اوىلاه آلااؼتراوه 

ب 200 ًّ ألادوى ولمؽاسهت بـ ،دج واِل هزه اوذوسة و ُتخىٍُماوؽشوه او مثلذظىت.  30 وجدذًذ اوع

ت 16ؼبابّذد هبير مً وكفاء ؼىال مً أؼياٌ ؤلااوىشوٍت  ًّ ألاك، مً  - اولٍش  ِّما هى مدّذدروي اوع

لالٌ اإلاضدوحت مىاظبت والخخفاٌ بُّذ لاظخ اإلاىاظبتهزه  مً اإلاؽاسهت ِلى اوشغم مً أّن  - اظلف

 . اوذوسة جىٍُمبمعإولي داس اوؽباب ئلى لاوسحاب مً وهزه اوىلُّت دفّذ  واوؽباب في اوُىم هفعه.

مث، هزه اإلاّاًير لاكفاةُت غير واكُّت في مٍّم ألاخُان ًِ ظىء مّشفت واملت بفئت اوؽباب  حّّبر 

الت ولجمُْ  ت اإلاؽشفت ِلى فذساوُت اوٍش ًّ ٌّ ِلى حه، معإولي لاجداد خعب أِماسهم، وهزا كذ ًذ

ت اوفادسة ًِ اوذًىان اوىوجي وإلخفاء خٌى وعب او ُّ ت باإلخفاةُاث اوشظم الت الجىاٍس ؽباب واوٍش

 وجىصَّهم اوّمشي. 

الهاث ألاولى ِلى معخىي داس اوؽباب وفي بّن ألاخُاء، بذأث  ةبّذ مشوس ِؽش  أًام مً وؽش ؤلِا

م مً جخجلى هزه اوذوسة جىٍُم فؽ، بىادس  ا بّذ ما واحه بّن اوؽباب مؽي، حمْ فٍش خفـى
                                                           

ت 15 الُا مشحُّا وؽباب كٍش اضخي، هى أخذ أكاسب بىوادوم خفَُ اوذي ًمث، وحها ٍس م ومشاظ، صحفي ٍس
ّ
ظُذي مضغِؾ  مّل

اضخي  لاحخماعي ت مً خالٌ اوفٍشم هٍشا إلاعاسه اوٍش ا ِىذما ئوخدلذ بىشة اولذم اوُىخبٍى . ِشفذ هزه اوصخفُت اوىىس خفـى

اضخي ظىىاث  الح اوٍش مث، أخذ ُمخشحاث لـا ًُ م ِوفاق اوُل،، فهزا ألاخير وان  م  ،1980اوٍّش وكذ ظاهم بؽي، واضح هزا اوفٍش

.في ئبشاص هزا اوىحه اوش  الت الحلٌى  ٍاضخي اولادم مً ٍس
ًفلذ مفهىم اوؽباب ُبّذه ؤلاحشاتي ِىذما ًخّم ملاسبخه اهىالكا مً اوفئاث لاحخماُِت اإلاخخلفت، وما اظخّماوىا وه في هزا  16

 مً أح، حعهُ، اولشاءة.
ّ
 اوىق في ؼيله اوّفىسي ئال
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 ًّ ــب اإلاؽاسهت اوالِبين بعبب ِام، جدذًذ ِخبت اوع فه ظىت  30 ـ هزا اوىلْ دفْ أدوى.  اخذبـى

ُاغت ملشّ اوشابىت  الن ـو ؽش في اوفترة اإلامخذة ما بين س ئلى حّذً، ؤلِا
ُ
ن خّف  حىان واوزي 16و 13 آخش و

ًّ اإلاؽاسهت ئلى خذ أدوى ِىذ ِخبت ً مً  25 ظ
ّ
 فشق ولمؽاسهت.  10 حسجُ،ظىت، وهزا اولشاس مى

ت   احىان، واكترح وزوً بشهامج 23و 21 ولاءاث حشث ما بينأزىاء اوّلاد ظلعلت جّم سحب اولِش

خين، جدخىي و، منه ا مولمىافعت في خمىس سؤظاء اوفشق اإلاؽاسهت، وكذ جّم جىصَْ اإلاؽاسهين ِلى مجمِى

شة، ًليها دوس اكفاتي مباؼش وخيىن اإلالابلت  تخمعِلى 
ّ
فشق، وجلام اإلاىافعت في ؼي، بىىوت مفغ

لُت، مْ اوّلم أّن  5 اونهاةُت مفادفت وُىم  .17أًام ةفترة هزه اإلاىافعت كذ خّذدث بّؽش  حٍى

نماط املمارشت أ اث وقفأنماط جنظيم الذورة: من سحر النمورج التنافس ي إلى حرٍّ 

ّالرشميت

ادة ًِ اولاهىن اوذاخلي ولذوسة اوزي وّصُ ِلى سؤظاء اوفشق، ًجب اوخزهير أّن ؼي، اإلاباساة كذ  ٍص

اث ِلى معخىي هفف ملّب هشة خّذد في ؼىوين مً هفف ظاِت وي، منهما، بدُث  جلام اإلاباٍس

بين بما في روً خاسط اإلاشمى )مشمى اإلاباساة اإلاخخاس هى مشمى  م مخيىن مً زماهُت اِل اولذم فلي، بفٍش

ت. يهشة اوُذ(، وهزا اوخىٍُم ٌّىغ باو ت في هزه اولٍش ُّ ال ت اوٍش ُّ  عبت وىا فلش ئمياهُاث اوبجى اوخدخ

ت  ُّ ت اإلاىخٍشة مً وشف و، مؽاسن في اوذوسة اوىشوٍت اإلاىٍمت وبُّذا ًِ اوىخاةج اوخلى ُّ ال واوٍش

ًِ وىن مث، هزه اوذوساث باميانها جيؽُي أًما وبُّذا ، 2004 بمىاظبت ُِذ لاظخلالٌ وعىت

وجفُّ، اوشابي لاحخماعي اإلانهً بفّ، ألاصمت لاحخماُِت وبفّ، اوخّمير  خمُمُت اوّالكاث لاحخماُِت

الُت، ولشي اوزي حؽهذه هزه ا فاّن هزه اإلاىافعت هؽفذ ًِ ِذم ، ِلى ألاك، فترة اإلاىافعت اوٍش

م اويعبي في لذسة اإلام
ّ
مين ِلى اوخدى

ّ
هما هؽفذ في اوىكذ هفعه أّن  ت،جىٍُم اوللاءاث اوىشوٍّ ىٍ

ت اإلاىحىدة ما بين ألاخُاء. ًّ  اوّىف ًمث، همىا ولخّبير ًِ اوىذ

                                                           

الُت بمبادسة  17 تهذف ئلى ئخشاج ؼٍشي وزاةلي ئزىىغشافي خٌى دوسة هشة كام اوباخث وُب سخاً، أزىاء هزه اإلاىاظبت اوٍش

لُت 05 اولذم اإلاىافلت وـ ً في هزا اإلاجاٌ. ولذ واهذ أهذاف اإلاىخٍشة  2004 حٍى في ظُذي مضغِؾ مً دون أن ًيىن وه جيٍى

لف أخُاء مً هزا اوّم، حمْ اإلاّلىماث خٌى مماسظاث اوؽباب أزىاء هزه اوذوسة اإلاىافلت ولمىاحهت اوعلمُت بين مخخ

ا أّنها جلترح  ت خفـى ُّ ال ت، هما واهذ اوغاًت أًما اوىكىف ِلى أؼياٌ اوفشحت اإلافاخبت وخىٍُم هزه اوذوساث اوٍش اولٍش

مت خٌى اوّالكت بين مخخلف اوؽباب خعب اهخمائهم وألخُاء.  ُّ  ِلُىا مّلىماث ك

اث، خىاباث مخخلف اوفاِلين واإلاعاهمين في اإلاماسظاث، أوكاث اإلاولذ ظعى اوباخث مً خالٌ هزه اإلابادسة ئلى حسجُ،  باٍس

لت باودؽٍشي 
ّ
ذم اوذساًت بخلىُاث اوترهُب اإلاخّل ـىاِت اوفشحت، ووىً ألظباب جلىُت مشجبىت بغُاب اوىق اوعِىماجىغشافي ِو

ذة ًمىً  ُّ ت. حّخبر هزه اإلابادس ججشبت ح أن ًخّم اولجىء ئويها اوىزاةلي  ؤلازىىغشافي وم هخمىً مً اظخغالٌ و، اإلاّىُاث اإلاجمِى

ْ معخلبلُت.   في مؽاَس
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ذ بين حي "بىخادوم بؽير" وحي "ألام،" جأخشا بفّ، ِذم فمثال، ِشفذ اإلاباساة ألاولى اوتي حمّ

ُف"في اهخماٌ ِىاـش أخذ وشفي اإلالابلت، أّما   WJS)) اإلاباساة اوثاهُت اوتي حمّذ بين حي "ِالٌ بلـى

م اوحي ألاٌو اوفاةض  ئلى  بهذف وففش بىٍيره حي "اولبُت" فلذ أدي مىذ بىاكت خمشاء وّىفش مً فٍش

ش أًما  كشاس اوخدىُم، هما ِذم سلا اوالِب اإلالصخى ًِ بشوص مٍاهش اوّىف هدُجت
ّ
ًمىً أن هزه

ىوي إلاباساة اوباحشاء ملابلت في جىكُذ أك، مّما هى مذّون في اولاهىن اوذاخلي ولذوسة بعبب اوىل،  خلفٍض

جذِى ئلى اوتي مث، هزه اإلاماسظاث و  د،45و ظا19 هفف نهاتي هأط أوسوبا ِلى اإلاباؼش في جىكُذ

الُين اإلاىاظباجُين.  جىؽف ًِ حاهب "اوطحً"  مً اإلاخُاٌ وذي هإالء اوٍش

ئّن اظدثماس ؼباب ظُذي مضغِؾ ألوكاتهم في مخابّت اإلاىافعاث ألاحىبُت، واوتي جخجلى هخاةجه 

اضخي ألاوسوبي، حّلً ًِ اوّالكت الجذًذة بين اإلاجخمْ  ألاووُت في مداواة أؼياٌ اوخّبير واودصجُْ اوٍش

 .  18لخاسجياإلادلي واوّاوم ا

اضاث املؤشصاجيت، مصذر من مصادر  كرة القذم والصور الاجتماعيت للنجاح: الٍر
اضيت الكبرّى ن النوادي الٍر ّجمٍو

خيت لولوج كرة القذم في شيذي مزغيش 19ّبعض العناصر التاٍر

ت ت ولفترة لاظخّماٍس م اإلاؽهىس باولٍش خ وؽأة اوفٍش ً  اوتي ًشحْ جاٍس اوّذًذ مً اوفشق في ِشفذ جيٍى

هٍام اإلاىافعت ظابلا جىٍُم اوذوساث اوتي  اسجىض وبّن "ألاهالي" لمىه. جىاحذا هشة اولذم ؼهذث 

ت واهذ ججمّهم مْ فشق اولشي اإلاجاوسة. فلذ  م ظُذي مضغِؾ، اوتي واهذ مجشد كٍش ـغيرة هافغ فٍش

م بلذًت مجاص دؼِؾ، وهٍشا والهخفاك اإلاخمث، في ووِعذ بلذًت، هٍيره  ذًمىغشافي وخىاحذ اوفٍش

م هشة اولذم. اإلاجاٌاوّىفش ألاوسوبي في  ب اودسجُ، اوشظيي وفٍش ُّ ـَ  اولشوي 

 ؼبابخاـت وذي فئت  ،جىّظّا ، ِشف هزا اوؽي، مً اإلاماسظتوبّذ لاظخلالٌ
ّ
مىا ، وكذ هٍ

ت اوّذًذ مً اوفشق جى ألاخُاء. فشق خخلف للاءاث مْ ماواوّذًذ مً بأهفعهم  اوتي جيؽي حذ باولٍش

م منها هزهش بؽي، غير سظيي  م اوؽهذاء"، "فٍش م "وىس بىخادوم"، "فٍش م "وىس بىساط"، فٍش :  فٍش

م لي "وىس بىساط" فهي:مّيزة مً اولاةمت ظاوفت اوزهش اإلاأّما اوفشق  ،"WJS الخىبُت" و"فٍش  "وىس و فٍش

تهائها في مٍّم ألاخُان في مً اوللاءاث ألاهثر ئزاسة باوىٍش اله للاء بُنهما ٌّّذ اووان ، بدُث بىخادوم"

متٍلين وهٍشا وشفن اوفش  ِىُفؼي،   . لهٍض

                                                           

18
 Erhenberg parle du football comme d’une nouvelle vision du monde. Voir également Boulebier, D. (1999), 

« Le foot, l’urbain et la démocratie », Insaniyat n°8, Mai-Août.  
لابلت اوتي  19

ُ
ذ مْ بىظُف خبِب ًىممّىُاث جّم حمّها أزىاء اإلا حٍش

ُ
 50 دكُلت في حي 30و 17 ِلى اوعاِت 2004 حىان 4 أ

 ظىً.
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جيأس خ التوبونيمي ألحذ ألاحياء: الٍو  WJS       كرة القذم والتاٍر

م اوحي اإلاعيى خ فٍش جُأط" ًبذو أن جاٍس اإلاىحىد في بلذًت ظُذي مضغِؾ مشجبي بهزه اإلاشخلت " Sٍو

ت مً اوؽبفي  ًّ ت ِذد ُّ م ظابلا ميّىها مً أكل ، فلذ وان اوفٍش اب روي مماسظت هشة اولذم في اوؽاُس

ً ت اإلاسجلت ختى ووى  اإلاّخبر، خاـُتهم اوذساسخي اوخيٍى ُّ ألاظاظُت ِذم لاخخجاج ًِ اوىخاةج اوعلب

م اإلاىافغ ما بين   أهذاف واملت ملاب، ـفش.  9ئلى  8بلغذ الخاظشة مْـ اوفٍش

م ٌفي   ًوكذ ِشف ِ ،(WJS) وداد ؼباب ظىُىذة عيىاوفترة هفعها، وان في مذًىت ظىُىذة فٍش

م لّف هخاةجه اإلاسّج  لت في اإلاىافعاث اوىشوٍت، ومً هىا حاءث اودعمُت اإلاعخّاسة ولحي هزا اوفٍش

لين. ِلُىا أ ُف هىاًت ًِ حؽابه اوىخاةج اوعلبُت اإلاسجلت مً وشف اوفٍش ن ال اإلاعيى خاوُا ِالٌ بلـى

الت في الجضاةش وجىٍُمها ٌّىد بىا ئلى ظىت خ جأظِغ اوٍش خ اإلاخالصم مْ  1901 هيسخى أّن جاٍس وهزا اوخاٍس

لُه حّخبر اوفترة اويىوىهُاوُت اوفترة ألاولى الٌهىس اولاهىن اوزي ظمذ بخأظِغ  جمُّاث في فشوعا، ِو

اضخي.  ّاوتي أدث ئلى بذاًت ججلي اوخأوير اإلاإظعاحي اوٍش

ت: الاالقذم وبناء الهٍو مأشصت كرة اضيت للقٍر اض ي لصيذي مزغيشت الٍر ّجحاد الٍر

حزبذ هشة اولذم بّذ لاظخلالٌ ؼباب اولشي اوخابّت ولبلذًت، وكذ ظّىا ئلى جىٍُم أهفعهم في 

الت جىامي ٌاهشة مخابّت هخاةج مىافعاث  ؼي، فشق جابّت وألخُاء. شّجْ ئكباوهم اإلاىّظْ ِلى هزه اوٍش

الت اإلاإظعاجُت هشة اولذم  الُت واوٍش ِلى اإلاعخىي اوىوجي، هما بّين جىّظْ اهخمامهم باوىىادي اوٍش

ت اإلاعخــىي اإلادلي ًّ وفشق اإلاشجبىت باٌاهشة جدذًذ لاهخماء  بشوص ر في ظاهم هزا اوخغيّ . 20وسهاهاتها مدذود

ّخبر بُّذا. فمثــال اظدبىان بّن  ، وهزا اوىلْ كّشبمىلُى اودصجُْ ٌُ ؼباب ظُذي مضغِؾ ما وان 

م وداد ؼباب ظىُىذة اضخي وفٍش تراف  WJS ولفؽ، اوٍش ِىغ ؼىال مــً أؼياٌ لاهخماء اإلادلي ولِا

م.  احي ولفٍش  اوهٍى

اضخي ت واهخشاوه اوشظيي في اوشابىت ولمىظم اوٍش ً هادي هشة اولذم في اولٍش  1970-1969 ٌّىد جيٍى

اضخي وعُذي مضغِؾ اضخي اإلاىافم وـعىت، (USSM) جدذ اظم لاجداد اوٍش الح اوٍش 1977 وبّذ ؤلـا
21 

اضخي وبلذًت ظُذي مضغِؾ(،لاج)  IRBSMئلى USSM اوىادي حعمُخه اوفشوعُت مً غّير  وكذ  داد اوٍش

ا  ُّ ت وفشك جأمُم اوىادي بغُت مىده وابّا ووى وان هزا اوخغُير في اودعمُت اوفشوعُت ولىىادي فـش

 ،
ّ
لا وخبُّذا ًِ اإلايرار لاظخّماسي، هما مث م اوعلىت اوعُاظُتهزا ؤلاحشاء في اوىكذ هفعه وٍش

ّ
 دى

                                                           

اث وألاماهً )حعمُت اوىحغ ِلى ظبُ، اإلاثاٌ(. 20 ف باوؽباب في اوىىادي ًمىً أن ًزهب ئلى خّذ اوخٍّشف باإلاجمِى  اوخٍّش
ذ مً اوخىلُداث خٌى هذه لاؼياوُت، اهٍش: 21  ولمٍض

Boulebier, D. (1994). « L’Algérie au miroir du sport », in Remaoun, H. (dir.), L’Algérie, histoire, société  

et culture. Alger : Edition Casbah, 2000 et Fatés, Youssef (1994), Sport et tiers-monde. Paris : PUF.   
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ب سمىصها )راهشاث اوىىادي وأووى  نها(، وأًما معاسا وبّث ظُاظت افي اوىلْ لاحخماعي ومداووت وخٍّش

ّعىش لاؼتراوي. 
ُ
ت" ممازلت وىٍيراتها في اإلا ُّ ت خلُل ُّ ال  "ٍس

لى  ، ئال أّن في ظُذي مضغِؾ جٍهش ئال مإخشا شغم مً أّن ألاؼياٌ ألاولى ولخأوير اوشظيي وماوِو

ً  اويؽاواث الُت بين اإلاّّمٍش ا في ؼي، مىافعاث ٍس الُت واهذ مىحىدة، وواهذ جخمٍهش خفـى اوٍش

الُت مْ فشق  ؼباب، هؽف جماهي وبّذ لاظخلالٌ .22"و"ألاهالي ظُذي مضغِؾ في اهخماءاتهم اوٍش

الت  هزه اوفئت ًِ لاهخمام اوىخبت ت باوٍش الُت اوتي واهىا بؽي، ِام في هزه اولٍش أزىاء اإلاىافعاث اوٍش

  ًىٍمىنها خاسج ألاوش اإلاإظعاجُت.

ت ؼباب فئت مً  اوخدلذولذ  ت مً و  23اإلاىهىبيناولٍش ًّ باوهُئاث اوفىُت و روي اولذساث اوفشد

الت اإلاإظعاجُت اوبدث ًِ اهىالكت هدى ، ، سغم كلت اوىظاة،دوافّهم واهذكذ ، و اوشظمُت ولٍش

اضخي بدثا ًِ أم،  ٌى ئلى بىاء معاس اوىجاح اوٍش اضخياوـى نهم مً الحفٌى ِلى سأظماٌ  ٍس
ّ
ًمى

ا مً و جشكُت مياهتهم لاحخماُِت، ًدُذ وهم احخماعي سمضي ومادي  وذيهم أمام أهٍاس هُبت اوٍمفي هِى

سغم معخىاها  عبت وهإالء اوؽباب،باوي مثلذ هزه اإلاماسظت لمً ؤلاواس اإلاإظعاحي اوعيان اإلادلُين.

اوىظُلت اوىخُذة وّشك مهاساتهم وبشوصهم ِلى معخىي هاديهم اوفغير واوتي هثيرا  ،اوخىافسخي اإلادذود

 ً الُت اوىىادي اوىبري ما اِخبرث خضاها وخمٍى  .باإلاىاهب اوٍش

الت حماُِت، وىً باويعبت  الاث ولذ ِشلىا هىا فلي مثاال خٌى هشة اولذم بففتها ٍس ولٍش

ت، فهي ال جمىذ ولؽباب اإلادفضاث اويافُت إلاماسظتها أو  الخمغ اإلاإوشة مإظعاجُا ِلى معخىي اولٍش

هزه فّلى اوشغم مً اوىخاةج اإلاّخبرة اوتي ًمىً أن ًدف، ِليها بّن ؼباب  لاهخشاه في فشكها،

ت ُّ ت اوىوى ُّ ال ىت اوٍش ت ئال أّن روً ال ٌعمذ وهم باوخمىكْ لمً الخٍش ال ٌعخفُذون مً هما ، اولٍش

ت. ِلُىا اولٌى أّن اوذِم اإلاادي اومشوسي مثلما هى الحاٌ في بّن اإلاذن راث ألاكى ُّ اب اوفىاِ

 ٌ الت الحلى ت ،ٍس ًمىنها أن جدّلم هخاةج جماهي اوىخاةج  ،اإلادشومت مً ؤلامياهُاث اإلاادًت اومشوٍس

جاث، و  الت اوىخبت مً خُث ِذد اوخخٍى مً اوىخاةج حسجُ، هزه وىً سغم اإلادف، ِليها مً وشف ٍس

الُين،  تراف بهزا اوىُى مً اإلاماسظت اوبدث ًِ واوتي ًمىً جفيُفها في خاهت مىلب وشف اوٍش لِا

ت ُّ ال لها اوٍش ت مً وشف اإلاعإووين، ولاهخمام بها وجمٍى الت،  ئال أّنها ال جللى لاوخفاجت اومشوسٍّ ِلى اوٍش

الت اوىخبت ِلى معخىي فشق اإلاذن اوىبري   ِلىـّىباث  ال ًمفيهما أّن الجاهب اإلاادي وٍش

                                                           

م هزه 22  IRBSM. اإلاّلىماث حمّنها مْ معإوٌ ظابم وسٍاضخي وفٍش
م اوىوجيجّم اظخذِائهم و خفَُ ...اوزًً بىوادوم ،جلذًم بّن ألامثلت ولىشة اولذم ومنهم بىساط، خمُذًمىً  23 ، أّما باويعبت لفٍش

الوي، هىساوّذًً، ظاِذ خمُذػ سلىان.  ولُمالهمت فىزهش ِص
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الحي اإلاىهىبين اوزًً جا ايظخلىاب ٍس ، خجهم ٍس الت اوىخبت  واوتي ًمىً اِخباسهالت الحلٌى خضاها وٍش

 في الجضاةش.

اضت الشارع:  ّلذى الشباب جصذ وقاعذة للتعاٌش الاجتماعي صرختٍر

الاث اإلاإظعاجُت اولذسة اويافُت ِلى جأوير و، اوؽباب اوزًً ًبذون سغبت في مماسظت ال جملً  اوٍش

الت، أو  الُين اوشاغبين في مماسظت اوٍش الت، ظىاء وّذم اهخلائهم مً وشف مىٍىمت اخخُاس اوٍش اوٍش

ً، وهزا اوىلْ  بعبب ئهشاهاث لاوتزام باوخىكُذ اوىاحب اخترامه وباوخلُُم اوذاةم مً وشف اإلاإوٍش

ت، ئّما مشغمين أو مخيّ  الًذفْ اوىثير مً ؼباب اولٍش ً، ولخىّحه هدى مماسظت اوٍش ت غير اإلاإظعاجُت، ًر

الت خعب  وهزا لاخخُاس ًجّ، مً اوؽباب أظُادا ِلى مماسظاتهم ألهه ٌعمذ وهم بمماسظت اوٍش

الت سغبتهم و بُّذا ًِ ملاًِغ اوخلُُم وهم بزوً ٌّىدون بها ئلى حزوسها ألاولى شجبىت باوالٍس
ُ
مّما  24اإلا

ت واولّب  الت خعب ئسادتها ووفم مىىم اودعلُت ولاظترخاء والحشٍّ ًجّ، مً هزه اوفئت جماسط اوٍش

 بُّذا ًِ ملاًِغ اوخلُُم.

الاث اولذوهت اوتي حعمذ  وؽباب وذي ا اتهااولىاهين اإلادّذدة إلاماسظومشوهت جمثلها مخخلف اوٍش

الت اوباإلكباٌ ِلى  اوت و بىثير ٍش وفم جىكُذ غير و بُّذا ًِ اوتزاماث اوخلُُم، مً اوشغبت وألـا

بي  خّذادف ألاخُان ِلى اوخدىُم اوزاحي،غاوب مّخمذًً في  مدّذد، م هشة اولذم اِل كذ ًيىن فٍش

الاث ًمىً مماسظتها  امخغّير  اهىالكا مً آوُاث  25معاخت ِلى معخىي أيفترة اإلاباساة، وبّن اوٍش

م ِمىمي أو  واوزي هى في اوغاوب مجاٌ ،ياناإلااوخفاوك اإلادّذدة ألؼياٌ جملً  خمشي أو امخذاد وىٍش

الت في اإلالّب اوبلذي يىن اوخفاوك ِمىما ِىذما ًفّب مماسظت اوٍش  .26ظاخت ِمىمُت، ٍو

ّخالصت

الُت ِلى ىؽف اوخفاوك ً ً فماءاث اإلاماسظاث اوٍش
ّ
 هشمُت اوّالكاث داخ،اإلاخخلفت ًِ جمل

ش 
ّ
ًّ في ؼىاُس لُلت أو ِلى أسلُاث ال جىف اث اوؽبابُت، ففي اوىكذ اوزي ًلّب فُه ـغاس اوع اإلاجمِى

ًّ  فيمىن اإلاخلّذ ًدخىش  ،اولذس اويافي مً اإلاخىلباثوهم  ت  وذي فئتاوع اوؽباب ألاماهً اإلاشمىكت في اولٍش

الت.  اث اوؽبابُتالحمىس اوذاةم ولفشاِاث واوخدإلاماسظت اوٍش  ّذًاث اوبذهُت واولفٍُت لمً اإلاجمِى

اث،  ه ًمث، اوّام، ألاظاط اوزي ٌعمذ باِادة حؽي، اوتراجبُت لمً هزه اإلاجمِى
ّ
لشوسي أله

                                                           

24
 Bouet Michel (1998), Question de sportologie, Paris, l’Hamattan, p. 11. 

مىً جلذًم  25 ّخمذ ِلُه في ئحشاء ملابلت مفغشة في هشة اولذم مْ مشاِاة اوؽشوه اإلادذدة ًُ ٌُ مثاٌ خٌى اإلاشمى اوفغير اوزي 

الت هى ألاهثر ؼّبُت و ال ًبذو أهه اوىخُذ.  ُمعبلا. مث، هزا اوؽي، مً اوٍش
ت ألاحش فتراث امخالء اإلالّب اوبلذي ولؽباب، وأزجمث، أًام الخمِغ والجمّ 26 ىاء روً ًمىً مخابّت أؼياٌ ت واوّى، مذفِى

 اوخفاوك مً أح، جلاظم أماهً اولّب.
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الاث اوؽاُس جمث، أًما كاِذة ولمإاوعت   بين ألاخذار ألنّ لاحخماُِت فٍش
ّ

ِلى لاوخلاء بين  ها جدث

خىٍُم اوهما جىؽف وىا أًما ًِ كذسة هزه اوفئت ِلى اوؽباب مً مخخلف ألاخُاء وجدفض ِلُه، 

 اوزاحي.

الت، ًخم اوخّاٌؾ مْ اوؽاُس واوخفاِ، مّه مً وشف اوؽباب  م اوٍش ميان ولخيؽئت  فهىًِ وٍش

ً هزا اوفماء مً و مثلما ًلذم داةما.  27وِغ مياها وإلكفاء أو اوشفنو اوخّبير لاحخماُِت و 
ّ
َعمذ جمل

ت، مؽاسهت ًمىً اِخباسها وظُلت ووشف اوؽباب باإلاؽاسهت في  لمىاوبت مً الحُاة اوّامت وللٍش

الُت اإلادلُت  اضخي ِلى اويعُج اوّمشاوي، وفي هزا اوعُاق ًخخز ئلفاء اوىاوعلىاث اوٍش ابْ اوٍش

الُت ولمىاوبت مً اوعلىاث اوأـُلت مً ـشخت أحعادهم وظُلت ؾ وبذون ظلىت، اإلاهّم  ،اوؽباب ٍش

ً الخىاب اإلادلُت بدلىكهم بُّذا  ت.اوعُاظُ اثًِ ؤلاحشاءاث اوبيروكشاوُت ِو

ت، في خين  الت خاسج اويعُج اوّمشاوي وللٍش ىاه ظاوفا، جخمىكْ ألاماهً اإلاهُئت إلاماسظت اوٍش ِّ ومثلما ب

الت اوؽاُس حّبيرا ًِ خاحت اوؽباب اوُىمُت إلاث، هزه اوفماءاث ووىً داخ، أخُاء  ،جمث، ٍس

الت كاةموئكاماث اويعُج اوّمشاوي هفع ِلى اوىابْ  اه. وئرا وان مىىم مماسظت هزا اوىُى مً اوٍش

فها  اث، فاّن اظتهذاف ألاخُاء اوؽّبُت بـى لاظخّشاضخي والجمالي ولّبت وال جخدىم فُه هخاةج اإلاباٍس

ه حّبير ًِ ئسادة لاكتراب ما أمىً مً اإلاجاٌ 
ّ
الت لمنها ًبذو داةما ِلى أه "أماهً الحُاة" إلاماسظت اوٍش

الت اوؽاُس حعمذ وهإالء اوؽباباو باوبلاء مّا واظدثماس اوخىاحذ في ألاماهً اوّامت اوتي  28عُاسخي، فٍش

29جمىً مً اوىٍش وهم
. 
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