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خ اإلاخىاجشة ؤن بذاًاث مجمىغاث مشجعي فشق هشة اللذم اإلاػشوفت باأللتراط  ًبذو حعب بػع الخىاٍس

(ultras ؤو ألاولترا )( وهي الدعمُت ألاهثر اهدشاًسا بىؼلها ؤلاهجليزي )وهي غالبت في مصش والششق الػشبي

 .ً بىؼلها الفشوس ي )وهي غالبت في البلذان اإلاغاسبُت(في اإلاىؼلت الػشبُت حػىد إلى حعػُىاث اللشن الػشٍش

ل اإلاجمىغا
ّ
ش ظهىسها مغاسبُا وغشبُا غً بذاًاث حشي

ّ
يا الالجُيُت، مىػنها وغلى الشغم مً جإخ ث في ؤمٍش

ً( زم في ؤوسوبا )مىز الخمعِىاث في هشواجُا والعّخِىاث في إًؼالُا(  ألاصلي )مىز زالزِىاث اللشن الػشٍش

ػا وزابخا ومخالحم الخؼّىساث.  بػلىد، فإّن اهدشاسها وان ظَش

اهؼالكاتها غلى ألاكل،  لم حعلم حشىُالث ألالتراط الػشبُت ألاولى مً جىّحغ الّعلؼاث الّعُاظُت، في

وهى ما جؼّىس ؤحُاها إلى مالحلاث واهذ سدة الفػل الشئِعت فيها غىف ومؼاسداث ؤمىُت ومشاكبت لصُلت 

اطُت وسئظائها وؤغىانهم. ولىً مجمىغاث ألالتراط واصلذ، بالخىاصي مؼ ول  مً مذًشي الجمػُاث الٍش

ً ومماسظت رلً، بل وغلى الشغم مىه، اهدشاسها فاهدعبذ ججاسب زٍش م واظخلؼاب اإلاىظٍى
ّ
ت في الخىظ

ً غلى ألاخص صاس مً اإلاػهىد في  ألاوشؼت وصىاغت ألاحذار. ومىز بذاًاث اللشن الىاحذ والػشٍش

مخخلف مذسحاث مالغب هشة اللذم اإلاغاسبُت والػشبُت جىظُم اظخػشاطاث ما كبل اإلالابالث 

خ واهفجا ح بالخُفى وإػالق الشماٍس س اإلاصادماث بين مجمىغاث ؤلتراط الفشق )الذخالث(، والخلٍى

م راجه، واهذالع اإلاىاحهاث مؼ اللىاث ألامىُت. وخاسج اإلاالغب، صاسث  اإلاخىافعت ؤو حتى اإلاشّجػت للفٍش

مػهىدة هزلً سئٍت حذسان اإلاذن وظاحاتها مىعىة بشظىم الغشافُتي وغباساجه وهي حػلً غً وحىد 

، وحسّجل ظىىاث مُالدها، وجمّجذ إهجاصتها، وجضّوق غالماث مجمىغاث ألالتراط، فخظؼ ؤوائل حعماًتها

 فخشها، وجشظم شىاهذ راهشتها.
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لِغ مً اإلابالغت اللٌى إّن لهزه اإلاماسظاث ؤزشا في ػىبىغشافُاث اإلاذًىت، إر صاس حظىس ألالتراط في 

ت. جخى  اصي جلً الخشائؽ الػىاصم واإلاذن اإلاغاسبُت والػشبُت الىبري ٌػُذ سظم خشائؼها اإلاادًت والشمٍض

وكذ جخىافم وجخلاػؼ مؼ الخذود التي جشحعم بين فئاث الشباب الزوىس الزًً جحخظنهم مذسحاث 

اإلاالغب ومىػشحاتها، ومؼ جخىم الاهخماء إلى الؼبلاث والششائح والفئاث اإلاهىُت الاحخماغُت ومجاالث 

خ-وشاػها وغِشها وظىنها، ومؼ خؼىغ اهفصاٌ الجمػُت، ظىاء ؤواهذ الزاهشاث -اجصاٌ الخىاٍس

راهشاث محفىظت في سجالث الشواًاث الشػبُت اإلاىغشظت في ؤحُاء اإلاذًىت وِكْعماتها العىىُت وؤلازيُت 

ً اإلابخذغت  ج وسظىم الغشافُتي وؤظاػير الخيٍى ت، ؤم ُمػادة الصُاغت في ألاهاٍص واللبلُت والجهٍى

 اإلاخخُلت.

لتراط بخػاظم الشغف بالجمػُت اإلاحبىبت، وجضاًذ في الػادة ًبذؤ ؤمش الاهخماء إلى مجمىغاث ألا

م ؤًىما داسث، وبزٌ الجهذ البذوي في الدشجُؼ مهما  الاظخػذاد للخضخُت بالىكذ إلاخابػت ملابالث الفٍش

واهذ الىدُجت غلى اإلاُذان، وإهفاق اإلااٌ الكخىاء مىاد الاحخفاٌ في اإلاذسحاث مهما اظخػص ى جحصُله، 

َمْذ. ومؼ جضاًذ مظاهش الاسجباغ الػاػفي وجيازش الخىاصل والاشتران في جحظير الاظ
ُ
خػشاطاث مهما َغظ

ذ غالماث الىالء غير اإلاششوغ إلاجمىغت ألالتراط التي إليها ًيخمي ول فشد، 
َّ
م، جخإه الاهفػالي بالفٍش

ترّسخ الاظخػذاد لخماًت غالماتها والذفاع غً مىاػم اهدشاسها في اإلاذسحاث وخاسج محُؼاث اإلاال  -غبٍو

دفاغا ششظا طذ كىاث ألامً ؤّوال وغىاصش اإلاجمىغاث اإلاىافعت زاهُا،  -وغلى ألاخص إرا ما هىحمذ

اطُت زالثا. وفي -العُاظُت-واللُاداث البيروكشاػُت اإلاالُت اإلاعُؼشة غلى ملالُذ حعُير الجمػُاث الٍش

م، والخفىق غلى ول اإلاجم ىغاث اإلاىافعت في العُاق راجه جخػمم اللىاغاث بالخفشد في حب الفٍش

الىظاٌ طذ اظخحىار كُاداث الجمػُاث غلى ما حػخبره مجمىغاث ألالتراط مإزشة الجماهير ومليا لها: 

م، والاهخصاساث، وألامجاد....  الىشة، والجمػُت والفٍش

خ -بهزه اإلاػاوي جخخز ظاهشة ألالتراط غملا ظىظىلىحُا مخذ في الخاٍس اهتروبىلىحُا ًىغشط في اإلاجخمؼ ٍو

خمذد في الجغشافُا، بحُث ًخؼلب الذساظت اإلاخإهُت التي ججخمؼ فيها الاخخصاصاث ؤلاوعاهُت ٍو

يا  والاحخماغُت وجخلاػؼ. ولئن واهذ ظاهشة الالتراط مىطىع دساظاث هي آلان هالظُىُت في ؤمٍش

غلب غليها الخىاٌو ا لصخفي الالجُيُت وؤوسوبا غلى ألاخص، فإّنها ال جضاٌ مغاسبُا وغشبُا كلُلت َو

وؤلاخباسي والخحلُلي آلاوي. ال شً ؤّن جلً الخحالُل، وما حػخمذه مً الاظخلصاءاث اإلاُذاهُت الفىسٍت، 

ت اإلايشىسة غلى صفحاث الخىاصل  ظىاء ؤواهذ حُت ؤم اغخمذث اإلاىاد اإلاىخىبت والعمػُت البصٍش

ت ال جىىش ولىً اإلاالحظ ؤّنها جيازشث ت وخبًر بؼشق ال جظمً غلى الذوام  الاحخماعي، راث فىائذ إخباٍس

ت الخبر ومىطىغُت الخحلُل والخىفُم في الغىص إلى ؤغمم ؤغىاس الظاهشة. وكذ 
ّ
صّخت اإلاػلىمت ودك

ت والثلافُت لأللتراط في مصش واإلاغشب وجىوغ  جضاًذث هزه اإلاخاػش مؼ جىامي ألادواس العُاظُت والفىٍش
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ها وال جضاٌ بلذان الاهخفاض اإلاىاػني والخشواث وغيرها، إبان اإلاىػشحاث العُاظُت الىبري التي شهذت

ً بصفت خاصت. ت الثاهُت مً اللشن الىاحذ والػشٍش  الاحخجاحُت اإلاؼلبُت مىز بذاًت الػشٍش

ًؼمح الػذد الخاص مً مجلت إوعاهُاث اإلاخّصص لأللتراط في البالد اإلاغاسبُت والػشبُت إلى ؤن ًدىاٌو 

خخصاصاث، ؤهثر ما ؤمىً مً ألابػاد التي اجخزتها الظاهشة، وغلى بالخىزُم والذسط والخحلُل مخػّذد الا 

 ألاخّص ما ًجُب غلى ألاظئلت الخالُت:

  ل مجمىغاث ألالتراط مغاسبُا وغشبُا؟ وما هي الخحّىالث
ّ
خُت حشي ما هي اإلاالمح الىبري لخاٍس

 الىبري التي شهذتها معاساث جؼىسها؟

  وي مجمىغاث ألالتراط والىاشؼين فيها مً حُث ما هي اإلاالمح العىظُىلىحُت للفاغلين، ميى

 الجغشافي،...؟-الجيغ، والػمش، واإلاعخىي الذساس ي، والفئت الاحخماغُت اإلاهىُت، والاهخماء اإلاجالي

  ت والػلىُت؟ وهُف جىدسج الػالكاث الذاخلُت م مجمىغاث ألالتراط العشٍّ
ّ
ما ؤشياٌ جىظ

 اللائمت بين ؤغظائها وبُنهم وبين كُاداتهم؟

 ُف جىدسج غالكاث ألالتراط مؼ اإلاجمىغاث اإلاىافعت، ومؼ العلؼاث الػمىمُت ألامىُت ه

ت، ومؼ إداساث الىىادي، ومؼ ألاوظاغ ؤلاغالمُت؟  وؤلاداٍس

  ج وولماتها ت داخل اإلاالغب وخاسحها )ألاهاٍص ما هي فىىن ألالتراط؟ وما هي مماسظاتها الخػبيًر

الذخلت(، الخُفى، ألالبعت، ألالىان والػالماث اإلامّيزة، ولغاتها، اظخػشاطاث ما كبل اإلالابالث )

 لىحاث الغشافُتي(؟

 ت؟ ت التي جحىم ظىق مبادالتها اإلاادًت والّشمٍض َُّ ِم َُ  ما هي اإلاػاًير الِل

 جىصَؼ  هُف ًخحذد ألازش اإلاجالي الخظشي لأللتراط؟ وهُف تهىذط فظاء اجىحىدها؟ وهل حػُذ

ت؟ وهل حػُذ حػٍشف الخذود اإلاجالُت والخخىم  مجاالث ألاوشؼت الاحخماغُت الخظٍش

ت الخاصت؟ اتها الَخَظِشٍَّ ُّ ْحِى ظُِمُائ
َ
 الاحخماغُت؟ ما هى إظهامها في وطؼ ه

  هل مً ؤزش ظُاس ي لأللتراط؟ ما هي ألادواس التي اطؼلػذ بها في الخشواث الاحخجاحُت

اٌ حظىس اللظاًا العُاظُت والىظالُت ؤلاوعاهُت اإلاحلُت والىػىُت واإلاؼلبُت؟ ما مذي وؤشي

ت؟  واإلاغاسبُت والػشبُت والذولُت الىبري في مماسظاتها الخػبيًر

  هل مً ؤزش الاحخماعي لأللتراط؟ هُف هحذده وهخفحصه؟ هل هي بصذد ابخذاع احخماغُت

ش آلُاث جألف احخماعي شبابي؟ ؤم هي بص ذد )إغادة( بىاء سوابؽ حذًذة؟ هل هي بصذد جؼٍى

 وصالث احخماغُت مخميزة؟

  ما هي ؤشياٌ حظىس مجمىغاث ألالتراط غلى مىاكؼ الخىاصل الاحخماعي والشبياث ؤلاغالمُت

ىهُت...(؟ وما هي ؤحجامه وامخذاداجه؟  )فاٌعبىن، ًىجُىب، اللىىاث الخلُفٍض
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