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  رـكـمة شـلـك

أتوجه بالشكر الجزیل للدكتور عبد المالك الوزاني أستاذ القانون 

طاقتنا العام بكلیة الحقوق بمراكش على منحنا هذه الفرصة في تفجیر 

اإلبداعیة من خالل الموافقة على إجرائنا بحث تخرج في موضوع 

  .السیاسة الریاضیة بالمغرب
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  :تمهید عام

أصبحت الریاضة من المجاالت الحیاتیة التي استطاعت أن تواكب وتتفاعل بطریقة 

إیجابیة مع تقلبات وتغیرات العصر الحالي، فباإلضافة إلى كونها ممارسة جسمانیة متأصلة 

سوسیواقتصادیة وثقافیة تمكنت في وقت وجیز من جذب في عمق التاریخ فهي أیضا ظاهرة 

ل لها لعاب رجال المال واألعمال واإلعالم بمختلف سمة یساألنظار وتتحول إلى مادة د

وتتجلى مظاهر وتجلیات الطفرة النوعیة التي عرفتها الممارسة . أقسامه ومؤسسات الدولة

الریاضیة في التحول النوعي لیس فقط في النظرة المتشكلة حولها سابقا كمجرد لهو ولعب 

ل بتبوئها تدریجیا لمكانة متمیزة في ومضیعة للوقت والمال في نظر بعض المتعصبین، ب

    .أنظومة المجتمع عامة

خالقة في قالب كما أن الریاضة تشكل مجاال خصبا للشباب من أجل تفریغ طاقاتهم ال

  .تنافسي مقنن وأخوي

وهي كذلك وسیلة فعالة لتحسین وتجوید وتأهیل القوات المسلحة والجیش ورجال 

ؤسسات الدولة لكونهم یسهرون على تدبیر مرفق األمن الشرطة الذین یعهد لهم أمر حمایة  م

في التدخالت  الذي یعد مرفقا عمومیا یتطلب االستعداد البدني الجید، والتركیز العالي

  .المیدانیة

نظرا لوعي الدول بقیمة الریاضة في المجتمع نجد ان عدد من المواثیق والقوانین أخذت 

حیث  1ما نستخلصه من دیباجة القانون الفرنسيتعتبر الریاضة حق مكفول لكل مواطن وهذا 

ة تعد قطاعا حیویا ومهما في التوازن والصحة أن األنشطة البدنیة والریاضی: "علىینص 

الحیاة االجتماعیة، وتطویر األنشطة والمرح، فهي تمثل عنصرا أساسیا في التربیة والثقافة و 

                              

  .120، ص 2008، 1الدار البیضاء، ط یدةمنصف الیازغي، المخزنة الریاضیة، المطبعة الجد -1



3 

 

لكل مواطن بغض النظر عن الجنس العام وممارستها تمثل حقا البدینة هو من أجل الصالح 

  ".والسن وقدراته او حالته االجتماعیة

تعتبر األنشطة الریاضیة أداة رئیسیة توظفها الحكومات والحركات السیاسیة لتحقیق 

، فكیف تأثر السیاسة في الریاضة؟ وما عالقة السیاسة بالریاضة؟ وكیف 1التكامل الوطني

  التي تحول دون ذلك؟ ة الریاضیة؟ وما هي المنغصاتالممارس تخطط الدولة المغربیة لتجوید

  .التحدید االصطالحي واللغوي لمفهوم السیاسة: المبحث األول

  .التحدید اللغوي لمفهوم السیاسة: المحور األول

، وساس تعرف السیاسة من الناحیة اللغویة على أنها مصدر مشتق من الفعل ساس یسوس

  .2مبمعنى جعلوه یسوسه األمر سیاسة أي قام به وسوسه القوم

سب هذا ، والسیاسة ح3یقول الفیروز آبادي، سست الرعیة سیاسة، أي أمرتها ونهیتها  

  .والنهي التي یوجههما الحاكم لرعیته األمر القول تختزل في عملیتي

  .أي أنه یقوده نحو ما ینفعه 4یسوس الشيء أي یتعهده بما یصلحهوقال ابن حجز، 

الذي یسوس الدول بسیاسة، أي یشرف علیها ویعمل على ترویضها، والسیاسة فعل السائس 

  .5والوالي یسوس الرعیة أي یأمرهم

                              

، مذكرة لنیل )2013-2000(جانجي فطیمة فلایر، السیاسة الریاضیة في الجزائر، دراسة حالة الریاضة المدرسیة  -1

شھادة الماستر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .2014- 2013محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،  قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة

  .429، ص 1996، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 6معجم لسان العرب البن منظور، ج  -2
فصل السین والشین، ص ) الجزء الثاني(الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي، القاموس المحیط  -3

220.  
  .15، ص 2004، األساس في العلوم السیاسیة، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، قحطان أحمد سلیمان الحمداني -4
، تحقیق مھدي المخزومي وإبراھیم المرائي، 7المرجع السابق نقال عن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ج -5

  .336م، ص 1984بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، 
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أي یتولون أمورهم كما . 1"كان بنو إسرائیل یسوسهم أنبیاؤهم"جاء في الحدیث النبوي الشریف 

  :یفعل الوالة بالرعیة، كما وردت عبارة سیاسة ومشتقاتها في شعر العرب، تقول الخنساء

  وساسة قوم محاشد    للمالكین ومعاصم

  :ویقول أبو العالء المعري

  فینفذ أمرهم ویقال ساسة    یسوسون األمور بغیر عقل

  :وقال  الحطیئة

  وٕان غضبوا جاء الحفیظة والجد    یسوسون أحالما بعید أناتها

الریاسة، القیادة، الذكاء، : السیاسة في اللغة العربیة تشیر إلى معاني ومجمل القول إن

  .الكیاسة والدهاء

والفرنسیة ) politics(أما لفظ السیاسة في اللغات الغربیة ومنها اإلنجلیزیة 

)politique (فهو منبثق من ثالث كلمات التینیة هي:  

- polis السیاسیة في الیونان القدیمة، وتدل على المدینة، وقد كانت المدینة الوحدة

  )city-state(حیث عرفت الیونان آنذاك ما أطلق على تسمیته بدولة المدینة 

- politica وتعني األشیاء السیاسیة والمدنیة النظریة، وكل ما من شأنه إذا ذكر یكون

  .حزاب والحكومة والسیادة وقس على ذلك من الكلماتمالزما لمعنى السیاسة كالدستور واأل

  

- politike 1كفن أو كممارسة یقوم بها السیاسیونوتعني السیاسة.  

                              

  . www.bahamakkawi.com: ي نقال عن الموقع اإللكترون -1
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، كلمة سیاسة في ي المبین أعاله، نستطیع القول بانبناء على التحدید المعجم -

اللغات الغربیة تحمل في ثنیاها ثالث معاني كبرى، السیاسة كفن وممارسة یختص بها رجال 

لیونانیة للداللة على المدینة أو دولة المدنیة، استعمل في الحقبة ا سماالدولة، السیاسة ك

  .السیاسة كمؤسسات تمارس السلطة داخل الدولة من قبیل؛ األحزاب السیاسیة والحكومات

) politics(والذي تقابله كلمة "ال"یمیز العلماء بین مصطلح السیاسة المعرف بـ 

یر یشیر إلى ما تصنعه ألن األخ) policy(تقابله  كلمة " ال"ومصطلح سیاسة المجرد من 

مالیة، وسیاسة الدولة وتنفذه من خطط وبرامج عمل، كأن نقول سیاسة خارجیة وسیاسة 

سیاسات "اجتماعیة وسیاسة اقتصادیة وتشكل مجتمعة سیاسات الدولة أو ما یصطلح علیه بـ

  .2التي تبلور الجوانب العملیة الهادفة إلى تحقیق غایات الدولة" العامة للدولة

السیاسة إذن هي معالجة وتنظیم وتسییر األمور التي على أساسها یبنى استقرار الدولة 

  .3ودوامها

كما أن السیاسة تعني مجموع تلك اإلجراءات واألسالیب والطرق الخاصة باتخاذ، 

القرارات من أجل الوصول لشكل تنظیمي جید لشؤون الحیاة، وذلك في مختلف مناحي 

یة صنع التوافق واإلجماع بحیث أنها تقوم بدراسة اآللیات الخاصة بكیفالمجتمعات البشریة، 

والتراضي المشترك بین  كافة التوجهات الخاصة بین البشر، مثل التوجهات االقتصادیة أو 

وذهب . 4األمور االجتماعیة أو اإلنسانیة وغیرها من األمور المرتبطة بحیاة المجتمعات

، الذي یستهدف 5یفید لغویا الترتیب والتنظیم والتسییر البعض إلى اعتبار مصطلح السیاسة

                                                                                           
  .5ص 2010حسن سید سلیمان، المدخل للعلوم السیاسیة، دار جامعة إفریقیا العالمیة للطباعة، الخرطوم،  -1
  .9المرجع السابق، ص  -2
 www.hyatok.com .: نقال عن الموقع اإللكتروني -3
  .www.almrsal.com: نقال عن الموقع اإللكتروني -4
  .موسوعة موضوع اإللكترونیة، مفھوم السیاسة، بقلم رزان صالح -5
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شؤون الرعیة، إال أن المالحظ بین كل التعریفات التي أوردناها أن هناك إجماع بین الباحثین 

  .على أن السیاسة هي ترتیب وتنظیم وتسییر للشؤون العامة

  التحدید االصطالحي لمفهوم السیاسة: المحور الثاني

ین العلماء والمفكرین الغربیین حول إعطاء تعریف لمعنى السیاسة هناك تباین واسع ب

من الناحیة االصطالحیة وال یمكن ألي دارس واحد أن یحصي التعریفات الواردة بشأن 

السیاسة لتعددها واختالف اتجاهات القائلین بها، وحینما یتم تبیان اآلراء المختلفة حول 

كقدر مشترك –واسعة حول المفهوم، لكنها تعني  السیاسة، یالحظ المرء أن هناك اختالفات

كل ما یتعلق بالدولة والسلطة الحاكمة وعالقاتها بالمواطنین، ولكن من  -بین المفكرین

لك إال بسبب اختالف الزوایا التي ومتعارضة في بعض األحیان، وما ذ منطلقات مختلفة،

الواسعة  ن ورغم االختالفاتیقارب من خاللها كل مفكر الموضوع، ومنطلقه نحو دراسته، لك

النظریات حوله، یمكن التمییز بین االتجاهات التالیة في  حول هذا الموضوع، وتشعب

  .السیاسةتعریف 

  السیاسة هي فن الحكم: االتجاه األول* 

تبعا لهذا االتجاه، فإن السیاسة هي فن حكم الناس، وهو اتجاه قدیم برز في كتابات 

سقراط وأفالطون، حیث یذهب سقراط إلى تعریف السیاسة بأنها : لالیونانیین القدماء من قبی

یتفاوت " فن"وبالتالي فالسیاسة عند سقراط هي . "فن الحكم والسیاسي هو الذي یلم بهذا الفن

  ".الناس في كسبهم منه، فمنهم السیاسي الماهر الذي یتقن هذا الفن

فن حكم األفراد برضاهم،  ومنهم من ال یتقنه، بینما یعرف أفالطون السیاسة بأنها

  .والسیاسي هو الذي یعرف هذا الفن

یالحظ من خالل التعریفات المار ذكرها، انها تتفق على أن مصطلح السیاسة یفید فن 

فن متوقف على ما مدى الحكم، إال أنها تختلف في بعض جزئیاته، فسقراط یعتبر السیاسة 
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مهما، وٕاذا لم یتقنه جنى من جرائه كسبا  مهارة من یمارسه، فإذا أتقنه جنى من ورائه كسبا

د بمحض إرادتهم مشترطا ضرورة هزیال، أما أفالطون فیعتبر السیاسة بمثابة فن حكم األفرا

  .والسیاسي الناجح هو من یعلم هذا الفن. دى الرعیةر عنصر الرضائیة لتوف

  هي الصراع على الحكمالسیاسة : االتجاه الثاني* 

األفراد والجماعات من اجل  أن السیاسة هي صراع مستمر بین تجاههذا اال مریدو یرى

إن السیاسة هي مجال السلطة والعمل : "قائال السلطة، فقد عرفها هانزمورجنتو إلىج الولو 

  .1"السیاسي هو الكفاح من أجل القوة

ان السیاسة ما هي إال معركة، بل هي معركة مستمرة تتمثل في : "بینما یرى میكافیللي

  .2"على القوةالصراع 

  :السیاسة هي النفوذ السلطوي: االتجاه الثالث* 

السیاسة هي السعي للسلطة من أجل بسط النفوذ، وعلى الرغم من  طبقا لهذا التوجه، 

االتفاق حول هذا الهدف أي بسط النفوذ، إال أن هناك اختالفا حول الهدف من بسط النفوذ 

صالح شخصیة یرى البعض االخر أن الهدف أو السیطرة، فبینما یرى البعض أنه لتحقیق م

  .هو السعي لتلبیة احتیاجات المجتمع، وتحقیق المصلحة العامة

  الخداع السیاسة هي فن: االتجاه الرابع* 

والسیاسة ". فن حكم البشر عن طریق خداعهم"یرى بعض الباحثین أن السیاسة هي 

كر والخداع، وكلما كان السیاسي هي المكر والخداع والمساومة، والسیاسي هو الذي یجید الم

  .1مخادعا، كلما كان ناجحا وقادرا على االنفراد بالسلطة لمدة أطول

                              

1 - hansmorgenthau, politics among nations alfredknopf, new york, 5 thed, 1975 p82. 
لى محمد عبده، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، الطبعة السادسة، حوریة توفیق مجاھد، الفكر السیاسي من أفالطون إ  -2

  .310، ص 2013



8 

 

الصراع على السلطة، من اجل "وفي الثقافة األنجلوسكسونیة، تعرف السیاسة بأنها 

  .2"الولوج إلى السلطة وممارستها، واالستفادة من امتیازاتها والمحافظة علیها

نظیره الغربي، ألن السلطة في اإلسالم لیست  اإلسالمي للسیاسة عنختلف المفهوم ی

غایة بذاتها، وٕانما هي وسیلة لحمل المجتمع المسلم على مقتضى الشرع، یقول العالمة ابن 

  :إن السیاسة ثالثة أنواع خلدون

وتعني حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة بما یحقق : السیاسة الطبیعیة -1

  .لمصالح الفردیةاالستبداد وا

وهي حمل الناس على مقتضى النظر العقلي بما یحقق مصالحهم : السیاسة العقلیة -2

  .ویدفع عنهم الضرر في الدنیا

وتعني حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي بما یحقق : السیاسة الشرعیة -3

  .3معا، ویحصل نفع هذه السیاسة في الدارین مصالحهم الدنیویة واألخرویة

  

إن السیاسة هي القیام بأمر الناس وتدبیر احوالهم : "قول شهاب الدین بن ابي الربیعی

صالح الخلق عن طریق إرشادهم "، ویعرفها اإلمام الغزالي بأنها 4"بالدین القیم والسنة العادلة

  .5"إلى الطریق المستقیم المنقذ في الدنیا والمؤدي غلى اآلخرة

                                                                                           
  .4، ص 1992مجموعة من أساتذة االقتصاد والعلوم السیاسة بجامعة القاھرة، مبادئ العلوم السیاسیة القاھرة،  -1
  ).المغرب(مصطفى جاري، محاضرات في السیاسات العمومیة، كلیة الحقوق بمراكش  -2
مان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق األستاذ درویش الجویدي المكتبة العصریة، بیروت، حعبد الر  -3

  .189، ص 2009
شھاب الدین أحمد بن محمد بن أبي الربیع، سلوك المالك في تدبیر الممالك، تحقیق عبد العزیز فھد بن عبد العزیز،   -4

  .8- 7، ص 2010الریاض، الطبعة األلى، دار العاذریة للنشر والتوزیع، 
  .6ھـ، ص 1322أبو حامد الغزالي، فاتحة العلوم، مكتب ة الجندي،  -5
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  االصطالحي لمفهوم الریاضةو التحدید اللغوي : المبحث الثاني

  التحدید اللغوي لمفهوم الریاضة: المحور األول

وفي اللغتین اإلنجلیزیة )deport( كلمة ریاضة مشتقة من األصل اللغوي الالتیني

ومعناها التحویل أو ) disport(واألصل التاریخي للكلمة هو عبارة )sport(والفرنسیة 

الناس عندما یحولون مشاغلهم واهتماماتهم  التغییر، وقد حملت معناها ومضمونها من

بالعمل إلى التسلیة والترویح من خالل الریاضة، وهي تدل على معنى اللعب او التسلیة  أما 

) طوعه وكیفه(بمعنى ریاضا وریاضة، أي ) راض(في اللغة العربیة فالكلمة مشتقة من الفعل 

: محمودة، وقال عنها بعض الحكماءوقال اهل اللغة هي استبدال الحال المذمومة بالحال ال

هي اإلعراض عن األغراض الشهوانیة وقیل الریاضة هي مالزمة الصالة والصوم والریاضة 

 التي یحس منها اإلنسان بالتعب ألجلالحركة : ألخالق النفسیة وهي عند األطباءلتهذیب 

، 1وأرفع مهارةالحفاظ على صحته، كما أنها تعتبر طورا متقدما من اللعب وأكثر تنظیما  

یعرف الریاضة بأنها النشاط البدني، الذي یستهدف : "2وبالرجوع إلى المعجم الفرنسي

المحافظة على البنیة الجسمانیة والعقلیة لدى اإلنسان وذلك من خالل التمارین التي یقوم بها 

 البدنیةس والمهارات الفیزیائیة أي ، والتي تهدف إلى تنمیة الح)أي اإلنسان(هذا األخیر 

  .والعقلیة والكفیلة بتقویة اإلنسان جمسما وعقال

وتعرف الریاضة كذلك، بأنها فن یهدف إلى تنمیة القدرات العقلیة واألخالقیة 

  .والجسمانیة وتعزیز القیم االجتماعیة حسب ما  ذهب إلیه نفس المعجم المومأ إلیه آنفا

                              

 www.kooora.com: نقال عن الموقع اإللكتروني -1
  .باللغة الفرنسیة" le robert pour tous"معجم  -2
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  التحدید االصطالحي لمفهوم الریاضة: المحور الثاني

أداء مجهود جسدي عادي، أو مزاولة ": الریاضة"الناحیة االصطالحیة تعني كلمة  من

یز، والمتعة والخطوات، ویكون الهدف منها التممهارة  معینة، وتحكمها زمرة من القواعد 

والترفیه، وتحسین المهارات، والمنافسة، كما انها تضیف إلى جسم ممارسیها جماال جسدیا 

الیوغا، الكاراتیه، : قبیل كبیرا من التمارین والمهارات، من كم تحوي الریاضةمتفردا، و 

  .1، الجمباز، السباحة، والمشي وهلم جرىالفروسیة

الریاضة هي عبارة عن حركات منتظمة  یقوم  بها  الفرد للوصول  إلى ما یسمى 

ازن باألداء الجید الذي یحتوي على جمیع مكونات اللیاقة البدنیة والغایة هي تحقیق التو 

تحقیق التوازن والتكامل ما بین الجانب  تتغیىقوة والمرونة والقوة كذلك، وهي والرشاقة وال

والعصبي في الجسم متوقف على شرط النفسي والعقلي والبدني وتحقیق التوافق العضلي 

وافق الجوانب التي ذكرت سابقا، والریاضة هي الصحة فالبد من ممارستها كما اتنها غذاء ت

  .2د ممارسة أي صنف ریاضي البد من التقید بقوانینه وتطبیقها على أكمل وجهالروح وعن

وتعتبر الریاضة من المجهودات البدنیة التي یقوم اإلنسان بعملها، وذلك لعدة اسباب 

ة في مختلفة على حسب صحة الشخص وحالته، كما أن الریاضة تعد من أهم األمور الهام

 ، كما أن الریاضة3العقل وتحسین صحة الجسد العامة ةتنمی حیاة البشر، بحیث تساعد على

  لمهاراتلتعني أداء حركات معینة ذات مجهود جسدي، وترتیب متسلسل ومخصص 

  .4بشریةال

                              

  .فوائدھا، موسوعة موضوع اإللكترونیةآالء جابر، تعریف الریاضة و  -1
   www.maroc 2009.yoo.com: نقال عن الموقع االلكتروني -2
  فریق التحریر،  -3

  .بحث عن الریاضة وأھمیتھا، الموسوعة العربیة الشاملة اإللكترونیة
  .أنواع الریاضة وفوائدھا، موسوعة كلھ لك اإللكترونیة -4
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توصف الریاضة بأنها حق من حقوق اإلنسان، وتعرف بأنها  مجموعة من الحركات 

نفس اآلن، هذا على صعید ا نشاطا جسمانیا مقننا ومفیدا في المتناغمة التي یشكل مجموعه

الممارسة الفردیة، وعندما یتعدد األمر أكثر، تصبح الریاضة نشاطا اجتماعیا لعله من أكبر 

الهتمام، فالطقوس المحیطة لأوجدته البشریة من انفعاالت ونشاطات وأكثرها جذبا  ما وأهم

عند منح المدالیات، بالریاضة تجعلها شدیدة التالزم بالقیم الرمزیة، فعند بدء المباریات، و 

ء مرتبط یعزف النشید الوطني وترفع الرایة، خفاقة في السماء، إنه التمرین الذي یجعل المر 

  .شرف األمة ومجسدا للسیادةب

، "الریاضة هي الحرب ولكن دون عیارات ناریة:"یقول الكاتب البریطاني جورج أورویل 

إذ كشفت كثیر من األحداث وباألخص في الحقل الكروي، إنها مصدر لتأجیج الصراع 

الحروب كذلك واستخدام العیارات الناریة وهذا ما سنتوقف عنده بإسهاب في ونشوب 

  .1المباحث القادمة

واجبات واضحة من طرف  الریاضة بأنها حق تترتب عنه2المغربيویعرف الدستور 

الدولة ولیست مجاال ترفیهیا محصور فقط أمام فئة معینة، وبأنها مقوم حضاري وٕانساني 

  .ثابت في المجتمع المغربي

البشریة والندماج والتالحم واالجتماعي ومحاربة وتشكل الریاضة رافعة قویة للتنمیة 

  .3لتهمیشاإلقصاء والحرمان وا

نع، بحیث یعد وتعرف الریاضة بانها وسیلة لتنمیة وتجوید أداء العمال داخل المصا

أمرا إلزامیا في الیابان قبل الشروع في العمل داخل المصانع،  إجراء التداریب اإلحمائیة

                              

 www.booksport: لكن بوسائل اخرى، الموقع اإللكتروني... للحربمنصف الیازغي، الریاضة امتداد  -1
، قانون book sportمنصف الیازعي، دسترة الریاضة، ودور الفاعل السیاسي في التنزیل، مقال منشور بسلسة  -2

  .2012، 1الریاضة، العدد 
شوال  24ریاضة المنعقدة بالصخیرات نص الرسالة الملكیة السامیة الموجھة غلى المشاركین في المناظرة الوطنیة لل -3

  .2008أكتوبر  24الموافق لـ  1429
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 10ویشرف على هذه التدریبات رب المصنع عند كل صباح، وتتراوح مدة التدریبات ما بین 

والهدف هو الرفع من جودة اإلنتاج ومردودیة العمل مما ینعكس . 1قة تقریبادقی 15إلى 

وهناك من یعرف الریاضة بأنها أداة من ادوات السیاسة الناعمة . البلد باإلیجاب على اقتصاد

التي تستعین بها الدول من اجل تبوء مكانة مهمة على الصعید السیاسي واالقتصادي، وبسط 

مارات في الشركات الریاضیة وبالتالي فهي وسیلة من وسائل نفوذها في مجال االستث

  .، وسنفصل في هذا المحور في سیاق آخر2السیاسات الخارجیة التي تنهجها الدول

وهناك اتجاه آخر یعرف الریاضة بأنها وسیلة لإلدماج االجتماعي، بحیث اعتمدت 

یدات المطلقات والمهمشات بعض دول أمریكا الالتینیة، كرة القدم كأداة إلعادة إدماج الس

والسجینات في الحیاة العامة وذلك من خالل تعلیمهم مبادئ اللعبة وتقدیم الدعم المادي لهم 

من خالل تنظیم مباریات فیما بینهم وتكوینهم النفسي والبدني وتأهلیهم لولوج مجال االحتراف 

الء السیدات ویجعلهم الریاضي أو لولوج التدریب من أوسع أبوابه مما یرفع العزلة عن هؤ 

  .3فاعلین داخل خلیة  المجتمع

وتعرف الریاضة بانها أداة سیاحیة تساهم بدورها في التسویق الحضاري للبلدان وذلك 

الجبلیة  ن األجانب، فزیارة السائح للمنطقةمن خالل األنشطة الریاضیة التي تقدمها للسائحی

لید، مما یوفر لساكنة المنطقة فرص تتیح له ممارسة ریاضة التزحلق على الج" أكایمدن"

  .عدیدة للشغل وبالتالي تحسین ظروفهم المعیشیة ورفع العزلة عنهم

الریاضات الفردیة والریاضات الجماعیة، فأما الریاضات : والریاضة عموما أنواع منها

الجودو، التنس، المبارزة، الشطرنج، : الفردیة فهي التي تمارس بمجهود فرد واحد مثل

  ...ز، المصارعة الرومانیة، التیكواندو، رفع األثقال، كرة الطاولةالجمبا

                              

  .فیلم وثائقي حول الیابان من إنجاز الجزیرة الوثائقیة -1
  .محمد أحمد الحمیري، الریاضة ساحة الخلیج الجدیدة، الجزیرة نت، میدان، الریاضة -2
  ".برنامج متلفز"برنامج الریاضة حول العالم  -3
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كرة : أما الریاضات الجماعیة، فهي التي ترتكز على مجهود شخصین أو أكثر مثل

لة، الكرة الطائرة، الریكبي، الهوكي، كرة العین ذات الصنع المغربي، كرة الید، القدم، كرة الس

  .ریاضة البولو وغیرها من الریاضات، )سوبربول(كرة القدم األمریكیة 

  .عالقة السیاسة بالریاضة: المبحث الثالث

  تأثیر الریاضة في الحقل السیاسي: المحور األول

لقد كانت المباریات الریاضیة فرصة للدعایة السیاسیة بطرق مباشرة، إذ كان بعض 

م، كما أن ثمة أبطاال الریاضیین یعاملون أو یعطوا االنطباع بأنهم مبعوثون سیاسیون لبلدانه

ریاضیین أولمبیین امتهنوا السیاسة في الحضارة الیونانیة القدیمة عقب اعتزالهم الریاضة، 

 أننجد؛ ثیوجینیس المنتمي إلى مدینة تاسوس، فقد دخل الحیاة العامة بعد وأشهر هؤالء 

له بضرب ، ویبدو أن طول اتصاومحارباحقق سجال حافال من اإلنجازات األولمبیة مالكما 

سنة أثر على شخصیته وأفقده االتزان الضروري  20المنافسین وٕاسقاطهم تحت قدمیه لمدة 

جنون العظمة  صلهلشخصیة السیاسي، إذ لم یلبث أن سقط في میدان السیاسة بعد أن أو 

  .إلى االدعاء بأنه ابن للرجل الخارق هرقل

 وٕانماحضارة الیونانیین،  لم تكن األلعاب األولمبیة مجرد تعبیر ثقافي واجتماعي عن

كانت، إلى جانب ذلك، ذات تأثیر بالغ على سیر حیاتهم، فكان الظفر باأللقاب كفیال بان 

یبوئ صاحبه مكانة مرموقة على الصعید السیاسي، كما كان الفوز في األلعاب بالنسبة إلى 

  .كل مدینة یونانیة بمثابة انتصار سیاسي وعسكري باهر

الجري، الوثب الطویل، (الخیول والسباق الخماسي  اقلة في سبوكانت المسابقات ممث

، وكانت المسابقات تختتم في الیوم الخامس باللهو )رمي القرص، رمي الرمح، والمصارعة

قباالت تكریما والغناء، ویتسلم الفائز في المنازالت إكلیال من أغصان الزیتون، وتقام له است

  .في مدینته ومكانة خاصتان له، كما تصبح له حظوة
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الناس صاروا یحجون أن األولمبیة في توحید البالد الیونانیة، حتى  وقد أفلحت األلعاب

لمتابعة المباریات الریاضیة واالجتماع بمختلف فئات  وٕانما، اآللهةال لتعظیم  إلى أولمبیا

ضمان األحقاد وأسباب العداء، و  سيالشعب الیوناني في فترة مقدسة یلتزمون فیها جمیعا بتنا

  .لكل الحاضرین األمن

من خالل دراسة تاریخیة لمختلف الدول التي لعبت دورا هاما في تاریخ ونظریات 

خسارة ألمانیا على ید نابلیون، دفعت  أنالریاضة في العصر األوربي الحدیث، یتضح 

یوهان اه كل من توجیه اهتمامهم إلى التربیة الریاضیة، وتزعم هذا االتج إلىالمفكرین األلمان 

إلى إدخال التربیة البدنیة في النظام المدرسي على ان تتماشى مع  جوتثمونت الذي دعا

قدرات التالمیذ، وفریدریك یان الذي قام بتشیید جمعیة العبي الجمباز بألمانیا بعد الغزو 

من ذلك هو خلق مواطن قادر على طرد المستعمر الغاصب، وكان الهدف النابلیوني لها، 

  .1زرع حب التربیة البدنیة في نفوس الشعب األلماني عامة یان الفضل فيویرجع إلى 

قبیل الحرب العالمیة األولى، ظهرت في األفق منافسة كرویة تتبلور في كأس العالم، 

او ما یسمى حینها بكأس روجي ریمیه نسبة لمؤسسه، بحیث تفید المصادر التاریخیة أن اول 

وشهدت هذه النسخة سیطرة مطلقة للمنتخب  1930نة بطولة للعالم في كرة القدم نظمت س

  .األروغویاني الذي فاز باللقب عن جدارة واستحقاق

كة مصر كأول بلد عربي یمثل الوطن العربي في مسابقة ر ظاهرة مشاوعرفت هذه الت

قام هتلر بضم النمسا وتزامنت هذه الفترة مع  1938كبیرة من طینة كأس العالم، وفي سنة 

وألجل هذا ) أي المنتخب األلماني(منشافت العالم، الذي عرف مشاركة ال منافسات كأس

بتعزیز صفوف منتخب بالده ببعض الالعبین البارزین من  الغرض قام الزعیم النازي

المنتخب النمساوي حینذاك، والهدف  هو تحقیق اللقب العالمي وبالتالي إبراز عظمة العرق 

                              

  .الیازعي، حقائق تاریخیة عن أولمبیا لدى الیونانیین، مصدر سابقمنصف  -1
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سكریا وریاضیا وحتى سیاسیا واالنتصار كذلك على ع وٕاظهار ما مدى قوة األلماناآلري، 

موسولیني ومن هنا أصبحت الریاضة سالح یستعمل كأداة لتحقیق الهیمنة  حلیفه الفاشستي

العالمیة والتسویق إلیدیولوجیة السیطرة، وبالعودة للبطولة، لم یتمكن المنتخب األلماني من 

الة من اإلحباط عند الزعیم األلماني، وفي الفوز باللقب بعدما خرج من الدور األول، مخلفا ح

حققته سنة الذي المقابل تمكنت إیطالیا من الظفر بلقبها الثاني على التوالي بعد ذلك 

الذي اعتبر ) موسولیني(دخل البهجة والسرور على  الزعیم الفاشي ا، هذا اإلنجاز 1934

واعتبر . لى المخطط النازيفوز إیطالیا بالكأس العالمیة بمثابة انتصار المخطط الفاشي ع

  .1بعض المؤرخین إحراز إیطالیا للقب مرتین یعكس  السیطرة الفاشیة على المجال الریاضي

، قررت اللجنة 1968شتنبر  27و  22 نالمكسیك األولمبیة التي أقیمت ما بی ةفي دور 

ا التفرقة  سحب االعتراف باللجنة األولمبیة لجنوب إفریقیا لتطبیقهأن تاألولمبیة الدولیة 

وقد كانت هذه اول سابقة في . العنصریة التي تتعارض مع مبادئ اللجنة األولمبیة الدولیة

التاریخ الریاضي الحدیث أن یتم استبعاد إحدى الدول األعضاء ویتم حرمانها نهائیا من 

المشاركة في المسابقات التي تقام طوال مدة الدورة، وكانت هذه األزمة هي الشرارة التي 

علت عددا كبیرا من الدول تلغي تماما فكرة التفرقة العنصریة سواء للون أو الدین حتى ال ج

تتعرض لهذه العقوبة القاسیة والتي یتم فیها العزل الكامل لفرق ومنتخبات الدول المعترفة 

  .بنظام المیز العنصري

اه البحث عن ما تقدم، كان كفیال بأن یحرك الهواجس الداخلیة للقارة اإلفریقیة في اتج

، كما كان حقوق ریاضیة، واستغالل الریاضة للتعبیر عن همومها السیاسیة واالجتماعیة

كفیال بتشجیعها على المضي قدما في تحقیق مكاسب جدیدة ولو من خالل الواجهة 

، توقف وصول البعثات 1972الدولیة بمیونخ سنة  الریاضیة، فقبل إقامة الدورة األولمبیة

                              

  .برنامج تاریخ كأس العالم لكرة القدم، منشورات قناة أبو ظبي الریاضیة -1
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یقیة إلى ألمانیا في انتظار قرار اللجنة األولمبیة الدولیة بشأن مشاركة رودیسیا الریاضیة اإلفر 

في الدورة األولمبیة لكونها من الدول التي تطبق التفرقة العنصریة بین البیض والسود، وكان 

القرار اإلفریقي األول والصادر عن منظمة الوحدة اإلفریقیة أن الدول ال تمانع في اشتراك 

لى ان تنضوي تحت بعثة بریطانیا باعتبارها مستعمرة بریطانیة، كما حدث سنة رودیسیا ع

  .بأولمبیاد طوكیو 1964

مورست علیها، اتخذت قرار  یقیة ورغم الضغوطات الخارجیة التيلكن المجموعة اإلفر 

بانسحاب جمیع الدول اإلفریقیة من الدورة األولمبیة اربعة أیام قبل انطالقها إذا شارك العبو 

  .و العبات من رودیسیا تحت أي مسمى في الدورة األولمبیةا

الدورة بثالثة أیام لتدارس الموضوع، وطلب  للجنة األولمبیة عقد اجتماعها قبلوقررت ا

سیا ومنظمة الدول اإلفریقیة حضور هذا االجتماع لیعرض كل یدو رئیسها إیفریبرندج من ر 

ة صاحبة القرار في استمرار رودیسیا في منهما وجهة نظره أمام اللجنة األولمبیة الدولی

  .األولمبیاد من عدمه

وبعد ان اعلن رئیس اللجنة األولمبیة عن تأجیل االجتماع عدة مرات، اضطر في 

نهایة المطاف إلى عقده بعد أن صدرت التعلیمات لعدد كبیر من الدول اإلفریقیة التي لم 

صدور القرار النهائي من المنظمة لى میونخ إال بعد اتصل بعد إلى میونخ بعدم السفر 

  .اإلفریقیة وفقا لقرار اللجنة األولمبیة الدولیة المتعلق بدولة رودیسیا العنصریة

وفشلهم في إثبات وبعد دخول أفراد بعثة رودیسیا إلى میونخ بواسطة بطاقات أولمبیة 

في األولمبیاد  أن وصولهم إلیها تم بواسطة جوازات سفر إنجلیزیة والتي تعد شرطا لمشاركتهم

تحت علم بریطانیا، قررت اللجنة األولمبیة الدولیة إجراء تصویت حول الموضوع، أسفر عن 

مع امتناع ثالثة اصوات عن التصویت،  31صوتا مقابل  36فوز المنظمة اإلفریقیة بـ 

وعلى هذا األساس انبنى القرار القاضي بطرد رودیسیا من الدورة األولمبیة في میونیخ وعدم 

  .السماح لها بالبقاء في القریة األولمبیة أو المشاركة في أیة مسابقة باألولمبیاد
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وحاول رئیس اللجنة األولمبیة أن یعلن لرجال اإلعالم بأن مضمون القرار هو سحب 

أن السكرتیر العام إال الدعوة الموجهة إلى رودیسیا لالشتراك في األولمبیاد ولیس الطرد، 

ا أعلن أن الدول اإلفریقیة انتصرت وتم طرد رودیسیا من األولمبیاد، جنللمنظمة اإلفریقیة جا

وبالتالي فإن الدول اإلفریقیة ستشارك في ألعاب الدورة األولمبیة بمیونخ التي انطلقت بتاریخ 

  .19721غشت  26

ما عجزت عنه السیاسة فعلته الریاضة عندما استطاعت توحید كوریا الجنوبیة بجارتها 

البلدین اللذان مزقهما  نعد أن أخفقت المحاوالت السیاسیة في إیجاد حل بیالشمالیة، ب

ن أبمعیة عدوه اللدود االتحاد السوفیاتي، ویذكر ب اآلسیویةاالستعمار األمریكي للقارة 

المنتخب الكوري قد شارك بمنتخب موحد یضم الكوریتین في دورة األلعاب العالمیة لذوي 

  .2"2019ت دورة ابو ظبي اإلمارا" الهممحاب أص"االحتیاجات الخاصة 

في كرة السلة،  2018ولقد شاركت كوریا بفریق موحد في دورة األلعاب اآلسیویة لعام

وتمكنت من احتالل الصف الثالث وبالتالي التتویج بالمیدالیة البرونزیة خلف كل من الصین 

  .3والیابان

في العالقات الدولیة ومازالت  مما سبق، نستطیع القول بأن الریاضة لعبت دورا فاعال

رة والمتخاصمة فیما بینها، وبالتالي یحق حتلعبه، حیث تمكنت من التوحید بین الشعوب المتنا

لنا ان نصفها بأنها أداة فعالة في تسویة المنازعات الدولیة ووسیلة إلخماد نیران الحقد 

األلعاب األولمبیة في  والكراهیة في قلوب شعوب حضارات العالم وال أدل على ذلك هو دور

                              

  .، مصدر سابق2012-1896عاب األولمبیة، لمنصف الیازغي، األ -1
فل افتتاح دورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص نقال عن التغطیة الخاصة التي قامت بھا القناة الریاضیة المغربیة لح -2

  .14/03/2019، بتاریخ 2019دورة أبو ظبي 
  .2018نقال عن التغطیة الخاصة لقناة بین سبورت الریاضیة، لدورة األلعاب اآلسیویة طبعة  -3
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ال یعرف الحرب وال الحقد إلیه حبي تحت سقف تنافسي ریاضي  يتوحید كلمة الشعب الیونان

  .سبیل

وللریاضة میزة هامة تمیزها عن باقي المجاالت األخرى، فهي أداة للتعبئة الشعبیة 

جتماعي وتعزز الوطن والدفاع عنه، كما انها تعزز قیم التالحم االوتنمیة روح االنتماء إلى 

الحس المشترك بین أفراد البلد الواحد وأوضح دلیل على ذلك هو خروج آالف المغاربة في 

وأیضا  2018مسیرات حاشدة یحتفلون ویرقصون بتأهل المنتخب المغربي لموندیال روسیا 

وعند تتویج الوداد بلقب  2004عند وصوله إلى المباراة النهائیة لكأس إفریقیا لألمم طبعة 

، وعندما احتل الرجاء للصف الثاني في موندیال 2017عة ري أبطال إفریقیا لألندیة طبدو 

) 1-4(وعندما انتصر المغرب على المنتخب الجزائري بنتیجة  2013األندیة نسخة المغرب 

كرة القدم، نسخة : في إطار التصفیات اإلفریقیة المؤدیة إلى نهائیات كأس إفریقیا لألمم فرع

  .مت مناصفة بین غینیا االستوائیة والغابونالتي أقی 2012

  .تأثیر السیاسة في الحقل الریاضي: المحور الثاني

الحابلة بمصطلحات تحفیزیة، اسة یلقد اختلطت كرة القدم على الخصوص بعبث الس

وبالتالي ال غرابة في أن نجد أن القاموس المستعمل في الكتابة الصحیفة وخصوصا قبل 

الحدیث عن الهجوم  قدم یزخر بمصطلحات عسكریة صرفة من خاللوبعد مباریات كرة ال

وتحطیم المقاومة والحصون الدفاعیة، رض الخصم أغل وصد الهجوم واحتالل والدفاع والتو 

وتشبیه الالعبین بالكتیبة العسكریة، إضافة إلى كلمات من قبیل االستراتیجیة والتكتیك فضال 

لقذائف والصواریخ بناء على ذلك، فمباراة كرة القدم عن تشبیه التسدیدات القویة لالعبین با

هي حرب بأسلحة حضاریة، بل إن العبا ألمانیا سابقا أصبح یعمل فیما بعد عمیال تابعا 

مونشغالدباخ األلماني على سانت  الستخبارات األلمانیة، قال معلقا بعد أن شاهد فوز بایرنل

ت األوربیة هل الحظتم كیف جاء تسجیل إیتیان الفرنسي بهدفین دون مقابل في المنافسا

الهدفین، فاألول تم عبر تسرب من األجنحة، في حین جاء الثاني إثر عملیة هجومیة من 
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الوسط، وهي الطریقة ذاتها التي هزم بها األلمان فرنسا في الحرب العالمیة، فاالنسالل عبر 

إلى مشارف  1914 األجنحة هو مرادف لخطة شییفن التي قادت الجیوش األلمانیة سنة

باریس، والهجوم عبر الوسط، هو مرادف لخطة مانستاین التي كانت وراء سقوط فرنسا 

  ".أمام ألمانیا 1940سریعا سنة 

على الصحافة، بل یمتد إلى الفرق ذاتها، إذ أن  خلفیات السیاسة  األمروال یقتصر 

خب اإلنجلیزي آلف والحرب تحضر لدى المدربین من اجل تحفیز الالعبین، فمدرب المنت

لماذا ستهزمنا "بالمكسیك  1970رامساي صرح بهدوء قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم 

؟، وهو ما "سنة وثالث حروب جمعت بلدینا 69ألمانیا بما انها لم تفلح في ذلك طوال 

اإلنجلیزیة قبل نصف نهایة كأس أوربا سنة " التایمز"یتماشى مع الوصف الذي أوردته یومیة 

وهذه القولة مقتبسة من قاعدة " كرة القدم امتداد للحرب بوسائل أخرى: "، إذ قالت1996

  ".الحرب امتداد للسیاسة بأدوات اخرى: "كلوزویتز

من تغییر طریقة تحمیسه  داد عمید منتخب بالد الغال فیل بینیت ب، لم یج1970سنة 

من اآلن، لوث اإلنجلیز عام  1500قبل حوالي : "لالعبین قبل مقارعة انجلترا، إذ قال

  ".أرضنا، استغلوا خیراتنا، اغتصبوا نساءنا أیها السادة، بعد زوال الیوم سنلعب ضد انجلترا

راسخة   ظلت مباراة الهندوراس والسالفادور 1970خالل تصفیات كأس العالم لسنة 

فتیل  حرب طاحنة، ففي مباراة الذهاب انتصر منتخب  أشعلتفي األذهان خصوصا وأنها 

الهندوراس بهدف لصفر، وأرجع السالفادوریون هزیمتهم إلى سوء المعاملة التي تعرضوا لها 

حیث ظلت الجماهیر الهندوراسیة تثیر ضجة كبرى لیلة المباراة بجوار الفندق الذي یقیم به 

  .المنتخب السالفادوري

انتهت بفوز منتخب السالفادور بثالثة أهداف لصفر وتأهله إلى  وفي مباراة اإلیاب التي

الموندیال كان الجو مشحونا وعدائیا إذ تم نقل منتخب الهندوراس بعربة مصفحة إلى الملعب 

في حین مزق مشجعو السالفادور العلم الهندوراسي، وقد أدت هذه الظروف إلى إغالق 
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یشیات في الهندوراس الفالحین ذوي األصول الحدود بین البلدین بعدما هاجمت بعض المیل

بین  الدبلوماسیةالسالفادوریة وقامت بطردهم، وفي خطوة غیر مسبوقة تم قطع العالقات 

یونیو  14البلدین قبل ان تكون الخاتمة مرعبة بعدما هاجم الجیش السالفادوري بتاریخ 

ت لمجموعة من ولم توقفها إال وساطاالهندوراس وسط حرب دامت أربعة أیام  1969

  .1الدول

كانت البرازیل في بدایات القرن العشرین تعبر مرحلة مهمة من التغییرات االجتماعیة، 

ما یزال حدیثا نوعا ما، وقد كان في  1888إذ كان قانون إلغاء العبودیة الذي صدر عام 

رات من نسمة من العبید، وهذا العدد اكبر بست م ملیون 3.5  البرازیل في ذلك الوقت زهاء 

العبید عدد العبید الذین كانوا موجودین في الوالیات المتحدة، وقد نزح عدد كبیر من هؤالء 

ظلت لفترة طویلة في أسفل  ةالمتحررین حدیثا إلى المدن البرازیلیة الكبرى، مكونین طبقة فقیر 

لالعبون درجات المجتمع، ولم تصبح كرة القدم في البرازیل برازیلیة فعال، إال عندما تمكن ا

السود من االنضمام للفرق الكبرى، ففي البدایة لم یكن مسموحا لهم بالمشاركة في النوادي؛ 

لذلك لم یشاركوا في المباریات، ولكنهم رغم ذلك كانوا یتسلقون أسطح المنازل المجاورة 

للملعب؛ لیشاهدوا وقائع المباریات، واكتشف هؤالء البرازیلیون المطحونون أن هذه اللعبة 

بناء الطبقة الفقیرة من السود، وهكذا انطلق . إثارة من لعبة الكریكتجمیلة وممتعة، بل وأكثر 

اتها، فلیست هناك بممارسة اللعبة في أي مكان فسیح، وكل ما كانوا یحتاجونه هو الكرة ذ

ب، وال حتى مالبس خاصة، وٕان لم تتوفر الكرة الحقیقة، كان الشبان أدوات محددة للع

تهم الخاصة، فالجوارب المحشوة بالقماش وحبات البرتقال الكبیرة، كانت كلها یخترعون كر 

تصلح للعب بالنسبة لهؤالء المتحمسین للترفیه والمنافسة، وأخذت اللعبة في االنتشار بین 

أصبحت كرة  1915الطبقات الفقیرة في المدن انتشار النار في الهشیم، ومع دخول عام 

                              

  .منصف الیازغي، الریاضة امتداد للحرب، لكن  بوسائل اخرى، مصدر سابق -1
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ة في مدینة ریو، وتفوقت في ذلك على سائر مدن أمریكا القدم الریاضة األكثر شعبی

  .الجنوبیة

جمعت ریاضة كرة القدم في تلك الفترة بین نقیضین، فهي من جهة ریاضة األغنیاء 

البیض وهوایتهم المفضلة، ومن جهة اخرى هي الریاضة المفضلة لقضاء وقت ممتع بالنسبة 

  .1إلى جماعات الشباب في األحیاء الفقیرة

حا في الفترة األخیرة، و السیاسة لتمارس سلطتها على الریاضة بشكل أكثر ووضعادت 

الذین " البلطاجیة"الشيء الذي دفع رئیس الحكومة إلى إعالن الحرب على من أسماهم بـ 

على  إلى الرد العنیفا یعرقلون النوادي الریاضیة، وهو ما جعل رئیس الوداد الریاضي یلج

عدد من رؤساء األندیة الكرویة معه، وتهدیدهم بإیقاف  ابن كیران، خاصة بعد تضامن

الموسم الكروي الماضي تداخل السیاسة بالریاضة لم یقف عند هذا الحد، بل امتد لیشمل 

جامعات وأندیة اضحت بین عشیة وضحاها، مزرعة خاصة بحزب األصالة والمعاصرة 

ون مشاركة إلیاس العماري حسب ما یرى متتبعون، والزال المهتمون بالشأن الریاضي یتذكر 

في جمع عام لجامعة الكرة، وتمریره لتعدیالت طالبت بها الفیفا، إضافة إلى دعمه لالئحة 

فوزي لقجع لرئاسة الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم، من دون امتالك إلیاس العماري 

  .للصفة القانونیة

ؤساء بعض ر أوضح مع حضور األحزاب السیاسیة في المشهد الریاضي یتجسد بشكل 

یترأس كل من فریق الوداد البیضاوي الذي ". البام"األندیة الوطنیة ومكاتبها المسیرة، فحزب 

عبد  یرأسهیقوده النائب البرلماني سعید الناصري، وفریق شباب الریف  الحسیمي الذي 

 فریق اتحاد الزموري) حزب األحرار(الصادق البوعزاوي، بینما یرأس حسن الفیاللي 

فریق اتحاد طنجة، وأشرف أبرون رئیسا ) االتحاد الدستوري(للخمیسات، وعبد الحمید أبرشان 

                              

احمد خریس، دار الطباعة . د: كرة القدم الحیاة على الطریقة البرازیلیة، تعریب عبلة عودة، مراجعة ألیكس بیلوس، -1

  .م2013/ھـ1434ھیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة، الطبعة األولى 
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منتدبا لفریق المغرب التطواني بعدما انضم لحزب االستقالل أشهر قلیلة قبل انتخابات الرابع 

  .2016شتنبر 

أن یكون له موطئ قدم  إلى كما سعى حزب العدالة والتنمیة بدوره في بعض المناطق

العمدة الحالي للمدینة والنائب في الریاضة، خاصة في مراكش مع یونس بنسلیمان نائب 

  .ةلالبرلماني عن البیجیدي الذي كان یسعى لرئاسة فریق الكوكب المراكشي فرع كرة الس

عالقة السیاسة بالریاضة لم تكن حدیثة العهد، بل كانت من البدایة مجال تداخل تجلى 

من خالل عدد من الوقائع والمعطیات، غیر أن ما أعاد القضیة للواجهة مؤخرا هي تلك 

االتهامات التي صدرت من رئیس الحكومة عبد اإلله ابن كیران إلدارة نادي الوداد 

العام لحزب العدالة والتنمیة كان قد تحدث في لقاء  حزبي عن الهجوم  فاألمینالبیضاوي، 

على الفریق الوداد من قبل ملثمین بالسیوف قیل أنهم محسوبون الذي تعرض له مقر نادي 

كیف یمكن ائتمان حزب األصالة والمعاصرة على  بلد بأكمله وهو لم "األحمر، حیث تساءل 

  ؟"یستطع حل مشاكل فریق یسیره إال بالبلطجة

، مشیرا إلى "جرما كبیرا"اعتبر رئیس الوداد سعید الناصري تصریحات رئیس الحكومة 

فریق الوداد ال عالقة له بالسیاسة، غیر أن بنكیران ظل ینعت دوما حزب األصالة  أن

األصل التجاري الفاسد الذي یفسد الحیاة السیاسیة وكل المجاالت التي یتدخل "بـ  صرةوالمعا

  ".فیها

معركة ابن كیران مع الناصري انتقل صداها نحو الجامعة الملكیة لكرة القدم وباقي 

والفرق والعصب الریاضیة تضامنهم مع رئیس الوداد  األندیةرؤساء  أعلنحیث أندیة الكرة، 

لتجمع بعد تصریحات بنكیران، وهددوا بتوقیف النشاط الكروي، لیخرج رئیس الجامعة فوزي 

مطروح بفعل التجاذبات  ةإن خیار توقیف البطولة الوطنی: "في لقاء صحفي قال فیه 

الخیار بعد لقائه برئیس الحكومة، مشیرا إلى  ذامعة عن هالسیاسیة، غیر أنه أكد تراجع الجا
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اتخاذ القرارات المناسبة إن الحظت تدخل أي  طرف حكومي في الشأن "لجوء الجامعة إلى 

  .في إشارة تحذیریة منه إلى ابن كیران" الكروي

ول السیاسة بالقطاع الریاضي كان متجذرا في المغرب منذ االستقالل، وحتى ما غت

یث أسس زعماء سیاسیون أندیة ریاضیة أثناء فترة الحمایة، على رأسها الوداد قبله، ح

مراكشي، وحتى بعد االستقالل استمر الحضور السیاسي على رأس عدد الوالرجاء والكوكب 

عبد اللطیف السماللي وزیر الشباب والریاضة  مع ترأسلفرق أمر اعتیادیا، خاصة من ا

الحارس " الحاج المدیوري"ي سنوات السبعینات، وقیادة السابق لفریق الرجاء البیضاوي ف

الشخصي للملك الراحل الحسن الثاني لفریق الكوكب المراكشي في بدایة الثمانیات والجمیع 

تذكر كیف أصبح فریق النهضة السطاتیة نادیا مهما في الساحة الكرویة حین ترأسه وزیر ی

أنه الرجل الثاني في الدولة بعد الحسن الداخلیة السابق إدریس البصري الذي كان یوصف ب

  .الثاني، قبل أن یصبح رئیسا للجامعة الملكیة للكولف

ویبقى الجنرال حسني بن سلیمان من أقوى النماذج على الحضور السیاسي والعسكري 

-1998(في الریاضة، فقائد الدرك الملكي ورئیس الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم سابقا 

، 1958ي العام أن ترأس فریق الجیش الملكي، الذي أحدثه الحسن الثاني ف، سبق )2009

  .وطني األول منذ تأسیسه إلى الیوموظل یلعب في القسم ال

رئیس الجامعة الملكیة المغربیة للكاراتیه " محمد مقتبیل"ما في وقتنا الراهن فیعد أ

بحیث إضافة إلى كونه  على اختالط السیاسة بالریاضة،: واألسالیب المشتركة أبرز مثال

یشغل منصب قیادي بجامعة الكراطي، فهو ایضا یشغل مهمة حارس شخصي للملك محمد 

  .السادس

الذي كان یشغل منصب المدیر العام للمكتب الوطني " علي الفاسي الفهري"وال ننسى 

رة القدم للماء والكهرباء وبالموازاة مع ذلك كان یشغل مهمة رئیس للجامعة الملكیة المغربیة لك
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كرة القدم، قبل أن یتنحى عن منصبه من الجامعة عام : ورئیسا لنادي الفتح الرباطي فرع

2014.  

جدار الریاضة وتسلقوا منازلها،  اإذا كان بعض أصحاب السیاسة بالمغرب، قد اخترقو 

، وهو ما "وأصبحوا یسیرون جامعات وأندیة وفرقا، ویشكلون مكاتبها على مقاساتهم أحیانا

الحیاء المطلوب لدى الفرق الكرویة ینعدم في كثیر من النماذج والوقائع، فإن العدید  یجعل

من المتتبعین یراهنون على أن تأخذ السیاسة مسافة كافیة عن الریاضة بما یجنبها من الوقوع 

  .1"السیاسیویة"في المأزق 

عموما، ال یمكن بأي حال من األحوال القول بنظریة إلزامیة الفصل بین السیاسة 

والریاضة، ألن بواسطة المؤسسات السیاسیة یتم تغطیة مصاریف مشاركات المنتخبات 

الخارجیة واإلقلیمیة، وتسدید مصاریف اإلقامة والمبیت وتغطیة مصاریف المعسكرات التي 

دورات األلعاب األولمبیة، : للمسابقات الدولیة من قبیلتجریها المنتخبات قصد التحضیر 

وصیة وضمن میزانیة الضمن المیزانیة السنویة للوزارة ویتم إدراج هذه المصاریف وغیرها 

اللجنة األولمبیة المحلیة، وبالتالي فإن دور مؤسسات الدولة أقصد مجالس الجهات والوزارة 

را مهما في دعم األندیة والمنتخبات من خالل یلعبان دو ) وریاضة وزارة الشباب (الوصیة 

كما أن الدولة تسهر على ضمان . سنویا للشق الریاضي انهااالعتمادات المالیة التي یرصد

االندماج في المجتمع للریاضیین ذوي المستوى العالي وتدربهم على ممارسة مهنة من 

ه والعمل على تكییف المهن، وذلك بواسطة وسائل تتیح لهم تحصیل تكوین مهني وتنمیت

  .2كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع

                              

بتاریخ  www.al3omkعندما تفسد السیاسة الریاضة، العمق المغربي مقال منشور عبر الموقع اإللكتروني -1

22/12/2016.  
  .المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضیة 30.09دیباجة القانون رقم  -2
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  مقاربة السیاسة الریاضیة في المغرب: المبحث الرابع

  دراسة االهتمام الملكي بالحقل الریاضي: المحور األول

  .الریاضة في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني: أوال

حیث كان . بالریاضةعاما، مولعا  38كان الحسن الثاني، الذي حكم المغرب مدة 

كما كان حریصا على متابعة األحداث الریاضیة . 1یهوي ركوب الخیل والغولف وكرة القدم

واأللعاب العربیة سنة  1983ففي حقبته احتضن المغرب األلعاب المتوسطیة سنة . الهامة

 ،ة إنجازات مهمةیوفي عهده حققت الریاضة المغرب 1988وكأس إفریقیا لألمم سنة  1985

إحراز المنتخب المغربي لكاس إفریقیا لألمم : اإلخفاقات، وكانت أبرز اإلنجازاتم بعض رغ

كأول بلد  1986الدور الثاني لموندیال مكسیكو سنة  2، وبلوغ أسود األطلس1976سنة 

عربي وٕاسالمي وٕافریقي یتجاوز هاذ الدور، ویبقى اإلنجاز األبرز الذي منحه الراحل اهتماما 

لعدائین سعید عویطة ونوال المتوكل بالذهب في أولمبیاد لوس أنجلس اكبر هو تتویج ا

ففي عهد الحسن الثاني ترشح المغرب مرتین . 19843بالوالیات المتحدة األمریكیة سنة 

  .1998و  1994الحتضان موندیال كرة القدم لدورتي 

لتحقیق ة الراحل كان مهتما بموضوع الریاضة كقاطر فان وٕالى جانب الممارسة والمتابعة 

فاجأ  1965ففي عام . وقد ترجم ذلك في عدة مناسبات وفي بعض خطاباته. التنمیة المحلیة

المشاركین في المناظرة الوطنیة األولى حول الریاضة، التي نظمت في فاتح الثاني الحسن 

مارس بمدینة مراكش، حیث لم یكن مبرمجا لدى المنظمین حضور الملك وٕالقائه لخطاب 

                              

  .41، ص 1983، 2الحسن الثاني ملك المغرب، التحدي، المطبعة الملكیة، ط  -1
  .لقب یطلق على المنتخب المغربي لكرة القدم -2
  .متر حواجز 400 سباق ةمتر ونوال المتوكل بذھبی 1500فاز سعید عویطة بذھبیة سباق  -3
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وبالرغم من أنه وجه الخطاب في ندوة تناقش موضوع الریاضة على الصعید  1بالمناسبة

موضوع بالوطني، فإن جزء من الخطاب ركز فیه على ضرورة اهتمام األقالیم والبلدیات 

 ، وجاء في مقتطف منةالریاضة من خالل تجهیز المالعب والبنیات التحتیة الریاضی

عمالة وفي كل عمالة دائرات،  18حكمة إلى داریة مإة إن المملكة مقسمة بكیفی" "خطابه

دائرة قیادات وفي كل قیادة إما بلدیات او جماعات قرویة، فالمغرب یتوفر إذن على  وفي كل

. من البلدیات والجماعات القرویة 750عمالة ومجلس إقلیمي ویتوفر على ما یزید عن  18

رائدكم في إیجاد الخالیا  فیظهر لنا أن هذه النواة وهي التنظیم اإلداري یجب أن یكون

المنظمة لبعث روح الریاضة ولتجهیز البالد من الناحیة المادیة، ولهذا أعطینا أوامرنا إلى 

وزیرنا في الشبیبة والریاضة أن یعمل مع وزیر الداخلیة لیل نهار حتى یمكن لألقالیم 

ع ثانیا، وفي البحث والبلدیات أن تقوم هي أیضا بدورها في تجهیز البالد أوال، وترمیم ما ضا

عن النوابغ الریاضیین الذین سیمكنهم ألن یرفعوا راس المغرب عالیا في المباریات التي 

  ".سیمثلون فیها بالدهم

زارتي الشبیبة والریاضة ویستشف من هذا أن الراحل الحسن الثاني وهو یدعوا  و 

والریاضیین، كان یعي حینها أن والداخلیة بمساعدة األقالیم والبلدیات على االهتمام بالریاضة 

  .2تحقیق أي تنمیة على المستوى الوطني البد ان تتم من مختبر التنمیة المحلیة

وبعد مضي ثمان سنوات عن مناظرة مراكش، جاء خطاب ملكي وجهه الراحل الحسن 

دعا من خالله العماالت  1973ینایر  31الثاني بمناسبة لقاء مع عمال األقالیم یوم 

الریاضیة  األندیةم إلى توفیر كل اإلمكانیات الضروریة لتوفیر المالعب وتأسیس واألقالی

إن مخطط من قبیل المخطط المطلوب "...  :والثقافیة والمدارس، وجاء في الخطاب ما یلي

                              

منصف الیازغي السیاسات العمومیة للدولة في المجال الریاضي، بحث لنیل الدكتوراه في العلوم السیاسیة والقانون  -1

  .107ص  2009- 2008الدستوري، جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء، الموسم الدراسي، 
  .48س، ص .منصف الیازغي، م -2
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عماالت ضي أن یكون االعتماد فیه أساسا على استخدام الممكنات المتوافرة للتوضعه یق

المدارس واألندیة الثقافیة } ...{كفیال  بتحویلها إلى مشاریع  واألقالیم وتسخیرها تسخیرا

وقد أصدرنا اوامرنا ألجهزة الدولة التي یعنیها (...)  والمالعب الریاضیة لألطفال والشباب

هذا الشأن بالعجل على مد المشاریع المقرر وضعها بالتعزیز واإلسناد وستظفر هذه المشاریع 

دسة العسكریة واألشغال العمومیة والشبیبة والریاضة والشؤون من لدن االنعاش الوطني والهن

ضرورة  ىویستنتج من هذا المقتطف ان الراحل الحسن الثاني واصل وعیه بمد" الثقافیة 

الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة، وجاء هذا الكالم  األجهزة المحلیة في إنعاش األنشطة انخراط

الذي وضعه المغرب بهدف وضع سیاسة ) 1977-1973(في سیاق المخطط الخماسي 

  .نعاشهاإوطنیة للریاضة وتوحید 

طالب الراحل الحسن الثاني في خطاب وجهه بمناسبة  1982مارس  15وفي یوم 

ترأسه الجتماع بمقر والیة الدار البیضاء الكبرى، بضرورة وضع حد للفوضى التي تعرفها 

وجود فضاءات تستثمر ء الذي یعیق الشي يمدینة الدار البیضاء على المستوى العمران

أرید أن یفتح : "... للنشاط الریاضي وكحدائق یستفید منها ابناء المنطقة وجاء في خطابه

أبناؤنا وأبناء أبنائنا أعینهم على  جنبات وحدائق وعلى مالعب وعلى طرق نقیة وعلى 

لسفة اإلسالم وال د أن یفتحوا اعینهم في مجال ضیق ال یجیب على فبنایات مشرفة، وال أری

یجیب كذلك على غیرتنا وغیرة جمیع المغاربة، وهذا ال یتأتى إال إذا نحن قررنا أن نضع 

  ".حدا للفوضى البنائیة وال اقول الفوضى التعمیریة بل هي فوضى تخریبیة

یبدو من هذا المقتطف القیمة التي تتمیز بها الریاضة، فالملك دعا إلى تنظیم العمران 

ضى البناء غیر المنظم قصد توفیر مساحات خضراء وفضاءات ریاضیة والحد من فو 

  .یستأنس بها أبناء المنطقة
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یزكي اهتمام المؤسسة الملكیة بالشأن المحلي وتحمیل اجهزته وهذا التوجه الملكي 

على تحقیق التنمیة المحلیة ومن بینها موضوع  هتمام بكل المجاالت التي لها القدرةاال

  .الریاضة

ق اهتمام الراحل الحسن الثاني بدور الجماعات المحلیة في االهتمام بالریاضة وفي سیا

واعتبارها شأنا محلیا، دعا في خطاب وجهه بمناسبة المناظرة الوطنیة الثالثة للجماعات 

، البلدیات والجماعات القرویة بالتخطیط 1986یونیو من سنة  19المحلیة بمكناس  یوم 

وجاء هذا الخطاب في غمرة احتفاالت , ة في آخر السنةلبناء مالعب ومركبات ریاضی

علیه المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائیات الشعب المغربي باإلنجاز الرائع الذي وقع 

جماعة قرویة إنني أنتظر من كل : "كأس العالم بالمكسیك من السنة نفسها، وقال في خطابه

اء مالعب ومركبات ریاضیة في آخر السنة بنلأو بلدیة منذ هذا الیوم أن تخطط على األقل 

أرید هنا باسمكم وباسم الجمیع أن أعبر ألبطالنا في مكسیكو عن تقدیرنا  ألنني ،األقلعلى 

  ".واعتزازنا وأن یعلموا كلهم انهم رفعوا رأسنا عالیا جدا

وفي قراءة ثانیة لهذه المقتطفات من خطب الملك الحسن الثاني، یتضح بشكل جلي أن 

سة الملكیة أسست من خالل خطاباتها وتوجیهاتها السامیة إلى تأسیس اهتمام اإلدارة المؤس

الذي منح  1976المحلیة بالشأن الریاضي، وهذا ما دل علیه المیثاق الجماعي لسنة 

الجماعات المحلیة من جهات وعماالت وأقالیم حضریة وقرویة، في إطار اختصاصاتها 

  .الریاضة والجمعیات الریاضیة

  الریاضة في عهد الملك محمد السادس: نیاثا

عرف عن الملك محمد السادس منذ أن كان ولیا للعهد اهتمامه بممارسة الریاضة، 

والغطس وركوب ...) الجودو، الكاراتیه(وخاصة ریاضة الجیب سكي والفنون الحربیة 
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أطلق  لذلك فإن ریاضة الجیب سكي ستنمو بشكل الفت إذ سیتم تنظیم بطولة سنویة1الخیل

  .علیها كأس محمد السادس للجیب سكي

صبح محمد السادس ملك للمغرب سیجد عدد من الریاضیین أنه متابع لألحداث أوعندما

لم تتقوف . في منح عدد من الریاضیین رخص امتیاز النقلالریاضیة ولذلك فإنه لم یتردد 

لبعض الریاضیین  عالقة الملك بالریاضة عند هذا الحد بل تعداه إلى توجیه دعوات خاصة

بروتوكول التدشینات الملكیة عندما  كما ان الملك محمد السادس كسر. لحضور حفل زفافه

بدرب غلف بمدینة العب صالح الدین بصیر على تدشین مركب ریاضي الأشرف رفقة 

  .2الدار البیضاء

ورغم عشقه للریاضة والریاضیین فإن الملك محمد السادس منذ اعتالئه العرش لم 

ر نهائیات كأس العرش كما كان یحضرها عندما كان ولیا للعهد، بل أصبح یكلف یحض

لكن هذا الغیاب عوض باستقباله ألسود األطلس عندما . شقیقه األمیر موالي رشید لتمثیله

، كما أولى اهتماما كبیرا وتابع 2004مم بتونس سنة ألبلغوا المباراة النهائیة لكأس إفریقیا ل

أنه كما 3الذي آل لجنوب إفریقیا 2010المغرب الحتضان موندیال  ول بأول ملف ترشحأ

الف المغرب ح، رغم أن الحظ لم ی2026تابع بكثب ترشح المغرب الحتضان كأس العالم 

المرة أیضا حیث أسند تنظیم هذا الحدث الكروي إلى الملف المشترك الذي یتضمن هذه 

الملف المغربي في المرحلة  ا تفوق على ة والمكسیك وكندا بعدمالوالیات المتحدة األمریكی

في حین أن الملف المغربي  األصواتالنهائیة للتصویت حیث حصد الملف المشترك غالبیة 

ویذكر أن الرئیس األمریكي دونالد ترامب قد هدد مجموعة من الدول . لم یقنع المنتظم الدولي

لملف المشترك، ل تهي لم تصو  نها وبالتالي إفقار شعبها إنعاإلفریقیة برفع الدعم المادي 

                              

 www.chiouiroyal.canalblog.com.: موقع شتیوبرویال -1
  .نفس الموقع السابق -2
 www.moheet.com: موقع محیط -3
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صوب  هأن الفیفا تتج: "وأكد في سیاق متصل مدیر التخطیط بشبكة بین سبورت اإلخباریة

لصالح الملف المشترك، في حین منح المغرب شرف استضافة  2026منح تنظیم موندیال 

وفعال صدقت توقعات الرجل التي صرح بها قبل یوم التصویت بحوالي " 2030موندیال 

  .أشهر، وهذا یفسر أن التصویت كان فقط تحصیل حاصل وأن األمور محسومة مسبقاست 

برغم من هذا اإلخفاق أصدر الملك محمد السادس تعلیماته السامیة بترشح الستضافة 

  .2030كأس العالم لكرة القدم 

في إشارة واضحة إلى أن المغرب ال یستسلم وأنه ال محالة سینظم كأس العالم في یوم 

  .األیاممن 

حمد السادس بعض اإلنجازات وشهدت العشرون سنة التي مرت على حكم الملك م

والمیدالیتین الذهبیتین  2004، باستثناء إنجاز األسود في دورة ة في المجال الریاضيالضعیف

اللتان فاز بهما العداء هشام الكروج في أولمبیاد أثینا من نفس السنة، واإلنجاز الكبیر الذي 

 لألندیةالرجاء البیضاوي لكرة القدم عندما وصل للمباراة النهائیة لكأس العالم  حقق فریق

ماعدا ذلك كان اإلخفاق سید الموقف الشيء الذي . والتي جرت أطوراها في المغرب 2013

عطاء الریاضي الوطني بالدفع الملك محمد السادس إلى توجیه رسالة رمزیة على عدم رضاه 

ارجي، وترجم ذلك بإلحاق الریاضة بالوزارة األولى لحكومة إدریس ، خاصة على المستوى الخ

جطو، ولم تحظ بحقیبة وزاریة إال في الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي، وعینت العداءة 

والریاضة المغربیة التي تعد أفقر وزارة السابقة نوال المتوكل وزیرة لها ویذكر أن وزارة الشباب 

أربع وزراء الوزارة  تعاقب على قیادة 2018إلى  2008تدة من في المغرب في الفترة المم

  .وهم؛ نوال المتوكل، منصف بلخیاط، أوزین، واآلن الوزیر رشید الطالبي العالمي

المتتبع لمسار الملك محمد السادس منذ اعتالئه العرش، سیكتشف بأنه جاء بمفهوم 

الراحل الحسن الثاني، فإن اهتماماته فعكس الوالد، . جدید في تدبیر شؤون المملكة المغربیة

  .كانت منصبة بشكل كبیر على األوراش ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي  والتنموي
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لى األخذ به والذي یروم دعوة إفالمفهوم الجدید للسلطة الذي دعا الملك محمد السادس 

ش االستثمار النهوض بمسؤولیاتهم وٕایجاد حلول النعا لمحلي إلىالساهرین على الشأن ا

اإلجراءات وحمایة الحریات الفردیة واستتباب ومساعدة المقاوالت على التوسع وتبسیط 

  .1األمن

، یكون الملك 2005وٕاعطاءه انطالقة برنامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة سنة 

مؤسسة العمل التنموي، عن طریق دفع المجتمع المدني ومعه قد أرسى بهذه الخطوة 

االنخراط في هذا البرنامج قصد  إلى المحلیة والمؤسسات المهتمة بالشأن المحلي تالسلطا

  .تأهیل المناطق المهمشة والتي تعیش الهشاشة االجتماعیة

وانطالق من الرسالة الملكیة التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركین في المناظرة 

، 2009أكتوبر  24ات یوم الوطنیة الثانیة حول الریاضة، التي نظمت بمدینة الصخیر 

جلیا أن المبادرة  الوطنیة للتنمیة البشریة كانت انطالقتها تتماشى مع التوجه الملكي یتضح 

ففي . الرامي إلى االهتمام بالشأن المحلي من خالل عدد من المجاالت ومن بینها الریاضة

رسة الریاضیة هذه الرسالة، التي تالها مستشاره محمد المعتصم، اعتبر الملك أن المما

وبذلك تشكل الریاضة رافعة (...) حقا من الحقوق األساسیة لإلنسان أصبحت في عصرنا 

  ".للتنمیة البشریة  ولالندماج والتالحم االجتماعي ومحاربة اإلقصاء والحرمان والتهمیش ةقوی

 وجعلها محورا مهما لتحقیق التنمیة. ولهذا نجد أن الملك أعطى اهتماما متمیز للریاضة

المحلیة، والدلیل على ذلك هو دعوته المسؤولین إیالءهم االهتمام بتشیید البنیات التحتیة 

الرسالة التي وجهها للمناظرة الوطنیة للریاضة، حیث من نستشفه  ذا ماوه. الریاضیة المحلیة

یندرج حرصنا على إیالء تشیید بنیات ریاضیة محلیة، مكانة األسبقیة في : "... جاء فیها

ع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وكذا البرامج التي تساهم فیها مؤسسة محمد مشاری

                              

 www.arabandalucia.com .: موقع بریس -1
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كما اكد الملك حضوره الشخصي في افتتاح وتدشین عدد من المشاریع " الخامس للتضامن

شتنبر  6الریاضیة التي تندرج في سیاق برنامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، فبتاریخ 

الریاضي الموجود بتراب عمالة " زیان أوالد"السادس بتدشین فضاء  قام الملك محمد 2007

مقاطعات الفداء مرس السلطان الفضاء یدخل في إطار برنامج المبادرة وهو من إنجاز 

ویتضمن ملعبا 1مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع مجلس عمالة الدار البیضاء

عب لكرة القدم المصغرة، وكرة مكسو بالعشب االصطناعي وقاعة مغطاة  ومسبحا ومال

وبمناسبة هذا التدشین قام الملك بتسلیم معدات ریاضیة لفائدة جمعیات . السلة وكرة الید

  .شباب األحیاء بقیمة ملیون درهم

كما كان الملك دشن بالمناسبة كذلك برنامج بناء ستة مالعب ریاضیة بالحي المحمدي 

 23.7البرنوصي وأهل الغالم بغالف مالي بلغ والفداء وابن مسیك وحدیقة الشباب بسیدي 

دجنبر حفل توقیع  12وفي ذات السنة ترأس الملك محمد السادس یوم األربعاء . ملیون درهم

واالتفاقیة . اتفاقیة لتنمیة مقاطعة سیدي مومن، التابعة لعمالة مقاطعات سیدي البرنوصي

میش من خالل تشیید فضاءات المذكورة تهدف إلى القضاء على مختلف مظاهر الفقر والته

یاضة ثم إحداث وتوسیع دور ومرافق صحیة واجتماعیة وثقافیة وریاضیة وعلى مستوى الر 

مالیین و  5 ت ریاضیة ومالعب ورصد غالف مالي إجمالي یبلغءاوتهیئة فضا للشباب

فضاءات ریاضیة  9كما تضمنت االتفاقیة بناء . ألف درهم لتشیید مركب ریاضي كبیر 300

ویشار إلى أن  الملك محمد السادس قد أشرف على تدشین مجموعة من . 2ر للشبابودو 

سال، الداخلة، الدار : مالعب القرب ومركبات ریاضیة وقاعات مغطاة للسباحة بمدن

ففي مراكش دشن الملك محمد السادس مالعب للقرب . البیضاء، القنیطرة، الحسیمة إلخ

وقام بإحداث مركب ریاضي بمنطقة المسیرة  علي بمنطقة المحامید ومنطقة سیدي یوسف بن

                              

 www.indh.gov.ma .الموقع الرسمي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة   -1
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الداودیات ومركب ریاضي بمنطقة النخیل وقاعة مغطاة  ومركب ریاضي بمنطقةاألولى 

بمنطقة سیدي یوسف بن علي وقاعة مغطاة بمنطقة العزوزیة ومسابح مغطاة بكل من 

وغیرها تهدف بن علي ومنطقة  المسیرة األولى، إن كل هذه األوراش منطقتي سیدي یوسف 

وٕاتاحة الفرصة للشباب من . إلى تقریب الریاضة من المواطنین وتشجیع األفراد على مزاولتها

أجل تفجیر طاقاتهم اإلبداعیة في المیدان الریاضي وٕابعادهم عن مستنقعات اإلجرام والفساد 

  .والمخدرات

لریاضیة بالرغم من أن الملك منذ اعتالئه العرش لم یسجل حضوره في التظاهرات ا

مثل نهائیات كأس العرش أو بعض المباریات الرسمیة للمنتخب الوطني لكرة القدم، فإنه ظل 

  .حریصا على متابعة الشأن الریاضي ومساهما في تأطیر مشهده

والدلیل هو حضوره في مبادرات تدشین المركبات والفضاءات الریاضیة سواء على 

ار برنامج التنمیة البشریة، والمنشآت والبرامج الصعید المحلي، كالمشاریع التي تدخل في إط

وارتباطا بهذا السیاق أشرف . ذات الصبغة الوطنیة، مثل برامج تأهیل الریاضة المغربیة

أكادیمیة محمد "على وضع الحجر األساس لبناء  2009ینایر  12الملك محمد السادس یوم 

برنامج لتطویر المشروع ضمن  ویندرج هذا. بمدینة إفران" السادس الدولیة أللعاب القوى

البنیات التحتیة أللعاب القوى الوطنیة إن حضور الملك محمد السادس في بعض المبادرات 

ها محل رعایة من طرف مختلف المتدخلین ویتجلى ذلك أكثر في والمواقف قد یجعل

علن التي وجهها الملك إلى المشاركین في المناظرة الثانیة حول الریاضة جاءت لت1الرسالة

عن استیاءها من طرائق تدبیر المجال الریاضي من خالل توظیف كلمات مباشرة وعنیفة، 

                              

للمشاركین في المناظرة الوطنیة الثانیة  2008أكتوبر  27الرسالة الملكیة السامیة التي وجھھا الملك محمد السادس یوم  -1

  .2008أكتوبر  28و 27للریاضة التي نظمتھا وزارة الشباب والریاضة یومي 
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من جهة أخرى مركزیة شخص الملك في أي إصالح من خالل تقدیم وصفة العالج  سولتكر 

  .1التي تمكن من الخروج من الدوامة الحالیة

ع ریاضیة وٕاشرافه إن اهتمام الملك بالریاضة كشأن محلي لم یقتصر في تشییده لمشاری

على انطالق البرامج الریاضیة المقترنة بالتنمیة المحلیة، بل ساهم من خالل توجیهاته 

السامیة في وضع وتحدید اإلطار الذي یدعوا المسؤولین على الشأن المحلي إلى االهتمام 

حیث  نستخلصه من الرسالة الملكیة المذكورة اوهذ. بالریاضة كرافعة لتحقیق النهضة المحلیة

هدفنا األسمى من ذلك، إحیاء الممارسة الریاضیة في مدننا وقرانا وأحیائنا، خاصة : "قال

".  الشعبیة منها، باعتبارها المعین الذي ال ینضب للریاضیین والمنبت المعطاء لكبار أبطالنا

كما ركز الملك في هذه الرسالة على حمل الجماعات المحلیة والخواص بضرورة االنخراط 

وٕاننا لندعوا بالخصوص الجماعات المحلیة والقطاع : "الهتمام بالحقل الریاضي، إذ قالفي ا

الخاص، ألن یكونوا شركاء، بكل ما یعنیه ذلك من حضور والتزام وفعالیة، في المخطط 

كما دعا الملك في رسالته إلى تضافر الجهود ". المندمج الجدید لتنمیة الریاضة المغربیة

عات المحلیة وقطاعات التعلیم والصحة والسیاحة والثقافة واالتصال من والتعاون بین الجما

  .أجل خلق مشاریع بناءه ذات قیمة مضافة عالیة

كما أن الملك محمد السادس أبدا عنایة خاصة بالمجال الكروي داخل المغرب وعلى 

ي أشغال صعید القارة السمراء وهذا ما ترجمه في رسالته السامیة الموجهة إلى المشاركین ف

المناظرة الدولیة التي نظمتها الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم واالتحاد اإلفریقي في 

  ".في رؤیتنا كرة القدم اإلفریقیة"صخیرات، تحت شعار 

إن تطویر الممارسة الریاضیة بكل أشكالها، وكرة القدم بالخصوص، یمثل : "حیث قال

االجتماعي واالقتصادي،  مفي محیطه وٕادماجهمإحدى الركائز األساسیة لتنمیة الشباب، 

                              

  .2009مجلة وجھة نظر،  2008ب منصف الیازغي، حالة المغر -1
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ولتقویة مناعتهم ضد كل أشكال االنحراف والتطرف، والمغامرة بأرواحهم وبمستقبلهم عبر 

 .1"اللجوء إلى الهجرة غیر الشرعیة

  .الهتمام الحكومي بالمجال الریاضيدراسة ا: المحور الثاني

  الریاضة في التصریحات الحكومیة: أوال

یات حكومیة وممثلي السلطة المركزیة ومسؤولین على الشأن المحلي إن حضور شخص

تظاهرت الریاضیة دلیل واضح على العالقة الجدلیة القائمة بین الشأنین  و لمناسباتل

الریاضي والسیاسي ویرى بعض المهتمین أن السیاسة كانت سباقة للوعي بأهمیة وخطورة 

ي الریاضي یعكس حتما رقیها االقتصادي الرق إنفهناك أنظمة سیاسیة تتوهم " الریاضة

  .2واالجتماعي، بل وصحة نظامها السیاسي

  .والمغرب كنظام كان له والزال اهتمام كبیر بالمیدان الریاضي

ویتضح ذلك من خالل السیاسة العمومیة التي تنهجها األجهزة الحكومیة وكذا من 

المركزیة واألجهزة الجهویة والمحلیة، وما خالل األدوار التي یقوم بها كل من ممثلي السلطة 

  .یهمنا هنا بذات هو االهتمام الذي تولیه الحكومة بالحقل الریاضي

تصریحا  19تصریحات حكومیة من أصل  7اتضح من خالل البحث الذي أجریناه أن 

وهذه التصریحات السبعة . هي التي أشارت وتحدثت عن موضوع الریاضة بشكل متباین

  .3التنمیة والشأن المحلیین عن طریق الریاضة حاولت مالمسة

وأول حكومة حاولت إشراك اإلدارة المحلیة في موضوع الریاضة، هي حكومة أحمد 

استغلت صدور المیثاق الجماعي لسنة  " أحمد عصمان"العراقي، في حین أن حكومة 

                              

 www.hibasport.com .: الموقع اإللكتروني -1
  .14، ص 2008،  1منیة، الرباط، طة جیدة، مطبعة االكامعبد الرزاق العكاري، الریاضة بالمغرب في أفق ح -2
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المتعاقبة  والحكومات. للدفع بالجماعات المحلیة للعب دور حیوي في تنمیة الریاضة 1976

هي األخرى بضرورة إشراك الوحدات الترابیة المحلیة من أجل تحمل جزء من اهتمت 

وسیتأتى هذا االهتمام . المسؤولیة في ما یخص تأهیل وتنمیة قطاع الشباب والریاضة معا

المحلي بالقطاع الریاضي مع حكومة إدریس جطو التي أكدت في حصیلتها أن الحكومة 

. ملعب قرب بشراكة مع الجماعات المحلیة 1200زاماتها من خالل تهیئة المغربیة أوفت بالت

كما یمكن القول إن حكومة عباس الفاسي أكدت في تصریحها الحكومي انها تعمل على 

توفیر الفضاءات والبنیات التحتیة الریاضیة من خالل خلق شراكة حقیقیة مع الجماعات 

لحكومات بالواقع الریاضي وربطه بالتنمیة  المحلیة وفیما یلي جرد سریع الهتمام بعض ا

  :المحلیة

اعترف العراقي في التصریح الحكومي  1970نونبر  11: حكومة أحمد العراقي -1

داعیا ذوي األریحیة . بالصعوبات المالیة التي تحول دون اهتمام الدولة بالمجال الریاضي

به إلى أن طلب ذوي األریحیة بل بلغ الحد . وممثلي الدوائر االنتخابیة إلى دعم الریاضة

باإلسهام بقسط یسیر لتوفیر االعتمادات الخلقیة بإرضاء ما نرغب في إرضائه من شؤون 

  ).ملیون سنتیم 500ملیار و  7دراهم بمنطقته لتجمع  5كل شخص یساهم بـ (الشباب 

، إضافة إلى إعالنه اعتزام الحكومة 1977نونبر  10حكومة احمد عصمان،  -2

ن التجهیزات والمعدات الریاضیة ودعوته للشباب من أجل المشاركة في حمالت كثار مإلا

لعب دور حیوي وفق المیثاق  التشیید، فإنه عرج على الجماعات المحلیة معتبرا أنه بإمكانها

محوري  كما یمكن للجماعات المحلیة أن تقوم بدور: "الجدید المنظم الختصاصاتها، وقال

  ".حیات الجدیدة المخولة لهافي هذا اإلطار بحكم الصال

تأثر الدولة بتداعیات تطبیق  1985أبریل  22: حكومة عبد الكریم العمراني -3

مخطط التقویم الهیكلي، إلى الدرجة التي أعلنت فیها بصراحة عزمها التخلي عن تحمل 

تكالیف بعض القطاعات ومن ضمنها الریاضة، فبدعوى اعتماد مبدأ الالمركزیة اإلداریة 
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داث الجهات، أعلن التصریح الحكومي تخلي الدولة عن تحمل بعض األعباء التي وٕاح

  .تتحملهما الدولة في مجاالت التعلیم والصحة والشبیبة والریاضة

التعهد بتهیيء خریطة شاملة لتمكین  1986بر ننو  3: حكومة عز الدین العراقي -4

  .غطي جمیع أقالیم المملكةالجماعات المحلیة من إقامة شبكة من المركبات الریاضیة ت

أكد الیوسفي في تصریحه على أن الحكومة : حكومة عبد الرحمان الیوسفي -5

سهر على تشجیع المبادرات العمومیة والخاصة على الصعید الوطني وبتعاون وثیق مع ست

الجماعات المحلیة والمجالس اإلقلیمیة والجهات، والتنسیق بینها سواء على الصعید الوطني 

  .لى صعید الجماعات المحلیة واإلقلیمیة والجهویةأو ع

جاء هذا التصریح لیعلن : تصریح تقدم به إدریس جطو حول الحصیلة الحكومیة -6

وفاء الحكومة بااللتزامات التي قطعتها على نفسها في التصریحات السابقة، إذ تمت   تهیئة 

  .ملعب قرب بشراكة مع الجماعات المحلیة 1200

توفیر الفضاءات والبنیات التحتیة وخلق شراكة حقیقیة مع : الفاسي حكومة عباس -7

  .الجماعات المحلیة

 الحكومیة التنمویة الریاضة في المخططات: ثانیا

یتضح من خالل المخططات الحكومیة التنمویة أن موضوع الریاضة كان حاضرا في 

تحقیق التنمیة وأن الدولة كانت ترى في الریاضة دعامة أساسیة في . هذه المخططات

لیها، المحلیة إال أن جل المخططات التنمویة أخفقت في تحقیق األهداف التي كانت تصبو إ

تعكس هاجس المرحلة الظرفیة، وتبرز مدى االهتمام الذي تولیه الدولة  األقل كانت فعلى 

، یظهر أن المخطط الثنائي 2، ومن خالل قراءة سریعة للمخططات1لقطاع دون آخر

                              

  .86س، ص .الرزاق العكاري، معبد  -1
  .86عبد الرزاق العكاري، ص   -2
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. لم یول لقطاع الریاضة والشباب إال اهتماما ضئیال تجسد في إشارة عابرة 1959- 1958

یبقى المخططین الخماسي بالمقابل فإن باقي المخططات اهتمت بالقطاع الریاضي، لكن 

ودورها في ة اللذان اهتما أكثر بجهویة الریاض 2004-2000والرباعي  1997- 1993

  .تحقیق التنمیة المحلیة

  :1959-1958المخطط الثنائي 

  .لم یخصص للقطاع الریاضي سوى تلمیح عابر

  :1964-1960المخطط الخماسي 

الشبیبة والریاضة في عشرون سنة "كتاب  1خصص للقطاع الریاضي نصف صفحة

وأكد في إحدى فقراته على دعوة البلدیات والجماعات القرویة بتحمل ". من االستقالل

  .النصیب األوفر في مصاریف تجهیز الریاضة

  :1967-1965المخطط الثالثي 

لم یشر ولم یهتم بجهویة الریاضة، حیث ركز فقط على التذكیر بالمبلغ المالي الذي 

  . للقطاع الریاضي بهدف النهوض بالمؤسسات والمالعب الریاضیة %72خصص منه نسبة 

  :1972-1968المخطط الخماسي 

الجهویة الریاضیة، بل هذا هو االخر لم یشر صراحة إلى ضرورة التركیز على مفهوم 

ضرورة ملء أوقات الفراغ وممارسة التربیة البدنیة مما یسهم في إعداد "المخطط حث على 

وأهم ما میز هذا المخطط هو " النخبة التي تكون جدیرة بتمثیل المغرب في المباریات الدولیة

من بعض ستفادت بدورها أن بعض المدن الخارجة عن محور الدار البیضاء، الرباط ا

  .المنشآت الریاضیة وهي مدن الحسیمة وآسفي والناظور وتطوان

                              

  .1975كتاب الشبیبة والریاضة في عشرون سنة بعد االستقالل مطابع  فضالة البیضاء  -1
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  :1977-1973المخطط الخماسي 

أهم ما میز هذا المخطط هو اللجوء إلى الصندوق الخاص بالتنمیة المحلیة من أجل 

كما دعا هذا المخطط إلى توحید وانعاش مختلف الریاضات . بناء منشآت ریاضیة جدیدة

ویستشف من مضامین هذا المخطط انه لم یولي أي . ة والعسكریة والمدنیةالمدرسیة والجامعی

  .اهتمام بالریاضة المحلیة

  :1980-1978: المخطط الثنائي

الذي اكتفى بالتنصیص على ضرورة إتمام المشاریع ز به هذا المخطط األمر نفسه تمی

  .المدرجة في المخطط السابق

  :1985-1981المخطط الخماسي 

خطط بكونه جاء في إطار استعدادات المغرب الستفاضة فعالیات ألعاب تمیز هذا الم

هذه التظاهرة . 1983البحر األبیض المتوسط التي أجریت بمدینة الدار البیضاء سنة 

ومنافسات ریاضیة أخرى كان المغرب مقبل على احتضانها، مثل األلعاب العربیة التي 

ربیة إلى التزامها بما سبق أن تعهدت به دفعت السلطات الحكومیة المغ. 1985اقیمت عام 

في دفتر التحمالت، من إنجاز المركبات الریاضیة، حیث بلغت قیمة الغالف المالي 

درهم وقد رافق اهتمام الدولة بتوفیر التجهیزات  370142000المرصود للتجهیز الریاضي 

میة الریاضیة من الریاضیة والبنیات التحتیة الضروریة انخراط مؤسسات أخرى في دعم التن

  .1بینها االنعاش الوطني وصندوق محاربة الجفاف في إطار عملیة التنمیة الریاضیة

  .1992-1988: مخطط لمسار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

                              

  .7ص 1986وزارة  الشباب والریاضة تقریر عن المنجزات الریاضیة منذ االستقالل، الرباط  -1
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جاء هذا المخطط وفق سیاسة ترمي لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتمیز 

طني للتنمیة الریاضیة الخاص ببناء منشآت بفكرة توسیع وتحویل وتنشیط الصندوق الو 

ریاضیة جدیة وتوسیع دائرة استفادتها، ومن بین أهم المستجدات التي حملها هذا المخطط 

  :حددت وفق اآلتي

  .إرساء الهیكلة القانونیة بإصدار النصوص التطبیقیة لقانون التربیة البدنیة والریاضة* 

  .لوطني للتنمیة الریاضیةتوسیع إمكانیة تحویل وتنشیط الصندوق ا* 

  .لكرة القدم 1994إحداث المنشآت الواجب توفرها الحتضان كاس العالم  *

  .بتعاون مع قطاع التجهیز والتكوزین المهني" ریاضة ودراسة"الزیادة في أقسام * 

  .تشجیع القطاع الخاص على االستثمار الریاضي مع  مراقبة نشاطه* 

  :1997-1993: المخطط الخماسي

وكان الهدف . دید الذي جاء به هذا المخطط هو التركیز أكثر على مفهوم الجهویةالج

من وراء ذلك هو تقریب الحركة الریاضیة من جمیع المتدخلین لتجسید مواطن الضعف والقوة 

داخل الساحة الوطنیة، وترجم هذا المخطط هذا التوجه من خالل إشراك وزارة الداخلیة، 

یة، التي ألزمها المخطط المذكور  بتشیید المالعب وصیانة ممثلة في الجماعات المحل

  ).اإلعفاء الضریبي(المنشآت الریاضیة وكذلك مع قطاع المالیة 

  :2004-2000: المخطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

بالرغم من أن هذا المخطط تضمن برنامجا خاصا بتأهیل المنشآت الریاضیة وٕانجاز 

، فإن المخطط المذكور أكد 2010الحتضان موندیال كرة القدم لسنة أخرى ترشح المغرب 

على اهتمامه بتطویر الریاضة المغربیة محلیا حیث برمج إحداث مالعب بسیطة في إطار 

الشراكة مع الجماعات المحلیة بهدف إدماج العالم القروي في التنمیة االجتماعیة 

  :نجاز جزء هام من البنیات التحیة منهاواالقتصادیة ومن جانب آخر قام قطاع الریاضة بإ
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  قاعة مغطاة متعددة االختصاصات 11* 

  .ثمان حلبات مطاطیة أللعاب القوى* 

  .1مسابح مغطاة جدیدة بكل من القنیطرة ومراكش وفاس 3* 

  :الریاضة في حكومة سعد الدین العثماني: ثالثا

الذي حددته حكومة سعد من خالل االستقراء الذي أجریناه على البرنامج الحكومي 

الدین العثماني وجدنا على أن الحكومة قد ركزت على تأهیل الریاضة المدرسیة وتطویر 

البنیات التحتیة الریاضیة، وتكرس هذا المعطى من خالل المكونات التي تضمنها هذا 

  :البرنامج والتي جاءت كاالتي

  .ضةاأجرأة وتنزیل االستراتیجیة الوطنیة للری*

اث بنیات ریاضیة للقرب وتعزیز سیاسة القرب الریاضي، وذلك بهدف دعم إحد* 

تنمیة ممارسة الریاضة من قبل فئة عریضة من العموم على مستوى األحیاء والمؤسسات 

  :التعلیمیة  والجامعیة، ومن اهم اإلجراءات التي سیتم اتخاذها

  .النهوض بالریاضة المدرسیة* 

  .تشجیع مشاتل تكوین األبطال* 

  .تغالل الفضاءات الریاضیة الموجودة في المؤسسات التعلیمیةاس* 

  .تطویر تغطیة البنیات التحتیة الریاضیة، خاصة بالمدن المتوسطة والمراكز القرویة* 

منهجیة  و مصاحبة ومواكبة برامج عمل الجامعات الریاضیة وفق مقاربة تشاركیة* 

ات والجمعیات الریاضیة وفق قواعد عمل تعاقدیة وتحسین وضبط المساعدات المقدمة للجامع

  :الحكامة الجیدة

                              

  .2010-2009المحلیة، بحث لنیل اإلجازة في القانون بكلیة الحقوق بسطات، سعید یاسین، الریاضة والتنمیة  -1
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إرساء شراكة بین القطاعین الخاص والعام لتنمیة وتدبیر البنیات التحتیة الریاضیة * 

للقرب، بما یسمح بتعبئة تمویل مشترك لبناء وتجهیز المالعب الریاضیة للقرب، مع تمكین 

هذه المرافق، وذلك في إطار دفتر ولین الخواص والجمعیات بشكل تدریجي من تسییر المقا

تحمالت وكلفة مالئمة، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة والقیام باإلصالحات 

  .1الالزمة

  :وكانت حصیلة تنفیذ الشطر األول من هذا البرنامج كاالتي

دار  80تجهیز دار للشباب بمختلف جهات المملكة، وكذا  117إصالح وترمیم  -

  .السمعیة البصریة والمعلوماتیة والریاضیة والمكتبیةالشباب بالمعدات 

مشاركة ومشارك من البرنامج الوطني ألبطال الحي خالل سنة  70000استفادة  -

2017.  

  .مركزا ریاضیا للقرب وقاعة متعددة االختصاصات 173إطالق بناء  -

  .2مركزا ریاضیا للقرب وقاعة متعددة االختصاصات 47تأهیل  -

الجامعة الملكیة (دراسة سیاسة االتحادات الریاضیة بالمغرب : المحور الثالث

ومقارنتها مع السیاسات الریاضیة للدول الرائدة في المجال ) المغربیة لكرة القدم نموذجا

  :الریاضي

  سیاسة الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم: أوال

: تعاقب على تسییر الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم تلة من الرؤساء، وهم كاآلتي

الجنرال حسني بن سلیمان، علي الفاسي الفهري، قبل أن یستقر الحال في السنوات األخیرة 

                              

  ).2016-2021(برنامج العمل الحكومي  -1
  .2018-2017أبریل : تنفیذ البرنامج الحكومي برسم السنة األولى -2
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فوزي لقجع، لكننا في هذا المحور والعتبارات وقتیة سنكتفي بدراسة حقبة الرئیس علي على 

  .وحقبة الرئیس فوزي لقجع الحالیة الفاسي الفهري

ففي عهد الرئیس علي الفاسي فهري ستعرف كرة القدم تطورا ضعیفا في المغرب مقارنة 

مع النتائج التي حققها المنتخب األول والتي لم ترقى لمستوى التطلعات وانتظارات الشارع 

المغربي، لقد شهدت حقبة الفهري دخول البطولة الوطنیة لكرة القدم إلى حیز االحتراف بعد 

رسة الهاویة التي كانت تتخبط فیها كرة القدم على صعید البطولة المحلیة، سنوات من المما

كما قامت الجامعة بإعادة النظر في التحكیم وتأهیل العدید من مراكز تكوین الالعبین 

المالعب في أفق الترشح الستضافة كأس أمم أفریقیا  والمدربین، كما قامت بتأهیل زمرة من 

شرف التنظیم، قبل أن یتخذ نجحت الجامعة الملكیة في نیل  ، وبالفعل 2015لكرة القدم 

داء إیبوال الذي  ن تنظیم الموندیال اإلفریقي بسببموقف حكومي قضى  بضرورة العدول ع

كان متفشیا في إفریقیا حینذاك، ومخافة من أن تنتقل العدوى إلى المغرب قررت الحكومة 

ا هذا بنظریة القوة القاهرة المتعارف علیها المغربیة عدم تنظیم الحدث القاري مبررة قراره

الذي صرح " اوزین"قانونیا وجاء هذا اإلقرار على لسان وزیر الشباب والریاضة وقتذاك السید 

مصلحة البلد فوق كل االعتبارات وأن قرار العدول عن احتضان كأس أمم إفریقیا "بأن 

وبالتالي فإن المغرب لن یجازف قرار استراتیجي ومتعلق بالصحة العامة  للمغاربة،  2015

  ."بتنظیم هذه المنافسة

عن هذا القرار حرمان المغرب من المشاركة في كأس إفریقیا لألمم وأسند  تمخض

تنظیمه إلى غینیة االستوائیة وقرر االتحاد اإلفریقي لكرة القدم تجمید نشاطات االتحاد 

عن طریق إحالة الملف على أنظار  المغربي لكرة القدم، قبل أن تستأنف الجامعة هذا القرار

  .محكمة التحكیم الریاضي والتي قضت بإلغاء القرار نظرا لضعف الصیغة التبریریة
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وشهدت حقبة الفاسي الفهري ضحالة في نتائج على مستوى الفرق والمنتخبات  

وتتویج فریق  2010باستثناء تتویج فریق الفتح الرباطي بكأس الكونفدرالیة اإلفریقیة سنة 

  .وتحقیقه في نفس السنة الكأس اإلفریقیة الممتازة 20111المغربي الفاسي بنفس اللقب سنة 

نستشف مما تقدم بأن السیاسة الني جاءت بها جامعة علي الفاسي الفهري همت 

تطویر البنیات التحتیة الریاضیة ودعم األندیة مادیا  إال أنها لم تأتي بمخطط بعید المدى 

نتخبات السنیة باإلضافة إلى المنتخب األول، وهذا ما یفسر فشلها یشمل تأهیل كافة الم

الذریع في الرقي بالمنتخبات السنیة، ألنها لم تهیكل بشكل جید قطاع التكوین وعدم قدرتها 

أیضا على ضمان االستقرار التقني داخل محیط المنتخب األول أي أن سیاستها التقنیة كانت 

ا ما سنقف عنده بإسهاب في الشق المتعلق بالمشاكل التي مهترئة إن جاز هذا التعبیر وهذ

  .تعاني منها الریاضة الوطنیة

أما حقبة فوزي لقجع فإنها شهدت ثورة كرویة كما صرح المتتبعون  للحقل الریاضي 

المغربي، ففي عهد فوزي لقجع ستعرف الجامعة تنزیل مجموعة من السیاسات نسرد من 

  : أهمها

المحیط اإلفریقي والتي واكبت السیاسة الخارجیة التي نهجها  سیاسة االنفتاح على -

قاضیة بتوقیع اتفاقیات مع بلدان القارة الالمغرب قبیل وبعید دخوله إلى االتحاد اإلفریقي، و 

مختلف اتفاقیة بین  35السمراء، نفس األمر سلكته جامعة الكرة بحیث وقعت ما یناهز 

، تبادل الكوادر )المالعب(بنیات التحتیة الریاضیة تأهیل ال  الدول اإلفریقیة والتي همت

بدنیین، تطویر التحكیم اإلفریقي، دعم االتحادات اإلفریقیة مادیا الیین دمدربین ومع(التقنیة 

إن هذه السیاسة  كما أفصح عن ذلك رئیس الجامعة الملكیة المغربیة لكرة ...) ولوجستیكیا

السیاسة الملكیة الرامیة إلى االندماج في المحیط القدم السید فوزي لقجع تهدف إلى مواكبة 

                              

لكرة القدم، أكتوبر  دلیل األبطال، سلسلة اإلصدارات الخاصة بجریدة المنتخب بشراكة مع الجامعة الملكیة المغربیة -1

2016.  
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رغم أن بعض االتجاهات أو االجتهادات اإلعالمیة فسرت هذه السیاسة بكونها حملة . القاري

استباقیة نهجها المغرب الستمالة أصوات البلدان اإلفریقیة وحثها  على التصویت لصالح 

، ووصف 2026م لكرة القدم الملف المغربي في سباق الترشح الستضافة كأس العال

سیاسة الید الممدودة للشباب "الصحفي والناقد الریاضي المخضرم بدر الدین اإلدریسي بأنها 

جاء هذا القول في أعقاب  1."اإلفریقي وللهیئات الریاضیة اإلفریقیة بهدف إنجاح تظاهراتها

االتحاد اإلفریقي إلى اعتذار كینیا عن عدم تنظیم كأس إفریقیا لالعبین المحلیین مما دفع ب

سحب التنظیم منها وٕاسناده لدولة أخرى، لیقع االختیار على المغرب كبلد نموذجي الحتضان 

  .20182شان 

ونهجت الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم سیاسة التوسیع والتنویع من الشركاء وهذا 

ركز القانون واالقتصاد ما تجلى من خالل االتفاقیات والشراكة والتعاون التي وقعتها مع م

الریاضي لیموج بفرنسا في شخص مدیره ومؤسسة نیكوال بالنشار، والتي ستمكن الجامعة من 

  . الحصول على تكوینات من المستویات العالیة في كل المهام المرتبطة بكرة القدم

اء واختارت الجامعة لحفظ الذاكرة الریاضیة أن ترتبط بشراكة مع المندوبیة السامیة لقدم

مفوضها السامي محمد الكثیري، كما أنها  في المقاومین وأعضاء جیش التحریر ممثلة

لمكتب الوطني للتكوین المهني وٕانعاش الشغل ترمي إلى إنجاز اارتبطت باتفاقیة شراكة مع 

  .3تكین موازي لالعبین لتأهیلهم للفترة التي ستعقب اعتزالهم ممارسة كرة القدم

لجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم في شخص الرئیس فوزي وفي نفس االتجاه وقعت ا

لقجع مع االتحاد الفلسطیني لكرة القدم ممثال باللواء جبریل الرجوب اتفاقیة شراكة وتعاون، 

                              

بدر الدین اإلدریسي، لماذا لن یطلب المغرب تنظیم الكان؟ مقالة منشورة عبر الموقع اإللكتروني  -1

www.almontakhab.com  06/02/2018بتاریخ.  
  .اسم مختصر یطلق على كأس إفریقیا لالعبین المحلیین: الشان -2
ماي  31و  30بدر الدین اإلدریسي، تقریر مفصل عن األیام الوطنیة لكرة القدم التي انعقدت یومي االثنین والثالثاء  -3

  .2016یونیو  2، الخمیس 3054بالصخیرات، جریدة المنتخب العدد  2016



46 

 

بحضور سفیر دولة فلسطین المعتمد بالمغرب والسید محمد جمیل عبد القادر رئیس االتحاد 

الدیبلوماسي لدولة فلسطین بالمغرب وبعض  العربي للصحافة الریاضیة وممثلي السلك

لجامعة الكرة، الشراكة التي عقدت بین المغرب وفلسطین همت  يلمدیر اأعضاء المكتب 

  : النقاط التالیة

  .تعزیز العالقات بین البلدین

  .تبادل الخبرات في المجال اإلداري والتنظیمي

  .1لخبرات في میدان التكوین والطب الریاضي واإلعالماتبادل 

ووقعت الجامعة أیضا اتفاقیات شراكة وتعاون مع كل من االتحاد اإلماراتي لكرة القدم 

واالتحاد القطري لنفس اللعبة همت مجال التكوین وتبادل الخبرات وٕاجراء دوریات صداقة بین 

من قبیل كأس الصداقة اإلماراتیة (فرق المغرب وفرق ومنتخبات االتحاد اإلماراتي 

  )2.المغربیة

لم تتوقف سیاسة الجامعة عند هذا الحد بل امتدت لتشمل إعادة تأهیل البنیات التحتیة 

 جرتأو ملعبا جدیدا للفرق الوطنیة،  64سلمت الجامعة  2017وٕاصالحها، بحیث خالل عام 

ورش الصیانة وٕاعادة التأهیل هذا بتنسیق مع وزارة الشباب والریاضة ووزارة المالیة ومدیریة 

لذین انخرطوا في هذا المشروع ابدعم من الوالة والعمال والمنتخبین المحلیین  التجهیز وأیضا

بكل تلقائیة، وحددت الجامعة بعد الدراسة التي أجرتها في المغرب العمیق عدد المالعب 

ملعبا بمختلف جهات المملكة ویأتي هذا المشروع الذي  86المعنیة بتحدیث وصیانة في 

الجامعة والقاضیة باعتبار المالعب ومراكز التكوین  تراتیجیةإسدخل حیز التنفیذ في إطار 

                              

، 3032دة المنتخب، العدد أمین المجدوب، المغرب وفلسطین وقعا اتفاقیة شراكة وتعاون، تقریر مفصل منشور في جری -1

  . 2016مارس  17الخمیس 
  . نقال عن نشرات األخبار الریاضیة التي بتثها القناة الریاضیة المغربیة -2
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عامالن أساسیان لالرتقاء بالمنتوج الكروي الوطني بوجود مؤطرین من المستوى العالي، 

  .والذین یسهرون على تدبیر الجانب التقني تماشیا مع السیاسة العامة لإلدارة التقنیة الوطنیة

من أجل إصالح وصیانة الملعب الشهیر بامحمد ملیون سنتیم  100وتم رصد ملیار و 

ن وسیدي عثمان والعربي بن مبارك والحبیب موشملت اإلصالحات أیضا مالعب سیدي مو 

الزمزاني وغیرها من المالعب التي مكنت أندیة الدار البیضاء من تنفس الصعداء بعد أزمة 

مشروع اإلصالح حسب وفیما یلي المالعب التي استفادت من . خانقة على مستوى المالعب

  : الجهات

 –الدریوش–تاوریرت  –جرادة  –الزغنغن الشریف أمزیان ): ملعبا 12(جهة الشرق * 

  .الناظور ملعب الشبیبة والریاضة وجدة أنجاد

الحي المحمدي الداودیات  –مراكش الزرقطوني –زاكورة ): مالعب 6(جهة الجنوب * 

  .لشویطرا–الویدان–العطاویة–أخشیش بمراكش –بمراكش 

–تارودانت  –أكادیر سیدي بلخیر  –االنبعاث بأكادیر ): مالعب 6(جهة سوس * 

  .الجرف –الدشیرة–تافراوت

–تیفلت  –سیدي یحي الغرب  –سوق أربعاء الغرب ): ملعبا 14(جهة الغرب * 

موالي  –ع بلقصیريو مشر  –یلیكةحز –الصویرة بالقنیطرة  –الصخیرات  –المامون بالرباط 

یعقوب المنصور بالرباط  –سیدي سلمان  –بوقنادل بسال –المعمورة بالخمیسات  –بوسلهام 

  .عین عودة –

تطوان  –واد الو  –حیدرة بالفنیدق –تطوان أمسا ): مالعب 7(جهة الشمال * 

  .أصیلة –وزان  –شفشاون  - تامودا

  .توالل–أرفود  –تینجداد–تنغیر ): مالعب 4(جهة مكناس تافیاللت * 



48 

 

–العالیة بالمحمدیة  –سیدي مومن ): مالعب 9(البیضاء الكبرى  جهة الدار* 

ملحق المركب  –سیدي عثمان  –نجم الشباب  –بامحمد - سباتة –الصخور السوداء 

  .العربي بنمبارك –الحبیب الزمراني –الریاضي محمد الخامس بالمعاریف 

جمعیة  –یدة أحمد لشهب بالجد –الشماعیة  –أزمور ): مالعب 6(جهة عبدة دكالة * 

  .دار سي عیسى –بوكدرة  –سحیم 

ملعب  –أزیالل  –سوق السبت  –الدروة  –مارس  3الكارة ): مالعب 6(جهة تادلة * 

  . 1أفورار –الشباب والریاضة 

هذا، ولقد نهجت الجامعة كذلك سیاسة التغلغل داخل دهالیز االتحاد اإلفریقي لكرة 

تابعة لالتحاد اإلفریقي باستثناء لجنة الدراسات  لجنة 30القدم حیث یرأس المغرب ما یفوق 

من شأن هذا االختراق . المتعلقة بتنمیة كرة القدم داخل القارة السمراء، ولجنة الشؤون القانونیة

الكلي لالتحاد اإلفریقي أن یعود بالنفع على الكرة المغربیة بحیث أن جل القرارات التي 

بعدما كانت الجزائر وتونس تتالعب بدهالیز  ، ستكون في صالح المغرب2سیتخذها الكاف

االتحاد اإلفریقي لكرة القدم في عهد الرئیس عیسى حیاتو الذي شن حربا على الكرة المغربیة 

سیاسة الجامعة الرامیة إلى جعل  إن هذا االكتساح یتماشى مع. موتهاكادت أن تحكم ب

كرة القدم ومن شأن هذا األمر  في مجال السمراءالمغرب یحظى بمكانة مرموقة داخل القارة 

أن یجعل المغرب خیارا نموذجیا الستضافة أحداث قاریة جد مهمة یمكن أن یترتب عنها 

تحقیق التنمیة االقتصادیة وتوفیر فرص عمل بالنسبة لفئة عریضة من المجتمع، كما أن هذا 

المغربیة، التي  یریة واإلداریةیاالكتساح سیسهم ال محالة في التسویق الجید للكفاءة التس

  .برهنت في مناسبات عدیدة على حرفیة عالیة في مجال التسییر الریاضي

                              

  .2017ماي  1، االثنین 3147لجنة البنیات التحتیة الورش الناجح، تقریر خاص، جریدة المنتخب، العدد  -1
ته الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم مع وسائل اإلعالم من أجل تقدیم جلول التویجر، تقریر حول اللقاء الذي عقد -2

  .2016مارس  17، الخمیس 3232رؤیتها االستراتیجیة، جریدة المنتخب، العدد 
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السیاسة العقابیة التي اعتمدتها جامعة فوزي لقجع، بحیث  وال یجب أن نغفل كذلك

قامت بإصدار مجموعة من العقوبات التي تراوحت بین التوقیف والغرامات أو هما معا 

اوزات والخروقات الخطیرة التي ترتكبها جماهیر الفرق أو والغرض من ذلك الحد من التج

یرین وتلعب هذه السیاسة أو الفلسفة التي أقرتها الجامعة دورا والمسحتى العبین والمدربین 

المبالغ المالیة المتحصل علیها من الل مهما في إنعاش خزینة الجامعة أوال وذلك من خ

للقانون باالستناد طبعا إلى قانون العقوبات المشار الغرامات المفروضة على األندیة المخالفة 

وثانیا من أجل ردع وجزر . إلیه في النظام األساسي للجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم

األندیة على احترام أخالقیات وقانون الریاضة وذلك باحترام الحكام وعدم السب أو الشتم 

. لحفاظ على النظام العام لسیر المباریاتوعدم اإلساءة إلى الجمهور بأي وسیلة كانت وا

ومع ذلك ما تزال الكرة المغربیة تعیش على وقع الشغب والعنف داخل المالعب وهذا یجعل 

المنظومة القانونیة والعقابیة الخاصة بالجامعة موضوع مساءلة، صحیح أن أمر تفعلیها قطع 

تطویر والتحدیث في أفق خطوات مهمة ولكن مع ذلك ما زال هذا التفعیل یحتاج إلى ال

تجاوز االختالالت التي تعیشها كرة القدم الوطنیة وهذا ما سنقف عنده بإسهاب في مبحث 

  .الحق

كما عقد االتحاد المغربي لكرة القدم لقاء تواصلیا مع وسائل اإلعالم الوطنیة یوم 

القدم الجدیدة لتطویر وتجوید كرة  اإلستراتیجیةبغرض تقدیم  2016مارس  14االثنین 

، في إطار االحتفاء بالیوم 2026إلى غایة  2016الوطنیة وفق مشروع ریاضي یمتد من 

للجامعة لتنمیة كرة  اإلستراتیجیةالرؤیة "الوطني لكرة القدم الذي اختارت له الجامعة شعار 

وقد قدمت اللجنة المشرفة على المشروع والتي ضمت محمد بودریقة، أحمد ". لقدم الوطنیةا

الجامعة  إستراتیجیةاصر الرغیت، وعبد العزیز الطالبي شروحات مفصلة حول غیبي، ن

  : ، التي ستعتمد على ثالثة جوانب أساسیة ومهمة وهي)2016-2026(

  .الجانب القانوني -
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  .الجانب اإلداري -

  .الجانب التقني -

بعدما خلصت لجنة الدراسات والتكوین من خالل التشخیص الدقیق الذي قامت به إال 

أن هناك خلال كبیرا في منظومة الكرة الوطنیة التي ظلت تراوح مكانها على الواجهة 

في بدایة اللقاء أكد محمد بودریقة رئیس لجنة الدراسات والتكوین التابعة للجامعة . اإلفریقیة

على أهمیة المشروع الجدید، الذي سیمكن الجامعة من السیر وفق خارطة طریق واضحة، 

، مؤكدا بأنه من خالل القیام بعملیة 2026نتائج ملموسة ما بعد سنة قصد الوصول إلى 

تشخیص دقیقة على الكرة الوطنیة اتضح بأن المغرب لم یعد من الدول القویة والرائدة في كرة 

هذا الترتیب یعود (إفریقیا  19عالمیا ثم الرتبة  81القدم بدلیل أنه یصنف حالیا في الرتبة 

  ).2016لعام 

لم یتأهل المغرب إلى كأس  1998منذ سنة "بودریقة في هذا الصدد وقال محمد 

العالم، ثم عدم قدرة المنتخب الوطني على تجاوز الدول األول في الكؤوس اإلفریقیة شأنه 

شأن المنتخبات الوطنیة وبالتالي ارتأت الجامعة أن تعقد هذا اللقاء لجمع المقترحات في أفق 

 اإلستراتیجیةوتطبیق هذه  2016ماي  25تعقده الجامعة في الجمع العام االستثنائي الذي س

لن یكلف خزینة الجامعة أیة مصاریف مالیة، إذ ستكلف صفر درهم، على هذا األساس نرید 

الخروج بتوصیات مفیدة، تهدف إلى تأهیل كرة القدم الوطنیة برؤیة احترافیة من ناحیة 

التي ستقدم علیها الجامعة في أفق تحویل  التسییر والتدبیر المالي من خالل إعادة الهیكلة

  ."  األندیة الوطنیة من جمعیات إلى شركات ریاضیة

لها عالقة بمشروع حسن حرمة اهللا مؤكدا  اإلستراتیجیةوكشف محمد بودریقة أن هذه 

أن هذا األخیر كان مكلفا بتكوین األطر، وبأن لجنة الدراسات والتكوین هي التي أشرفت 

وأن هناك حسن نیة من أجل هیكلة الكرة الوطنیة والوصول  إلستراتیجیةاعلى إعداد هذه 

  .لمستوى أحسن، مؤكدا بأن هناك تنسیقا مع وزارة الشباب والریاضة في هذا البرنامج
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 اإلستراتیجیةأحمد غیبي عضو لجنة الدراسات والتكوین عرضا مفصال لهذه  موقد

ر والممارسة داخل منظومة الكرة الوطنیة وأهمیة هذا الورش الشامل للنهوض بمستوى التسیی

إلزام األندیة بمطابقة قانونها (مشددا على أن هیكلة األندیة وٕاعادة النظر في اإلطار القانوني 

ووضع نظام یعتمد على ) المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة 30-09الداخلي مع القانون رقم 

  .منشودةالمشروع المؤسساتي هو الرهان لبلوغ األهداف ال

ووقف أحمد غیبي عند الوضع الحالي للكرة الوطنیة سواء على الصعید القاري أو 

ستمكن الكرة الوطنیة من الوصول لمستوى  اإلستراتیجیةالدولي، موضحا بأن تطبیق هذه 

أفضل والعودة لتحقیق اإلنجازات ووقف أحمد غیبي عند أهم العناصر األساسیة والمهمة في 

  : هذا المشروع وهي

الجانب المؤسساتي الذي یجب معه مراجعة وهیكلة األندیة تقنیا وٕاداریا والذي یهم 

  .األندیة والعصب

الجانب الثاني وهو العنصر البشري الذي یشكل الحلقة القویة في هذه المنظومة، 

  . ویتعلق األمر بالتقنیین واإلداریین

تواكب عمل العصب الجهویة الجانب الثالث یهم اإلدارة التقنیة الوطنیة التي یجب أن 

ومراكز التكوین التابعین لألندیة والعصب والجامعة، باإلضافة إلى إعادة النظر في تنظیم 

  .البطوالت الوطنیة

وقدم عبد العزیز الطالبي الخبیر في الحسابات المالیة الخطوط العریضة لمراقبة 

شفاف وذلك وفق برنامج التسییر المالي لألندیة والعصب في إطار الحكامة والتدبیر ال

  .ویل األندیة إلى شركات ریاضیةح، في أفق ت2018و  2017

وأضاف الطالبي، بأن الجامعة وضعت مشروع برنامج یتعلق بالجانب المالي لألندیة 

سیتم عرضه ومناقشته مع المكتب المدیري للعصبة االحترافیة والعصبة الوطنیة لكرة القدم 
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 30-09ت خاص باألندیة، خاصة وأن القانون الجدید هواة، من أجل وضع دفتر تحمال

  .یؤكد هذا المعطى وبالتالي فإن الجامعة ال تطبق سوى ما جاء في القانون

وقدم ناصر الرغیت رؤیة مقتضبة عن هذا المشروع الذي قال عنه بأن الجامعة ولجنة 

، مبرزا أهمیة مراكز الدراسات والتكوین هي التي أعدته بالتشاور مع اإلدارة التقنیة الوطنیة

التكوین التابعة للعصب واألندیة، وعلى هذا األساس ستشتغل اإلدارة التقنیة الوطنیة على 

النهوض بالممارسة على صعید الفئات الصغرى في األندیة والعصب الجهویة لكونها تشكل 

ة األساس إلقالع ریاضي صحیح، وقال ناصر في هذا الصدد بأن المدیریة ستواكب األندی

على صعید الفئات الصغرى، كما أنها ستستمر في تكوین األطر والمدربین الذین یشتغلون 

  .   1مع الفئات الصغرى

تماشیا مع الحكامة المرتبطة بالمحاسبة قامت الجامعة بتعیین مدیر مالي لكل فریق، 

الیین وتكفلت بصرف رواتبهم الشهریة، بعد أن تبین لها أن بعض الرؤساء یرتبطون بمدراء م

وعملت الجامعة على محاربة مثل هذه الخروقات باعتمادها  مویضعون ما یشاؤون من أرقا

مدراء مالیین جدد، یعكفون على مراقبة الوضع المالي لألندیة وفق المستجدات الجدیدة التي 

  .تعرفها الممارسة

الخاص بشراء كما قامت الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم بتنزیل قانون االنتداب 

الالعبین والذي یمنع الفرق ذات المدیونیة الثقیلة من دخول المیركاطو سواء الصیفي أو 

الشتوي وذلك في إطار مواكبة تنفیذ برنامج تأهیل األندیة والسهر على توازنها المالي، وأسند 

ل إلى لجنة أمر افتحاص مالیة األندیة المغربیة المزاولة بالبطولة االحترافیة في قسمها األو 

مراقبة التدبیر التابعة للجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم وذلك بقصد الوقوف على الوضعیة 

  .المالیة والقانونیة والتنظیمیة لألندیة الممارسة بالبطولة االحترافیة اتصاالت المغرب

                              

جلول التویجر، تقریر حول اللقاء الذي عقدته الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم مع وسائل اإلعالم من أجل تقدیم  -1

  . 2016مارس  17، الخمیس 3232االستراتیجیة، جریدة المنتخب، العدد رؤیتها 
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یبیة سیاسة تنق) 2019(وأطلقت الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم خالل هذه السنة 

وذلك عن  ىلفئات الصغر اجدیدة تقوم على توسیع قاعدة ممارسین كرة القدم على مستوى 

مالیین طفل مغربي وستجرى في فترة  10طریق خلق مخیمات كرة القدم ستستقبل ما یناهز 

سیتم و . الصیف وستشرف علیها اإلدارة التقنیة التابعة للجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم

فال أساسیات كرة القدم، كما سیتم انتقاء الالعبین الموهوبین قصد إلحاقهم فیما تعلیم األط

ة، سنیبعد بمراكز التكوین، قصد تأهیلهم الحتراف كرة القدم ومن تم التدرج عبر المنتخبات ال

ومن شأن هذه السیاسة أن تعود بنفع على الفرق الوطنیة والمنتخبات الوطنیة على حد سواء، 

ألندیة والمنتخبات بالمواهب الفتیة كما أنها ستحسن من صورة الممارسة بحیث ستطعم ا

  .الكرویة بالمغرب

  : اإلنجازات التي حققت في حقبة فوزي لقجع

بعد عشرین عاما من  2018تأهل المنتخب الوطني األول إلى نهائیات كأس العالم  -

  .الغیاب

  .2018ن تتویج المنتخب المحلي بكأس إفریقیا لالعبین المحلیی -

تتویج فریق الوداد البیضاوي بدوري أبطال إفریقیا لكرة القدم والكأس الممتازة خالل  -

  .2017سنة 

  .2018تتویج فریق الرجاء البیضاوي بكأس االتحاد اإلفریقي لكرة القدم  -

  .2019تتویج نفس الفریق بالكأس اإلفریقیة الممتازة  -

  قبل الدول الرائدة في المجال الریاضيالسیاسات الریاضیة المتبعة من : ثانیا

فت استقرار في عر سنوات  10ویج باللقب العالمي في كرة القدم منذ تخططت ألمانیا للت

اإلدارة التقنیة وفي اإلدارة المسیرة لالتحاد األلماني، حیث حافظت ألمانیا منذ أواخر 

مستوى المنتخب السبعینات على نفس المدرب ونفس الرئیس مما انعكس باإلیجاب على 
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الوصافة عقب  2002األول، بحیث احتلت ألمانیا في نهائیات كأس العالم لكرة لقدم لعام 

احتلت ألمانیا الصف الثالث في  2006خسارتها في المباراة النهائیة ضد البرازیل، وفي عام 

بموندیال جنوب إفریقیا  2010كأس العالم لكرة القدم الذي نظم على أرضها، وفي عام 

وجت بالمیدالیة البرونزیة، وفي عام ت ي ألمانیا نفس المركز أي المرتبة الثالثة وبالتالت حتلا

في موندیال البرازیل استطاعت ألمانیا أن تنقش اسمها في سجل المتوجین بعد أن  2014

حققت اللقب العالمي إثر فوزها في المباراة النهائیة على المنتخب األرجنتیني في بطولة 

ج أصحاب األرض أي المنتخب البرازیلي من دور النصف على ید المنتخب عرفت خرو 

  .األلماني

ستقرار في اإلدارة التقنیة إضافة لالستقرار الحاصل على مستوى مركز القیادة االإذن 

داخل االتحاد األلماني، زیادة على وضع خطة عمل ممتدة على عدة سنوات، ونهج مبدأ 

لمدربین وتوسیع قاعدة الممارسین للكرة، لوتجوید التكوین المقدم  العودة إلى الواجهة بالتدریج،

كلها عوامل ساهمت في تحقیق ... واعتماد مناهج تدریبیة حدیثة في تأهیل المنتخبات السنیة

  .النهضة الكرویة والریاضیة في ألمانیا

بحیث خرجت من الدور األول،  2018وٕان كانت ألمانیا قد سقطت في موندیال روسیا 

عبین األلمان ال أن هذا اإلقصاء، وٕان كان قد عزاه البعض إلى ارتفاع معدل أعمار الالإ

وبالتالي تراجع مستواهم البدني، إال أن ألمانیا قادرة على العودة بقوة في موندیال قطر لعام 

لون قارات العالم، فألمانیا اتجهت صوب اعتماد ثمنتخبا یم 32والذي یشهد مشاركة  2022

تشبیب أي إقحام الالعبین الشبان مع المنتخب األول قصد اكتسابهم للتجربة سیاسة ال

وهذه . وتأهیلهم بشكل متدرج للدفاع عن حظوظ منتخب بالدهم في المنافسات القاریة والدولیة

السیاسة تنهجها بعض الدول اآلسیویة مثل الیابان، ففي الیابان یتم تشبیب منتخبات 

والهدف هو إضفاء طابع الحیویة على هذه ... اراتیه والجودوالریاضات القتالیة، مثل الك

المنتخبات قصد تحقیق األلقاب على الصعیدین العالمي والقاري، من جهة أخرى القضاء 
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. على االحتكار الذي یجعل بعض األبطال یحتكرون المشاركة في المسابقات القاریة والدولیة

بطال القدماء بشكل جزئي أي الذین شاركوا في وأحیانا تعمد الیابان إلى االستغناء عن األ

العدید من المناسبات الریاضیة وراكموا تجارب مهمة وما زالوا یمارسون فنون القتال قصد 

: تعویضهم بأبطال شباب جدد مع الحفاظ على بعض العناصر القدیمة التي تلعب دورین

، والثاني أنها تسهم في األول أنها تصبح مصدر خبرة بالنسبة لألبطال الشباب الصاعدین

إغناء خزینة البلد من المیدالیات وترویج له دولیا وبالتالي یصبح الریاضي في مرتبة سفیر 

لدولته عندما یتعلق األمر بتمثیلها على الصعید اإلقلیمي والعالمي والبقاء في القمة الریاضیة 

طال المخضرمین المتقدمین العالمیة یقتضي المزاوجة بین األبطال بین األبطال الشباب واألب

وهذا . نسبیا في السن، وٕاسناد مهنة تدریب منتخبات فنون القتال إلى أبطال سابقین متقاعدین

ما انتبهت علیه الصین والیابان وكوریا الجنوبیة وحتى الشمالیة وهذا ما یفسر احتاللها 

لمبیة حیث تعدت للمراتب العشر األوائل على الصعید العالمي في سبورة المیدالیات األو 

الصین في كثیر من الدورات األولمبیة عتبة المئة میدالیة، تتراوح بین الذهب والفضة 

  .والنحاس

ودوما في إطار الدراسات المقارنة نجد الصین وكوریا الشمالیة تعتمدان ما یسمى بنظام 

تم إلحاق تأهیل العسكري في المجال الریاضي، بحیث یالالتدریب العسكري أو ما یطلق علیه 

األبطال بمعسكرات للتدریب تابعة للقواعد العسكریة والهدف هو تكوین العبین تطغى علیهم 

روح المسؤولیة والصرامة واالنضباط في اللعب وعدم االستسالم بسهولة للخصوم وتعزیز قیم 

  .حب االنتماء للوطن والدفاع عنه من خالل الریاضة

دول أثبتت نجاعتها من خالل النتائج التي إن هذه السیاسة المتبعة من طرف هذه ال

أفرزتها على أرض الواقع، بحیث استطاعت كوریا الشمالیة والصین احتالل مراتب متقدمة 

  .عالمیا في الریاضیات القتالیة سواء في المالكمة أو الجیدو أو التیكواندو
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ث إذا على نظام األكادیمیات الریاضیة، بحی مدوال یجب إغفال أن هذه الدول تعت

الجمباز، الكاراتیه، : اكتشف بعض األطفال أن لدیهم مواهب في بعض الریاضات مثل

یتم إلحاقهم بأكادیمیات خاصة، ذات اإلقامة الداخلیة، فهي تضمن لهؤالء ... المالكمة

األبطال األكل والملبس والمبیت والتعلیم إضافة إلى التدریب المكثف، والغایة هي إنتاج 

ین على تشریف البلد وجعل رایته خفاقة في العالم بأكمله، وهذا النهج سلكته أبطال كبار قادر 

وأیضا الیابان ... مدارس لتعلیم الكونغ فو والجمباز والمالكمة: ن، هذه األخیرة تحويیالص

التي تتضمن معاهد وأكادیمیات متخصصة في تعلیم الكاراتیه وتأهیل األبطال والهدف من 

وسیع قاعدة الممارسین لهذه الریاضات قصد إتاحة الفرصة هذه السیاسات هو أیضا ت

للمدربین من أجل انتقاء أكبر عدد من األبطال من أجل تطعیم المنتخبات السنیة وضمان 

التنافس الخالق فیما بینهم مما ینعكس باإلیجاب على الریاضة الصینیة والیابانیة، بحیث 

دارة واالستحقاق ولیس المحسوبیة سیتوقف أمر ولوج البطل للمنتخب على معیار الج

والزبونیة كما یقع في بالد المغرب، كما أنه یكرس لمبدأ تكافؤ الفرص فیما بین األبطال 

  ....ویضمن النزاهة في االختیار بعیدا عن االعتبارات القبلیة أو العرقیة

في فرنسا وٕان كانت قد سلكت سیاسة التجنیس في حق مجموعة من الالعبین األفارقة 

الموهوبین في مجال كرة القدم، سواء عن طریق اإلغراء المادي أو بإدخال العائلة كطرف 

في اختیار الالعب حمل قمیص المنتخب الفرنسي، لن نخوض في حیثیات هذه القضیة، 

هولندا، بلجیكا، : ألنها أصبحت مستفحلة في بعض الدول المشرقیة وحتى الغربیة من قبیل

اإلمارات، البحرین، وقطر التي جنست منتخب كرة الید كامال : ج مثالوبلدان الخلی... إسبانیا

تقریبا واستطاعت أن تحقق به كأس آسیا ووصافة بطولة العالم ولقب دورة األلعاب اآلسیویة 

هذا الموضوع یحتاج لبحث متفرد، ما یهمنا هو كیف استطاعت فرنسا التتویج . 2018

التي  1998تتویجها بكأس العالم لكرة القدم نسخة عاما من  20باللقب العالمي بعد حوالي 

بألمانیا قبل أن تخسر اللقب بركالت  2006أقیمت بفرنسا وبلغت المباراة النهائیة لسنة 
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الترجیح أمام إیطالیا في مباراة شهدت طرد العبها زین الدین زیدان إثر اشتباكه مع أحد 

عت التتویج بكأس العالم لكرة القدم استطا 2018المنتخب اإلیطالي، لكنها في عام العبي 

بعدما انتصرت في المشهد الختامي على المنتخب الكرواتي، في مباراة حضرها الرئیس 

لقد نهجت فرنسا سیاسة تنقیبیة تقضي باالنفتاح على األحیاء وذلك من . 1الفرنسي ماكرون

اقهم فیما بعد خالل تنظیم دوریات كرویة لألحیاء بهدف فرز وانتقاء الالعبین قصد إلح

بمدارس الفرق الفرنسیة وفق عقود محددة، أو إعارتهم للفرق العالمیة قصد االحتكاك وأخذ 

التجربة وتطویر مهاراتهم الفنیة والتقنیة لیصبحوا فیما بعد مصدرا لتطعیم المنتخبات السنیة 

یة والمنتخب األول هذه السیاسة أتت ثمارها فبواسطتها أصبحت منتخبات فرنسا العمر 

تحتل مراكز متقدمة في البطوالت القاریة والعالمیة، مما ) منتخب الفتیان، الشبان، األولمبي(

، عاد باإلیجاب على المنتخب األول الذي توج بطال على العالم في المجال الكروي بعد أن 

  . 2سنة 25قدم مستویات كبیرة، بمنتخب معدل أعمار العبیه ال یتجاوز في األعم 

د العربیة، فیعد المنتخب القطري األول لكرة القدم استثناء متفردا، بحیث تم أما في البال

ومعظم العبیه تم تأهیلهم بأكادیمیة أسبایر لكرة القدم،  2006تشكیل هذا المنتخب منذ العام 

وحافظ االتحاد القطري  على مدرب واحد تدرج عبر مختلف المنتخبات السنیة وفق مشروع 

قبل أن یصبح مدرب للمنتخب األول وكان الهدف من هذا المشروع  بنائي متعدد السنوات

، أي أن االتحاد القطري 2022هو تأهیل المنتخب القطري للحضور المشرف بموندیال قطر 

رصد كل االعتمادات المالیة التي یمكن أن تغطي مصاریف تحقیق هذا الهدف، فالمنتخب 

والتدرج في تحصیل النتائج، بحیث حافظ  اعتمد في ترمیمه على منطق االستمراریة يالقطر 

وصوال إلى  ریةالمدرب الذي تدرج عبر مختلف المنتخبات القطریة العم سالقطریون على نف

منتخب الكبار وهو تكریس جلي لمبدأ الحفاظ على اإلدارة التقنیة، هذا المبدأ أفرز لنا منتخب 

                              

  .2018تغطیة خاصة لقناة بین سبورت حول نهائي كاس العالم لكرة القدم روسیا  -1
  .تقریر خاص على دوریات األحیاء بفرنسا، قناة بین سبورت اإلخباریة -2
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حساب المنتخب الیاباني  على 2019قطري قوي استطاع التتویج باللقب اآلسیوي لعام 

منتخبا وفق  24البطولة التي عرفت مشاركة  بدرعلیخرج القطریون متوجون ) 1-3(بنتیجة 

ما نستشفه من التجربة القطریة أن االستمراریة . التعدیل الذي أدخل مؤخرا على نظام البطولة

والحفاظ على اإلدارة التقنیة والتخطیط الجید ورصد االعتمادات المالیة الكافیة واقترانها 

كلها عوامل ... التدرج في تأهیل الالعبینباألهداف واالستثمار في الالعبین واعتماد منطق 

عام التتویج بكأس آسیا لألمم  13ظرف ساهمت في تكوین منتخب قطري قوي، استطاع في 

لكرة القدم وهو اآلن مؤهل للمشاركة في كأس دول قارة أمریكا الجنوبیة لكرة القدم، ویراهن 

  .  1ربعمن أجل تشریف ال 2022علیه في موندیال قطر 

  تشخیص الواقع الریاضي بالمغرب: لخامسالمبحث ا

  نتائج الریاضة المغربیة على الصعیدین القاري واإلقلیمي: المحور األول

سنكتفي في هذا المحور والعتبارات وقتیة بجرد حصاد الریاضة المغربیة خالل سنوات 

  .2019، و 2018، 2017

  : 2017حصاد الریاضة المغربیة لعام 

  .2018ألول لكرة القدم إلى موندیال روسیا تأهل المنتخب الوطني ا -

  .2017تتویج فریق الوداد البیضاوي بكأس دوري أبطال إفریقیا لكرة القدم  -

  .2017نیل فریق الوداد البیضاوي لقب الكأس الممتازة اإلفریقیة لكرة القدم طبعة  -

  .مكأس إفریقیا لألملوصول المنتخب الوطني لكرة القدم لدور ربع النهائیة  -

سنة بأبیدجان المیدالیة الذهبیة لمسابقة كرة  20إحراز المنتخب المغربي ألقل من  -

  .القدم ضمن الدورة الثامنة لأللعاب الفرنكوفونیة

                              

  .2019نتاج قناة بین سبورت اإلخباریة، طبعة إ 2019تقریر خاص حول فوز منتخب قطر بكأس آسیا لألمم  -1
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  .2018اختیار المغرب الحتضان كأس إفریقیا لالعبین المحلیین لكرة القدم طبعة  -

فضیات  4ذهبیات و  3(میدالیات ملونة  8تحقیق المنتخب الوطني للتیكواندو  -

السادسة لبطولة البحر األبیض المتوسط التي أقیمت بمدینة  ةفي الدور ) وبرونزیة واحدة

  .العیون

إحراز المنتخب الوطني للجیدو ثالث میدالیات ملونة في الدوري اإلفریقي المفتوح  -

  .البیضاءبالدار 

العربیة لفئتي الشبان والفتیان إحراز نفس المنتخب ثالث میدالیات ذهبیة في البطولة  -

  .التي احتضنتها بیروت

میدالیات ملونة خالل فعالیات الكأس اإلیبیرو  7إحراز المنتخب الوطني للكراطي  -

  .أمریكیة للكراطي التي أقیمت بمدینة براغا

  .تتویج المغرب بطال لطواف الكوت دیفوار للدراجات الهوائیة -

المیدالیة الذهبیة لسباق ) فئة الشبان(ات الهوائیة إحراز المنتخب المغربي للدراج -

  .التتابع حسب الفرق ضمن فعالیات بطولة إفریقیا لسباق الدراجات داخل الحلبة

إحراز الدراج الشاب محمد مدرازي المیدالیة الذهبیة لسباق السكراتش ضمن نفس  -

  .الفعالیات

العربیة العشرون أللعاب احتالل منتخب ألعاب القوى لصدارة منافسات البطولة  -

  . القوى التي أجریت بتونس
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ة الغولف بلقبین حسب ترتیب الفرق ولقب في ضلوطني في ریااتتویج المنتخب  -

بالعاصمة المصریة ) شبان(ربیة للغولف عمنافسات الفردي، ضمن فعالیات البطولة ال

  .  1القاهرة

  : 2018حصاد الریاضة المغربیة خالل عام 

  .2018خب المحلي لكرة القدم بلقب الشان تتویج المنت -

  .2018تتویج فریق الرجاء البیضاوي بكأس الكونفدرالیة اإلفریقیة لكرة القدم  -

سنة لنهائیات كأس األمم اإلفریقیة للناشئین  17تأهل منتخب المغرب ألقل من  -

  .2019طبعة 

طولة إفریقیا أللعاب میدالیات ملونة في ب 8المنتخب الوطني أللعاب القوى لـ  حقیقت -

  .القوى برواندا

بعد حصدهم  2018تألق العبوا المغرب في دورة ألعاب البحر المتوسط في إسبانیا  -

  . 2میدالیة متنوعة 28لـ 

  : 2019حصاد الریاضة المغربیة لعام 

حصول المنتخب الوطني للكرة الحدیدیة شبان على لقب الوصافة في الدوري الدولي  -

  .جرت أطواره بمدینة فیزون البلجیكیةالودي الذي 

تحقیق السباح المغربي ماثیو بن رحو المیدالیة البرونزیة في البطولة العربیة للمیاه  -

  .المفتوحة بالكویت

                              

  www.zahratachark.comنقال عن الموقع اإللكتروني  -1
  www.almontakhab.comنقال عن الموقع اإللكتروني  -2
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متر للفتیات في بطولة  1500تتویج العداءة المغربیة مریم أزرور بذهبیة سباق  -

  .إفریقیا بأبیدجان

ذهبیات في البطولة العربیة التي أقیمت في  9اندو حصد المنتخب المغربي للتایكو  -

  .مدینة العیون

ضمن منافسات بطولة  4ألقاب من أصل  4لـ  للتنس تحصیل المنتخب المغربي -

  .سنة التي جرت بتونس 16إفریقیا ألقل من 

في منافسات كأس ) فضیتین وذهبیتین(میدالیات  4لـ  يتحقیق التایكواندو المغرب -

  .الدولي للتایكواندو والتي أقیمت بأكادیررئیس االتحاد 

حصد المنتخب المغربي للجوجیستو بطولة إفریقیا التي أقیمت بمدینة بنجریر بعد  -

 28میدالیات ذهبیة وعشر فضیات وثماني برونزیات بما مجموعه  10على  یلهتحص

  .میدالیة

زیة بما برون 15فضیات و  10ذهبیات و 8حصد المنتخب الوطني أللعاب القوى  -

میدالیة ضمن منافسات البطولة العربیة أللعاب القوى التي جرت أطوارها  33مجموعه 

  .بمصر

بعد هزیمته أمام  2019خروج المنتخب الوطني للتنس من منافسات دیفیس لموسم  -

  ).2-3(المنتخب اللتواني بنتیجة 

في تاریخ البطولة أوكرام بطال إلفریقیا للمرة العاشرة  تتویج المصارع المغربي أیت -

كلغ في  77اإلفریقیة للمصارعة الیونانیة الرومانیة بالمیدالیة الذهبیة بعد فوزه بذهبیة وزن 

  .2019البطولة التي أقیمت بتونس طبعة 
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تحقیق المنتخب الوطني النسوي للكرة الحدیدیة المیدالیة البرونزیة حسب الفرق  -

ضمن فعالیات البطولة اإلفریقیة األولى نسخة  والمیدالیة الفضیة في مسابقة التصویب بدقة

2019.  

  .2019تتویج فریق الرجاء البیضاوي بكأس السوبر اإلفریقي لكرة القدم طبعة  -

میدالیات في البطولة العربیة للمالكمة فئة الشباب التي نظمت  6تحقیق المغرب لـ -

  . 1بمصر

  حصیلة المغرب في المسابقات الدولیة: المحور الثاني

  نتائج ریاضة األسویاء على المستوى األولمبي: أوال

  : 2008دورة األلعاب األولمبیة بالصین لعام * 

حصد المغرب میدالیتین واحدة فضیة واألخرى برونزیة تحققتا في ریاضة ألعاب  -

متر، والعداء  800سي التي فازت بالمیدالیة النحاسیة في سباق حالقوى عن طریق حسناء بن

  .لذي أحرز المیدالیة الفضیة في سباق الماراطونجواد غریب ا

  : 2012دور األلعاب األولمبیة ببریطانیا لعام * 

حصد المغرب میدالیة واحدة كانت نحاسیة عن طریق العداء عبد العاطي إیكیدیر  -

  .متر ضمن منافسات ألعاب القوى 1500في سباق 

  : 2016دورة األلعاب األولمبیة بالبرازیل لعام * 

صد المغرب میدالیة واحدة كانت برونزیة عن طریق المالكم محمد الربیعي في ح -

  .كلغ 69وزن 

  : المشاركة المغربیة في األولمبیاد عبر التاریخسجل  یلي وفیما

                              

  .نقال عن مرصد الریاضة المغربیة -1
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  : المیدالیات الذهبیة -

  .في لوس أنجلوس 1984سنة ) متر 5000(سعید عویطة ألعاب القوى 

  .في سیول 1988سنة ) ترم 10000(إبراهیم بوطیب ألعاب القوى 

  .في برشلونة 1992سنة ) متر 10000(خالد السكاح ألعاب القوى 

  .في أثینا 2004سنة ) متر 5000متر و  1500(هشام لكروج ألعاب القوى 

  : المیدالیات الفضیة -

  .بروما 1960عام ) الماراطون(عبد السالم الراضي ألعاب القوى 

  .ببرشلونة 1992سنة ) متر 1500(رشید البصیر ألعاب القوى 

  .بسیدني 2000سنة ) متر 1500(هشام الكروج ألعاب القوى 

  .  في أثینا 2004سنة ) متر 800(حسناء بنحسي ألعاب القوى 

  .بكین 2008سنة ) ماراطون(جواد غریب ألعاب القوى 

  المیدالیات البرونزیة  -

  .في سیول 1988سنة ) متر 800(سعید عویطة ألعاب القوى 

  .في سیول 1988سنة ) كلغ 54(الحق عشیق المالكمة  عبد

  .في برشلونة 1992سنة ) كلغ 57(محمد عشیق المالكمة 

  .في أطالنطا 1996سنة ) متر 10000(صالح حیسو ألعاب القوى 

  .في أطالنطا 1996سنة ) متر 5000(خالد بوالمي ألعاب القوى 

  .في سیدني 2000سنة ) متر حواجز 400(نزهة بیدوان ألعاب القوى 

  .في سیدني 2000سنة ) متر 5000(إبراهیم لحالفي ألعاب القوى 
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  .في سیدني 2000سنة ) متر موانع 3000(علي الزین ألعاب القوى 

  .في سیدني 2000سنة ) كلغ 57(الطاهر التمساني المالكمة 

  .في بكین 2008سنة ) متر 800(حسناء بنحسي ألعاب القوى 

  .في لندن 2012سنة ) متر 1500(قوى عبد العاطي إیكیدر ألعاب ال

  .1بریودي جانیرو 2016سنة ) كلغ 69وزن (محمد الربیعي المالكمة 

 6: میدالیة وزعت على النحو اآلتي 23مجموع المیدالیات المحققة لحد الساعة 

  .نحاسیة 12فضیات،  5ذهبیات، 

العالمي على المستوى ) المعاقین(نتائج ریاضة ذوي االحتیاجات الخاصة : ثانیا

  واألولمبي

  : 2008دورة األلعاب البارالمبیة بكین * 

: میدالیات تحققت كلها في ألعاب القوى ووزعت على هذه الشاكلة 7حصد المغرب  -

  .ذهبیات، فضیتین وبرونزیة واحدة 4

  :2012دورة األلعاب البارالمبیة لندن * 

  ).نحاسیات 3ذهبیات،  3(میدالیات  6حصد المغرب  -

  : أللعاب البارالمبیة ریودي جانیرودورة ا* 

كلها تحققت في ألعاب ) ذهبیات، فضیتین، نحاسیتین 3(میدالیات  7حصد المغرب  -

  .2القوى

                              

  www.machahid.comنقال عن الموقع اإللكتروني  -1
  . نقال عن الموقع اإللكتروني ویكیبیدیا -2
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ویذكر أن مجموع المیدالیات التي حققتها ریاضة المعاقین عبر تاریخ مشاركاتها 

: لنحو اآلتيوزعت على ا ةمیدالی 27بلغ  2016إلى غایة سنة  1988األولمبیة منذ العام 

  .نحاسیات 7فضیات،  8ذهبیة،  12

  .دورة األلعاب العالمیة للمعاقین* 

  :في لوس أنجلوس 2015دورة األلعاب العالمیة للمعاقین * 

  )برونزیة 8فضیة و  18ذهبیة و  15(میدالیة  41توج المغرب بـ  -

  :في أبوظبي 2019دورة األلعاب العالمیة للمعاقین *

  : ربیة في هذه التظاهرة الریاضیة كانت على النحو التاليحصیلة المشاركة المغ

  .نحاسیة 22فضیة،  13ذهبیة،  12: میدالیة وزعت على الشاكلة التالیة 47

  .عنصرا62علما أن الوفد المغربي ضم 

لعاب القوى، اسباق الدراجات الهوائیة، رفع األثقال، : وشارك المغرب في ریاضات

  .1الطاولة، البادمینتون، البوتشي، الفروسیة، التریاثلون، الغولفالسباحة، كرة المضرب، تنس 

  مالحظات عامة 

إن عدد المیدالیات المحصل علیها من قبل ذوي االحتیاجات الخاصة یفوق عدد  -

  .المیدالیات المتحصل علیها من طرف األسویاء

) مرة 19توجت (أن جل اإلنجازات األولمبیة متمركزة حول ریاضة ألعاب القوى  -

  فأین الریاضات األخرى أو ما محلها من اإلعراب؟ ) مرات فقط 4توجت (وریاضة المالكمة 

                              

االحتیاجات الخاصة نقال عن قناة الریاضیة المغربیة في تغطیتها الخاصة لحفل اختتام دورة األلعاب العالمیة لذوي  -1

  .، أبوظبي2019طبعة 
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ا على المستوى األولمبي حیث حصدت عبر تاریخ هجأن ریاضة المعاقین تعرف تو  -

میدالیات ذهبیة  6میدالیة ذهبیة، بینما ریاضة األسویاء اكتفت بـ  12مشاركتها األولمبیة 

الخلل یا ترى هذا ما سنقف عنده بإسهاب  یكمن اركاتها األولمبیة فأینفقط عبر تاریخ مش

  .وتفصیل في قادم المحاور

  الریاضة المدرسیة في المغرب: المبحث السادس

  تنظیم الریاضة المدرسیة بالمغرب: المحور األول

  التدبیر اإلداري للریاضة المدرسیة * 

  مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة  -1

جمادى  6الصادر في  0.02.382اث هذه المدیریة بموجب المرسوم رقم تم إحد

  .بشأن اختصاصات وتنظیم وزارة التربیة الوطنیة) 2002یولیوز  17( 1423األولى 

  :من المرسوم المار ذكره 17و  16المادة : االختصاصات

  .االرتقاء باألنشطة الریاضیة في الوسط الریاضي العمومي والخصوصي وتنظیمها+ 

  .تنظیم المنافسات الریاضیة المدرسیة+ 

  .تمثیل الوزارة لدى الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة+ 

  .إعداد بنك للمعلومات خاص بالریاضیین المدرسیین وتتبعه 

ربط عالقات التعاون مع مختلف التنظیمات الریاضیة الوطنیة والدولیة وخاصة مع + 

لمغربیة والجامعات الملكیة للریاضات بتنسیق مع القطاعات اللجنة الوطنیة األولمبیة ا

  .الحكومیة المعنیة

  .تنظیم التكوین المستمر لمؤطري الریاضیین المدرسیین+ 

  .البحث العلمي والتربوي والتقني في مجال الریاضة المدرسیة+ 
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 .هیكلة مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  المصالح الخارجیة للوزارة  -2

  األكادیمیات الجهویة للتربیة والتكوین + 

  .النیابات اإلقلیمیة للوزارة+ 

  .المؤسسات التعلیمیة+ 

  التدبیر الجمعوي للریاضة المدرسیة * 

قسم تنظیم المنافسات 

 الریاضیة المدرسیة

  المدیریة

الكتابة 

مصلحة تتبع 

النخبة 

الریاضیة 

 المدرسیة

قسم االرتقاء 

 بالریاضة المدرسیة

مصلحة تتبع 

األنشطة 

الریاضیة 

 المدرسیة

مصلحة العالقات مع 

التنظیمات الریاضیة 

 الوطنیة والدولیة

لحة صم

التوثیق 

 الریاضي
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سنعالج هذا المكون من خالل التطرق لمهام الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة 

  : المدرسیة فهذ األخیرة تقوم بالمهام التالیة

  .تلقین مواد التربیة البدنیة والریاضة في المؤسسات التعلیمیة -

  .إحداث الجمعیات الریاضیة المدرسیة بالمؤسسات التعلیمیة -

  تدبیر الریاضة المدرسیة على صعید المؤسسة * 

مهام المكتب التنفیذي ) 06.87من القانون رقم  3المادة (الجمعیة الریاضیة المدرسیة 

  : للجمعیة الریاضیة المدرسیة

  .تنظیم استخالص واجبات التسجیل واالنخراطات بالجمعیات الریاضیة المدرسیة -

  توزیع واجب االشتراك في الجامعة 

  .%65حصة الجمعیة الریاضیة للمؤسسة هو* 

  .%10حصة فرع الجامعة بالنیابة * 

  .%5حصة فرع الجامعة باألكادیمیة * 

  .%20حصة الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة * 

  مجاالت الصرف 

  .مجاالت الصرف الخاصة بالجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة* 

  .بفرع الجامعة باألكادیمیة مجاالت الصرف الخاصة* 

  .مجاالت الصرف الخاصة بفرع الجامعة بالنیابة* 

  .مجاالت الصرف الخاصة بالجمعیة الریاضیة المدرسیة بالمؤسسة* 

  تدبیر الریاضة المدرسیة على صعید النیابة
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  .فرع الجامعة بالمصالح اإلقلیمیة لألكادیمیات الجهویة للتربیة والتكوین

  .من القانون األساسي للجامعة 39 إلى 30المواد من 

  :أجهزة الفرع اإلقلیمي

  .الجمع العام

  .المكتب التنفیذي

  تدبیر الریاضة على صعید األكادیمیة 

  .فرع الجامعة باألكادیمیات الجهویة للتربیة والتكوین

  .من القانون األساسي للجامعة 29إلى  21المواد من 

  : أجهزة الفرع الجهوي

  .الجمع العام

  .تب التنفیذيالمك

  )الوزارة(تدبیر الریاضة المدرسیة على الصعید الوطني 

  .الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة

  .من القانون األساسي للجامعة 20إلى  1المواد من 
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  : المهمة األساسیة للجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة ومجاالت تدخلها

  .المساهمة في تنمیة العنصر البشري بواسطة األنشطة الریاضیة المدرسیة

  : مجاالت التدخل

  .األنشطة المدرسیة الریاضیة الوطنیة -

  .األنشطة الریاضیة المدرسي الدولیة -

  .التكوین المستمر -

 هیكلة الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة

 أجهزتها فروعھا

الفروع الجهویة على صعید 

األكادیمیات الجهویة للتربیة 

 والتكوین

  الجمع العام 

 )عضوا390(

الفروع اإلقلیمیة على صعید 

 نیابات الوزارة

 )عضوا 47(المجلس الجامعي 

الجمعیات الریاضیة المدرسیة  )عضوا 13(المكتب التنفیذي 

 بالمؤسسات التعلیمیة
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  .سات والبحوث التربویةالدرا -

  : میثاق مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة 

  : رؤیة المدیریة اتجاه الریاضة المدرسیة -1

تتمثل رؤیة المدیریة اتجاه الریاضة المدرسیة في تنمیة العنصر البشري عن طریق 

  .ممارسة األنشطة الریاضیة المدرسیة بالمؤسسات التعلیمیة

  :االرتقاء بالریاضة المدرسیة ةلمدیریالمهمة األساسیة  -2

مقرطة ممارسة األنشطة الریاضیة المدرسیة بالمؤسسات التعلیمیة في دتعمیم و  -أ

  .الوسطین الحضري والقروي وبدون تمییز بین الجنسین وبین المتعلمین

تكوین نخبة مدرسیة من ریاضیین ومؤطرین تساهم في تطویر الریاضة الوطنیة  -ب

  .ة اقتصادهاببالدنا وتنمی

  : القیم األساسیة -3

تسعى مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة إلى ترسیخ مجموعة من القیم والمبادئ 

  : التربویة األساسیة لدى التالمیذ ومؤطریهم وهي كاآلتي

  .القیم اإلسالمیة السمحاء -

  .العمل الجماعي -

  .اإلخالص في العمل -

  .روح المنافسة والتفوق -

  .المستدیم التعلیم -

  .روح المسؤولیة -
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  األهداف االستراتیجیة للمدیریة  -4

إتاحة فرصة ممارسة األنشطة الریاضیة المدرسیة لجمیع الممدرسین في الوسطین  -أ

  .الحضري والقروي وبدون تمییز بین الجنسین مع مراعاة التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة

مارسة الریاضیة المستدیمة والعادات الصحیة اكتساب التلمیذات والتالمیذ ثقافة الم -ب

  .والوقائیة

تنمیة المعارف والقدرات والمهارات الریاضیة لدى المتعلمین قصد اكتساب كفایات  -ج

  .مرتبطة بهذا المجال

  .اإلسهام في تطویر الریاضة الوطنیة عن طریق تهیئ ریاضیین وأطر متفوقین -د

  :مواضیع المرتبطة بهاالمجاالت االستراتیجیة  للتدخل وال -5

  : األنشطة الریاضیة المدرسیة الوطنیة -أ

  .التنشیط الریاضي داخل المؤسسات التعلیمیة -

  .المنافسات الریاضیة المدرسیة المحلیة -

  .المنافسات الریاضیة المدرسیة اإلقلیمیة -

  .المنافسات الریاضیة المدرسیة الجهویة -

  .ین الجهاتالمنافسات الریاضیة المدرسیة ما ب -

  .المنافسات الریاضیة الوطنیة -

  : األنشطة الریاضیة المدرسیة العربیة والدولیة -ب

  .البطوالت والدورات الریاضیة المدرسیة المغاربیة والعربیة -

  .البطوالت الریاضیة المدرسیة الدولیة -
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  .دوري كأس دانون لألمم في كرة القدم -

  .القاعةدوري في كرة القدم المصغرة داخل  -

  : األنشطة الداعمة لتحسین جودة ممارسة الریاضة المدرسیة -ج

  .التكوین والتكوین المستمر -

  .الدراسات والبحوث التربویة -

  .اللقاءات الدراسیة والندوات التربویة -

  .المؤتمرات الوطنیة والدولیة -

  .(la documentation sportive)التوثیق الریاضي  -

  .والمنشآت الریاضیةالتجهیزات  -

  .التعاون والشراكة مع التنظیمات الوطنیة والدولیة -

  .الجمعیات الریاضیة المدرسیة -

  ).الجانب البیداغوجي(التأمین الریاضي المدرسي  -

  .تنظیم التظاهرات الریاضیة المدرسیة العربیة والدولیة -

  .اعتماد تكنولوجیا اإلعالم واالتصال -

  : عترض سیرورة الریاضة المدرسیةبعض الصعوبات التي ت

عدم احترام الحیز الزمني األسبوعي المخصص لألنشطة الریاضیة بالمؤسسات  -

  .التعلیمیة من طرف بعض مدیري المؤسسات التعلیمیة

  .صعوبة الحصول على السجل العدلي لتكوین الجمعیة الریاضیة المدرسیة -

  .نتخبات الوطنیة المدرسیةغیاب مراكز وطنیة وجهویة لتدریب وٕاعداد الم -
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انعدام تجهیزات ریاضیة صالحة لممارسة التربیة البدنیة والریاضة المدرسیة بالتعلیم  -

  .االبتدائي

  .عدم تخصیص حصص ألنشطة الجمعیة الریاضیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي -

عدم مراقبة حصص الجمعیة الریاضیة المدرسیة من طرف بعض المدیرین  -

  .ینوالمفتش

  .عدم تفعیل هیاكل فروع الجامعة والجمعیات الریاضیة المدرسیة في بعض الجهات -

  .عدم تعمیم إحداث الجمعیات الریاضیة المدرسیة خاصة بالتعلیم االبتدائي -

  .1ضعف االشتراكات خاصة بالتعلیم االبتدائي والعالم القروي -

  الصعیدین اإلقلیمي والدولي نتائج الریاضة المدرسیة المغربیة على: حور الثانيمال

نظرا إلكراه الزمن سنكتفي باستعراض بعض النتائج التي حققتها الریاضة المغربیة 

بشكل مقتضب وفیما یلي النتائج  2019و  2018، 2017، 2016المدرسیة خالل سنوات 

  : المحققة

 3فضیات و 4ذهبیات،  4(میدالیة  11فوز المغرب على الصعید الفردي بـ * 

كؤوس من أصل أربعة، ضمن فعالیات  4أما على مستوى الفرق فاز المغرب بـ ) یاتنحاس

البطولة المغاربیة للعدو الریفي المدرسي التي أقیمت أطوارها بتونس خالل هاته السنة 

)2019(2.  

                              

مداخلة السید أحمد القرافلي رئیس قسم االرتقاء بالریاضة المدرسیة، الكاتب العام للجامعة الملكیة المغربیة للریاضة  -1

 ضمن دورة تكوین مكوني مدیرات ومدیري المؤسسات التعلیمیة العمومیة، مركز" المدرسیة ضةتدبیر الریا"المدرسیة حول 

  . 2008یونیو  27إلى  23التكوینات والملتقیات الوطنیة الرباط من 
  www.medi1TV.comنقال عن الموقع اإللكتروني  -2
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حصول المغرب على المرتبة الثانیة في األلعاب العالمیة المدرسیة التي جرت * 

ذهبیة،  33(میدالیة  88، بحیث حصد المغرب ما مجموعه 2018وارها بالمغرب عام طأ

  .1)نحاسیة 22فضیة،  23

، التي جرت أطوارها 2016حصل المغرب في دورة األلعاب العالمیة المدرسیة * 

، یشار إلى أن )برونزیات 6فضیات،  5ذهبیات،  6(میدالیة ملونة  17بتركیا على 

  .2لكاراتیه وریاضة ألعاب القوىالمشاركة المغربیة اقتصرت فقط على ریاضة ا

 2015تتویج المنتخب الوطني للبراعیم فرع كرة القدم بكأس دانون لألمم طبعة * 

  .والتي أقیمت على أرض المغرب

المركز الثالث في كأس دانون ) فئة البراعیم(احتالل المنتخب الوطني لكرة القدم * 

  .3، والتي جرت أطوارها بأمریكا2017لألمم طبعة 

المرتبة الثانیة ضمن ) فئة البراعیم(تحقیق المنتخب الوطني المدرسي فرع كرة القدم * 

  .2017فعالیات كأس جیم الدولیة لكرة القدم، والتي أقیمت بقطر سنة 

  مالحظة عامة 

إن الریاضة المدرسیة المغربیة تعرف ازدهارا وتطورا ملحوظین من خالل النتائج 

ال الریاضة المدرسیة بالمغرب تعاني من صعوبات تتجلى المحققة، وبالرغم من ذلك ما تز 

في ضعف المیزانیة المرصودة لتأهیل األبطال سواء على مستوى الجهات أو العصب مع 

غیاب التنسیق مع االتحادات الریاضیة األخرى من أجل استثمار أبطال الریاضة المدرسیة 

الریاضة المغربیة في المحافل  في أفق تخریج أو صناعة أبطال أولمبیین بإمكانهم تشریف

                              

  www.kalamkom.comنقال عن الموقع اإللكتروني  -1
  www.riyadapress.comي نقال عن الموقع اإللكترون -2
  www.ar.yabiladi.comنقال عن الموقع اإللكتروني  -3
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الدولیة والثورة الریاضیة لن تتحقق إال بتوجیه العنایة إلى الریاضة المدرسیة والجامعیة، 

فالمدرسة والجامعة أو الكلیة بتعبیر أدق یشكالن مشتالن لتفریغ األبطال، فهما یزخران 

متدخلین في المنظومة بطاقات ریاضیة فنیة تحتاج للدعم والمتابعة الدوریة من طرف كل ال

صحیح أن نتائج الریاضة المدرسیة المغربیة تبعث على التفاؤل، إال أن اإلشكال . الریاضیة

یبقى في كیفیة استثمار هذه النتائج في سبیل تطویر الریاضة المغربیة مستقبال، سیما وأن 

الذي یدوم لسنوات الریاضة المغربیة قد تبزغ لسنة أو سنتین ثم تعود بعد ذلك لسباتها العمیق 

عدة وهنا تتبلور إشكالیة التخطیط وتسطیر األهداف ومنهجیة العمل واالستراتیجیة المعتمدة 

في بناء وٕانتاج األبطال في ظل افتقار المغرب لمراكز التكوین على صعید األقالیم والجهات 

منتخبات المدرسیة ومختلف األكادیمیات التابعة لوزارة التربیة الوطنیة، ناهیك عن االفتقار لل

على الصعید الجهوي واإلقلیمي، كل هذه العوامل تحول دون بقاء الریاضة المدرسیة في 

، هذا ما یفسر عزوفها الطویل عن إنتاج األبطال، فكثیرة هي األسماء ةالقمة لسنوات عد

رة ك: المغربیة أفرزتها المدرسة العمومیة في المجال الریاضي في فروع ریاضیة متعددة منها

  .م جرىلهو الید، السلة، الطائرة، القدم، ألعاب القوى 

  مشاكل الریاضة المغربیة: المبحث السابع

  المشاكل التسییریة واالقتصادیة: المحور األول

حول مصادر تمویل  1من خالل التقصي الذي أجریناه عبر مطالعتنا للصحف المغربیة

جهة، یمكننا  11تلقى التمویل المالي من أندیة كرة القدم بالمغرب، وجدنا على أن األندیة ت

  : التمثیل لها من خالل الخطاطة التالیة

  

                              

  .جریدة الصباح، المساء، األخبار، المنتخب -1
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رغم كل هذه المصادر التمویلیة التي تتدفق إلى میزانیة الفرق المزاولة بالبطولة الوطنیة 

االحترافیة اتصاالت المغرب، إال أننا نشاهد العدید من هذه الفرق یعاني من األزمات المالیة 

مس قضیة الحكامة في تدبیر مالیة الفرق المغربیة هل هي مقرونة بأهداف أم ال؟ وهنا نال

وهل هي مرتبطة ببرنامج عمل أم ال؟ ونالمس أیضا كیفیة صرف مداخیل هذه األندیة؟ كل 

هذه اإلشكاالت تقودنا نحو التسلیم بأن األزمة  المالیة التي تمر بها األندیة المغربیة تعزى 

 ریقدام عنصر العقلنة في صرف مداخیل النادي، مما یؤدي إلى إغراق الفلسوء التدبیر وانع

فیما یسمى بالمدیونیة بحیث ال یتلقى الالعبون أجورهم الشهریة في الوقت المحدد، مما یدفع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

مصادر تمویل خزینة 

  األندیة بالمغرب

دعم الجهات الحاضنة 

 )الرعاة(للفریق 

الدعم السنوي 

 للجامعة

دعم المجالس 

 الجهویة

عائدات 

  الجمهور

بیع  

 العوائد المالیة المترتبة

عن تحقیق األلقاب 

 او المحلیةاإلقلیمیة 

عائدات 

 المنخرطین

عائدات اإلشهارات 

 والبث التلفزي

منح الجامعة 

الخاصة بالبطوالت 

 القاریة

عائدات صفقات بیع 

منح : الالعبین مثال

 عقود بیع الالعبین

منح المشاركات في 

المسابقات القاریة 

 واإلقلیمیة والدولیة

عائدات التسجیل 

بمدارس األندیة 

 التكوینیة
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ید غالبیتهم إلى مقاطعة التداریب كما حصل مع فریق الرجاء البیضاوي لكرة القدم في العد

األمور إلى درجة عزوف الجمهور عن مساندة الفریق من داخل تتطور  دمن المناسبات، وق

مدرجات الملعب، نظرا لتراجع مستوى الفریق بسبب امتناع العبیه عن ممارسة التداریب، 

  .وبالتالي یفقد الفریق مصدرا مهما من مصادر تمویل خزینته

 همل المؤشر الثاني، یتجلى في كون بعض الفرق المغربیة في شخص رؤسائها لیست

درایة بعلم المالیة، بحیث ال یعتمدون على مبدأ عقلنة النفقات ودراسة ما مدى تالءمها مع 

البرنامج المسطر من طرف اإلدارة التقنیة وأقصد هنا مسألة انتداب الالعبین ففي كثیر من 

فریق الكوكب المراكشي تقوم بانتداب العبین انتهت مدة : المناسبات نرصد فرق من قبیل

م ویتعللون بأن هؤالء الالعبین سیقدمون اإلضافة المرجوة للفریق، مع العلم أن صالحیته

الواقع أثبت بطالن هذا االدعاء وال أدل على ذلك الوضعیة التي آل إلیها فریق الكوكب 

المراكشي في السنوات األخیرة، بحیث شوهت سمعة الفریق بسبب أزمة النتائج التي یتخبط 

قلنة نفقات الفریق ونظرا للتالعبات المالیة التي طرأت على صفقات فیها، وذلك راجع لعدم ع

الفریق ولعدم اعتماد المجلس اإلداري للفریق سیاسة تقنیة تقوم على تشخیص أسباب أزمة 

الفریق واقتراح حلول أو بدائل لتجاوزها في أفق بناء فریق یلیق بسمعة مدینة مراكش التي 

  .مغربتعد من أهم المدن السیاحیة في ال

ففي حقبة الورزازي سیعرف فریق الكوكب المراكشي تشنجات خطیرة بین أعضاء 

المكتب المسیر، حیث تجري المساومات المالیة على حساب إیجاد حل لتجاوز األزمة التي 

  .یعاني منها الفریق

بید أنه من خالل الدراسات المعمقة التي أجریناها حول األزمة المالیة والتسییریة التي 

تعاني منها بعض الفرق أن الوضعیة الخانقة وانعدام السیولة المالیة الكافیة، قد ال یؤثران 

بالضرورة على نتائج الفریق ولعل فریق الرجاء البیضاوي ألبرز مثال على هذا الطرح، 

رتفاع مدیونیة الفریق والراجعة إلى حقبتي الرئیس بودریقة والرئیس حسبان، نظرا بحیث رغم ا



79 

 

لعدم سداد أجور بعض الالعبین الشهریة ولعدم سداد أجور بعض األطقم التقنیة للفریق 

وأیضا المستخدمین التابعین إلدارة النادي، إال أن الفریق یبصم على نتائج جیدة على 

ویمكن تفسیر هذه الحالة بكون الالعبین مدركون أن األزمة الصعیدین القاري والمحلي 

  .مردودا جیدا داخل الملعب واالمالیة لن تنحل إال إذا حققوا األلقاب وقدم

األزمة التدبیریة في القطاع الریاضي المغربي ال تقف عند هذا الحد بل تمتد لتشمل 

الذي " أوزین"الریاضة سابقا أیضا شخصیات نافذة في هرم السلطة وأقصد هنا وزیر الشباب و 

تالعب في میزانیة إعادة تأهیل وصیانة مركب موالي عبد اهللا بالرباط لیكون جاهزا 

إال أن تهاطل األمطار الغزیرة على هذا . 2014الحتضان كأس العالم لألندیة لكرة القدم 

ل العشب الملعب كشفت عیوبا جسیمة في الصیانة تمثلت في امتالء الملعب بالمیاه وانعزا

عنه، مما یطرح كلفة صیانة الملعب موضع تساؤل؟ وبعد التحري في األمر تبین بأن السید 

قد اختلس أموال عمومیة كانت موجهة لتأهیل مرفق ) الكراطة(أوزین صاحب فضیحة 

ریاضي، حیث قام باقتناء معدات أرخص من دون مراعاة لمعیار الجودة وذلك ألجل توفیر 

ت مكیدته وسرعان ما جاء قرار ملكي بإعفائه من مهامه كوزیر حار فضالمال له لكن األمط

  .  1للشباب والریاضة

  المشاكل التخطیطیة والبنیویة: المحور الثاني

تفشي ظاهرة التعاطي للمنشطات بشكل غیر اعتیادي من لدن األبطال المغاربة  -

مفتولة في وقت ة كمال األجسام، والغایة بناء عضالت ضوخصوصا من طرف ممارسي ریا

من األبطال  یدوجیز أو ما یسمى اختصار الطریق، هذا األمر تسبب في حاالت وفاة العد

في كمال األجسام، وتم على إثرها توقیف العدید من األبطال المغاربة في ریاضة ألعاب 

  .مریم العلوي السلسولي: القوى مثل

                              

أطروحة لتشخیص الریاضة المغربیة، مقال غیر عبد الرزاق حمادشي، الریاضة المغربیة حال وأحوال، اثني عشر  -1

  .منشور
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اء الفرق ون استقرار أدالتغییر المتكرر للمدربین في مجال كرة القدم، یحول د -

  .مستوى البطولة الوطنیة االحترافیة اتصاالت المغرب الوطنیة وهذا ما یفسر اختالل

المفارقة العجیبة في تشخیص واقع الریاضة المغربیة كحقل یعكس سیاسات الدولة  -

العامة، بحیث كلما تم رصد اعتمادات مالیة ضخمة لبعض الریاضات وخصوصا الریاضات 

ة كلما كانت النتائج ضعیفة، وكلما تم إهمال أو رصد اعتمادات مالیة ضعیفة لبعض األولمبی

الریاضات وخصوصا ریاضات ذوي االحتیاجات الخاصة، كلما كانت النتائج باهرة وتفوق 

إذن المشكل في تكوین األبطال . كل التوقعات، وهنا مشكل النجاعة والحكامة یطرح بقوة

  .ولیس في الموارد المالیة

غیاب التخطیط الممتد، وأقصد هنا بأن االتحادات الریاضیة في المغرب ال تشرع  -

یتبقى له عام أو عامین  تىفي بدایة تحضیر أبطالها للمحفل األولمبي إال عند اقترابه، ح

فقط وهذا ما یفسر تواضع المشاركة المغربیة في العرس األولمبي، فاألنجع هو الشروع في 

وفق برنامج  2020لدورة طوكیو  2016باشرة بعد انتهاء أولمبیاد تحضیر األبطال مثال م

مكثف یتضمن مشاركات دولیة وقاریة ومعسكرات داخل الوطن وخارجه ونظام تغذیة  یبيتدر 

معالجة أخطاءه ألجل خاص وتأهیل نفسي خاص، مع إلزامیة وضع سلم تقییم ألداء البطل 

  .عتالء التاج األولمبيالوجعله جاهزا 

تقار للمؤهلین النفسیین، بحیث جل المنتخبات بل كل المنتخبات الوطنیة تفتقد االف -

ر على الرفع من معنویات البطل وٕاقحامه بشكل سریع في جو هللمدرب النفسي الذي یس

المنافسات، كما أنه یتعامل مع حاالت التأزم النفسي التي قد تصیب البطل من جراء خسارته 

  .یهللقب ما أو موت شخص عزیز عل
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عدم استثمار النتائج الجیدة وعدم تدبیر أزمة سوء النتائج استناد إلى مقولة الناقد  -

نحن العرب إذا حققنا إنجازا ال نعرف كیفیة "الریاضي المغربي بدر الدین اإلدریسي الذي قال 

  1."استثماره، وٕاذا أخفقنا في تحقیقه ال نعرف كیفیة تدبیر األمور لتجاوز هذا اإلخفاق

أدل على ذلك، تراجع مستوى أو مكانة المنتخب المغربي لكرة القدم بعد نیله وال 

، بحیث لم یستطع المنتخب الوطني األول التتویج 2004للوصافة في كأس إفریقیا لألمم 

  .2004على المرتبة التي حققها في الموندیال اإلفریقي ظ باللقب أو حتى الحفا

م بین الحین واآلخر ویعزى هذا لعدم فعالیة بروز ظاهرة الشغب في مالعب كرة القد -

المقاربة األمنیة التي تنهجها الدولة في التصدي لمثل هكذا آفات تحت غطاء تخلیق 

الممارسة الكرویة بالمغرب، مما یحتم على الدولة اعتماد مقاربات جدیدة كفیلة بالحد من 

  .تفاقم هذه الظاهرة

إلى مقولة الدكتور منصف الیازغي الباحث عدم نهج سیاسة ریاضیة واحدة، استنادا  -

ن في عملیة تغییر وزراء قطاع مالمشكل في المغرب، یك"في السیاسات الریاضیة والذي قال 

الشباب والریاضة، بحیث عندما یذهب وزیر ویحل محله وزیر آخر، یتم هدم كل ما بناه 

نامج عمل الوزیر الوزیر األسبق من خطط ومشاریع أي أن الوزیر الجدید یتخلص من بر 

الذي سبقه ویضع مكانه برنامج جدید من تألیفه مما یعرقل سیرورة تطور الریاضة المغربیة، 

فكان من األجدر أن یكمل الوزیر الجدید ما سطره الوزیر الذي سبقه ال أن یقوم بالتخلص 

آلونة إن هذا المعطى یبرر حالة الالتوازن التي تخیم على الریاضة المغربیة في ا 2."منه

  .األخیرة

                              

  .2012، إنتاجات قناة الجزیرة الریاضیة لسنة "استودیو الكان"نقال عن برنامج  -1
  .إنتاجات قناة الریاضیة المغربیة" بالواضح"برنامج  -2
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عدم االهتمام بدوریات األحیاء في مجال كرة القدم، مما یضیع على البالد زمرة من  -

  .ة في المستقبلیالمواهب الفتیة التي یمكن أن تشكل دعامات المنتخبات السن

تركیز الدعم المالي على مجال ریاضي واحد یتمثل في كرة القدم، بحیث تحتكر  -

ا الریاضات األخرى ال تتلقى إال اعتمادات مالیة ضعیفة ال ترقى أعلى نسبة تمویل، بینم

لمستوى التطلعات مما یدفع العدید من االتحادات الریاضیة بالمغرب إلى عدم المشاركة في 

اعتذار منتخب البریكدانس عن المشاركة في بطولة العالم : المسابقات الدولیة والقاریة مثال

  .للهیب هوب بسبب األزمة المالیة

  .عدم إجراء بحوث مكثفة في المجال الریاضي یحول دون تطور الریاضة المغربیة -

عدم االهتمام بالریاضیین الذین اعتزلوا بعد سنوات من العطاء في خدمة الریاضة  -

المغربیة على المستوى القاري أو الدولي، بحیث كثیر من األبطال المتقاعدین بعد اعتزالهم 

جدر أن األلضمان قوت یومهم، فهؤالء كان من سعیا هامشیة یلجأون إلى شغل وظائف 

تخصص لهم أجور شهریة خاصة وتغطیة صحیة ولما ال مهنة تلیق بمقامهم ولیس تهمیشهم 

  .وعزلهم

  حلول مقترحة للنهوض بالحقل الریاضي وتجویده بالمغرب: المبحث الثامن

  حلول على المدى القریب: المحور األول

  .لتربیة البدنیة المقررة في مختلف أسالك التعلیما الرفع من عدد حصص -

إعادة النظر في بیداغوجیة تدریس مادة التربیة البدنیة بالمدارس العمومیة، بحیث  -

والتأطیر التطبیقي ) تلقین الطالب قواعد ومبادئ الریاضة(تتم المزاوجة بین التأطیر النظري 

  ).ممارسة األلعاب الریاضیة بشكل مكثف(

ماستر : ث شعب دراسیة بسلك الماجستیر تعالج القضایا الریاضیة من قبلإحدا -

  .السیاسات الریاضیة في كلیات الحقوق بالمغرب على أقل تقدیر
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إحداث شعبة الصحافة الریاضیة كمسلك تابع للمعاهد العلیا للصحافة واإلعالم  -

الذي یروم تجوید  بالمغرب، بهدف تأهیل صحفیین ریاضیین جیدین یمارسون النقد البناء

  .الریاضة المغربیة

  .إحداث مراصد وطنیة تهتم بالبحث العلمي في الجانب الریاضي -

  .تشجیع طالب الجامعات العمومیة على إنجاز بحوث التخرج في المجال الریاضي -

  .إحداث مراكز عدیدة للتوثیق الریاضي -

التزحلق على األلواح (توفیر فضاءات ریاضیة للشباب لممارسة الریاضات الحضریة  -

  .الریاضات هذه من أجل تفریغ طاقاتهم، مع خلق عصب جهویة ل...) الحر والخشبیة، العد

  .المساواة في االعتمادات المالیة المخصصة لمختلف االتحادات الریاضیة بالمغرب -

  حلول على المدى المتوسط: المحور الثاني

  .بات المدرسیةإحداث مراكز جهویة وٕاقلیمیة لتأهیل المنتخ -

  .إحداث األلعاب الجامعیة المغربیة -

  .إحداث األلعاب المدرسیة الوطنیة -

إحداث لجان تقنیة تسهر على رصد المواهب الریاضیة التي تبزغ في المنافسات  -

  .ةیالریاضیة المدرس

هیكلة وتقنین دوریات األحیاء الخاصة بكرة القدم وٕاسناد أمر تنظیمها إلى المجالس  -

  .حلیة بتنسیق مع الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدمالم

إحداث لجان تفتیشیة تسهر على مراقبة الوضیعة المالیة واإلداریة لالتحادات  -

للتجاوزات والخروقات التي یمكن أن تطال هذا الجانب وتفادیا  ءاالریاضیة المغربیة، ذر 

  .للعشوائیة في التسییر
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مات الصحیة حول كل ریاضي على حدة، بهدف إحداث ملف طبي یتضمن المعلو  -

تجاوز حاالت الوفاة أثناء المنافسات الریاضیة أو اإلغماءات الفجائیة التي یمكن أن تصیب 

  .الریاضي

توجه میزانیته صوب األبطال  إحداث صندوق للتقاعد الریاضي بشكل رسمي، -

قییدهم في نظام التغطیة بحیث یتقاضون من خالله أجرة شهریة، مع إلزامیة ت المتقاعدین 

  .الصحیة

اعتماد نظام المراقبة الفجائیة لألندیة الوطنیة في إطار حملة وطنیة من أجل الحد  -

  .من مخاطر التعاطي للمنشطات

  .إحداث مصحات طبیة داخل األندیة المغربیة -

إحداث مسؤول إعالمي داخل كل فریق على حدة مهمته توفیر الظروف المالءمة -

  .من أجل تغطیة المباریات في أحسن األجواء للصحفیین

  حلول على المدى البعید: المحور الثالث

كالقانون (اعتماد وحدات داخل كلیات الحقوق تهتم بدراسة المجال الریاضي  -

  .وذلك بمختلف المسالك...) الریاضي أو السیاسة الریاضیة

بتدائیا بالبت في إحداث محاكم للتحكیم الریاضي على المستوى الجهوي تختص ا -

كعدم االلتزام ببنود العقد الموقع بین النادي والالعب، (المنازعات المتعلقة بالجانب الریاضي 

وهذا األمر یتطلب تأهیل ...) الصادرة عن االتحادات الریاضیة اتالبت في شرعیة القرار 

  .خاص بالقضاة والمحامین في مجال القانون الریاضي

بالنسبة لألبطال الذین اعتزلوا المیادین الریاضیة، بهدف رفع  توفیر الوظیفة الالئقة -

  .العزلة والتهمیش عنهم
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تنظیم ندوات مكثفة تستهدف تشخیص الریاضة المغربیة، بهدف وضع خارطة  -

  .طریق لها تجعلها في المسار الصحیح

  .إحداث مختبرات علمیة تهتم بدراسة الظاهرة الریاضیة في كل تجلیاتها -

  ".الریاضة للجمیع"یوم وطني للریاضة تحت شعار إحداث  -

وضع خطة وطنیة للقضاء على ظاهرة الشغب في المالعب تشمل إعادة تحیین  -

مجال التعلیم في مكون المقررات التعلیمیة وٕاعادة النظر في القاموس اللغوي المعتمد في 

الصحافة الریاضیة، مع استحضار إلزامیة توفر المالعب على مرافق الترفیه والراحة، مثل 

الریاضیة وتزوید الجمهور بشبكة الویفي إلى غیر ذلك من فضاءات للقراءة أو الذاكرة 

الخدمات التي یمكن أن تحول دون غلیان الجمهور، وال یجب إغفال ضرورة تحسین 

في المالعب المكان الفسیح للتعبیر یجد األوضاع االجتماعیة بالمغرب ألن الشباب المغربي 

  .عن غضبه واستیاءه

  .تأهیل األبطال اعتماد نظام التدریب العسكري في -

  .إحداث أكادیمیات ومعاهد لتأهیل األبطال -

اعتماد سیاسات تقنیة متعددة السنوات في أفق تحصیل نتائج جیدة مستقبال في  -

  .دورات األلعاب األولمبیة

  .اعتماد نظام التعاقد في المجال الریاضي -

من خالل عقد اعتماد نظام االنفتاح على التجارب الرائدة في المجال الریاضي  -

اتفاقیات شراكة وتعاون مع الدول المتقدمة في المجال أو إجراء معسكرات ومباریات ودیة مع 

أبطال ومنتخبات هذه الدول قصد تطویر المهارات واكتساب التجربة في أفق إعداد جیل من 

  .الریاضیین قادر على حمل مشعل الریاضة المغربیة على الصعید القاري والدولي
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  عامةخاتمة 

تأسیسا على ما سبق، یمكن القول بأن هناك عدة عوامل تدعو إلى القول بأن األلعاب 

  .الریاضیة والسیاسة توأمان ال ینفصالن

أوال، یمثل الریاضیون في العادة مؤسسات اجتماعیة معینة كالمدرسة، أو النادي أو * 

الحي أو الدولة ویتنافسون مع ممثلي مؤسسات مشابهة وینعكس الفوز أو الخسارة على 

ن واقع المنافسات الدولیة التي یفسر فیها الفوز على أنه مالمؤسسة ذاتها ویظهر ذلك جلیا 

  .ام السیاسي ولقوة الدولة ومتانة اقتصادها وقدرتها العسكریةانعكاس لكفاءة النظ

وتظهر العالقة القویة بین األلعاب الریاضیة والدولة، أیضا، من تدخل الحكومات * 

لفرض إراداتها من خالل القوانین واألنظمة والممارسات السیاسیة التي تسعى من خاللها 

عینة، فكرة القدم، مثال، كانت، ریاضة نشاطات ومنافسات ریاضیة م من لتشجیع أو الحد

محرمة في إنجلترا في العصور الوسطى، وفي عهد إدوارد الرابع أصبحت ریاضة الرمایة 

إجباریة في أیام األعیاد، وفي الدول االشتراكیة تمنع الدولة بعض األلعاب الریاضیة 

  . كالمالكمة التي كانت محرمة في الصین في عهد ماوتسیتونغ

خل بعض أجهزة الدولة في تحدید عدد من النشاطات ذات العالقة باأللعاب كما تتد* 

  .1الریاضیة مما یمكنها من التأثیر على النشاطات الریاضیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ة كل فرد للریاضة یرجع إلى إمكانیة سإن ممارسة الریاضة حق لكل البشر وممار 

وجب على الدولة أن ترعى هذا الحق وذلك من خالل  ، ولذلك1ممارستها طبقا الحتیاجه إلیها

  .خلق فضاءات تشجع على ممارسة األنشطة الریاضیة

                              

المجلد الخامس، العلوم  محمد أحمد علي مفتي، مجلة جامعة الملك سعود،. الدور السیاسي لأللعاب الریاضیة، ذ -1

  .م1993/هــ1413، )2(اإلداریة 
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المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة على ما  30.09من القانون رقم  81تنص المادة 

ة وٕاعداد المنتخبات الریاضیة الوطنیة یتساهم الدولة في تكوین النخب الریاض"یلي 

تسهر على ذلك بتنسیق مع اللجنة الوطنیة و المنافسات الریاضیة الدولیة ومشاركتها في 

وتضمن الدولة والجماعات المحلیة للریاضیین من . األولمبیة والجامعات الریاضیة المعنیة

المستوى العالي االندماج في المجتمع والتدریب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة 

ن مهني وتنمیته والعمل على تكییف كفاءاتهم مع متطلبات وسائل تتیح لهم تحصیل تكوی

األساس القانوني لتأهیل األبطال والریاضیین ذوي أن یستشف من هذا النص . المجتمع

إال أن الواقع الملموس أثبت ضعف  موجود المستوى العالي مع تحسین وضعیتهم المعیشیة

  .عملیة تنزیل هذه النصوص القانونیة وغیرها

ملحوظا على الصعید القاري واإلقلیمي  االریاضة المغربیة تعرف توهجصحیح، أن 

وینسب هذا إلى النتائج المحققة على مستوى المسابقات القاریة واإلقلیمیة، إال أنها على 

ال تبحث عن موطئ قدم لها وهنا تطرح العدید من األسئلة المقرونة ز المستوى العالمي ما ت

حول إشكالیة ضعف النجاعة أو حتى غیابها وعدم تطبیق  بهذه المعضلة التي تنصب كلها 

 مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة وٕاعادة افتحاص معاییر انتقاء الالعبین والریاضیین في

  .عالمیة مختلف الریاضات بهدف تحقیق ألقاب

وفي الختام، أتمنى أن یكون هذا البحث بدایة لسلسلة من البحوث الجامعیة الموجهة 

یاضي، فالریاضة المغربیة لن ولن تتطور من دون بحث علمي، یسعى إلى للقطاع الر 

تشریحها ومعالجة عیوبها واقتراح بدائل لتجاوز مشاكلها، بهدف بناء ریاضة مغربیة قویة، 

ولن یتحقق هذا الشرط من دون إشراك كافة الفاعلین في القطاع الریاضي المغربي، وال 

بالمغرب معدودة على رؤوس األصابع وبالتالي، البد  یخفى على أحد أن المؤلفات الریاضیة

                                                                                           
  .8المیثاق األولمبي، المبادئ األساسیة، المبدأ رقم  -1
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من توجیه العنایة صوب التألیف الریاضي وذلك عن طریق دعم المؤلفین الریاضیین مادیا 

  .ومعنویا

قد " السیاسة الریاضیة بالمغرب"اإلحاطة بموضوع متشعب مثل  بأنوال یجب أن نغفل 

والتنقیب والتدقیق في المصادر، ورغم استغرقت منا حوالي سبع سنوات من التقصي والبحث 

ضحالة المراجع في هذا الجانب إال أننا قمنا بتجاوز هذا اإلكراه المعرفي عن طریق توظیف 

الجرائد والنشرات اإلخباریة والرسائل الجامعیة والبرامج المتلفزة واألفالم الوثائقیة، وأتمنى أن 

إن كنت قد نجحت فبعون اهللا وٕان كنت أكون قد وفقت في معالجة كل إشكالیات الموضوع، ف

  .قد أخفقت فمني ومن الشیطان
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