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جمهور «الدرجة التالتة»

هكذا لعب «األلتراس» دورًا حاسمًا في  25يناير
ً
من أميركا الالتينية ،وخاصة البرازيل ،التي
تتشابه أحوالها االقتصادية وتركيبتها
االجتماعية مع المجتمعات العربية،
انتقلت ظاهرة األلتراس لتعم أرجاء الوطن
العربي .لكنها انتقلت إلى مصر عبر «الوداد
البيضاوي» المغربي ورابطة مشجعيه،
لتصير أسطورة في مصر ،تروى حولها
القصص .كان «ألتراس أهالوي» هو أول
رابطة يتم إنشاؤها في مصر ،لروابط
مشجعين مستقلين يجتمعون لهدف
واحد :تشجيع النادي .تبعهم بعد ذلك
مجموعة رابطة مشجعي «وايت نايتس»
لتشجيع نادي الزمالك ،ثم كرت السبحة:
ألتراس «يلو دراغونز» الخاص بجماهير نادي
اإلسماعيلي« ،ألتراس  »300لنادي طنطا ،و«بلو
واريورز» لنادي دمياط ،وألتراس «غرين إيغلز»
الخاص بمشجعي النادي «البورسعيدي».
واكتمل تشكيل الروابط المهمة في عام
 2008بألتراس «غرين ماجيك» لمشجعي
نادي االتحاد السكندري ،وألتراس «ويلز»
الخاص بمشجعي نادي غزل المحلة .بالطبع
قامت جماعات أخرى لكن تلك هي الروابط
الجماهيرية األبرز واألهم
يوسف الحريري
كأي جماعة ناشئة ،عملت روابط األلتراس على
اسـتـغــال انـضـمــام الـشـبــاب لبعضهم البعض
لتعيل نفسها ،وتغطي تكاليفها التنظيمية من
مـعــدات وتكاليف رح ــات جماعية للتشجيع.
ومع ظهورهم رسميًا بدأت أول حلقات النزاع
بينهم وب ــن بعضهم الـبـعــض ،وبـيـنـهــم وبــن
الدولة .إن طبيعة األلتراس كجماعة تشجيعية
تتحرك بالعقل الجمعي .متعصبون .على هذه
األرضية ،كان من السهل أن تتصادم الجماعات
الـنــاشـئــة مــع بعضها الـبـعــض ســريـعــا ،كونها
جـمــاعــات نــاشـئــة ،كــل فيها يــريــد صــوتــه أعلى
مـ ــن ب ـق ـيــة األصـ ـ ـ ـ ــوات .صـ ـ ـ ــاروا ت ـح ــت امل ــراق ـب ــة
سريعًا .كــان أول «تــرصــد» لأللتراس أهــاوي ـ
بشهادة بعض األعـضــاء ـ ـ فــي فترة  2011بعد
قيام أحداث  25يناير ،تحديدًا بعد حادثة حرق
راي ـت ـهــم م ــن قـبــل مـشـجــع يـنـتـمــي إل ــى أل ـتــراس
«وايت نايتس» ،الغريم «الزملكاوي» التقليدي.
نتج عــن تلك الـحــادثــة تـحــرك األجـهــزة األمنية
للتحري عن تلك الرابطة وأعضائها .طبعًا ،لم
يكن هــذا هــو السبب الــوحـيــد .ولكنه كــان أحد
األس ـبــاب املصاحبة الـتــي فتحت عـيــون األمــن.
فاألمر أيضًا كان يتعلق بأحقيتهم في دخول
اإلستاد ومعاملتهم معاملة كريمة .األلتراس
ك ـج ـم ــاع ــة ت ــؤم ــن بـ ــامل ـ ـسـ ــاواة بـ ــن كـ ــل ط ـب ـقــات
املـجـتـمــع ،بينما ك ــان األم ــن يتبنى سـيــاســات
«تفريقية» .فجمهور املنصة واملدرجات األخرى
«غير الدرجة التالتة» .يخضعون لتفتيش أقل
مــن مشجعي جـمـهــور الــدرجــة الـثــالـثــة األدن ــى
م ــن ح ـي ــث ق ـي ـمــة الـ ـت ــذك ــرة وغـ ـي ــر ذلـ ـ ــك .ك ــان ــوا
يتعرضون لتفتيش دقيق ،ويمنع اصطحابهم
للمتعلقات أو ال ـبــانــرات ( ،)Bannersحـتــى أن
أول إع ــان رسـمــي عــن رابـطــة أل ـتــراس أهــاوي
شـهــد م ـنــاوشــات بــن أفـ ــراد الـشــرطــة وأع ـضــاء
ال ــراب ـط ــة ،ق ـبــل تـعـلـيــق ال ـب ــان ــر الــرئ ـي ـســي .كــان
ّ
ويفسر الطبيعة
التعامل األمني سيئًا للغاية،
الـقــاسـيــة لــأمــن وم ـح ــاوالت ــه لـبـســط الهيمنة،
ّ
م ـق ــاب ــل ت ـم ــرد ج ـم ــاع ــي ت ـش ــكــل ف ــي األل ـ ـتـ ــراس.
تطور األمر إلى استدعاء «كابوهات» (زعماء)
األلتراس لالستفسار ومعرفة الشعارات التي
سـتــرفــع وستنشد فــي امل ـبــاريــات .كــل ذل ــك كــان
س ـب ـبــا ف ــي الـ ـخ ــاف ال ــدائ ــم ب ــن األل ـ ـتـ ــراس من
جــانــب والـشــرطــة مــن جــانــب آخ ــر .أول اشتباك
«جــدي» مباشر للشرطة مع األلـتــراس كــان في

موسم  2008ـ  2009خالل مباراة بني النصري
البورسعيدي والنادي األهلي.

الهتاف ّ
ضد الحضري

ك ـ ــان ت ــوج ــه رمـ ـ ــوز ال ـن ـظ ــام األسـ ـب ــق وخ ــاص ــة
جمال مـبــارك« ،الــوريــث املنتظر» ،هو الوقوف
على النقاط املؤثرة باملجتمع والتأثير عليها
واح ـتــواؤهــا .ربـمــا كــانــت األنــديــة الجماهيرية
بـمـشـجـعـيـهــا أحـ ــد ت ـلــك ال ـن ـق ــاط .ل ـكــن األن ــدي ــة
الجماهيرية وعالقاتها املعقدة مع الجمهور،
إض ــاف ــة إل ــى االس ـت ـق ـطــاب ال ــدائ ــر ب ــن األن ــدي ــة
املختلفة جعل األمر صعبًا .كان األمر سيعني
ـاد آخ ــر.
ـاد ف ــي وجـ ــه ن ـ ـ ٍ
ال ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب ن ـ ـ ٍ
وه ـ ـ ــذا ره ـ ـ ــان خ ــاس ــر ال يـ ــربـ ــح .كـ ـ ــان ال ـخ ـي ــار
األك ـثــر ســامــة هــو االب ـت ـعــاد عــن تـلــك الـســاحــة
الشائكة .ولكن املنتخب الوطني أعطى الفرصة
الــذه ـب ـيــة ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى م ـســاحــة واحـ ـ ــدة من
الجميع وكسب التأييد ،حينما بــدأت سلسلة
اإلنجازات الخاصة بالجيل الذهبي ،من كأس
األمم اإلفريقية لعام  2006إلى نسخة  ،2008ثم
األداء املشرف بكأس القارات في  ،2009والذي
سبق املرحلة األخـيــرة مــن التصفيات املؤهلة
ل ـك ــأس الـ ـع ــال ــم .ت ـع ـل ـقــت ال ـق ـل ــوب بــال ـســاحــرة
املستديرة ومعها أه ــداف الـقـيــادة السياسية.
التفوا جميعًا حــول املنتخب رسميًا ،وتصدر
ال ـس ـيــاس ـيــون امل ـش ـهــد اإلع ــام ــي ب ـظ ـهــور أكـبــر
من ظهور نجوم الكرة أنفسهم .حضروا على
مـسـتــوى «الـ ـك ــوادر» فــي مـبــاراتــي الـجــزائــر في
ال ـقــاهــرة واملـ ـب ــاراة الـحــاسـمــة ب ــال ـس ــودان .ولــم
يظهر األل ـت ــراس بــالـصــورة بـكــل ق ـيــاداتــه ،ذلــك
ألن عقيدة األل ـتــراس تلتف بشكل كــامــل حول
تأييد الكيان املتمثل في النادي فقط الغير .لم
يشاهدوا املنتخب املصري بوصفهم منتسبني
إلى «ألتراس» بل كمصريني .لكن حضور أفراد
منهم وهـتــافـهــم ضــد عـصــام الـحـضــري أسهم
في تصعيد غير مألوفُ .ع ّدت الظاهرة سابقة،
أي أن يـهـتــف أح ــد املـشـجـعــن امل ـصــريــن ضد
العــب من املنتخب الوطني .وذلــك بسبب أزمة
الحضري مع األهلي ،حيث كان شحاته (املدرب
الـ ــذي اس ـتــدعــى ال ـح ـضــري لـتـمـثـيــل املـنـتـخــب)
وجهًا غير محبوب بالنسبة إلى الرابطة ،ألنه
يـنـتـمــي إل ــى ال ـن ــادي ال ـغــريــم ،وألن ـه ــم يـقــولــون
إن ــه أجـبــر الــاعـبــن عـلــى االنـضـمــام إل ــى نــادي
الزمالك ،أو ألنه ضم العبني للمنتخب املصري
مــن الــزمــالــك ،لــم يـكــونــوا فــي رأي ـهــم باملستوى
املـ ـطـ ـل ــوب .ب ــال ـه ـت ــاف ض ـ ـ ّـد الـ ـحـ ـض ــري ،وض ــع
األلـ ـت ــراس نـفـســه ف ــي خــانــة أك ـثــر خـصــوصـيــة،
جعلته بطاقة مؤجلة ملدى طويل ،ال ُيستحب
استعمالها ،وال تأثير لها على الرأي العام إال
في ما يتعلق بجمهور األهلي ومشجعيه غير
املنتمني للرابطة ،املشجعني العاديني .ولكن مع
اقـتــراب حلم الــوصــول غلبت املشاعر الوطنية
أي انـتـمــاء آخ ــر ،مــن دون أي مخالفة لتقاليد
الــراب ـطــة .ح ـضــروا م ـجــددًا بكثافة كـبـيــرة ،لكن
كمصريني.

الشعب المقهور
شـهــدت فـتــرة مــا بـعــد م ـب ــاراة مـصــر والـجــزائــر
أح ــداث ــا اسـتـغـلـهــا اإلع ـ ــام (ال ــرس ـم ــي) املــوجــه
ل ـص ــال ـح ــه ،ل ـي ـح ــدث ح ــال ــة مـ ــن ال ـش ـح ــن ض ـ ّـد
الـ ـج ــزائ ــر ،لـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن فـ ـس ــاد ال ـن ـظــام
وأحــوال املصريني املعيشية الصعبة .أدى ذلك
إلــى أزم ــات كبيرة بــن البلدين على املستوى
الدبلوماسي ،أيدتها القيادات السياسية لغاية
خبيثة :رفع رصيد الوريث املنتظر لدى الشعب
امل ـصــري املـقـهــور لـضـيــاع حـلـمــه بــالـتــأهــل إلــى
املــونــديــال مــرة أخ ــرى .لــم يسجل األل ـتــراس في
تلك القضية موقفًا يضعه فــي خــانــة الحليف
للنظام أو الـعــدو .ظلوا جماعة مــن املشجعني
تختلف مع غيرها من الجماعات املشابهة ،ومع
األم ــن ،ليعتقل بـعــض أعـضــائـهــا ويتعرضون
للتعذيب أح ـيــانــا ،فــي سبيل شـغـفـهــم .وربـمــا
كانت احتجاجات  25يناير الحدث الذي ألقى
بالضوء على جميع التيارات التي تعمل خارج
بقعة السلطة .ورغ ــم تنديد بعض املشاركني
في احتجاجات يناير ،قبل الحدث ،باأللتراس
إع ــام ـي ــا ،وتـصـنـيـفـهــم كـمـثـيــري ش ـغ ــب ،صــار
هــؤالء أعضاء تنظيمًا قــادرًا على إحــداث فرق،
نظرًا إلــى التجانس امللحوظ فيما بينهم25 .
يناير أظـهــرت قوتهم وتأثيرهم الحقيقي .لم

يتفاوضوا مــع أحــد أط ــراف الـنـظــام الحكم من
عـمــر سليمان أو املـجـلــس الـعـسـكــري أو غـيــره.
وهــذا عكس ما فعل تنظيم اإلخــوان املسلمني،
مما جعل رصيد األلتراس أكبر في نظر القوى
الثورية وفي نظر الشعب .وجودهم رجح الكفة
بخبراتهم التنظيمية وتحركهم ككتلة واحدة.
كــانــت خـبــرتـهــم سـبـبــا ف ــي ن ـجــاح احـتـجــاجــات
يناير في تحقيق معظم أهدافها وإسقاط نظام
م ـبــارك .املــرحـلــة الـتــي ستتبع يـنــايــر ،بالنسبة
أللـ ـت ــراس أه ـ ــاوي أو ألـ ـت ــراس وايـ ــت نــايـتــس،
سـتـكــون مــرحـلــة م ـحــوريــة ف ــي تـحــديــد مصير
الرابطتني ،نظرًا الحتكاكهما بالدولة كونهم
الــروابــط الناشطة فــي العاصمة التي تتمركز
فيها كل أجهزة الدولة وهيئاتها .ما بعد يناير
كان صعبًا .انتشرت القنوات الدينية املختلفة
املــؤيــدة للسلفيني واإلخ ــوان .الفرق املوسيقية
املستقلة التي ال تغني حسب ضوابط انتشرت
أيضًا ،وكذلك األفالم الوثائقية والبرامج كسرت
س ـقــف ال ـن ـظــام ال ـس ــاب ــق ،وظ ـه ــرت املـطـبــوعــات
املهاجمة للفلول وأفراد النظام السابق .وحكي
عــن محاكمة أخالقية للشرطة .كــل هــذا وأكثر
ح ـ ــدث ،ك ــان ــت ف ـت ــرة ت ـغ ـي ــرات ك ـب ـي ــرة ،أظ ـه ــرت
ج ـم ـيــع الـ ـتـ ـي ــارات بــامل ـج ـت ـمــع وت ـ ـعـ ــددت فـيـهــا
األحــزاب السياسية ألول مرة .لكن األلتراس لم

ينس شغفه األول .عــاد األل ـتــراس إلــى املالعب
ـ ـ مـكــانــه الطبيعي ـ ـ بـعــد اسـتـئـنــاف الـبـطــوالت
املحلية .ع ــادوا للهتافات الـتــي ظـهــرت بصور
أكثر ج ــرأة .كثرت صداماتهم مــع «الداخلية».
ظ ـهــر ال ـعــديــد م ــن أع ـضــائ ـهــم ف ــي احـتـجــاجــات
وتظاهرات شعبية ،كأحداث «محمد محمود»
بصيغة رسـمـيــة .حـتــى أن أول شهيد يتوفى
ُ
اعتبر أول شهيد للرابطة.
في محمد محمود ِ
خلف األبواب الخلفية كان اإلخوان وغيرهم من
الفصائل الدينية واملدنية السياسية يحاولون
استقطاب األلتراس.

ما بعد بور سعيد
ب ــدأت تـظـهــر بـ ــوادر أول ان ـش ـقــاق بـعــد سـقــوط
مـ ـب ــارك .ف ــاأللـ ـت ــراس رابـ ـط ــة تــأس ـســت ف ــي ظل
الـنـظــام الـســابــق .كــل مــا يجمع أعـضــاء هــا كان
االنـتـمــاء الـكــروي لنفس الـفــريــق ،لكن هــذا كان
باملاضي .ظهر متنفس للتعبير السياسي ولم
يـعــد االن ـت ـمــاء لفصيل سـيــاســي تهمة تالحق
صاحبها .تـصــدرت السياسة املشهد .ومعها
خـطــف بــريــق الـشـهــرة وج ــوه بـعــض الـقـيــادات
الـشـهـيــرة عـلــى امل ــدرج ــات .األع ـضــاء الـعــاديــون
ص ـ ـ ـ ــاروا يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون أن مـ ــن ح ـق ـه ــم االنـ ـتـ ـم ــاء
لـفـصــائــل سـيــاسـيــة مـخـتـلـفــة .ك ــان ــت األطـ ــراف

امل ـفــاوضــة لـكــي تستقطب األل ـت ــراس م ـعــدودة،
إم ــا اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون أو األط ـ ـ ــراف املــدن ـيــة.
وقد كان اإلخــوان أكثر جدية نظرًا إلى قدرتهم
عـلــى الـتـنـظـيــم ،وشـعـبـيـتـهــم ال ـتــي اكـتـسـبــوهــا
من العمل .كذلك ،ظهرت األحــزاب املدنية .أبرز
األخ ـبــار الـتــي راج ــت ،كــانــت تتعلق بمفاوضة
أطراف لقيادات األلتراس من أجل دعمهم ماديًا
مقابل إشراكهم في الحياة السياسية ،وأغلبها
ك ــان يــرتـبــط بــأسـمــاء خـيــرت الـشــاطــر وأبـنــائــه،
الذين كانوا ينتمون لسن يسمح لهم بالتقارب
م ــع أف ـ ــراد األل ـ ـتـ ــراس .ف ــي أي ــة حـ ــال ،ل ــم ينتظر
مشاهدو الـعــرض املسرحي كثيرًا حتى تصل
األحــداث إلى الــذورة .سرعان ما وقعت مذبحة
بورسعيد ،والتي راح ضحيتها  72شهيدًا من
الرابطة ،قتلوا وسط تجاهل أفراد األمن الذين
وقفوا يشاهدون .كــان «البلطجية» حاضرين.
مـجــزرة بــور سعيد رسـمــت ص ــورة «اإلخ ــوان»
بالنسبة إلى األلتراس .فاإلخوان لم يستطيعوا
فعل أي شيء .كانوا يخافون أن تضيع فرصة
ال ـح ـكــم ب ـعــد ث ـمــانــن ع ــام ــا م ــن االن ـت ـظ ــار ،ولــم
يكونوا قادرين على دفع ثمن «النقاش» حتى
في املذبحة .لم يكونوا على استعداد للتنديد،
ً ِّ
قبل أن يحاكموا أصــاُ .سلمت بعض األسماء
كـكـبــش ف ـ ــداء ومـ ـ ــددت ف ـت ــرة امل ـحــاك ـمــات حتى

أميتت القضية تمامًا .وأخيرًا ،حصل املتهمون
أغ ـل ـب ـهــم ع ـلــى ال ـ ـبـ ــراءة وع ـل ــى أح ـك ــام مـخـفـفــة.
األسـ ـ ــوأ ،ه ــو اس ـت ـغــال إعـ ــام ال ـن ـظــام الــاحــق
للمذبحة لشحن ال ــرأي ال ـعــام ض ـ ّـد األل ـتــراس.
وهكذا ،انطفأت الكرة عمومًا في مصر بعد ما
حــدثُ .منعت الجماهير من حضور املباريات
على مستوى جميع األندية في بطوالت الدولة
الرسمية .حتى املباريات اإلفريقية الهامشية
أيضًا .ولــم تستثن إال مباريات األدوار املهمة
والنهائية ،التي هدد الفيفا والكاف بإلغائها
أو ن ـق ـل ـه ــا إن لـ ــم ي ـح ـض ــره ــا جـ ـمـ ـه ــور يـلـيــق
باملسابقات.

هل يحق االحتفال على دماء الشهداء؟
كرة القدم نفسها لم تعد قياسًا لحالة املصريني،
الذين استنزفوا تمامًا في أحداث سياسية مرت
بسرعة شــديــدة .املنتخب الوطني كــان يخرج
من التصفيات املؤهلة للبطوالت املهمة تصفية
وراء األخرى ولم يكن أحد يبالي .ميزانية اتحاد
الكرة لم تعد كسابقتها في عهد مبارك ووريثه
وأعوانهما .اقتحم اتحاد كــرة الـقــدمُ ،
وس ِرقت
بعض املتعلقات في سابقة لم تحدث من قبل.
حتى الهزيمة بسداسية التي مني بها املنتخب
أمام غانا والتي تعتبر من أثقل هزائمه على مر

التاريخ ،مرت مرور الكرام .األهلي فقط استطاع
تحقيق دوري أبطال إفريقيا ،عائدًا بالنجمة
ال ـث ــام ـن ــة ،م ـحــاف ـظــا ع ـل ــى ال ـ ــري ـ ــادة األه ــاوي ــة
لـلـســاحــة اإلفــري ـق ـيــة .ول ـكــن حـتــى ذل ــك اإلن ـجــاز
كان وألول مرة في وسط جمهور الرابطة محل
جــدل .هــل يحق االحـتـفــال على دمــاء الشهداء؟
حتى النجوم صنفوا .أبو تريكة نال مكانته في
قلوب كل فرد بالرابطة ملوقفه املباشر الواضح
املـ ـن ــدد ب ـمــا حـ ــدث ب ـبــورس ـع ـيــد .وضـ ــع بعض
الالعبني بخانة املغضوب عليهم ،حتى أعضاء
مجلس اإلدارة صنفوا في خانات .اإلدارة ،على
الجانب اآلخر ،ظلت إلى جانبهم .تكرم كل سنة
في الــذكــرى السنوية أمهات الشهداء وذويهم
بالفرع الرئيسي للنادي بالجزيرة .تتضامن
م ـع ـه ــم وتـ ـت ــاب ــع تـ ـ ـط ـ ــورات سـ ـي ــر امل ـح ــاك ـم ــات
وترفض تسليم أي منهم لألجهزة األمنية ،أو
ً
تيار اإلخوان ،إال أن خلال ما بدأ يظهر .الرسالة
املـبــاشــرة األخـيــرة التي وجهت لــألـتــراس قبل
املـضــي فــي سلسلة اعـتـقــاالت قـســريــة أو تقيد
أو تـشــويــه لـلــرابـطــة أو اع ـت ـبــارهــا راب ـط ــة غير
قانونية ،لم تمس ألتراس أهالوي لكنها كانت
من نصيب األلتراس «وايت نايتس» .قتل منهم
 20فــردًا عن طريق الحبس بني بوابات إستاد
الدفاع الجوي ،محاصرين بقنابل الغاز .تركهم

األم ــن يتكدسون ،مــا أودى بحياة املشجعني،
ف ــي ظـ ــروف ره ـي ـبــة .وكـ ــان ذل ــك ب ـعــد س ـنــة من
تولي مرتضى منصور رئــاســة الــزمــالــك ،الــذي
ُعرف بكرهه الشديد لرابطة األلتراس وتواطئه
مع األمن ّ
ضدهم .بعد املجزرة تضامن جمهور
ال ــراب ـط ـت ــن .نـ ـ ــددوا ب ـمــا حـ ــدث ف ــي ت ـظــاهــرات
لوحق معظم املشاركني فيها أمنيًا ،وحاولوا
إحياء الــذكــرى ،لكن من دون جــدوى فقد أحكم
الخناق عليهم تمامًا .رغم كل ذلك ظلت رابطة

كانت األطراف المفاوضة لكي
تستقطب األلتراس معدودة :إما اإلخوان
المسلمون أو األطراف المدنية

كرة القدم نفسها لم تعد قياسًا لحالة المصريين ،الذين استنزفوا تمامًا في أحداث سياسية (أرشيف)

أل ـ ـتـ ــراس أه ـ ـ ــاوي ت ـح ـت ـفــظ ول ـ ــو ب ـب ــارق ــة أم ــل
واحــدة ،فــاإلدارة ظلت تقف إلى جانب األهلي.
لــم يـصـنــف األل ـت ــراس بـعــد كـجـمــاعــة إرهــابـيــة،
إنـمــا جماعة أسـســت مــن دون أســس قانونية،
وه ــذا يسلبهم متعة ارتـ ــداء «ت ــي ش ـيــرت» في
ال ـش ــارع ،أو حــق الـهـتــاف بــأنــاشـيــدهــم .لكنهم
ظ ـلــوا ي ـحــاف ـظــون ع ـلــى وج ــوده ــم االف ـتــراضــي
آمنني ـ ولــو جزئيًا ـ مع حمالت أمنية ،شملت
إغ ــاق م ــواق ــع صـحــافـيــة وسـيــاسـيــة مختلفة،
وصدور قوانني خاصة بالتظاهر .ولكن« ،لسا
جوا القلب أمل».

الضربة القاضية
بـعــد ك ــل ش ــيء ،أت ــى «ب ـي ـبــو» أس ـط ــورة ال ـنــادي
األهــاوي ومعشوق الجماهير وتلميذ صالح
سليم رمــز امل ـبــادئ .استبشر بــه الجميع خيرًا
وأول ـه ــم راب ـط ــة األلـ ـت ــراس ال ـتــي أع ـل ـنــت نيتها
ب ــالـ ـت ــزام الـ ـق ــوان ــن ال ـع ــام ــة والـ ـنـ ـظ ــام ل ـل ـعــودة
ل ـل ـمــدرجــات ،ب ـعــد ال ـي ــأس م ــن أي تـغـيــر مـقـبــل،
إال أن ضــرب ـتــن مــوج ـع ـتــن أت ـي ـتــا م ــن نــاحـيــة
الخطيب (بـيـبــو) .تحطم كــل ش ــيء« .الخبطة»
األولى كانت بتسرب أخبار عن تسليم الخطيب
لـقــوائــم تحمل بـيــانــات عــن مشجعني لـلـنــادي،
لجهات أمنية تالحقهم .صدم الخبر األلتراس،
والجمهور األه ــاوي ال ـعــادي ،وجمهور الكرة
في مصر عمومًا .ورغم عدم نفيه أو تأكيده ،إال
أن شائعة كتلك ،ظهرت منطقية في ظل النظام
الـحــالــي .تــركــت شــرخــا كبيرًا فــي عــاقــة الـنــادي
بالرابطة وبالجمهور .أمــا «الخبطة» الثانية
فتعلقت بإهداء األمير تركي آل شيخ الرئاسة
الشرفية .رغم أن ذلك بدا طبيعيًا إال أن حساسية
املواطن املصري من فكرة «البترو دوالر» اآلتي
عــن طريق الخليج ،وتــدخــات األمـيــر املتتالية
في شــؤون الـنــادي العريق ،وتصريحاته التي
نــالــت مــن الـعــديــد مــن الــاع ـبــن ،وســاهـمــت في
قتل الروح املعنوية ،كل تلك الفوضى استلزمت
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل .لـ ــم تـ ـ ــرد اإلدارة عـ ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات
تــركــي ،ولـكـنـهــا فــاجــأتــه بــإعـفــائــه مــن الــرئــاســة
الشرفية ،ليجول بني صفحات مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي فــي بـيــانــات مختلفة يفضح فيها
عــاقـتــه ب ـ ــاإلدارة وق ــدر األمـ ــوال ال ـتــي دع ــم بها
النادي ،والخطة التي وضعها لتدعيمه ،محدثًا
بناد تاريخي وكبير مثل النادي
جلبة ال تليق ٍ
األهلي القاهري.
في خضم كل هــذا أعلن ألـتــراس أه ــاوي ،على
ّ
صفحته الرسمية على فيسبوك ،حل الرابطة،
وانتهاء نشاطها نظرًا «إلى ظروف تحول بني
إك ـمــال الــراب ـطــة لــرســالـتـهــا فــي امل ــاع ــب» .مــرت
بضعة أي ــام وأعـلــن أل ـتــراس واي ــت نايتس حل
الرابطة أيضًا ألسـبــاب مشابهة .رحــا بهدوء
تام في بيان هادئ وبال صخب .األمر الغريب
هو اقتصار املهتمني على نشطاء وحقوقيني
وص ـحــاف ـيــن مـسـتـقـلــن وإع ــام ـي ــن شــامـتــن،
حتى وسـيــط الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ال ــذي كان
أكبر منابر األلـتــراس لــم يجد لــه صــدى واســع
ل ـغ ـيــر امل ـه ـت ـمــن ب ــأخ ـب ــار امل ـش ـج ـع ــن .انـشـغــل
ال ـج ـم ـيــع ب ـت ـج ـه ـيــزات امل ـن ـت ـخ ــب ،الـ ـ ــذي وص ــل
بشق األنـفــس إلــى كــأس الـعــالــم ،فــي ظــل تــردي
م ـس ـتــوى ف ــرق الـ ـق ــارة ،وآخـ ــر تـ ـط ــورات قضية
تركي آل شيخ .هل نسي املصريون الكرة؟ كان
ذل ــك لـيـكــون منطقيًا ،ل ــوال ظـهــور بـطــل شعبي
جديد في كــرة القدم .محمد صــاح أعــاد األمل
للمصريني.

