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كرة القدم المصرية من أ ِلفها إلى يا ِئها

ّ
محمد صالح سدد باسم ماليين المقهورين
وقف نجم المنتخب على نقطة الجزاء ليسدد الكرة الحرجة .ماليين المصريين توقفت قلوبهم للحظات ،في مشهد متكرر ،خوفًا من ضياع حلم لم يتحقق لمدة  28سنة ،ومجموعة
أحالم صغيرة على جانبي الواقع .وكان الدعاء هو الحل .نتحدث عن محمد صالح وإرث األحالم الطويلةّ .
مر تاريخ كرة القدم في مصر بمراحل تتطابق مع شكل الحياة بكل عواملها،
فهي االنعكاس األمين لحالة المصريين .بدأت اللعبة كوسيلة إلزالة الفروق بين الطبقات الغنية والفقيرة ،ثم تحولت إلى وسيلة مقاومة شعبية لالحتالل البريطاني وهزيمته ،ولو معنويًا.
انتشرت في المدارس والشوارع ،وتأسست األندية في بدايات القرن العشرين ،التي اشتركت في مسابقة تحت إشراف البريطانيين .حتى قرر المصريون «تأميم» اللعبة بمسابقة مصرية خالصة
نتج منها االشتراك في كأس العالم  ،1934فيما غابت بريطانيا نفسها آنذاك .ظلت لعبة شعبية بحتة يحميها الملك فاروق ويشجعها ،وشهدت تغيرات ،كبرت ككرة الثلج ،وتدحرجت.

كان عقد الثمانينيات مسرحًا لمقاومة ّ
المد الديني (أرشيف)

إسالم حامد
ب ـع ــد ثـ ـ ــورة  ،1952س ـي ـطــر ال ـض ـبــاط
األحرار على الرياضة ضمن تأسيس
دولـ ــة اش ـت ــراك ـي ــة .تــدخ ـلــت الـسـيــاســة
فـ ــي ال ـل ـع ـب ــة ،ف ــأض ـي ـف ــت شـعـبـيـتـهــم،
ك ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ط ـ ـ ـ ـ ـ ــردت املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــر،
لـ ـشـ ـعـ ـبـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،وان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي ك ــل
املحافظات وشــواطــئ السواحل التي
أفـ ــرزت ق ــاعــدة ضـخـمــة م ــن الــاعـبــن،
ل ـ ـت ـ ـح ـ ـصـ ــل مـ ـ ـص ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـط ــولـ ـت ــن
دول ـي ـت ــن .تــوقــف ال ـن ـشــاط الــريــاضــي
ملدة  7سنوات بسبب هزيمة حزيران،
ل ـك ــن م ـم ــارس ــة ال ـل ـع ـبــة ف ــي الـ ـش ــوارع
وع ـل ــى الـ ـش ــواط ــئ ل ــم ت ـت ــوق ــف ي ــوم ــا،
وعـ ـ ــادت ب ـعــد ان ـت ـص ــار أك ـت ــوب ــر أكـثــر
ق ـ ــوة .وص ـل ــت إلـ ــى ذروتـ ـه ــا ف ـن ـيــا في
فترة ثمانينيات القرن املاضي ،التي
اختتمت باملشاركة الثانية في كأس
ال ـعــالــم  .1990ثــم تـغـ ّـيــر شـكــل اللعبة
تـمــامــا ،بـعــد تطبيق نـظــام االح ـتــراف
ودخـ ــول ال ــرع ــاة ورجـ ــال األع ـم ــال في
التسعينيات ،وفـتــح س ــوق انـتـقــاالت
الــاعـبــن عـلــى مـصــراعـيــه ،لتنحصر
املـنــافـســة بــن نــاديــن فـقــط وتـتــراجــع
ب ــاق ــي األنـ ــديـ ــة .ومـ ــع دخـ ـ ــول األل ـف ـيــة
الجديدة ،أصبحت مشاهدة املباريات
غير املحلية عبئًا ماديًا على َّالجمهور،
بسبب احتكار القنوات املشفرة لنقل
البطوالت .لكن جيل املنتخب الذهبي
ف ــي  2010ك ــان يـسـتـحــق ه ــذا ال ـعــبء
امل ـ ــادي .ف ــاز ب ـث ــاث ب ـط ــوالت دول ـي ــة،
ك ــذل ــك إن احـ ـت ــراف الع ـب ــن مـصــريــن
ً
فــي ال ــدوري ــات األوروب ـي ــة فتح مجاال
للشعور بـنــوع جــديــد مــن االنـتـصــار،
أكبر من تكلفة املشاهدة في املقاهي.
واآلن ،وصـ ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـح ــال ــي إلــى
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ،2018
على الــرغــم مــن أنــه األق ــل فنيًا ،ولعب
مـبــاريــات ال ــدوري وال ـكــأس املصريني
بال جمهور منذ عام  .2012في الواقع،
ّ
الــرحـلــة طــويـلــة .تعلم املـصــريــون كرة
ال ـق ــدم م ــن االحـ ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي في
مدينة اإلسـكـنــدريــة عــام  .1882ومنذ

ذلـ ــك الـ ـت ــاري ــخ ،أص ـب ـحــت ال ـل ـع ـبــة من
أساسيات الحياة كالطعام والشراب.
وح ـت ــى أوائ ـ ـ ــل ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،كــانــت
الـشــوارع تخلو تمامًا أثناء مباريات
األه ـلــي والــزمــالــك ،وح ــن يلعبان في
أفريقيا ،وطبعًا عندما يلعب املنتخب
الوطني.

اللحظات الحرجة
يحفل هذا التاريخ الطويل بمجموعة
مــن اللحظات الـحــرجــة ،تتوقف فيها
ك ــل أوجـ ـ ــه الـ ـحـ ـي ــاة .وال م ـج ــال فـيـهــا
ل ـل ـت ــوق ـع ــات ،ف ــامل ـض ـم ــون ال يـتـحـقــق،
واملستحيل يحدث بمنتهى السهولة،
وكــاهـمــا ال يخضع لـقــواعــد أرضـيــة.
فــدائـمــا يــأتــي امل ـصــريــون مــن املنطقة
املظلمة ،الخارجة عن كل الحسابات،
لـيـقـلـبــوا ك ــل ال ـتــوق ـعــات وال ــره ــان ــات،
بينما تخفت حماستهم عندما يسلط
عليهم الـضــوء ،أو يكونون على قمة
الـتــوقـعــات اإليـجــابـيــة .نـعــود بالزمن
إل ــى ال ـبــدايــات .فــي  ،1895ق ــرر محمد
أفـ ـن ــدي ن ــاش ــد ت ـكــويــن ف ــري ــق شعبي
من أحياء مختلفة .دربــه مدة طويلة،
وتحدى فريق «األورنص اإلنجليزي»
ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب ت ـ ـ ــراب ـ ـ ــي ،وكـ ـ ـ ـ ــان ح ـكــم
املباراة إنكليزيًا .كان الفوز مضمونًا
لإلنكليز ،فهم األقــوى واألعلى مكانة
واألغنى .لكن فاز فريق محمد أفندي
بهدفني دون مقابل .مــن هنا اكتشف
املـصــريــون وسيلة شعبية للمقاومة
وتحقيق االنتصارات عندما تغلبهم
الحياة ،أو يقسو عليهم الواقع .الحقًا
عـ ــاشـ ــت مـ ـص ــر أك ـ ـبـ ــر ل ـح ـظ ــة ح ــرج ــة
فــي تــاريـخـهــا ال ـك ــروي .فـبـعــد هزيمة
 ،1967توقف النشاط الرياضي .وكان
نـ ـ ــادي اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي ،م ـم ـث ــل مــدي ـنــة
اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة إح ـ ـ ــدى م ـ ــدن ال ـق ـن ــاة،
بـطــل الـ ــدوري ال ـعــام .سـ ّـبـبــت الهزيمة
اح ـتــال سـيـنــاء وتهجير معظم مــدن
الـقـنــاة .وفــي عــام  ،1969قــرر الرئيس
ج ـم ــال ع ـبــد ال ـن ــاص ــر م ـش ــارك ــة مصر
في دوري أبطال أفريقيا ،لرفع الروح
امل ـع ـن ــوي ــة فـ ــي ظـ ــل ح ـ ــرب اس ـت ـن ــزاف

وأزمة اقتصادية .وكان من املستحيل
أن يلعب اإلسـمــاعـيـلــي مـبــاريــاتــه في
البطولة على ملعبه في اإلسماعيلية.
فــأقــام الــاعـبــون فــي الـقــاهــرة ،ولعبوا
جميع مباريات البطولة فيها .هكذا
ح ـق ــق اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي املـ ـعـ ـج ــزة وفـ ــاز
فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة عـ ـل ــى ف ــري ــق
«إن ـغ ـل ـب ـي ــر» ب ـط ــل زائ ـ ـيـ ــر (ال ـك ــون ـغ ــو
الديموقراطية حــالـيــا) ،وأق ــوى فريق
فـ ــي أف ــري ـق ـي ــا وقـ ـتـ ـه ــا ،وي ـص ـب ــح أول
فريق مصري يفوز بالبطولة .ثم كان
ع ـقــد الـثـمــانـيـنـيــات م ـســرحــا ملـقــاومــة
امل ـ ّـد الــديـنــي ال ــذي فـتــح بــابــه الرئيس
األسـ ـ ـب ـ ــق أن ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادات ،ب ــإط ــاق
ســراح الجماعات اإلسالمية ،وانتشر
ب ـس ـب ــب الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى دول ال ـخ ـل ـيــج
ونقل تعاليمها الوهابية إلــى مصر.
وكــان الـصــراع االجتماعي في أقصي

شهدت كرة القدم أسوأ كارثة
عندما توفي  72مشجعًا في
مباراة األهلي في بورسعيد
مراحله ـ ـ بعد تــراجــع تحضر مرحلة
الستينيات ـ بني بقايا تحرر مرحلة
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،وان ـ ـغـ ــاق ال ـت ـعــال ـيــم
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة ال ـ ـتـ ــي وجـ ــدت
أرض ــا خـصـبــة لـهــا بــن أب ـنــاء الطبقة
الـفـقـيــرة ،والـتـحــول الـتــام إلــى الحياة
االس ـت ـهــاك ـيــة .وت ــأت ــي لـحـظــة حــرجــة
ج ــدي ــدة ف ــي ع ـ ــام  1986ف ــي املـ ـب ــاراة
النهائية لبطولة كأس األمم األفريقية
فــي ال ـقــاهــرة ،وس ــط انـتـشــار ف ـكــرة أن
كــرة الـقــدم حــرام شــرعــا .لكن تجذرها
ف ـ ــي املـ ـجـ ـت ـم ــع املـ ـ ـص ـ ــري نـ ـس ــف ه ــذه
الـفـكــرة دائ ـمــا .ك ــان املنتخب املـصــري
ق ــد خ ـســر ف ــي مـ ـب ــاراة االف ـت ـت ــاح أم ــام
منتخب السنغال ،وأصـبــح األمــل في
فــوزه بالبطولة ضعيفًا ،كذلك حصل
نجم مصر وقتها طاهر أبوزيد على
إنــذاريــن فــي دور املـجـمــوعــات ُلي َ
حرم

اللعب في مباراة دور نصف النهائي
أم ـ ــام م ـن ـت ـخــب امل ـ ـغـ ــرب ال ـ ـقـ ــوي .لـكــن
االتـحــاد الــدولــي ألغى اإلنــذار الثاني،
وفـ ــاز ال ـفــريــق امل ـص ــري عـلــى املـغــربــي
ب ـه ــدف ألبـ ــوزيـ ــد ن ـف ـس ــه ،ل ـي ـقــابــل فــي
ال ـن ـهــائــي ف ــري ــق ال ـك ــام ـي ــرون األف ـضــل
ف ــي أفــري ـق ـيــا وق ـت ـهــا .ان ـت ـهــت امل ـب ــاراة
ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي ،ث ــم ف ـ ــازت مصر
 5ـ ـ  4ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح ،ف ــي بـطــولــة
درامية كان الدعاء يصاحبها في كل
مـ ـب ــاراة .وتـ ـك ــررت ال ـل ـح ـظــات .فتحت
معركة املنتخب املصري مع املنتخب
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري فـ ــي م ـ ـبـ ــاراة اإلي ـ ـ ـ ــاب ،فــي
تـصـفـيــات دورة األل ـع ــاب األولـيـمـبـيــة
عــام  1984بالقاهرة ،بــاب «خصومة»
ب ــن الـفــريـقــن ف ــي ك ــل مــواج ـهــة .وفــي
امل ـبــاراة الـفــاصـلــة فــي تصفيات كــأس
ال ـع ــال ــم  ،1990ك ــان ــت م ـص ــر تـحـتــاج
إلــى الـفــوز بــأي نتيجة عـلــى الـجــزائــر
ـاش
لـ ـتـ ـت ــأه ــل إل ـ ـ ــى الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات .وع ـ ـ ً
املـصــريــون  90دقـيـقــة حــرجــة ،خــاصــة
أن املنتخب الجزائري كــان من أفضل
الـفــرق األفريقية .الـفــوز عليه كــان في
ً
ن ـظ ــر املـ ـص ــري ــن م ـس ـت ـح ـي ــا .أحـ ــدث
امل ـن ـت ـخــب املـ ـص ــري امل ـف ــاج ــأة ب ــإح ــراز
هدف بعد أربع دقائق فقط من بداية
امل ـبــاراة ،لتتحول امل ـبــاراة إلــى موقعة
حــرب ـيــة ك ــان امل ـط ـلــوب فـيـهــا الـحـفــاظ
ع ـلــى ال ـه ــدف ح ـتــى ص ــاف ــرة الـنـهــايــة.
هكذا صعدت مصر إلــى كــأس العالم
في إيطاليا حيث قدمت ً
أداء ِّ
مشرفًا.

تسعينيات التكفير

ّ
استقر شكل
مع بداية التسعينيات،
امل ـج ـت ـمــع املـ ـص ــري ف ــي ك ــف االلـ ـت ــزام
الديني .انتشر الحجاب ،وبدأ وصف
الـ ـفـ ـت ــاة غـ ـي ــر امل ـح ـج ـب ــة ب ــامل ـت ـب ــرج ــة
والسافرة .كذلك وصلت رحلة البحث
عن لقمة العيش اليومية إلى ذروتها،
وظهرت السجدة في مالعب الكرة بعد
إحــراز األه ــداف ،مع اعتماد التفسير
ال ــديـ ـن ــي وال ـ ـق ـ ــدري ل ـك ــل مـ ــا ي ـح ــدث.
وفــي عــام  ،1998اشـتــرك املنتخب في
بطولة كأس األمــم األفريقية بجنوب

أفريقيا ،وسط يقني بخروجه من دور
املجموعات ،ليفاجئ الجميع بالفوز
بالبطولة .مع بداية األلفية الجديدة،
ط ــرأ ع ـلــى ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي م ـصــر أهــم
تغير يؤثر في املشجعني ،وال سيما
ال ـب ـس ـطــاء :اح ـت ـكــار إذاع ـ ــة الـبـطــوالت
غـيــر املـحـلـيــة لــأنــديــة واملـنـتـخــب من
قنوات مشفرة .أضاف هذا عبئًا ماديًا
جديدًا على أعباء الحياة الكثيرة عند
جمهور الكرة .أصبح الحساب عسيرًا
ل ـل ـفــريــق الـ ـ ــذي ي ـت ـخ ــاذل أو يـخـســر،
ألن امل ـش ــاه ــدة أص ـب ـحــت م ـك ـل ـفــة .في
 2006اسـتـضــافــت مـصــر ك ــأس األم ــم
األفــريـقـيــة ،وســط تشكيك وانـتـقــادات
وتـشــاؤم لم يحدث من قبل ،وخاصة
مــن اإلع ـ ــام .ول ـل ـمــرة األولـ ــى يختفي
ال ـج ـم ـهــور امل ـع ـت ــاد ال ـب ـس ـيــط م ــادي ــا،
وي ـح ـض ــر مـ ـب ــاري ــات ه ـ ــذه ال ـب ـطــولــة
جـمـهــور مــن الـطـبـقــة ف ــوق املتوسطة
والغنية .فاز املنتخب بالبطولة .ولم
تتوقف حـمــات التشكيك فــي قدرته
على تحقيق إنـجــاز آخ ــر ،ليعود في
بـطــولــة  ،2008وي ـفــوز بـهــا مــع تقديم
أداء ممتع .لكن الفقراء كانوا ُيبعدون
مجددًا ومجددًا .في املباراة الفاصلة
في تصفيات كــأس العالم  2010أمام
ال ـجــزائــر فــي ال ـقــاهــرة ،ك ــان املنتخب
يـحـتــاج إل ــى  3أه ــداف لـلـتــأهــل .وكــان
ف ـ ــوزه بـ ــامل ـ ـبـ ــاراة ي ـص ــل إل ـ ــى مــرح ـلــة
اليقني ،وبعدد كبير من األهداف ،بعد
ترشيح الصحافة العاملية لــه ،ليس
فـقــط بــال ـتــأهــل ،ب ــل لـيـكــون الـحـصــان
األس ـ ـ ــود ف ــي امل ــون ــدي ــال .وك ــالـ ـع ــادة،
وضــع الـفــريــق الجمهور املـصــري في
لحظة حــرجــة جــديــدة .سـ ّـجــل هدفني
ف ـق ــط .ت ــأج ــل ال ـتــأهــل ملـ ـب ــاراة فــاصـلــة
لعبت في السودان ،وخسرتها مصر
ِ
بـهــدف دون مـقــابــل .فشلت مصر في
ال ـتــأهــل ف ــي لـيـلــة ك ــان الـغـضــب فيها
مضاعفًا .هــذا الجيل الذهبي اختتم
مسيرته بــالـفــوز بـكــأس أم ــم أفريقيا
 2010لـلـمــرة الـثــالـثــة تــوال ـيــا ،ويصل
بترتيب مصر إلى املركز التاسع على
العالم.
بـعــد ث ــورة غ ـيــرت وج ــه مـصــر تمامًا
ف ــي  ،2011ش ـهــدت ك ــرة ال ـق ــدم أس ــوأ
كارثة في تاريخها عندما توفي 72
مشجعًا في مباراة األهلي واملصري
فــي بورسعيد فــي ال ــدوري الـعــام في
ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر  .2010ق ــرر الـنـظــام
إقــامــة املـبــاريــات بــا جمهور .وهكذا
ه ـب ــط م ـس ـت ــوى ال ـل ـع ـب ــة ،ون ـت ــج مـنــه
مـنـتـخــب هــو األض ـعــف فــي ال ـتــاريــخ.
خ ـ ـ ــاض املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب تـ ـصـ ـفـ ـي ــات ك ــأس
العالم  2014من دون اهتمام يذكر من
الجمهور ،حتى وصــل إلــى مباراتني
فاصلتني أمــام غانا .وكــان فــوزه بكل
م ـب ــاري ــات ال ـت ـص ـف ـيــات م ـح ـف ـزًا ل ـغـ ّـدة
األم ـ ــل ع ـنــد ال ـج ـم ـه ــور ،وال ـت ــأك ــد من
تأهله إلى كأس العالم .تلقى املنتخب
ه ــزي ـم ــة ث ـق ـي ـلــة ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ال ــذه ــاب
بنتيجة ال يستطيع تعويضها في
ال ـق ــاه ــرة .ث ــم ت ـك ــرر س ـي ـنــاريــو 1998
فـ ــي ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس األم ـ ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة
 ،2017بــاسـتـثـنــاء ال ـفــوز فــي امل ـبــاراة
الـنـهــائـيــة ،ال ـتــي تـحــولــت إل ــى لحظة
ح ــرج ــة ج ــدي ــدة ب ـخ ـس ــارة املـنـتـخــب
أمام الكاميرون .لذلك ،لم يفكر محمد
صـ ــاح ك ـث ـي ـرًا ،ع ـنــدمــا سـ ــدد ضــربــة
الجزاء أمــام فريق الكونغو .ال مجال
لـ ـلـ ـمـ ـه ــارات ،وال ج ـ ــدوى مـ ــن لـحـظــة
حــرجــة جــديــدة تعقبها خ ـســارة .وال
ضمان للتأهل مرة أخرى في القريب
الـ ـع ــاج ــل .س ــدده ــا ب ـم ـن ـت ـهــى الـ ـق ــوة،
سددها ّ
ضد سنوات طويلة ،وباسم
ماليني املقهورين.

