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 اس�هالل

� ال�غ��ي في �أس العال� الق���، ورص
  ب
ا�ة، وق�ل� !�ال�+ض في ال (ل'ل ال!ف%ي ألداء ال
 ر�اضة �ة الق	مت
ا=>اته على العال� الع��ي، ال ب
 وأن ن7يء على اإلم2انات الهائلة ال ي ت � ع بها 

ال �ارG< ال'+م أك�K م< األمJ. ُتع�ف ال�Gاضة ُع�+ما 2D+نها نCاB إن%اني، �ق+م على أداء م?�+عة م< 
ال�
ن>ة ال ي ُتعَ�ض في إSار اللع� الف�د� أو ال?�اعي. وهQا ال!CاB  �ُق+م على P>� إج �ا=>ة وثقاM>ة 
مه�ة. إنها عامل لالن
ماج ولل�Cار�ة في ال(>اة االج �ا=>ة ولل�%ام(ة وتق�ل االخ الفات وVح �ام 

ل
^ اإلن%ان، وهي S+ر م ق
م م<  الق+ان'<. إن ال�Gاضة هي أح
 األش2ال ال�اP>ة لل]اه�ة ال(��>ة
األلعاب، و�ال الي م< الّلع�. وهي األك�K ت!]>�ا واألرفع مهارة. و�ل�ة رGاضة في اللغة االن?ل'_Gة ��ا 

b�!الف�ن%>ة ُت sport  وفي الالت'!>ةdisport  نها+�، ومع!اها ال (+Gل وال غ''�. وق
 ح�لj مع!اها وم7
Cما ُ�(+ل+ن م
اغله� وVه �اماته� Dالع�ل والCغل إلى الّ %ل>ة وال �وGح ع< ال!فJ م< أن�Cة ال!اس ع!

�ا أن ال!]�ة � .Jسn�وال�
ن م< خالل ال �pُّG أو مCاه
ة أناس آخ�G< وه� �ق+م+ن Dه داخل إSار ُم
العل�>ة لل�Gاضة ال ت��ُّ فقu ع�� ُج%+ر العل+م ال��>t>ة �ال�>2ان>2ا ال('+Gة والف'_Gاء ال('+Gة ووsائف 

بل �?� أن  – عل� ال�ف� ال�اضي��ا ی +ضح ذلx ع!
 م�العة دراسات وأD(اث  –ع7اء وغ'�ها األ
ن% ع'< أ�7ا Dالعل+م االج �ا=>ة وال!ف%>ة، ع!
ما ن !اول ال�Gاضة وم+ض+عاتها م< ج+ان�ها اإلن%ان>ة، 

ت وداخل اإلSار فهي ش2ل م �'_ م< أن�Cة اإلن%ان، ال �?
 له م?اًال إال م< خالل األف�اد وال?�اعا
�الته -ال%>2+  C2ُل مق 7>اته وُمD اعي�   .إج 

ص(>ح أن ال�Gاضة ق
 ت{+ن K)Dا ع< اإلثارة في م? �عات غ'� مK'�ة SاDعها الّ �ل
. وعلى عJ2 ما 
ه+ م +قع، ق
 ال ت_Gل ال +ت�، بل غالً~ا ما ت 7اعف درجة االس Kارة وال +ت�. ل{<، وت~ًعا ل�Qه� عال� 

"غ��ة "، ت]ل َمه�ة ض�ورGة وحاجة ُمه�ة م< حاجات اإلن%ان في س�'ل ت(��Gه م<brilleال!فJ ب�Gل "
،  الع	وان�ة" ال ي إذا ل� ت?
 ُم !فً%ا لها خالل أن�Cة �ال�Gاضة والُف�جة، فإنها ت!%لx في ق!+ات أخ̂�

��KاDة صD اضةGا، فإن ال�Qع. وله� ?��ع ت!عJ2 غالً~ا Dاألذ^ وال أث'�ات ال%ال~ة على ال ?�ام األمان للُ
  ك2ل.

و�(�� ال{الم ه!ا ع< ��ة الق
م، فهي ال�Gاضة ال ي ت � ع Dأث'� م!ق�ع ال!]'� على س>2+ل+ج>ات 

 ال~G�Cة إلى ح
 اآلن في عال�  ال&ل�قى ال$#	"األف�اد وال?�اعات والCع+ب. إنها  ِص	ام ال�Q مازال ُی+حِّ

وVذا ما ت(
ث!ا ع< �S>عة هQا ال أث'�، ف%!?
ه 2Dل  .ال$2ارات وحوب اله+�ات وُع/اب اإلی	ی+ل+ج�ات
تأك'
 ی ?اوز ما ه+ شع+ر� لُ>ع�ِّ� ع< ما ه+ الشع+ر�، ال م< ح'� ال �Kالت أو ال%ل+�>ات أو 

  اإلع قادات {...} الخ. 
د ه!ا على خاص>ة ج
 مه�ة ُت >(ها رGاضة ��ة الق
م، م�ارسة �انj أم مCاه
ة؛ وهي إع�اء  ِّ
Cُن

ُتعرف الرياضة ُعموما بكونها  
نشاط إنساني، يقوم على أداء  
مجموعة من التمارين البدنية  
التي ُتعَرض في إطار اللعب  
الفردي أو الجماعي. وهذا  
النشاط  يقُوم على قيم  
إجتماعية وثقـافية مهمة.

إن الرياضة هي أحد األشكال  
الراقية للظاهرة الحركية لدى  
اإلنسان، وهي طور متقدم من  
األلعاب، وبالتالي من الّلعب. 
وهي األكثر تنظيما واألرفع  
مهارة

بالعلوم    يجب أن نستعين أيضا
االجتماعية والنفسية، عندما  
نتناول الرياضة وموضوعاتها  
من جوانبها اإلنسانية

فهي شكل متميز من أنشطة  
اإلنسان، ال يجد له مجاالً إال من  
خالل األفراد والجماعات وداخل  

إجتماعي بُكل    -اإلطار السيكو  
مقتضياته وُمشتمالته

بحصر الكالم هنا عن كرة  
ياضة التي  القدم، فهي الر 

تتمتع بأثير منقطع النظير على  
سيكولوجيات األفراد  
والجماعات والشعوب
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ل، وت?
ی
 ال�اقة ال{ام!ة في الQات، م< خالل �ل أش2ال "ال ف�Gغ االنفعالي" و"ال +ح
 ف%(ة لألم
ال%>2+ل+جي ال]�في" و"اإلح%اس Dاالن �اء" وال
فاع ع< ث+ب مع'<، ُت� _ل في م%ان
ته ق7ا�ا وان ]ارات 

ت ع< إح~اSات وفي نفJ ال+قj تعل>قا .ل>%j م علقة Dاللقاء ف(%�، وVن�ا ب�هانات ال(>اة في ح
 ذاتها
 
�ة ال ي قG_رات لله���ال�t>� ال'+مي وال(>اة االن%ان>ة. لQا، تnخQ ال]�M>ات م2انا هاًما في أخQها �


 اإلرادة واألناة ال$�اة ال8ُ+ت+6�ة لألفادتع!ي إن{%اًرا آخ� غ'� ُم�اق في  ِّ?�. إن ��ة الق
م لt~ة ُت
Dأف�احها وأح_انها وتقل~اتها ال
رام>ة وض��ات ال!(J  واإلص�ار. وأن زم< ال�قابلة ه+ زم< ح>اة ب�م ها،

وال(� ال ي ُت�ّ!ف م< مفاج�ات اللقاء. إنها دهCة م% ��ة ال ��2< أن ت�7ع أل� م!�b ت!��n أو 
غ'� ذلx ال ي ُت
ی�ه ��ون+ل+ج>ا دقات عقارب  زم: نف9يمعادالت م>2ان>2>ة. فُ 
خل بQلx ال�Cاه
 في 

  ال%اعة. 
�عات ال�عاص�ة. ف�Kال �أس العال� �(
ث  ال<و" ال=ق� لق
 أص~ح  ?��أخS QاDعا مق
ًسا ع!
 ال

�ة لل(
اثة، Dاألخ� ��ة الق
م <� –رGاضي Dام >از، أص~ح ُی+زع على القارة ال{+ن>ة الف7ائل األك�K ح
فات األك�K أه�>ة في  –ال�Gاضة ال�ل{ة ��ا یّ فb على ت+ص>فها  ِّ�العال� وال ي Dاتj م�آة س(�Gة تعJ2 ال


رك ما ه+ Gُعاص� أن ی ّع�ف على نف%ه، و�ال�عاص�. إنه م< خالل هQه ال�Gاضة ُ��2< لإلن%ان ال
. D('� ه!اك م_Gج ره'� وم� ع وغ'� م(
ود ب'< روح ال&@�&ع ال&عاص عل>ه. ففي ��ة الق
م، ت {اثف

� عالقة اإلن%ان مع ال�>� على إخ الفG+�ها وت!+عها، مع إ�?اد ال�عق+ل والالمعق+ل، ��ل إلى حّ
 ت
  نقu تقاSع ب'< ال�C �ك اإلن%اني.

� ال�غ��ي في إس (قاقات �أس العال� �(
ث إس K!ائي غ'� م%�+ق، واك� ه � !�ُی!]� إلى تف+ق ال
األمة الع��>ة و الُ�ل
ان اإلف��G>ة، 2Dل شغف ووج
ان>ات وأمل وح�قة على ما فات. ل>J فقu لقلة ال('لة، 

 ��%D ا�ع!
 شع+ب الع�ب وق�عه� ألواصل ال(+ار و�>اب الKقة ال�ف�وض أن  ال�ف9انيال�B#C وVن
�� وت%+د. هQا ما دفع!ا إلى ال أمل في هQا اإلن?از، م% ع'!'< Dأدوات Kوتارة ال�$ل8ل ال�ف9يت{+ن وت ،

  ن]�ا ل+شاجة ال �اuD ب'< اإلث!'<.  مF$G عل� ال�ف� االج�&اعياالنف اح �Qلx على 
ه إلى ع
ة ع+امل: تاك >2>ة على ماذا ت+قف ت � ال�غ��ي في �أس العال�؟ S~ًعا ُ��2< ردُّ� !�ف+ق ال

. ل{< ج+اDًا �هQا ال �2في ل ف%'� هQا الع�اء ال!+عي، Sال�ا أن  وج%�ان>ة وج�اه'�Gة وح+اف_ أخ̂�

رب وال�اق� ال ق!ي أ�7ا ال@انB ال�ف9ي�قار�ة هQا ُ��2!!ا م .ُیلقي D]الله على س>2+ل+ج>ة الالع�'< وال

إن�القا م< أر�عة م(اور، ُن+ج_ها  –م< وجهة ن]� ت(ل'ل>ة نف%>ة  –ال!�� وال ف+ق الّ�'< للعال� Dأس�ه 
�ا یلي:<M   

  
  األنا ال&Kال�ة وال+عي ال9�J+ل+جي .1

� ال�غ��ي ال{K'� م< األ�S ال+S!>ة، و�انj دوما األف7ل>ة واألس~�>ة � !�� الGر
ل� ت +الى على ت
��ونة أن  لل�جل األج!�ي.D �'ا األخQي {و.ر}، سعى ه!Sرب و
و�ع
 أن وقع اإلخ >ار أخ'�ا على "م

� م< الع�>ه، ف?اه
 على ضّ� أس�اء إلGالق� bی
�ت��'~ة الف�bG، إما  ىیلع� دور األب ت(j غ�اء ال

ر� غ'� م�غ+ب ف'ها أو ال ت(]ى بKقة الُ�%'�G< أو ح ى م2C+ك في وS!ّ' ها {...} الخ. و�ان له� م

�!(ه� ج�عة ت(ف'_Gة �ل�ا Gو Bو�Cا �فعل األب مع أب!اءه، ی+ف� له� دع� غ'� م�ثقة وع+ن وس!
 ِمKل
رG< �فا�ة في ع'+ن اآلخ�G<. هQه  َّ

، �+نه� غ'� ُمق�األنا أح%+ا Dالقلb أو الفCل أو االض�هاد أو الّ


رب تقع على ال��ف ال!�>p م< مفه+م  ال&Kال�ة�؛ ذل{� أن ات ال&Kال�ةالMال ي ع2% ها ش��>ة ال
األولى ت ألف م< مCاع� وأحاس>J ووج
ان>ات ی~ع� بها ال��ف اآلخ� إلى الف�د، M>2+ن بQلx ُح7+ره 
مق�+ل، وم�غ+ب M>ه، وُم(قb لB�C االع �اف. ب'!�ا الKان>ة، هي ت_ود نف%ها 2Dل األف{ار وال �+رات 

Qض+=>ة وت%?!ها في ش�اك ال+�ات>ة، ف  7ّ�� ن�ج%' ها وال تُع
 ُت~الي Dأح2ام الQات>ة ال ي ُت~ع
ها ع< ال

إنها الملتقى الحشدي الذي  
مازال ُيوحِّد البشرية إلى حد  
اآلن في عالم ِصدام الحضارات  
وحروب الهويات وُعصاب  
اإليديولوجيات

إن كرة القدم لعبة ُتمجِّد  
اإلرادة واألناة واإلصرار. وأن  

المقـابلة هو زمن حياة  زمن  
برمتها، بأفراحها وأحزانها  
وتقـلباتها الدرامية وضربات  
النحس والحظ التي ُتصّنف من  
مفـاجئات اللقـاء

لقد أصبح الطقس الكروي  
يأخذ طابعا مقدًسا عند  
المجتمعات المعاصرة. فمثال  
كأس العالم كحدث رياضي  
بامتياز، أصبح ُيوزع على القـارة  

ألكثر حميمة  الكونية الفضائل ا
للحداثة

إنه من خالل هذه الرياضة  
ُيمكن لإلنسان المعاصر أن  
يتّعرف على نفسه، وُيدرك ما  
هو عليه. ففي كرة القدم، 
تتكاثف روح المجتمع المعاصر

هناك مزيج رهيب وممتع وغير  
محدود بين المعقول  
والالمعقول، يصل إلى حّد  
تصويب عالقة اإلنسان مع القيم  

ها وتنوعها، مع  على إختالف
إيجاد نقط تقـاطع بين  
.المشترك اإلنساني

ُينظر إلى تفوق المنتخب  
المغربي في إستحقـاقـات كأس  
العالم كحدث إستثنائي غير  
مسبوق، واكبته األمة العربية و  
البُـلدان اإلفريقية، بكل شغف  
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رب �اآلخ� وتق'>�اته. مKل الع!{�+ت ت!%ج خ'+Sها ب!ف%ها وم< نف%ها. وهQا ما �?
 تع�'�ه في ث!اء الُ
ال
ائ� على الع�>ه، ورف7ه إح {ار لق� ال~�ل ال�!قQ، وتقاس�ه مع ف�Gقه ح ى مCاع�ه ال�(%+سة بها 

  �حة أو ال ~�ة، ال فاؤل أو ال(Qر، الّل'< ال��ل+ب أو ال(اجة إلى ال��امة.ذاتً>ا، س+اء ن(j إلى الف
  
�ة .2Oت@اوز أزمة الُه+�ة ال@&ا  

 �Qخ والالن%?ام ال�Cال ^
� ال+S!ي ال�غ��ي ل{�ة الق
م، م� !�نعل� م< خالل تارGخ إن?ازات ال
 
�ل حّ�B/األول أب!اء ال?ال>ة ا ال�ع :bGداخل ت��'~ة الف� >G�2%ف'< في ب'< مع� )�ل�غ��>ة ال

ال~�+الت األج!�>ة، والKاني أب!اء ال+S< الQی< یلع�+ن في ف�ق م(ل>ة. هQ2ا وم!Q ف �ة االس قالل ل� �(�ل 
ه!اك ت+افb تام ب'< الف� '< ن]�ا ل 7ارب ال�سام'ل الُ�ق
رة � ف+ق رGاضي وثقافي ووج+د�. ولعل هQا 


رب ذ�  ال�+ازن ال&فق+د�ال��ل+ب، ب QوG~ه لل��+مات ال?�ا=>ة  2ج ال�ف9يال�ُّ ه+ ما أوج
ه الُ
وال�!اوشات وال(%
 ال�Gاضي وال �''_ وال ���_ األن+� {...} الخ داخل الف�bG وتق�G~ه في ال�قابل 

ما  ال$اف� ال9�J+ل+جيلل�%افات اإلج �ا=>ة م< أجل اإلح%اس Dاللُّ(�ة وال {امل ووح
ة اله
ف. وهQا 

ر�'��+حاته�، ما دام الCع+ر Dال+S!>ة فCل في ت(�>قه ُجل الS ت
< األج!�'< مه�ا صفj ن+ا�اه� وVش ّ

�!+حة أو ال ق
ی�ات ال� قلِّ~ة مKل أسه� ال�+رصة�  .م%ألة ت علD bاإلن �اء الع�قي ول>D Jالفات+رة ال
  
   ال&�8Cل الع6ي والعقل�ة اإلنه�ام�ة .3

� ال�غ��ي م?�د ف+ز على خ�+مه وم+اك~ة ن ا� !�ئ?ه ال �اع
�ة، فال�%ألة ل� تع
 ل>J ن?اح ال
فقu م علقة CDع� Dع'!ه، وVن�ا تفاعل ال
ول الع��>ة األخ̂� س+اء م< ت?�ع ال�غ�ب معه� عالقات 
دبل+ماس>ة S'~ة او م +ث�ة، �]ه� ح?� ال أث'� ال%>2+ل+جي في الQه!>ة الع��>ة. �ق+ل الCاع� الفل%�'!ي 

 :�Gد درو+�
 أص~ح اإلن%ان الع��ي ال م< ح'� ال !]>� أو . لق"على ح	 حل&V ت�9ع األرض"م(
اإلج هاد أو ال فاعل ال+ّد� مع الغ'�، أو تق
ی� الQات، ی �ك أث�ا م(�+ًدا و�Gتقي في معارج ال(7ارة، 
وG �لى ت
رG?ً>ا ع< ن_وعاته ال%ل�>ة والع
وان>ة واإلجهاض>ة (...) الخ. وفي هQا ال~اب �الم �K'�، ال 

  لإلسهاب M>ه. َت%ُع!ا زم!>ة ال{ اDة
ال ي فّ�قj أك�K م�ا جّ�عj ب'< �>ان ع��ي  ُلغة ال9�اس�ةإن ال�فق+د م+ج+د، ل>D Jال�7ورة داخل 

وVسالمي واح
. وVن�ا في ح
ث رGاضي ��و�، عاش M>ه اإلن%ان الع��ي �ل ال�Cاع� ال(�>�>ة، وت�ك 

فاعات الالوا=>ة ال 
م'�Gة ن(+ اآلخ� وراءه تلx اإلنفعاالت واألحقاد وال ~اع
ات ال+ه�>ة ال ي ُت!ع� االن

� وتع+د Dه إلى الغ�ائ_ ال�
ائ>ة: "إما أنا أو أنj"؛ أ� ال ��2< أن �t>� إث!ان على نفJ األرض أو Gالق�
ال?غ�اM>ا مه�ا إم 
ت وات%عj، وهQا ال!_وع ه+ خ�اء وج+د� في حّ
 ذاته. وم< دالئل هQا الق+ل، ه+ 

� ال�غ��ي على � !�
ان، ل� ُ�ع� �إن?از ف�د� أو ج�اعي أو وS!ي ك+ن تف+ق ال'�ُخ�+مه في رقعة ال
فقu، وVن�ا �!ه7ة وVس قاsة مّ%2CD jل خاص ال{>ان الع��ي اإلسالمي والق+م>ة الع��>ة ال� آكلة والقارة 

Dال!C+ة وال �ّ'_ والق
رة على ال (
�، س>2+ن له S~ًعا أث�  ال#ع+ر ال@&عياإلف��G>ة 2CDل عام. وهQا 
   ي على وعي والعي اإلن%ان الع��ي وال��Cقي واإلف�Gقي الُ�%ل� وح ى غ'� الُ�%ل�.رجع

في فxّ عق
ة ال%>��ة وال الزم ب'< الق+ة وال ه
ی
 وأ�7ا ت�§>ة  –ما زال �غلي داخلً>ا  –ه!الx أمل 
Qه!>ات Dقا�ا اإلس ع�ار. ال ذلx ال��ت~D uال?غ�اM>ات وال�%احات األرض>ة، Dق
ر ما ه+ ی ?ه ص+ب ال


أ م!%+ب اله
ر ال{>اني �Gا و<ً?Gر
�+ج~ه Sاقات اإلن%ان الع��ي تD والعقل>ات وال%>2+ل+ج>ات. ف  (�ر
. أول� �2< ال��وف%+ر في ال (ل'ل  وال+ج+د� في ال قل� وGُع+ض Dام الء ال+ج+د واإلل _ام Dق7>ة ��̂�

م
خال نّ'ً�ا لل ف{'� في هQه ال�%ألة ق
 ��س � اDًا بل وم�Cوًعا Dأك�له، ل>�!(!ا  م/=فى ح@از" ال!ف%ي 
 _����ة {راجع:  د. م��فى ح?از�، اإلن%ان ال�ه
ور .. دراسة ت(ل'ل>ة نف%>ة اج �ا=>ة، الG+الع

ووجدانيات وأمل وحرقة على  
ما فـات

على ماذا توقف تفوق  
كأس  المنتخب المغربي في  

العالم؟ طبًعا ُيمكن ردُّه إلى  
عدة عوامل: تاكتيكية  
وجسمانية وجماهيرية وحوافز  
أخرى

ال يكفي لتفسير هذا العطاء  
النوعي، طالما أن الجانب  
النفسي يُـلقي بظالله على  
سيكولوجية الالعبين والمدرب  
والطاقم التقني أيضا

كان لهم مصدر ثقة وعون  
وسند ِمثلما يفعل األب مع  

بناءه، يوفر لهم دعم غير  أ
مشروط ويمنحهم جرعة تحفيزية  
كلما أحسوا بالقـلق أو الفشل أو  
االضطهاد أو الّصد، كونهم  
غير ُمقدَّرين كفـاية في عيون  
اآلخرين

هذه األنا المثالية التي عكستها  
شخصية المدرب تقع على  
الطرف النقيض من مفهوم  
الذات المثالية

ال من    لقد أصبح اإلنسان العربي
حيث التنظيم أو اإلجتهاد أو  
التفـاعل الوّدي مع الغير، أو  
تقدير الذات، يترك أثرا  
محموًدا ويرتقي في معارج  
الحضارة، ويتخلى تدريجيًـا عن  
نزوعاته السلبية والعدوانية  
واإلجهاضية (...) الخ

إن المفقود موجود، ليس  
بالضرورة داخل ُلغة السياسية  

جّمعت  التي فرّقت أكثر مما  
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B ،قافي الع��يKإال 2006، 2ال J<ا، لGغ�ب ��و�}. هQ2ا، فإن اإلس قالل ال{�و� ال�Q حققه م! �� ال

ل+ل آخ� وه+ اإلس قالل ا�   .ل%>اسي واإلق �اد� بل وح ى ال%>2+ل+جياس عارة لف]>ة ل

  
�ة .4ّZة خ�    األم+مة .. [اقة نف9

 >�
رب في آخ� لقاء �7�< ال أهل إلى دور ث�م< الح� سل+�>ات الالع�'< ال�غار�ة وح ى ال
ال!هائي، ق
 �% غ�ب ر��ا هQا ال(?� م< ال(� ال�Q ُ�{!ه هQا الف�bG ألمهاته�. م< ح'� ال%ه� على 

{أو األم+Gة} ال ي ال تغادر  ال/+رة األم+م�ةه< Dع
 نها�ة �ل م~ارة أمام ال�أل. إنها ح7+ره< وتق�ل'
�>ة اإلن%ان الع��ي ع�+ما. ف�+رة األم هي �Cل ال�ف9ي الالواعيال�!اء ال!ف%ي لK&ن_وة لل��وة  ال)

�قادی� م فاوتة). وهQ2ا ت!Cأ م!Q ال�ف+لة ص+رة عD ا�< األم هي ن اج ال(� أو ن_وة الع
وان، أو ام _اجه
م+قفها وت��فها الفعلي ن(+ Sفلها .. وق
 ت{+ن ص+رة Sّ'~ة إذا Sغj على العالقة معها ت?��ة الُ(� أو 
�ا هي ت 2Cل الشع+رGًا في وج
ان ال�فل وت+جه � ،
ت{+ن س'�ة إذا Sغj ت?��ة اإلح~اB والع
وان>ة وال(ق

  قل� األم ه+ة ع�>قة س ?
 ال�غف�ة دائ�ا في قاعها".ول� ���أ ال�Kل الع��ي ع!
ما �ق+ل: " .Sاق ه الل�'
�ة
 ص+رة األبص+رة األم هي إذن، ی!�+ع وس!
 لل(>اة العاS§>ة في م� لف أح+الها. على العJ2 م!ها 

وعل>ه فإن تفاعالت  .(ال ي ت �Q أ�7ا ش2ل'<: ت�ح'� ونف+ر) فهي س!
 ح>اة العقل وال �ای_ واالس قالل
ان+ا في غال�' ه� فق�اء وأب!اء ال�~قة ال�P>قة، �Cي بهQا ال(� الالم�CوB الالع�'< مع ذوGه� الQی< �

  .وأ�7ا إم !انه� وتق
ی�ه� لُ?ل ال 7(>ات ال ي بَ
ل+ها م< أجله� ح ى ی+فق+ن في م%اره� ال�Gاضي
  
  مقار6ات م: [ف عل� ال�ف� ال�اضي .5

� ال�غ��ي م
ر�ا � !�والع�'<، ول!قل أنها �لها تق�G~ا ل� تغ� مفا»>� عل� ال!فJ ال�Gاضي ع< أداء ال
  :ت(ققj على ال�% ̂+ اآلدائي وال%>2+ل+جي، وهي ت (
د في الع+امل ال ال>ة

  : Desire Factors  ع+امل ال��~ة - أ 
وهQه الع+امل ت�ت~u ب +قع ال�Gاضي م< م�ارس ه ال�Gاض>ة، وم'+له أو ر�~اته ت?اه ت(ق'b ع
ة 
�ل هQا العامل على األDعاد أدناه {ال��جع: عل� ال!فJ ال�Gاضي، د. دمحم ح%< عالو�، CGت+قعات، و

  :}309، 308، ص. ص : 1993
  ر�~ة ال�Gاضي في الف+ز وال ف+ق  : ی � Dه تق'>� درجة ال��~ة في الف+ز ودرجة Drive ال(اف_ -
- �<��  : ��>J اإلص�ار وال�قاومة وال�Kاب�ة وع
م اإلس %الم لل>أس D%ه+لة Determination ال 
�% Cف م!ه م
^ اس �
ام الع
وان>ة في س�'ل الف+ز، ودرجة ح�  :Aggressiveness الع
اون>ة  -

  .االح {اك ال?%�اني والق
رة على ال�?ادلة وال�(اورة
   : Emotional Factors  ع+امل انفعال>ة - ب 

وهي الع+امل ال ي ت علD bاالت?اه الف�د� للC�� وشع+ره ت?اه نف%ه وت?اه م
ر�ه وات?اهه ن(+د 
�ل على األDعاد ال ال>ةCاضي وت+قع األح%<. وتGال� �Gر
   :ال 

�د لآلخ�G< في ��>J درجة تأث'� الف�د على ف�Gقه، ودرجة إس �الة الف :Leadership ال�>ادة  -
  الف�bG؛

رب  -�
رب وتق�ل ن�ائ(ه  :Coachability االت?اه ن(+ ال�وGه
ف ل ق'>� الق
رة على اح �ام ال

  وتعل>�اته وال�7+ع ألوام�ه؛
  االنفعال>ة: ت(%J درجة الK~ات االنفعالي ل
^ ال�Gاضي (الالع�)؛ -
- Jال!فD قةKال Self – Confidence: أو إث~ا 
  ت الQات؛��>J درجة تأك'
�ة أو ع
م ال +ف'b في اللع�؛ -G_أو في حالة اله 
  صالDة الع+د: وJ<�G درجة ت(�ل الف�د لل!ق

بين كيان عربي وإسالمي  
واحد. وإنما في حدث رياضي  
كروي، عاش فيه اإلنسان  
العربي كل المشاعر الحقيقية، 
وترك وراءه تلك اإلنفعاالت  
واألحقـاد والتباعدات الوهمية  
التي ُتنعش االندفـاعات  
الالواعية التدميرية نحو اآلخر  
القريب وتعود به إلى الغرائز  
البدائية

و أنت"؛ أي ال يمكن  إما أنا أ
أن يعيش إثنان على نفس  
األرض أو الجغرافيا مهما  
إمتدت واتسعت، وهذا النزوع  
هو خصاء وجودي في حّد ذاته

تفوق المنتخب المغربي على  
ُخصومه في رقعة الميدان، لم  
ُيعش كإنجاز فردي أو جماعي  
أو وطني فقط، وإنما كنهضة  
وإستقـاظة مّست بشكل خاص  

ي اإلسالمي  الكيان العرب
والقومية العربية المتآكلة  
والقـارة اإلفريقية بشكل عام

إن اإلستقـالل الكروي الذي  
حققه منتخب المغرب كرويا، 
ليس إال استعارة لفظية لمدلول  
آخر وهو اإلستقـالل السياسي  
واإلقتصادي بل وحتى  
السيكولوجي

إنها الصورة األمومية {أو  
األموية} التي ال تغادر البناء  
النفسي لشخصية اإلنسان  
العربي عموما. فصورة األم هي  
المثل النفسي الالواعي للنزوة  
(نزوة الحب أو نزوة العدوان،  
أو امتزاجهما بمقـادير  
متفـاوتة)
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  ق+ة ال�عای'� ال
اخل>ة: ��>J درجة االه �ام Dال�%nول>ة وصفاء ال!>ة؛ -
ل�>اس درجة الCع+ر واإلح%اس Dاإلث� أو ال�_� ودرجة ال�%nول>ة ال ي ی (�لها  :Trust الKقة  -

  د ن >?ة أفعاله؛الف� 
�>ة لل�Gاض''< ال ي أسف�ت ع!ها �Cات ال��ا یلي نع�ض Dإق 7اب ش
ی
 رؤوس أقالم ل~عp ال%<Mو

  :}319إلى  D310عp ال
راسات {نفJ ال��جع: م< ال�ف(ة 
  س�ة االج �ا=>ة -
  س�ة ال%��ة -
  س�ة اإلن~%اS>ة -
  اإلت_ان اإلنفعالي -
�ة)  -<2Cة الع+د (ق+ة الDصال Mental Toughness  
  ال�لb واإلرادة -
   Self – Concept ت�+ر الQات -

�>ة ت(اول �Cة لل_'��ون +قف ه!ا م< أجل إنارة هQا الُ~ع
، ل�ا له م< أه�>ة. فالع
ی
 م< ال%�ات ال
اإلجاDة ع< ت�+ر الQات (مفه+م الQات) ل
^ ال�Gاضي. ف%�ات �%�ة الKقة Dال!فJ وتأك'
 الQات 

واح �ام الQات واع ~ار الQات .. �لها س�ات تb C م< أح2ام أو تق
ی�ات الC��  واإلق !اع DالQات وتق
ی�
ق
 ع�فj على أنها م+ج+دة  –ل�+رة نف%ه أو ذاته أو ت�+ره ع< نف%ه. فالKقة Dال!فJ على س�'ل ال�Kال 

}. 1969} و ب�G!� {1967} و ��ول {1964ب
رجة عال>ة ل
^ ال�Gاض''< في دراسات "ج+ن%+ن {
< ال
راسات أك
ت أن ه!اك عالقة عال>ة ب'< ت�+ر اإلن%ان ل!ف%ه وت(�'له في ح>اته. وم< والع
ی
 م

 xأن jله. أ� أنه إذا رأی >Gقة ال ي ی̂� بها اإلن%ان نف%ه هي ن اج ن]�ة اآلخ�Gأن ال�� xذل 
�nأه� ما ی

 هQا ال �+ر ع< نف%x. وĜ� "س�nی xفإن ذل ،xلQ� ی�ون أن >Gع� أن اآلخ�Cس" "ح%<" وت
�+ن<

�ل على ما یلي:1952{ Cات تQأن ال {   
  �>È �الح� أو �فه� أو ی
رك الف�د نف%ه؟ -
  ماذا ُ�ف{� ع< نف%ه؟ -
  ُ�ق
ر أو ُ��ّ>� نف%ه؟ -
  �>È ُ�(اول م< خالل اس ?اDاته ال�� لفة أن ی�فع م< ق
ر نف%ه أو ی
افع ع< نف%ه؟ -

ي الُ~ع
. ال~ع
 األول وه+ الQات "ك�+ض+ع" م��لح ث!ائ "نف�"و��فة عامة، ُ��2< اع ~ار أم �ل�ة 
ی�ت~D uات?اه الف�د وVدراكه وتف{'�ه وشع+ره، وتق'>�ه ل!ف%ه ��+ض+ع. وال~ع
 الKاني ال!فJ أو الQات، 
"كع�ل>ة" ت علD bالQات، �فاعل وGع ��ها �+s>فة لل ف{'� واإلدراك وال ق'>� والّ ��Q وتع̂_ إلى ما �%�ى 

إن ال!فJ أو الQات (ك�+ض+ع) تع̂_ إلى ت�+ر الف�د ل!ف%ه (ف{�ة ال��ء ع< ) وعلى ذلx فEgoاألنا (
  نف%ه)، واألنا تع̂_ إلى م?�+عة م< الع�ل>ات ال!ف%>ة ت�ت~D uإدراك ال��ء للعال� على ح�>ق ه.

  
  و للُ&�9قcل خالصات لل�ار�خ .6

� ال�غ��ي خارج ُرقعة م'
ان ��ة ق
م، ألنها ت]ل م?�د� !�لt~ة ورGاضة ی! هي  أخ'�ا، ماذا ر�ح ال
زم!ها Dان هاء صاف�ة ال(�2. نق+ل �?+اب، لعّلها ع
ة أش>اء sاه�ة و�اS!ة، مC2+فة وُم� ��ة، ل(]>ة 

  وآفاP>ة، م< أب�زها:
� (هQ2ا  -'�اإلع �اف األج!�ي Dالق+ة الع��>ة واإلف��G>ة ال�اع
ة، فال+اقع ���أ ب'!�ا ال(ل� �

 ی!ق�ه� س̂+ اإلدارة ال(2>�ة والف{� اإل�?ابي وال�الق. مادام �ق+ل ل%ان الغ�ب). فالQوات الع��>ة، ال
 اإلج هاد یQلل ج�>ع ال�عاب.

لم يخطأ المثل العربي عندما  
يقول: "قـلب األم هوة عميقة  
ستجد المغفرة دائما في قـاعها

إن تفـاعالت الالعبين مع  
كانوا في  ذويهم الذين  

غالبيتهم فقراء وأبناء الطبقة  
الرقيقة، يشي بهذا الحب  
الالمشروط وأيضا إمتنانهم  
وتقديرهم لُجل التضحيات التي  
بَدلوها من أجلهم حتى يوفقون  
في مسارهم الرياضي.

أن الطريقة التي يرى بها  
اإلنسان نفسه هي نتاج نظرة  
اآلخرين له. أي أنه إذا رأيت  

أن اآلخرين  أنك "حسن" وتشعر  
يرون أن كذلك، فـإن ذلك  
يؤكد هذا التصور عن نفسك

ماذا ربح المنتخب المغربي  
خارج ُرقعة ميدان كرة قدم، 
ألنها تظل مجرد لعبة ورياضة  
ينتهي زمنها بانتهاء صافرة  
الحكم

اإلعتراف األجنبي بالقوة  
العربية واإلفريقية الصاعدة، 
فـالواقع يخطأ بينما الحلم يصيب  

يقول لسان الغرب).   (هكذا
فـالذوات العربية، ال ينقصهم  
سوى اإلدارة الحكيمة والفكر  
اإليجابي والخالق. مادام  
اإلجتهاد يذلل جميع الصعاب

الشعور الصادق بضرورة  
اإللتحام والوفـاق بين األقطار  
اإلسالمية العربية لتتأكد  
أنثروبولوجيًـا أن هنالك عالم  
عربي، ليس في الخرائط، بل  

مستوى الوحدة القومية  على
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الCع+ر ال�ادق �7Dورة اإلل (ام وال+فاق ب'< األق�ار اإلسالم>ة الع��>ة ل  أك
 أن�Kو�+ل+جً>ا أن  -
 ه!الx عال� ع��ي، ل>J في ال��ائu، بل على م% ̂+ ال+ح
ة الق+م>ة. 

- ��ار في أب!اءه ��أس�ال ��CD، وه+ ما  زGادة ح� الCعK ه ومل{ه واالسDغ��ي ألرضه وت�ا�ال
. واأله� م< هQا وذاك، االه �ام Dاأل�S ال+S!>ة في �ل  
ق على Dاقي ال
ول الع��>ة األخ̂���

.
 ال�?االت، واألخQ ب'
ها ح ى تف'
 وت% ف'
ل� ت{< مKال ح ى اللغة اإلعالم>ة ت!(>ة عقل>ة الفCل وال �وGج له أس�Gًا وم? �tً>ا وVعالمً>ا. أ -

ذات �ل�ات وألفاÉ إس غ�اب>ة م< هQا اإلن?از ال ارG�ي، �ق+له� أث!اء ال عل'b: ل'لة م< ال�>ال، هل هQه 
ح�>قة أم حل�، ل�J ال�% ('ل، إع?از م< �Sف الالع�'< {...} الخ. ف�< ت{ال�j عل>ه ج�>ع هQه 

، �>È س!! ]� م!ه ت(ق' b ذاته، إال وه+ �غادر أرض ال+S< ح ى ی~(� ع< ال�nس%ات وأ�Sاف أخ̂�
اع �اف مnجل م< خارج بل
ه وع�قه ودمائه. وهQه ال�%ألة ت �ك ُج�ًحا ن�ج%ً>ا بل>ًغا في نف%>ة الف�د، ألنه 
ل ه!ا اللف� أ�ة داللة ق
ح>ة أو تع��>ة) فإنه مع ذلC� xع�  ِّ�ح ى وVن حّقb ذاته في م�آة اآلخ� (وال ُن(

�ة. في ق�ارة نف%هG_ع� اله�D ّ�ب ن?احه أو ف+زهC Gأنه مه_وم �>انً>ا وD 
وال ن!%ى اإلشادة Dال !]>� الع��ي الق��� ل{أس العال� على ج�>ع األصع
ة، لق
 أوفى ووفَّى،  -

وجعل ال+عي الع��ي ی!عJ2 في م�آته، في ص+رة ل�اعة ون]ام>ة وج
 إ�?اب>ة خاصة لل?'ل ال?
ی
 م< 
 bی!_ل �Qی!>ة أب!اء الع�ب، ال
�K'� م!ه� في م%ارات غ'� م(�+دة أو آبهة Dال��+ص>ة الKقاM>ة وال

 واله+Gات>ة لCع+�ها.
إن �ل ما ق'ل وسُ>قال، ال �ع!ي أن تف+ق ال�غ�ب وشt~ه ق
 وصل إلى م�اقي ال �+ر وذروة ال!?اح، 

�ال�!اف%ة أم ال.  بل ی!~غي عل>ه ه+ اآلخ� أن ی عّل� م< هQا اإلن?از درًسا غ'� قابل لل!%>ان، س+اء �%
��Cوع شامل لل !�>ة، یه� م? �ع ال�ع�فة وق�اع ال�(ة وق�اع الCغل D ل على وصل م2 %~اته�وGع
 bعات!ا، إال ب (ق��t>ة ال ت أصل وت �ال� جQرGًا في م?  ?�{...} الخ، فال�(ة ال!ف%>ة والعقل>ة وال

 فعلي ل{ل هQه ال�% ل_مات ال�Cار إل'ها.
b) %أث�   إنها حًقا ح2ا�ة ت ^
أن ُت%�د وت�مي D]اللها خارج ال�+ن
�ال الق���، ون(< نعل� م

ال(2ا�ة م< وجهة ن]� ال (ل'ل ال!ف%ي على م�ّ'لة األSفال وح ى ال�اش
ی<. و�+نها ه�_ة وصل ب'< 
  ال�>ال وال+اقع.

زيادة حب الشعب المغربي  
ألرضه وترابه وملكه واالستثمار  
في أبناءه كرأسمال بشري، 
وهو ما يصدق على باقي  
الدول العربية األخرى

تنحية عقـلية الفشل والترويج له  
أسريًـا ومجتمعيًـا وإعالميًـا

ال ننسى اإلشادة بالتنظيم  
العربي القطري لكأس العالم  

جميع األصعدة، لقد أوفى  على  
ووفَّى، وجعل الوعي العربي  
ينعكس في مرآته، في صورة  
لماعة ونظامية وجد إيجابية  
خاصة للجيل الجديد من أبناء  
العرب

إن كل ما قيل وسُيقـال، ال يعني  
أن تفوق المغرب وشعبه قد  
وصل إلى مراقي التطور  
وذروة النجاح، بل ينبغي عليه  

ن هذا  هو اآلخر أن يتعّلم م
اإلنجاز درًسا غير قـابل للنسيان، 
سواء كسب المنافسة أم ال. 

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Adnane-PsychoAnalysisMoroccanTeam.pdf  
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