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تمهيد:
تعترب رياضة كرة القدـ أكثر الرياضات شعبية يف العادل إذ بلغت من الشهرة حدا دل تبلغو الرياضات
األخرى إذ يغلب عليها الطابع التنافسي واغبماسي الكبَت فأصبحت تكتسي أمهية بالغة عند الشعوب على
اختالؼ أجناسهم وألسنتهم ،وذلك ؼبا تتميز بو ىذه اللعبة من خصائص وفبيزات جعلتها زبتلف عن باقي
الرياضات األخرى وبالتارل ىي رياضة يغلب عليها طابع االنسجاـ والتنظيم بُت أفراد صباعة الفريق وكذا االحًتاـ
اؼبتبادؿ والتعاوف وتنسيق اعبهود ،فهي تلعب دورا مهما يف إقامة عالقات وطيدة وسوية قائمة على التأثَت يف إطار
ديناميكية صباعية ؿبددة.
وقد مرت كرة القدـ بعدة تطورات تارخيية من الناحية القانونية والتنظيمية وطريقة لعبها ،فقد أصبحت ؽبا
معاىد ومدارس متخصصة يف دراستها وتكوين اإلطارات اؼبتخصصة هبذه اللعبة ،كما ظهرت شهرهتا يف شدة
اإلقباؿ على فبارستها والتسابق على مشاىدهتا يف اؼبيادين أو عرب التلفاز أو حىت أو ظباع التعليق عرب اؼبذياع.
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 .3كرة القدم:
 .1.3تعريف كرة القدم:
 -1التعريف اللغوي:
كرة القدم  :FOOT BALLىي كلمة التينية ،وتعٍت ركل الكرة بالقدـ فاألمريكيوف يعتربوف
( الفوتبوؿ) ما يسمى عندىم بالرقيب أو كرة القدـ األمريكية ،أما كرة القدـ اؼبعروفة واليت سنتحدث عنها فتمسى
.SOCCER
(رومي صبيل ،1986 ،ص.)05

 -2التعريف االصطالحي:
كرة القدـ قبل كل شيء ىي لعبة صباعية ،تلعب بفريقُت يتكوف كل واحد من  11العب بضمنهم
حارس اؼبرمى ويشرؼ على ربكيم اؼبباراة أربع حكاـ موزعُت احدىم يف وسط اؼبيداف وحكمُت مساعدين على
اػبطوط اعبانبية وحكم رابع احتياط( .فيصل رشيد عياش الدليمي وغبمر عبد اغبق ،1997 ،ص.)10

وقد رأى فبارسوا ىذه اللعبة أف ربوؿ كرة القدـ إذل رياضة ازبذوىا حجة لبعث اؼبسابقات واللقاءات
اؼبنظمة انطالقا من قاعدة أساسية أنشأوىا آنذاؾ ،مت استخداـ األيدي والسواعد باستثناء اغبارس.
وتلعب بكرة مستديرة مصنوعة من اعبلد منفوخة ،فوؽ أرضية ملعب مستطيلة الشكل يف هناية كل طرؼ
من طرفيها مرمى حياوؿ كل من الفريقُت تسجيل أكرب عدد فبكن من األىداؼ يف مرمى خصمو ليكوف ىو
الفائز ،ويتم ربريك الكرة باألقداـ وال يسمح إال غبارس اؼبرمى بإمساؾ الكرة بيديو داخل منطقة اعبزاء ،وتدوـ
اؼبباراة  90دقيقة ،أي  45دقيقة يف الشوط يتخللها وقت راحة يدوـ  15دقيقة وأي خرؽ لقوانُت اللعبة ،فإهنا
تعرض العيب الفريق اؼبخطئ لعقوبة.

 .2.3تاريخ ظهور وانتشار لعبة كرة القدم:
لقد أطلق عن كرة القدـ يف أزمنة ـبتلفة وأماكن متعددة أظباء وألقاب كثَتة ومن استقرائنا لتاريخ ىذه
اللعبة قبد اليوناف قدديا كانوا يسموهنا  EPSKYROSوكاف الروماف يلقبوهنا "ىاربار ستوـ" ( .إبراىيم عالـ،
 ،1960ص.)60

ولقد دارت يف اقبلًتا منافسات تارخيية بُت العلماء اؼبؤرخُت كاف الغرض منها وجود صورة واضحة عن
لعبة كرة القدـ ،ىل اللعبة ترجع إذل عصر معُت أـ أهنا شائعة الديكن حصر ومعرفة بدايتها؟ ( .ؿبمد عبده صاحل
الوحش ومفيت إبراىيم ؿبمد ،1994 ،ص.)08
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كما يذىب بعض اؼبؤرخوف ؽبذه اللعبة إذل القوؿ أف كرة القدـ وجدت يف القرنُت الثالث والرابع قبل
اؼبيالد كأسلوب تدريب عسكري يف الصُت وبالتحديد يف فًتة ما بُت  206ؽ.ـ وسنة  250ؽ.ـ ،كما وردت
يف أحد اؼبصادر للتاريخ الصيٍت أهنا تذكر باسم صيٍت تسو شو  ،TCU TCHOUأي دبعٌت (ركل الكرة)
وكل ما عرؼ عنها أهنا كانت تتألف من قائمُت عظيمُت ويزيد ارتفاعهما "ثالثُت قدما" مكسوة باعبرائد اؼبزركشة
وبينها شبكة من اػبيوط اغبريرية يتوسطهما ثقب مستدير مقدار ثقبو قدـ واحد وكاف ىذا اؽبدؼ يوضع أماـ
اإلمرباطور يف اغبفالت العامة ( .ـبتار سادل ،1998 ،ص.)12
ويتبارى مهرة اعبنود يف ضرب الكرة لكي سبر من ىذا الثقب ،وكانت الكرة مصنوعة من اعبلد اؼبغطى بالشعر ودل
تكن بالقوة والشدة اليت عليها اآلف وكاف جزاء الفائز صرؼ كمية من الفواكو والزىور والقبعات لو.
وىناؾ يف ايطاليا لعبة كرة القدـ عرفت قدديا باسم "كالشيو"  ،"Calcioكانت تلعب يف فلورونسا يف
إيطاليا مرتُت يف السنة األوذل يف أوؿ يوـ أحد من شهر مايو والثانية يف اليوـ الرابع والعشروف من يونيو دبناسبة
عيد "ساف جوف  "SAN JHONيف فلورنسا وكانت ىذه األياـ دبناسبة العيد وكانت اؼبنافسة تقاـ بُت فريقُت
األوؿ أبيض باسم "بيات كي" والثاين باسم "روسي" ويضم كل فريق واحد وعشروف العبا يلعبوف يف "بياثرا" وكاف
اؼبرمى عبارة عن عرض اؼبلعب كلو وكاف اللعب خشنا واؼبلعب مغطى كلو بالرمل( .صبيل نظيف.)343 ،1993 ،

وجيمع الكل على أف نشر كرة القدـ كرياضة الشباب كاف يف جزر بريطانيا حيث أخذت من واقع فكرة القومية
اليت بينت على ىزدية الدامنركيُت الغزاة ،والتنكيل برأس القائد الدامنركي( .حسن عبد اعبواد ،1960 ،ص.)15

وبدأت اػبالفات واؼبناوشات حوؿ مالمح لعبة كرة القدـ ،إذل أف مت االتفاؽ سنة 1830ـ على أف
تكوف ىناؾ لعبتُت ،األوذل باسم "تسوكو" والثانية باسم "رجبينو" بعدما أسس قانوف كرة القدـ اإلقبليزية يوـ 26
أكتوبر 1863ـ.
وعاد "جايلز" أستاذ يف جامعة إوكسفورد وذكر أحد شعراء الصُت ربدث عن كرة القدـ ،ولكن اتضح
بعد ذلك أف ىذه اللعبة دل تذكر باظبها يف الشعر ،وإمنا ترصبها األستاذ هبذا االسم ويقوؿ :بأف الكرة كانت
مستديرة صنعت من شبانية أجزاء من اعبلد ؿبشوة بالشعر ودل تعرؼ الكرة اليت ربشى باؽبواء إال يف سنة 500
بعد اؼبيالد ،ىذه األفكار ناقشها الكثَت من اؼبؤرخُت ،وذىب الربيطانيوف اؼبؤرخوف إذل القوؿ أف كرة القدـ من
نبات أفكارىم واستدلوا على ذلك بواقعة تارخيية وىي أهنم ؼبا قتلوا القائد الدامنركي الذي احتل بالدىم داسوا
رأسو بأقدامهم كالكرة وصار ىذا بعدا تقليديا قوميا على الثأر واالنتقاـ واستدلوا مع الوقت األسس البشرية
بالكرة واعتربوا ىذا ىو فجر ظهور اللعبة واكتشافها( .إبراىيم عالـ ،1960 ،ص.)50
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وحوؿ انتشار ىذه اللعبة ،كانت بريطانيا البلد األـ لكرة القدـ ،انتشرت اللعبة عند جارهتا ايرلندا ويف عاـ
1831ـ بدأت" ايرلندا" توفد فريقا منها إذل الواليات اؼبتحدة األمريكية ،وىكذا انتشرت اللعبة يف الواليات
اؼبتحدة األمريكية حبكم خربة شباب أمريكا ،وحبكم صلتهم بربيطانيا فتأثر بعضهم دبا اتبعو شباب بريطانيا ،مث
دخلت ىذه اللعبة إذل أسًتاليا عاـ 1858ـ عن طريق عماؿ مناجم فكتوريا وىكذا استمرت يف االنتشار حىت
دخلت مصر عن طريق االحتالؿ االقبليزي عاـ ( .1882إبراىيم عالـ ،1960 ،ص.)51

إف طبيعة اغبياة عند اإلقبليز اليت تتطلب األسفار يف البحار للتجارة حبكم أف بريطانيا دولة استعمارية
لدرجة أف بعض الساسة أطلقوا عليها لقب عجوز االستعمار ،ولكثرة مستعمراهتا يسهل نقل لعبة كرة القدـ إذل
ىذ ه اؼبستعمرات واإلقبليز من اؼبعروؼ عنهم أهنم حينما يضعوف أرجلهم على أي أرض يلهوا شباب جنودىم
بلعب كرة القدـ  ،وسرعاف ما نقل عنهم الشباب كما ىو معروؼ ومغرـ بالتقليد وىكذا مت نقل ىذه اللعبة عن
طريق الشباب اإلقبليزي قبل أف ينشأ القانوف ،فكانت يف ذلك الوقت يف أبشع صورىا بعيدة عن أىدافها ودبرور
الوقت مت وضع قانوف وتشريعات ،وتشكيالت إدارية وفنية لتنقلها إذل أوضاعها الصحيحة.

 .3.3تطور كرة القدم في الجزائر:
إف بداية كرة القدـ يف اعبزائر ىي بداية غامضة نظرا للظروؼ الصعبة اليت يعيشها الشعب اعبزائري ربت
االحتالؿ الفرنسي والذي كاف ؿبتكرا لكل اؼبيادين ومنها ميداف الرياضة وباػبصوص رياضة كرة القدـ واليت تعترب
من بُت أوذل الرياضات اليت ظهرت يف بالدنا أما التاريخ الرظبي لكرة القدـ يف اعبزائر فيعود إذل العاـ
1962مباشرة بعد االستقالؿ  ،حيث اكتسبت شعبية كبَتة ال نظَت ؽبا ويقسم اؼبختصوف واؼبتتبعوف ؼبشوار كرة
القدـ اعبزائرية تطورىا إذل ثالث مراحل رئيسية قطعتها من خالؿ سَتهتا التطورية.
 -1-3-3المرحلة األولى.)1962-1895(:
مت تأسيس أوؿ فريق رظبي جزائري عاـ  1895وىذا بفضل الشيخ *عمر بن ؿبمود علي رايس* ربت اسم
طليعة "اؽبواء الطلق" ويف عاـ 1921ـ يوـ 07أوت ظهر أوؿ فريق رظبي يتمثل يف عميد األندية اعبزائرية مولودية
اعبزائر" "MCAوألواهنا األخضر واألضبر(Grien Hamid,1990, p37) .

غَت إف ىناؾ من يقوؿ أف النادي الرياضي لقسنطينة  CSCىو أوؿ نادي أسس قبل سنة  ،1921يف ظل
غياب تاريخ بدايتو ،وبعدىا تأسست عدة فرؽ أخرى منها "غارل معسكر ،االرباد اإلسالمي لوىراف ،االرباد
الرياضي اإلسالمي للبليدة واإلرباد اإلسالمي للجزائر" ( .ؿبمد منصوري ،1993 ،ص.)23
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ونظرا غباجة الشعب اعبزائري لقوى أبنائو من أجل االنضماـ لصد االستعمار كانت كرة القدـ إحدى
الوسائل احملققة لذلك  ،ولكن السلطات الفرنسية دل تتفطن إذل أف اؼبقابالت اليت ذبري تعطي الفرصة ألبناء
الشعب للتجمع والتظاىر بعد كل لقاء ،كما حدث يف مقابلة مولودية اعبزائر وفريق*سانت أوجُت* بولوغُت
حاليا* ،واليت على إثرىا أعتقل الكثَت من اعبزائريُت وكاف ىذا يف سنة .1956
ويف سنة 1958ـ كوف فريق جبهة التحرير الوطٍت الذي كاف مشكال من أحسن الالعبُت اعبزائريُت
أمثاؿ رشيد ـبلويف الذي كاف يلعب آنذاؾ يف صفوؼ فريق سانت إتياف ،وكذا كرمارل وزوبا ...اخل .وكاف ىذا
الفريق ديثل اعبزائر يف ـبتلف اؼبناسبات العربية منها أو الدولية.
 -2-3-3المرحلة الثانية)1976-1962(:
حيث شهدت تأسيس ؾبلس الرياضة ربت إشراؼ الدكتور"ؿبمد معوش" وقد شارؾ يف ىذه الدورة ثالثة
أندية مغاربية الوداد البيضاوي اؼبغريب ،الًتجي الرياضي التونسي ،إرباد طرابلس اللييب.
ونظمت أوؿ بطولة وطنية موسم ( ) 1963-1962توج هبا فريق اإلرباد الرياضي اإلسالمي للجزائر ونظمت
أوؿ كأس للجمهورية سنة  1963وفاز هبا فريق" وفاؽ سطيف" وكانت أوؿ مقابلة للفريق الوطٍت .اعبزائري عاـ
 1963ضد اؼبنتخب البلغاري وانتهت لصاحل اعبزائر  ،1-2أما على مستوى اؼبنافسات الرظبية فقد لعب
اؼبنتخب الوطٍت أوؿ لقاء رظبي لو أماـ اؼبنتخب التونسي سنة  1964أما على صعيد األندية اعبزائرية ففريق
مولودية اعب زائر اليت سجلت أوؿ فوز ؽبا وللجزائر لكأس إفريقيا لؤلندية البطلة سنة ( .1976ؿبمد منصوري،
 ،1993ص.)23

 -3-3-3المرحلة الثالثة)……-1978( :
تعترب فًتة اإلصالح الرياضي وتشييد اؼبالعب يف ـبتلف واليات الوطن ومباشرة اؼبسؤولُت لسياسة التغيَت
يف أسلوب التأطَت الرياضي ودبوافقة االربادية الدولية سارعت السلطات اؼبعنية بالرياضة يف إنشاء اؼبالعب وتقدمي
اؼبساعدات اؼبادية واؼبعنوية ،وكذا التمويل السريع لؤلندية يف بالدنا إذ مت إدماج ـبتلف األندية يف مؤسسات
اقتصادية مثال ضم فريق مولودية اعبزائر إذل شركة سوناطراؾ حيث ربولت إذل اسم مولودية نفط اعبزائر ففي ظرؼ
 20سنة صنعت اعبزائر اغبدث جبيل جديد اؼبتكوف من عصاد ،بلومي ،فرقاين ،ماجر ،...عن نتائج ىذا
اإلصالح دل تتأثر يف الظهور ؼبدة سنة بعد ذلك حصل اؼبنتخب الوطٍت اؼبيدالية الذىبية يف األلعاب اإلفريقية
سنة1978كما لعب اؼبنتخب الوطٍت هنائي إفريقيا بنيجَتيا  1980ووصل إذل مشارؼ الربع النهائي يف األلعاب
األوؼببية دبوسكو ،وتواصلت االنتصارات يف ىذه اؼبرحلة يف ربقيق التأىلُت اؼبتتالُت للفريق اعبزائري إذل هنائيات
كأس العادل سنة  1982بإسبانيا وسنة  1986باؼبكسيك حيث كانت اؼبشاركة مشرفة يف إسبانيا إذ سبكن
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اؼبنتخب الوطٍت من الفوز على األؼباف  01-02ويف سنة  1990أوؿ كأس إفريقيا للجزائر بعد انتصاره على
اؼبنتخب النيجَتي يف اللقاء النهائي بنتيجة( )00-01من إمضاء وجاين.
أما على صعيد األندية ترصبت بتتويج مولودية اعبزائر بكأس إفريقيا لؤلندية البطلة  ،1976وكذا فريق
وفاؽ سطيف وفوزه بكأس األندية اإلفريقية البطلة سنة  1988والكأس األفرو األسيوية سنة  ،1989وكذا فوز
شبيبة القبائل بالكأس اإلفريقية البطلة سنة  1981و 1990وكذا بالكأس فبتازة سنة  1983وثالث كؤوس
للكنفيدرالية اإلفريقية (كأس الكاؼ) أعواـ  2002 ،2001،2000وكأس الكؤوس سنة .1995
أما على الصعيد العريب فنجد سوى القليل من اؼبشاركات لبعض األندية اعبزائرية ؼبنافسات الكؤوس،
فبالنسبة ؼبولودية وىراف فتحصلت على ثالث كؤوس عربية سنوات  1999 ،1998 ،1997وكذا الكأس
العربية اؼبمتازة أما فريق وداد تلمساف فتحصل على الكأس العربية سنة1997ـ.
وهبذا تعترب ىذه اؼبرحلة الذىبية يف تاريخ كرة القدـ اعبزائرية حسب العديد من اؼبتتبعُت واؼبختصُت لعادل
كرة ال قدـ اؼبستديرة حيث سبكنت الكرة اعبزائرية من شق الطريق كبو فضاء الكرة الدولية وجسدت وجودىا على
مستوى احملافل الرياضية العاؼبية ولعل ىذا ما يفسره مشاركة اؼبنتخبات اعبزائرية على اختالؼ مشاركتها يف
اؼبنافسات اعبهوية والقارية والدولية( .السعيد خباطو ،1997 ،ص.)07

 .4.3تلخيص لبعض األحداث الهامة في كرة القدم الجزائرية:
 :1917فتح قسم خاص بكرة القدـ.
 :1921ميالد أوؿ فريق يف اعبزائر (مولودية اعبزائر).
 :1958تكوين فريق جبهة التحرير الوطٍت.
 :1962تكوين الفدرالية اعبزائرية برئاسة "ؿبمد معوش".
 :1963تنظيم أوؿ بطولة وكأس فاز بالبطولة إرباد العاصمة وبالكأس وفاؽ سطيف.
 :1965أوؿ مشاركة للجزائر يف األلعاب اإلفريقية بربازايل.
 :1967أوؿ تأىل للجزائر لكأس إفريقيا لؤلمم بإثيوبيا وألعاب البحر األبيض اؼبتوسط.
 :1975أوؿ ميدالية ذىبية يف ألعاب البحر األبيض اؼبتوسط.
 :1976أوؿ كأس لؤلندية البطلة اإلفريقية فاز هبا فريق مولودية اعبزائر.
 :1980أوؿ هنائي يف كأس إفريقيا لؤلمم ضد نيجَتيا.
 :1980أوؿ مشاركة لؤللعاب االوؼببية يف موسكو.
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 :1982أوؿ تأىل للفريق الوطٍت لنهائيات كأس العادل بإسبانيا.
 :1990فوز للفريق الوطٍت بكأس إفريقيا لؤلمم ألوؿ مرة.
 :1997أوؿ كاس عربية لفريق مولودية وىراف باإلسكندرية.
 :1998أوؿ تتويج لفريق وداد تلمساف بالكأس العربية لؤلندية.
 :2000أوؿ تتويج لفريق شبيبة القبائل بكأس الكاؼ( .ؾبلة اغبوادث ،2000 ،ص.)10

 .5.3شعبية كرة القدم:
إف كرة القدـ بلغت من الشهرة مادل تبلغو الرياضات األخرى كما اكتسبت شعبية كبَتة ظهرت يف شدة
اإلقباؿ على فبارستها والتسابق على مشاىدة مبارياهتا يف اؼبالعب أو حىت يف شاشات التلفزيوف أو نسمع لوصفها
يف اؼبذياع.
وقل إف ذبد بلدا يف العادل ال يعرؼ أبناؤىا
وتعترب كرة القدـ بدوف منازع اللعبة الشعبية األوذل يف العادل ّ

كرة القدـ أو على األقل دل يسمعوا هبا وقد ذكر السيد "جوف ردية" الرئيس السابق لالربادية الدولية لكرة القدـ
قد قاؿ مازحا "إف الشمس ال تغرب أبدا عن إمرباطوريتُت" داللة على انتشار لعبة كرة القدـ يف ـبتلف أرجاء
اؼبعمورة ذبذب الصغار أو الكبار ؼبمارستها أو مشاىدة مبارياهتا وبالرغم أنو يف السنوات األخَتة ظهرت عدة
ألعاب نالت الكثَت من اإلعجاب والتشجيع فقد بقيت كرة القدـ أكثر األلعاب شعبية انتشارا.
ودل يتأثر مركزىا بالعكس فإننا قبد أهنا تزداد شعبية وانتشارا وكانت دوؿ أمريكا اعبنوبية الثالث االورغواي
والربازيل والرباغواي يف مسابقة كاس العادل من سنة  1930قوى يشار إليها من حيث خطورهتا من حيث الشعبية
ذلك ألف غراـ شباهبا باللعبة بلغ حىت اعبنوف ومن اؼبعروؼ أف االورغواي فازت بكاس العادل مرتُت ولعلك تدىش
كيف وصلت ىذه الدوؿ إذل ىذه اؼبرتبة ،حيث نتطلع إذل البيانات واإلحصائيات اآلتية لسنة ( .1992إبراىيم
عالـ ،1960 ،ص.)34

ألورغواي مساحتها  18000كلم 2أي ثلث مساحة فرنسا سكاهنا 2مليوف نسمة فيها  3600نادي يضم
 125000العب.
الرباغواي مساحتها 170000كلم 2عدد سكاهنا  1.5مليوف نسمة فيها  11000نادي يضم
750000العب.
ومن ىذا يتضح أف جزء من سبعة عشر جزءا من سكاف االورغواي يلعبوف كرة القدـ وىذه النسبة تكاد ال
تصدؽ.
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فبا تقدـ نستطيع وبسهولة أف ندرؾ سر جنوف ىذه الدوؿ هبوية كرة القدـ وأف نكشف اغبرارة اؼبتدفقة يف نفوس
صباىَتىم وسبب اغبوادث اؼبثَتة اليت حدثت بكثرة يف مالعب كرة القدـ وفبا يزيد الدىشة يقوؿ "عوض شعباف"
أوؿ شيء صدمٍت عند وصورل إذل الربازيل يف عاـ  1953ىو شغف صبيع أفراد الشعب الربازيلي رجاال ونساءا
شيوخا وشبابا وأطفاال بكرة القدـ ،حبيث ال تدخل منزال يف "ريو" أو"ساو باولو" أو غَتىا أال يكوف اغبديث عن
الفريق الفالين أو الالعب الفالين.
(ؾبلة الوطن الرياضي.)1985 ،

 .6.3المبادئ األساسية لكرة القدم:
كرة القدـ كأي لعبة من األلعاب ؽبا مبادئها األساسية اؼبتعددة واليت تعتمد يف إتقاهنا على إتباع األسلوب
السليم يف طرؽ التدريب.
ويتوقف قباح أي فريق وتقدمو إذل حد كبَت على مدى إتقاف أفراده للمبادئ األساسية للعبة إف أي فريق كرة
القدـ الناجح ىو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أف يؤدي ضربات الكرة على اختالؼ أنواعها خبفة ورشاقة
ويقوـ بالتمرير بدقة وبتوقيت سليم ودبختلف الطرؽ ويكتم الكرة بسهولة ويسر وستخدـ ضرب الكرة بالرأس يف
اؼبكاف والضر وؼ اؼبناسبُت وحياور عند اللزوـ ويتعاوف تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق يف عمل صباعي منسق.
وصحيح أف العب كرة القدـ خيتلف عن العب كرة السلة والطائرة من حيث زبصصو يف القياـ بدور معُت يف
اؼبلعب سواء يف الدفاع أو اؽبجوـ  ،إال أف ىدا ال دينع مطلقا أف يكوف العب كرة القدـ متقنا عبميع اؼببادئ
األساسية اتقانا تاما.
وىذه اؼببادئ األساسية لكرة القدـ متعدة ومتنوعة ،لدلك جيب عدـ تعليمها يف مدة قصَتة كما جيب االىتماـ بو
دائما عن طريق تدريب الالعبُت على ناحيتُت أو أكثر يف كل سبرين وقبل البدء بالعب.
وتقسم اؼببادئ األساسية لكرة القدـ إذل ما يلي:
 استقباؿ الكرة. احملاورة بالكرة. اؼبهاصبة. رمية التماس. ضرب الكرة. -حراسة اؼبرمى ( .حسن عبد اعبواد ،1997 ،ص.)27
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 .7.3قواعد كرة القدم:
إف اعباذبية اليت تتمتع هبا كرة القدـ خاصة يف اإلطار اغبر (اؼبباريات غَت الرظبية ،ما بُت األحياء) ترجع
أساسا إذل سهولتها الفائقة فليس شبة تعقيدات يف ىذه اللعبة ،ومع ذلك فهناؾ سبعة عشر قاعدة لسَت ىذه
اللعبة ،وىذه القواعد سارت بعدة تعديالت ،ولكن الزالت باقية إذل األف حيث سيق أوؿ قوانُت كرة القدـ إذل
ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة ؾباال واسعا للممارسة من قبل اعبميع ،وىذه اؼببادئ ىي:
 -1-7-3المساواة:
إف ىذه اللعبة سبنح ؼبمارس كرة القدـ فرص متساوية لكي يقوـ بعرض مهارتو الفردية دوف أف يتعرض للضرب أو
الدفع أو اؼبسك وىي ـبالفات يعاقب عليها القانوف.
 -2-7-3السالمة:
وىي تعترب روحا للعبة وخبالؼ اػبطورة اليت كانت عليها يف العهود العابرة فقد وضع القانوف حدودا للحفاظ على
سالم ة وصحة الالعبُت أثناء اللعب مثل ربديد مساحة اؼبلعب وأرضيتها وذبهيزىم من مالبس وأحذية للتقليل من
اإلصابات وترؾ اجملاؿ واسعا إلظهار مهارهتم بكفاءة عالية.
 -3-7-3التسلية:
وىي إفساح اجملاؿ للحد األقصى من التسلية واؼبتعة اليت جيدىا الالعب ؼبمارسة كرة القدـ ،فقد منع اؼبشرعوف
لقانوف كرة القدـ بعض اغباالت واليت تصدر عن الالعبُت ذباه بعضهم البعض.

 .8.3قوانين كرة القدم:
ولقد وضعت ىذه القوانُت على شكل مواد وعددىا سبعة عشر مادة وسنتطرؽ إليها بالتفصيل:
القانون األول :الملعب "الميدان"
طولو من( 90إذل120ـ) وعرضو من( 45إذل90ـ) ،أما يف اؼبباريات الدولية فيكوف طولو ؿبصور بُت(100
و 110مًت) وعرضو ؿبصور بُت(  64و 75مًت) ( .حسن السيد أبوعبده ،2002 ،ص.)13

جيب أف يكوف اؼبلعب أو ميداف اللعب مستطيل ،ويكوف ـبطط خبطوط واضحة عرضها 12سم ،حيث
يقسم اؼبلعب إذل نصفُت متساويُت خبط يرسم يف منتصف ىذا اػبط دائرة نصف قطرىا (9،12مم)،كما أف
ىذه اػبطوط تعُت لنا منطقة اؼبرمى ومنطقة اعبزاء على النحو التارل:
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منطقة اؼبرمى ربدد عند كل هناييت ميداف اللعب حيث يرسم خطاف عمودياف بزوايا قائمة على مسافة
(5،5ـ) من اغبافة الداخلية لكل قائم ىذاف اػبطاف داخل ميداف اللعب دبسافة(5،5ـ) مث يوصالف خبط موازي
ػبط اؼبرمى.
(االربادية اعبزائرية لكرة القدـ ،2006 ،ص.)15

منطقة اعبزاء :ربدد منطقة اعبزاء عند كل من هناييت ميداف اللعب كما يلي:
يرسم خطاف عمودياف على خط اؼبرمى على مسافة (1665ـ) ،وديتد ىذاف اػبطاف داخل اؼبلعب بنفس
اؼبسافة (1665ـ) ،مث يوصالف خبط موازي ػبط اؼبرمى ،وداخل منطقة اعبزاء توضع عالمة جزاء على بعد(11ـ)
من نقطة اؼبنتصف بُت القائمُت ،ويرسم قوس خارج منطقة اعبزاء من نقطة اعبزاء ونصف قطرىا(1569ـ) ،كما
حيدد اؼبلعب بأربعة قوائم توضع يف زواياه و ارتفاعها (165ـ) على األقل برأس غَت مدببة وراية وترسم ربع دائرة
نصف قطرىا(01ـ) من قائم راية الركنية داخل ميداف اللعب.
القانون الثاني :الكـرة
جيب أف تكوف الكرة مستديرة ومصنوعة من اعبلد أو مادة مناسبة ،ؿبيطها ال يزيد عن 7163سم وال
يقل  6862سم وزهنا عند ابتداء اؼبباراة ال يزيد عن  440غراـ وال يقل عن 400غراـ( .حسن علي حافظ وؿبمد
علي اػبطاب ،1972 ،ص.)08

وضغط اؽبواء داخلها عند مستوى سطح البحر يكوف مساويا لػ  066إذل  161ضغط ( 600إذل 1100
غ/سم.)2
القانون الثالث :عدد الالعبين
تلعب مباراة بُت فرقُت يتكوف كل فريق من  11العب ويكوف احدىم حارسا للمرمى وحيمل مالبس
سبيزه عن باقي الالعبُت واغبكم ،وديكن تعويض حارس اؼبرمى من احد رفاقو أثناء اللعب وجيب أف يعلم اغبكم من
طرؼ قائد الفريق ويف حالة الطرد قبل بدأ اؼبباراة فإف الالعب الذي طرد ديكن تعويضو بأحد البدالء ولكن يف
حالة طرد أحد البدالء فال ديكن تعويضو بأحد الالعبُت ( .رومي صبيل ،1986 ،ص.)84

القانون الرابع :معدات الالعبين
جيب على الالعب أال يستعمل أي معدات أو يلبس ما يشكل خطورة عليو أو لآلخرين وتكمن
اؼبعدات األساسية إجبارية لالعب يف:
 قميص ،تباف" ،سرواؿ قصَت أو شوورت". جوارب وأحذية.56
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 واقي الساقُت والذي جيب أف يكوف مغطى باعبوارب ويكوف مصنوع من مادة مالئمة (مطاط أوبالستيك أو ما يشبو ذلك) ،حبيث يضمن نسبة معقولة من اغبماية.
القانون الخامس :الحكم
كل مباراة تدار بواسطة اغبكم وىو الذي لو السلطة الكاملة لتنفيذ قانوف اللعبة ويتخذ القرارات يف كل
اغباالت وقراراتو غَت قابلة للنقاش ،وىو الوحيد من حيتسب وقت اللقاء ،كما ديكنو إيقاؼ اللقاء فبا وجد أف
صالحيتو وسلطاتو بدأت تضعف ،ولو اغبق يف منح إنذار إذل العب عند سلوؾ غَت رياضي كما لو اغبق يف
الطرد  ،ويسمح أو دينع أي احد من الدخوؿ إذل أرضية اؼبيداف وىو الذي يقوـ بإيقاؼ اللقاء عند إصابة أي
العب إصابة خطَتة كما يسمح باستمرار اللعب عند خروج الالعب اؼبصغر ،كما جيب أف يتأكد من شخصية
الالعبُت ،وال يًتؾ الالعبُت يلعبوف يف حالة ما إذا كانت شخصية غَت موثقة بالوثائق الرظبية كما يسمح بتسجيل
احتياطيُت مؤىلُت قبل بداية اللقاء ،كما أنو يراقب اللعب ويسهر على سالمة الالعبُت دائما ،يدؿ على ىدؼ
وحيًتـ أولويات األفضلية  ،كما يعتمد على نصيحة اغبكاـ اؼبساعدين خبصوص الوقائع اليت دل يراىا كما خيطر
اعبهات اؼبسؤولة بتقرير عن اؼبباراة الذي يتضمن عن أي قرار تأديب ازبذ ضد الالعبُت واعبهاز الفٍت وأي وقائع
أخرى حدثت قبل أو أثناء أو بعد اؼبباراة( .مصطفى كامل ؿبمود ،1999 ،ص.)16

القانون السادس :الحكام المساعدون
يكوف حكاـ التماس اثناف يساعدوف اغبكم الرئيسي ،وبدوهنما ال ديكن لعب اللقاء وتكمن مهمتها يف
إعالف خبروج الكرة كلية ،وأي فريق لو اغبق يف ركلة ركنية ،ركلة اؼبرمى أو رمية التماس ،كما يعلن عن تواجد
الالعب يف موقف التسلل وىو الذي يطلب التبديل من اغبكم الرئيسي ،كما ديكن إيقاؼ اللعب بإعطاء إشارة
للحكم الرئيسي إذا ما الحظ حدوث سلوؾ غَت رياضي خارج نطاؽ رؤية اغبكم الرئيسي ودورىم معترب ولقياهنم
البدنية ىي األمور اليت يتوقف عليها السَت اغبسن للقاء( .مصطفى كامل ؿبمود ،1999 ،ص.)17

القانون السابع :مدة المباراة
تستمر اؼبباراة لفًتتُت متساويتُت مدة كل منهما  45دقيقة وزبتلف مدة اؼبباراة حسب الصنف واعبنس،
وبُت فًتتُت توجد اسًتاحة مدهتا  15دقيقة ،كما يتم التعويض يف أي شوط من شوطي اؼبباراة من الوقت الضائع
وىذا من خالؿ حدوث االستبداؿ وإصابة الالعبُت ونقلهم إذل خارج اؼبيداف أو تضيع الوقت من طرؼ الالعبُت
وغَتىا  ،وىذا الوقت يتم وفقا لتقدير اغبكم لو ،كما ديتد الوقت للسماح بتنفيذ ركلة اعبزاء عند هناية كل من فًتيت
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اؼبباراة ،كما أنو ديكن سبديد الوقت وىذا عند انتهاء اللقاء بالتعادؿ والذي يسمي بالوقت اإلضايف ويقسم على
شوطُت كل شوط 15دقيقة وال يتم اسًتاحة ما بُت الشوطُت.
القانون الثامن :بدء واستئناف اللعب
عند بدء اؼبباراة يتم إجراء قرعة باستخداـ قطعة النقود والفريق الذي يكسب القرعة خيتار إما اؼبرمى أو
الكرة ،وضربة البداية جيب أف سبرر يف جهة ميداف اػبصم الذي يتواجد على بعد  9615ـ من الكرة واليت يقوـ
هبا الالعبوف يف بداية اللقاء أو عند تسجيل اؽبدؼ أو عند بداية الشوط الثاين من اؼبقابلة أو عند بداية كل
شوطُت من الوقت اإلضايف عند اللجوء إليو ،كما ديكن إحراز اؽبدؼ مباشرة من ركلة البداية وال تتم ىذه الضربة
إال إذا توافرت الشروط اآلتية:
 تواجد العيب كل فريق يف نصف ملعبهم. تكوف الكرة ثابتة على عالمة اؼبنتصف. يعطي اغبكم اإلشارة لبدء اللعب. ال يلمس الالعب ضربة بداية الكرة مرة ثانية إال إذا ؼبسها العب آخر.ولو ؼبس العب ركلة بداية الكرة مرتُت متتالُت ربسب ركلة حرة غَت مباشرة يلعبها الفريق من مكاف ارتكاب
اؼبخالفة.
وعند إيقاؼ اغبكم للمباراة ألي سبب من األسباب فإنو يتم إستئنافها وذلك بإسقاط الكرة بُت العبُت من
مكاف الذي توقفت عنده اللعبة وال يبدأ اللعب إال عندما تالمس الكرة األرض( .االربادية اعبزائرية لكرة القدـ).

القانون التاسع :الكرة في اللعب وخارج العب
تكوف الكرة يف اللعب يف صبيع أوقات اؼبباراة دبا يف ذلك عندما ترتد من قائم اؼبرمى أو العارضة أو قائم
الراية الركنية وتبقى داخل اؼبلعب وتكوف الكرة خارج اللعب عندما تعرب بأكملها خط اؼبرمي أو خط التماس سواء
على األرض أو اؽبواء وعندما يوقف اغبكم اللعب.
القانون العاشر :طريقة تسجيل الهدف
يسجل اؽبدؼ عندما تعرب الكرة بأكملها من على خط اؼبرمي ،بُت القائمُت وربت العارضة ،بشرط أال
يسبق تسجيل اؽبدؼ ارتكاب ـبالفة لقوانُت اللعبة بواسطة الفريق الذي سجل ىدؼ( .االربادية اعبزائرية لكرة
القدـ).
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القانون الحادي عشر :التسلسل

التسلسل :ىو تواجد الالعب يف وضعية على اؼبيداف بالنسبة عبهة مرمى اػبصم وتكوف الكرة يف ىذا
الوقت مرسلة ؽبذا الالعب من طرؼ أحد مرافقيو ،كما أف مبدأ األفضلية يطبق على وضعيات التسلل ( .مصطفى
ؿبمود كامل ،1999 ،ص.)20

القانون الثاني عشر :األخطاء وسوء السلوك
إف الدور الرئيسي للحكم يتمثل يف كبح أو منع بأفضل الوسائل كل حركة أو تصرؼ غَت قانوين أو
األخطاء أو عنف وال يعاقب على اػبطأ إال عندما يكوف معتمدا ،وزبتلف نوع العقوبة وحسب نوع اػبطأ وديكن
كذلك أف تكوف العقوبة إدارية وتقنية على حسب حجم اػبطأ وحسب الكرة إذا كانت ضمن اللعب أو خارج
اللعب.
القانون الثالث عشر :الركالت الحرة
تكوف الركالت اغبرة إما مباشرة أو غَت مباشرة ويف اغبالتُت جيب أف تكوف الكرة ثابتة ،ففي حالة الركلة
اغبرة اؼبباشرة فإذا ركلت الركلة داخل الفريق اؼبنافس فإف اؽبدؼ حيتسب ،أما إذا ركلت الكرة داخل مرمى نفس
الفريق تتحسب ركلة ركنية لصاحل الفريق اؼبنافس ،أما يف حالة الركلة اغبرة غَت مباشرة فيحسب اؽبدؼ فقط إذا
ؼبست الكرة العب آخر قبل دخوؽبا اؼبرمى ،فإذا دخلت الكرة مرمى اؼبنافس مباشرة ربتسب ركلة مرمى ،أما إذا
دخلت الكرة مرمى نفس الفريق ربتسب ركلة ركنية.
ويف كال اغبالتُت فإنو تصبح يف اللعب فور ركلها أو ربركها ،وعلى الالعبُت أف يقفوا بصورة إجبارية على اؼبسافة
اؼبقدرة لذلك أي على مسافة  9615ـ من الكرة بالنسبة للفريق اػبصم ،وإذا اقًتب اػبصم من الكرة أقل من
ىذه اؼبسافة فإنو يعاد تنفيذ ىذه الركلة ،وإذا ؼبسها الالعب اؼبنفذ للركلة مرتُت متتاليتُت قبل أف يلمسها العب
آخر فإهنا ربسب ركلة غَت مباشرة لصاحل الفريق اؼبنافس من مكاف حدوث اػبطأ ( .مصطفى ؿبمود كامل،1999 ،
ص.)20

القانون الرابع عشر :ضربة الجزاء.
ربتسب ركلة جزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد األخطاء اليت يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة داخل
منطقة جزائو والكرة يف اؼبلعب ،وديكن تسجيل ىدؼ مباشر من ركلة اعبزاء ،وتقذؼ الكرة يف ضربة جزاء من
اؼبكاف اؼبخصص لذلك ،وديتد الوقت ألخذ ركلة جزاء عند هناية كل شوط من الوقت األصلي أو الوقت اإلضايف.
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جيب أف يتواجد الالعبوف خارج منطقة اعبزاء وخلف نقطة اعبزاء على بعد ال يقل عن 9.15ـ من نقطة اعبزاء،
وجيب أف يكوف آخذ الركلة معروؼ .أما حارس اؼبرمى فيكوف على خط مرماه يف مواجهة آخذ الركلة بُت
القائمُت حىت تركل الكرة.
القانون الخامس عشر :رمية التماس
عندما ذبتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء على األرض أو يف اؽبواء فإهنا ترمى إذل داخل اؼبلعب من
النقطة اليت اجتازت فيها اػبط ويف أي اذباه بواسطة ال عب من الفريق اؼبضاد ألخر ال عب ؼبس الكرة جيب على
الرمي ػبطة رمي الكرة أف يواجو اؼبلعب وأف يكوف جزء من كتلتها قدديو إما على خط التماس أو على األرض
خارج التماس  ،جيب أف يستعمل الرامي كلتا يديو واف يرمي الكرة من خلف وفوؽ رأسو تعترب الكرة يف اللعب
فور دخوؽبا اؼبلعب ولكن ال جيوز للرامي أف يلعب ال كرة مرة ثانية إال بعد أف يلمسها أو يلعبها ال عب آخر ،وال
جيوز تسجيل ىدؼ مباشرة من رمية التماس( .مفىت إبراىيم ؿبمد  ،1998 ،ص.)305

القانون السادس عشر :ركلة المرمى
عندما ذبتاز بكاملها خط اؼبرمى فيها عد اعبزء الواقع بُت قائميت اؼبرمى سواء اؽبواء أو على األرض
ويكوف آخر لعبها أحد ال عيب الفريق اؼبهاجم فإنو يقوـ أحد ال عيب الفريق اؼبدافع يركلها مباشرة يف اللعب إذل
خارج منطقة اعبزاء من نقطة اعبزاء من نقطة داخل نصف منطقة اؼبرمى األقرب للنقطة اليت خرجت منها الفًتة
اػبارجية للملعب  ،فال جيوز أف ديسك حارس اؼبرمى الكرة بيديو من ركلة اؼبرمى بغرض ركلها بعد ذلك يف اؼبلعب
وإذا دل تركل الركلة خارج منطقة اعبزاء أي مباشرة يف اؼبلعب فإنو جيب إعادة الركلة ،ال جيوز أف يلعب الراكل الكرة
مرة ثانية إال بعد أف يلمسها أ ويلعبها آخر ،ال جيوز تسجيل ىدؼ مباشرة من ىذه الركلة ،جيب على العيب
الفريق اؼبضاد لفريق الالعب الذي يلعب ركلة اؼبرمى أف يكونوا خارج منطقة اعبزاء حىت يتم ركل الكرة وتصبح
حىت يتم ركل الكرة وتصبح خارج منطقة اعبزاء( .مفىت إبراىيم ؿبمد  ،1998 ،ص.)306

القانون السابع عشر :الركلة الركنية
عندما ذبتاز الكرة بكاملها خط اؼبرمى فيها عد اعبزاء الواقع بُت قائميت اؼبرمى يف اؽبواء أو على األرض
ويكوف آخر لعبها العب من الفريق اؼبدافع ،فغنو أحد العيب الفريق اؼبهاجم بلعب الركلة الركنية ،أي يوضع الكرة
بكاملها داخل ربع الدائرة ألقرب قائم راية ركنية وأندي جيب عدـ ربريكو مث تركل من ىذا الوضع ،جيوز تسجيل
ىدؼ مباشرة من ىذه الركلة ،جيب على العيب الفريق اؼبضاد لالعب الذي يؤدي الركلة الركنية عدـ االقًتاب
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(زبطي) مسافة أقل من عشر باردات (9615ـ) من الكرة حىت تكوف يف اؼبلعب ،جيب على العب الركلة أف ال
يلعب الركلة مرة ثانية إال بعد أف يلمسها أو يلعبها ال عب آخر ( .علي خليفة العنشري وآخروف ،1987 ،ص.)211

 .9.3طرق اللعب في كرة القدم:
إف لعبة كرة القدـ لعبة صباعية ولذلك فإف صبيع قدرات الالعبُت ومهاراهتم الفنية ذبتمع لتنتهي إذل غرض واحد
وىو اؼبصلحة العامة للفريق ،والبد أف تتناسب طريقة اللعب للفريق مع اللياقة البدنية واؼبستوى الفٍت والكفاءة
الفردية عبميع العيب الفريق.
 طريقة 2-4-4وىي الطريقة اليت نالت هبا الربازيل كأس العادل سنة 1985ـ وجيب على الفريق أف يتمتع بلياقة بدنية عالية
وحسن التصرؼ يف أداء اؼبهارات اؼبختلفة ألف ىذه الطريقة تتطلب التعاوف بُت اؽبجوـ والدفاع ،حبيث يزداد عدد
الالعبُت يف كلتا اغبالتُت (الدفاع واؽبجوـ) وإشراؾ خط الوسط الذي يعمل على ربليل دفاع اػبصم.
 طريقة متوسط الهجوم المتأخر : M.Mويف ىده الطريقة يكوف اعبناحاف ومتوسط اؽبجوـ على خط واحد خلف ساعدي اؽبجوـ اؼبتقدمُت على األماـ،
للهجوـ هبما على قلب ىجوـ اػبصم  ،وجيب على متوسط اؽبجوـ سرعة التمريرات اؼبفاجئة وسرعة اعبناحُت
للهروب من ظهري اػبصم.
 طريقة :3-3-4وسبتاز ىده الطريقة بأهنا طريقة دفاعية وىجومية وتعتمد أساسا على ربرؾ الالعبُت وخاصة العيب خط
الوسط ،ومن اؼبمكن للظهَت أف يشارؾ يف عملية اؽبجوـ على فريق اػبصم وكما أف ىده الطريقة سهلة الدراسة
والتدريب.
 طريقة :4-3-3وىي طريقة دفاعية ىجومية تستعمل للتغلب على طريقة الظهَت الثالث ،وينتشر اللعب هبا يف روسيا وفرنسا،
ويكوف الفريق هبده الطريقة يف حالة ىجوـ شديد عندما تتواجد الكرة مع خط اؽبجوـ أو خط الوسط.
 الطريقة الدفاعية اإليطالية:وىي طريقة دفاعية حبتة وضعها اؼبدرب اإليطارل (ىيلينكو ىَتيرا) بغرض سد اؼبرمى أماـ اؼبهاصبُت -4-1
.3-2
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 -الطريقة الشاملة:

وىي طريقة ىجومية ودفاعية يف نفس الوقت حيث تعتمد على صبع الالعبُت يف اؽبجوـ ويف الدفاع.
 الطريقة الهرمية:ظهرت يف إقبلًتا سنة  1989ـ وقد ظبيت ىرمية ألف تشكل الالعبُت األساسُت يف أرض اؼبلعب يشبو
ىرما قمتو حارس اؼبرمى وقاعدتو خط اؽبجوـ (حارس اؼبرمى ،اثناف دفاع ،ثالثة خط الوسط ،طبسة مهاصبُت).
(حسن أضبد الشافعي ،1998 ،ص.)23
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خالص ـ ـ ـ ـ ـة:
إف تطور كرة القدـ لن تتوقف عند ىذا اغبد سواء من حيث اللعب أو من حيث القوانُت اليت تتحكم
فيها ،فنالحظ تغيَت يف بعض القوانُت ولكنها تتماشى مع اعبيل الذي مت فيو ىذا التغَت .وعموما فإف رياضة كرة
القدـ أصبحت أكثر شعبية يف العادل وىذا ما جعل الدوؿ هتتم أكثر هبا وحىت الشركات العاؼبية أكثر من رياضة
أخرى ويف األخَت نستخلص باف ىذه الرياضة لن يتوقف تطورىا ،ولكنها ستبقى يف تطور مستمر من حيث
طريقة اللعب.
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