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األلرتاس اجلزائرية من منظور سوسيولوجي بني الوالء للنادي والتعلق 
موعة بثقافة ا

2زعبار سليم-1دمحان مصطفى 

ضية  جامعة الشلف1 طالب الدكتوراه، معهد الرتبية البدنية والر
ضية 2 جامعة جبايةأستاذ حماضر "أ" معهد الرتبية البدنية والر

:امللخص
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل الوقوف على أهم اخللفيات واملرامي يف تكوين جمموعات األلرتاس على 
ضي املنتمني إليه وكذا مبدأ التعلق حبركة  املستوى احمللي جبعل على حمك البحث كل من مبدأ الوالء للنادي الر

موعة من أجل فهم أعمق لسوسيولوجيات اجلماعات ال ضية كهوية مستقلة وضبط هذا الفاعل وثقافة ا ر
ضي. املهم يف النسق الر

تباع املنهج الوصفي ذو املقاربة السوسيولوجية من خالل استعمال أسلوب "املقابلة  وألجل ذلك قمنا 
ضي قبل ظهور فكرة  املباشرة" للبحث يف الفرضية األوىل مسلطني الضوء على الظروف العامة للنادي الر

ملشاركة" أداة البحث يف الفرضية الثانية، يف حماولة كشف ا موعة. يف حني قد مثل أسلوب "املالحظة 
حلركة العاملية. وعليه فقد جاءت نتائج البحث موضحة ذلك الوالء  الستار عن السلوكيات املنتهجة وعالقتها 

ضي من جهة، و  لوان النادي الر كذا بوادر العمل اجلاد ألجل تعزيز صور الشديد املزدوج بني التعلق الفاضح 
حب االنتماء املفرط لتقاليد ومبادئ احلركة املنتمني إليها من جهة أخرى.

ضية؛ ثقافة األلرتاسالكلمات األساسية: التحليل السوسيولوجي؛ املناصرة الر

*--------
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Abstract :
We seek through this study to identify the most important targets and
backgrounds in the composition of the altras  groups at the local level to make
the test search all the principle of loyalty to the sports club belonging to it as
well as the principle of attachment to the movement and culture of the group
for a deeper understanding of Sociologiesof  sports groups as the independent
identity. and rest  this important actor in the sports pattern In order to do that
we follow the descriptive approach is sociological approach through the use of
the technique of the interview "direct" to discuss the first hypothesis we light
on the general conditions of the Sports Club before the emergence of the idea
of the group. While such as the method of "note to participate" research tool in
the second hypothesis, in an attempt to reveal the curtain on advocating
behaviors and its relationship to the global movement. Accordingly, the results
of the research explaining that strong loyalty to double between the scandalous
attachment decorated in the sports club on the one hand, as well as signs of
serious work to promote images of love excessive affiliation of the traditions
and the movement's principles belonging to them on the other way.

Keywords: Sociological Analysis; advocacy sports, altras culture
*--------

Résumé :
Nous cherchons par cette étude à identifier les cibles(objectifs) les plus
importantes et des contextes(formations) dans la composition des groupes
ultras au niveau local pour faire la recherche de test tout le principe de fidélité
au club sportif y appartenant aussi bien que le principe d'attachement au
mouvement et la culture du groupe pour une compréhension plus profonde des
Sociologies de groupes sportifs .
Pour le faire nous suivons l'approche descriptive basé sur l'approche
sociologique à l'aide de la technique de « l'entretien (interview) » pour la
première hypothèse que nous éclairons sur les conditions générales du Club
Sportif avant l'apparition de l'idée du groupe. Tandis que « l’observation
participante » est utilisée  comme l'outil de recherche dans la deuxième
hypothèse, En conséquence, les résultats de la recherche expliquant que la
fidélité forte et doubler entre l'attachement scandaleux au couleurs du club
sportif d'une part, et aussi l'amour extra ordinaire du mouvement ultra
appartenant à eux dans l'autre part.

Mots clés : analyse sociologique; supporterisme sportive ; culture ultra.



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

يةجملة علم
حمكمةسداسية

148

مقدمة:
ضة األقدم واألكثر شعبة يف -يعين االنتقال من املناصرة الكالسيكية إىل املناصرة املنظمة يف كرة القدم  "الر

) لدى كثري من الباحثني و املنظرين، أنه ذلك االنتقال من واقع 45، ص2004(رمعون حممد،- العامل"
ملتناسقة واملسطرة وفق ما يعرف بثقافة األلرتاس. هذه املناصرة العفوية و الفردية إىل واقع املناصرة اجلماعية ا

ضي الظاهرة اليت أصبحت إحدى أجنع السبل يف نقل خمتلف املقومات الثقافية واالجتماعية عرب الفضاء الر
)D. Bodin et al, 2008, p 164.(  ا اليت أضفت على عامل املناصرة يف أين برزت للعيان مبستجدا

موعة الواحدة لتمثل حركة كرة القدم بوادر الت ميز والتألق القائمني على مبدئية توحيد النشاط بني أفراد ا
D. Bodin et al, 2008, pاجتماعية مفادها العمل اجلماعي الذي عرف بديناميكية نشاطه(

تمعات بفعل العناية اإلعالمية اليت164 أسهمت )، إذ ازداد مفهومه تطورا وتفتحا بعد انتشاره يف خمتلف ا
ذا الشكل ميكن أن A.Ehrenberg, 1991, p 27يف انتشاره متأثرة بقوة نشاطاته و وفعاليته( ). و

موعة، ما يستوجب  ضي وسيلة هامة لتفعيل مواقف وحدة الكيان االجتماعي بني أفراد ا يصبح الفريق الر
Bertrand.fدقة التمعن يف خصوصيات الروابط االجتماعية اليت متيزها( et al, 2006, p 18(.

اإلشكال :
أصبحت ظاهرة األلرتاس عرب العامل تعبري عن ذلك التباين الثقايف واالجتماعي الذي جاءت لتفصح عنه 
ضي الواحد على أكثر من جمموعة  تمع احملتضن هلا، وذلك ما يربره احتواء الفريق الر هذه احلركة داخل ا

ا واحدة لأللرتاس رغم وحدة جوهرها ا وخصوصيا ضي)، فتفصح كل منها عن مقوما (نصرة الفريق الر
ا وحقيقة وجودها( لتعرب عن رغبتها الواضحة يف إعالء كيا ,D.Cano, 2010فتختلف أحيا

p ) ، وقد يتجلى ذلك أكثر كلما ظهر للعيان صراعها حول أحقية الظهور اللذان تسعى إىل الظفر .130
فعها غالبا إىل انتهاج خمتلف سلوكيات التعصب يف حالة النتائج السلبية للفريق، فيكونون ما كل منها، ما يد

ت اليت ميكن أن متس بكيان ومشوار  ضي يف مشكالت الغرامات املالية والعقو سببا يف إخضاعه الر أحيا
د )، وهي السمة اليت ضلت موضوعا أساسيا لدى عديN. Hourcad, 2002, p 84هذا األخري(

الباحثني واملفكرين يف هذا املوضوع. يف حني تشري عديد الدراسات إىل أن األلرتاس ثقافة قائمة على مبدأ 
نصرة الفريق وإبداء بوادر التعلق الفاضح به، حيث تسعى إىل انتهاج خمتلف االسرتاتيجيات مهما استعصت 

لنفس ألجله(شروطها وأساليبها لغرض مساندته، حىت عرفت بوالئها الشديد للفريق وذلك لدرجة التضحية 
(L.Sebastien, 2006, p27p األلرتاس الذين سقطوا نصرة لفريقهم وهو ما تفسره عشرات ضحا
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). وبني هذا املد واجلزر ولد 17،  ص2012وحفاظا على مبادئه ومقوماته (حمسن عوض وممدوح سامل،
إلجابة عن اإلشكال التايل: ما هي خلفيات  تكوين جمموعات األلرتاس؟االهتمام 

األسئلة الفرعية: -
ضي؟ هل تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري عن قيم الوالء للنادي الر

هل تكوين جمموعة األلرتاس تربير ملوقف التعلق بثقافة األلرتاس؟
 :الفرضيات

الفرضية العامة:-
ضي، وإعالء ملبدأ التعلق بثقافة احلركة.تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري عن قيم الوالء للناد ي الر

الفرضيات اجلزئية: -
ضي. تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري عن قيم الوالء للنادي الر

تكوين جمموعة األلرتاس تربير ملوقف التعلق بثقافة األلرتاس.
:األهداف

حتديد هوية أفراد لأللرتاس.
اس كيان املناصر اجلزائري.إدراك خلفيات ولوج ثقافة األلرت 

ضبط مجلة املفاهيم املتعلقة بثقافة األلرتاس.
:املصطلحات الواردة يف البحث

هو فحص شامل للوقائع االجتماعية املعقدة للتمييز بني أجزائها املختلفة وحتديد التحليل السوسيولوجي: -
لكل، مم ينتج عنه وصف منه آلخر وعالقة كل جزء  جي للعالقات االجتماعية مع بعضها عالقة كل جزء 

)..381ص ،9919مصلح الصاحل،البعض وفقا للتصنيف الشكلي واملوضوعي(
ضيني: - ضية معينة هماملشجعني الر جمموعة من األفراد هلم اجتاه نفسي حنو العب أو فريق أو هيئة ر

ذه لنسبة هلم، وقد يكونوا أعضاء  الفرق أو غري أعضاء فيها. (حممد ينتمون إليها ويشكل مركز اهتمام 
.)188ص ، 1998حسن عالوي، 

تعين "األلرتاس" الرغبة يف دفع املناصرة إىل ذروة الفعالية والتأثري، و هي اسرتاتيجيات ينتهجها األلرتاس:-
موعات يف البحث عن خلق السبل الكفيلة بتحقيق اكرب فرجة ممكنة، يف حماولة دعم الفريق  أفراد هذه ا
موعة واملميز  ضي املوالية له مبختلف السلوكيات اجلماعية املميزة يف طابع الفولكلوري املوحد ألفراد ا الر

ا ومنطها.( ,B. Fincoeur et alلكيا 2006,  p18(.
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:ة الدراسات املشا
"dolphin cano":  (2001)دراسة للباحث- 
"la passion du footballبعنوان

هذه الدراسة حول مسألة حتديد اهلوية اجلماعية من خالل دراسة حالة مجاعة األلرتاس  املوالية قامت
". اليت متثل إحدى  جمموعات االلرتاس commando ultraاملسماة "جمموعة املغاوير" "لفريق مارسيليا

لتطرق  ريخ التأسيس و قوة االنتماء اجلماهريي، و ذلك  إىل خمتلف جوانب السبع و أوهلا من حيث 
ا وعليه  ت سلوكيا لدراسة عل سبيل املالحظة مبعايشة جمر ذا قد قام الباحث  حتركات هذه اجلماعة، و 
موعة تتميز جبملة من اخلصوصيات أمهها: ترسيخ قيم السلم و حماربة العنصرية  فوفق الباحث فإن هذه ا

موعة، و كذا التضامن امللحو  ظ بني أفرادها املشبع بكثري من احلماس والفعالية. و هلذا فقد وااللتزام  بنظام ا
ا على العنف الشفهي D.Cano,2001)..(تقتصر دواعي ذلك 

I.Bernach et Assollant"(2007)"للباحثنيدراسة - ;:
تقوم هذه "stratégies de gestion identitaire et supporterisme ultraبعنوان "

راجعة نقدية ملنظور اهلوية االجتماعية ملناصرة األلرتاس مبختلف الدراسات والبحوث الساعية يف الدراسة على م
ت األوروبية يف ذات  ال مبجتمعات مشال القارة األمريكية، وذلك طبقا ملا تنص عليه نتائج النظر هذا ا

، حيث ترتكز هذه الدراسة  على حيثيات اهلوية الثقافية و السياق مبقارنتها مع ذات احلركة يف مشال أورو
ا، وحماولة حتديدها وفقا للسلوك الناجم عن نشاط  االجتماعية اليت يسعى أفراد األلرتاس إىل بنائها والتمثل 
احلركة، فريمي الباحث من خالل ذلك إىل أن األلرتاس ثقافة متأصلة جبذور اجتماعية وليست بثقافة جديدة 

رخيي متعلقني بكيان اإلنسان يف بيئته، مكتسبة، أي أن هوية املناصر  ا مستنبطة من أصل اجتماعي و
. كما يشيد الباحث بدور العوامل  ولذلك فإن ثقافة األلرتاس قد ختتلف من جمتمع ألخر شكال ومضمو

لتايل فالفرد ال ميتلك أية حرية يف اختياره التارخيية واجلغرافية وعالقتها بتحديد انتماء األفراد و اجلماعات، و
.(I. Bernache et Assolant, 2007)للمجموعة، فهو ينساق بشعوره إىل ما يكنه صدره.

:"G. A. Pilz،""2010"للباحثدراسة - 
Bonne pratiques de gestions des nouveaux développements":بعنوان

dans le comportement des supporters املنظور العام متحورت هذه الدراسة حول "«
لثقافة األلرتاس كظاهرة اجتماعية يف القارة األوروبية، واليت جاءت حتت هدف ملتقى دويل حول األلرتاس سنة 

جبامعة "هانوفر"، حيث اشتملت على جمموعة من احملاور اليت اشرتكت فيها مجلة هذه احلركات بذات 2010
ذه الثقافة عرب جمت لتطرق إىل كل من نقاط االختالف والتشابه بني خمتلف القارة، اهلادفة إىل التعريف  ا  معا
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ذا الكيان،   موعات املكونة لكيان األلرتاس بكل جمتمع، حيث افتتحت هذه الدراسة مباهية اهلوية املنوطة  ا
ل كما يويل الباحث اهتمامه بتنظيم حركة األلرتاس من خالل معرفة القواعد اليت حتكمها وسلطة أعضائها، وك

ثري هذه الثقافة  ما يتعلق بنشاطها بداخل املالعب وخارجها (حتضريا وأداء). كما يتضمن البحث أيضا واقع 
تمع. لتخلص  يف الرابطات والفيدراليات لتفعيل خمتلف القوانني أو إلغائها، إضافة إىل نفوذ هذه احلركة يف ا

فعا ل املناصرة ذات طابع األلرتاس وحماولة مقارنتها هذه الدراسة إىل عرض حقيقة بعض املشاكل املتعلقة 
.)G.A.pilz,2010بظاهرة "اهلليقنز". (

 :منهجية البحث واالجراءات امليدانية
يصالنا إىل مجلة املنهج املتبع:- مت االعتماد يف هذه الدراسة على "املنهج الوصفي التحليلي" كونه جدير 

بحث) يف مثل هذه املواضيع، إذ مت حتليل النتائج احملصلة وفق مقاربة احلقائق امليدانية عن املبحوث (عينة ال
عتبارها قائمة على وصف لظاهرة اجتماعية  بعد مجع املعطيات الكيفية عن أفراد عينة البحث  سوسيولوجية، 
ستخالص مجلة االستنتاجات يف شكل مؤشرات أمجعت عليها آراء املستجوبني يف الشطر األول من الدراسة 

كما قد قمنا يف الشطر الثاين .عينة البحث، وفقا لطريقة حتليل املضمون (احملتوى) من خالل "وحدة املعىن"
منها مبعاجلة النتائج احملصلة يف شبكة املالحظة معاجلة مزجت بني الكم والكيف إذ اقتصر األول على إحصاء 

معاجلتها معاجلة كيفية وفقا ملا نصت عليه عدد تكرار مالمح املؤشرات لغرض حتديد وجودها من عدمه ، ليتم
ال. أهم البحوث الساعية يف ذات ا

ختاذ جمتمع البحث وعينته:- تمع اجلزائري، قمنا  مبا أن الدراسة تتمحور حول واقع مسألة األلرتاس يف ا
جمموعة ألرتاس " ذا اختذ بولينا" polinaجمموعات األلرتاس به موضوعا للبحث فمثلت جمتمعا له، و

لبطولة الوطنية احملرتفة لكرة القدم عينة للبحث يف هذه الظاهرة، إذ  التابعة إىل فريق "أومليب الشلف" الناشط 
موعة ما يفوق الستون  سنة، إذ خصينا 26و25فردا، متوسط أعمارهم يرتاوح مابني “ 70”حتوي هذه ا

أفراد، وعليه مت اختيار عينة 07موعة الذين بلغ عددهم استجوابنا مبقابلة كل العناصر املكونة  لنواة ا
البحث يف اجلزء األول من الدراسة بطريقة مقصودة، يف حني اتسع نطاقها (عينة البحث) يف اجلزء الثاين منها 

موعة هلدف معاينة سلوك األلرتاس يف فعلها اجلماعي.  ليشمل كل منخرطي ا
ستعمال "املقابلة املباشرة " كأداة جلمع املعلومات عن يف اجلزء األولأدوات الدراسة:- من الدراسة، قمنا 

عتبارهم املسئولني عن تفعيل  موعة (املعروفني بنواة األلرتاس)،  ا أهم أفراد ا املبحوث واليت قد خصينا 
ألجل ذلك إىل بناء مجلة من األسئلة املفتوحة القائمة أس ا، إذ عمد اسا على معرفة نشاطها وسلوكيا

موعة وكذا خصوصيات أفرادها قبل ظهورها. يف حني قد جاء اجلزء الثاين منها قائم  ظروف ودوافع نشأة ا
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أساسا على البحث يف اخلصائص البنائية والوظيفية هلا من خالل بناء "شبكة املالحظة" ملعاينة سلوك عينة 
ضية يف خمتلف املشاركات بداخل  ملالعب الر ر وخارجهاالبحث  .الد

:عرض النتائج
عرض نتائج الفرضية األوىل (حتليل حمتوى املقابلة املفتوحة املباشرة ):- 1

ضي بعد  لنادي الر يف إطار اختبار صحة الفرضية األوىل القائمة حول مسألة عالقة جمموعة األلرتاس 
الستناد على أن سجلت انفصاهلا عن خمتلف فئات اجلماهري األخرى، فإن أهم  ما جاءت به نتائج البحث 

ال ما يلي: مجلة الدراسات القائمة يف هذا ا
ألوان األلرتاس مستوحاة من ألوان النادي:- 1- 1
ضية حتليل:- أ) ا عادة ما تتخذ ألوان األندية الر موعات  من املعهود جدا يف ثقافة األلرتاس أن تنظيم ا

لالئح ا، خاصة املنضوية حتتها ألوا ا يف تفعيل نشاطا ا، بل وكل ما جيوب بوسائلها ومستخدما ا ورا ا
ا من النادي، ووفقا لذات املنطق  موعة واملقتبسة ألوا ا املختلفة احلاملة لتسمية ا إذا ما تعلق األمر مبنتجا

موعات الشبانية لألنصار اليت ي نطبق عليها القول يف ذات فإن جمموعة ألرتاس "بولينا" واحدة من تلك ا
ا اهتماما بليغا للونني األمحر واألبيض يف خمتلف مواقف احلديث ومواضعه،  املسألة، إذ تويل عناصر األلرتاس 
إذ يعترب هذين اللونني إحدى اإلسرتاتيجيات األساسية اليت ينبغي على عناصر األلرتاس أن تدافع عنها وتعمل 

موعة قبيل ظهورها وبروزها ككيان جديد ألجلها، فهي بذلك من بني أهم ا لركائز واألسس اليت بنيت عليها ا
لشعاراته ورموزه السيما الرئيسيني منها (أي الرمز  ازدان به عامل املدرجات الذي جعل من ألوان النادي ألوا

والشعار). 
موعة إىل النادي الر مناقشة:- ب) النتماء ال تقتصر إشكالية االنتماء على انتماء ا ضي أو ما يعرف 

ضي فحسب، إمنا األمر قد يتجاوز ذلك إىل أبعد منه، فمجموعات األلرتاس كما عهدت عليها يف جوهر  الر
ت هلا، بل وكل ما يتعلق بتفعيل  ا تتخذ من ألوان أنديتها أعالما ورا ا،  نشاطها وعلى اختالف جمتمعا

ا، إذ تنتقل الفكرة من ضي إىل انتماء اجتماعي ميكن أن تتجلى مظاهره يف وحدة نشاطها ومنتجا انتماء ر
موعة الواحدة، إذ أن "ألوان كل جمموعة ألرتاس املتكررة على الالئحات  الكيان أو اشرتاك اهلوية بني أفراد ا

ا واملعدات املستخدمة لدعم أنديتها واليت تظهر على مالبسهم هي غالبا ما متثل بوادر الوالء اليت  يتميز 
رتداء مالبس  ما يكتفي بعضهم  م، وأحيا أعضاء األلرتاس ملناطقهم األصلية، أنديتهم، أراضيهم، وأوطا

). وعلى هذا األساس فإن .G.A. Pilz et al, 2010, p 08فضفاضة ال حتوي سوى هذه األلوان"(
لأللرتاس هي إحدى مظاهر التعبري ع موعات مسألة اختاذ ألوان النادي ألوا ن الوالء الذي تكنه هذه ا

ضية  ا انطالقا من مشاهد املناصرة ومظاهرها، إذ "تساعد األحداث الر ألنديتها، ومن مثة إىل جمتمعا
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ويته مع فريقه  ملشاركة فيها،... و أثناء املنافسة يعبأ شعور الفرد  تمع و النتماء إىل ا املختلفة على الشعور 
ديه ا ضية"القومي أو  النتماء هو جوهر املشاهدة الر ( حممد .حملبب مهما كانت الظروف، فهذا الشعور 
). 71، ص2000يوسف حجاج، 

جئنا من أجل إخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية:- 2- 1
ا يف كد نتائج االستطالع على آراء املستجوبني يف معاجلتنا هلذا املوضوع بتوافق الرؤى وتوحدهحتليل:- أ)

رة هذا البعد اهلام الذي حضي ببالغ العناية واألمهية من قبلها، رغم عدم إصرار الباحث يف توجيه  إ
ذا فإن احلديث عن الظروف السيئة اليت كان يتخبط فيها  االستفسارات املباشرة يف هذه املسألة حتديدا. و

ن هذا الواقع الصعب الذي م س كيان النادي هو احلافز الرئيسي الذي النادي قبل جميء هذه احلركة يوحي 
ه نرجعوا املناصرين للملعب بعدما ختالو عليه... هذا هو  le butعجل يف ظهور هذه الثقافة [...قدر

تمع  لدور اجلاد  موعة قد أبدوا اهتمامهم اجللي  نتاعنا يل جينا  على جالو...]. ومنه فإن مؤسسو ا
ت ميثل جانبا مهما من املسؤولية امللقاة على عاتقه يف وجوب إخراج النادي األنصار بصفة عامة الذي 

ضي من مثل هذه الظروف. الر
لعل أهم ما يدعو للتبصر يف هذه املسألة حتديدا، هو زمن التفكري يف تكوين مثل هذه مناقشة:-ب)

ا ظروف النادي ووضعيته  يف املنافسة، إذ تشري  موعات، واليت يقصد  ت إىل الظروف اليت ا مجلة اإلجا
ضي على التخبط يف تدين مستواه وقلة طموحه يف توجيه أهدافه، ما جيعله كغريه من  ديهم الر أجربت   
ضية يف أمس احلاجة إىل وقوف أنصاره إىل جنبه ملآزر ته، وهو ما مل يغفل عنه هؤالء يف  النوادي والفرق الر

قي الفئات األخرى من األنصار كما هو معهود على مثل هذه األندية اليت احلني الذي قد يبتعد عن متابعته
خرها يف ترتيب املنافسة، خاصة خارج ملعبها. وعليه فإن  تفقد مناصريها بفعل تراجع مستواها وتسجيل 

ادي إرادة هذه الفئة من مجهور املدرجات يف ذلك إن دل على شيء فإمنا يدالن على طابع الوالء أللوان الن
الذي مييزهم كفئة خاصة من املشجعني حىت من دون امتثاهلم حلركة األلرتاس، ويعين ذلك أن هذا الواقع ليس 
بواقع مكتسب جراء هذه احلركة. إذ يشري الباحثني "حمسن عوض وممدوح سامل" يف ذات الصدد إىل أن "ثقافة 

ص جتاه احلياة ".( ممدوح سامل وحمسن األلرتاس ليست مبجرد الطابع اجلديد للمناصرة إمنا هي موقف خا
"أن أصحاب هذه احلركة يرغبون يف رؤية عامل كرة F.Bertrandويعزز ذلك . .)36، ص 2012عوض،

حتاد مجيع أبنائها".( F.Bertrand, 2006, 161القدم يعمل كأسرة واحدة حديثة املقاييس واألبعاد 
ا مناصرو األلرتاس، فوفق ). ولعل ذلك ما يؤكد على روح املسؤولية يف الدف اع عن ألوان النادي اليت يتميز 

I.Bernache)"فإن "جمموعات األلرتاس تعمل على تقدمي الدعم غري املشروط هلا.I.Bernache et
Assolant, 2007, p58 .(
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رغبتنا يف تنظيم املدرجات واحدة من أهم املساعي اليت جئنا ألجلها: - 3- 1
مجاعهم على أمهية هذا املؤشر، فنال كثريا ما حتليل:- أ) أبدى أفراد عينة البحث اهتمامهم البليغ واجلاد 

قي املؤشرات األخرى، فاتضحت معامل العناية به  رزا للعيان جليا على غرار  حضه من االهتمام ما جعله 
ماهري فوق لدى كل املستجوبني وبدون استثناء، حيث راح كل منهم يفصح عن اسرتاتيجيات تنظيم اجل

ذا  ا أن تكون سفريا حقيقيا لواقع املناصرة  املدرجات يف حماولة إعطاء هذه األخرية صورة مجالية ما من شأ
الفريق، سعيا منهم يف البحث عن أحسن السبل وأجنعها يف متثيله وإعالء مسعته ومسعة املناصر على حد سواء، 

ت واضحا جبل أقطار املعمورة يف هذا عالوة على ضرورة املواكبة واملسايرة لديناميكية التقدم والتطور الذي 
نصاره، [ ال، مشريين إىل عالقة التكامل اليت جتمع الفريق  ع أي فريق هم lessupportersا

الوقود نتاعو ... وكل ما يكونوا واقفني معاه ومدعمينو كل ما هو كان مليح وقوي]. 
سجلة عن عينة البحث يف احلديث عن الطموح املعلن عنه يف مسألة تنظيم توضح النتائج املمناقشة:- ب)

" منذ بداية مشوارها وكإسرتاتيجية Polinaاملدرجات كهدف مّثل إحدى أهداف جمموعة ألرتاس "بولينا
ديها من خالل تنظيم أنصاره فوق املدرجات، وكذا جبلب أكرب عدد ممكن منهم السيما خبارج  لدعم 

موعة تزامن وظروف كان ال حيسد عليها هذا النادي. وإذا ما قورنت قواعده، خاص ريخ نشأة هذه ا ة وأن 
هذه النتائج ومعطيات أهم البحوث يف ذات الشأن، فإن بعضها يشري إىل أن األلرتاس تسعى يف تربير واقع 

مللعب ليمثل كال متكامال ه لنادي إىل منطق تنظيم املدرجات احمليطة  دفه الرفع من مسعة الفريق، عالقتها 
(حلسن "إذ مل يعرف جمتمع األنصار مصطلح "الالعب الثاين عشر" إال بولوج ثقافة األلرتاس هذه الفضاءات"

). "فأصبحت بذلك مؤسسة حقيقية لدعم أكرب األندية يف كرة 61ص، 2015تقروت، 
واقع املالعب وما ). ولعل ذلك ما أمكن من جعل.F.Bertrand, et al, 2006, p125القدم"(

ا تشق طريقها حنو التغيري والتجديد، إذ تتفق مجلة هذه البحوث يف ذات النسق إىل أن هذه األماكن  حييط 
بصفة خاصة، أصبحت تكتسب واقعا مغايرا من حيث السلوك، كما من حيث الشكل العام للمدرجات اليت 

لعامل، واليت يعود هلا الفضل يف إكساب كرة القدم مل تعرف ذلك إال بعد ظهور هذه اجلماعات الشبانية عرب ا
تت حتظى به ,A.Ehrenberg(بشكلها األوسع تلك الكثافة الشعبية واالهتمام اجلماهريي اليت 

1980, p28. ا ). فضال عن السلوكيات املتجددة واألساليب املستحدثة يف أشكال التشجيع اليت يعرف 
). وهو الدور اهلام الذي تلعبه ذات احلركة يف خلق اجلو .N. Williams, 2005, p162األلرتاس(

ضية فضاًء للمناصرة فقط، بعد أن حولت  املناسب من احلماس حىت "جعلت من مدرجات املالعب الر
ا من فعل املشاهدة إىل فعل املناصرة"( ). N. Hourcade et al, 2010, p 21اجلماهري 
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العمل ألجل ألوان النادي يف السراء والضراء:4- 1
ما مالزمة أللسنة املستجوبني يف شىت مواضع احلديث حتليل:- أ) بدت عباريت السراء والضراء أو مرادفا

مجاع على أن نصرة الفريق لديهم ال تقتصر معانيها على  على اختالف مواضيعه وأبعاده. إذ أشارت و
بحث عن الفرجة وبوادر التحدي اليت تضمنها املشاركة اإلجيابية يف مشواره، أمنا هي وجوب متابعة نتائجه يف ال

حب النادي يعين pour moiأيضا سبيل ملساندته والوقوف إىل جنبه حني استحالة توفيقه يف ذلك. [
ر يف نتاعك يف كل الضروف واألماكن ... يف الشدة والرخاء وبال ما حتس بلي راك ديclubأنك تدافع عن 

بليزير وال كاش واحد راهو فارض عليك]. فضال عن ذلك، تشري أراء عينة البحث إىل أن جمموعة ألرتاس 
مللعب إىل توعية األنصار للحد أو جتاوز التصرفات السلبية اليت  "بولينا" بصفة عامة تسعى يف أهم نشاطها 

ت وجتربه على االمت لنادي يف دوامة العقو ا أن توقع  ثال ملا يعيق مساره الصحيح.من شأ
ق ونتائج مجلة الدراسات مناقشة:-ب) أسفرت نتائج البحث املسجلة يف هذا النسق عن توافق وطيد الو

يف هذه الظاهرة وحتديدا يف ذات املسألة، إذ ترمي يف جمملها وعلى اختالف جمتمعات البحوث ومناطقها إىل 
الدعم والسند للكيان التابعة إليه يف خمتلف الظروف على حلوها أن األلرتاس ثقافة قائمة على مبدأ تقدمي 

ومرها. حيث ال تؤمن هذه الثقافة بفرضية املستثنيات من األمور اليت ميكن أن تعيق نشاطها أو تعطله عن 
حلضور إىل أنديتها والتنقل  توفري هذا الدعم أو التقلل منه، يف الوقت الذي تعرف فيه  جمموعات األلرتاس 

م األسبوع يف التحضري للمقابالت الذي تتميز به حركة م عها أينما حلت، فضال عن العمل املتواصل طيلة أ
قي حركات املناصرة األخرى( ). السيما ما يتعلق .G. A. pirlz et al, 2010, p14األلرتاس عن 

والتفاين، فعلى العكس من مبسألة توفري الدعم املادي الذي يتطلب من أعضاء كل جمموعة املزيد من التضحية
نوادي ومجعيات األنصار اليت ال تعيش دعم أنديتها إال يف زمن املنافسة (يف فرصة املباراة)، فإن األلرتاس 
يعيشون التحضري للمنافسة كما يعيشها الالعبون أو مسريو النادي، وعليه فإن "األلرتاس ظاهرة يُعرف أهلها 

يلة التسعني دقيقة من عمر املباراة وكيفما كانت النتيجة"( حممد مجال بعدم التوقف عن التشجيع والغناء ط
لوان النادي والعمل ألجله يف خمتلف الظروف 53، ص2012بشري، ). وعلى هذا النحو فإن صفة االلتزام 

دان، ضلت متثل أمرا يقينيا لدى مجلة الباحثني والساعني يف هذا املي-كما ورد عن عينة حبثنا هذه-واألحوال 
خاصة حني يسلط الضوء على نشاطهم يف حماوالت تقدمي الدعم ألنديتهم. إذ يرى 

م يولون اهتمامهم بنوعية الفرجة واجلو P.Bartolucciالباحث" " أن األلرتاس "ثقافة عهد على أتباعها 
عية املقابلة (املباراة) املناسبني، واهلادفني إىل حتريك ميكانيزمات األداء اجليد والفعال أكثر من اهتمامهم بنو 

). P.Bartolucci, 201, p121ومستواها"(
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عرض نتائج الفرضية الثانية: (حتليل نتائج شبكة املالحظة):- 2
ميكن تلخيص مجلة النتائج اإلحصائية (الكمية) احملصلة للمالحظات التسعة عن سلوك عينة البحث 

A»ذ تشري إ، وفقا للمؤشرات املتضمنة يف شبكة املالحظة يف اجلدول إىل وجود املؤشر (حبيث يكفي «
»ظهوره مرة واحدة يف املالحظة الواحدة)، وتشري B إىل عدم وجود املؤشر إطالقا.«

اجلدول "أ" يوضح النتائج اإلحصائية اإلمجالية احملصلة يف شبكة املالحظة.
املالحظ

ة

املؤشر

الناتج العام9م8م7م6م5م4م3م2م1م

ABABABABABABABABAB∑
A

∑
B

املظاهر 
املوحدة

*********0900

استعما
ل 

األلعاب 
النارية

*********0801

الضغط 
على 

الطاقم 
اإلداري

*********0702

الضغط 
على 
الالعب
ين 

والطاقم 
الفين

*********0603

املظاهر املوحدة (اللباس، الكلمة، احلركة...)2-1
ا ثقافة األلرتاس اهتمامها واعتنائها بوحدة املظهر والسلوك بني أفراد نظرا لألمهية القصوى اليت َختص 

ا، املتنوعة بني  وحدة الكلمة واللباس واحلركة وغريها من خمتلف  موعة الواحدة  ا، ا املظاهر املوحدة لكيا
ا أن تبدي للخارجني عنها ما أمكن من مربرات التكتل والتالحم لغرض إظهار وتفعيل صفة  واليت من شأ
القوة يف فرض وجودها من خالل سعيها إىل االمتثال لوحدة الصف واشرتاك املبادئ واملرامي، "إذ يتميز 

عتبارها موعة  لرتكيز على روح ا كيان واحد ال يتجزأ، ومن مثة تغيب أي نزاعات أو تطلعات األلرتاس 
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). 05ص،2012، حممود عبده عليفردية، فقيمة عضو األلرتاس مبا يقدمه للمجموعة من جهد وعطاء"(
موعة  ا أعضاء ا حيث "تعتقد جمموعات األلرتاس عرب العامل بوجود ما يسمى بروح األلرتاس وهي روح يولد 

ا،  ا تلك الروح املقدامة واملثابرة اليت ال يتم إجنازها إال إذا انصهرت أرواح أفراد وال يكتسبو ا  ويصفو
ديها"( أمرية صابر حممود أمحد،  موعة يف كيان واحد حتت علم  ). وعليه فإن مربرات 25، ص2013ا

املتجلية من خالل قوة االنتماء الثقايف واالجتماعي اليت تتجسد على هامش املمارسة ملعطيات املناصرة 
تت متثل إحدى املالمح الرئيسية اليت تسعى من خالهلا جمموعة  موعة الواحدة  الروابط اليت جتمع أفراد ا
األلرتاس حمل الدراسة (ألرتاس بولينا) يف تعبريها عن صور االلتزام العميق مببادئ وألوان النادي املمثل الشرعي 

ذه امل نافسة. إذ أن الصداقة املتبادلة املعربة عن قوة الروابط اليت جتمع أفراد جمموعة للمجتمع احمللي لديهم 
لفريق بدافع من عاطفة ال لزوم هلا، أين  ا، ومن مثة فهي تعلق حتمي  األلرتاس هي حب لفلسفة احلركة وكيا

,Ch.Bromberger, 2005(يستوجب على كل فرد أن يويل اعتباره وانتباهه إىل عالقته مع اآلخرين
p21.(

استعمال األلعاب النارية:2- 2
يشكل االستعمال املفرط لأللعاب النارية والشماريخ أحد أبرز األساليب املشرتكة اليت توليها ثقافة 
ا وأنديتها وافر العناية واالهتمام يف تفعيل  ا الشبانية املتباينة واملستقلة بتباين جمتمعا األلرتاس عرب جمموعا

عتبار أن مثل هذه الوسائل كفيلة بدفع نشاط األلرتاس إىل أمسى نشاطه لتنظيم والفعالية،  ا املعروف 
درجات التأثري والقوة املعرب عنهما من خالل إدراج ما أمكن من سلوكيات التميز واالستقاللية الفكرية واملبدئية 

قي أطياف اجلماهري األخرى، وقد يعود أصل هذا االستعمال اجل اد لأللعاب النارية بصفة عامة إىل عن 
الشرقية املعروفة بدرجة التعصب املرتفعة يف أوساط مجاهري كرة القدم بصفة  ريخ احلركة مبجتمعات دول أورو
ا  عامة وشباب األلرتاس كجزء منه بصفة أكثر دقة وأعلى درجة، ليصبح على إثرها إشعال األلعاب النارية 

ضية، وهو النموذج أمر حمظور لدى السلطات  األمنية الساهرة على حفظ النظام واألمن بداخل املالعب الر
ا  ضية اليت حتوي مدرجا لتأكيد خطرا حىت على الفرق الر السائد على املستوى احمللي، وهو ما قد يصبح 

ا أن تعيق امل ت اإلدارية اليت من شأ سار الصحيح هذه األلعاب بدليل إخضاعها لالمتثال لدوامة العقو
للنادي الطامح إىل حتقيق تطلعاته وأهدافه، وهو ما يتناىف وتصرحيات أعضاء عينة البحث، إذ يرفض هؤالء أن 
يكون استعماهلم لألدوات والوسائل النارية سبيل لتفعيل العنف أو التطرف أو ما يشبه ذلك من السلوكيات 

ضية ا ملسببة غالبا يف إجبار النادي على حتمل أعباء هذه املؤدية إىل إحداث الفوضى بداخل املالعب الر
اورين هلم  التصرفات، مشريين إىل ضرورة عدم رميها إىل ميدان امللعب أو توجيهها حنو أنصار الفريق املنافس ا
موعة أثناء مزاولة نشاطها الذي يرتجم  يف املدرجات، وهو ما يتأكد أكثر من خالل مالحظتنا لسلوك ا
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الستعمال السليب لأللعاب النارية ،إذ مل نسجل من خالل وبصدق االب تعاد التام ألصحابه عن االهتمام 
سائر املالحظات امليدانية أي حماولة لرميها، ليبقى بذلك تداوهلا مقتصر على مكان تواجدهم. وعليه ميكن 

الستعمال املر  اقب والشرعي (املضبوط) اإلشارة إىل أن  "معظم جمموعات االلرتاس أصبحت تعري التزامها 
موعات يف الدول  للوسائل النارية عوض خضوعها للمنع النهائي هلذا االستعمال[...] إذ تسعى بعض هذه ا

ستعمال بعض -السيما يف آملانيا-األوروبية إىل خلق سبل التفاهم مع قوات حفظ األمن إىل السماح هلم 
G.A. Pilz et al, 2010, pص السالمة العامة"(أنواع األلعاب النارية وفق شروط معلومة خبصو 

م يولون P.Bartolucci). كما يؤكد الباحث"19 " من جهته أن األلرتاس ثقافة عهد على أتباعها 
,P. Bartolucciاهتمامهم بنوعية الفرجة واجلو املناسبني أكثر من اهتمامهم بنوعية املقابلة ومستواها(

2012, p121ديد ). إذ أن "استعمال للتعبري عن عنف أو  األلعاب النارية يف ثقافة األلرتاس ليس أسلو
لنسبة ألتباعها فهو مظهر من مظاهر التجديد النمطي للمناصرة مثله  لفوضى أو خروج عن الطاعة، ولكن 

ليف الغناء واللوحات الفنية الورقية وغريها، فالفارق بينهم هو أن األول أقوى جلبا لألنظ رة مثل  ار وأكثر إ
).L. Lestrelin, 2015, p 18لألحاسيس واالنفعاالت(

الضغط على الطاقم اإلداري:3- 2
ضية يف  كثريا ما تعرف حركات األلرتاس عرب العامل مبواقفها املناهضة السرتاتيجيات مسئولو األندية الر

ا، وذلك ما يتضح من مجلة الدراسات والبحوث يف هذا ا خلصوص، إذ تسعى يف منطق نشاطها تسيري شؤو
رة خمتلف األساليب املسموعة واملرئية لتبليغ الساهرين على هذه األندية ما جيوب بداخلهم من آراء  إىل إ
إلحالل أمر ما أو جتاوز وختل عن آخر، إذ تعمد ألجل ذلك يف كثري من األحيان إىل تنظيم وتنسيق األقوال 

ات املالعب ليعم يف غالب األحيان مجيع فئات مشجعي النادي بعد يف شكل غناء يتم تفعيله فوق منص
موعة قبل موعد املنافسة، إضافة إىل عبارات السب والشتم اجلماعية  تنظيمه وتكراره مطوال بني أفراد ا
لغضب والسخط ويف مرات  (العنف اللفظي) املوجهة إىل املسريين وعلى رأسهم رئيس النادي يف جو مفعم 

طوار املقابلة. كما تلجأ ذات العناصر يف تبليغ مقاصدها بذات الشأن إىل عديدة و  مبواقف خمتلفة ومتكررة 
رة أخرى يف أمناط رسم، كما قد تظهر أحيا مناط كتابية و رة  أساليب مرئية يف شكل لوحات فنية تظهر 

لنمطني معا. أخرى 
موعة فظال عن ذلك فإن هذا الضغط قد يالحظ بنفس ا ملقاييس واألبعاد حني يتعلق األمر مبطالب ا

موضحا بذلك أن جمموعات P.Bartolucciوما يتعلق بنشاط أفرادها كأنصار، حيث يشري الباحث 
ا والدفاع عنها [...] إذ يشكل ذلك  هتماما األلرتاس تتبىن مواقف ذات أمناط موحدة (مجاعية) يف املطالبة 

وعلى هذا النحو يسعى أفراد .)P.Bartolucci, (2012), p52نشاطها"(أحد احملركات األساسية ل
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ديهم ملراقبة أطوار هذا األخري عن قرب، خاصة  األلرتاس ألجل ذلك إىل أن يكون هلم مقعدا مبجلس إدارة 
ثري مباشر ودورا حامسا يف  وأن األلرتاس حركة عرفت لدى الكثري من الباحثني بسعيها إىل أن يكون هلا 

إىل أن جمموعات األلرتاس  .GunterAإحالل مسألة أو جتاوز أخرى، حيث يشري يف هذا املقام الباحث
لضغط عليها يف إدراك خمتلف املطالب أو اجتياز بعض  وذلك  ثر يف سياسات النوادي يف أورو كثريا ما 

,J. Defrance, 2000املواقف، السيما يف استقبال الالعبني أو تسرحيهم"( p17(.

تفعيل العنف ضد الالعبني والطاقم الفين.4- 2
م األسبوع لتفي ممثليها فوق ميادين املنافسة مبا أمكن من  تعرف ثقافة األلرتاس بعملها اجلاد واملتواصل طيلة أ
ميكانيزمات التفوق والتألق. حيث يدرك املتمعن وهو يشاهد نشاط األلرتاس فوق مدرج ملعب املنافسة 

قي أطياف اجلماهري حقيقة ال تفاعل احلي الذي ينشأ بني الالعبني ومناصرو األلرتاس دون سواهم من 
ا دون إبداء مالمح العاطفة  األخرى، والذي قد يالحظ يف نشاطهم على اختالف نتائج املنافسات ومستو

خطائهم، ح ا أن حتول دون متكني هؤالء األنصار من إشعارهم  يث ال يعين لدى أفراد جتاههم، واليت من شأ
األلرتاس أن توفري اجلو املناسب الستقبال الالعبني (مثل تنظيم "التيفو") أو دعم أدائهم طوال زمن املباراة أحد 
مؤشرات التضامن واأللفة يف العالقة الثنائية بني الالعبني واألنصار، فحسب آراء عينة البحث فإن حالة 

ا مجهور م الدعم القصوى اليت ينفرد  لدور املنوط  األلرتاس هي من قبيل االمتثال لروح املسئولية يف القيام 
حنو خدمة مصاحل النادي.

فعال املناصرة من فوق ميادين املنافسة يف االنتقال من  متتبع نشاط األلرتاس أثناء قيامهم  يفاجئ أحيا
ة التنويه املفرط حبسن التجاوب مع أداء أحد مرحلة االعرتاف إىل مرحلة االعرتاض، إذ نعين بذلك أن مرحل

ا كثري من الغضب واالستياء حنوهم  العيب فريقهم أو جمموعة منهم سرعان ما تعقبها سلوكيات حتمل يف طيا
معربين عن اعرتاضهم على أدائهم، إذ قد يتعرض هؤالء الالعبني أفراد ومجاعات للمدح مثلما يتعرضون 

لنسبة ألفراد األلرتاس طريقتني لدعم تفوق النادي يف البحث عن تفعيل األداء ملوجات الذم والشتم وكالمه ا 
ن جمموعة األلرتاس منوذج حي للتعبري عن رفضها لألشياء اليت  املناسب لذلك. ومنه ميكن استخالص 

)، لذا فهي تعري اهتمامها P. Boniface, 2009, p 08تتماشى عكس طموحات الفريق وأهدافه(
خطائهم مستندة يف ذلك على أقوى معاين العنف اللفظي املوجه وبدقة إىل املقصرين بتذكري خم تلف األطراف 

م على وجهها التام، وهو أحد نقاط التميز عن بقية اجلماهري السيما ما يتعلق مبسألة تعميم  يف القيام بواجبا
واختفت لدى أفراد عينة البحث. الذم على الالعبني اليت بدت واضحة لدى اجلماهري املتعددة األصناف 
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استنتاجات:
لتحليل والشرح مؤكدة على مبدأ الوالء  فيما خيص "الفرضية األوىل"، جاءت الدراسة امليدانية مشفوعة 
لتعلق العميق واحلب املنقطع النظري الذي تكنه صدور أفراد هذه  للنادي ووجوب الدفاع عن ألوانه املوحي 

دي موعة املمثلة ألحد املقومات األساسية اليت تقوم عليها مثل هذه احلركة جتاه  هم يف شكل معزز لروح ا
ت املقابالت الفردية اليت مجعتنا  موعات، وذلك ما يتضح من خالل مجلة املؤشرات املستخلصة من حمتو ا

موعة يف إطار البحث يف ظروف نشأة هذه األخرية والتدبر يف أهم ا ملقومات األساسية اليت تقوم هم أفراد ا
ا اليت متيزها عن من سواها من مثلها، أما فيما خيص نتائج  عليها من وسائل وأدوات متثل أبرز خصوصيا
المتداد الثقايف هلا والسريورة املطلقة لنشاطها  ومبادئها اليت  "الفرضية الثانية" فقد جاءت نتائجها موحية 

مو  ا، ما يؤكد على رغبة ترسم خطا موحدا بني مجيع ا ا وتباين حدودها وألوا عات على اختالف جمتمعا
الذي أصبح منوذجا حيتذى به -بل احلياة-أتباع هذه احلركة يف مسايرة ومواكبة هذا النمط اجلديد للمناصرة 

ثرها الواضح مبعطيات وحيرص على عدم اخلروج عن مبادئه وتعاليمه. ومنه فقد أبدت عناصر ألرتاس "بولينا" 
ذا يقبل  ا. و هذه احلركة العاملية اليت تبدي يف جوهرها متسكها الشديد بطموحات أنديتها ووالئها التام أللوا
لتايل يقبل نص الفرضية العامة الرامية إىل أن "تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري  نص الفرضيتني معا. و

ضي، وإعالء ملبد أ التعلق بثقافة احلركة".عن قيم الوالء للنادي الر
ملصاحل  ا (أي بضرورة عدم خمالفتها) حتل حمل االهتمام  التزام فرد األلرتاس مببادئ احلركة واهتمامه 
موعة خدمة ملصاحل النادي دون مراعاة  كده تلك التضحيات املعتربة اليت تقدمها ا الشخصية لديه، وهو ما 

أو التقاعص عن أدا بسلوكه وأفكاره، فاأللرتاس مبدأ األ ذا يصبح فرد األلرتاس مناصرا غري عاد ء مهامه، و
سلوب جديد للمناصرة بل هو موقف خاص جتاه احلياة.            لنسبة له ليس 

حركة األلرتاس ظاهرة معلومة املقاييس واألبعاد رغم االختالفات الثقافية واالنتماءات االجتماعية 
ا) عرب العامل، لذا فهي تسري وفق أطر ومناهج موحدة متليها مبادئها اليت تقوم عليها لتمثل ملمثليها (جمموعا

ا على اخلصوصيات  صورة واحدة وموحدة يف الفكر والسلوك، حيث تقتصر التباينات بني جمموعا
ياسي...).االجتماعية واإليديولوجية للمجتمعات كـ العنف اجلسدي، امليز العنصري، التوجه الس

ضي،  مليل العاطفي الشديد واحلب الزائد املكن جتاه ألوان فريقهم الر مناصرو األلرتاس هم أفراد يتميزون 
لنادي يف حالة تقصريها  وهي السمة اليت قد جتعل منهم أداة ضغط قد حتاك ضد خمتلف األطراف املتعلقة 

عن مستوى ونتائج هذا الفريق. حنو أداء واجبها، السيما ذات املسؤولية املباشرة
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