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رياضة

قرار تأجيل االلعاب االوملبية الصيفية طوكيو 2020 غري املسبوق الذي فرضه االنتشار الرسيع لوباء كورونا، خطف االضواء 
تنتج منه،  التي قد  االوملبية واالرضار  الرياضة  استفهام حول مصري  اكرث من عالمة  العاملية، وطرح  الرياضية  الساحة  عىل 

خصوصا وان املبالغ التي رصفت عىل التحضريات ناهزت 12 مليار دوالر، والخسائر املتوقعة قد تقارب 6 مليارات 

الدولة  عىل  السلبية  االنعكاسات  تقترص  لن 
املضيفة اليابان. بل من املتوقع ان تشمل دوال 
وتعتمد  متواضعة  الرياضية  امكاناتها  اخرى 
يف  للمشاركة  تحضرياتها  يف  اسايس  شكل  يف 
عرب  تصلها  التي  املساعدات  عىل  االلعاب، 

صندوق التضامن االوملبي.
يف  واملحارض  الخبري  التقت  العام"  "االمن 
عبدالنور،  وديع  الزميل  االوملبية  الشؤون 
لقرار  االيجابية والسلبية  االثار  وعرضت معه 
املحيل  الصعيدين  عىل   2020 طوكيو  تأجيل 

والدويل. 

■ هل تعتقد ان لقرار تأجيل االلعاب االوملبية 
الرغم من سلبيته  ايجابية عىل  آثارا  الصيفية 

عىل اكرث من صعيد؟
□ القرار كان اهون الرشين، علام ان ال سابق 
له عىل صعيد التاريخ االوملبي. فالتأجيل افضل 
والفوىض  االرباك  من  الرغم  عىل  االلغاء  من 
اللذين قد تشهدهام روزنامة الرياضة العاملية. 
متسك اللجنة املنظمة باقامتها يف موعدها رمبا 
اّخر اتخاذ القرار بالتأجيل، كام ان ضامن نجاح 
ومشاركة  الصعد  مختلف  عىل  املنافسات 
الجميع فيها حتم ان ال تؤخر حتى الخريف 
باعتبار  املطروحة(،  الحلول  من  )كان  املقبل 
محمودة  غري  مغامرة  هي  الخطوة  هذه  ان 
العواقب طاملا ان تفيش كورونا كان يف منحى 
يستلزمان  واحتواءه  منه  والتعايف  تصاعدي 
اليابان  عاشت  بعدما  تقدير.  اقل  عىل  اشهرا 
حالة انكار لخطورة الوباء، بدت حريصة بعد 
والوقاية  السالمة  عىل  كورونا  ازمة  تخطي 
الكاملتني، السيام ان تنظيم االلعاب هو تجمع 
عنارص  احد  االوملبية  والقرية  ذاته،  يف  كبري 

املحارض والخبري يف الشؤون االوملبية الزميل وديع عبد النور.

ملست  بعدما  امرها  حزم  اىل  الدولية  اللجنة 
واللجنة  اليابانية  الحكومة  من  اخرض  ضوءا 

املنظمة. 

■ هل للسياسة الدولية تأثري يف قرارات اللجنة 
التنفيذية للجنة االوملبية الدولية؟ 

اللجنة  ان  غري  كثرية،  تفسريات  للسياسة   □
املفهوم  عن  منأى  يف  تبقى  الدولية  االوملبية 
الرياضية  للقوى  ان  الرصف. ال شك  السيايس 
شتى،  السباب  املجال  هذا  يف  دورا  العظمى 
يف  مراقب  عضو  الدولية  االوملبية  واللجنة 
االمم املتحدة، وبالتايل هي عىل اطالع مبارش 
التأثريات السياسية عموما. لعل يف ذلك  عىل 
وفق  االمور  سرب  من  متكنها  ايجابية  نقطة 

مقال

إرباك في الرياضة املحلية... 
ماذا بعد كورونا؟

يخطف وباء كورونا االضواء من امام كل امللفات التي تحتاج اىل اهتامم وعناية من 
الدولة اللبنانية، خصوصا وان الوطن ككل يعيش اصعب ايامه ومير يف ظروف غري 

مسبوقة مل يشهد لها مثيال من قبل. 
ملف الرياضة واحد من ابرز هذه امللفات التي ترضرت يف شكل مبارش، وحصدت 
النوادي وتعطيل  اقفال  الذي نتج منه  العامة  التعبئة  نتائج سلبية جدا نتيجة قرار 
عمل االكادمييات، ما ادى اىل اضافة املزيد من الصعوبات املادية والحياتية عىل كاهل 
رشيحة واسعة من املجتمع كانت تعتمد عىل الرياضة كمدخول اسايس او اضايف لها.

الحديث عن معاناة الرياضة يطول، خصوصا وان االزمة تعود اىل سنوات من العجز 
يف كل االلعاب السباب عدة، ابرزها الدعم املادي الرسمي املحدود واالعتامد يف شكل 
اسايس عىل املبادرات الفردية، وغياب الخطط والدراسات الحديثة، وانعدام القوانني 

واالنظمة املتطورة، اضافة طبعا اىل الفساد واملحسوبيات وغياب الرقابة واملحاسبة.
مل يكن ينقص الرياضة يف لبنان سوى فريوس كورونا حتى يقيض عىل الجزء العسري 
املتبقي منها التي تعيش اسوأ ايامها يف بعض االلعاب، ورمبا تلفظ انفاسها االخرية يف 

العاب اخرى. 
منصبها  تولت  التي  اوهانيان،  فارتينيه  والرياضة  الشباب  وزيرة  تحميل  الظلم  من 
بدعم من جمعية هومنتمن صاحبة التاريخ العريق يف القطاعني الشبايب والريايض، 
تبعات هذا االنهيار ومل مير عىل تحملها املسؤولية سوى بضعة اسابيع. لكنها مطالبة 
يف املقابل، خالل فرتة الشلل يف فرتة فريوس كورونا تحديدا، بالعمل عىل تحضري مؤمتر 
ريايض عام بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية ورؤساء االتحادات 
الرياضية، من اجل تقييم املراحل السابقة وتحديد مكامن الخلل فيها، واجراء قراءة 
واقعية للواقع واالسباب التي ادت اىل الوضع الراهن، ووضع خطط ودراسات العادة 
اسس سليمة  احيائه عىل  واعادة  العائالت،  مئات  منه  تعيش  الذي  القطاع  تنشيط 
ومتينة. كام تتمثل مسؤوليتها املبارشة يف خوض معركة قاسية داخل مجلس الوزراء 
للحصول من دون مامطلة او تسويف عىل موازنة وزارتها )4 مليارات و250 مليون 
آلية عادلة  الرياضية ضمن  االتحادات  االوكسجني يف  لبنانية(، واالرساع يف ضخ  لرية 
وشفافة بعيدا من املحسوبيات الطائفية واملذهبية والحزبية واملناطقية، ومل ال وفق 
اقرتاح اللجنة االوملبية بنسبة 70 يف املئة لالتحادات الرياضية و30 يف املئة للجمعيات 
الشبابية، لتعويض االتحادات الرياضية الحرمان املجحف الذي طاولها يف العام 2019، 
والعادة عجلة الرياضة اىل الدوران فور االنتهاء من االزمة الصحية وعودة الحياة اىل 
الرياضية  االنتخابات  تكون  ان  عىل  الحرص  اوهانيان  الوزيرة  عىل  كذلك  طبيعتها. 
رئاسة  فيتوىل  واملحاصصة،   السياسية  التدخالت  من  بعيدة   2020 صيف  املقررة 

االتحادات اشخاص يعملون لصالح الرياضة وليس ألي امر آخر.
ال شك يف ان التداعيات السلبية لالزمة الصحية ستكون كبرية عىل القطاع الريايض 
املربك والضائع، وما بعد كورونا لن يكون كام قبله. اشياء كثرية ستتغري ومفاهيم 
عدة ستتبدل، فيام يبقى املطلوب من الجميع التضحية للحؤول دون القضاء عىل ما 

تبقى من رياضة يف لبنان. 

نمر جبر

تخالف  وال  مبادئها  ترعى  التي  املقتضيات 
ميثاقها، واال ملا استطاعت الصمود واالزدهار، 
علام ان قوتها املعنوية هي ضامن استمرارها 

حتى اشعار آخر.

املالية  العقود  عىل  التأثري  تقيم  كيف   ■
مثة  وهل  الدولية،  االوملبية  للجنة  الضخمة 
من  للحد  النوع  هذا  من  عقود  عىل  تأمني 
لوباء  مشابهة  قاهرة  ظروف  يف  الخسائر 

كورونا؟
من  الرغم  عىل  الجميع،  التأثري  سيطاول   □
الحقوق  راعى  لاللعاب  الجديد  املوعد  ان 
املردود  ان  نعلم  نحن  انواعها.  عىل  املالية 
االسايس للجنة الدولية يتأىت من حقوق النقل 
التلفزيوين وعقود الرعاية املتمثلة بـ15 رشكة 
كربى. قد يعوض التأمني جزءا من النفقات يف 
حال االلغاء او حصول طارىء خالل املنافسات 
له تداعيات مبارشة عىل املنظمني واملشاركني. 
االلعاب من ضمن  ارجئت  الحايل،  الوضع  يف 
مددت  املعنية  الجهات  مع  تفاهامت  صيغة 
مبوجبها رشاكتها وبالتايل افادتها املتوقعة، ولو 
انها ستتكبد نفقات اضافية. العقود بقيت كام 
هي وحدث الـ2020 سينظم بكامل موجباته 

وحقوقه يف 2021. 

■ هل ستقترص الخسائر عىل املسائل املالية 
ام ستشمل امورا اخرى؟

□ الصيغ املعدة كام اوضح مدير االلعاب يف 
اللجنة االوملبية الدولية كريستوف دويب خالل 
تقنية  عرب  العاملية  الصحافة  مع  اجراه  حوار 
الفيديو تطرق اىل هذه املسائل، واكد وجود 
الدولية  اللجنة  ستتحملها  اضافية  نفقات 
اىل  الفتا  اليابانية،  والحكومة  واملنظمون 
وجوب مراجعة عرشات الحسابات والتفاصيل 
من املوازنات املعدة. كذلك ستجرى محادثات 
تتعلق  التلفزيوين  النقل  حقوق  اصحاب  مع 
واللجان  الدولية  االتحادات  بالعقود وحصص 

الوطنية.

اللجان  عىل  املايل  التأثري  سيكون  كيف   ■
nemer.jabre66@yahoo.comاالوملبية الوطنية بعد قرار التأجيل؟

آثار إيجابية وسلبية لتأجيل طوكيو 2020  
وديع عبد النور: ما قبل كورونا ليس كما بعده

واالجراءات  الحسابات  يف  خطأ  واي  نجاحه، 
سيؤدي اىل نتائج صحية خطرية ال سمح الله. 

للجنة  التنفيذية  اللجنة  ترسعت  هل   ■
االوملبية الدولية يف اتخاذ قرار التأجيل؟ وملاذا؟
□ منطقيا كان يستحيل تنظيم االلعاب هذه 
كانوا  واملعنيون  الوباء،  تفيش  بعد  السنة 
يدركون ذلك يف قرارة انفسهم وتحّينوا املخرج 
عن  الحديث  بدء  منذ  لكن  لذلك.  املناسب 
مصري االلعاب يف ظل تفيش كورونا واالخطار 
الناجمة عنه، اعطت اللجنة االوملبية الدولية 
نفسها مهلة حتى اواخر نيسان يف انتظار جالء 
املوقف. لكن انتشار الوباء الذي اصبح جائحة، 
السيطرة، دفع  والخشية من ان يصبح خارج 
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االتحادات  الدولية  اللجنة  طأمنت   □
الدعم  برامج  ان  الوطنية اىل  املعنية واللجان 
لن تتأثر كذلك االعداد اللعاب باريس 2024، 
وااللعاب  متوافر  املايل  االحتياطي  ان  طاملا 

ارجئت ومل تلغ. 

للجان  املالية  املداخيل  فقدان  ■ هل سيرتك 
االوملبية الوطنية اثرا سلبيا عىل عملها؟

عموما،  املداخيل  بقاء  ضمن  التأجيل   □
واللجنة الدولية تنفق اكرث من 90 يف املئة من 
عائداتها اي نحو 3.4 ماليني دوالر يوميا عىل 
يستفيد  الوطنية.  واللجان  الدولية  االتحادات 
1600 رياضية وريايض يف 185 بلدا من منح 
صندوق التضامن االوملبي وهي ستمدد عاما 

كامال.

الذين  الالعبني  عىل  سلبية  آثار  من  هل   ■
كانوا يف غالبيتهم شارفوا عىل املراحل النهائية 

لتحضرياتهم؟
□ طبعا هناك آثار مبارشة واخرى غري مبارشة، 
املشاركات  من  املئة  يف   57 وان  خصوصا 
واملشاركني )11 الفا( تأهلوا، بعضهم من الذين 
تقدموا يف العمر وكانوا يخططون لالعتزال او 
تأخري  عليهم  سيتعني  لذا  واالنجاب،  للحمل 
خياراتهم واالقالع مجددا الستعادة جهوزيتهم 
عطلت  كورونا  ازمة  طبعا  االستحقاق.  عند 
التحضريات والفرتة الفاصلة عن املوعد الجديد 
الظروف  ستختلف  رمبا  للتعويض.  ستكون 
حظوظهم  ويفقدون  املوعد  يحني  عندما 
يف  تكن  مل  اصابات  منها  متنوعة  السباب 
ذهبية  فرصة  املقابل  يف  انها  كام  الحسبان، 
اصابات  من  يعانون  كانوا  ملن  لالستلحاق 
املنافسات.  يف  املشاركة  من  ستحرمهم  كانت 
ناحية  من  مرنا  سيكون  التأهيليات  استكامل 
الوطنية  اللجان  ان  علام  والرشوط،  املعايري 
تبديلهم  او  سابقا  املتأهلني  تسمية  ستؤكد 
القدم  كرة  يف  املستجدة.  املقتضيات  وفق 
استثنائيا  لالعامر  االقىص  الحد  سريفع  مثال، 
امام  افساحا  سنة،   24 ليصبح  واحدة  سنة 
االمكان  قدر  للمحافظة  املتأهلة  املنتخبات 

عىل التشكيالت التي خاضت بها التصفيات. 

■ قدر البعض خسائر الدولة املضيفة اللعاب 
طوكيو 2020 بنحو 6 مليارات دوالر؟ 

□ املعنيون بالتنظيم مل يحددوا بدقة الخسائر 
او باالحرى املبالغ االضافية املتوجب انفاقها، 
علام انها تقارب التقديرات التي تحدثت عنها 
جهات عدة، خصوصا وان هناك الغاء حجوزات 
يف الفنادق ورحالت الطريان واستئجار سيارات 
مبدأ  تنتهج  االطراف  هذه  لكن  وغريها. 
متطلعة  املرحلة،  لتمرير  والتضامن  التكافل 
اىل ان تكون االلعاب شعلة امل وحياة للعامل 
الزوار  استقطاب  فيعاد  الوباء،  كابوس  بعد 
ستساهم  الدولية  االوملبية  اللجنة  والسياح. 
الصعوبات  لتجاوز  اضافية  مليار دوالر  بـ1.5 
املالية املحتملة. اليابان كانت متني النفس بأن 
تساهم االلعاب يف تزخيم اقتصادها وتخفيف 
ان االلغاء لو تقرر كان سيؤدي  ركوده، علام 
اكرث  املئة، اي  النمو بنسبة 1.4 يف  اىل تراجع 

بكثري من املليارات الستة. 

الرياضة  عىل  لكورونا  التداعيات  هي  ما   ■
بعض  وان  خصوصا  عام  شكل  يف  الدولية 
بدأت  البلدان  بعض  يف  الوطنية  االتحادات 

تعلن افالسها؟
يف  يتمثل  هائال  تحديا  املنظمون  يواجه   □
رضورة اعادة ادراج االحداث املؤجلة وترتيبها 
كل  يف  مزدحمة  رياضية  روزنامة  اطار  يف 
واالرتباك  الفوىض  بعض  يثري  ما  العامل،  انحاء 
ميكن  وال  لتجاوزهام  وقتا  يستلزمان  اللذين 
مرتبطة  االمور  الن  حاليا،  خسائرهام  تحديد 
عموما مبدى تطور التعايف العاملي من كورونا، 
تكبدتها  التي  الكربى  الخسائر  عىل  معطوفا 
االقتصادات واالولويات التي ستحظى باهتامم 
الحكومات. علام ان االندية الكربى مؤسسات 
دول صغرية،  ميزانيات  لها  واستثامر  توظيف 

من هنا خطورة االمر وانعكاساته السلبية. 

االمم  بطولة  تأجيل  تداعيات  ترى  كيف   ■
االوروبية يف كرة القدم، الدوريات االوروبية، 
الدوري االمرييك الشاميل للمحرتفني لكرة السلة 
املرضب  كرة  يف  املحرتفني  ودورات   )NBA(

وغريها من املسابقات؟

رياضة
□ ال شك يف ان التعاطي سيختلف، وسيكون 
التأين يف اتخاذ القرار عنوان املرحلة القصرية 
الدوالرات  ماليني  مئات  ان  باعتبار  املقبلة، 
التلفزيوين  النقل  حقوق  من  تتأىت  التي 
االورويب  االتحاد  ميزانية  من  املئة  يف   85.5(
لكرة القدم مصدرها النقل التلفزيوين وتبلغ 
3.3 مليارات اورو سنويا( والرعاية والجوائز 
الترسع يف  الرضوري عدم  تجعل من  املالية 

املبادرة.

■ ما بعد فريوس كورونا لن يكون كام قبله، 
هذا  فرضها  التي  الجديدة  املفاهيم  هي  ما 

الوباء عىل الرياضة العاملية؟
بالرياضة  الجديدة غري محصورة  املفاهيم   □
كأنه خارج من  العامل سيكون  فان  لذا  فقط. 
تعامال  يحتم  ما  منظور،  غري  عدو  مع  حرب 
اكرث عىل  انسانيا  يكون  ان  واملرتجى  مختلفا، 
صعيد التعاطي والعودة ولو قليال اىل الجذور، 
والغاية النبيلة من الرياضة وقيمها الحقيقية 

بدل تحويلها اىل سلعة فجة.

الخيالية  الالعبني  عقود  ان  تعتقد  هل   ■
ستتأثر من تداعيات فريوس كورونا؟

من  كثرية  تفاصيل  ستشمل  النظر  اعادة   □
دون شك، من ضمنها عقود الالعبني الخيالية 
ستشهده  تعاف  أي  طويال.  تستمر  لن  لكنها 
قصرية  انتقالية  مرحلة  بعد  العاملية  الرياضة 
رمبا، سينعكس انتعاشا لهذه العقود، طاملا ان 

السوق هي عبارة عن عرض وطلب. 

■ ما هو التأثري املبارش لقرار تأجيل االلعاب 
االوملبية عىل رياضتنا املحلية؟

□ ال يوجد تأثري مبارش، ألن املشاركة اللبنانية 
املتوافرة  الفنية  املستويات  وفق  االلعاب  يف 

واالمكانات املتاحة لن تشهد تغيريا جذريا.

بالقدرات  سيلحق  مبارش  رضر  من  هل   ■
االوملبية  للجنة  التنفيذية  للجنة  املالية 

اللبنانية؟
اللجنة  تقدمها  التي  املالية  املساهامت   □
الدولية اىل نظريتها اللبنانية لن يلحق بها اي 

رضر مبارش، فالربامج مقررة عىل مدى اربعة 
مددت  وقد  االوملبياد.  فرتة  طوال  اي  اعوام 
ما   ،2021 عام  حتى  وااللتزامات  التعهدات 
يعني ان برامج السنوات الثالث التالية تدخل 
ضمن مساهامت االوملبياد التايل الذي يختتم 

بالعاب باريس 2024. 

■ كيف سينعكس القرار عىل الالعبني الذين 
يف  باسيل  راي  مثل  االلعاب  يف  سيشاركون 
اىل  اضافة  الجودو  يف  الياس  ناصيف  الرماية، 

السباحني والعدائني؟ 
بعد  للتحضري  اكرث  متاحا  املجال  اصبح   □
الحجر  بسبب  واالختبارات  التامرين  توقف 

االوملبي. عىل صعيد السباحة والعاب القوى 
بطاقات  عىل  للحصول  االوراق  تخلط  قد 
املسجلة  النتائج  ضوء  يف  كارد  وايلد  دعوة 

التي ستعتمد.

املحلية تعيش  الرياضة  ■ قبل كورونا كانت 
الوضع  يكون  ان  تتوقع  اوضاعا صعبة، كيف 

بعد االنتهاء من هذه االزمة؟
□ ازمة كورونا غيمة عابرة يف سامء الرياضة 
بسبب  كبرية  معاناة  دخلت  التي  اللبنانية 
تدهور االوضاع االقتصادية والشح املايل. شمل 
تأثري هذه املعاناة مختلف املرافق، لذا علينا 
التعامل مع واقع جديد يتطلب ادارة مختلفة 

لالمور.

■ هل وىل زمن االحرتاف الذي كانت تعيشه 
اىل حد ما العاب كرة السلة وكرة القدم والكرة 

الطائرة وان بنسب متفاوتة؟
□ علينا ان نعيد صوغ مفهوم االحرتاف عىل 
الطريقة اللبنانية بخطى ثابتة وليس بقفزات 

مرتنحة، حتى وان تطلب االمر مواسم عدة.

امرا  كورونا  بعد  الرياضة  ستصبح  هل   ■
تؤّمن  كوسيلة  عنها  وسيستغنى  هامشيا 

مردودا ماليا اضافيا؟
وصلب  متني  اساس  يلزمه  السليم  البناء   □
عىل مختلف الصعد، ومتى ارتفع وانجز ميكن 
االعتامد عليه تدريجا كمورد مايل اضايف وحتى 

اسايس.

يجب  التي  والسبل  الوسائل  هي  ما   ■
التي  الفادحة  الخسائر  من  للحد  اعتامدها 

تتعرض لها الرياضة املحلية؟
التجرد  يتطلب  الهش  الواقع  تجاوز   □
اسس  وفق  اللبنانية  الرياضة  هيكلة  واعادة 
الصعوبات  وجه  يف  الصمود  من  متكنها 
ومواكبة  التطلعات  وتلبية  الطارئة  واالزمات 
الطموحات. علينا ان ال نهدر هذه الفرصة يك 
من  بدال  لالستثامرات  جاذبة  رياضتنا  تصبح 

ان تتسول املساعدات. 
ن. ج

قرار تأجيل االلعاب الصيفية كان اهون الرشين. 

الغاء االلعاب سيؤدي الى 
تراجع النمو بنسبة %1.4

الوقايئ، عىل الرغم من الضغط النفيس. راي 
التأجيل  تأهلها.  ضمنت  التي  الوحيدة  هي 
متاحا،  يكن  مل  ورعائيا  ماليا  دعام  يوفر  قد 
وناصيف  راي  بينهم  مرشحني   9 ان  علام 
التضامن  صندوق  منح  من  يستفيدون 


