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رياضة

ال تختلف حال القطاع الريايض عن بقية القطاعات. تعيش الرياضة اسوأ ايامها ومتر يف ظروف غري مسبوقة، نتيجة تراكم 
ازمات متتالية تعكس حال الجمود الذي يعاين منه البلد بسبب االزمة االقتصادية التي تفاقمت منذ 17 ترشين االول املايض، 

وارتفعت وتريتها مع جائحة كورونا التي فرضت حاال من الشلل 

شبه  وامكانات  صعبة  وظروف  مؤمل  واقع 
الدعم  غياب  ظل  يف  خصوصا  معدومة، 
تخلفت  عندما  املايض  العام  منذ  الرسمي 
توزيع  عن  والرياضة  الشباب  وزارة 
ما  والنوادي،  االتحادات  عىل  املساعدات 
زاد االمور صعوبة، خصوصا ان ال مؤرشات 
يف  مساعدات  توزيع  امكان  يف   ايجابية 

العام الجاري.
لوزارة  العام  املدير  التقت  العام"  "االمن 
الشباب والرياضة زيد خيامي الذي واكب 13 
حول  افق  جولة  وكانت  الحقيبة  تولوا  وزيرا 

واقع القطاع ومشاكله والحلول املمكنة.   

يف  الريايض  الواقع  وصف  ميكن  كيف   ■
ظل الظروف الراهنة؟

البلد ويشبه  العامة يف  باالوضاع  □ مرتبط 
املستويات  عىل  يحصل  ما  كبري  حد  اىل 
االقتصادية، االجتامعية، الصحية والسياسية. 
الريايض  الواقع  يكون  ان  الطبيعي  من  لذا 
غري  االمكانات  ألن  متحرك،  وغري  مجمدا 
هذه  كل  مالمئة.  غري  والظروف  متوافرة 
الواقع يف شكل  اىل وصف  تأخذنا  العوامل 

عام باملأساوي.
 

قامت  التي  العملية  الخطوات  هي  ما   ■
بها الوزارة لدعم القطاع الريايض؟

□ كنا يف صدد القيام ببعض الخطوات عىل 
اساس موازنة 2020 بعدما ثبت ان املبالغ 
متس.  مل   2019 العام  موازنة  يف  املرصودة 
االتحادات  بعض  لدعم  كان هناك مرشوع 
والنوادي وفق ظروفها وحاجاتها، لكن تبني 
ان موازنة العام 2020 معطوفة عىل موازنة 

املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.

واالمكانات  املشاريع  كل  فتوقفت   ،2019
مل تعد متاحة، علام ان القدرة عىل الرصف 

مل تعد متوافرة. 

القطاع  انهيار  ملنع  خطة  للوزارة  هل   ■
الريايض او اقله مساعدته عىل الصمود؟

□ الخطة يجب ان تكون عىل مستوى عدم 
مينع  الكبري  االنهيار  منع  ألن  البلد،  انهيار 
وال  بلد  مصري  امام  نحن  الرياضة.  انهيار 
القطاعات،  بقية  عن  الرياضة  فصل  ميكن 
تسلم  لن  الله  سمح  ال  شامل  انهيار  واي 

الرياضة. منه 

مقال

الفرصة األخيرة... هل نتلقفها؟
"الفرصة  واحدا  عنوانا  تحمل  حكومة  جديدة،  حكومة  تشكيل  عتبة  عىل  لبنان  يقف 
بل  ال  ازمة  ظل  يف  انقاذي  اصالحي  بربنامج  تتسلح  ان  املفرتض  من  االخرية". حكومة 

ازمات مل يسبق ان عاشها لبنان منذ مئة سنة، اي منذ والدة لبنان الكبري. 
اصالح  اىل  يتعداها  بل  اقتصادية،  خطة  وضع  يف  فقط  يكمن  ال  املوعود  االصالح 
ومنها  القطاعات  لجميع  مستقبلية  عرصية  خطط  مع  يرتافق  وكامل  شامل  اداري 
قطاع الرياضة الذي من املفرتض ان يكون اولوية عند املسؤولني، او اقله ان يكون 
من القطاعات املهمة النه بكل بساطة يعنى بالشباب. لكن ويالالسف، ال يزال هذا 
واهمية  املجتمع،  بناء  يف  الشباب  دور  اهمية  من  الرغم  اهامال عىل  االكرث  القطاع 

الرياضة يف تطويره صحيا وبدنيا وذهنيا. 
وزارة  خضعت  لطاملا  اذ  مشجعة،  غري  الحكومة  تشكيل  عملية  يف  السابقة  التجارب 
الشباب والرياضة للمناكفات السياسية ضمن رصاع اصحاب الربط والحل عىل الوزارات 
متناسني  واملذهبية،  والطائفية  الحزبية  املحاصصة  اطار  يف  سيادية،  يعتربونها  التي 
والجامعية،  املدرسية  الرياضة  من  بدءا  املستقبل  جيل  بناء  يف  واالبرز  االهم  الحقيبة 
املنتخبات  اىل  وصوال  االتحادية  والبطوالت  واملسابقات  الرسمية  بالنشاطات  مرورا 

الوطنية، والتي تتحول لسوء الحظ يف نهاية التقاسم اىل جائزة ترضية.  
او  بلدة  تخلو  الوطن، حيث ال  املمتد عىل مساحة  القطاع  ان  احد  يعد خافيا عىل  مل 
قرية او مدينة من ناد ريايض، يفتقد اىل خطط توجيهية وتنظيمية للنهوض به خصوصا 
وان االزمات املتتالية عمقت جراحه واثقلت كاهلة بالصعوبات عىل مختلف انواعها. 
اىل  تسلك طريقها  مل  الوزارة  تعاقبوا عىل  الذين  الوزراء  من  اغدقت  التي  الوعود  كل 
التنفيذ، خصوصا تلك املتعلقة بتطوير القطاع وتحسينه، بل بقيت حربا عىل ورق ومجرد 

شعارات اطلقت عىل املنابر ويف وسائل االعالم.
مع حكومة جديدة عادت الوعود باختيار اهل الخربة واالختصاص، علام انه مل يتسلم 
وزارة الشباب والرياضة منذ تعاقب عليها 9 وزراء بعد فصلها عن وزارة الرتبية والتعليم 
العايل، صاحب اختصاص او من يحمل يف مرشوعه خطة للنهوض بالقطاع الذي يجب ان 

يكون اولوية وفوق كل االعتبارات الطائفية واملذهبية والحزبية. 
كام ال ميكن ان يدعي اي رئيس حكومة انه شكل حكومته تحت شعار "الشخص املناسب 
يف املكان املناسب"، ومل تكن حقيبة وزارة الشباب والرياضة اال مثابة جائزة ترضية، فلم 
يشغلها وزير يحمل برنامجا لتطوير القطاع وتحسينه ولديه خربة ميدانية وادارية يف 

الشأن الريايض.
حتى ال يتكرر الخطأ مرة جديدة، واذا اراد الرئيس مصطفى اديب ان تنجح حكومته 
االختصاص  صاحب  خيار  من  بديل  ال  الوزارات،  كل  يف  منها  مطلوب  هو  ما  وتحقق 

والخربة واملعرفة يف كل الوزارات من دون اي استثناء.
شفاف  وزير  ميثلهم  ان  القطاعات،  لبقية  يحق  كام  لبنان،  يف  للرياضيني  يحق  نعم 
وموضوعي ميلك الخربة والرؤية، وميلك خطة للنهوض بالرياضة، وهمه رفع اسم لبنان 

والعلم اللبناين عاليا يف املحافل الدولية عن جدارة واستحقاق. 
فهل يتلقف اصحاب الربط والحل الفرصة االخرية؟

الشخص  يقودها  بأن  واحدة  ملرة  ولو  تحلم  ان  اللبنانية  للرياضة  يحق  الرئيس،  دولة 
ال  وحتى  االخرية،  الفرصة  تكون  قد  االختيار.  يف  خاطئة  تجارب  بعد  خصوصا  املناسب 

يتكرر الخطأ مرة جديدة، فلنتلقفها ولنحّول الحلم اىل حقيقة ألن من ال يحلم ال يصل!

نمر جبر

الريايض:  القطاع  اكرث قساوة عىل  ايهام   ■
االزمة املالية ام جائحة كورونا؟

□ يف تقديري هام يف املستوى نفسه. رمبا 
واالقتصادية  املالية  االزمتني  اعتبار  ميكن 
السالمة  تبقى  لكن  الوباء،  من  فتكا  اشد 
يف  والعاملني  الرياضيني  وسالمة  العامة 
خطوة  اي  يف  اولوية  الريايض  القطاع 

. مستقبلية

الريايض  للقطاع  مساعدات  من  هل   ■
يحصل  ان  ميكن  التي  املساعدات  اطار  يف 

عليها لبنان من جهات دولية؟
هذا  يف  يل  علم  ال  لكن  ذلك،  يف  نأمل   □
ملحة  الحاجات  ان  يف  شك  ال  املوضوع. 
عىل  ونتمنى  القطاعات،  من  العديد  يف 
اساسيا  الريايض  القطاع  اعتبار  املعنيني 
رزمة  ضمن  ادراجه  ويجب  وحيويا 

الدولية املرتقبة.  املساعدات 

التنفيذية  اللجنة  الوزارة قرار  ■ هل تؤيد 
االتحادات  الزام  اللبنانية  االوملبية  للجنة 
تحت  موعدها  يف  انتخاباتها  اجراء 
الجمعية  يف  املشاركة  من  حرمانها  طائلة 

العمومية؟
القانون  عىل  بناء  ملزمة  وهي  طبعا،   □
خصوصا وان املادة 25 من املرسوم 4481 
والشبابية  الرياضية  الحركة  ينظم  الذي 
االتحادات  والية  تاليا  ويحدد  والكشفية 
لبس  ال  واضحة  سنوات  باربع  الرياضية 
فيها. علام ان قرار اللجنة االوملبية استند 
جمعيات  لديها  التي  االتحادات  اليها. 
كبرية ال تتعدى 3 او 4 اتحادات، وما تبقى 
وسائل  اتخاذ  يف  مشكلة  لديها  ليس  منها 
جمعياتها  جلسات  يف  والحامية  الوقاية 

العمومية.

الجراء  مؤاتية  الفرصة  ان  تعتقد  هل   ■
للجنة  التنفيذية  اللجنة  يف  واسع  تغيري 

اللبنانية؟ االوملبية 
الصعبة  الظروف  يف  لذلك.  داعي  ال   □

من  كل  نشكر  ان  علينا  nemer.jabre66@yahoo.comوالدقيقة 

املدير العام لوزارة الشباب والرياضة:
األزمة ستقّلص األندية واإلتحادات ملزمة االنتخابات 

االزمة االقتصادية 
اشد فتكا بالرياضة من 

جائحة كورونا

الفساد في الرياضة 
هو في االدارة واالتحادات 

تغطيه
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اللجنة  لعضوية  الرتشح  يف  الرغبة  لديه 
االوملبية او لرئاسة اتحاد او لجنة ادارية يف 
استثنائية،  ظروف  يف  نعيش  نحن  ناد.  اي 
للعمل  مستعدين  اشخاصا  نجد  ال  ورمبا 
ان  مينع  ال  هذا  لكن  الريايض.  القطاع  يف 
اىل  شابة  عنارص  لوصول  مؤاتية  الفرصة 
التي  الظروف  تفهم  مع  الرياضية،  القيادة 

قد تحول دون حصول تغيري واسع. 
 

للنوادي  السامح  الوزارة  قرار  تسبب   ■
تأجيل  والكشفية  الرياضية  والجمعيات 
كبري،  بالتباس  االدارية  لجانها  انتخابات 

كيف ميكن توضيحه؟
الذي   160 القرار  اىل  استنادا  جاء   □
النواب واملتعلق بتمديد  صدر يف مجلس 
النقابات  مثل  القطاعات،  كل  يف  املهل 
اختالفها  عىل  والهيئات  والجمعيات 
محصور  وهو   ،2020 سنة  نهاية  حتى 
والجمعيات  للنوادي  االدارية  باللجان 
القرار حرصا  باالتحادات. جاء  يتعلق  وال 
للمخاطر  وتجنبا  العامة  السالمة  عىل 
تجمع.  اي  عن  تنجم  قد  التي  الصحية 
عىل  قادرة  نفسها  تجد  التي  النوادي  اما 
الصحية  املعايري  ضمن  انتخاباتها  اجراء 
اللجنة  تفرضها  التي  العامة  والسالمة 
وبعد  كورونا،  جائحة  ملكافحة  الوطنية 
البلدي  املجلس  موافقة  عىل  الحصول 
وزارة  اطالع  وبعد  نطاقه،  يف  هو  الذي 
االجراءات،  هذه  عىل  والرياضة  الشباب 

فال مانع من اجراء االنتخابات.

النوادي  الزام  لالتحادات  يحق  هل   ■
اجراء  العمومية  جمعيتها  اىل  املنتسبة 
طائلة  تحت  االدارية  لجانها  انتخابات 
الجمعية  يف  املشاركة  من  حرمانها 

العمومية؟
للنوادي  السامح  االتحادات  عىل  كال.   □
التي التزمت قرار وزارة الشباب والرياضة، 
طبيعي،  بشكل  االنتخابات  يف  املشاركة 
حتى لو اجريت هذه االنتخابات يف شهري 

كانون الثاين وشباط من العام 2021.

رياضة
لالحصاء  العامة  املديرية  تولته  الذي 

املركزي. 

الوهمية  االندية  عدد  ارتفع  ملاذا   ■
مجددا؟

وهذا  ومسموحة،  دامئة  الرتاخيص  ألن   □
الرخصة  تعطي  الوزارة  قانوين.  حق 
تقع  الذي  املختص  االتحاد  مع  بالتعاون 
النوادي  عمل  متابعة  مسؤولية  عليه 
وهي  النشاطات،  يف  الفعلية  ومشاركتها 
تقوم  التي  النوادي  عن  باالبالغ  املعنية 
اىل  اضافة  بدورها  تقوم  ال  والتي  بدورها 
غري  الشعبية  النوادي  من  كبري  عدد  وجود 
االندية  اىل  اضافة  باتحادات،  املنضوية 

السياسية املدعومة من جهات سياسية.  

■ هل تعتقد ان االزمة املالية واالقتصادية 
املوسمية  او  الوهمية  النوادي  من  ستحد 

والتي تستخدم كاصوات انتخابية؟
ستحد  االزمة  كانت  اذا  كبري،  حد  اىل   □
فكم  والناشطة  الفاعلة  النوادي  من 
بالحري النوادي الوهمية او املوسمية التي 

انتخابية. تستخدم كاصوات 

املتعاقبني  بالوزراء  عالقتك  تفاوتت   ■
وقد  عادية،  من  اقل  اىل  ممتازة  من 
تخطي  اىل  الدائم  بسعيك  البعض  ربطها 

صالحياتك، ما هو ردك؟
□ كنت امارس صالحيايت كاملة مع جميع 
االنكفاء  اختار  كنت  احيانا  لكن  الوزراء، 
الوزير  التقدم بحسب وضع  او  الرتاجع  او 
جميع  مع  عالقتي  العمل.  يف  وطريقته 
او  االنكفاء  وقرار  جيدة،  كانت  الوزراء 
بالوزير.  وليس  شخصيا  يب  ارتبط  االقدام 
ومل  الوزير  مبستشاري  ارتبط  مل  تاريخيا، 

يكن يل عالقة بهم.

■ اال تعتقد ان الوقت حان السناد الوزارة 
اىل صاحب اختصاص؟

اىل  اسنادها  يجب  كان  البداية  من   □
الوزير  وان  خصوصا  اختصاص،  اصحاب 

يجب ان يكون عىل طاولة مجلس الوزراء 
التي  امللفات  يف  ومؤثرا  وفاعال  متخصصا 
يحملها. ما حال دون تسليمها اىل اصحاب 
والتوزيع  السياسية  الرتكيبة  هو  اختصاص 

الطائفي.
 

اال  العام  املدير  منصب  يف  سنة   27  ■
االسباب  هي  وما  طويلة؟  فرتة  انها  تعتقد 

التي ابقتك طوال هذه الفرتة يف منصبك؟
لست  ولكني  جدا،  جدا  طويلة  الفرتة   □
يف  الفرتة  هذه  طوال  بقي  الذي  الوحيد 
بني  مداورة  تحصل  مل  ويالالسف  منصبه. 
بأن  مؤمن  انني  علام  العامني،  املدراء 
العمل االداري ال يختلف بني وزارة واخرى. 
ان  ميكن  والرياضة  الشباب  عام  مدير 
يكون مديرا عاما للتعليم املهني، لالقتصاد 
يف  طويلة  فرتة  البقاء  ضد  انا  للرتبية.  او 
املدير  يستوطن  ان  وضد  واحد،  منصب 
له.  ملكا  املنصب  ويتحول  الوزارة  العام 
الفرتة  كثرية خالل هذه  مرات  لقد شعرت 

□ اكتشفت ان هذه الوزارة تدخل اىل كل 
بيت، لكن ويالالسف ال يشعر بها احد وال 

يدرك الجميع اهميتها.   

■ هل تعتقد ان املرسوم 4481 الذي ينظم 
الحركة الرياضية والشبابية والكشفية قلص 

من صالحيات وزارة الشباب والرياضة؟
بساطة  وبكل  ويالالسف  لكن  ابدا،   □
تزال  ال  متواضعة.  الوزارة  امكانات 
ال  التي  املرسوم  قبل  كانت  كام  صالحياتها 
االوملبية  اللجنة  دور  مع  مواده  تتعارض 
وال مع صالحيات االتحادات الرياضية، ألن 
املواد يف املرسوم اخذت يف االعتبار مراعاة 

القوانني واالنظمة الرياضية الدولية.

■ بعد تجربة 27 سنة َمن يزّج الرياضة يف 
السياسة؟ الرياضيون ام السياسيون؟

الرياضيون هم من  □ من دون ادىن شك، 
التدخل  الرياضة.  يف  بالسياسيني  يزجون 
السيايس يف الرياضة مل يكن سلبيا، خصوصا 
ال  والجمعيات  والنوادي  االتحادات  وان 
متلك امكانات ومقومات للبقاء واالستمرار، 
عىل  للحصول  السياسيني  اىل  تلجأ  فكانت 
تدخل  لوال  الحاالت،  بعض  يف  الدعم. 
السياسيني ملا متكنت بعض االندية االساسية 

من االستمرار.

سياسية  خدمات  خيامي  زيد  قّدم  هل   ■
عىل حساب الرياضة؟

ابن  انا  السياسة.  عامل  من  بعيدا  لست   □
هذا الوسط وانتمي اىل خط سيايس )حركة 
امل(. لكني اؤكد انه عىل الرغم من حنيني 
كنت  السيايس،  وانتاميئ  لخطي  املتواصل 
حريصا يف عميل عىل التوازن وعدم التمييز 

اىل حد كبري.

لك  يقدمها  كان  التي  النصيحة  هي  ما   ■
دوما الرئيس نبيه بري؟

□ وصيته الدامئة عدم التمييز، والترصف بتوازن 
مع رشائح املجتمع اللبناين يف كل امللفات.

ن. ج

تطبيق  عرب  انتخابات  اجراء  ميكن  هل   ■
"زوم"؟ وهل ميكن االعرتاف بنتائج جمعية 
من  تنعقد  ادارية  لجنة  النتخاب  عمومية 

بعد؟
مامثل  الجراء  جاهزين  لسنا  الننا  كال،   □
واثباتات  وضامنات  آليات  اىل  يحتاج 
ميكن  االجراء  هذا  وحسية.  ملموسة 
قاري  اقليمي،  اتحاد  انتخاب  يف  اعتامده 
كل  توثق  واجراءات  ضوابط  مع  ودويل 
انتخابات  اما يف  لغط.  منعا ألي  املعطيات 
بلد  يف  التحاد  عمومية  جمعية  اعضاء 

واحد، فال داعي الجراء كهذا.

■ هل يعاين القطاع الريايض من فساد؟
للفساد، خصوصا  □ ليس هناك من فرصة 
يف  متوافر  غري  املال  ألن  ماليا  كان  اذا 
الوزارة. اما اذا كان اهامال او عن عدم خربة 
مسجلة  اندية  او  متقاعسة  اتحادات  او 

وغري موجودة، فهذا ممكن.  

■ هل من معطيات ملموسة او حسية؟
عادة  املعنية  فاالتحادات  ما،  حد  اىل   □
يجوز  ال  وهذا  كهذه،  امورا  تغطي  ما 
يف  معلومات  لدينا  اداريا.  فسادا  ويسمى 
كوزارة  ونحن  ما،  حد  اىل  الخصوص  هذا 
ميداين  مسح  بورشة  القيام  من  نتمكن  مل 
وعملية مراقبة مشددة ألن اجراءات كهذه 
وفعال  عميل  وتنسيق  آلية  اىل  تحتاج 
واالتحادات  االوملبية  واللجنة  الوزارة  بني 

املعنية. 

■ متى كان تاريخ آخر مسح ميداين اجرته 
الوزارة ملكافحة النوادي الوهمية؟

□ اول مسح اجري يف حقبة الوزير الراحل 
الشباب  حقيبة  فصل  قبل  غانم  روبري 
والتعليم  الرتبية  حقيبة  عن  والرياضة 
 1400 من  النوادي  عدد  وانخفض  العايل، 
اول  حقبة  يف  اجري  مسح  آخر   .600 اىل 
هوفنانيان  سيبوه  والرياضة  للشباب  وزير 
وانخفض العدد مجددا من 2000 اىل 800 
التدقيق  اثر  الوهمية  االندية  شطب  بعد 

ان وزارة الشباب والرياضة جائزة ترضية يف 
مكانها  تأخذ  وانها مل  املتعاقبة،  الحكومات 

او موقعها كام يجب.

■ من عضو يف اللجنة االدارية التحاد كرة 
والرياضة،  للشباب  عام  مدير  اىل  القدم 
الشبايب  القطاع  عمق  يف  اكتشفت  ماذا 

والريايض؟

ال داعي الجراء تغيير واسع 
التنفيذية للجنة  اللجنة  في 

االوملبية

لسنا جاهزين الجراء انتخابات 
عبر تطبيق "زوم"


