94

عدد  - 85تشرين األول 2020

عدد  - 85تشرين األول 2020

رياضة

نمر جبر

في صلب العمل اإلنساني واإلجتماعي

رياض ّيون في خدمة منكوبي إنفجار مرفأ بيروت
بعد انفجار مرفأ بريوت تح ّول االهتامم يف الشأن الريايض اىل امر ثانوي ،اال عند الرضورة القصوى .تجند عدد من الرياضيني
للملمة اثار االنفجار املدمرة التي توزعت تداعياتها عىل املستويات االنسانية واالجتامعية والحياتية ،وبالتايل اعترب عدد
كبري منهم ان الشأن الريايض مل يعد اولوية امام هول الكارثة

مل يكن ينقص القطاع الريايض الذي يرزح منذ
اشهر تحت اعباء وضغوط كبرية نتيجة االزمات
االقتصادية واملالية والصحية املتتالية سوى نكبة
املرفأ ،فعادت النشاطات املنتظرة اىل النقطة
الصفر ،بعدما سبق ان الغيت قبل اشهر بسبب
قرار التعبئة العامة للحد من انتشار فريوس
كوفيد  .19 -لكن بعد االنفجار ودخول البالد
يف دوامة جديدة من عدم االستقرار ،اضحت
الرياضة خارج االهتامم كليا.
مل يتأخر عدد كبري من الرياضيني يف املبادرة اىل
تقديم املساعدة اىل املنكوبني عرب جمعيات
ومؤسسات سارعت اىل الوقوف اىل جانب
العائالت التي خرست احباءها ومنازلها ومحالها
وسياراتها.

الالعب الدويل السابق فادي الخطيب.

"خضة بريوت" هو عنوان مبادرة ملساعدة بريوت
ولبنان النقاذ نفسه بنفسه .مبادرة قامت بتعاون
خرباء من مختلف الصعد ليضعوا كامل خرباتهم
ومعايريهم يف مشاريع مستقبلية منوذجية ،فهم
ادرى من اي كان مبصالح وحاجات اوالد وطنهم.
هي خضة هزت عنفوان بعض االشخاص الذين

الخطيب :االنفجار خ ّلف
انفجارا في عنفواننا لذا ال
يمكننا الوقوف مكاننا

مرشوع تغيري للبلد من خالل
قرروا امليض يف
ِ
مساعدة ابنائه ،كام قال الكابنت السابق ملنتخب
لبنان يف كرة السلة ونجم فريق الشانفيل فادي
الخطيب ،احد مؤسيس هذه الجمعية واملسؤول
عن القطاع الريايض فيها ،والتي اطلقها مع مديرة
مركز حامية الطبيعة يف الجامعة االمريكية يف
بريوت الدكتورة نجاة صليبا ،بعد انفجار املرفأ
املأسوي.
"االنفجار خ ّلف انفجارا يف داخلنا ،يف عنفواننا ،اذ
ال ميكننا الوقوف مكاننا ،وكان علينا ان نتحرك،
وهو خضة الطالق بنية جديدة يف قطاعات
مختلفة وليس فقط للمترضرين" وفق الخطيب
الذي قال" :غداة االنفجار ،بدأ العمل والتنسيق
بني خرباء ،كل يف مجاله .الهدف تحسني قطاعات
متنوعة يف لبنان واصالحها ،مثل البيئة ،الصحة،
الرتبية ،الثقافة ،واملساعدة يف املشاريع الصغرية.
هي نقلة للبنان لبناء مستقبل افضل".
وكشف الخطيب ان املبادرة من شقني" :شق
اصالحي وشق مساعدة .وقد ولدت من اجل
ثالثة اهداف :اوال عىل الناس ان تعرف عن كل
دعم يأيت اىل لبنان ،وعدم اخذ التوصيات من اي
جهة دولية بل من خربائنا الننا ندري ما نحن يف
حاجة اليه فنحن يف النهاية اوالد هذا الوطن.
ثانيا ،يضع بعض الدكاترة املعايري ملنظمة الصحة
العاملية ،لذا نحن من سنضع شكل املساعدة البناء
وطننا .اخريا ،العمل يف القطاعات االخرى لوضع
نظام تربوي جديد ومساعدات ودعم الرشكات
الصغرية واملتوسطة .يشارك يف املبادرة اهم الخرباء
من الدكاترة يف الجامعة االمريكية يف بريوت ،وقد
خصص لكل خبري قطاع للعمل ميدانيا عىل ترجمة
هذه املبادرة".
تسعى خضة بريوت وفق الخطيب اىل "بناء بنية

الرئيس السابق للجنة كرة السلة يف هومنتمن غي مانوكيان.

ونظام سليمني يف هذه القطاعات ،والتي ينبغي
عىل البلد ان يسري وفقهام بعدما باتت مؤسسات
الدولة تفتقدهام ،الننا مقبلون عىل مرحلة
صعبة يف هذه القطاعات ،علام ان املبادرات التي
اطلقت مل تلتفت اليهام .هناك اكرث من  40خبريا
يعملون يف القطاعات املذكورة ،وهم قادرون عىل
النهوض بالبلد".
يف ما يتعلق بالقطاع الريايض الذي يتوىل الخطيب
ادارته فهو يرتكز عىل بناء ساحات يف اربع نقاط
يف بريوت .ستكون هذه الساحات بيئية  -رياضية
تتضمن االشجار وآالت الرياضة الخارجية ملن يريد
مزاولتها حتى الكبار يف السن ،اضافة اىل توفريها
خدمة االنرتنت و ّ
الحممات.
اضاف" :ستكون هذه االالت خاصة بالرياضيني
املحرتفني ،فمساحات كهذه نفتقدها يف لبنان.
وسيتم التعاون مع اختصاصيني وعداءين رياضيني
حققوا انجازات فردية لدعم الرياضة ،وبناء رياضة
سليمة يف لبنان حيال دعم املواهب الجديدة
واشخاص قادرين عىل ايصالنا اىل بطوالت العامل.
علام ان كل الخطط التي سرنسمها سنقدمها اىل
الدولة لتسري عىل اساسها يف مؤسساتها".
واعترب ان خضة بريوت "ستضع نظاما لكل هذه
القطاعات ،وألن الدولة مل تنتهج اي نظام سليم

مانوكيان :اللبناني برهن
بعد انفجار  4آب املدمر انه
وطني ومحب

يف املؤسسات ،اضطررنا اىل االضطالع بهذا الدور،
وميكنها اعتامد النظام الذي سنضعه او العمل عىل
افضل منه ،لكن علينا الرتكيز عىل املساعدة االنية
واملبارشة كجزء من تغيري فعيل للنظام السائد".
اضاف" :نحن احرص عىل ابناء وطننا من اي
منظمة خارجية ،ونحن من ترضر ونحن ادرى مبا
نحن يف حاجة اليه .علينا تبني مشاريع منوذجية
يف كل القطاعات لبث االمل يف نفوس املواطنني،
وتاليا تقديم الصورة الدقيقة للدولة عن وضع
املؤسسات ،والنامذج الصحيحة للمجتمع الدويل
عن نوع املساعدات املطلوبة والتي يجب ان
تكون بناء عىل املعايري التي يضعها خرباؤنا
املحليون".
مل يرتدد سفري جمعية لبنان الغد (Lebanon Of

 )Tomorrowوالرئيس السابق للجنة كرة السلة
يف نادي هومنتمن بريوت وعازف البيانو العاملي
غي مانوكيان ،يف االقرار بأن "ال خوف عىل وطنية
اللبناين ألنه برهن بعد مجرزة املرفأ املؤملة انه
محب ووطني".
وقال" :يف غياب الدولة ال مفر اال باالعتامد عىل
انفسنا ،وما شاهدته يف الجوالت امليدانية وملسته
من خالل التواصل مع الذين هبوا من كل املناطق
ملساعدة اهايل الجميزة والرميل والكرنتينا،
يجعلني اؤمن بلبنان الغد .ال شك يف ان الجمعية
تشبهني وتشبه غالبية اللبنانيني الذين يحلمون
بلبنان الغد".
وكشف عن مساعدات مالية توزع عىل املترضرين
ترتاوح بني مليون و 5ماليني لرية باستثناء بعض
الحاالت الخاصة التي تصل فيها قيمة املساعدة اىل
 35مليون لرية .يف حاالت اخرى ،تشمل املساعدة
التأمني الصحي وتغطية العمليات الجراحية.
وربط بني الرياضة والعمل االجتامعي واالنساين،
كون الرياضة عمال اجتامعيا بامتياز وترفع من
املعنويات .عندما اختفت من املالعب ازدادت
املشاكل ،وبدل ان تكون الشتائم يف املالعب باتت
تطلق عىل الطرقات.
واكد ان "انخراط الرياضيني يف عمل الجمعيات
يعطيها دفعا ،ويساعد تاليا عىل ايصال الرسالة
بطريقة ارسع وافعل".
واعرتف مانوكيان بأن جائحة كورونا كانت "عبارة
عن كارثة حلت عىل الرياضة ،وارضارها كانت
اقىس بكثري من ارضار االزمتني االقتصادية واملالية".
واسف لوجود "رغبة محلية لقتل الرياضة عمدا"،
مشريا اىل انهم "كانوا يتذرعون بعدم وجود حلول،
لكن يف الواقع مل يكن لديهم الرغبة يف ايجاد حلول
والرياضة ليست اولوية ،علام انها تجمع وال تفرق،
ومن خاللها ميكن بناء مجتمعات عىل اسس متينة
واخالقية تحرتم املعنى الحقيقي للربح والخسارة".
وتحدث عن خطط ومشاريع العادة الحياة اىل
القطاع الريايض يف مهلة ال تتجاوز االسابيع الثالثة،
واعادة لبنان اىل الساحات الدولية يف اقل من ستة
اسابيع .ورفض اعطاء املزيد من التفاصيل عن
املرشوع الضخم الذي يعد له يف لندن وباريس
ويعود ريعه العادة االعامر ،مشريا اىل ان االمر
مرتبط بتطورات جائحة كورونا.
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مل يرتدد مانوكيان يف الحديث عن الهجرة
غي مصريي وما بدي يكون مصري والدي
"حابب ّ
متل مصريي".
اضاف" :منذ اغتيال الرئيس بشري الجميل يف العام
 1982وكنت يف السادسة من عمري ،وصوال اىل
استشهاد الكسندرا نجار يف انفجار املرفأ ،مل يتغري
يشء يف لبنان" .واعترب ان حكومة الرئيس املكلف
مصطفى اديب هي الفرصة االخرية لـ"احداث
تغيري وامتنى ان ال تكون ضاعت".
كذلك يتعاون مع الجمعية كابنت منتخب لبنان
يف كرة السلة للرجال الالعب الدويل ونجم فريق
املرمييني ديك املحدي (الشانفيل) املهندس اييل
رستم الذي يتوىل االرشاف ميدانيا عىل عمل فرق
تقييم االرضار يف الشقق واملباين.
بدورها ،تولت جمعية "مساعدة لبنان االن"
( )Aid Lebanon Nowالتي اختارت الرامية
االوملبية راي باسيل سفرية لها ،يف االيام االوىل
التي تلت االنفجار املشؤوم ،توزيع املساعدات
الغذائية عىل املتطوعني الذين تركوا اشغالهم
وه ّبوا للمساعدة وامنت لهم وجبات غداء
كاملة ،قبل ان تتوسع الحقا اىل مساعدة االهايل
يف الجميزة واالرشفية الذين تقدموا بطلبات
مساعدة وصلت اىل  5االف طلب يف اليوم ،كام
قال رئيس الجمعية جورج عبود.
وضعت باسيل تطوعها يف اطار الواجب االنساين
عىل اعتبار ان ما حصل مؤمل وموجع من كل
النواحي" :من واجبي كرياضية ان امترن واتعب
الرفع علم بلدي يف اعىل املنابر واملحافل الدولية،
وان اقف اىل جانب ابناء وطني ومساعدتهم عىل
تخطي االمهم واوجاعهم باقل قدر ممكن من
الصعوبات".
وكشفت ان الجمعية التي وزعت مئات االالف
من عبوات املياه والسندويشات ووجبات الطعام
وحفاضات لالطفال والحليب وااللبسة ،اضافة
اىل تقدميها ادوات تنظيف وتكنيس للمتطوعني،
بدلت الحقا من اسرتاتيجيتها يف العمل من
خالل االعتامد عىل توصيل املساعدات مبارشة
اىل العائالت عرب متطوعني يف الجمعية ،بعدما
اجرت مسحا ميدانيا للعائالت التي تقدمت
بطلب مساعدة للتأكد من ان املساعدة ستصل
اىل مستحقيها.
واعتربت ان العمل تطور من مساعدات غذائية
وطبية (بعد مراجعة فريق من االطباء) اىل ترميم

عدد  - 85تشرين األول 2020

الرامية االوملبية راي باسيل وكابنت فريق الحكمة بريوت يف كرة السلة نديم سعيد.

باسيل :البطولة اليوم
ليست بامليدالية بل بالعمل
االنساني لتخفيف الوجع

للمنازل" :اخذنا عىل عاتقنا ،بالتعاون مع خرباء
واختصاصيني ،تأمني شبابيك وابواب للمنازل التي
تصلح للسكن وميكن ان يعود اليها اصحابها قبل
فصل الشتاء ،مع مواصلة الدعم الغذايئ والطبي
ملدة ثالثة اشهر حتى تتمكن العائلة من توفري
وسائل االستقرار واالستمرار" .ودعت اىل انشاء
تجمع ريايض مهمته تأمني املساعدة للرياضيني
الذين اصيبوا بخسائر يف االنفجار ،من دون
التقليل من صعوبة الخطوة العتبارات كثرية.
مل تغفل الجمعية الناحية النفسية ،اذ وفرت
لالشخاص الذين يعانون من اعراض نفسية،
عالجات مع اختصاصيني يؤ ّمنون جلسات عالجية
للذين يواجهون صعوبات ومشاكل نفسية من
جراء االنفجار.
كابنت فريق الحكمة بريوت يف كرة السلة الالعب
الدويل السابق املحامي نديم سعيد اعترب ان
انفجار مرفأ بريوت "و ّلد حالة من التضامن غري

املسبوق بني اللبنانيني ،من مختلف الطوائف
واملذاهب واملناطق".
وكان سعيد اطلق ،عرب اكادمييته الرياضية "ان
اس آي" ( )NSAاملتخصصة يف تعليم كرة السلة،
والتي اسسها العام  2011بالتعاون مع اشقائه
وتشمل مختلف الفئات العمرية وتضم زهاء 800
العب ،مبادرتني :االوىل متثلت بجمع مواد غذائية
وعينية وزعت عىل االهايل املترضرين عىل دفعات
بالتعاون مع حملة دفا وجمعية مساعدة لبنان
االن ( ،)Aid Lebanon Nowومتثلت الثانية
مبشاركة مجموعات من اداريني والعبني من
االكادمييا ،عىل مدى اسبوع ،يف مساعدة االهايل
عىل تنظيف املنازل ورفع الخراب واالرضار من
الشوارع بالتنسيق مع الجهات املعنية ووقف
االمكانات املتوافرة.
وحيا عمل الجمعيات الذي يع ّوض ولو جزئيا
الغياب شبه التام للدولة ،معتربا ان "املشهد
التضامني بني اللبنانيني مفرح بقدر ما هو
محزن" .واشار اىل انه ليس من السهل العمل من
دون اي دعم رسمي ،خصوصا يف حادث مأساوي
يف هذا الحجم.
وربط سعيد بني العمل االنساين والرسائل التي
ميكن ان تحملها اي رياضة ،عىل اعتبار ان الريايض
انسان قبل كل يشء ونجوميته تنبع من محبة
الناس ،وبالتايل من اوىل واجباته ان يقف دوما اىل
جانب محبيه.
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