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رياضة

شهدت لعبة التايكواندو يف لبنان نهضة كبرية وانتشارا واسعا خالل السنوات االربع االخرية، ونجحت هيئتها االدارية يف 
نقل اللعبة عىل الصعيدين االداري والفني اىل مكان آخر، عىل الرغم من الصعوبات التي واجهتها والظروف القاسية التي 

اعرتضت املشاريع التي كانت ترغب يف تنفيذها، وابرزها نرش اللعبة وتحويلها اىل مجتمع قائم يف ذاته  

للتايكواندو  اللبناين  االتحاد  رئيس  يضع 
عينيه  نصب  ظريفة   حبيب  الدكتور 
آسيا  بطولة  استضافة  اساسيني:  هدفني 
اىل  بجدارة  والتأهل  لبنان،  يف  للكبار 
علام   ،"2020 "طوكيو  االوملبية  االلعاب 
كانت  اللعبة  رأس  عىل  االوىل  تجربته  ان 
من  الريايض  املجتمع  تنقية  اىل  تهدف 

التعصب الطائفي واملذهبي والحزيب.
ظريفة،  الدكتور  التقت  العام"  "االمن 
واجرت معه جولة افق حول واقع الرياضة 
ومستقبلها  التايكواندو  ولعبة  عموما 

خصوصا.

■ ملاذا جددت واليتك ملرة ثانية عىل رأس 
التايكواندو؟ اتحاد 

سهال،  ثانية  ملرة  الرتشح  قرار  يكن  مل   □
لكن  الصعبة.  الظروف  هذه  يف  السيام 
ان  االوىل  الثالث  السنوات  خالل  هديف 
وانهي  الريايض  مجتمعنا  طموح  احقق 
احالم  مستوى  عىل  بانجاز  حقبتي 
ثالثة  يتضمن  اللعبة  واهل  منتخباتنا 
االوملبية  لاللعاب  بجدارة  التأهل  اهداف: 
االهم  الحدث  استضافة   ،"2020 "طوكيو 
اللبنانية وهو بطولة  التايكواندو  تاريخ  يف 
الحلم  وتحقيق  لبنان،  يف  للكبار  آسيا 
التايكواندو  استمرارية  يضمن  الذي  االكرب 
اللبنانية عرب اقامة بطولة بريوت املفتوحة 
 )G2( تصنيفها   وجعل   )Beirut Open(
املفتوحة  بريوت  بطولة  لتصبح  عامليا 
للمنتخبات  سنوية  مرور  نقطة  السنوية 
لقد  االوملبية.  لاللعاب  للتأهل  العاملية 
انتظار  يف  ونحن  الثالث  الهدف  حققنا 

رئيس االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة.

نيسان  يف  والثاين  االول  الهدف  تحقيق 
مرة  الرتشح  قرار  اىت  لذلك   ،2021 وايار 
وألن  االهداف،  تحقيق  الستكامل  ثانية 
من  التضحية  كل  يستحقون  اللعبة  اهل 
انها  اثبتت  التي  املنتخبة  االدارية  الهيئة 

مثال للعمل االداري املحرتف.

■ ماذا تعلمت من التجربة االوىل السابقة 
عىل رأس االتحاد؟

آن  يف  وسلبية  ايجابية  كانت  تجربتي   □
مجتمعنا  تنقية  مهمة  ان  اذ  سلبية  معا. 
واملذهبي  الطائفي  التعصب  من  الريايض 
يف  خصوصا  صعبة  مهمة  هي  والحزيب 
القاسية  واالقتصادية  السياسية  الظروف 

مقال

القطاع الرياضي يختنق 
من اإلقفال التام

تربز معاناة الرياضيني اللبنانيني واملنتخبات الوطنية عند كل قرار باالقفال العام الذي يطل يف 
كل فرتة، ليعكس ازمة فعلية ستؤثر من دون شك عىل صورة لبنان عند كل استحقاق خارجي. 
ففي الوقت الذي يعاين فيه القطاع الريايض مشاكل كثرية ويرزح تحت اوضاع صعبة كبرية، 
شكل الرفض الرسمي ملنح استثناءات خاصة للرياضيني الذين تنتظرهم استحقاقات خارجية 

داهمة، رضبة اضافية للرياضة املحلية.
خالفا لغالبية ساحقة من البلدان التي اجتاحها وباء كوفيد - 19، عاىن القطاع الريايض يف 
لبنان جمودا واسعا. ففي وقت عمدت فيه غالبية البلدان االسيوية واالوروبية اىل اعتامد 
آلية عودة تدريجية وفق منط متفاوت للرياضات وااللعاب، غرّد لبنان خارج الرسب رياضيا، 
القرارات غري  بالجائحة، حيث طغت  املتأثرة  القطاعات  الحال يف مختلف  متاما كام هي 
املدروسة والخسائر. لكن االمور تأخذ منحى مختلفا يف لبنان، اذ عىل الرغم من ان هناك 
ابطاال تنتظرهم استحقاقات خارجية داهمة ومل يعد لديهم ترف الوقت للتحضري بعدما 
التي  الوحيدة  اللبنانية  الرياضية  باسيل،  البطلة االوملبية راي  خرسوا اشهرا، برزت رصخة 
ضمنت تأهلها اىل االلعاب االوملبية طوكيو 2020 التي تأجلت اىل متوز 2021، بعدما رفضت 
السلطات املختصة منحها استثناء الجراء متارينها ضمن اجراءات الوقاية والسالمة العامة. 
لذلك اختارت السفر اىل ايطاليا لالنخراط يف معسكر تدريبي يسبق سلسلة من االستحقاقات 
الخارجية.  عىل الرغم من ان نوادي كرة القدم ومنتخباتها حققت انطالقة مهزوزة يف موسمها 
الحايل، متكن منتخب كرة القدم من اقامة معسكر محدود وخوض مباراة ودية امام املنتخب 
البحريني يف مدينة ديب، اال ان الخطوة بدت وكأنها مجرد اثبات وجود، خصوصا وانه لعب 
مباراة واحدة يف فرتة غري قصرية بالنسبة اىل املباريات الدولية املعتمدة من االتحاد الدويل 
للعبة. لكن، عىل الرغم من كل الظروف الصعبة، مل تتوقف مساعي االتحاد اللبناين لكرة 
القدم ملتابعة املرحلة املتبقية من الدرجتني االوىل والثانية خالل فرتة االقفال العام، عىل ان 

يتم استكامل كل البطوالت بعد انتهائها. 
يف هذا االطار، وجه االتحاد كتابا اىل وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان يطلب مبوجبه 
استثناء خاصا ملتابعة املرحلة املتبقية من الدوري العام للدرجتني االوىل والثانية والتي متتد 

خمسة اسابيع، يليها استحقاق املنتخب الوطني يف تصفيات كأس العامل وكأس آسيا.
تضمن الكتاب ايضا تعهدا باقامة جميع املباريات من دون جمهور، عىل ان يقترص الحضور 
عىل العبي الفرق واجهزتها االدارية والفنية ومراقب املباراة والطاقم االعالمي املخول الدخول 

اىل املالعب.
يف املقابل، تعذر اطالق بطولة لبنان لكرة السلة اكرث من مرة. لكن االتحاد نجح يف الحصول 
خالل االقفال التام السابق عىل استثناء للمنتخب للتدرب وخوض التامرين من اجل استكامل 
املنتخب يف حاجة ماسة  التامرين كان  البحرين. هذه  مشواره يف تصفيات كأس آسيا يف 
اليها، وقد جاءت نتائجها ايجابية بضامن التأهل اىل نهايات كأس آسيا. لكن املفاجأة خالل 
االقفال االخري متثلت برفض السامح للحكام باجراء متارين تحضريا لالختبارات التي ينظمها 
االتحاد الدويل )فيبا(، واملنتخب الوطني تحضريا للنافذة الثالثة من التصفيات املؤهلة اىل 
نهائيات آسيا، وفرق نوادي الدرجة االوىل تحضريا النطالق بطولة الدوري يف املوعد الذي 
حدده االتحاد. ال شك يف ان السالمة الصحية اولوية وال جدال يف ذلك. لكن ملاذا نتجاهل 
امكان السامح للقطاع الريايض بالتنفس ضمن اجراءات الحامية والوقاية املعتمدة عامليا، 

بدل االمعان يف خنقه يف غرفة العناية الفائقة؟

نمر جبر

ان  االيجابية  التجربة  لكن  املالمئة.  وغري 
مستحيلة،  ليست  الصعبة  املهمة  هذه 
املحرتف  العمل  عىل  حاليا  الرتكيز  ان  اذ 
باالنجازات  متوج  منظم  عمل  وتقديم 
التي  االدارية  وبالهيئة  اللعبة  بأهل  يليق 
عىل  الوطني  النهج  يطغى  ان  اىل  تسعى 

النهج الذي ال يشبه طموحات شبابنا.

يف  حصلت  التي  التغيريات  هي  ما   ■
اللجنة االدارية الجديدة لالتحاد؟

□ كان قرارنا ان نستمر يف الفريق املتجانس 
االعضاء  اثنني.  عىل  التغيري  اقتصار  مع 
الذين اعيد انتخابهم هم مارك حرب امينا 
اييل  للصندوق،  امينا  املرصي  عمر  الرس، 
املستشارين  االعضاء  مع  محاسبا،  نعمة 
زعيرت.  ابوعراج، حسني  غسان  خوري،  جو 
اما العضوان الجديدان فهام نائب الرئيس 
كارول  املستشار  والعضو  قظان  محمد 

تشاليان.

من  هامش  لديك  كان  مدى  اي  اىل   ■
عانيت  وهل  االعضاء،  اختيار  يف  الحرية 

من تدخالت؟
□ من الطبيعي ان يحصل تشاور مع االندية 
التي تتشكل منها الجمعية العمومية والتي 
كل  لدي  كانت  لكن  االتحاد،  منها  ينبثق 
الحرية والقناعة يف اختيار االعضاء انطالقا 

من التفاهم مع كل املكونات. 

وباء  الحقه  الذي  الرضر  حجم  هو  ما   ■
كوفيد - 19 برياضة التايكواندو عىل الصعيد 

املحيل؟
□ الرضر كان كبريا عىل مستوى االتحادات 
واالندية بعدما اصبحت االولوية عند اهل 
خصوصا،  اللعبة  واهل  عموما  الرياضة 
ومعيشية  واجتامعية  واقتصادية  صحية 
كاتحاد  مرصون  لكننا  رياضية.  وليست 
عىل استضافة بطولة آسيا يف نيسان املقبل 
اللعبة،  لرياضيي  االمل  العطاء  بريوت  يف 
افضل  هو  ما  تقديم  يف  قدما  وامليض 

التايكواندو. nemer.jabre66@yahoo.comلرياضة 

رئيس اإلتحاد اللبناني للتايكواندو: هدفنا
التأهل إلى األلعاب األوملبية واستضافة بطولة آسيا

اللعبة يستحقون  اهل 
كل التضحية من الهيئة 

املنتخبة االدارية 

تنقية الرياضة من 
الطائفي  التعصب 

واملذهبي والحزبي 
مستحيال ليس 
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الواقع  االتحاد مع هذا  ■ كيف تعامل 
وما هي الصعوبات التي واجهها؟

مع  تتالقى  نشاطات  اقامة  تابعنا   □
لرؤساء  الجبار  واملجهود  السالمة  تدابري 
االفرتاضية  البطوالت  اقمنا  الفنية.  اللجان 
للبومسيه ودورات البومسة مع املاسرت اييل 
رشو ودورات لالمتحانات مع الغراند ماسرت 
املاسرت  مع  للحكام  ودورات  نعمه  انور 
للعروض  ودورات  خوراسنجيان،  دانيال 
فادي  ماسرت  الغراند  مع  الفني  والتكسري 
اقمنا  اراكيلوس. كام  مارك  واملاسرت  نابليس 
اللجنة  رئيس  مع  الطبية  للجان  دورات 
الطبية الدكتور ريشار ابوزيد ضو، وشاركنا 
االفرتاضية  العاملية  الدولية  البطوالت  يف 
للبومسه مع رئيس لجنة تدريب املنتخبات 
حفزنا  كام  حرب.  رالف  ماسرت  الغراند 
حكامنا ومدربينا عىل املشاركة يف الدورات 
رقام  بذلك  وحققنا  العاملية،  الخارجية 
قياسيا عامليا يف نسب الحضور والنجاح بني 
املدربني  دوريت  يف  العاملية  االتحادات  كل 
انجازات  حققنا  كذلك  الدوليني.  والحكام 
من  االداري  الفني  املستوى  عىل  جديدة 
حرب  مارك  املاسرت  ارس  امني  نجاح  خالل 
العاملية،   Technical Delegate دورة  يف 
مخيرب  نويل  املاسرتز  من  كل  ونجاح 
ودانيال خوراسنجيان ورالف حرب يف دورة 

املحارضين العاملية لالتحاد الدويل.

التايكواندو  رياضة  عىل  اصعب  ايهام   ■
كوفيد - 19 ام تأثري االزمة االقتصادية؟

صعبة  االقتصادية  االزمة  ان  يف  شك  ال   □
وارخت بظاللها عىل القطاع الريايض، لكن 
جائحة كوفيد - 19 هي االصعب خصوصا 
وانها فرضت حالة من الشلل عىل القطاع.  

التي وضعها  العملية  الخطوات  ■ ما هي 
االتحاد يف ظل الوضع الراهن؟

يف  للكبار  لبنان  بطولة  لتنظيم  نستعد   □
املنتخب  عنارص  الختيار  املقبل  نيسان 
والتصفيات  آسيا  بطولة  يف  سيشارك  الذي 

املؤهلة اىل االلعاب االوملبية. 

رياضة
الفني استضافة بطولة آسيا، وتحقيق نجاح 
ووضعها  املفتوحة  بريوت  لبطولة  عاملي 
كممر اسايس للتأهل اىل االلعاب االوملبية، 
ومواصلة السعي من اجل التأهل لاللعاب 

االوملبية "طوكيو 2020".

اللجنة  عضوية  اىل  ترشحت  ملاذا   ■
اللبنانية؟ االوملبية  للجنة  التنفيذية 

واجب  من  الصعبة  املرحلة  هذه  يف   □
ومن  بجهد  يعمل  ان  وطني  شخص  كل 
الوطنية. لذلك ارى  دون توقف للمصلحة 
التجربة  نقل  هي  املستقبلية  مهمتي  ان 
يف  والفني  االداري  العمل  يف  الناجحة 
االوملبية  االتحادات  اىل  التايكواندو  اتحاد 
وتقدير  احرتام  عىل  التشديد  مع  االخرى. 
الرياضية  االتحادات  رؤساء  زماليئ  تجارب 
شأن  رفع  سبيل  زالوا يف  وما  الذين ضحوا 
افضل من  تكون  ان  والتي ميكن  الرياضة، 

تجربتي. 

املبارزة  اتحاد  رئيس  ان  تعتقد  هل   ■
اللجنة  رئيس  ملنصب  املرشح  سالمة  جهاد 
الرجل  هو  االوملبية  للجنة  التنفيذية 

املناسب؟
□ ينطبق عىل سالمة املثل القائل "الرجل 
عىل  كونه  املناسب"،  املكان  يف  املناسب 
الشخص  شك  ادىن  بال  االداري  الصعيد 
فهو  االوملبية.  اللجنة  لرتؤس  االنسب 
من  الرياضية  باالدارة  واملاما  ثقافة  االكرث 
ساعد  لطاملا  الذي  الصالح  واملرجع  جهة، 
انه  علام  اليومية،  مشاكلها  يف  االتحادات 
ملعظم  االمد  طويلة  حلول  ايجاد  يف  نجح 
الالعبني،  مستوى  عىل  الرياضية.  املشاكل 
من  مصلحتهم  االول  هاجسه  كان  لطاملا 
معهم  مبارش  واحتكاك  يومي  عمل  خالل 
مون  نادي  35 سنة يف  ملدة  املدربني  ومع 
ومرجعية  مقصدا  اضحى  الذي  السال 
للعديد من االتحادات واالداريني واملدربني 
الذي  الربنامج  مستوى  عىل  اما  والالعبني. 
دعم  عىل  فيتمحور  تطبيقه،  اىل  يسعى 
لتحقيق  االمل  واعطاء  الفردية  االلعاب 

وفق  الالعبني  ودعم  االوملبية،  امليداليات 
خطة  خالل  من  واالنجازات  الكفايات 
متطورة وفريدة، واهداف واضحة لتحقيق 
قناعاته  مع  تتالقى  التي  الوطنية  الرؤية 

الثابتة لخدمة الوطن وشبابه. 

االتحادات  غالبية  تكون  ان  تؤيد  هل   ■
املمثلة يف اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية 

من االلعاب الفردية؟
وان  تردد، خصوصا  دون  ومن  بالتأكيد   □
لتحقيق  االقرب  هي  الفردية  الرياضات 
تلك  اىل  التأهل  اقله  او  اوملبية  ميدالية 
التي  الجامعية  للرياضات  خالفا  االلعاب 
تحتاج اىل ميزانيات تضاهي ميزانيات دول 

من اجل التأهل اىل االلعاب االوملبية.

■ ما هو املرشوع الذي تحمله اىل اللجنة 
االوملبية؟ 

عدة.  مستويات  عىل  عملها  تطوير   □
تحسني  عىل  العمل  االدارية،  الناحية  من 
مع  متواز  بشكل  االتحادات  مع  التواصل 
التطور االداري االلكرتوين الريايض العاملي. 

التصفيات  يف  جيدة  نتائج  تحقيق  يف 
االوملبية  االلعاب  اىل  والتأهل  االسيوية، 
يف  كبرية  الفوارق  ان  من  الرغم  عىل 
لدينا  لكن  املنافسة،  الدول  مع  االمكانات 
ثقة عالية بقدراتنا وسنبذل قصارى جهدنا 

الهدف. لتحقيق 

عن  التايكواندو  العب  مييز  الذي  ماذا   ■
غريه من الرياضيني؟

كل  مع  الوطني،  والحس  االخالق   □
يف  الرياضيني  لكل  واالحرتام  التقدير 

االلعاب االخرى. 

حتى  اللبنانية  الرياضة  ينقص  ماذا   ■
تتطور وتتقدم؟

وعمل  محرتفة،  خطة  واضحة،  رؤية   □
دؤوب لتحقيق االهداف. اذ ال ميكن التقدم 
عىل  متكامل  مرشوع  دون  من  والتطور 
يف  استمرارية  مع  والطويل  القصري  املديني 
فالعشوائية  الوجوه.  اختلفت  وان  التنفيذ 
وخطط  برامج  ووضع  التخطيط  وعدم 
املحلية  الرياضة  سيبقي  بها،  وااللتزام 
تدور يف مكانها يف حلقة مفرغة من دون 

اي تقدم او تطور. 

ظل  يف  الرياضة  مستقبل  عىل  خائف   ■
االوضاع الصعبة التي نعيشها؟

واملشاكل  الصعوبات  تجاهل  ميكن  ال   □
مبجتمعنا  مؤمن  املقابل  يف  لكنني  الكبرية، 
مثقف  ريايض  مجتمع  هو  الذي  اللبناين 

ورائد يف كل املجاالت وال يستسلم ابدا. 

■ من العب اىل مدرب ثم اداري ورئيس 
اتحاد، ماذا تعلم الدكتور ظريفة من هذه 

التجربة؟
□ اذا كنا نريد ان نصل اىل اهداف سامية 
يليق  مستوى  عىل  نعمل  ان  علينا  يجب 
بالهدف، لذا فان العمل الجامعي املحرتف 
انجازات  تحقيق  اىل  الوحيد  السبيل  هو 

بتضحية شبابنا. تليق 
ن. ج

■ كيف عّوض االتحاد عن البطوالت التي 
اقامتها؟ تعذرت 

افرتاضية،  دورات  تنظيم  خالل  من   □
محلية وعاملية، عرب تطبيق زوم. 

عىل  املستقبلية  النشاطات  هي  ما   ■
روزنامة االتحاد لعام 2021؟

االتحاد  من  رسميا  كتابا  تلقينا  ان  بعد   □
فيه عن  يعلمنا  املايض  4 شباط  الدويل يف 
تأجيل التصفيات املؤهلة لاللعاب االوملبية، 
روزنامة  عىل  التعديالت  بعض  ادخلنا 
التي  والدولية  املحلية  البطوالت  مواعيد 
التايل:  الشكل  عىل  باتت  والتي  ننظمها 
والسيدات  الرجال  لدوري  االوىل  املرحلة 
و14   13 يف  الثانية  املرحلة  اذار،  و7   6
منه، التصفيات النهائية يف 17 منه، بطولة 
لبنان للبومسيه يف 20 و21 منه. اما بطولة 
ثالثة  مدى  عىل  فستقام  املفتوحة  بريوت 
ايام من 24 نيسان اىل 26 منه، والتصفيات 
و15   14 يف  االوملبية  االلعاب  اىل  املؤهلة 

ايار.

التايكواندو  اتحاد  ميزانية  تبلغ  كم   ■
السنوية؟ 

□ زهاء 600 الف دوالر امرييك.
  

بناء  مرشوع  االوىل  واليتك  يف  حملت   ■
مجتمع التايكواندو ماذا تحقق منه؟

بناء  يف  اهدافنا  حققنا  اننا  اعتقد   □
بينام  به،  يقتدى  ريايض  وطني  مجتمع 
الرتبية  ربط  يف  االسايس  مرشوعنا  يكمن 
لتحفيز  اوملبية  قتالية  لعبة  مع  والتعليم 
ينتقلوا  ليك  الرياضيني  عند  القومي  الحس 
من اشخاص عاديني اىل مواطنني مميزين.

■ ما هي ابرز مشاريعك للوالية الثانية؟
االداري  التطوير  صعيد  عىل  كثرية   □
الدويل  االتحادين  مع  والتعاون  والتواصل 
يف  الفاعل  اللبناين  والوجود  واالسيوي 
االوىل  الوالية  يف  بدأناه  الذي  اللجان 
وسنستكمله يف الوالية الثانية. عىل الصعيد 

دعم  فرص  ايجاد  الفني،  املستوى  عىل 
واالنجازات،  الكفايات  بحسب  لالعبني 
ووضع برنامج اكتشاف مواهب اوملبية يف 

كل الفئات العمرية.

قريبا من  التايكواندو  اتحاد  اصبح  ■ هل 
العوائق  هي  وما  اوملبية،  ميدالية  احراز 

التي تحول دون تحقيق هذا االنجاز؟
□ العوائق كثرية. لكننا لن نستسلم ونأمل 

تأثير كوفيد-19 
على الرياضة اصعب من 

االزمة االقتصادية

اهدافنا  حققنا 
في بناء مجتمع رياضي 

وطني يقتدى به


