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املحارض االوملبي والعضو السابق يف اتحاد العاب القوى وديع عبدالنور.رئيس دائرة الرياضة يف وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات.

نمر جبر

النوادي الوهمّية أصوات انتخابية
ووسيلة لنيل املساعدات املالية

تعاين الرياضة املحلية من مشاكل كثرية وترزح تحت اعباء كبرية، غالبا ما تتم معالجة بعضها بحلول آنية او مرحلية او مبسكنات 
انتشارها،  الحد من  او  التي مل يتمكن احد من مكافحتها  املشاكل  الوهمية واحدة من  النوادي  الجذرية.  الحلول  بعيدا من 

الرتباطها بعوامل اساسية متجذرة يف مجتمعنا، ابرزها التحايل عىل القانون لعدم تطبيقه

مفهوم النوادي الوهمية مرتبط بتلك املعدومة 
النشاط او التي يقترص نشاطها عىل مناسبات 
الشكل  يف  قامئة  نواد  هي  ومحدودة.  قليلة 
ومتلك االفادات القانونية للجانها االدارية من 
لبنان  يف  الحرب  ان  علام  املختصة،  املرجعية 
ساهمت يف انتشار هذه النوادي خالفا للوقائع 

امليدانية عىل االرض. 
مديرية  تحويل  من  خريا  الرياضيون  استبرش 
لوزارة  تابعة  كانت  التي  والرياضة  الشباب 
الرتبية  وزارة  )الحقا  الجميلة  والفنون  الرتبية 
والتعليم العايل( اىل وزارة لها موازنتها الخاصة 
وهيكليتها وخططها وبرامجها النعاش وتطوير 
القطاعني الشبايب والريايض. فهل خاب ظنهم 
بعد 21 سنة عىل والدتها، وهل تتحمل الوزارة 

وحدها مسؤولية مكافحة النوادي الوهمية؟
تفاوت االداء بني وزير وآخر يف وزارة الشباب 
والرياضة )مل تسند يوما اىل صاحب اختصاص( 
وطغى الطابع الخدمايت غري الريايض الهداف 
عىل  ومذهبية،  طائفية  انتخابية،  سياسية، 
بعض  اغفال  دون  من  الوزراء  غالبية  عمل 
العائق  ان  عىل  التأكيد  مع  االستثناءات، 
االسايس يف عمل الوزارة هو موازنتها الضئيلة 
غري الكافية عىل الرغم من ارتفاع ارقامها اكرث 
التي  القدمية  واالنظمة  والقوانني  مرة،  من 
تحتاج اىل تحديث وتطوير. كذلك من الصعب 
اغفال  دون  من  وآخر  وزير  اداء  بني  املقارنة 
اىل  الحضور  نفسه  يكلف  البعض منهم مل  ان 
الوزارة طوال واليته، واسند االمر اىل معاونه، 
او كان يحرض المور سياسية، بينام توىل تسيري 
شؤون الوزارة مسؤول من حزبه، مع الحرص 
عىل التأكيد ان هناك من نجح يف ملف واخفق 

يف ملفات اخرى، والعكس صحيح.

تكون قد فقدت احد رشوط الرتخيص كانتهاء 
خالفه.  او  مثال  امللعب  او  املقر  ايجار  عقد 
مامرسة  يف  مستمرة  تبقى  االندية  هذه  لكن 
املنضمة  الرياضية  االتحادات  داخل  نشاطاتها 
ميكن  ال  لذلك  بطوالتها،  يف  وتشارك  اليها، 
اطالق تعبري االندية الوهمية عليها الن النادي 
وجود  اي  له  ليس  الذي  النادي  هو  الوهمي 
النشاطات  عىل االطالق، وبالتايل ال يشارك يف 
اما  التي ينظمها االتحاد املعني.  البطوالت  او 
ارتباطها بالواقع السيايس والطائفي، فال يخفى 
وقطاعات  السياسية  لالحزاب  ما  احد  عىل 
الرياضة فيها من تأثري كبري عىل هذه االندية 
سلبيا  التأثري  هذا  يكون  ان  بالرضورة  وليس 
يف كل االوقات، ونتمنى كام جميع املتعاطني 

الشباب  وزارة  يف  الرياضة  دائرة  لرئيس  لكن 
اعترب  اذ  آخر،  رأيا  عويدات  محمد  والرياضة 
وقال:  فيه  مبالغ  الوهمية  النوادي  تعبري  ان 
"الكالم عن هذه االندية ترتفع وتريته عند كل 
الرياضية  االتحادات  داخل  انتخايب  استحقاق 
عندما  يختفي  ثم  ومن  االوملبية،  واللجنة 
فليس  االستحقاقات،  هذه  مفعول  ينتهي 
هناك من اندية وهمية ولنستبدل هذا التعبري 
غري  االندية  ولنسمها  واقعية  اكرث  آخر  بتعبري 
املستوفاة رشوط الرتخيص واملتمثل يف ان ليس 
ترصفها،  تحت  قاعة  او  ملعب  او  مقر  لديها 
اي ان هناك بعض االندية وبعد حصولها عىل 
املطلوبة.  الرشوط  جميع  مستوفية  الرتخيص 
لكن بعد مرور فرتة من الزمن من املمكن ان 
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عليها  ترتتب  لكن  واملعطلة.  الناشطة  غري 
العليا  الهيئة  متثل  النها  معنوية  مسؤولية 

للقطاع الريايض االهيل". 
اضاف: "قبل تحديد املسؤوليات يجب تحديد 
القانونية  الوضعية  عىل  يطرأ  الذي  الخلل 
تلخيصهام  ميكن  امرين  يف  واملتمثل  لالندية 
مبرور  مالعبها  احد  فقدت  اندية  ييل:  ما  يف 
الزمن وال تزال مستمرة يف املشاركة بنشاطات 
ان  دون  اليها  املنضمة  االتحادات  وبطوالت 
عىل  الصالة  او  املقر  او  امللعب  فقدان  يؤثر 
املقر  وال  امللعب  ال  تفقد  مل  واندية  عطائها، 
نشاطات  يف  املشاركة  عن  انقطعت  لكنها 

االتحاد ومل تشارك يف بطوالته". 
الشباب  وزارة  بها  قامت  التي  االجراءات  عن 

كشف  الظاهرة،  هذه  ملكافحة  والرياضة 
عويدات ان الوزارة قامت سابقا "باكرب عمليتني 
يف  الرياضية  االندية  لجميع  الشامل  للمسح 
السابقني  الوزيرين  لبنان وذلك يف عهدي  كل 
هوفنانيان،  وسيبوه  غانم  روبري  الراحل 
وبالتعاون مع ادارة االحصاء املركزي وبتمويل 
من احتياط املوازنة بقرار من مجلس الوزراء 
يف حينه، وذلك منذ اكرث من عرشين عاما، وقد 
اىل  الخلل  تصحيح  يف  املسحان  هذان  ساهم 

حد كبري مع انهام مل يكونا مثاليني". 
اضاف: "حاولت الوزيرة فارتينيه اوهانيان منذ 
مسح  اجراء  مهامتها  لتسلمها  االوىل  اللحظة 
وجود  بعدم  اصطدمت  لكنها  جديد،  شامل 
اعتامد مخصص لذلك يف موازنة وزارة الشباب 

والرياضة. كام حاولت ايضا مع ادارة االحصاء 
املركزي ورئاسة الحكومة، لكن االعتامدات غري 
اعترب  لكنه  الراهن".  الظرف  يف  ايضا  متوافرة 
يف املقابل ان عدم اجراء املسح "ال يؤثر تأثريا 

مبارشا عىل نشاط تلك االندية".
الكربى  املسؤولية  تربز  هنا  "من  وقال: 
يسمى  ما  مكافحة  يف  الرياضية  لالتحادات 
 4481 املرسوم  ان  حيث  الوهمية،  االندية 
وخاصة  الرياضية  الحركة  تنظيم  مرسوم  اي 
الغاء  عىل  تنص  منه  التاسعة عرشة  املادة  يف 
الجمعية  مصطلح  املرسوم  يف  )اعتمد  ناد  اي 
ميارس  مل  الريايض(  النادي  من  بدال  الرياضية 
نشاطاته ملدة عامني متتاليني، وذلك كام حصل 
هذا العام والعام السابق عندما قامت الوزيرة 
وبناء عىل افادات االتحادات املعنية بالغاء اكرث 
للجمعيات،  رياضية  العاب  ترخيص   300 من 
االتحادات  تبلغه  عام  كيل  بشكل  معتمدة 
للوزارة من دون التدخل يف شؤون االتحادات 
يف  ابدا  الوزيرة  تقرص  مل  وتاليا  الناحية،  لهذه 

مكافحة هذه الظاهرة". 
اضاف: "من هنا يربز دور االتحادات االسايس 
ادارة  تكن  مل  فاذا  الظاهرة،  مكافحة هذه  يف 
هذه  يف  وشفافية  بنزاهة  تتعامل  االتحاد 
النقطة بالتسرت عىل االندية وعدم االبالغ عنها 
فهنا يكمن الخلل، ومبا ان االتحادات مستقلة 
وتنظيم  الفنية  االمور  يف  وبخاصة  عملها  يف 
االندية  من  املشاركني  وتحديد  البطوالت 
وتعريف املشاركة اي مبعنى متى يعترب النادي 
اذا  هل  مشارك،  غري  او  البطوالت  يف  مشاركا 
شارك بالعب او العبني او عرشة العبني يف لعبة 
فردية عىل سبيل املثال يعترب مشاركا. من هنا، 
االتحادات  اىل  عدة  تعاميم  الوزارة  اصدرت 
االدىن  للحد  تعريفا  انظمتها  يف  تضمن  حتى 
االندية  تفرز  ان  تستطيع  حتى  املشاركة  من 
النادي  ويكون  املهملة،  االندية  عن  الناشطة 
عىل علم واطالع مبا يرتتب عليه يف حال اخل 
نظام  يف  عليها  املنصوص  املشاركة  مبتطلبات 

االتحاد". 
يف املقابل، رأى العضو السابق يف اتحاد العاب 
القوى واملحارض االوملبي وديع عبدالنور "ان 

حقيقة  الوهمية  االندية  او  الجمعيات 

بعض الوزراء لم يكلفوا 
انفسهم الحضور الى 

الوزارة واسندوا االمر الى 
معاونيهم

من  بعيدة  الرياضة  تبقى  ان  الريايض  الشأن 
كل التجاذبات السياسية التي تؤثر عليها سلبا 

يف اماكن كثرية".
عن  واملادية  القانونية  املسؤولية  واستبعد 
اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة 
"الن ليس لها اية عالقة برتخيص الجمعيات 
التي  البطوالت  بتنظيم  وال  واالندية، 
واالندية  واملثابرة  الناشطة  االندية  تحدد 
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انطالقا  وذلك  واتهاما،  تجنيا  وليس  قامئة 
ال  املتجذرة  الظاهرة  هذه  وصف  ان  من 
الن  بل  فعال،  وجودها  عدم  مبعنى  ينحرص 
بصيغته  املقصود  املعنى  تتخطى  تداعياتها 
لطاملا رضبت  وتفرعات  تفاصيل  اىل  املجردة 

الوسط الريايض ونالت منه".
واعترب ان هذه الحال "ليست وليدة البارحة بل 
وتجاوزت  عمقا،  واوغلت  عقود  منذ  تجذرت 
اكرث من حملة مسح قامت بها املديرية العامة 
للشباب والرياضة ثم وزارة الشباب والرياضة، 

بالتذايك والتشاطر او التحايل، والنه يف مقابل 
فان  املبارش،  غري  او  املبارش  التلقايئ  الشطب 
املقاييس  ان  ولو  يوما  يتوقف  مل  الرتخيص 
من  دامئا  فثمة  اختلفت.  والرشوط  واملعايري 
الغاية  يتحول وفق  او  ويندثر  فيتوقف  يتعرث 
يف  مثينا  صوتا  اجلها،  من  انشئ  التي  املبطنة 
االستحقاقات االنتخابية يف قطاع مرتنح، وهنا 

لب املشكلة واصل العلة".
او  االندية  لدور  املتداول  املفهوم  ووصف 
االنتخابية  بـ"االوراق  الوهمية  الجمعيات 

خلفهم،  يتلطى  ومن  اتحادات  عىل  للقامئني 
الحاجة،  تدعو  حني  اوردتها  يف  الحياة  فتضخ 

فتلبي نداء الواجب، فتفيد وتستفيد". 
من  العبني  تقرتض  احيانا  كانت  "هي  اضاف: 
تكون  ان  وامتنى  وشقيقة،  صديقة  جمعيات 
للوجود  اثباتا  اضمحلت  السيئة  العادة  هذه 
املتبادلة  الخدمات  منطلق  من  واالستمرار 
عىل  للحصول  مرور  جواز  ذلك  ويف  ايضا، 

مساعدات".
عانت  اللبنانية  الرياضة  ان  عبدالنور  واعرتف 
بنفخ  واملتمثل  الصحي،  "غري  الواقع  هذا  من 
صيغة  او  القرار  سلطة  عىل  حفاظا  احجام 
اضحت  والتي  يومياتنا،  تحكم  التي  التوازن 
بها  العمل  الن  السوية،  غري  بامليثاقية  تسمى 
ذو  سيف  السامية،  اهدافه  عن  يخرج  حني 
قطاعنا  "ترشيح  ان  املقابل  يف  واكد  حدين". 
بجمعيات  وارشق  افضل  سيجعله  الريايض 
فاعلة قوامها النوعية وليس الكمية، لتستطيع 
والتصدي  الصعوبات  مواجهات  بالتايل 
ان  بدل  اوصالها  يف  الدعم  فيصب  لالزمات. 
املساعدة  فتصبح  الغالبية،  لرييض  يتشتت 
مهام كانت قيمتها املادية او املعنوية زهيدة 

متواضعة، ولفتة مسايرة ال اكرث". 
وفق  تدار  التي  االندية  ندرة  واقع  ينف  ومل 
نظام املؤسسات "الن عددا كبريا من الجمعيات 
املرخصة والناشطة كرتونية ال حول لها وال قوة 
عند اول امتحان، وحاالتنا الراهنة بعد االنهيار 

املايل خري دليل عىل ما تقدم". 
يف الخالصة، ثبت مبا ال يدع الشك ان املرسوم 
4481 الذي ينظم الحركة الرياضية والذي امل 
ولو  بقطاعهم  النهوض  يف  الرياضة  اهل  منه 
من  الحد  من  يتمكن  مل  االدارية  الناحية  من 
من  اقوى  هي  التي  الوهمية  النوادي  تفريخ 
اي قانون او مرسوم، الن من يف يدهم تطبيق 
القانون مرتهنون وال يجرؤون من جهة، والن 
بدعم  بساطة  وبكل  تحظى  االندية  هذه 
جهة  من  ومذهبي  وطائفي  سيايس  وغطاء 
من  الوزارة  تنصل  مربرا  ليس  حني  يف  ثانية. 
االتحادات  عىل  املسؤولية  ورمي  مسؤولياتها 
املتخلفة  النوادي  االبالغ عن  التي من واجبها 

عن النشاط الرسمي.

يف بلد ال تتعدى مساحته 10452 كيلومرتا مربعا، 
وصل عدد االندية املرخصة من وزارة الشباب 

والرياضة اىل 1395 موزعة عىل 47 اتحادا.
• كرة القدم 202 ناد )12 درجة اوىل، 12 درجة 
ثانية، 28 درجة ثالثة، 105 درجة رابعة و45 

درجة خامسة(. 
 15 اوىل،  درجة   10( ناديا   253 السلة  كرة   •
رابعة  درجة   84 ثالثة،  درجة   24 ثانية،  درجة 

و120 درجة خامسة(. 
• الكرة الطائرة 128 ناديا )12 درجة اوىل، 16 
رابعة  درجة   48 ثالثة،  درجة   24 ثانية،  درجة 

و28 درجة خامسة(. 
و10  اوىل  درجة   6( ناديا   16 اليد  كرة   •

درجة ثانية(. 
اوىل، 12  درجة   14( ناديا   35 فوتبول  ميني   •

درجة ثانية و9 درجة ثالثة(. 
• الركبي يونيون 5.

• الركبي ليغ 5. 
• املبارزة 7. 

• السباحة 26. 
• جودو 19. 

• العاب قوى 22. 
• الفروسية 16. 

• التنس 33. 
• تايكواندو 53. 

• الرماية 13. 
• القوس والنشاب 9. 

• اليخوت 5. 

• املالكمة 14. 
• املصارعة 15. 

• رفع االثقال 11. 
• الرتياتلون 7. 
• الجمباز 12. 

• كانوي كاياك 7. 
• الكاراتيه 28. 
• التجذيف 6. 

• الريشة الطائرة 12. 
• الدراجات الهوائية 15. 
• التزلج عىل الثلج 29. 

• كرة الطاولة 108. 
• الرقص الريايض 22. 

• السكواش 10. 
• الووشو 19. 

• البلياردو 14. 
• التزلج املايئ 7. 

• التاي بوكسينغ 34. 
• الكيك بوكسينغ 27. 

• الكيوشنكاي 25. 
• الرتبية البدنية 25. 

• ايكيدو 10. 
• رياضات قوة الرمي 8. 

• البيتانك 14. 
• الكباش 5. 

• الرتاث والرياضات التقليدية 7. 
• االلعاب القتالية املختلفة 9. 

• الهايكيدو 6.

1395 ناديًا و47 اتحادا!


