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خط
أبيض

ّ
بتحبوا تساعدونا؟
شربل ّ
كريم
ًُ
يــأخــذ التسويق فــي الــريــاضــة اللبنانية شكال
مختلفًا تمامًا ّ
عما هي عليه الحال في البلدان
ً
التي تعرف معنى أهمية هذا القطاع .أصال ،وفي
االتحادات الكبيرة في بالدنا ،ال يمكن الحديث
عمل تسويقي حقيقي ،إن كان على
عن وجود ٍ
صعيد تسويق االلعاب أو على صعيد إخراج
االفضل منها لحصد بعض االرباح التي يمكن
أن ّ
تسد أي عجز ،أو لنقل يمكنها أن تكون الرافد
املالي االساسي لتعزيز خزينة االتحادات.
فــي االتـ ـح ــادات امل ـت ـطـ ّـورة يـبـحــث الـقـ ّـيـمــون عن
أف ـض ــل ال ـ ـكـ ــوادر ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ويــرس ـمــون
ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة امل ــوس ــم ك ــل ــه حـ ــول الـ ــدراسـ ــات
ً
ال ـت ـســوي ـق ـيــة ،ف ـيــرس ـمــون م ـس ـت ـق ـبــا مـشــرقــا
التحاداتهم ومنتخباتهم وأنديتهم والعبيهم
بشكل عام.
ورياضتهم
ٍ
فــي لبناننا االم ــور مختلفة ال ــى ح ـ ٍّـد بـعـيــد ،إذ
ليس هناك أي أولوية لهذه املسألة في أي خطة
مــوضــوعــة ،ول ـيــس ه ـنــاك أي اس ـت ـغــال لحالة
ّ
معينة (إال نادرًا) من أجل جذب املعلنني ،بل إن
العفوية تبقى املسيطرة على أي استراتيجية،
فيبدأ العمل بحسب مــا تقتضيه املرحلة ،من
سوق
دون التأسيس ملراحل مقبلة أو لتأسيس
ٍ
لعبة ما.
مربحة من خالل ٍ
وقــد تكون بعض الـحــاالت املثال الـصــارخ على
ع ــدم االس ـت ـفــادة مــن ك ــوادر ّ
معينة فــي املـجــال
التسويقي ،أو استغالل فورة ما لتحويل موارد
باتجاه اللعبة التي يديرها االتحاد .وهذا االمر
ح ـصــل ف ــي مـنــاسـبـتــن م ــع االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لكرة القدم مع وصول اسمني أصابا نجاحات
عـلــى ال ـســاحــة الـتـســويـقـيــة مـحـلـيــا وخــارج ـيــا،
لـتــرؤس اللجنة التسويقية ،وهما بيار كاخيا
ووضــاح الـصــادق .لكن خروجهما كــان أســرع
ـاب ال يـمـكــن تفسيرها،
م ــن دخــول ـه ـمــا ،ألس ـب ـ ٍ
وذلــك رغــم تسلم كــل منهما كــرة مــن نــار لدى
تسميته ،على اعتبار أن اللعبة كانت في حالة
مزرية وقتذاك .كذلك ،كانت الحملة التسويقية
للعبة آنية عندما حقق منتخبنا الوطني نتائج
مميزة في تصفيات املونديال املاضي ،لكن هذه
الحملة العفوية لم ّ
وقت الحق
يتم تحويلها في ٍ
سالح يستطيع أن يخطف معلنني يمكنهم
الى
ٍ
تمويل املنتخب ،فبقيت مسألة تأمني االمــوال
الـضــروريــة مرتبطة بــالـعــاقــات الشخصية ال
أكثر.
وفــي كــرة الـسـلــة ،الـتــي فتحت أســواقــا لــاربــاح
االعالنية الهائلة أيــام الراحل انطوان شويري،
ّ
ً
ف ــأن االمـ ــور أس ــوأ بـكـثـيــر .ف ــاذا ســلـمـنــا ج ــدال
بــأن مـكـ ّـونــات كــرة الـقــدم ال يمكنها أن ترسي
استراتيجية تسويقية ناجحة ،فإن املستديرة
البرتقالية لديها كل املقومات لحصد املاليني ،إذ
انها لعبة جماهيرية بامتياز ومبارياتها تتسم
بالسخونة دائمًا ومالعبها ال تفرغ من روادها
وانــديـتـهــا تنتشر عـلــى مختلف بـقــاع الــوطــن.
لكن هناك في كرة السلة حيث يضطلع رئيس
االتحاد (املهندس ال املتخصص في التسويق!)
شخصيًا بــالـجــانــب الـتـســويـقــي ،يـبــدو الــوضــع
وكأن االهم هو تسويق صورة االشخاص في
بشكل عام ،أو
االعالم وامام الرأي العام ال اللعبة
ٍ
خروج املكلفني باملهمة التسويقية بكالم ّ
منمق
ٍ
هــو ضمن مــا يعرف بالتسويق على الطريقة
الـلـبـنــانـيــة ،فـيـصـبــح الـتـفـخـيــم ف ــي شخصيات
ّ
معينة هو االساس لجلب أي أموال الى االتحاد،
فتبدأ جــوالت الشحاذة تحت عـنــوان« :بتحبوا
تـســاعــدونــا؟» ،فــي وقـ ٍـت يفترض بهذا االتحاد
أن يكون أغنى االغنياء بفعل إشرافه على لعبة
ُ
تستثمر فيها املاليني.
ّ
تلميع الصورة الشخصية للقيمني في غالبية
االتحادات هو االمر األهم ،إذ ال ضرورة لجلب
أف ـضــل االسـ ـم ــاء تـســويـقـيــا ،ب ــل إن الـتـســويــق
بحسب الفلسفة اللبنانية هــو رفــع املسؤولني
الـ ــى م ـص ــاف االس ــاط ـي ــر وت ـس ــوي ــق إنـ ـج ــازات
وهمية ال تجلب دوالرًا واحدًا حتى.

التسويق واالستراتيجيات الـ
بين المال واألعمال عالقة وطيدة في
عالم كرة القدم ،حيث يدخل التسويق
ليربطهما بعضًا ببعض فتكون اإليرادات
الهائلة التي تنعش خزائن األندية وتحافظ
على استمراريتها .وفي هذا الملف ،يأتي
مثاالن صارخان على النتائج السلبية لسوء

التخطيط والتسويق في عالم الكرة،
وعلى األرباح الكبيرة التي تحملها معها
االستراتيجيات التسويقية الناجحة.
أسوأ مالعب التسويق في البطوالت
الوطنية األوروبية الكبرى هناك في إيطاليا،
فال تنخدعوا بالنتائج األخيرة لفرقها ،اذ ان

ّ
أزمة المال حولت «جنة إيطاليا» الى جهنم
نابولي ــ محمد خليل
ي ـحــن م ــوع ــد ال ـن ـش ــرة الــريــاض ـيــة
الرئيسية إلحدى القنوات العربية
املتخصصة ،فتبدأ بعرض ملخص
ملـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات وأه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـبـ ـط ــوالت
األوروبية .يحجز الدوري
الوطنية
ُ
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز و»الـ ـلـ ـيـ ـغ ــا»
اإلسبانية ّ
مقدمة النشرة ،تليهما
«البوندسليغا» األملانية والدوري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،وخـ ـص ــوص ــا إذا ك ــان
باريس ســان جيرمان هو املعني.
وبعد كل هؤالء يأتي دور الدوري
اإليطالي.
هذا الترتيب يعكس أمرًا واحدًا هو
امل ــزج ب ــن م ــا يــرغــب فـيــه املـشــاهــد
من جهة ،وقــوة البطوالت بحسب
أزمة يعيشها
ترتيبها ،ما يعكس ٌ
الـ ــدوري اإلي ـطــالــي .أزم ــة ومـعــانــاة
ّ
املاضي
تؤكدها ميزانيات املوسم ُ
ال ـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا ،حـيــث تشير
األرق ــام إلــى أن دي ــون الــ»سـيــري أ»
بلغت ما مجموعه  ١،٧مليار يورو.
ويـتـصـ ّـدر إنـتــر مـيــانــو الـقــائـمــة بـ
 ٣٦٠مـلـيــونــا ،يليه ج ــاره مـيــان بـ
 ٢٤٤مليونًا ،بينما جاء يوفنتوس
ثالثًا بـ  ٢٣٨مليونًا ،ورومــا رابعًا
بـ ـ  ١٥٨مـلـيــون يـ ــورو .أم ــا أوض ــاع
الت ـس ـي ــو ون ــاب ــول ــي وف ـيــورن ـت ـي ـنــا
ّ
فهي أقل سوءًا.
والــافــت أن مجموع اإلي ــرادات في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ب ـل ــغ  ١،٧مـلـيــار
ّ
يــورو ،فيما تخطت التكاليف ٢،٣
ً
مليار ،فإنتر ميالنو مثال يعاني
ع ـج ـزًا بـقـيـمــة  ١٠٢م ـل ـيــون ي ــورو،
ويتبعه رومــا بواقع  ٣٨،٨مليونًا،
بعجز
فيما يـحــل مـيــان خلفهما
ٍ
ّ
بلغ  ١٥،٧مليونًا ،ولم يتخط عجز
«ال ـيــوفــي» حــاجــز السبعة ماليني
يورو.
ه ـ ـ ــذه األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،عـ ـل ــى اخـ ـت ــافـ ـه ــا،
تـ ـحـ ـكـ ـمـ ـه ــا ظـ ـ ـ ـ ــروف عـ ـ ـ ـ ــدة ،إذ إن
ً
ي ــوف ـن ـت ــوس مـ ـث ــا ال ي ـ ـ ــزال ي ــدف ــع
تكاليف بـنــاء ملعبه ،وإال لكانت
أمـ ـ ـ ــوره امل ــالـ ـي ــة أف ـ ـضـ ــل ،ب ـي ـن ـمــا ال
تتضمن مّـيــزانـ ّـيــة روم ــا السيولة
الـ ـت ــي ض ــخ ـه ــا م ــال ـك ــه ،األم ـي ــرك ــي
ـ ـ ـ اإليـ ـط ــال ــي ج ـي ـم ــس ب ــال ــوت ــا فــي
رأس املـ ـ ـ ـ ـ ــال ،لـ ـ ـ ــذا تـ ـ ـب ـ ــدو أمـ ـ ـ ــوره
مـقـلـقــة .أم ــا قـطـبــا مـيــانــو ،ف ــاألول
محكوم بـمــزاجـ ّـيــة مالكه سيلفيو
ب ــرل ــوس ـك ــون ــي ال ـ ــذي ي ــرف ــض بـيــع
ً
النادي وال يجد سبيال للتقليص
م ـ ــن الـ ـخـ ـس ــائ ــر س ـ ـ ــوى عـ ـب ــر ب ـيــع
الالعبني وجلب آخــريــن مجانًا أو
وف ــق ن ـظــام اإلعـ ـ ــارة ،فـيـمــا يعيش
جــاره إنتر حالة ّ
تخبط مع مالكه
األندونيسي إيريك ثوهير الذي لم
يدفع شيئًا من ماله الخاص حتى
اآلن ،بل يعتمد على القروض ،التي
يجب دفعها في  .2019ويتوقع أن
تــزداد ميزانية ميالن وإنتر سوءًا

ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أي ب ـ ـ ــوادر
النتشال الفريقني من مشاكلهما.
أسباب األزمة
أس ـب ــاب ه ــذه األزم ـ ــة ال ـت ــي تعصف
بالكرة اإليطالية ليست وليدة اليوم،
بــل تـعــود حـتــى إل ــى زم ــن السيطرة
شـ ـب ــه املـ ـطـ ـلـ ـق ــة لـ ـلـ ـف ــرق اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
عـلــى أوروب ــا فــي تسعينيات الـقــرن
املـ ــاضـ ــي .وق ـ ـتـ ــذاك ،ك ــان ــت إي ـطــال ـيــا
تعيش أبهى أيامها الكروية وكانت
الساحرة املستديرة قد بدأت تتحول
ت ــدريـ ـج ــا مـ ــن مـ ـج ــرد ريـ ــاضـ ــة إل ــى
ص ـنــاعــة .خ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،كــانــت
األن ــدي ــة اإلي ـط ــال ـي ــة ت ـج ـنــي أرب ــاح ــا
ه ــائ ـل ــة ،ل ـكــن بـ ــدل اس ـت ـث ـمــارهــا في
مشاريع مربحة على املدى الطويل،
انشغلت بالقيام بصفقات خيالية

ودفـ ــع روات ـ ــب م ـبــالــغ فـيـهــا لـنـجــوم
ال ـل ـع ـبــة .وه ـ ــذه األن ــدي ــة أب ـق ــت على
مــاعـبـهــا ال ـقــدي ـمــة الـتـصـمـيــم الـتــي
تملكها البلديات بدل بناء مالعبها
الخاصة والعصرية التي تؤمن لها
مداخيل إضافية مــن خــال عائدات

المعاناة المالية
في الكرة اإليطالية
تعود الى تسعينيات
القرن الماضي

امل ـبــاريــات ُواألنـشـطــة الـتـجــاريــة في
املساحات امللحقة بامللعب كاملطاعم
وم ــراك ــز ال ـت ـس ـ ّـوق وغ ـي ــره ــا .كــذلــك
أهملت التسويق لبطولتها خارجيًا
على غرار الدوري اإلنكليزي املمتاز
ً
مـ ّثــا واكـتـفــت بــالـســوق املـحـلـ ّـيــة ،ما
كــلـفـهــا الـكـثـيــر الح ـقــا .فـعـلــى سبيل
املـ ـث ــال ،ب ـلــغ م ـج ـمــوع إيـ ـ ـ ــرادات أول
أربعة أندية إنكليزية ،صاحبة أعلى
ّ
ّ
خارجية في املوسم
تجارية
مداخيل
قبل املاضي ٥٦٨ ،مليون يــورو ،في
حــن حققت نظيراتها فــي إيطاليا
حوالى  ٢٧١مليون يورو فقط.
نتيجة التخطيط السيئ
ه ـ ــذا ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـس ـي ــئ لــأنــديــة
اإليـطــالـيــة أفـقــدهــا مـصــادر تمويل
مـ ـتـ ـن ــوع ــة ك ـ ــان ـ ــت سـ ـتـ ـضـ ـم ــن ل ـهــا

ّ
قلة هم النجوم الذين يختارون اليوم االنتقال الى الدوري اإليطالي (أوليفييه موران  -أ ف ب)

