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رياضة
نجح فريقا
االجتماعي
وطرابلس في
تقديم أفضل
األجانب للدوري
المحلي (عدنان
الحاج علي)

الكرة اللبنانية

وطرابلس
االجتماعي
بين
الدمج
ّ
مشروع وارد ...ولكن مؤجل
تضم مدينة طرابلس عددًا
كبيرًا من أندية كرة القدم في
مختلفة ،ففي الدرجة
درجات
ً
األولـــى مثال هناك فريقان
االجتماعي وطرابلس .فهل
يــمــكــن أن نــصــل الـــى يــوم
يصبحان فيه فريقًا واح ـدًا
االثنين
تحت مسمى يجمع
ً
كاالجتماعي طرابلس مثال؟
سؤال يمكن طرحه في ظل
كالم حول هذا الموضوع أثير
في الفترة الماضية دون أن
يتم الدخول في عمقه

عبد القادر سعد
لـطــاملــا كــانــت مــديـنــة طــرابـلــس خــزانــا
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـل ـب ـنــان ـيــة سـ ـ ــواء عـلــى
صـ ـعـ ـي ــد الـ ــاع ـ ـبـ ــن أو ال ـ ـح ـ ـكـ ــام أو
اإلداريـ ـ ـ ــن .الع ـب ــون ك ـث ـي ــرون ح ـفــروا
أسماءهم في سجالت اللعبة وجاؤوا
م ــن رح ـ ــم أن ــدي ــة ع ــري ـق ــة كــالــريــاضــة
واألدب واالجتماعي قبل أن يولد في
السنوات األخيرة فريق جديد اسمه
طرابلس .هذا النادي الذي حمل قبل
عـشــر س ـن ــوات اس ــم أومل ـب ـيــك ب ـيــروت،
انـتـقـلــت رخـصـتــه ال ــى آل قـمــر الــديــن
ال ــذي ــن أط ـل ـق ــوا عـلـيــه اس ــم مــديـنـتـهــم
وبـ ــدأوا م ـشــوارًا جــدي ـدًا وص ـلــوا معه
الى إحراز كأس لبنان وتمثيل بلدهم
في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـنــه ك ـ ــان االج ـت ـم ــاع ــي
يصعد ال ــى الــدرجــة األول ــى قـبــل عــام
ب ـع ــد أن س ـب ــق وكـ ـ ــان ح ــاضـ ـرًا فـيـهــا
سابقًا ونجح في الوصول الى نصف
نـهــائــي ك ــأس ل ـب ـنــان ،قـبــل أن يخسر
أمام النجمة الذي عاد وأحرز اللقب.
وإذا ك ــان طــرابـلــس حــديــث الـعـهــد في
الكرة اللبنانية ،فــإن عمر االجتماعي
يـ ـبـ ـل ــغ س ـ ـتـ ــن ع ـ ــام ـ ــا ح ـ ـيـ ــث ت ــأس ــس
ع ـ ــام  1956وأص ـ ـبـ ــح الـ ـف ــري ــق األك ـث ــر

جماهيرية في عاصمة الشمال ،إذ أن
جمهوره يعتبر األكثر تعصبًا واألكثر
حـ ـم ــاس ــة وم ـ ـ ـ ـ ـ ــؤازرة لـ ـف ــريـ ـق ــه .ول ـع ــل
املـ ــدرجـ ــات امل ـم ـت ـل ـئــة خـ ــال م ـب ــاري ــات
ّ
وتفوق الحضور الجماهيري
الدوري
لــاجـتـمــاعــي ع ـلــى ف ــرق عــري ـقــة تملك
ّ
قاعدة جماهيرية كبيرة ،تؤكد حجم
ج ـم ـه ــور "األحـ ـ ـم ـ ــر" اآلت ـ ــي مـ ــن صـلــب
املناطق الفقيرة في طرابلس وتحديدًا
منطقة القبة.
ه ــذا ال يـعـنــي أن طــرابـلــس هــو فريق
"ال ـن ـخ ـب ــة" وال ي ـم ـلــك جـ ـمـ ـه ــورًا .فـفــي
السنتني األخـيــرتــن كــان هـنــاك جهد
كبير مــن قبل املسؤولني الرياضيني
فـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزم وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــادة
االجتماعية وتحديدًا مدير الرياضة
ف ـي ـه ــا ظ ــاف ــر ك ـ ـبـ ــارة إلن ـ ـشـ ــاء ق ــاع ــدة
ج ـمــاه ـيــريــة ل ـل ـن ــادي ،م ـس ـت ـف ـي ـدًا مــن
عمل الجمعية الرياضي على صعيد
الناشئة وامل ــدارس .هــذا األمــر ظهرت
ن ـتــائ ـج ــه ف ــي مـ ـب ــاري ــات الـ ـف ــري ــق فــي
الـ ـ ـ ــدوري وحـ ـت ــى ف ــي ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
اآلس ـي ــوي ،مــع ارت ـفــاع عــدد الـسـيــدات
والـفـتـيــات فــي الـجـمـهــور وتــواجــدهــم
فـ ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـف ــري ــق ال ـخ ــارج ـي ــة
تحديدًا.
ّ
ال ـي ــوم وف ــي ظ ــل األزم ـ ــة املــال ـيــة الـتــي

تعيشها الــريــاضــة ب ــرز ك ــام جــديــد -
قــديــم ح ــول إمـكــانـيــة دم ــج الـفــريـقــن.
وم ــن الطبيعي أن يـكــون املـســؤولــون
في جمعية العزم هم وراء الفكرة طاملا
أن ـه ــم ي ـصــرفــون ع ـلــى ال ـفــري ـقــن وهــم
الجهة الوحيدة التي تؤمن موازنتي

كبارة :الطرح غير وارد
حاليًا لضيق الوقت
لكنه ممكن جدًا في
المستقبل
النابلسي :ال للدمج ومن
مصلحة طرابلس وجود
أكثر من فريق لها في
الدرجة األولى

االج ـت ـمــاعــي وط ــراب ـل ــس .ف ـكــان هـنــاك
كالم من بالل حمد مستشار الرئيس
نجيب ميقاتي الــى مقربني مــن أمني
س ـ ــر نـ ـ ـ ــادي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي و"ع ـ ـ ـ ّـراب ـ ـ ــه"
محمد النابلسي حــول إمكانية دمج
الفريقني .وترافق هــذا الكالم مع آخر
مــن رئـيــس ن ــادي طــرابـلــس ولـيــد قمر
الــديــن انطالقًا مــن املـعــانــاة فــي تأمني
موازنة للفريق.
قـ ـم ــر ال ـ ــدي ـ ــن أشـ ـ ـ ــار ف ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال مــع
"األخبار" إلى أن الدمج ممكن في حال
كان مفيدًا للفريقني ومدينة طرابلس.
"ل ـك ــن ال ش ــك أن ال ــدم ــج ل ــه مـعـطـيــات
وإيجابيات وسلبيات ويجب وضع
دراسـ ـ ـ ـ ــة م ـع ـ ّـم ـق ــة قـ ـب ــل الـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
م ـ ـشـ ــروع ك ـ ـهـ ــذا .ص ـح ـي ــح أن وجـ ــود
ٌ
مفيد أكثر للتنافس،
فريقني أو أكثر
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ت ـف ــرض
ّ
وتتطلب ّ
توحد
ظروف معينة نفسها
الـ ـجـ ـه ــود .وأكـ ـ ـ ــرر أن ـ ــه ال م ــان ــع ل ــدي
طاملا أن املشروع فيه منفعة لالعبني
ومدينة طرابلس".
من جهته ،اعتبر محمد النابلسي أن
ال ــدم ــج غـيــر وارد فــاســم االجـتـمــاعــي
ـاد أو أي مـ ـش ــروع
أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن أي نـ ـ ـ ـ ٍ
لــانــدمــاج وه ــو "إم الـصـبــي" ويـعــود
الى ستني عامًا" .كما أنه من مصلحة
املدينة أن يكون هناك أكثر من فريق
في الــدرجــة األول ــى .وهــذا حاصل في
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـقــاتــي الـ ــذي يــرعــى
الفريقني ونحن معه ،لكن من الصعب
إلغاء فريق على حساب آخر .فالدمج
يـعـنــي أن أح ــد الـفــريـقــن سينسحب
من الدرجة األولــى وبالتالي سيكون
ال ـس ــؤال األهـ ــم م ــن ه ــو ال ـفــريــق ال ــذي
سينسحب االجتماعي أم طرابلس؟
فـهــل يـمـكــن أن ينسحب فــريــق عمره
سـتــون عــامــا ويبقى فــريــق عـمــره أقل
مــن عشر س ـنــوات .أضــف الــى ذلــك أن
ال ـق ــاع ــدة الـجـمــاهـيــريــة ال ـك ــروي ــة هي
لــاج ـت ـمــاعــي وبــال ـت ــالــي ال يـمـكــن أن
يقبل هــذا الجمهور أن ينتهي فريقه
ويطويه النسيان".
لـ ـك ــن مـ ــا هـ ــو رأي الـ ـجـ ـه ــة ال ــداعـ ـم ــة
للفريقني أي جمعية العزم؟
"امل ــوض ــوع غـيــر وارد حــالـيــا رغ ــم أن
ال ـف ـك ــرة ط ــرح ــت م ــؤخـ ـرًا .ف ـم ـثــل هــذه
الخطوة تحتاج الــى عمل قبل أشهر
ع ـلــى ان ـط ــاق امل ــوس ــم" ،ي ـق ــول ك ـبــارة
لـ ـ ـ "األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" .إال أن امل ـ ــوض ـ ــوع قــد
يكون مفيدًا لكرة القدم في طرابلس
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل تـ ــراجـ ــع نــوع ـيــة
الالعبني مقارنة بالسابق .وبالتالي
"وان ـطــاقــا مــن الـسـعــي ال ــى أن تكون
م ــدي ـن ــة ط ــراب ـل ــس م ـت ـقــدمــة ريــاض ـيــا
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ق ــد ي ـكــون
الــدمــج مـشــروعــا نــاجـحــا .ف ــإذا أخذنا
ترتيب الفريقني فــي املــوســم املاضي
ّ
نجد أن طرابلس احتل املركز السابع
واالجتماعي في املركز التاسع ،لكن
مع انــدمــاج الفريقني في فريق واحد
حينها يمكن تحقيق نـتــائــج أفضل
ولــم ال املنافسة على الـلـقــب .لكن في
الــوقــت الــراهــن ال يمكن تحقيق ذلــك
بسبب ضيق الوقت واقتراب انطالق
املوسم".
مــوضــوع الــدمــج قــد ال يـكــون حديثًا،
إذ ط ــرح ســاب ـقــا م ـ ــرارًا وت ـح ــدي ـدًا مع
فريق الــريــان وبيار كاخيا الــذي قدم
ق ـبــل سـ ـن ــوات ف ـك ــرة تــوح ـيــد املــدي ـنــة
ت ـحــت لـ ــواء فــريــق واحـ ــد يـحـمــل اســم
ّ
امل ــدي ـن ــة أله ـ ـ ــداف ت ـت ـعــلــق بــالـعـصــب
الجماهيري وأيضًا بنواح تسويقية.
ً
وح ـي ـن ـهــا ل ـقــي قـ ـب ــوال ح ـتــى م ــن قبل
امل ـس ــؤول ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع ــي ق ـبــل أن
تعود وتغيب الفكرة ،لكن حاليًا ومع
ت ــزاي ــد ال ـض ـغــوطــات االق ـت ـصــاديــة قد
يشهد املوسم املقبل اندماج كرة القدم
الـطــرابـلـسـيــة فــي ال ــدرج ــة األولـ ــى في
فريق واحد يجمع قطبي اللعبة رغم
صعوبة ذلك وحساسيته.

