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رياضة

رياضة

ٌ
فوضى «مرغوبة» وأمن مطلوب
سبوت اليت

مرحلة حرجة
ّ
يمر بها النادي
(عدنان الحاج
علي)

الجمهور على المدرجات« :نحنا الناس»
علي زين الدين
ق ـب ــل لـ ـق ــاء ال ـ ـ ــ«دربـ ـ ــي» ب ــن الـنـجـمــة
واألنـصــار في إيــاب املوسم املاضي،
ســأل أحــد الصحافيني اإلنكليز عن
م ــوع ــد ّ ال ـلـ ـق ــاء ب ــن ال ـف ــري ـق ــن حـتــى
يـ ـتـ ـس ــن ــى لـ ـ ــه وزمـ ـيـ ـلـ ـي ــه الـ ـحـ ـض ــور
فـ ــي م ـل ـع ــب م ــدي ـن ــة ك ـم ـي ــل ش ـم ـعــون
الرياضية ومتابعة قطبي كرة القدم
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ج ــاء ال ـث ــاث ــي ،ش ــاه ــدوا
املـ ـ ـب ـ ــاراةُ ،
وسـ ـئـ ـل ــوا ع ــن رأيـ ـه ــم بـعــد
انتهائها .قالوا إنهم كانوا يبحثون
ع ــن شـ ـ ــيء ،ووج ـ ـ ـ ــدوه .ل ــم ي ـخــرجــوا
خائبني .بعد فترة ،كتب الصحافي
ً
ً
م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاال طـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــ«دربـ ـ ـ ـ ــي»
ال ـك ــاس ـي ـك ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـن ــوان،
«األن ـ ـصـ ــار وال ـن ـج ـم ــة ..ح ــن تــذهــب
قبيلتان إلى الحرب» .في ذلك املقال،
ً
ّ
رحــب الكاتب بــالـقـ ّـراء بعبارة «أهــا
بكم في بيروت ،حيث القوانني هي:
ال توجد قوانني».
ت ـ ـحـ ـ ّـدث ال ـص ـح ــاف ــي عـ ــن ال ـخ ــاف ــات
ّ
ّ
والطائفية .صـ ّـور وجود
السياسية
قوى الجيش واآلليات
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول
امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
وف ــي حــرمـهــا ،ومـخـ ّـيــم
الــاجـئــن الفلسطيني
خ ـ ـ ـل ـ ـ ـف ـ ـ ـهـ ـ ــا .ك ـ ـ ـتـ ـ ــب ع ــن
املـ ـق ــاع ــد امل ـق ـت ـل ـعــة مــن
أماكنها على املدرجات
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
نحو أكثر من نصف
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ»
مقاعد ملعب مدينة كميل ل ــرمـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى أرض
شمعون الرياضية لم تعد امل ـل ـع ــب .تـ ـط ـ ّـرق أي ـضــا
ً
إلـ ـ ـ ــى اإلشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال الـ ـ ــذي
موجودة على املدرجات،
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض
بفعل اقتالعها من
أماكنها امل ـ ـش ـ ـجـ ـع ــن وال ـ ـق ـ ــوى
ً
ّ
ام
الحك
وقذفها تارة على
األم ـن ـي ــة .ت ـلــك املـ ـب ــاراة
ً
وتارة أخرى على القوى
انـتـهــت بــال ـت ـعــادل بني
الفريقني ،لكن النتيجة
األمنية ،وبالتأكيد هو
كانت بمثابة الخسارة
أمر غير مبرر .الجمهور
لـ ـلـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
يعنت ببيته الثاني ،إن
لم ِ
ي ـن ــاف ــس ع ـل ــى ال ـل ـق ــب.
أو
امللعب
هذا
في
كان
ح ـ ـ ـ ــاول ق ـ ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان
ّ
ّ
ُ
املالعب
أرباب
لكن
غيره،
أل ي ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور ال ـ ـشـ ــرق
أهملوها أيضًا .ال شيء
ك ـم ــا ي ـ ـ ــراه ال ـ ـغـ ــرب ،أو
ً
كـمــا تــريــد الـحـكــومــات
حقيقة يدعو إلى ترك
وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا وس ــائ ــل
املنزل لحضور مبارا ٍة
اإلعــام التي تخدمها.
متابعة
في امللعب سوى
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ك ـ ـتـ ــب مــا
طريقة
الفريق .بدءًا من
رأى ،ومــا سمع أيضًا.
دخول املشجعني عبر
وج ـ ـ ــد م ـ ــا ي ـ ــري ـ ــد ،وم ــا
ي ــري ــده ك ــان ال ـفــوضــى.
حواجز قوى األمن ،إلى
تـ ـل ــك الـ ـت ــي غ ــاب ــت عــن
املقاعد غير النظيفة،
املالعب اإلنكليزية في
وغياب أكشاك بيع
الفترات األخـيــرة ،وهم
واملشروبات،
املأكوالت
أهـ ــل ال ــ«ه ــول ـي ـغ ــان ــز»،
ً ّ
وصوال حتى إلى عدم
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
ّ
توفر ّ
ّ
الحمامات.
املتعصبون املعروفون
ب ـع ـن ـف ـه ــم .ول ـ ـكـ ــن ه ــذا
الـشـغــب يـحـضــر هناك
بـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــن واآلخ ـ ـ ـ ــر،
وما حصل قبل وخالل
مباراة إنكلترا وروسيا في البطولة
األوروبـ ـي ــة قـبــل س ـن ــوات خـيــر دلـيــل
على أن هذه األمور تحصل في عالم
الكرة.
م ـ ّـرت األش ـهــر ،وج ــاء صـحــافــي آخــر،
هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة م ــن أمل ــانـ ـي ــا ،ل ـي ـس ــأل عــن
ُ
اللقاء عينه ،ذلك الذي لعب قبل ّأيام.
هــو اآلخ ــر ُسـئــل عــن رأيـ ــه ،وق ــال إنــه
ل ــم ي ـخــرج خــائ ـبــاِ .ك ــا الـصـحــافـيــن
وك ــاه ـم ــا
ب ـح ـث ــا عـ ــن األم ـ ـ ــر ع ـي ـن ــهِ ،
وجـ ـ ـ ــداه :ت ـ ـضـ ـ ٌ
ـارب ع ـل ــى املـ ــدرجـ ــات،
شـ ـت ــائ ــم ،ق ـ ــذف م ـق ــاع ــد وم ـف ــرق ـع ــات
ُّ
ن ــاري ــة إل ـ ــى أرض املـ ـلـ ـع ــب ...ك ـ ــل مــا
ُي ـعـ ّـبــر ع ــن ال ـفــوضــى وال ـش ـغ ــب .هــذا
هــو الجمهور «الحقيقي» ،واإلعــام
ً
الـغــربــي الــريــاضــي يبحث عـنــه ،بــدال

بيت ُالجمهور
المهمل

من مراقبني أكثر من مشجعني.

«ثقافة التشجيع»
ك ـل ـم ــة الـ ـ ـح ـ ــرب جـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي عـ ـن ــوان
ال ـص ـح ــاف ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ع ــن ت ـقــريـ ٍـر
مل ـب ــاراة بــن فــريـقــي ك ــرة ق ــدم ،وهــذه
ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــة ،ال تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرادف مـ ـ ــع م ـف ـه ــوم
الــريــاضــة ،لكن الـ ُـعــذر مــوجــود ربما.
كيف ال ُيكتب عــن ال ـحــرب ،واملدينة
الــريــاضـيــة فــي ب ـيــروت أشـبــه بثكنةٍ
عسكرية ،يوجد فيها آليات عسكرية
ومتاريس؟ كيف لهذا الصحافي أن
ُي ّ
فسر وجــود هــذا الـكـ ّـم مــن األسلحة
في ساحةٍ رياضية؟ كيف له أن يرى
متاريس وأســاكــا شائكة وال يذكر
الحرب؟ (ربما يكون وجودها مبررًا
ألس ـب ــاب ال يـعــرفـهــا الـجـمـيــع ،ولـكــن
الحديث عنها ،عن آليات ومتاريس
وأس ــاك شائكة فــي ملعب رياضي)
ّأم ـ ــا رمـ ــي امل ـق ــاع ــد والـ ـتـ ـض ــارب بــن
املشجعني ،فـهــذه معركة ،قــد تحدث
ف ــي أي م ـك ــان م ــن ال ـع ــال ــم ،واملـشـهــد

لـ ـي ــس مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا فـ ـق ــد حـ ـص ــل فــي
فرنسا وبريطانيا ،وغيرها العديد
من الدول.
ب ـعــد ك ــل «م ـع ــرك ــة» ع ـلــى امل ــدرج ــات،
يخرج من يقول إن الجمهور تنقصه
ُ
ثقافة التشجيع ،وكــأن هــذه تشترى
ً
ُ ّ
ـان مـثــا ،وك ــأن املـشـ ّـجــع ليس
مــن دكـ ـ ٍ
شخصًا ،وهو ابن بيئته ،وما صنعه
النظام .أراد كثيرون أن ُيظهروا فارقًا
ف ــي م ـس ـت ــوى ال ـت ـش ـج ـيــع ،أو بـشـكـ ٍـل
أوضـ ـ ـ ـ ــح ،ف ـ ــي املـ ـشـ ـجـ ـع ــن ،ب ـ ــن ك ــرة
الـسـ ّـلــة وك ــرة ال ـقــدم فــي لـبـنــان .شـ ٌ
ـيء
من الطبقية املنبثقة من املذهبية في
لـبـنــان ٌ .ك ــرة الـ ٌسـلــة ل ـل ــ«كــاس» فقط.
جديد
ـرخ
ٍ
محاولة بائسة إلحــداث شـ ٍ
ب ــن أهـ ــل ال ـب ـلــد ع ـي ـنــه .ل ــم يـنـجـحــوا
ف ــي ذلـ ــك ،وال ـش ـغــب الـ ــذي ي ـت ـكــرر في
م ــدرج ــات مــاعــب ك ــرة ال ـق ــدم يـحــدث
ّ
أيضًا في مالعب السلة ،بل إنه يزيد
ب ــأش ــواط ع ــن كـ ــرة الـ ـق ــدم .ف ـفــي هــذه
األخ ـي ــرة ال يــوجــد «مـ ــاي مـصــايــة».
ثـقــافــة الـتـشـجـيــع امل ـط ـلــوبــة ،ه ــي في
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أراد كثيرون أن ُيظهروا
فارقًا في مستوى ّ
التشجيع بين كرة السلة
وكرة القدم في لبنان

مصطلح
األساس ،ثقافة ،من دون أي
ٍ
م ــراف ــق .ش ـ ٌ
ـيء ال ُي ـ ـ ّ
ـدرس ف ــي األنــديــة
واالتـحــادات الرياضية واملــاعــب ،بل
ف ــي ال ـب ـيــوت واملـ ـ ـ ــدارس .والـتـشـجـيــع
الـ ـحـ ـض ــاري مـ ــا هـ ــو إال ص ـ ـ ــورة عــن
األفـ ـ ـ ــراد ف ــي ح ـيــات ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة قـبــل
ج ـلــوس ـهــم ع ـل ــى م ـق ــاع ــد املـ ــدرجـ ــات،

وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ال ي ـج ــب ت ـجــاهــل
واقـ ــع األفـ ـ ــراد ف ــي الـ ـب ــاد ،وحـيــاتـهــم
وعــاق ـت ـهــم بــال ـن ـظــام والـ ــدولـ ــة ،ومــا
ت ــؤمـ ـن ــه لـ ـه ــم الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،لـ ـك ــي تـصـنــع
مجتمعًا صحيحًا .األكيد أن العنف
ل ـي ــس م ـ ـبـ ــررًا ،ولـ ـك ــن ال ـج ـم ـه ــور هــو
الجمهور.
ث ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ٌـة ٌ
رأي ب ـ ـ ـ ــأن امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ل ـي ـس ــت
دور عـ ـ ـب ـ ــادة .ال ـش ـت ــائ ــم وال ـف ــوض ــى
والضجيج ليست ُ
«م ـحـ ّـرمــة» هناك.
الجمهور من ّ
عامة الشعب ،يجد في
هــذه املساحة الــواسـعــة نسبيًا وهــذا
الــوقــت الـضـ ّـيــق فــرصــة لــابـتـعــاد عن
ٓ
ضجيج اخــر ُيرافق العمل والدراسة
ٍ
واألخ ـبــار ومــا يـحــدث فــي الـعــالــم ،أو
ّ
فــي البلد حــتــىُ .مـخـطـ ٌ
ـئ مــن يظن أن

هناك جمهورًا ًال يشتم العبًا وناديًا
ّ
أو حتى منطقة وإقليمًا ،والجمهور
أيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ه ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه .ج ـم ـي ـع ـهــم
ٌّ
يتشاركون التشجيع ،كــل بطريقته،
ومـ ــن ي ـن ـســى امل ـش ـج ـعــن ف ــي امل ـغــرب
ال ـع ــرب ــي ،وك ـي ــف يـنـقـلــون مـشــاكـلـهــم
الحياتية ،ومشاكلهم مع الدولة إلى
املـ ــدرج عـلــى شـكــل أغــانــي وأه ــازي ــج.
األلتراس املصري ودوره في الثورة؟
الجمهور هو الناس.
فــي م ـبــاراة ال ــ«درب ــي» املــاضـيــة ،وقع
ٌ
ٓ
إشـ ـك ــال ع ـلــى م ـ ــدرج ال ـن ـج ـمــة واخـ ــر
ٌ
ّ
ُعلى مدرج األنصار .عدد من الشبان
ضربوا واألسباب مختلفة ،ووصلت
األمور إلى ّ
حد اللحاق ببعضهم إلى
ً
خارج امللعب وصوال إلى املستشفى!
ً
هذه مثال ،معركة ،وتكاد تكون حربًا.
ّ
ُ
هـ ـن ــا ،ت ـخــطــى امل ـش ـج ـعــون الـ ـح ــدود،
لـكــن امل ــؤس ــف أك ـث ــر ،ه ــو أن ف ــي هــذه
ٌ
جنود ّ
ٌ
غريب كيف
يتفرجون.
املعركة
ال تـتـحـ ّـرك ال ـقــوى األمـنـيــة املــوجــودة
على أرض امللعب حني تبدأ الفوضى
على املدرجات .أحيانًا يغدو اإلشكال
خ ـ ـط ـ ـي ـ ـرًا ،كـ ـم ــا حـ ـص ــل ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة
ّ
يتحرك إليقافه.
املاضية ،لكن أحدًا ال
ٌ
غريب ،كيف أن هذه املشكالت لم تكن
ت ـحــدث قـبــل أع ـ ــوام ،رب ـمــا ألن الـقــوى
األمنية كانت توجد على املــدرجــات،
ال عـلــى أرض امل ـل ـعــب .تـغـيـيــر ثـقــافــة
التشجيع ،يحتاج إلى تغيير الثقافة
ّ
ال ـعــامــة ،وحــتــى يتحقق ذل ــكُ ،يمكن
ضبط املشجعني.
فــي املــاعــب اللبنانية هــاجـ ٌـس دائ ـ ٌـم
لكن
بــوقــوع إش ـكـ ٍ
ـال عـلــى امل ــدرج ــاتّ ،
املشكلة الحقيقية ليست في التوقع
ب ــوق ــوع هـ ــذا اإلش ـ ـكـ ــال ،ب ــل ف ــي عــدم
العمل على عــدم حــدو ّثــه .دور القوى
األمنية يكون دائمًا فــض املتعاركني
ع ــن بـعـضـهــم ب ـعــد ال ــوص ــول إلـيـهــم،
ً
بدال من الوجود معهم على املدرجات
ل ـفــرض األمـ ــن .ف ــإذا ك ــان امل ـســؤولــون
يـتـ ّ
ـذمــرون مــن تـكــرار املـشـكــات ،لـ َـم ال
ّ
يعملون على الحد منها؟ ربما الحل
يكون أيضًا بعناصر مدنية موجودة
على املدرج كما في كل العالم ،ترتدي
زيًا موحدًا وتعمل على ضبط األمن،
وهم أناس عاديون وليس بالضرورة
م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة
الرسمية التابعة للدولة.
ل ـه ــذا ال ـص ـحــافــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ك ـتـ ٌ
ـاب
ريـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ي ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه إن امل ــاع ــب
ُّ
ٓ
اإلنـكـلـيــزيــة احــتــلــت م ــن ِق ـبــل «اك ـلــي
شـ ـط ــائ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــدس» ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ــار ٍة
إل ــى ه ــؤالء ال ــذي ــن ال ُي ـش ـجـ ّـعــون ،بل
ّ
يتفرجون .الجمهور عاطفي ،منفعل،
ي ـم ــدح ال ــاع ــب ف ــي لـحـظــة ويـشـتـمــه
فــي أخ ــرى« .شـغـبــه» مـطـلـ ٌ
ـوب ضمن
ال ـح ــدود ،كـمــا مـطـلــوب حـمــايـتــه ،من
ناد ما،
نفسه أحيانًا .يحب جمهور ٍ
أن ي ـكــره ج ـم ـهــور ال ـن ــادي امل ـنــافــس.
درجـ ــة ال ـك ــره ق ــد تـبـلــغ ح ــد أن يـكــره
ق ـس ـ ٌـم م ــن ج ـم ـهــور الـ ـن ــادي ال ــواح ــد
ٓ
قسمًا اخــر منه .إال أن هذه الكراهية
ُ
ٌ
َ
جزء من اللعبة ،ولهذا تحب.

الكرة اللبنانية

الفرحة لم تكتمل

«نار البرج فوق الرماد»!

قبل أسبوعين تقريبًا ،كانت ّ كل األمــور الظاهرة أمام
العيان تشي بأن نادي البرج متجه نحو مرحلة أفضل بعد
تتويجه بلقب الدرجة الثانية وعودته إلى دوري األضواء
للمرة األولى منذ  16عامًا .لكن بين ليلة وضحاها ّ
تغير
كل شيء ،بعد استقالة الرئيس عدنان ياسين وعدد من
األعضاء ،ليذوب الثلج وتظهر المشاكل
مشاكل وتأخير في دفع الرواتب
ّ
مقابل رأي رئيس نادي البرج املستقيل ،كان هناك رأي آخر .وأكدت
مصادر عارفة بتفاصيل األمور داخل إدارة نادي البرج السابقة
لـ«األخبار» ،أن ميزانية النادي لم تتجاوز الـ 320ألف دوالر ،وأن
الرئيس املستقيل عدنان ياسني دفع بحدود  55إلى  60في املئة من
هذه امليزانية .املصادر قالت إنه طوال املوسم ُ املاضي كان يحصل
تأخير في ّدفع رواتب الالعبني ،حتى أن وعودًا أعطيت من ِقبل ياسني
لالعبني بتلقي رواتبهم قبل مباراة التتويج ،ولكنهم لم يحصلوا عليها
إال بعد وقت .ومشاكل التأخير في دفع الرواتب والحوافز بدأت تظهر
منذ األسبوع الخامس من الدوري وهو األسبوع الذي قبض فيه البرج
على الصدارة .املصادر قالت لـ«األخبار» أيضًا إن املدرب محمد الدقة
كان له دور كبير في مساعدة النادي وحماية الالعبني خالل املوسم
املاضي ،من خالل املطالبة املستمرة بدفع مستحقاتهم املالية ودفع
الحوافز لهم بعد الفوز باملباريات ،وهو دافع عن الالعبني عندما طرح
ياسني موضوع تخفيض رواتب العبي النادي ،والتوقف عن دفع
الحوافز .وتؤكد املصادر أن الالعبني اعتكفوا في أكثر من مرة ،بسبب
ّ
عدم تلقي الرواتب ،حتى أنه كان يحصل نقص في اللوازم الرياضية
لالعبني ،لم تكن اإلدارة ّ
تؤمنها.

شربل ّ
كريم
لــم يـهـنــأ أه ــل ال ـبــرج بـفــرحــة الـصـعــود
إل ــى دوري ال ــدرج ــة األول ــى فــي إنـجــاز
ً
انـتـظــروه طــويــا ،فـجــاءت مــع الخضة
التي بــدأت مع استقالة رئيس النادي
ع ــدن ــان ي ــاس ــن وع ـ ــدد م ــن األعـ ـض ــاء،
وال ـت ــي ك ــان وق ـع ـهــا قــويــا ع ـلــى بعض
الجمهور البرجاوي.
ال ـعــارفــن بـمــا يحصل فـ ّـي ال ـبــرج منذ
فـتــرة ،واملـقـ ّـربــن مــن صــنــاع ال ـقــرار ،لم
يتفاجأوا بهذه االستقالة أو باألجواء
املسيطرة حاليًا ،إذ رغم تلهي الجميع
ّ
باإلنجاز ،فــإن الصورة العامة لم تكن
ً
ّ
نقية فـعــا ،وقــد ظهرت أول مالمحها
م ــع ال ـت ـج ــاذب ــات ال ـت ــي ح ـص ـلــت حــول
هوية نائب الرئيس عقب الفوز بلقب
الدرجة الثانية.
ّ
ات ـ ـه ـ ــام ـ ــات ظ ـ ـهـ ــرت إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن بــن
األطراف املختلفة .البعض يتهم اآلخر
ّ
بــالـتـقـصـيــر ،وهـ ــذا اآلخـ ــر يــتـهــم غـيــره
بـمـحــاولــة «ق ـطــف» اإلن ـج ــاز والـظـهــور
بصورة املساهم بالنجاح ،وطرف يريد
أن يكون هو صاحب الكلمة العليا في
أي قـ ــرار ،بـغــض الـنـظــر عــن مـشــاركـتــه
الفعالة مــن عدمها فــي مسيرة نجاح
النادي.
اس ـت ـقــال ي ــاس ــن ،ت ــارك ــا ال ـب ــرج يبحث
رئيس جديد وعن إدارة متناغمة،
عن
ٍ
ب ـح ـس ــب دائـ ـ ـ ــرة امل ـح ـي ـط ــن ب ـ ــه ،حـيــث
أفـ ـ ـ ــادت م ـع ـل ــوم ــات ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ب ــأن
الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل ،عـنــدمــا شـعــر بــأن
هناك استحالة لتنفيذ الـشــروط التي
عرضها على إداري ــن في الـنــادي ،قرر
ّ
االس ـت ـقــالــة ،ول ــو أن ـهــا تـشــكــل بحسب
ال ـب ـع ــض خ ـ ـسـ ــارة ش ـخ ـص ـيــة ل ـ ــه ،إذا
مــا اعـتـبــر أن ــه صــاحــب الـحــق بمرافقة

ال ـفــريــق ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،حـتــى لو
أن ــه سـيــدفــع ضـعــف مــا تـكـ ّـبــده املــوســم
الفائت.
وفـ ــق امل ـع ـل ــوم ــات أيـ ـض ــا ،دفـ ــع يــاســن
مــا يـقــارب الـ ـ  70فــي املـئــة مــن ميزانية
امل ــوس ــم ال ـت ــي وص ـل ــت إلـ ــى  400أل ــف
دوالر ،وهـ ــو رغـ ــم أنـ ــه دفـ ــع أك ـث ــر مــن
ّ
املتفق عليه سلفًا ،فــإنــه لــم يكن يفكر
في االستقالة قبل أن تتراكم املشاكل.
ٌ
ّ
برجي كـ ّـرر أكثر من مـ ّـرة خالل
مصدر
امل ــوس ــم امل ـن ـت ـهــي أن هـ ـن ــاك ان ـق ـســامــا
واضـ ـح ــا ف ــي اإلدارة وع ـ ــدم اس ـت ـقــرار
إداري بسبب وج ــود أكـثــر مــن رئيس
وأك ـث ــر م ــن ت ـي ــار داخـ ــل اإلدارة .شعر

اصطدم رئيس البرج ومدرب
الفريق عقب التتويج
باللقب في بحمدون
ً
يـ ـ ــاسـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه أص ـ ـ ـبـ ـ ــح م ـ ـك ـ ـ ّـب ـ ــا وبـ ــا
َ
صالحيات ،ولم يحظ باألكثرية داخل
اإلدارة ،فـتـحـ ّـرك لتعزيز وج ــوده عبر
طـلـبــه تـشـكـيــل لـجـنــة إداري ـ ــة ج ــدي ــدة،
ً
أعضاء في اإلدارة
وخصوصًا أن هناك
ال يعرفهم ،وحتى ال يعرف مــن يميل
إل ـي ــه ،بـحـســب م ــا ي ـقــول أح ــد املـقـ ّـربــن
منه!
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ٍ
م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» الـ ـك ــام ع ــن االن ـق ـس ــام
اإلداري ،بل ّ
يشدد على مسألة أساسية،
بشكل أكبر
وهــي أنــه أراد إدارة فعالة
ٍ
«فـ ـهـ ـن ــاك أش ـ ـخـ ــاص مـ ـ ــوجـ ـ ــودون فــي
اإلدارة املؤلفة من  11عضوًا لحسابات
خاصة ال أكثر ،لذا كنت أريد استقدام
أسماء شابة بخلفية رياضية وناجحة
فـ ــي م ـ ـجـ ــال إدارة األع ـ ـم ـ ــال وال ـع ـم ــل

املــؤس ـســاتــي مــن داخ ــل مـنـطـقــة الـبــرج
وخــارج ـهــا تـسـهــم فــي تـطــوي ّــر ال ـنــادي
بحسب اختصاصها» .ويعقب «كنت
أن ـظ ــر إلـ ــى امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل وح ــاج ــات ــه
امل ــادي ــة ت ـح ــدي ـدًا ،وأبـ ـح ــث ع ــن مـ ــوارد
دعم إضافية ،لكن لم يكن أحد ليرضى
ٍ
بالقدوم لدعم النادي من دون أن يكون
ّ
من صناع قراره ،بينما من يشارك في
القرار عليه أن يشارك في الدعم ،وهذا
غالبًا لم يحصل».
ويرفض ياسني أيضًا الدخول في لعبة
األسماء حول اإلداريني املمسكني بزمام
األمور ،لكن معلومات «األخبار» تفيد
بأن «رأس الحربة» كان أربعة أعضاء،
هـ ــم أمـ ـ ــن الـ ـس ــر رامـ ـ ــز ع ـ ـمـ ــار ،وأمـ ــن
الـ ـصـ ـن ــدوق ن ـ ــادر عـ ـم ــار ،واإلداري ـ ـ ـ ــون
ح ـســن ال ـس ـبــع وع ـل ــي رح ـ ــال ،رغ ــم أنــه
ليس لديهم أي مساهمة في امليزانية،
عـكــس عـلــي هـشــام الـسـبــع عـلــى سبيل
ُ
امل ـث ــال ،وال ـ ــذي اعــت ـبــر نــائ ـبــا للرئيس
شكليًا وقام بدعم النادي ماديًا.
مــن هنا كــان أحــد ال ـشــروط األساسية
ل ـي ــاس ــن ه ــو انـ ـتـ ـخ ــاب ل ـج ـنــة إداريـ ـ ــة
ج ــدي ــدة ،وأن ي ـكــون أم ــن ال ـســر وأمـ َـن
ال ـص ـنــدوق م ــن حـصـتــه ،وه ــو ل ــم يـلــق
تجاوبًا في هــذا اإلطــار ،رغــم أنــه حتى
لــو حصل على مبتغاه ،فــإن الجمعية
الـعـمــومـيــة لـيـســت فــي ي ــده ،وبــالـتــالــي
فــإن بــاإلمـكــان «محاسبة» إدارت ــه عند
أي خلل.
وال ينفي ياسني أنه وضع هذا الشرط،
ش ــارح ــا أن ه ـ ّـم ــه كـ ــان ت ـم ـتــن ال ـن ــادي
مــال ـيــا« ،ألن ّ
أي ف ــري ــق ف ــي ك ــرة ال ـقــدم
حــالـيــا ي ـســاوي فنيًا مــا يملكه ماليًا،
واألن ــدي ــة لـيـســت تـجـمـعــات عــائـلـيــة».
ويتابع« ،كان ّ
لدي وعد وحققته ،وكان
لـ ّ
ـدي مشروع لكنني أكملت جــزءًا منه.
أنـشــأنــا ج ـهــازًا فنيًا وفــريـقــا أعـلــى من
ّ
م ـس ـتــوى ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وســلـمـنــا
النادي من دون أي ديــون .صحيح أنه
كــان لــدي حلم كبير ،لكن لــم أستطيع
السير به حتى النهاية ،في ظل األجواء
السائدة».
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ،فــإن
ـام عن
مشكلة أخ ــرى ط ــرأت ،وس ــط ك ـ ٍ
س ـ ــوء الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ي ــاس ــن وامل ـ ـ ــدرب
محمد الــدقــة ،وحـتــى إنهما اصطدما
عقب تتويج الفريق باللقب على ملعب
أم ــن عـب ُــد ال ـنــور فــي ب ـح ـمــدون .وهــذه
املشكلة أضيفت إلــى امتعاض ياسني
م ــن م ــدرب ــه الـ ـ ــذي ظ ـه ــر ع ـب ــر وس ــائ ــل
اإلعـ ــام مــن دون ال ـع ــودة إل ــى اإلدارة،
وس ـُ ــط ت ــوت ــر أيـ ـض ــا ب ـي ـن ـه ـمــا بـسـبــب
مــا نـقــل إلــى الــدقــة عــن أن يــاســن يريد
ّ ً
مــدربــا جــدي ـدًا لـ ّلـمــوســم املـقـبــل ،معلال
مدرب
السبب بأنه يفضل التعاقد مع
ٍ
حـمــل ألـقــابــا ســابـقــا ويستطيع قـيــادة
الفريق إلى منصات التتويج.
املواجهة بني الرجلني في بحمدون لم
تكن األولــى ،إذ إن ياسني كان قد طلب
ع ــدم الـسـمــاح ٍّ
ألي ك ــان بــالــدخــول إلــى
غــرف املــابــس ،لكن أحــد اإلداري ــن قام
بتوزيع املكافآت مباشرة على الالعبني
م ــن دون الـ ـع ــودة إل ــى اإلدارة ،فطلب
الــرئـيــس مــن الــدقــة اسـتــرجــاع األم ــوال
بعد توزيعها (حـصــل هــذا األم ــر بعد
مباراة االجتماعي في طرابلس) ،وهو
أمــر لــم يعجب امل ــدرب ال ــذي يعتبر أن
املكافآت هي حافز لالعبيه وتساعده
إلخراج األفضل منهم.
إذًا مرحلة االستقرار املأمولة انتهت،
وم ــا حـصــل ف ــي ال ـب ــرج ال ش ــك ف ــي أنــه
ّ
يعكس أزم ــة غـيــر بسيطة ت ـعــززت مع
ـار م ــن ال ـج ـم ـهــور م ـعــارض
ظ ـه ــور تـ ـي ـ ٍ
ـدد مــن الداعمني،
الستقالة ياسني وع ـ ٍ
لـكــن أي ـضــا ظ ـهــرت أس ـم ــاء أخـ ــرى إلــى
ّ
ّ
الـعـلــن لـتــولــي املـهـمــة ،فــي ظ ــل تشديد
ال ــرئ ـي ــس املـسـتـقـيــل ع ـلــى أن ال ع ــودة
ً
عــن استقالته ،قــائــا« :ك ــان مشروعي
تـ ـق ــدي ــم فـ ــريـ ــق مـ ـن ــاف ــس فـ ــي الـ ــدرجـ ــة
األول ــى ،ولــم أكــن أريــد معي أي أحــد ال
ّ
سأنضم إلى
يحمل الحلم ّعينه .اآلن
ّ
كمشجع من
الجمهور وأصفق للفريق
املدرجات».

