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كرة السلة

قدمت األندية
ً
مشروعًا متكامال
يظهر فوائد
مشروع رفع
العدد (أرشيف
ــ عدنان الحاج
علي)

األولى املطالبة برفع عدد الالعبني األجانب ًالى ثالثة في بطولة لبنان لكرة السلة في الطريق الصحيحة للمرة
سارت أندية الدرجة ّ
األولى ،ولو بشكل متأخر ،إذ قدمت التحاد اللعبة مشروعًا متكامال يعلل وجهة نظرها برفع العدد ،بانتظار ورشة العمل التي ستقام قريبًا
تصور ّ
وبرعاية اتحادية للوصول الى ّ
موحد

االتحاد واألندية إيجابية أوصلت الى «طاولة حوار»
عبد القادر سعد
قــامــت أنـ ّـديــة الــدرجــة األول ــى بخطوة
كـ ــان ي ـف ــض ــل ال ـق ـي ــام ب ـه ــا ع ـن ــد ط ــرح
مـشــروع رفــع عــدد الالعبني األجــانــب
في كل ناد الى ثالثة قبل أشهر .فهي
ق ــدم ــت م ـش ــروع ــا ي ـش ــرح ف ــوائ ــد رفــع
ال ـع ــدد وي ــزي ــل ال ـغ ـمــوض عن
مفاهيم عديدة يتحدث عنها
املعارضون للمشروع وتبدو
في مكان ما خاطئة ،بالنسبة
إلى أصحاب الطرح ،في وقت
ال ي ـ ـ ـ ــزال ه ـ ـ ـ ــؤالء مـ ـع ــارض ــن
ل ـل ـف ـكــرة م ــا ق ــد ي ـف ــرض عـلــى
الجميع الجلوس الــى طاولة
واح ـ ــدة وم ـنــاق ـشــة املــوضــوع
بشكل ّ
موسع.
أندية الدرجة األولى اجتمعت
بــاالت ـحــاد األربـ ـع ــاء ،وقــدمــت
مشروعها مكتوبًا باللغتني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة واإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ـ ــة
ً
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن طـ ـ ــرحـ ـ ــا ك ـ ــام ـ ــا
ملـ ـش ــروع رفـ ــع عـ ــدد الــاع ـبــن
لعل الكالم واملواقف
األجــانــب مــع رد ّ
مفصل على
التي صدرت عن رئيس
مـ ـعـ ـظ ــم مـ ــاح ـ ـظـ ــات الـ ـط ــرف
نادي املتحد أحمد
املعارض.
البيان
الصفدي حول
لكن قد يكون مشروع األندية
الذي صدر عن األندية
قد وصل متأخرًا إذ إن الوقت
ي ــداه ــم ال ـج ـم ـيــع ،إال أن هــذا
بعد االجتماع في
لن يقف عائقًا أمــام الترجمة
بيبلوس ،الى جانب
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـعــاطــى
سعيه إلى ازالة أي سوء
م ـع ـهــا الـ ـط ــرف ــان أي األن ــدي ــة
أعضاء
تفاهم مع بعض
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد فـ ـ ــي املـ ـ ــوضـ ـ ــوع.
االتحاد يوضح مدى
ف ـ ـ ــاألج ـ ـ ــواء ت ـ ـبـ ــدو أك ـ ـثـ ــر مــن
تنطلق
اإليجابية التي
إيـجــابـيــة إن ك ــان م ــن ناحية
منها األندية.
األندية املصرة على أن هدفها
هو حماية مستقبلها بعيدًا
مــن كـســر قـ ــرارات االت ـح ــاد أو
ال ـت ـعـ ّـرض لهيبته أو حـتــى التمهيد
إلسقاطه.
فــي امل ـقــابــل ،ال ي ـبــدو االت ـح ــاد بعيدًا
من هذه اإليجابية .فهو عاد وجلس
مــع األنــديــة رغــم اتـخــاذه الـقــرار بعدم
زي ــادة الـعــدد وأب ــدى كــل حــرص على
مـعــالـجــة األن ــدي ــة ،ال ــى درج ــة أن أحــد
أعـ ـض ــاء االت ـ ـحـ ــاد املـ ـع ــارض ــن لــرفــع
العدد والذين صوتوا على هذا القرار

إيجابية
األندية

ّ
اكد أنه في حال وصلت األمور الى أن
األندية ستنسحب أو يتم رفع العدد
فحينها سـيـصـ ّـوت بعكس قناعاته
حفاظًا على وجــود األنــديــة .لكن هذا
السيناريو لن يحصل خصوصًا في
ظل التأكيدات أن األندية لن تنسحب
وذل ــك بـعــد االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــد بني
ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي ورئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـ ـ ــادي ه ــوب ــس
جــاســم قانصوه واملـحــاضــر األوملـبــي
جهاد ســامــة .فهذا االجـتـمــاع وضع
خــري ـطــة ال ـط ــري ــق لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة،
القائمة على اقامة ورشــة عمل حول
طاولة مستديرة األسبوع املقبل تضم
معارضني وموالني ملوضوع رفع عدد
ال ــاع ـب ــن األجـ ــانـ ــب .وب ـع ــد ال ــورش ــة
تــرفــع تــوص ـيــات ب ـنــاء ع ـلــى قـنــاعــات
ال ـح ــاض ــري ــن ومـ ـ ــدى وجـ ـ ــود إج ـم ــاع
على اي قرار .ففي حال بقي كل طرف
على موقفه فمن الصعب العودة عن
قــرار االتـحــاد وبالتالي سيتم السير
ّ
سيتصرف
بالنظام كما هو ،وحينها

كــل ن ــاد بـمــا تمليه مصلحته عليه،
ليجرى في نهاية املوسم وضع تقييم
لـلـبـطــولــة .ف ـفــي ح ــال ك ــان ــت ضعيفة
وأثر قرار عدم زيادة العدد الى ثالثة
على املـسـتــوى فحينها لــن يستطيع
أحـ ــد ال ـت ـم ـســك بـ ـق ــراره ب ـع ــدم تغيير
الـنـظــام .أم ــا فــي ح ــال كــانــت البطولة
قوية فأيضًا لن يستطيع أحد العودة
للمطالبة برفع العدد.
أمــا فــي حــال اقتنع الجميع بــأن رفع
العدد أمر إيجابي ،فإن اتحاد اللعبة
لــن يقف حجر عـثــرة أو يتبع مقولة
«عنزة لو طارت» ،وسيعود عن قراره
بكل طيبة خاطر.
ل ـكــن ال ش ــك ف ــي أن م ـش ــروع األن ــدي ــة
يستحق اإلضــاءة عليه خصوصًا أن
في أجزاء منه هناك الكثير من األمور
الصحيحة الـتــي تـحـتــاج ال ــى اطــاع
الرأي العام عليها.
فاألندية تعتبر أن «البعض يــرى أن
الـ ـه ــدف م ــن ال ـت ــوج ــه ن ـحــو االج ــان ــب

من المفترض
أن تقام ورشة العمل
األسبوع المقبل نظرًا
إلى ضيق الوقت

الثالثة هو للمنافسة فقط ،ولكنه في
الحقيقة ابعد من ذلــك بكثير ،يذهب
الى التأكيد اهمية خفض امليزانيات
ما يضمن استمرارية النوادي ورفع
مستوى املنافسة وتوسيع بيكارها
ليشمل اكـبــرعــدد مــن االن ــدي ــة ،وعــدم
ت ــأث ــر امل ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي ،بــالـعـكــس

الدوري الرديف
سينعكس رفع عدد الالعبني األجانب افادة
اضافية ممكن قطف ثمارها في بطولة
الدرجة الثانية ،مع ارتفاع عدد الالعبني
القادرين على اغنائها ،من العبني واعدين ال
ُيفترض بهم ان يجدوا انفسهم في معمعة
الكبار واألصح ان يصعدوا السلم تدريجيًا،
وكذلك من العبني لم يجدوا مكانًا لهم في
دوري االضواء ،فتكون البطولة التي ممكن
تسميتها بالدوري الرديف كما يحصل في
العديد من الدول االوروبية وحتى في الـ
 ،NBAممرًا لهم للعودة الى األضواء من
خالل اخذهم فرصة اللعب لوقت اطول في
املباريات ال يجدوه في االولى ،اال اذا كان
همهم قبض الراتب في نهاية الشهر حتى
لو قضوا املوسم كله على دكة االحتياط،
وهذا امر غير صحي للعبة.

صحيح ،الى اهمية جذب الجماهير
وجعلها تعيش التعصب الرياضي
لفرقها ومدنها في مواجهة التعصب
السياسي والطائفي وابعاد الشباب
مـ ــن مـ ــوجـ ــات الـ ـفـ ـس ــاد واالن ـ ـح ـ ــراف،
ل ـت ـكــون م ــاع ــب ك ــرة ال ـس ـلــة متنفسًا
لـلـشـبــاب الـلـبـنــانــي لـيـنـســى الـهـمــوم
ال ـيــوم ـيــة ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف الصعبة
التي يعيشها لبنان واملنطقة.
على الصعيد املالي ،يهدف املشروع
الــى الحفاظ على استمرارية االندية
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـع ــد قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ت ـح ـمــل
مصاريف باهظة ممكن تفاديها من
دون ان تـتــأثــر صـنــاعــة مـنــافـســة في
لعبة تعتبر صاحبة الشعبية االولى.
فاذا كان الالعبان االجنبيان يكلفان
نـحــو  300ال ــف دوالر مـقــابــل مليون
دوالر للمحليني على اقل تقدير ،فإن
استقدام  3اجانب سيكلف نحو 400
الــف ،ولـكــن حينها ستهبط ميزانية
الــاعـبــن املحليني ال ــى الـنـصــف ،ألن
الـ ـع ــرض س ـي ـك ــون اك ـب ــر م ــن ال ـط ـلــب،
ً
وبـ ـ ــدال م ــن ان يـ ـك ــون ف ــي ال ـ ـنـ ــادي 5
العـبــن مــن الئـحــة النخبة فليكونوا
 2او  ،3وبــالـتــالــي ي ـتــوزع الــاعـبــون
النخبويون حتمًا على كل االندية.
ان االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ــوض ــع ال ـحــالــي،
ُيجبر االندية التي ترغب في املنافسة
عـلــى تـكـبــد م ـصــاريــف بــاهـظــة تـفــوق
فــي بعضها ح ــدود املـلـيــونــي دوالر،
وبــالـتــالــي ستصل حتمًا ال ــى طريق
مـ ـس ــدودة ،وسـتـقـفــل اب ــواب ـه ــا وي ـبــدأ
الــاع ـبــون بــالـبـحــث عــن مـهـنــة اخــرى
او ري ــاض ــة ث ــان ـي ــة ل ــن يـ ـج ــدوا فـيـهــا
م ـ ــا ي ـب ـح ـث ــون عـ ـن ــه بـ ـك ــل ت ــأكـ ـي ــد ان
ك ــان بممارستهم ريــاضــة غـيــر التي
يـعـشـقــونـهــا ول ــن يـحـقـقــوا مبتغاهم
املادي لعدم وجود رياضة مكلفة مثل
كــرة السلة في لبنان نظرًا لألوضاع
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،او يـ ـك ــون الـ ـح ــل األسـ ـ ــوأ
وهـ ـ ــو تـ ـ ــرك ال ــري ــاض ــة ن ـه ــائ ـي ــا ،ع ــدا
عــن ان االس ـت ـمــرار بــالــوضــع الـحــالــي
ل ــن ي ـجــدي نـفـعــا ألن الـبـطــل سيبقى
ـاد
م ـعــروفــا ول ــن يـتـغـيــر ،وكـ ــأن ك ــل ن ـ ٍ
ً
هباء ،فيما نستطيع من
يرمي امواله
ً
خالل ميزانية بمليون دوالر مثال مع
 3اجــانــب خـلــق مـنــافـســة قــويــة وردم
الهوة الفنية بني الفرق.
فنيًا وعمليًا
ف ـ ــي مـ ـش ــارك ــة ال ــاعـ ـب ــن امل ـح ـل ـي ــن،
هـنــاك  120العـبــا فــي الــدرجــة االول ــى
ل ـكــل م ــوس ــم ،ه ــل جـمـيـعـهــم يـمـلـكــون
امل ـس ـتــوى الـ ــذي يــؤهـلـهــم ال ـل ـعــب في
االولى؟
كما هو معلوم مجموع دقائق اللعب
لخمسة العبني على ارض امللعب هي
 200دقيقة مع وجود اجنبيني ،معدل
م ـشــارك ـت ـه ـمــا ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  60و70
دقيقة لتبقى تقريبًا  130دقيقة لنحو
 4او  5العبني محليني ،فتكون معادلة
املـشــاركــة الجدية بــن  15و 30دقيقة
لــاعــب ال ــواح ــد (م ــع امـكــانـيــة وجــود
استثناءات) حسب مستوى كل العب
وقــدرتــه على سحب الــوقــت اكـثــر من
زمالئه وحاجة املدربني لكل منهم.
وفي حال اعتماد  3اجانب ،سيتقلص
الــوقــت ال ــذي سـيــأخــذه األجـنـبــي الــى
ً
ح ــدود  30دقيقة قــد ترتفع قليال او
تنقص ،اي ان هناك نحو  110دقائق
لبقية املحليني بمعدل  3او  4العبني
بمعدل مشاركة جدية تتراوح بني 25
و 35دقيقة لالعب الواحد.
املنتخب
اذا وصلنا الى هذه النتيجة ،مع األخذ
في الحسبان مشاركة جدية لنحو 3
او  4العبني فــي كــل نــادي بمعدل 30
الى  40العبًا من كل االندية ،سيكون
املستفيد االكبر هو املنتخب الوطني،
نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود ن ـخ ـب ــة امل ـح ـل ـيــن
امل ـ ــوزع ـ ــن ع ـل ــى م ـع ـظ ــم االن ـ ــدي ـ ــة مــع
هبوط اجباري في معدالت عقودهم
نـتـيـجــة ك ـثــرة ال ـع ــرض وق ـلــة الـطـلــب،
ووجـ ـ ـ ــود ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد مـ ــن امل ـم ـيــزيــن
الالعبني املحليني يسهل مهمة املدير
الفني للمنتخب في اختيار عناصره،
بعد خوض دوري قوي للغاية يتمتع
بمستوى عال من املنافسة واالحتكاك
مــع العـبــن اجــانــب ،ك ــان لـهــم الفضل
ف ــي ت ـطــور ك ــرة الـسـلــة الـلـبـنــانـيــة من
نهضتها الحديثة الى اليوم.

