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رياضة
تحقيق

ّ
اللبنانيون ضد اللبنانيين في آسيا

ّ
مشجعون متعصبون ضد جميع «الفــ

(مروان
طحطح)

ٓيسعى ممثال لبنان في كأس االتحاد
االسيوي ،العهد واألنصار ،للظفر باللقب
اللبناني األول في المسابقة ،الذي كاد أن
يصل النجمة والصفاء إليه منذ أكثر من
 10سنوات .فلنكن صريحينٌ :
لقب ال تتمنى
جماهير باقي األندية المحلية ،خاصة
النجمة ،أن يدخل إحدى خزائن الغريمين.
هذا ما «تهمس» به الجماهير .لكن ،هل
الحالة صحية؟

علي زين الدين
ف ــي ن ـي ـس ــان  ،2015ان ـت ـش ــر ف ـيــديــو
الالف مــن مشجعي ن ــادي «ال ـهــال»
ٍ
الـ ـسـ ـع ــودي فـ ــي م ـل ـع ــب املـ ـل ــك ف ـهــد،
ي ـه ـت ـفــون لـ ـن ــادي «بـيــرسـيـبــولـيــس»
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد تـ ـسـ ـجـ ـي ــل مـ ـه ــدي
طــارمــي ه ــدف ال ـفــوز عـلــى «الـنـصــر»
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ـ ــن رك ـ ـل ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــزاء ف ــي
ب ـطــولــة دوري أب ـط ــال اس ـي ــا .وضــع
ال ـس ـعــوديــون ال ـخــافــات السياسية
والدينية مع إيران جانبًا ،وشجعوا
الخصم األزلي على حساب املنافس
امل ـح ـل ــي ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـهــال
ك ــان يلعب فــي مجموعة أخ ــرىُّ .
رد
ج ـمــاه ـيــر ال ـن ـص ــر ج ـ ــاء ف ــي ن ـهــائــي
البطولة عينها السنة املاضية ،حني
هـتـفــوا لـفــريــق «واوراوا» الـيــابــانــي
بمواجهة الـهــال ،الــذي خسر اللقب

ح ـي ـن ـه ــا .أن ي ـش ـ ّـج ــع ال ـس ـع ــودي ــون
فــري ـقــا إي ــران ـي ــا ض ـ ّـد آخ ــر س ـع ــودي،
فهذا ،من معرفتنا بطبيعة «األزمــة
السياسية» بني البلدين ،حدث كبير.
هل يحدث مثله في لبنان؟
ال تـخـتـلــف ه ــذه ال ـحــالــة ع ــن لـبـنــان.

يعتبر كابتن منتخب لبنان
السابق ومدرب الراسينغ الحالي
على اللبناني أن يشجع
رضا عنتر أن
ّ
الفريق الذي يمثله في الخارج
على الرغم من أن األنــديــة اللبنانية
ل ــم تـحـقــق أي ل ـقــب قـ ـ ّ
ـاري أو دول ــي،
ٍ
إال أن مـعـظــم الـجـمــاهـيــر ال تتمنى
أن يــذهــب اللقب الــدولــي األول لكرة

الـقــدم اللبنانية إلــى خــزائــن الـنــادي
املـ ـن ــاف ــس .ف ـف ــي املـ ــواسـ ــم امل ــاض ـي ــة،
حـ ـض ــرت األع ـ ـ ـ ــام الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي ــة فــي
ملعب صيدا البلدي ،ملؤازرة الصفاء
ف ــي م ـب ــارات ــه ال ـحــاس ـمــة ع ـلــى الـلـقــب
أمـ ـ ــام ال ـع ـه ــد ف ــي األس ـ ـبـ ــوع األخ ـي ــر
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري .ك ـم ــا ش ــوه ــدت أعـ ـ ٌ
ـام
لألنصار من جهة ،والعهد من جهة
ـرق منافسة
أخ ــرى ،على مــدرجــات ف ـ ٍ
للنجمة ،والـعـكــس .صحيح أنـنــا ما
زلنا في لبنان ،لكن هذه «مؤشرات»
إلى حجم الحساسية بني الجماهير
اللبنانية.
تـتـفــق الـجـمــاهـيــر ح ــول الـعــالــم على
أن امل ـش ـج ــع ال ـح ـق ـي ـقــي ال ُي ـم ـك ــن أن
يساند ناديًا منافسًا في أي مسابقة
مـهـمــا ك ــان ــت ه ــوي ــة ال ـخ ـصــم .تلعب
االعـ ـتـ ـب ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة والـثـقــافـيــة
دورًا وزان ـ ـ ـ ــا فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،فــي

