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الكرة اللبنانية

الحرمان يقضي على كرة القدم أيضًا ...النبي شيت نموذجًا
ِ
قبل خمس سنواتّ ،دخلت محافظة البقاع إلى عالم الدرجة األولى في كرة القدم من بوابة بلدة صغيرة فيها هي النبي شيت .تأهل فريقها الى
الدرجة األولى ،ليتمثل البقاع للمرة األولى في تاريخه في دوري األضواء .حينها ،راهن كثيرون على أن هذه «الشمعة الكروية» التي أضيئت ،في
ّ
ستتحول الى شعلة تنير سماء البقاع .لكن لم يكن أحد يتوقع أن الشمعة ستكون يومًا ما مهددة بأن تنطفئ جراء
محافظة تعاني من الحرمان،
المؤتمر الصحافي إلعالن اإلنسحاب ،بعدما جرى تغيير اإلسم ليصبح نادي البقاع .كانت
غياب الدعمِ .
تعب «أهل البيت» البقاعي ،وأصبح الجميع ينتظر ً
ّ
ناد على «مستوى المحافظة» ،أمال بتحرك أهلها ،ودعم النادي .لكن حتى اآلن ،ال فائدة .هل يحصل االختراق؟
خطوة على طرق تحوله الى ٍ

أصبح الجميع
ينتظرون
المؤتمر
الصحافي إلعالن
اإلنسحاب
(مروان طحطح)

مسؤولية الجميع
ً
ل ــم ي ـكــن س ـه ــا ع ـلــى رئ ـي ــس نـ ــادي ال ـن ـبــي شيت
سابقًا أحمد املــوســوي أن ّ
يغير إســم الـنــادي إلى
نادي البقاع .رغم ذلك اتخذ القرار ،فكانت خطوة
الــى األمــام لجعل الـنــادي ملك البقاعيني ومعنيني
ب ــه .هــي الـخـطــوة األولـ ــى ضـمــن سلسلة خـطــوات
ينتظرها امل ـســؤولــون عــن ال ـنــادي مــن الفاعليات
املعنية بهذه املحافظة في املقابل إلنقاذ النادي.
يعتبر املوسوي أن محافظ بعلبك الهرمل بشير
خـضــر ك ــان مــن أكـثــر املـتـعــاونــن ،لـكــن ال بــد من
دخــول أطــراف أخــرى .تطول الئحة األسـمــاء التي
دق بابها ،من خضر الى نائب حزب الله الدكتور
ابراهيم املوسوي ،الى رئيس اتحاد بلديات شرق
بعلبك جعفر املوسوي ،ومسؤول العمل البلدي في
حــزب الله حسني نمر ورئيس بلدية النبي شيت
ابراهيم املوسوي .فمشروع الدعم يقوم على أكثر
من عنصر .هناك  77بلدية من املمكن أن تستفيد
من امللعب على مدار السنة ،مقابل مبلغ زهيد من
كل بلدية هو مليونا ليرة سنويًا ،ما يؤمن نحو
مئة وأربعني مليون ليرة.
أضف إليها حق بلدية النبي شيت في الحصول
على مبلغ مئة مليون ليرة من املحافظة نظرًا إلى
ناد في الدرجة األولى .بالنسبة إلى النائب
وجود ٍ
الدكتور ابراهيم املوسوي ،فبرأيه أن «غياب الرؤية

االقتصادية من الدولة تجاه البقاع هي من أسباب
املعاناة التي يعيشها ّالبقاعيون» .يدافع املوسوي
عن حزب الله ،الذي يمثل املنطقة نيابيًا منذ قيام

«الـجـمـهــوريــة الـثــالـثــة» ،ويــدافــع كــذلــك عــن عائلته:
«ال ـنــادي ال ــذي قــام على ســواعــد عائلة املــوســوي،
وت ـح ــدي ـدًا أح ـمــد ح ـســن امل ــوس ــوي وأح ـم ــد علي

املــوســوي ،الــذيــن صــرفــوا مــن اللحم الـحــي ،أصبح
يحتاج الى دعم.
ل ـك ــن ف ــي غـ ـي ــاب ال ـس ـي ــاس ــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
الــريــاض ـيــة ،تـصـبــح األم ـ ــور صـعـبــة جـ ـ ـدًا» .بــرأيــه
«منطقة البقاع بأكملها في أزمة ،والناس يحتاجون
ال ــى أســاس ـيــات الـعـيــش ،وح ــزب ال ـلــه ال يستطيع
الضغط أكثر على الفاعليات كي تدفع ،املسؤولية
تقع على عاتق الدولة ،وخصوصًا أن الرياضة هي
املكان الصحيح لإلستثمار».
هذا ال يعني أن النائب البقاعي سيقف متفرجًا.
ذل ـ ــك أن هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـط ــوات سـتـتـخــذ
لـتــأمــن الـتـمــويــل ال ــذي يـســاعــد عـلــى بـقــاء الـنــادي
واستمراريته.
في بلدية النبي شيت ،ال تبدو األمــور قــادرة على
الــذهــاب أبـعــد مــن الــدعــم املـعـنــوي ،رغــم أن رئيس
البلدية ابراهيم املــوســوي مؤمن بــأن نــادي النبي
شيت هو منارة رياضية في منطقة البقاع التي
تعاني ما تعانيه من مشاكلّ .
يعتز املوسوي بما
حققه نادي البلدة ،لكنه يأسف لعدم القدرة على
تـقــديــم الــدعــم امل ـ ــادي« ...فــالـحـمــل كـبـيــر ،والبلدية
إمكاناتها متواضعة ،واملتطلبات األخرى ضاغطة،
كما أن «رأس املال» ال يكترث للحلول االجتماعية
واالقتصادية ،وال يهتم إال بمضاعفة أرباحه».

عبد القادر سعد
«تـ ِـع ـبــت 10 .س ـنــوات مــن الـعـمــل ولــم
نتقدم خطوة واحــدة» .كلمات تحمل
في طياتها الكثير من اإلحباط الذي
يشعر بــه رئـيــس ن ــادي الـنـبــي شيت
أحـ ـم ــد امل ـ ــوس ـ ــوي ،حـ ــن ت ـس ــأل ــه عــن
واقــع ناديه واألسباب التي أوصلته
إل ــى االبـت ـعــاد وت ــرك ال ـن ــادي .نخبره
أن الـسـنــوات العشر الـتــي عمل فيها
شـ ـ ِـهـ ــدت تـ ـق ــدم ــا ،ف ـب ـم ـج ــرد وصـ ــول
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت الـ ـ ــى ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
وت ـح ـ ّـول ــه ب ـعــد سـنـتــن م ــن ص ـعــوده

الــى رقــم صعب في املعادلة الكروية،
وأن هــذا بـحــد ذات ــه إن ـجــاز ،فيجيب:
«صحيح ،لكنه لم يكتمل بسبب عدم
ت ـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور ال ـب ـقــاعــي م ــع هــذا
اإلنجاز» .نسأله عن األسباب ،فيبدو
موضوعيًا وعــارفــا بأزمة البقاع من
ِأل ـف ـهــا إل ــى يــائ ـهــا .ي ـقــدم وج ـهــة نظر
أمنية ،ولكنها فــي بعدها األساسي
اجـتـمــاعـيــة ـ ـ ـ اق ـت ـصــاديــة ،وتـتـخـطــى
الحدود الكروية والرياضية لتالمس
واقـ ـ ــع الـ ـبـ ـق ــاع ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مـحــافـظــة
بـعـلـبــك ال ـهــرمــل ال ـت ــي تـنـتـمــي إلـيـهــا
بلدة النبي شيت .فالتأهل «اإلنجاز»
ق ـبــل خ ـمــس س ـن ــوات راف ـق ــه ع ــدد من
الـ ـظ ــروف املـحـيـطــة ال ـت ــي أثـ ــرت على
اس ـت ـث ـم ــار ه ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز وت ـط ــوي ــره
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـن ــه« .الـ ـب ــداي ــة كــانــت
م ــع األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة الـسـيـئــة على
الحدود ووجود التكفيريني واملعارك
التي خيضت لطردهم عبر تضحيات
وج ـ ـهـ ــود مـ ـق ــاوم ــن ي ـع ـت ـبــر ال ـب ـق ــاع
الخزان األكبر لهم .هذه األوضاع أدت
الــى ظــروف اقتصادية سيئة جعلت
في أولوية الناس في البقاع التخلص
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر امل ـ ـتـ ــربـ ــص ع ـلــى
ال ـح ــدود ،ال ــى جــانــب الـسـعــي لتأمني
لـقـمــة ال ـع ـيــش» ،ي ـقــول امل ــوس ــوي .ثم
يعود ويشرح بهدوء .لم تكد املنطقة
ت ــرت ــاح م ــن الـخـطــر حـتــى دخ ـلــت في
دوامة الوضع األمني السيئ السائد
وال ــذي يؤثر بشكل كبير على حياة
ال ـب ـقــاع ـيــن ،ح ـيــث ال ي ـكــاد ي ـمــر يــوم
دون أن تسمع بحدث أمني كبير من
قتل الى سقوط جرحى وإطــاق نار.
كــل هــذا يجعل الـنــاس على مستوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن يـ ـهـ ـتـ ـم ــون ب ــال ـج ــان ــب
األم ـن ــي عـلــى ح ـســاب أي ش ــيء آخ ــر.
لكن فــي الـنـهــايــة« ...قــد يدفع النادي
ثمن عدم حماسة إن لم نقل أكثر من
ذلك ،فيضيع كل ما تم تحقيقه خالل
سنوات».
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أه ـم ـيــة مل ـحــاف ـظــة ت ـعــانــي م ــا تـعــانـيــه
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـح ــرم ــان وال ــوض ـع ــن
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي واألمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـئ ــن؟
يـنـطـلــق امل ــوس ــوي م ــن ال ــواق ــع األمـنــي
ال ـس ـيــئ وأس ـبــابــه مـعـتـبـرًا أن أغلبية
ً
ال ـ ـحـ ــوادث ال ـت ــي ت ـس ـبــب خ ـل ــا أمـنـيــا
هــي مــن الـشـبــاب العاطلني مــن العمل
ووجـ ــودهـ ــم ف ــي بـ ــؤر ف ـق ـي ــرة ،ب ــا أي
أمل ،وال أي فرص حقيقية بالحصول
عـلــى حـيــاة كــري ـمــة« ...والــريــاضــة بكل
بساطة تبعد هــؤالء الشباب عن هذه
ً
األزم ــات» ،تنسيهم قليال .فــي الــواقــع،
وحـ ـس ــب املـ ـ ــوسـ ـ ــوي ،م ــديـ ـن ــة بـعـلـبــك
تشهد أح ــداث ــا أمـنـيــة م ـت ـكــررة ،لكنها
األقل اهتمامًا بالرياضة وتحديدًا كرة
القدم التي هي األكثر جذبًا للشباب،
رغ ــم أن ـهــا تـمـلــك أه ــم مــديـنــة ريــاضـيــة
ناد رياضي
في املنطقة .ولو كان فيها ٍ
على مستوى عال ومدعوم من جميع
الفئات في بعلبك لكان الوضع أفضل،
حسب الرئيس املستقيل.
ف ــي ال ـن ـبــي ش ـي ــت ،م ـئ ــات م ــن األوالد
فــي مختلف الـفـئــات الـعـمــريــة ،يأتون
دوريـ ــا ليلعبوا ك ــرة ال ـق ــدم .يحلمون
ب ــاالح ـت ــراف .ول ــو ج ــرى تـعـمـيــم هــذه
ال ـف ـك ــرة ع ـل ــى نـ ـح ـ ٍـو أوس ـ ـ ــع ،ف ــا شــك
أن االن ـع ـكــاســات اإلي ـجــاب ـيــة سـتـكــون

يؤكد الموسوي
أن ال بديل من
الحل االقتصادي
واالجتماعي
االهتمام بالرياضة
هو المفتاح األساس
لمعالجة المشاكل
االجتماعية التي
عاناها البقاع

كـبـيــرة .حــن يــأتــي األوالد مــن أعـمــار
 12-10-8سنة ويصلون الى عمر -15
 16سنة ويـتــرددون بمعدل يومني أو
ثــاثــة اي ــام فــي األس ـب ــوع إل ــى الـنــادي
ملمارسة كرة لقدم ،فحينها سيفرغون
ً
طاقتهم ويشبعون شغفهم ،بــدال من
ال ـفــراغ ال ــذي لــم ُي ـتــرك لـهــم س ــواه ،في
ظ ــل األوضـ ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة الـسـيـئــة،
وال ـح ــرم ــان ال ـتــاري ـخــي .وه ــذه وجـهــة
نظر على حافة الصواب ،إذ إنه ال بديل
مــن ال ـحــل االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي.
للموسوي مقاربة تنطلق من بيئته:
«الـشـبــاب فــي بعلبك يـبــدأ باألركيلة،
ومــن ثم الــدخــان ومــن بعده املخدرات
التي ّ
تجرهم الى املشاكل فيتحولون
الى عبء على املجتمع .وهذا موجود
ف ــي م ـع ـظــم ب ـلــدات ـنــا ال ـب ـقــاع ـيــة ،الـتــي
تـضــم شـبــابــا عــاطـلــن م ــن الـعـمــل وال
ي ـم ـل ـك ــون اإلدراك ال ـص ـح ـي ــح ملـعـنــى
االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء الـ ـ ــى املـ ـجـ ـتـ ـم ــع» .وط ـب ـع ــا،
ال ي ـق ـصــد امل ــوس ــوي ال ـت ـع ـم ـيــم ،إن ـمــا
يتحدث عن ظواهر ناجمة عن اإلمعان
ف ــي «ت ـف ـق ـيــر» ال ـب ـقــاع ـيــن .يـعـتـبــر أن
الــريــاضــة هــي ج ــزء مــن ال ـحــل ،ولــذلــك
ي ـن ــادي بــدع ـم ـهــا ،ك ـجــزء م ــن م ـشــروع
طويل وعميق لعالج أزمــات املنطقة:
«األوالد الــذيــن يـمــارســون ك ــرة الـقــدم
فــي الـنـبــي شـيــت مـثــال ل ــأدب والعلم
نـتـيـجــة ت ـفــريــغ طــاقــات ـهــم ف ــي امل ـكــان
الصحيح .فــاالهـتـمــام بــالــريــاضــة هو
امل ـف ـت ــاح األس ـ ـ ــاس مل ـعــال ـجــة امل ـشــاكــل
االجتماعية التي عاناها البقاع على
ن ـحـ ٍـو م ـبــاشــر» .ولــدعــم وج ـهــة نـظــره،
يـ ـتـ ـط ــرق امل ـ ــوس ـ ــوي إلـ ـ ــى «ال ـت ـج ــرب ــة
األمل ــان ـي ــة ك ـم ـثــال ع ـلــى ذلـ ــك ،ح ـيــث إن
االهـتـمــام بــالــريــاضــة كــان مــن أسـبــاب
تـطــور املجتمع وتـحـ ّـولــه الــى مجتمع
صناعي منتج هناك».
كل ما يطلبه املوسوي أن يكون هناك
اقتناع وتفاعل حقيقي من الفاعليات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية
ف ــي ال ـب ـقــاع بــأهـمـيــة الــريــاضــة «حـيــث
ت ــذه ــب الـ ــى ش ـخــص مـقـتـنــع بــأهـمـيــة
امل ـ ـش ـ ــروع وت ـ ـح ـ ــاول االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ق ــدرات ــه ،ال أن تـبــذل مـجـهــودًا إلقناعه
بالفكرة» .ال يخفي املوسوي سرًا حني
يـتـحــدث عــن تـعــب حقيقي قــد يدفعه
الى إنهاء املشروع َالذي بدأ قبل عشر
س ـن ــوات إذا ل ــم ي ـل ــق ال ــدع ــم املـطـلــوب
ع ـل ــى ج ـم ـيــع الـ ـصـ ـع ــد .ه ـ ــذا ال يـعـنــي
إقفال النادي وبيع الرخصة كما قيل
امل ــوس ــم امل ــاض ــي« :ل ــن أب ـيــع الــرخـصــة
ولو بمليون دوالر .فالنادي سيستمر
بالفئات العمرية ويبقى مفتوحًا أمام
األوالد الـصـغــار الــذيــن هــم خــط أحمر
وأم ـ ــل امل ـس ـت ـق ـب ــل» .ل ـك ــن ال ـب ـق ــاع ك ـلــه،
وليس النبي شيت ،ينتظر الكثير منذ
وقت طويل.
ٍ

«فاعليات» قادرة على الدعم
قــد يكون مستغربًا أن يعاني املـســؤولــون عــن نــادي
النبي شيت سابقًا والبقاع حاليًا لتأمني الدعم املادي
ف ــي ظ ــل وجـ ــود «كــوك ـبــة» م ــن املــؤس ـســات الـتـجــاريــة
الكبيرة وعدد من الفاعليات االقتصادية في محافظة
البقاع .فمنطقة شرق بعلبك تضم عددًا من املؤسسات
كـمـسـتـشـفــى ال ـع ـبــدال ـلــه لـصــاحـبـهــا ال ــدك ـت ــور محمد
العبدالله في ريــاق ،ومستشفى دار األمــل في بعلبك
لصاحبيها الدكتورين ركان وعلي عالم ،إضافة الى
معمل «ليبان ليه» ومؤسسات الدكتور عبد الرحيم
مراد ومعمل «ماستر تشيبس» ومصانع آل الديراني
الضخمة للمواد الغذائية فــي قصرنبا .هـنــاك أيضًا
مـصــانــع «ب ــان ــدا ب ــاس ــت» لـصــاحـبـهــا ع ـصــام قــاســم
ومصنع «سومو بالست» آلل الرياشي.
كــل هــؤالء يملكون مؤسسات ومصانع ق ــادرة على
دعــم نــادي البقاع واالستفادة على أكثر من صعيد.
فإلى جانب الفائدة االجتماعية التي تنعكس استقرارًا
ي ــؤدي ال ــى تحسن اق ـت ـصــادي ،مــن املـمـكــن أن يكون
لـلــدعــم ف ــائ ــدة إعــان ـيــة لـتـلــك امل ـصــانــع .ف ـن ــادي النبي
ش ـيــت يـلـعــب ف ــي ب ـطــولــة ال ــدرج ــة األول ـ ــى وم ـبــاريــاتــه
منقولة على شاشة «ام تي في» ،وبعضها من ملعب
النبي شيت أو ملعب مدينة بعلبك في حال اعتماده.

وبالتالي فإن هذا الدعم ووجود إسم املؤسسات على
قميص الفريق وعلى جــوانــب امللعب هــو إعــان غير
مـبــاشــر ،وقــد يـكــون بكلفة أقــل مــن وضــع إع ــان في
مؤسسة إعالمية .هناك شخصيات اقتصادية أخرى
في البقاع كمعمل «ياسني سيراميكا» .صاحبه هو
محمد يــاســن مــن مـجــدل عنجر .تتصل بــه وتسأله
عن إمكان دعم النادي ملا له من أهمية على عدة صعد،
لكن تجد لديه برودة في ظل الوضع االقتصادي من
جهة ودعمه لعدد من النوادي في البقاع ،وعلى رأسها
الشباب مجدل عنجر والحرية مجدل عنجر.
ورغ ــم دع ـمــه لـتـلــك ال ـف ــرق ،إال أن ــه لــم يـحـضــر م ـبــاراة
واح ــدة نـظـرًا إلــى انـشـغــاالتــه .تــاجــر املاشية املـعــروف
حسني سليمان أيـضــا يعيد صعوبة الــدعــم للوضع
نحو كبير عمومًا أو على
االقتصادي املـتــردي على ٍ
الصعيد الشخصي بعد الخسارة التي لقيها جــراء
غرق باخرة كبيرة له في البرازيل.
ف ــي م ـكــان آخـ ــر ،ي ـبــدو مـصـطـفــى ال ــدي ــران ــي صــاحــب
مصانع الديراني الشهيرة مستعدًا لدعم الفريق .فهو
مؤمن بأهمية الرياضة وبأن يكون هناك فريق للبقاع،
وبالتالي يرغب في مساعدة آل املوسوي لبقاء النادي
في الدرجة األولى.
من الممكن أن يكون للدعم فائدة إعالنية (عدنان الحاج علي)

