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الرياضة اللبنانية

يحتاج منتخب
لبنان إلى الهدوء
واالستقرار أكثر
من التغيير
(طالل سلمان)

دخل منتخب لبنان لكرة القدم فترة من الراحة تمتد حتى األيام العشرة األولى من شهر حزيران والتي ستشهد مواجهتني:
األولى مع كوريا الجنوبية في بيروت ،والثانية مع إيران في طهران .املنتخب عاد أمس من طشقند بعد خروجه رسميًا من املنافسة
على التأهل الى كأس العالم ،ليبرز سؤال كبير :اآلن الى أين؟

منتخب لبنان لكرة القدم :ماذا بعد؟
عبد القادر سعد
ف� ��ي ال � �س� ��ادس م� ��ن ش� �ب ��اط امل ��اض ��ي،
ّ
تعرض منتخب لبنان لخسارة قاسية
أم � ��ام م�ض�ي�ف��ه اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي اف �ت �ت��اح
تصفيات ك��أس آسيا .خسارة أث��ارت
ال ��رأي ال�ع��ام ال �ك��روي وب ��دأت أص��وات
ت�ع�ل��و م�ط��ال�ب��ة ب��إق��ال��ة امل��دي��ر
الفني ثيو بوكير على خلفية
ال �ن �ت �ي �ج��ة وم� � ��ا ك� � ��ان ي ��راف ��ق
أج � ��واء امل �ن �ت �خ��ب م ��ن سلبية
وأخ �ط��اء م��ن ب��وك�ي��ر وب�ع��ض
ال �ل�اع � �ب �ي�ن ع� �ل ��ى ح � ��د س� � ��واء.
ح �ي �ن �ه��ا غ �ل��ب ال� � ��رأي ال �ع��اق��ل
داخل االتحاد وخارجه ،حيث
ت��م اإلب �ق��اء ع�ل��ى ب��وك�ي��ر نظرًا
إل��ى حساسية املرحلة والتي
كانت تسبق اللقاء الثاني مع
ت��اي�ل�ان��د ول �ق ��اء أوزب �ك �س �ت��ان
األخ �ي��ر .ات�ح��ادي��ًا ،ك��ان ال�ق��رار
بعدم إج��راء تغيير خوفًا من
الفراغ وانعكاساته السلبية،
وخصوصًا أن البديل لم يكن
لم يعرف مدى إصابة
جاهزًا حينها.
قائد منتخب لبنان
أم � � � ��ا ال� � � �ي � � ��وم وم � � � ��ع ان � �ت � �ه� ��اء
(الصورة)
يوسف محمد
امل �ب��ارات�ي�ن ،أص �ب��ح ب��اإلم�ك��ان
لنزف
بعد تعرضه
ال �ت �ف �ك �ي��ر ب ��امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة
نتيجة
في األنف
وع�ن��وان�ه��ا األس��اس��ي م�ب��اراة
الكويت في  15تشرين األول
االصطدام مع أحد
ف��ي ب �ي��روت ض�م��ن تصفيات
الالعبني األوزبكيني .إذ
ك��أس آسيا  .2015فتصفيات
تخوف من
كان هناك ّ
ك��أس العالم ومباراتا كوريا
إصابته بكسر .فـ«دودو»
ف� ��ي ب � �ي� ��روت ف� ��ي  4ح ��زي ��ران
غادر لبنان ظهر أمس
املقبل ،وإي��ران في طهران في
الى
الى اإلمارات ،إضافة
 11م �ن��ه أص �ب �ح��ت ه��ام�ش�ي��ة
غادر
حسن معتوق ،كما
وأق� ��رب ال��ى ال�ت�ح�ض�ي��ر للقاء
الالعبون املحترفون
ال �ك��وي��ت ال ��ذي سيعقبه آخ��ر
ف ��ي  15ت �ش��ري��ن ال �ث ��ان ��ي ف��ي
اآلخرون لاللتحاق
ال� � �ك � ��وي � ��ت .وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ،ف ��إن
بفرقهم في السويد
تخطي عقبة الكويت ووضع
والنروج.
قدم في أوستراليا  2015 -هو
الهدف الرئيسي ،وخصوصًا
أن الشريك اإليراني في املجموعة من
الصعب التأهل على حسابه إن كان
من قبل الكويتيني أو اللبنانيني.
ب �م��ا أن ال� �ف� �ت ��رة ال �ف��اص �ل��ة ع ��ن ل �ق��اء

إصابة
«دودو»

الكويت تقارب الستة أشهر ونصف،
أص� �ب ��ح م� �ش ��روع ��ًا ال �ت �ف �ك �ي��ر ب ��إج ��راء
ت�غ�ي�ي��ر ف��ي ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي اللبناني
عبر إدخال دماء جديدة شابة ،تكمل
م �س�ي��رة امل � ��درب ب��وك �ي��ر ال� ��ذي أوص��ل
املنتخب م��ع ال�لاع�ب�ين واالت �ح��اد الى
م ��رح �ل ��ة ل� ��م ي �س �ب��ق أن ش �ه ��ده ��ا ف��ي
تاريخه.
لكن في ظل الحديث عن التغيير ،يبرز
سؤاالن :األول :هل حقًا منتخب لبنان
ي �ح �ت��اج إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ف �ن��ي؟ وال �س��ؤال
الثاني :ما هو الهدف من التغيير؟
س � ��ؤال ال ش ��ك أن� ��ه ق � ��ادر ع �ل��ى إث� ��ارة
ع ��اص� �ف ��ة م � ��ن ال� � � � � ��ردود ب �ي��ن م ��ؤي ��دة
ورافضة .فالبعض يعتبر أن التغيير
ضروري إلحداث صدمة بعد التراجع
ف��ي األداء وال �ن �ت��ائ��ج ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،إل��ى
ج��ان��ب معالجة ال�ث�غ��ر امل��وج��ودة في
امل �ن �ت �خ��ب ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال �ع�ل�اق��ة بني
امل � ��درب وال�ل�اع �ب�ي�ن .وال �ت ��ي ه ��ي رغ��م

تحسنها ل��م تعد ال��ى س��اب��ق عهدها
م � ��ع ب � �ع ��ض ال �ل��اع� � �ب �ي��ن .رأي ي ��دع ��م
ال�ت�غ�ي�ي��ر ،ب�ع�ض��ه ش�خ�ص��ي وبعضه
انطالقًا من مصلحة عامة ونظرة الى
ضرورة االنتقال باملنتخب اللبناني
الى أسلوب وفلسفة وفكر جديد .كما
أن أي مدرب ال يمكن أن يبقى مع أي
منتخب م��دى الحياة ،وبالتالي فإن
التغيير أمر عادي في مرحلة ما.
رأي آخر معاكس يقارب املوضوع من
وجهة نظر أخرى تقوم على أن بوكير
لديه الكثير من األخطاء ،لكنه ما زال
ي �ص �ل��ح مل �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن ��ان .وم �ع��ال �ج��ة
ه � ��ذه األخ � �ط� ��اء ال ت� �ك ��ون ب �ت �غ �ي �ي��ره،
ب��ل ب�ض�ب�ط��ه ووض� ��ع خ��ري �ط��ة ط��ري��ق
ألس� �ل ��وب ال �ت �ع��اط��ي م ��ع أم � ��ور ع ��دة،
م��ع إل��زام��ه ب�ع�ق��وب��ات م��ال�ي��ة ف��ي ح��ال
م�خ��ال�ف�ت�ه��ا وخ �ص��وص��ًا ال �ع�لاق��ة مع
اإلع�ل�ام والتصريحات غير املنطقية
التي يطلقها بني الحني واآلخر .فعدم

قبل إحداث التغيير
يجب تحديد ما هو
الهدف منه؟

ان �ت �ه��اء ص�لاح �ي��ة ب��وك �ي��ر وض � ��رورة
إح��داث صدمة إيجابية في املنتخب
يشرحها أك�ث��ر م��ن م�ت��اب��ع لتفاصيل
منتخب لبنان ،حيث ينطلق بأنه في
الوقت ال��ذي كان فيه البعض يطالب
ب��إح��داث صدمة إيجابية للمنتخب،
ق��ام األخ�ي��ر ب��إح��داث صدمة إيجابية

التأهل الى آسيا ممكن
قد تكون هذه النسخة األولى من نهائيات أمم آسيا
التي يملك لبنان حظوظًا في التأهل اليه عبر التصفيات
وليس االستضافة ،حيث يحتل املركز الثالث في
املجموعة الثانية برصيد ثالث نقاط خلف إيران
والكويت (أربع نقاط لكل منهما) .وقد أعلنت اللجنة
املنظمة لكأس آسيا  2015املقررة في أوستراليا أن
مدينة ملبورن ستحتضن املباراة االفتتاحية في 9
كانون الثاني  ،2015على أن تقام املباراة في سيدني في
 31منه .وتستضيف خمس مدن هي باالضافة الى ملبورن
وسيدني ،بريزبني وكانبيرا ونيوكاسل املباريات الـ.32
وباالضافة الى الدولة املضيفة ،تأهلت الى النهائيات
اليابان حاملة اللقب وكوريا الجنوبية صاحبة املركز
الثالث في النسخة االخيرة التي أقيمت في قطر عام
 ،2011وكوريا الشمالية الفائزة بكأس التحدي االسيوي
هذا العام.

ف��ي ال �ش��ارع ال �ك��روي بعد ال�ف��وز على
ت��اي�لان��د  .2 - 5ت�ل�اه خ �س��ارة مقبولة
أم��ام أوزبكستان التي تملك منتخبًا
قويًا يتفوق على اللبناني في جميع
امل �ق��اي �ي��س ف �ن �ي��ًا وب��دن �ي��ًا وت�ك�ت�ي�ك�ي��ًا
وقادر على الوصول الى كأس العالم.
ف�ه��ات��ان النتيجتان صنعاها العبو
امل �ن �ت �خ��ب ب �ن �ف��س امل� � � ��درب امل �ط �ل��وب
تغييره .وب��ال�ت��ال��ي ف��إن بوكير نجح
م ��ع الع �ب �ي��ه ف ��ي اس� �ت� �ع ��ادة ال� �ت ��وازن
ب� �ع ��د ان � �ت � �ه� ��اء م � ��وض � ��وع ال� �ت�ل�اع ��ب.
ف��أم��ام ت��اي�لان��د ك��ان ه�ن��اك ف��وز كبير،
وأم��ام أوزبكستان كانت هناك قراءة
ص �ح �ي �ح��ة واس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن دروس
مباراة إيران ،ومن يرى أن لبنان كان
ي�ج��ب أن ي�ه��اج��م ف��ي أوزب �ك �س �ت��ان ،ال
شك قد نسي ما حدث في طهران .أما
بالنسبة إلى آراء التبديالت وإخراج
العبني وإشراك آخرين ،فإن املعلومات
تشير ال��ى أن بوكير ش��ارك بتشكيلة
اعتبرها األفضل ملواجهة األوزبكيني،
بعيدًا عن نتيجة تايالند .وهو طلب
م��ن ك��ل الع��ب أن يبلغ ال�ج�ه��از الفني
رغ �ب �ت��ه ف ��ي ال�ت�غ�ي�ي��ر ح�ي�ن ي�ش�ع��ر أن
م �ن �س��وب ل �ي��اق �ت��ه ال �ب��دن �ي��ة ق ��د ت��دن��ى
بشكل كبير ،وهذا ما حصل مع هيثم
فاعور ومحمد حيدر وعباس عطوي.
ف �ف��اع��ور ت �ح��دي �دًا ل ��م ي �خ ��رج ب�س�ب��ب
اإلصابة ،بل بسبب اإلرهاق وهو من
طلب استبداله.
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ال � �س� ��ؤال ال �ث��ان��ي
وال � �ه� ��دف م ��ن ال �ت �غ �ي �ي��ر ،ف �ه �ن��ا ب�ي��ت
القصيد .م��اذا يريد لبنان من املدرب
ال �ج��دي��د؟ وه��ل م��ا ه��و م�ط�ل��وب ق��ادر
ّ
أن ي �ح �ق �ق��ه ش �خ ��ص واح � � ��د ي �ت �س��ل��م
العبيه مرتني أسبوعيًا؟ وهل مشكلة
منتخب لبنان ه��ي ف��ي امل��درب أم في
االستراتيجية العامة ومستوى كرة
ال� �ق ��دم وال � � � ��دوري امل �ح �ل��ي ال�ض�ع�ي��ف
والحضور البدني السيئ لالعبني...
فقبل الحديث عن التغيير ،ال بد من
ت�ح��دي��د م ��اذا ن��ري��د م��ن ه��ذا التغيير.
هل مجرد تصفية حسابات شخصية
مع بوكير أم تطوير للمنتخب؟
ال ش��ك أن األغلبية سيكون جوابها
التطوير ،لكن هذا التطوير ال يمكن
أن ي�ب��دأ م��ن امل��دي��ر الفني للمنتخب
اللبناني .فاألخير سيأتي ليشاهد
مجموعة العبني يلعبون في الدوري
امل �ح �ل��ي ال �ج �م �ي��ع ي �ع��رف �ه��م ،وه �ن��اك
شبه إجماع على أن أفضل الالعبني
م��وج��ودون ح��ال�ي��ًا م��ع امل�ن�ت�خ��ب .قد
ي �ك��ون ه �ن��اك الع ��ب أو اث �ن��ان خ��ارج
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ،ل �ك��ن ه ��ذا ال ي �ك��ون حله
ب �ت �غ �ي �ي��ر امل� � � ��درب .ف �م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان
وص��ل ال��ى أقصى ما يمكن أن يصل
إليه في ظل ما هو متوفر على جميع
الصعد .أم��ا إذا ك��ان ال�ه��دف الذهاب
أبعد من ذل��ك ،فهذا يجب أن ينطلق
م��ن ط��اول��ة ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لات�ح��اد
اللبناني ول�ي��س م��ن مقعد احتياط
منتخب ل�ب�ن��ان .ف�ف��ي االت �ح��اد يجب
أن توضع االستراتيجية الصحيحة
ال � �ت ��ي ت � �ب ��دأ م� ��ن م �ن �ت �خ��ب دون 19
ع��ام��ًا ودون  22ح�ت��ى يصبح هناك
ج �ي��ل ج��دي��د م��ن ال�لاع �ب�ين يخلفون
م ��ن س �ي �ع �ت��زل��ون وي �ت��م ت�ح�ض�ي��ره��م
بطريقة صحيحة حتى يصلوا الى
املنتخب األول جاهزين ضمن فلسفة
موحدة.
أم ��ا ال�ت�ع��اق��د م��ع م ��درب ج��دي��د ي�ق��وم
ب �ت��دري��ب ال�لاع �ب�ين م��رت�ين أس�ب��وع�ي��ًا
ل �ي �ع��ودوا ال ��ى أن��دي �ت �ه��م وإل� ��ى ن�ظ��ام
التدريب القديم ،قبل أن يذهبوا الى
منازلهم بعد املرور باملقاهي وتناول
ال� �ط� �ع ��ام ال � � ��ذي م� ��ا ي �ل �ب��ث أن ت�ظ�ه��ر
«ن �ت��ائ �ج��ه» ح�ي�ن ي �ج��ري ق �ي��اس وزن
ال�لاع �ب�ين .ال�ت�ع��اق��د م��ع م ��درب جديد
أمر ليس خارج املألوف ،وقد يكون له
تأثيرات إيجابية ،لكن يجب أن يكون
م��ع م��درب يملك س�ي��رة ذات�ي��ة تؤهله
ل�ل�ع��ب دور امل �ط � ّ�ور ل�ل�ك��رة اللبنانية
ب�ع�ي�دًا ع��ن األف �ك��ار ال�ت�س��وي�ق�ي��ة التي
ً
قد يكون ظاهرها جميال ،لكنها غير
قابلة للتنفيذ وبعيدة عن واقع الكرة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال� ��ذي ف �ي��ه م ��ن ال �ش��وائ��ب
واملشاكل التي تتخطى مسألة مدرب
منتخب ال��ى ال�ح��اج��ة الستراتيجية
ص �ح �ي �ح��ة ل �ل �ت �ط��وي��ر وم� � ��دى وج ��ود
إمكانيات مادية لها.

