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رياضة

األرجنتين
تبدو ّ
مهددة ّ
جديًا
بعدم التأهل
الى مونديال
( 2018إيتان
أبراموفيتش -
أ ف ب)

تصفيات مونديال 2018

األسباب الحقيقية وراء فشل األرجنتين
رغم كل النجوم المتألقين
هنا وهناك ،ورغم وجود أحد أفضل
الالعبين الذين عرفتهم اللعبة في
صفوفه ،يقف المنتخب االرجنتيني
أمام مأزق حقيقي يهدد وجوده
في المونديال المقبل .فما هي االسباب
الحقيقية وراء الفشل المتكرر؟
شربل ّ
كريم
غ ــري ــب أم ــر ت ـلــك ال ـب ــاد ال ـت ــي أنـجـبــت
أس ــاطـ ـي ــر فـ ــي ع ــال ــم كـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،مــن
الفريدو دي ستيفانو مــرورًا بدييغو
ً
ارمـ ـ ــانـ ـ ــدو م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا ووص ـ ـ ـ ـ ــوال ال ــى
ليونيل ميسي.
ً
غ ــري ـ ٌـب أم ـ ــر األرجـ ـنـ ـت ــن فـ ـع ــا ،وه ــي
الـتــي ال تنفك تـقـ ّـدم الـنـجــوم املميزين
الـ ــى اف ـض ــل ان ــدي ــة الـ ـع ــال ــم ،إذ غــالـبــا
م ــا ت ـجــد ب ـص ـمــة ارج ـن ـت ـي ـن ـيــة ف ــي كل
انجاز وفــي كل بطولة ،وفــي كل فريق
كـبـيــر بـنـتــائـجــه وأدائ ـ ــه ،إل ــى درج ــة ال
ي ـم ـكــن ف ـي ـهــا إحـ ـص ــاء عـ ــدد الــاع ـبــن
االرجنتينيني املؤثرين في البطوالت
االوروب ـيــة الوطنية الخمس الكبرى،
وحتى في بطوالت "القارة العجوز".
ل ـكــن ك ــل ه ــذا ال ــوص ــف ال ي ـن ـفــع ،وكــل
ال ـص ـيــت الـ ــذي كـسـبـتــه "بـ ــاد الـفـضــة"
حــول انـهــا مصنع للنجوم الذهبيني
بات رمــادًا في الهواء ،وخصوصًا في
ظــل االوض ــاع الصعبة الـتــي يعيشها
املنتخب االرجنتيني فــي التصفيات
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــأمـ ـي ــرك ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ح ـي ــث ك ـ ــان ي ـن ـت ـظــر مـنــه
الـكـثـيــرون ان يـتـصــدرهــا ويــذهــب في
العام املقبل الى روسيا لحصد الذهب،
لكن حتى األمر االول قد ال يحصل!
لـ ـك ــن م ـ ــا ه ـ ــي االسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
حـ ـ ــول هـ ـ ــذه امل ـ ــأس ـ ــاة الـ ـت ــي يـعـيـشـهــا
"األلبيسيليستي"؟

الواقع ان االسباب عديدة ومتشعبة،
منها املـعـنــوي ،ومنها الـفـنــي ،ومنها
االداري .ففي الشق االول ال يخفى ان
غالبية رموز الجيل الحالي للمنتخب
االرجنتيني يعيشون وضـعــا نفسيًا
صعبًا عند ارتدائهم قميص منتخب
بــادهــم ،ومنهم النجم االول ليونيل
مـيـســي ،ال ــذي بسبب الـتـعــب املعنوي
كان قد قرر االعتزال دوليًا بعد خسارة
ب ـ ــاده ل ـن ـهــائــي ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا لـلـمــرة
ال ـثــان ـيــة ف ــي ع ــام ــن .وه ـ ــذه الـهــزيـمــة
وم ــا سبقها وتـلــك املــريــرة فــي نهائي
ك ــأس الـعــالــم ال يـمـكــن املـ ــرور عليهما
ب ـب ـســاطــة ،إذ ال ش ــك ف ــي أن الـسـقــوط
فــي ث ــاث م ـبــاريــات نـهــائـيــة فــي ثــاث
سنوات ترك أثره املعنوي السلبي على
ن ـجــوم االرج ـن ـتــن ال ــذي ــن ال يـظـهــرون
ّ
بالقميص املخطط بنفس الثقة التي
يظهرون عليها مع أنديتهم.
هــذا فــي الـشــق النفسي .أمــا فــي الشق
ال ـف ـنــي ،ف ـه ـنــاك امل ـصــائــب ال ـك ـب ــرى ،إذ
تـخـتـصــر ب ـعــض امل ـشــاهــد م ــن م ـبــاراة
فجر أمس امام فنزويال كل ما يحصل
فــي املعسكر االرجنتيني ،إذ مــن غير
املعقول أن يظهر ميسي أكثر من مرة
ً
وكــأنــه وح ـيــد فــي مــواجـهــة  11رج ــا،
وه ــو االم ــر ال ــذي ظـهــر فــي مناسبات
ع ــدة ،وعـنــدمــا قــام الـخـصــوم بتعطيل
ّ
"البرغوث" تعطلت االرجنتني برمتها.
وم ـ ــن ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد ي ــأت ــي الـ ـك ــام عــن
ّ
أن مـيـســي ه ــو ح ــل لـلـمـشــاكــل ولـيــس
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة مـ ـفـ ـت ــاح ل ــانـ ـتـ ـص ــارات
الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،مـ ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي أن امل ـن ـت ـخ ــب
االرجنتيني يحتاج الــى فريق ال الى
رجل واحد ،وهي املسألة الغائبة عنه
ٍ
حاليًا ،حيث ال يمكن رؤية أي منظومة
عـلــى أرض املـلـعــب أو أي هــويــة لـهــذا
املنتخب الذي ال يعرف نفسه حتى.
جاء خورخي سامباولي الــذي يعتبر
بـنـظــر االرجـنـتـيـنـيــن أن ـجــح املــدربــن
ال ـح ــال ـي ــن ع ـل ــى ص ـع ـيــد امل ـن ـت ـخ ـبــات،
وخـصــوصــا بعد العمل الـجـ ّـبــار الــذي
ق ـ ــام ب ـ ــه م ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب ت ـش ـي ـل ــي .لـكــن

ّ
تتنوع مشاكل
االرجنتين بين المعنوية
والفنية واالدارية

ال ــرج ــل ،وب ـش ـك ـ ٍـل طـبـيـعــي (ك ـم ــا حــال
كل املــدربــن) ،شــرع في تنفيذ افكاره،
ومنها مــا ظهر اخـيـرًا باعتماده على

م ـث ـل ــث ه ـج ــوم ــي ي ـج ـم ــع بـ ــن مـيـســي
وباولو ديباال ومــاورو إيـكــاردي .لكن
هذا املثلث أضاف مشكلة فنية اخرى،
وال ــدل ـي ــل أن ســام ـبــاولــي ق ــام بسحب
االخـيــريــن خ ــال الـلـقــاء ام ــام فنزويال
ب ـعــدمــا مل ــس أن ـه ـمــا ي ـع ــرق ــان ال ـقــائــد
االرجنتيني أكثر مما يساعدانه.
صحيح أن سامباولي أبقى على ما
ُيعرف ب ــ" ،"Messidependenceأي على
استقاللية ميسي على ارض امللعب،
لكنه لــم يحسن اختيار مــن يمكنهم
دعـ ــم هـ ــذه االس ـت ـقــال ـيــة وإع ـط ــاء ه ــا
لالعب
القوة لترجمة القدرات الخارقة
ٍ
خارق .وما لم يتنبه له سامباولي أن
ال ـثــاثــي امل ــذك ــور ال ي ـعــرف بعضهم
بعضًا ميدانيًا ،إذ إن عملية حسابية

نتائج وترتيب تصفيات أميركا الجنوبية
 األرجنتني  -فنزويال 1-1رولـ ـ ــف ف ـل ـي ـت ـشــر ( 55خ ـط ــأ فــي
مرماه) لألرجنتني ،وجون موريلو
( )50لفنزويال.
 كولومبيا  -البرازيل 1-1رادامـيــل فالكاو ( )56لكولومبيا،
وويليان ( )45للبرازيل.
 ال ـب ــاراغ ــواي  -األوروغـ ـ ــواي2-1
أنـخــل رومـيــرو ( )88لـلـبــاراغــواي،
وفـ ـي ــدي ــريـ ـك ــو ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ()76
وغوستافو غوميز ( 80خطأ في
مرمى بالده) لألوروغواي.
 بوليفيا  -تشيلي 0-1خ ــوان ك ــارل ــوس أرس ــي ( 59من

ركلة جزاء).
 اإلكوادور  -البيرو 2-1إي ـنــر فــالـنـسـيــا ( )80ل ــإك ــوادور،
وإديـســون فلوريس ( )73وبابلو
هورتادو ( )76للبيرو.
 الترتيب: -1البرازيل  37نقطة من  16مباراة
 -2األوروغواي  27من 16
 -3كولومبيا  26من 16
 -4البيرو  24من 16
 -5األرجنتني  24من 16
 -6تشيلي  23من 16
 -7الباراغواي  21من 16
 -8اإلكوادور  20من 16
 -9بوليفيا  13من 16
 -10فنزويال  8من 16

بسيطة تـكـشــف ان ــه مــع ط ــرد ديـبــاال
امام االوروغــواي في ايلول من العام
املاضي ثم مع ايقاف ميسي ،لم يلعب
ال ـث ـنــائــي امل ــذك ــور م ـعــا ألك ـثــر م ــن 45
دقيقة في التصفيات ،بينما اخترق
ايكاردي التشكيلة االساسية حديثًا،
ما يعني ان اسبوعًا من التمارين ال
يمكن ان يخلق الكيميائية املطلوبة
بــن العـبــن اع ـتــادوا ان يلعبوا دورًا
فرديًا او دور النجم األوحد مع الفرق
التي يدافعون عن ألوانها.
كــذلــك فــإن املـشــاكــل الفنية تظهر في
وجود العبني ال يرتقون الى مستوى
الـتـحــدي مــع املـنـتـخــب ،ول ــم يظهروا
ي ــوم ــا ان بــإم ـكــان ـهــم ح ـم ــل جـ ــزء مــن
ال ـث ـق ــل الـ ـ ــذي ي ــره ــق م ـي ـس ــي ،ام ـث ــال
سيرجيو اغويرو ،غونزالو هيغواين
وانخل دي ماريا ،ما دفع سامباولي
ال ـ ـ ــى اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء الع ـ ـبـ ــن ت ـن ـق ـص ـهــم
الخبرة الدولية ،أمثال املهاجم داريو
بينيديتو.
لكن قطعًا املشكلة ليست في الالعبني
فـ ـق ــط ،ب ــل م ــا ي ـح ـصــل اآلن يــأخــذنــا
إل ـ ــى الـ ـك ــام ع ــن الـ ـش ــق االداري ،إذ
إن ال ـت ــراك ـم ــات أوص ـل ــت ال ــى م ــا هي
ال ـ ـحـ ــال ع ـل ـي ــه اآلن؛ فـ ــا ي ـخ ـف ــى أن ــه
بعد مــوت الرئيس السابق لالتحاد
االرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي خ ــولـ ـي ــو غ ــرون ــدون ــا
دخ ـلــت ال ـكــرة االرجـنـتـيـنـيــة فــي نفق
مـظـلــم م ـل ــيء بــامل ـشــاكــل ال ـت ــي دفـعــت
"الـفـيـفــا" ال ــى الـتـهــديــد بتجميد ُ عمل
االتحاد ،بينما غاب العبون وفرض
م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــون حـ ـت ــى وص ـ ـ ـ ــول ال ــرئـ ـي ــس
ال ـحــالــي ك ــاودي ــو تــابـيــا ال ــذي جلب
سامباولي ليبدأ العمل لخلق حالة
استقرار.
ل ـكــن ال ــوق ــت ي ـم ـ ّـر ب ـســرعــة وال مـجــال
لـعـمـلـيــة ب ـن ــاء ب ـط ـي ـئــة .وم ـش ـه ــد رف ــع
مـ ـيـ ـس ــي رأس ـ ـ ـ ــه نـ ـح ــو ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء وه ــو
مغمض الـعـيـنــن وخ ــائ ــب ،يـعــود الــى
الـ ــذاكـ ــرة ف ــي ك ــل مـ ــرة س ـي ـعــزف فـيـهــا
النشيد الــوطـنــي االرجـنـتـيـنــي فــي ما
تبقى من التصفيات.

