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رياضة

ال يستحق أي عقد أن يغامر الخطيب بتاريخه وإنجازاته في اللعبة

لطالما كان هناك إشكاالت بين عباس عطوي «أونيكا» ومنتخب لبنان

الرياضة اللبنانية

فادي الخطيب وعباس عطوي «أونيكا»

تاريخ من عالقة جدلية مع المنتخب
شهد األسبوع الماضي تزامن حدوث قضيتين تتعلقان
بمنتخبين وطنيين هما منتخب لبنان لكرة القدم ومنتخب
كرة السلة .األول شهد اعتزال العب لطالما كان هناك
إشــكــاالت لــوجــوده مع المنتخب ،وهــو عباس عطوي
«أونيكا» .والقضية الثانية تتعلق بمنتخب السلة وقائده
فادي الخطيب ومشاركته المعلقة مع المنتخب بانتظار
تأمين عقده الصيني!
عبد القادر سعد
ي ـت ـشــابــه الـ ـق ــائ ــدان فـ ـ ــادي الـخـطـيــب
وعباس عطوي «أونيكا» في ناحية
واح ـ ـ ــدة ،رغـ ــم ك ـث ــرة االخـ ـت ــاف ــات في
مسيرة الالعبني .فالخطيب نجم كرة
السلة على صعيد املنتخب واألندية
ال ـت ــي ل ـعــب ف ـي ـهــا واإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـتــي
حـقـقـهــا مـعـهــا ،فــي حــن أن نجومية
«أون ـي ـك ــا» م ـح ـصــورة ب ـن ــادي الـعـهــد
ال ــذي حصد معه ألـقــابــا عــديــدة ،لكن
ب ـق ـي ــت إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات امل ـن ـت ـخ ــب ب ـع ـيــدة
عــن «أون ـي ـكــا» .يتشابه الــاعـبــان في
ع ــاق ـت ـه ـم ــا ال ـج ــدل ـي ــة مـ ــع مـنـتـخـبــي
لعبتهما .غالبًا ما رافقت مشاركات
ال ـخ ـط ـيــب م ــع امل ـن ـت ـخــب ال ـك ـث ـيــر مــن
األخ ــذ وال ــرد واملـطــالــب واملـفــاوضــات
قبل أن تسير األمــور بشكل إيجابي.
م ــن امل ـع ـلــوم أنّ قــائــد مـنـتـخــب السلة
يعتبر مــن صــنــاع مـجــد ه ــذه اللعبة
محليًا وآسـيــويــا وحـتــى عــاملـيــا .فهو

القائد التاريخي للمنتخب وعموده
الـ ـفـ ـق ــري ووج ـ ـ ـ ــوده دائـ ـم ــا م ــا ي ـكــون
الحاجة األكـثــر إلحاحًا ّ
ألي منتخب
ف ــي أي اس ـت ـح ـقــاق سـ ـل ـ ّـوي .منتخب
لبنان سيشارك فــي بطولة آسيا في
نهاية شهر أيلول ،وحتى اآلن ما زالت
مشاركة قائد املنتخب غير محسومة،
والسبب القضية العالقة بشأن تأمني
عـقــد الخطيب فــي الـصــن ودف ــع بــدل
له في حال إصابته وعدم قدرته على
املشاركة مع فريقه الصيني وبالتالي
ضياع مبلغ  500ألف دوالر.
ال ش ــك أنـ ــه رقـ ــم م ـغ ـ ٍـر ج ـ ـدًا ،ل ـكــن فــي
ّ
ال ـن ـهــايــة ال ـحــديــث يـتـعــلــق بمنتخب
لـبـنــان ،منتخب الــوطــن ال ــذي أعـطــاه
ال ـخ ـط ـي ــب ال ـك ـث ـي ــر وكـ ــانـ ــت يـ ـ ــده مــن
ّ
أيد كثيرة خطت حروف مجده
ضمن ٍ
وان ـت ـص ــارات ــه .ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت عينه
أخذ منه الكثير وقدمه على الساحة
العاملية .وألجل هذا ال يمكن الخطيب
أن يتعامل مــع منتخب لـبـنــان بهذه

الطريقة .فهو يحق لــه االعـتــزال بعد
كــل مــا قـ ـ ّـدم ،رغ ــم أن منتخب الــوطــن
يستحق أن يستمر أي العــب بتقديم
كل ما لديه طاملا أنه يستطيع .لكن ال
يمكن العـبــا أن يـفــاوض اتـحــادًا على
تأمني لعقده االحترافي .هذا بــازار ال
يليق بتاريخ الخطيب وبكل ما ّ
قدمه
للبنان .فهو حــن شــارك مــع منتخب
لـبـنــان ف ــي غ ــرب آس ـيــا وح ـقــق اللقب
ل ــم ي ـكــن ل ــدي ــه أي شـ ـ ــروط ،ل ـكــن بعد
توقيع العقد الصيني أعــاد الخطيب
ح ـســابــاتــه .ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه ال
يستحق أي عقد مهما كــانــت قيمته
أن يكون على حساب تاريخ الخطيب
وبصماته البيضاء في تاريخ السلة
اللبنانية .ويحق للخطيب أن يقول:
«قــد قمت بــواجـبــي» ويـعـتــزل ،لكن ال
يحق له القول« :ال يمكن أن ألعب دون
عقد تأمني».
في كرة القدم ،كان يوم األحد املاضي
مــوعـدًا لنهاية مسيرة جدلية لقائد
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس عـ ـط ــوي
«أونيكا» الــذي أعلن اعتزاله دون أن
ي ـق ـ ّـدم األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة وراء هــذا
االعـ ـ ـت ـ ــزال .ت ـح ــدث ع ــن عـ ــدم وجـ ــوده
فــي حـســابــات املـ ــدرب املونتينيغري
م ـي ــودراغ رادولــوفـيـتــش وع ــن وجــود
أشخاص كان لهم دور في ذلك .وجود
«أون ـي ـكــا» فــي املـنـتـخــب لـطــاملــا رافـقــه
إشكاالت ونقاشات انطالقًا من خوفه
م ــن ال ـس ـفــر ب ــال ـط ــائ ــرة ،مـ ـ ــرورًا بـعــدم
ً
انتهاء
قدرته على القتال في امللعب
بمخزونه البدني.
م ــدرب ــون كـثــر واج ـه ــوا ه ــذه املـشــاكــل
م ـ ــع «أونـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا» ،م ـ ــن ث ـ ـيـ ــو ب ــوك ـي ــر

إلـ ـ ـ ــى ج ــوسـ ـيـ ـب ــي جـ ـي ــانـ ـيـ ـن ــي واآلن
رادولــوف ـي ـتــش .األخ ـيــر ك ــان صريحًا
م ــع العـبـيــه م ــن ال ـبــدايــة ح ــن تـحــدث
عن مجموعة قد يلعب أحدها دقيقة
وقد يلعب َ  90دقيقة ،فمن هو مستعد
لذلك فليبق ،ومن ليس قادرًا فليرحل،
ويبقى صديقًا.
«أون ـي ـكــا» سـمــع ه ــذا ال ـك ــام ،لـكــن رد
فعله ج ــاء مـتــأخـرًا حــن أبـلــغ امل ــدرب
يوم الجمعة املاضي بأنه ال يقبل أن ال
يكون أساسيًا في التمرين والجلوس
ع ـل ـ ّـى م ـق ــاع ــد االحـ ـتـ ـي ــاط ،وبــال ـتــالــي
يفضل الرحيل.
م ـش ـك ـل ـتــان م ــع العـ ـب ــن ك ـب ـيــريــن فــي
ّ
مـ ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ــامل ـن ـت ـخ ــب ،رغـ ـ ــم فـ ــارق
االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي ال ـ ـظـ ــروف والـ ـت ــاري ــخ
بني العب وآخــر .لكنها مسألة تطرح
ثقافة النظر إلى املنتخب الوطني في
أي لـعـبــة ،وت ـحــدي ـدًا فــي كــرتــي الـقــدم
والسلة.
ف ـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدان ي ـ ـك ـ ــون ح ـل ــم
االنضمام إلى املنتخب موجودًا لدى
أي العـ ـ ــب ،ح ـت ــى ل ــو ك ـ ــان س ـي ـشــارك
لدقائق أو كالعب احتياطي .لكن في

ال يمكن التعاطي
مع المنتخب
ناد
الوطني كأنه ٍ

لبنان يبدو األمــر مختلفًا .فالبعض
يتعاطى مع منتخبه كأنه ناديه الذي
يـحـصــل ع ـلــى رات ـ ــب م ـن ــه ،وبــال ـتــالــي
تــدخــل ح ـســابــات ال ــرب ــح وال ـخ ـس ــارة.
فــإذا كــان هناك م ــردود مــادي يصبح
االنـ ـضـ ـم ــام ه ــدف ــا ل ـب ـعــض الــاع ـبــن
والـ ـك ــام ه ـنــا ال ي ـع ـنــي ال ـخ ـط ـيــب أو
«أون ـي ـكــا» .أمــا حــن يـكــون االنضمام
إل ــى منتخب لـبـنــان مـجــانــا فتتوالى
األعـ ـ ـ ــذار و»ال ـ ــدل ـ ــع» والـ ـتـ ـه ــرب ،وه ــو
م ــا ح ـصــل م ــع مـنـتـخــب ل ـب ـنــان لـكــرة
ال ـقــدم فــي الـفـتــرة امل ــاض ــي .فيما كــان
هـنــاك روات ــب شهرية ومـكــافــآت ،كان
هـنــاك حــالــة هستيرية لــدى الالعبني
ك ــي ي ـك ــون ــوا ف ــي امل ـن ـت ـخــب .أمـ ــا حني
توقفت هذه التقديمات ،فعادت نغمة
االع ـتــذارات والـتـهــرب .صحيح أن كل
العب يحتاج إلى مدخول كي يعيش،
ولكن ال يمكن هــذا املدخول أن يكون
من منتخب الوطن.
ً
كثيرون الالعبون الــذي جنوا أمــواال
طائلة من مسيرتهم ،وبالتالي ليس
ً
هناك مــن مانع لالكتفاء قليال ألجل
م ـص ـل ـح ــة وط ـ ــن ولـ ـعـ ـب ــة وجـ ـمـ ـه ــور.
كـثـيــرون هــم الــاعـبــون الــذيــن حققوا
أل ـقــابــا م ــع فــرق ـهــم ،ل ـكــن رغ ــم ذل ــك لم
يصلوا إلــى النجومية املطلقة ،نظرًا
مع
إلــى غياب األلـقــاب عــن سجالتهم َ
املـنـتـخــب .فمهما حـقــق الــاعــب يبق
منتخب بالده واإلنجازات معه األهم
فــي مسيرته الــريــاضـيــة .ومـهـمــا كــان
الالعب نجمًا إال أنه ال يمكن أن يكون
أك ـثــر نـجــومـيــة م ــن قـمـيــص املنتخب
الــذي يبقى األغـلــى حتى ولــو مجانًا
أو من على مقاعد االحتياط.

