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البرازيل وألمانيا
«سكيزوفرنيا» المنتخبات الكبرى؟
عاد البرازيليون واأللمان للسير على السكة الصحيحة في انتصارين مشابهين إلى ٍّ
حد كبير ،أكدا التشابه الكبير بين صورة المنتخبين بعيدًا من األرقام والتحاليل التي تعطي أفضلية
ألحدهما على اآلخر .مواجهة محتملة بينهما تلوح في األفق ،لكن بإمكانهما تفاديها في حال أنهيا مشوار الدور األول في صدارة مجموعتيهما
شربل ّ
كريم
ٌّ
ح ـق ــق كـ ــل م ــن امل ـن ـت ـخ ـبــن ال ـب ــرازي ـل ــي
واألملــانــي انـتـصــاره األول فــي الجولة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن دور املـ ـجـ ـم ــوع ــات ،لـكــن
ه ــذا االنـتـصــار لــم يحسم ٍّ
ألي منهما
مسألة التأهل إلى الدور املقبل ،لتكون
الجولة األخيرة محطة مفصلية لهما،
ع ـنــدمــا ي ـل ـعــب الـ ـي ــوم «ال ـس ـي ـل ـي ـســاو»
مــع صــربـيــا فــي املـجـمــوعــة الـخــامـســة،
و«املانشافت» مع كوريا الجنوبية في
املـجـمــوعــة ال ـ ّســادســة .وم ــا بــن الـكــام
الكثير عن توق ٍع للقاء بينهما كان غير
مـتــوقــع قـبــل ان ـطــاق الـنـهــائـيــات ،ومــا
بــن الـحــديــث عــن إمـكــانـيــة ع ــدم تأهل
أحدهما أو االثـنــن معًا ،تبرز الكثير
مـ ــن الـ ـق ــواس ــم امل ـش ـت ــرك ــة بـ ــن هــذيــن
املنتخبني اللذين تركا ذكرى تاريخية
في املونديال املاضي عندما فاز األملان
بنتيجة ساحقة  ،1-7في الدور نصف
لقب
النهائي ،ليمهدوا الطريق نحو ٍ
رابع في تاريخهم.
ٍّ
ففي امل ـبــاراة األخ ـيــرة لـكــل منهما فاز
االثنان في الدقائق القاتلة ،وقبلها لم
ّ
يقدم أي منهما الصورة املنتظرة منه،
فخسر األملان وتعادل البرازيليون .من

هنا ،دعــوة حقيقية للمنتخبني لترك
رس ــال ــة مــرع ـبــة إلـ ــى ك ــل مـنــافـسـيـهـمــا
فــي خ ـتــام دور امل ـج ـمــوعــات ،وإال فــإن
هـيـبـتـهـمــا سـتـسـقــط ق ـبــل أن يسقطا
فـنـيــا ع ـلــى أرض امل ـل ـع ــب ،فـهـمــا كــانــا
ب ـن ـظــر خـصــومـهـمــا ف ــي املـجـمــوعـتــن
وان ـس ـح ــاب ــا إلـ ــى ك ــل الـ ـف ــرق األخ ـ ــرى،
امل ــرشـ ـح ــن األق ـ ـ ـ ــوى ل ـل ـف ــوز بــال ـل ـقــب.
األك ـ ـيـ ــد أن أس ـ ـلـ ــوب واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
املنتخبني تختلفان ،لكن هناك بعض
النقاط التي يمكن التوقف عندها في
ال ـصــورة الـتــي ظـهــرا فيها للتصويب
عـلــى سـبــب مـســألــة «مـعــانــاتـهـمــا» في
مكان ما ،وهما إذا ما عالجا هذا األمر
ٍ
فإنهما سيذهبان بعيدًا فــي املـشــوار
املــونــديــالــي ،وسـيـتـفــاديــان طبعًا (من
خ ــال ت ـصـ ّـدره ـمــا لـلـمـجـمــوعـتــن) أي
مواجهة مباشرة بينهما قبل النهائي
ال ـك ـب ـي ــر .ت ـب ـق ــى امل ـش ـك ـل ــة األس ــاس ـي ــة
وامل ـ ـش ـ ـت ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي م ـن ـه ــا
امل ـن ـت ـخ ـبــان ه ــي إيـ ـج ــاد ال ـ ـتـ ــوازن بني
الدفاع والهجوم ،والتي جعلت منهما
غير مقنعني حتى اآلن.
ومـ ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه أن ـ ــه ف ــي م ـب ــارات ــي
الـ ـب ــرازي ــل وأمل ــانـ ـي ــا ،ظ ـهــر املـنـتـخـبــان
بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة قـ ـ ــويـ ـ ــة ،ف ـ ـه ـ ـمـ ــا أرعـ ـ ـب ـ ــا

خصومهما في غالبية فترات اللقاء،
ً
وك ـ ــان ـ ــا األك ـ ـث ـ ــر خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة واألف ـ ـضـ ــل
ٍّ
اس ـت ـحــواذًا ،لكن يبقى أن لـكــل منهما
مـشـكـلـتــه ف ــي اإلط ـ ـ ــار املـ ــذكـ ــور سـلـفــا،
ّ
وال ـتــي قــلـصــت مــن ســاســة التسجيل
شكل سهل ومن دون تعقيدات أو
في
ٍ
ـار حتى الــدقــائــق األخ ـيــرة .األمــر
ـ
ظ
ـ
ت
انـ
ٍ
ال ــواض ــح أي ـض ــا أن امل ـن ـت ـخ ـبــن دخــا
املــونــديــال بعقلية هجومية ،وهــو ما
أع ـ ّـد لــه امل ــدرب الـبــرازيـلــي تيتي طــوال
أشهر عــدة ،لكنه اضطر أخيرًا إلجراء
ٍ
ب ـعــض ال ـت ـع ــدي ــات االضـ ـط ــراري ــة في
هـ ــذا املـ ـج ــال ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد املـ ـب ــاراة
األولــى أمــام سويسرا ومــن ثم الشوط
األول أمـ ـ ــام ك ــوس ـت ــاري ـك ــا ،م ــا حـ ّـســن
مــن أداء فريقه فــي الـشــوط الثاني من
امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة .وتـيـتــي مـثــل نظيره
ف ــي امل ـن ـت ـخــب األملـ ــانـ ــي ي ــواك ـي ــم ل ــوف
لــديــه أس ـل ـحــة هـجــومـيــة إضــاف ـيــة عن
ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـب ــدأ املـ ـب ــاري ــات أســاس ـيــة
عـ ـ ـ ــادة ،ل ـك ــن أيـ ـض ــا م ـث ـلــه ي ـب ـحــث عــن
مشكلةٍ لالعبي الوسط املدافعني غير
القادرين على تشكيل إضافة هجومية
تكسر التكتالت الدفاعية .وهنا يمكن
الحديث عن التزام كاسيميرو باملهمة
الدفاعية فقط ،مقابل جري باولينيو

فــي شـكـ ٍـل عـشــوائــي وف ــي مـســاحــات ال
يـفـتــرض أن يـتــواجــد فيها فــي بعض
األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،م ـ ــا حـ ـ ّـجـ ــم م ـ ــن خـ ـط ــورت ــه
الهجومية التي عرفناها مع برشلونة
في املوسم املاضي.
ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـب ــب ك ـ ــان ت ـي ـت ــي ح ــاض ـرًا
القحام دوغــاس كوستا على حساب
وي ـل ـي ــان ل ـي ـك ـمــل ال ـث ــاث ــي ال ـه ـجــومــي
م ــع ن ـي ـمــار وأفـ ـض ــل الع ـب ــي ال ـب ــرازي ــل
ف ــي امل ــون ــدي ــال أي كــوت ـي ـن ـيــو .واألمـ ــر
ع ـي ـنــه يـنـطـبــق ف ــي ال ـح ــال ــة الــدفــاع ـيــة
الـتــي تكشف ان ـعــدام ال ـتــوان الــدفــاعــي
 ال ـه ـج ــوم ــي ،إذ ب ـع ـي ـدًا م ــن اج ـت ـهــادّ
للحد من
كوتينيو ومحاوالت كوستا
تـقـ ّـدم الـخـصــم ،فــإن الـحــريــة املمنوحة
لـنـيـمــار ال تـجـعــل مـنــه العـبــا ملصلحة
امل ـج ـمــوعــة ف ــي ال ـح ــال ــة ال ــدف ــاع ـي ــة ،إذ
فــي أقصى الـحــاالت قــد يـحــاول إغــاق
ال ــرواق على الجهة اليسرى .بطبيعة
الحال تبدو البرازيل حاضرة أكثر من
أملانيا في ما ّ
خص الشق الدفاعي ،إذ
وكما أملانيا لديها العديد من الالعبني
الذين يخسرون الكثير من الكرات في
محاوالتهم ألخذ األمور على عاتقهم،
أم ـ ـثـ ــال ن ـي ـم ــار وك ــوسـ ـت ــا (وم ـس ـع ــود
أوزيـ ـ ــل وت ــوم ــاس م ــول ــر ف ــي أمل ــان ـي ــا).

لـكــن ال ـف ــارق بـيـنـهــا وب ــن أملــان ـيــا هي
أن لديها مدافعني حاضرين لحماية
املنطقة ،وإيقاف أي ّ
مد هجومي مرتد
عبر تغطية املساحات الفارغة .وهذه
ال ـن ـق ـطــة ه ــي ب ـم ـثــابــة امل ـع ـض ـلــة ال ـتــي
ّ
لــم يجد لها األمل ــان الـحــل منذ املـبــاراة
أم ــام املكسيك ،لتستمر املـعــانــاة أمــام
السويد وتترك قلقًا كبيرًا حول مصير
«املانشافت» في املونديال.
َ
الــواقــع أن أملانيا تبدو وكأنها ق ِدمت
إلــى املــونــديــال بــا مــدافـعــن .لكن هذه
املسألة ال يتحمل مسؤوليتها تواضع
مستوى جيروم بواتنغ وتراجع قدرات
ماتس هوملس وأنطونيو روديغر أو
محدودية جوناس هكتور ،بل كيفية
انغماس الالعبني األملــان اآلخرين في
املـنـظــومــة الــدفــاع ـيــة ،ومـثـلـهــم العـبــي
خط الظهر في الحالة الهجومية .وهذا
ال ـعــرض يــأخــذنــا إل ــى مــونــديــال 2014
عندما كان بناء الهجمة األملانية يبدأ
من الخلف ،من عند هوملس تحديدًا،
وع ـ ـنـ ــد خ ـ ـس ـ ــارة ال ـ ـك ـ ــرة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـخ ـصــم ،ي ـكــون ال ـه ــداف مـيــروســاف
كـلــوزه أول املدافعني مــن خــال عملية
الضغط الـعــالــي الـتــي كــانــت فصولها
ت ـن ـت ـهــي ع ـن ــد خـ ــط الـ ــوسـ ــط ب ــوج ــود

مشكلة مشتركة تعيشها
البرازيل وألمانيا عنوانها انعدام
التوازن بين الدفاع والهجوم

تبدو البرازيل
حاضرة أكثر
من ألمانيا
في ما
ّ
خص الشق
الدفاعي
(أولغا
مالتسيفا ــ أ
ف ب)

مصير صربيا وسويسرا والسويد في أيديهم

(كيريل كودريافتسيف ــ أ ف ب)

إذ يبدو كل التركيز على موقعة البرازيل ( 4نقاط) وصربيا ( 3نقاط) في املجموعة
ـال مــن األهـمـيــة،
ـدر ع ـ ٍ
الـخــامـســة ،ف ــإن م ـبــاراة ســويـســرا وكــوسـتــاريـكــا هــي عـلــى ق ـ ٍ
خصوصًا بعد الفوز الالفت للسويسريني على الصرب في الجولة السابقة .ومما ال
شك فيه أن مهمة سويسرا ( 4نقاط) أسهل مقارنة بمهمة طرفي املباراة األولى ،على
رغم أن كوستاريكا قد تتكتل مجددًا في محاولة لتفادي خسارة ثالثة بعد خروجها
من السباق إلى إحدى بطاقتي التأهل عن هذه املجموعة.
لكن اليد العليا ستكون لسويسرا ال محالة ،وهي التي تملك العبني مميزين على
الصعيد ال ـفــردي ،وسريعني فــي ٍآن مـعــا ،يمكنهم كسر أي حــاجــز دفــاعــي ،أمثال
شيردان شاكيري وغرانيت شاكا ،خصوصًا األول الــذي سيستفيد بال شك من
سرعته في مواجهة منتخب بطيء وغير منظم ،وغير قــادر على تشكيل الخطر
املطلوب كما بدا في مباراتيه األوليني .أما في املقلب اآلخر أي في املجموعة السادسة،

حيث يتوقع كثيرون أن ّ
تمر أملانيا ( 3نقاط) من كوريا الجنوبية التي تلقت هزيمتني،
فإن األنظار ستكون على املوقعة األقوى بني املكسيك ( 6نقاط) والسويد ( 3نقاط).
األول منتخب يعرف ما يفعله على أرض امللعب وكيفية رسم هجماته التي يبدو
سالحها الفتاك السرعة الفائقة في االنتقال من الشق الدفاعي إلى نظيره الهجومي،
إذ يعتبر كثيرون أن املكسيكيني هم األسرع في الهجمات املرتدة ويملكون مهاجمني
فعالني ،أمثال إيرفينغ لوزانو وخافيير هرنانديز (تشيتشاريتو) .أما السويد فإن ما
ّ
يعيبها هو عدم وجود خط وسط خالق لديها ،اذ باستثناء إميل فورسبرغ ،يصعب
إيجاد العب سويدي يمكنه لعب دور القائد في عملية بناء الهجمة ،ما يجعل من
املهاجم الوحيد ماركوس بيرغ يأمل بإيجاد مساحة خالية ملحاولة الوصول إلى
املنطقة ،وهــو أمــر سيكون صعبًا إلــى حـ ٍّـد كبير في اللقاء أمــام املكسيك املعروفة
بارتدادها السريع إلى الخلف.

سامي خضيرة وطوني كروس اللذين
عمال على إلـغــاء أي عملية هجومية.
اليوم يحاول لوف إعادة التوازن عبر
تـغـيـيــرات شـبــه ج ــذري ــة ف ــي منتخبه،
لـكــن بـقـيــت امل ـســاحــات الـخــالـيــة وعــدم
الترابط بني الخطوط ،مشكة أساسية
بغياب الكيميائية املفقودة التي تعزل
املهاجمني أحيانًا أو تضيعهم ،تمامًا
كما حصل مع تيمو فيرنر التائه بني
مركزي رأس الحربة والطرف األيسر،
من دون أي علم إذا ما كانت لديه أي
مهام دفاعية.
ٍ
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات لـ ـ ـ ـ ــوف ،فـ ــإن
املنتخب يفتقد قائدًا حقيقيًا بخروج
(بقرار
أوزيل من الحسابات األساسية
ٍ
مبرر) ،فقائد الوسط وضابط اإليقاع
لطاملا كان عنصرًا حاسمًا في عملية
توجيه زمالئه والحرص على تثبيت
ال ـ ـتـ ــوازن ال ـ ــذي ي ـط ـل ـبــه املـ ـ ـ ــدرب .وف ــي
الحقبات الناجحة لــأملــان كــان هناك
غالبًا العب على شاكلته ،أي منذ ايام
«الـقـيـصــر» فــرانـتــس بـكـنـبــاور ،م ــرورًا
بزمن لوثار ماتيوس ،ومن ثم ميكايل
ً
باالك ،ووصوال إلى األيام الذهبية مع
بــاسـتـيــان شفاينشتايغر .إذًا الكثير
مــن الـعـمــل ينتظر أملــانـيــا وال ـبــرازيــل،
فـ ـ ـه ـ ــذا املـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــال ل ـ ـيـ ــس مـ ــونـ ــديـ ــال
الـصـغــار كـمــا يعتقد الـبـعــض بحسب
ال ـن ـتــائــج امل ـسـ ّـج ـلــة ،ب ــل ه ــو مــونــديــال
ّ
تصرفًا
األكثر حضورًا ذهنيًا واألكثر
ّ
ب ـطــري ـقــة ذك ـي ــة وم ـنــظ ـمــة ع ـلــى أرض
امللعب .األكيد أن البرازيل وأملانيا ولو
أن ـه ـمــا كـشـفــا ع ــن وج ـهــن هجوميني
ممتعني فإنه في األدوار املقبلة (إذا ما
تــأهــا) عليهما أن يبحثا عــن الكمال
م ــن خـ ــال إيـ ـج ــاد ال ـ ـتـ ــوازن امل ـط ـلــوب
وإال فــإن الخيبة الـكـبــرى ستكون في
انتظارهما.

