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الرياضة الدولية
لم تتغير صورة منتخب فرنسا لكرة القدم مع ديدييه ديشان
ّ
عما كانت عليه مع أسالفه في السنوات الثالث عشرة األخيرة.
الفرنسيون يبدون فاقدين الثقة بمنتخبهم ،نظرًا إلى أداء الالعبني
وخيارات مدربهم ،وآخرون منهم يذهبون أبعد من ذلك ،إلى توصيف
مكامن الضعف في الكرة الفرنسية ككل

الكرة الفرنسية

أزمة ثقة ،منهاج وثقافة!
حسن زين الدين
كانت ابتسامة فرانك ريبيري وكريم
ب �ن��زي �م��ا وس �م �ي��ر ن� �ص ��ري وم��درب �ه��م
دي��دي�ي��ه دي�ش��ان كبيرة قبل أي��ام وهم
يتسابقون ف��ي م �ي��دان ل�س�ب��اق الخيل
ف � ��ي ب � ��اري � ��س ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش م �ع �س�ك��ر
املنتخب الفرنسي استعدادًا ملباراتيه
ال��دول �ي �ت�ين :ال��ودي��ة أم ��ام أوس �ت��رال �ي��ا،
وف ��ي ت�ص�ف�ي��ات م��ون��دي��ال  2014أم��ام
فنلندا .لكن هذه االبتسامة ال تعكس
مطلقًا ما يعتري قلوب الفرنسيني من
ح ��زن وق �ل��ق ع�ل��ى منتخب «ال ��دي ��وك».
األم� � � � � � ��ور ت � �خ � �ط� ��ت ح � � � � ��دود ال� �غ� �ض ��ب
م ��ن ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت��ذب��ذب��ة واألداء غير
ال �ث��اب��ت مل�ن�ت�خ��ب دي �ش��ان إل ��ى مرحلة
اليأس واالس�ت�س�لام .فبخالف التهكم
وال� �س� �خ ��ري ��ة ال� �ل ��ذي ��ن ي �ش �ت �ه��ر ب�ه�م��ا
الفرنسيون ،فإن تصويتًا ملوقع راديو

أظهر استطالع للرأي ّأن 47%
من الفرنسيين مع عدم تأهل
منتخبهم إلى مونديال !2014
م��ون �ت��ي ك��ارل��و ال �ش �ه �ي��ر ،ع �ل��ى سبيل
امل �ث��ال ،أظ�ه��ر أن  %53م��ن الفرنسيني
الذين شملهم االستفتاء هم مع تأهل
منتخب ب�لاده��م لبطولة ك��أس العالم
في البرازيل الصيف املقبل ،في حني أن
 %47منهم مع عدم حدوث ذلك! يبدو
ً
صادمًا فعال أن نسبة كبيرة كهذه ال
تحبذ أن يكون منتخب بالدها حاضرًا
في أهم عرس رياضي في العالم.
ن �ت��ائ��ج ه ��ذا االس �ت �ف �ت��اء ت�ع�ط��ي ف�ك��رة
واض �ح��ة ع��ن واق ��ع ال �ح��ال ف��ي فرنسا.
ف �ف��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ك� ��ان م ��ن امل�ن�ت�ظ��ر
ف � �ي ��ه أن ي� �ل� �ت ��ف ال � �ف ��رن � �س � �ي ��ون أك �ث ��ر
ح � ��ول م �ن �ت �خ �ب �ه��م ال� � ��ذي ي �س �ي��ر ن�ح��و
امل�ل�ح��ق األوروب� � ��ي ،وه ��و ق��د يصطدم
بمنتخبات قوية على شاكلة السويد
أو البرتغال بسبب تصنيفه ال��دول��ي
حيث يحتل املركز الـ  ،25تبدو الصورة
م �ع��اك �س��ة ع �ل��ى ن �ح��و ك �ب �ي��ر ،ع �ل �م��ًا أن
ال �ف��رن �س �ي�ي�ن ع � ��رف ع �ن �ه��م ت�ع�ص�ب�ه��م
ال�ك�ب�ي��ر ملنتخبهم ال� �ك ��روي ،وه ��ذا ما
ت�ج�ل��ى ف��ي أب �ه��ى ح�ل�ل��ه ف��ي م��ون��دي��ال
 1998الذي استضافته البالد وفاز به
فريق النجم السابق زين الدين زيدان،
حيث ّ
عبر الفرنسيون عن احتضانهم
ذاك املنتخب بأبهى الطرق.
ل � �ك� ��ن ي � �ب � ��دو واض � � �ح � ��ًا أن امل �ن �ت �خ��ب
ال �ف��رن �س��ي ف �ق��د ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال �ث �ق��ة في
ال�س�ن��وات ال�لاح�ق��ة ،مقارنة بما كانت
ع �ل �ي��ه ال� �ح ��ال ح �ت��ى ع � ��ام ( 2000ف ��از
ب �ك��أس أوروب � � � ��ا) ،وه � ��ذا م� � � ّ
�رده ط�ب�ع��ًا
إل��ى السقطات الكثيرة املتتالية ،بدءًا
ب��ال �خ��روج م��ن ال� ��دور األول مل��ون��دي��ال
 2002ف��ي ك��وري��ا الجنوبية واليابان،
وك��ذل��ك ال�ح��ال ف��ي م��ون��دي��ال  2010في
ج� �ن ��وب أف ��ري �ق �ي ��ا ،إل � ��ى ال �ف �ش��ل ك��ذل��ك
ف��ي ك ��أس أوروب � ��ا ب��ال �خ��روج م��ن رب��ع
ن �ه��ائ��ي «ي � ��ورو  »2004ف��ي ال�ب��رت�غ��ال
وم��ن ال ��دور األول ل �ـ«ي��ورو  »2008في
س��وي�س��را وال�ن�م�س��ا وم��ن رب��ع نهائي
«يورو  »2012في بولونيا وأوكرانيا.
ُ
ً
ه��ذا ف�ض�لا ع��ن امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ال ت� َ�ع� ّ�د
وال تحصى ف��ي غ��رف تبديل املالبس
ب�ين ال�لاع�ب�ين وامل��درب�ي�ن خ�ل�ال معظم
م � �ش� ��ارك� ��ات «ال � � ��دي � � ��وك» ال� �خ ��ارج� �ي ��ة

ال �ت��ي ت��رك��ت آث � ��ارًا ك �ب �ي��رة ف ��ي ن�ف��وس
ال�ف��رن�س�ي�ين ج�ع�ل�ت�ه��م ي �ف �ق��دون ال�ث�ق��ة
تدريجًا بمنتخبهم.
ه� ��ذه ال �ث �ق��ة امل �ف �ق ��ودة ان �س �ح �ب��ت على
الالعبني حاليًا .فكريم بنزيما ،مهاجم
ً
ريال مدريد اإلسباني ،مثال ،فشل في
التسجيل منذ ح��زي��ران ع��ام  ،2012ما
ج�ع�ل��ه ع��رض��ة الن �ت �ق��ادات ق��اس �ي��ة من
ال��رأي ال�ع��ام الفرنسي .حتى إن فرانك
ري�ب�ي��ري ،الع��ب وس��ط ب��اي��رن ميونيخ
األملاني ،رغم نجوميته الكبيرة حاليًا
وحصوله على جائزة أفضل العب في
أوروب� ��ا وح�ظ��وظ��ه ال�ع��ال�ي��ة ف��ي الظفر
ب�ج��ائ��زة ال�ك��رة الذهبية ألف�ض��ل العب
في العالم ،فإنه شعبيته تبدو معدومة
في بالده مقارنة بما عليها الحال في
أملانيا ،بحسب االستطالع الذي كشفت
ن�ت��ائ�ج��ه ق �ب��ل ف �ت��رة وج �ي ��زة صحيفة
«ف��ران��س فوتبول» الشهيرة ،وه��ذا ما
يؤثر على الالعب طبعًا ويجعل أداءه
مع «ال��دي��وك» يبدو مختلفًا كليًا ّ
عما
عليه الحال مع ناديه البافاري.
أما املدرب ديشان ،فيعاني بدوره من
االن �ت �ق��ادات بسبب خ�ي��ارات��ه وخططه
بما فيها إصراره على بنزيما حيث لم
يتوان عن التصريح أمس بأنه سيبقى
يعتمد على مهاجم ريال مدريد «حتى
لو امتد صيامه عن التهديف ملدة 180
س��اع��ة» ،وه��و م��ا يظهر «استخفاف»
هذا املدرب باملهمة امللقاة على عاتقه،
وك��أن فرنسا ال تمتلك مهاجمني غير
بنزيما ال��ذي ب��ات قريبًا م��ن أن يلقى
نفسه خارج أسوار مدريد ،وكأن كأس
العالم ليست على األبواب.
ف��ي حقيقة األم��ر ،تتخطى األم��ور في
فرنسا حاليًا مسألة مشاكل املنتخب
الحالي إل��ى اإلط��ار األوس��ع واألش�م��ل
وامل �ت �ع �ل��ق ب �م �ب��ادئ ال �ك ��رة ال�ف��رن�س�ي��ة
منهاجًا وثقافة ،وهذا ما يمكن الركون
إل �ي ��ه م ��ن خ�ل��ال ت �ص��ري �ح�ين ل�ن�ج�م�ين
سابقني هما ريشار ديترويل والكبير
إيريك كانتونا.
ف�ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال�ن�ق�ط��ة األول � ��ى ،ي��رى
دي� �ت ��روي ��ل ،ح � ��ارس م��رم��ى ب��رش�ل��ون��ة
ال�س��اب��ق ،أن «ال �ك��رة الفرنسية تمتلك
م��واه��ب كثيرة والع�ب�ين م�ه��رة ،لكنها
تفتقر إل��ى اللعب الجماعي» ،ويشدد
ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة إي� �ل� ��اء ه � � ��ذه ال �ن �ق �ط��ة
األهمية القصوى في قطاع الناشئني.
أما كانتونا ،نجم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ال�س��اب��ق ،فيذهب أب�ع��د من
دي�ت��روي��ل ،مشيرًا إل��ى أن املشكلة هي
أعمق من ذلك وتطاول الثقافة الكروية
السائدة في فرنسا ،حيث يرى أن كرة
القدم ليست األكثر شعبية في بالده
م� ��ن خ� �ل��ال م� �ق ��ارن� �ت ��ه ب�ي��ن ال �ح �ض��ور
الجماهيري في مالعبها وفي مالعب
أملانيا ،وأيضًا من خالل نقطة ثانية،
ذات أه�م�ي��ة َب ��رأي ك��ان�ت��ون��ا ،ه��ي ع��دم
وج � ��ود ف ��ري ��ق ��ي ك� ��رة ق� ��دم ف ��ي م��دي�ن��ة
واح� � ��دة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ع �ل��ى غ � ��رار ب��اق��ي
ال �ب �ل��دان ،وي �ق��ول« :ه �ن��اك  6أن��دي��ة في
ريو دي جانيرو ،وكذلك في لندن .في
باقي امل��دن الكبرى كروما وبرشلونة
ومدريد وبوينوس أيرس ومانشستر
وإسطنبول هناك فريقان على األق��ل،
ل �ك��ن ف��ي ف��رن �س��ا ل��م ن � َ�ر ع �ل��ى اإلط�ل�اق
فريقني ف��ي ب��اري��س ،وه��ذا م��ا ينطبق
ع�ل��ى ب��اق��ي امل ��دن .ف��رن�س��ا ل�ي��س لديها
ثقافة كرة قدم ،وال شغف كرة القدم».

تمتلك فرنسا مواهب كثيرة والعبني مهرة ،لكنها تفتقر إلى اللعب الجماعي بحسب ديترويل (فرانك فيف ــ أ ف ب)

نتائج وترتيب مجموعات التصفيات األوروبية لمونديال 2014
 املجموعة االولى:كرواتيا  -بلجيكا 2-1
روميلو لوكاكو ( 15و )38لبلجيكا ،ونيكو
كرانيكار ( )83لكرواتيا.
ويلز  -مقدونيا 0-1
ترتيب املجموعة: -1بلجيكا  25نقطة من  9مباريات (تأهلت)
 -2كرواتيا  17من 9
 -3صربيا  11من 9
 -4ويلز  9من 9
 -5اسكوتلندا  8من 9
 -5مقدونيا  7من 9
 املجموعة الثانية:الدنمارك -ايطاليا 2-2
ن�ي�ك��وال ب�ن��دت��ر ( 45و )79ل�ل��دن�م��ارك ،وبابلو
أوس �ف��ال��دو ( )28وأل �ب �ي��رت��و أك��وي�لان��ي ()90
إليطاليا.
ارمينيا – بلغاريا 1-2
مالطا – تشيكيا 4-1
ترتيب املجموعة: -1إيطاليا  21نقطة من  9مباريات (تأهلت)
 -2بلغاريا  13من 9
 -3الدنمارك  13من 9
 -4التشيك  12من 9
 -5ارمينيا  12من 9
 - 6مالطة  3من 9
 املجموعة الثالثة:املانيا  -جمهورية ايرلندا 0-3
سامي خضيرة ( )12وأن��دري��ه ش��ورل��ه ()58
ومسعود أوزيل (.)90

جزر فارو  -كازاخستان 1-1
السويد – النمسا 1-2

ايسلندا  -قبرص 0-2
سلوفينيا – النروج 0-3

ترتيب املجموعة: -1أملانيا  25نقطة من  9مباريات (تأهلت)
 -2السويد  20من 9
 -3النمسا  14من 9
 -4إيرلندا  11من 9
 -5كازاخستان  5من 9
 -6جزر الفارو  1من 9

 ترتيب املجموعة: -1سويسرا  21نقطة من  9مباريات (تأهلت)
 -2أيسلندا  16من 9
 -3سلوفينيا  15من 9
 -4النروج  11من 9
 -5البانيا  10من 9
 -6قبرص  4من 9

 املجموعة الرابعة:هولندا  -املجر 1-8
روب ��ن ف��ان ب�ي��رس��ي ( 16و 44و )53وكيفن
س �ت��روت �م��ان ( )25وج �ي��رم��اي��ن ل �ن��س ()38
وسيالرد ديفيشيري ( 65خطأ في مرماه)
ورافايل فان در فارت ( )86واريني روبن ()90
لهولندا ،وب��االش دوداك ( 47من ركلة ج��زاء)
للمجر.

 املجموعة السادسة:لوكسمبورغ  -روسيا 4-0
الكسندر سانيدوف ( )9وفيكتور فايزولني
( )39ودينيس غلوشاكوف ( )45والكسندر
كيرجاكوف (.)73

اندورا – رومانيا 4-0
استونيا – تركيا 2-0
ترتيب املجموعة: -1هولندا  25نقطة من  9مباريات (تأهلت)
 -2تركيا  16من 9
 -3رومانيا  16من 9
 -4املجر  14من 9
 -5إستونيا  7من 9
 -6اندورا  0من 9
 املجموعة الخامسة:البانيا  -سويسرا 2-1
شيردان شاكيري ( )48وميكايل النغ ()79
لسويسرا ،وحمدي صاليحي ( 89من ركلة
جزاء) اللبانيا.

البرتغال  -اسرائيل 1-1
اذربيجان  -ايرلندا الشمالية 0-2
ترتيب املجموعة: -1روسيا  21نقطة من  9مباريات
-2البرتغال  18من 9
-3إسرائيل  13من 9
-4أذربيجان  8من 9
 -5ايرلندا الشمالية  6من 9
 -6لوكسمبورغ  6من 9
 املجموعة السابعة:اليونان  -سلوفاكيا 0-1
مارتن سكرتل ( ،44هدف في مرماه).
ليتوانيا  -التفيا 0-2
البوسنة والهرسك  -ليشتنشتاين 1-4
ترتيب املجموعة: -1البوسنة والهرسك  22نقطة من  9مباريات

