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المدرب اللبناني
«أبو الهزيمة» حقوقه مهدورة
في عالم كرة القدم ،هناك
مقولة شائعة «الفوز له ألف أب
وللهزيمة أب واحد» .هذا األب غالبًا ما
ّ
يكون المدير الفني للفريق الذي يتحمل
مسؤولية أي فشل ،فيكون الشماعة التي
ُ ّ
تعلق عليها أخطاء اآلخرين من العبين
وإداريين ،إضافة الى أن حقوقه المادية
والمعنوية مهدورة بعكس
المدرب األجنبي
عبد القادر سعد
في إحدى دورات االتحاد الدولي لكرة
القدم لصقل الحكام في لبنانّ ،
توجه
املحاضر واملـشـ ّـرع الدولي السعودي
عـلــي الـطــريـفــي ب ـس ــؤال ال ــى الـحـكــام:
«مـ ـ ــن هـ ــو ال ـش ـخ ــص األك ـ ـثـ ــر عــرضــة
لـلـضـغــوط خ ــال امل ـ ـبـ ــاراة؟» .تنوعت
اإلجابات فكان جواب الطريفي واحدًا
«هــو املــديــر الـفـنــي» ،إذ ب ــرأي املـشـ ّـرع
السعودي أن مــدرب الفريق هو أكثر
شخص يكون «مضغوطًا» في اللقاء.

يعمل المدرب اللبناني
من دون عقود تحميه
بعكس المدرب األجنبي

مــاحـظــة يـمـكــن االن ـط ــاق مـنـهــا الــى
مسؤولية امل ــدرب الكبيرة والصعبة
والضغوط التي يتعرض لها.
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال تـخـتـلــف امل ـس ــأل ــة رغــم
تــواضــع مستوى كــرة الـقــدم ،فاملدرب
أيضًا هو الحلقة األضعف في الفريق
ناحية سهولة االستغناء عنه في
من
ّ
تعثر فريقه .ليس بسبب ّ
تحمله
حال
للمسؤولية فـقــط ،بــل نـظـرًا إلــى عدم
إمـكــانـيــة تغيير الــاعـبــن أو اإلدارة
ف ـي ـكــون تـغـي ـيــر امل ـ ــدرب ه ــو األس ـهــل
إلحداث صدمة إيجابية في الفريق.
ُ ّ
ل ـك ــن هـ ــذه «الـ ـشـ ـم ــاع ــة» الـ ـت ــي ت ـعــلــق
ع ـل ـي ـه ــا األخـ ـ ـط ـ ــاء والـ ـفـ ـش ــل ت ـجــدهــا
مغبونة في لبنان ،وخصوصًا إذا ما
كانت لبنانية الهوية.
عـلــى الـصـعـيــد امل ـ ــادي ،ه ـنــاك تـفــاوت
في الــرواتــب بني املــدرب املحلي الذي
يقارب معدل راتبه الشهري ال ـ 2000
دوالر ،م ـقــابــل م ـع ــدل وس ـط ــي يبلغ
 5000آالف دوالر لـلـمــدرب األجـنـبــي.
ورغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك ،ت ـج ــد أن ن ـت ــائ ــج بـعــض
امل ــدرب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن أف ـض ــل بـكـثـيــر
مـ ــن تـ ـل ــك الـ ـت ــي ي ـح ـق ـق ـهــا األجـ ــانـ ــب.
موسم  2015 - 2014شهد العديد من
املحطات املضيئة للمدرب اللبناني،
وخصوصًا في أندية كالعهد والنبي
ش ـي ــت والـ ـشـ ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة وش ـب ــاب
الساحل .األول ّ
تزعم ال ــدوري بقيادة
امل ــدرب محمد ح ـمــود ،وال ـثــانــي نجا
من الهبوط الى الدرجة الثانية على
ي ــد املـ ــدرب مـحـمــد ال ــدق ــة الـ ــذي خلف
ال ـس ــوري ع ـســاف خـلـيـفــة وح ـقــق في
ظـ ــرف ش ـهــر ن ـتــائــج م ـم ـت ــازة ،فـهــزم
األن ـص ــار والـنـجـمــة وأقـصــاهـمــا عن
امل ـنــاف ـســة ال ــى جــانــب ت ـمــديــد إقــامــة

فــري ـقــه ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى مــوسـمــا
جديدًا.
أما املدرب مالك حسون فقصة أخرى،
حـيــث ح ـ ّـول فــريــق الـغــازيــة مــن فــريـ ٍـق
ي ـع ــان ــي م ــن ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـل ـب ـيــة ال ــى
فــريـ ٍـق ق ــادر على قهر الـكـبــار ،ومنهم
األنصار ،وكان له الدور األساسي في
بقاء فريقه في الدرجة األولى.
فريق شباب الساحل عــاش تناقضًا
الصعيد الفني ،فــاملــدرب جمال
على
ُ
طه الذي أقيل من منصبه قبل أربعة
أســاب ـيــع عـلــى نـهــايــة الـبـطــولــة نـظـرًا
إلى تواضع النتائج هو نفسه جمال
ط ــه الـ ـ ــذي أحـ ـ ــرز كـ ــأس ال ـت ـح ــدي فــي
بــدايــة املــوســم رغــم الـظــروف الصعبة
وال ـقــاهــرة ال ـتــي عــاشـهــا ال ـفــريــق ،في
ظــل غياب أي نــوع مــن أن ــواع اإلدارة.
كما أنــه نجح في إيصال الفريق الى
نـصــف نـهــائــي ك ــأس ل ـب ـنــان ،مقصيًا
العهد القوي في ربع النهائي.
ورغ ــم الـنـتــائــج الـطـيـبــة الـتــي حققها
ب ـعـّـض امل ــدرب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وال ـتــي
جيل جديد من املدربني
تبشر بوالدة
ٍ
امل ـح ـل ـي ــن قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى خـ ــافـ ــة جـيــل
املدربني عدنان الشرقي وإميل رستم
وسمير سعد وغيرهم ،إال أن حقوق
ه ـ ـ ــؤالء امل ـ ــدرب ـ ــن ال ت ـ ـ ــزال م ـ ـهـ ــدورة،
إذ إل ــى جــانــب الـ ـف ــارق ف ــي ال ــروات ــب،
تجد املــدرب اللبناني يعمل من دون
ع ـقــد م ــوث ــق ف ــي االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي،
وبالتالي يمكن ألي رئيس أن يقيله
ّ
إذا «ل ــم يـســلــم عـلـيــه فــي ال ـتــدريــب أو
لم ّ
يقدم له فــروض الطاعة» ،بحسب
م ــا ي ـق ــول أحـ ــد امل ــدرب ــن الـلـبـنــانـيــن
لــ»األخـبــار» .كما يمكن ألي إداري أن
ملدرب ناجح ويقوم
يحيك الدسائس
ٍ
بــإفـشــالــه وتـحــريــض الــاعـبــن عليه،
ً
وصـ ـ ـ ــوال ال ـ ــى إق ــالـ ـت ــه ،فـ ـق ــط ،بـسـبــب
تـ ـع ـ ّـرض امل ـص ــال ــح ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ــذاك
اإلداري للخطر ،أو تراجع نفوذه إذا
كان املدرب يتمتع بشخصية قوية.
في املقابل ،فإن املدرب األجنبي ال يمكن
ـاد مــا إال بعد توقيعه
أن يــدخــل الــى ن ـ ٍ
عقد يحميه من أي قرار إقالة حتى
على ٍ
ّ
فيتحول العقد الى
لو كان قرارًا محقًا،
سيف مصلت على رقبة النادي ،بعكس
املدرب اللبناني الذي يكون قرار اإلقالة
سيفًا ّ
موجهًا الى رقبته دائمًا في حال
حصول أي أمــر ،وحتى قد ال يكون له
صلة باألمور الفنية.
واألمـثـلــة فــي لـبـنــان كـثـيــرة ،تـبــدأ من
املدير الفني ملنتخب لبنان اإليطالي
جوسيبي جيانيني الذي بقي مدربًا
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ب ـع ــد ف ـش ــل الـ ـت ــأه ــل ال ــى
نهائيات كأس آسيا في  5آذار 2014
بحكم أمر الواقع لعقده املستمر حتى
 30حزيران  ،2015وانتهاء بعدد من
م ــدرب ــي ال ـف ــرق ال ــذي ــن ك ـ ّـب ــدوا خــزائــن
األندية آالف الدوالرات بسبب عقدهم
الذي يحميهم.
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أنقذ محمد الدقة (الى اليمين) ومالك حسون فريقيهما من الهبوط الى الدرجة الثانية (عدنان الحاج علي)

