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رياضة

تصفيات مونديال 2018

هولندا في مرحلة الموت البطيء
تنتظر هولندا الليلة
عيش مأساة عدم
التأهل الى نهائيات
كأس العالم (أرشيف)

هي هولندا مجددًا .تلك البالد التي أنجبت
مواهب فذة بالجملة ،تنتظر الليلة
صفارة نهاية مباراتها مع السويد لتبدأ
ً
فصال جديدًا من البكاء الناتج من عدم
تأهلها إلى المونديال .هو أمر اعتاده
الهولنديون وأسبابه كثيرة
شربل ّ
كريم
لــم يـكــن بــاإلم ـكــان تـصــديــق مــا حصل
مع املنتخب الهولندي في التصفيات
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2018
لـكــرة الـقــدم فــي روس ـيــا .ذاك املنتخب
ال ــذي ك ــان فــي فـتــرة مــن الـفـتــرات قبلة
ل ــأن ــدي ــة وك ـش ــاف ـي ـه ــا الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فــي
اصطياد املواهب .وهو املنتخب الذي
قـ ّـدم يوهان كرويف ويوهان نيسكنز
ورود غوليت وفرانك رايكارد وماركو
فـ ـ ــان ب ــاس ــن وديـ ـنـ ـي ــس ب ـيــرغ ـكــامــب
وغ ـي ــره ــم ال ـك ـث ـي ــري ــن .ل ـك ــن م ــع م ــرور
الزمن باتت هولندا مجرد دولة عادية
فــي عــالــم الـفــوتـبــول ،وهــي الـتــي كانت
رائ ــدة فــي اخ ـتــراع فلسفاته ،مـصـ ّـدرة
من أنديتها مواهب محلية واجنبية،
ّ
ومدربني اغنوا اوروبا كلها ،لكن ليس
بعد اآلن...
صحيح ان الهولنديني بلغوا املباراة
الـنـهــائـيــة ملــونــديــال  2010ثــم احـتـلــوا
املركز الثالث في املونديال الذي تاله،
لكن من تابع عن كثب الكرة الهولندية

كرويف أول
كان ّ
من توقع تدهورًا في حال
المنتخب الهولندي
واحوالها في االعــوام الستة االخيرة،
ادرك بــال ـتــأك ـيــد أن م ــرح ـل ــة ال ـه ـبــوط
ُ
آتـيــة ال مـحــالــة ،وق ــد تــرجــم ه ــذا االمــر
في عدم تمكن املنتخب البرتقالي من
ب ـلــوغ نـهــائـيــات ك ــأس اوروب ـ ــا ،2016
ل ـي ـق ــف ال ـ ـيـ ــوم ام ـ ـ ــام امل ـ ــأس ـ ــاة نـفـسـهــا
التي عرفها بــن عامي  1982و،1984
والـتــي للمصادفة تلت بلوغه نهائي
املونديال في عامي  1974و.1976
وقـ ـ ـت ـ ــذاك لـ ــم ت ـن ـت ـظــر ه ــولـ ـن ــدا ك ـث ـي ـرًا
للنهوض مـجــددًا ،اذ رغــم عجزها عن
بـلــوغ مــونــديــال ّ ،1986
بجيل
تنعمت
ٍ
رائع بعد عامني ،لتحمل لقبها الدولي
الوحيد في كأس االمم االوروبية .لكن

بعد فشل حقبة املونديال الحالية ،ال
ُ
يمكن تشبيه تـلــك املــرحـلــة بـمــا تـقـ ِـدم
عـلـيــه ه ــول ـن ــدا ،اذ ال م ــواه ــب جــديــدة
ع ـل ــى صـ ـ ــورة غ ــول ـي ــت وفـ ـ ــان ب ــاس ــن،
وال م ــدرب يحمل اف ـكــارًا عـصــريــة ،وال
انــديــة مــرشـحــة لـلـبــروز عـلــى الـســاحــة
االوروب ـي ــة ه ــذا املــوســم لتعطي دفعة
م ـع ـن ــوي ــة وفـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـك ــرة فـ ــي الـ ـب ــاد
املنخفضة.

أما اسباب تدهور املنتخب الهولندي
فهي كثيرة ،وتبدأ من االتحاد املحلي
الــذي يبدو كأنه يــدور في نفس دائرة
االسماء في كل مرة يختار فيها مدربًا
لـ ـت ــدري ــب "األوران ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي" .ف ـم ــن غ ــوس
هيدينك الــذي استنفد افكاره وسبقه
تطور الكرة ،الى داني بليند الذي كان
ّ
وتحول في ليلة وضحاها
مساعدًا له
ال ــى م ــدرب للمنتخب الــوط ـنــي اثـبــت

فشله عـنــدمــا سـقــط ام ــام بـلـغــاريــا في
التصفيات بعدما اشرك املدافع اليافع
ماتييس دي ليت صــاحــب ال ــ 17عامًا
فـقــط ،فــأخـطــأ االخ ـيــر (رغ ــم موهبته)
ت ـحــت ال ـض ـغ ــوط ،وت ـسـ ّـبــب بــالـهــدفــن
اللذين دخال مرمى بالده ،فتمت اقالة
وقت اعتقد فيه الكل
بليند .لكن ،وفي ٍ
بـ ــأن ال ـبــوص ـلــة سـتـتـجــه الـ ــى رون ــال ــد
كومان الذي ّ
يعد ابرز مدربي هولندا

حــالـيــا ،ك ــادت االدارة تنتحر بتثبيت
مساعد بليند الحارس السابق فريد
غريم في منصب املــدرب ،حتى ذهبت
الــى اعتماد ديــك ادفــوكــات فــي خطوة
ّ
متخلفة ايضًا.
اذًا هــي مشكلة مزمنة عنوانها عدم
اختيار امل ــدرب الصحيح او االتجاه
ـدرب
ال ـ ـ ــى خـ ـط ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـج ـل ــب م ـ ـ ـ ٍ
اجنبي (آخــر مــدرب اجنبي لهولندا
كان النمسوي الشهير إرنست هابل
عام  ،)1978لكن املشكلة اكبر عندما
يرتبط االم ــر بالتشكيلة الهولندية
ال ـ ـتـ ــي شـ ـ ــاخ نـ ـج ــومـ ـه ــا ،مـ ـث ــل اريـ ــن
روب ــن وروب ــن فــان بيرسي وويسلي
سنايدر ،ولم تستطع هولندا ايجاد
مـ ــن ي ـم ـك ـن ـهــم حـ ـم ــل ال ـش ـع ـل ــة خـلــف
ه ـ ـ ــؤالء ،فـ ـك ــان م ــن ت ـ ـ ّـم اس ـت ــدع ــاؤه ــم
مجرد فقاعات هــواء اعالمية ،ولقوا
الفشل الذريع على الساحة الدولية.
وهذا االمر ّ
مرده الى سببني :اولهما
رمي هولندا ملواهبها تحت االضواء
ق ـب ــل ن ـضــوج ـهــا (ت ـم ــام ــا م ـث ــل حــالــة
دي لـيــت) ،وثانيهما ضعف الــدوري
ال ـه ــول ـن ــدي ال ـ ــذي ال يـخـلــق لــاعـبــن
ال ـش ـب ــان ذاك االحـ ـتـ ـك ــاك الـتـنــافـســي
الحقيقي ،مــا يجعلهم غـيــر قــادريــن
على مجاراة خصومهم على الساحة
الخارجية.
كذلك ،يضاف الى هذه املسألة ّ
تسرع
النجوم الصاعدين في االنتقال الى
دوري اقـ ـ ــوى ،ع ـلــى غ ـ ــرار م ــا حصل
مــع ممفيس ديـبــاي الــذي تـحـ ّـول الى
مانشستر يونايتد ،ليظهر بعدها ان
نقلته كانت خطوة سيئة دفع ثمنها
غاليًا املنتخب والالعب شخصيًا.
ه ــول ـن ــدا خ ـ ــارج امل ــون ــدي ــال .ه ــو امــر
يستع ْد تصريح
غير مستغرب ،فمن
ِ
ال ــراح ــل الـكـبـيــر ي ــوه ــان ك ــروي ــف في
 2010ي ـع ــرف ال ـس ـبــب ال ــرئ ـي ــس .هو
توقعها عندما قال :نحن نتخلى عن
انفسنا بتخلينا عن الكرة الشاملة".
مات كرويف ،وها هو منتخب بالده
في مرحلة املوت البطيء بعد تخليه
عن مبادئ ملهمه االول.

نتائج وبرنامج التصفيات األوروبية
 -المجموعة الرابعة:

 -5جورجيا  5من 10
 -6مولدافيا  6من 10

صربيا – جورجيا 0-1
ألكسندر بريوفيتش (.)74

 -المجموعة السابعة:

ويلز – جمهورية إيرلندا 1-0
جيمس ماكالين (.)57

ألبانيا – إيطاليا 1-0
أنطونيو كاندريفا (.)73

مولدافيا – النمسا 1-0
لويس شوب (.)69

مقدونيا  - 0-4ليشتنشتاين
فيسار موسليو ( )36وألكسندر
ترايكوفسكي ( )39وإينيس باردي
( )66وأريان أديمي (.)68

الترتيب: -1ص ــرب ـي ــا  21ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2إيرلندا  19من 10
 -3ويلز  17من 10
 -4النمسا  15من 10

إسرائيل – إسبانيا 1-0
أسيير إياراميندي (.)76

الترتيب: -1إس ـبــان ـيــا  28نـقـطــة م ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2إيطاليا  23من 10
 -3ألبانيا  13من 10
 -4إسرائيل  12من 10
 -5مقدونيا  11من 10
 -6ليشتنشتاين  0من 10
 المجموعة التاسعة:أيسلندا – كوسوفو 0-2
جـ ـيـ ـلـ ـف ــي سـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــوردس ـ ــون ()40
ويوهان غودموندسون (.)68
أوكرانيا – كرواتيا 2-0
أندريه كراماريتش ( 62و.)70

فنلندا – تركيا 2-2
بـ ــولـ ــوس أرايـ ـ ـ ـ ــوري ( )76وج ــوي ــل
بــوهــانـبــالــو ( )88لـفـنـلـنــدا ،وسينك
توسون ( 57و )83لتركيا.
الترتيب: -1أي ـس ـل ـنــدا  22ن ـق ـطــة م ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2كرواتيا  20من 10
 -3أوكرانيا  17من 10
 -4تركيا  15من 10
 -5فنلندا  9من 10
 -6كوسوفو  1من 10

برنامج مباريات الليلة
 املجموعة األولى:فرنسا  -بيالروسيا ()21,45
هولندا  -السويد ()21,45
لوكسمبور  -بلغاريا ()21,45
 املجموعة الثانية:املجر  -جزر فارو ()21,45
التفيا  -أندورا ()21,45
البرتغال  -سويسرا ()21,45
 املجموعة الثامنة:بلجيكا  -قبرص ()21,45
اليونان  -جبل طارق ()21,45
إستونيا  -البوسنة ()21,45

