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ُ
جيل بعد جيل

كان «الساموراي» يسكن مصدر
الشمس في شرق آسيا .هذا
المحارب القوي كما يحكى عنه،
حكم اليابان من اإلمبراطورية
في القرون الوسطى حتى نهاية
الحرب العالمية الثانية ،تحت شعار
واحد« :ليستمر عهدك إلى األبد».
وفي بلد المحاربين والتكنولوجيا
لم تكن كرة القدم المكان
المناسب للحرب ،على رغم أن
المنتخب الياباني لكرة القدم واحد
من األقدم في تاريخ آسيا .تعود
عام بعد المئة.
مباراته األولى إلى ٍ
الثقافة في أعماقها على حالها،
لكن تغيرات حدثت في المنتخب
الياباني قبل أشهر قليلة من
إنطالقة المونديال ،قد تنعكس
سلبًا على أدائه

حسن عطية
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المشكلة المزمنة التي تالزم اليابانيين هي البنية الجسدية الضعيفة

ليستمر عهدك إلى األبد
ً
تأهلت الـيــابــان مـتـصــدرة املجموعة
ال ـثــان ـيــة ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـيــويــة
والـ ـ ـص ـ ــدارة ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات لـيـســت
ب ــال ـش ــيء الـ ـج ــدي ــد .وأس ـ ـفـ ــرت قــرعــة
كأس العالم روسيا  2018عن وقوع
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امل ـن ـت ـخــب ال ـي ــاب ــان ــي ف ــي امل ـج ـمــوعــة
الثامنة والتي تضم كل من كولومبيا،
بولندا والسنيغال .على الورق تبدو
بولندا وكولومبيا املرشحني األبرز
للعبور نحو ال ــدور الـثــانــي ،ألنهما
يقدمان كرة جماعية بمستوى ثابت.
ومــن بعدهما السنيغال بنجومها.

وقــد يحل الـيــابــان فــي املــركــز األخير
ألن ــه األق ــل حـظــوظــا ف ــي مجموعته.
فـ ـ ــرصـ ـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب «الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــوراي
األزرق» ق ــد ت ـكــون أمـ ــام الـسـنـيـغــال،
علمًا أن الـيــابــان ـ ـ تاريخيًا ـ ـ يعاني
أمـ ـ ــام الـ ـف ــرق الـ ـق ــادم ــة أف ــري ـق ـي ــا .فــي
املونديال املاضي في البرازيل خسر

أمـ ــام س ــاح ــل ال ـع ــاج ( .)1-2الـتـفــوق
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـب ــات األف ــريـ ـقـ ـي ــة أس ـب ــاب ــه
عـ ــديـ ــدة ،وم ـن ـه ــا ال ـب ـن ـيــة ال ـج ـســديــة
ال ـق ــوي ــة وال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة الـعــالـيــة
وال ـل ـعــب ف ــي األن ــدي ــة األوروب ـ ـيـ ــة .ما
يدعو للتشاؤم ،هو أن اليابان لعبت
ف ــي امل ــون ــدي ــال ال ـس ــاب ــق أي ـض ــا أم ــام

ـداف
كولومبيا وخـســرت بــأربـعــة أه ـ ٍ
مقابل واحد .املواجهات الثالثة ّ
تعد
ً
ص ـع ـبــة ع ـلــى مـنـتـخــب ي ـع ــرف كيف
يتأهل للمونديال لكن ال يعرف كيف
يلعب بعد التأهل .البطولة اآلسيوية
األخ ـيــرة شـهــدت خ ــروج الـيــابــان من
ال ـ ـ ــدور ال ــرب ــع ال ـن ـه ــائ ــي ،واملـ ـع ــان ــاة
لـيـســت ف ـقــط ع ـلــى الـصـعـيــد الـعــاملــي
ّ
إنما القاري أيضًا.
الدقة ،اإلتقان واإلخــاص في العمل
والقدرة على العمل ضمن فريق ،هي
أب ــرز سـمــات اليابانيني .فــي امللعب،
كـمــا فــي خــارجــه ،أو كـمــا نـعــرف عن
الـيــابــانــي ال ـعــادي :الـحــرص الشديد
على املصلحة العامة كما املصلحة
الخاصة تمامًا .هذه األمور الشائعة
بيننا كـجــزء مــن الثقافة اليابانية،
ي ـم ـك ــن أن ن ـل ـم ـس ـه ــا ب ـ ــوض ـ ــوح فــي
ّ
طــريـقــة الــلـعــب ،فاملنتخب الياباني
ّ
يفضل اللعب الجماعي ويحبذ الكرة
الـشــامـلــة م ــن دون االع ـت ـمــاد املـفــرط
على الـفــرديــات ،على رغــم وجــودهــا.
وتسجيل أكثر من أربعني هدفًا في
التصفيات يلخص القدرةَ الهجومية
ل ـل ـيــابــان بـحـيــث ل ــم ي ـت ـلــق املـنـتـخــب
ســوى  7أه ــداف فقط .وتشكل الربع
س ـ ــاع ـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ــوقـ ـ ــت امل ـف ـض ــل
للمنتخب ال ـيــابــانــي لـلـتـسـجـيــل ،إذ
إن نـسـبــة الـتـسـجـيــل األع ـل ــى لــديـهــم
تكون في هــذا الوقت ( 27.3في املئة
 12هـ ــدفـ ــا) .ال ــاف ــت أن ال ـيــابــان ـيــن
ي ـم ـت ـل ـكــون ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـتـسـجـيــل
حتى فــي امل ـبــاراة الـتــي يخسرونها.
على سبيل املثال املباراة الودية أمام
أوك ــران ـي ــا انـتـهــت بــال ـخ ـســارة ()1-2
لكنهم استطاعوا التسجيل ونسبة
ال ـت ـس ـج ـيــل ل ــدي ـه ــم ت ـب ـلــغ  0.7ه ــدف
للمباراة منذ عــام  .2015فيما تبلغ
نسبة استحواذهم على الكرة  58في
املـئــة وال ـت ـمــريــرات الصحيحة 84.2
في املئة.
املشكلة املزمنة التي تالزم اليابانيني
هي البنية الجسدية الضعيفةّ .
تعد
بنيتهم ضعيفة مقارنة باملنتخبات
األوروب ـيــة أو الالتينية وخصوصًا
األفــري ـق ـيــة ،مـمــا يـصـ ِّـعــب األمـ ــور في
الـ ـبـ ـط ــوالت ال ــدولـ ـي ــة .هـ ــذه املـشـكـلــة
تـصـ ّـعــب عملية الـتـكـ ّـيــف والـتـحـ ّـســن
في املباريات مع فرق من خارج قارة
آسـيــا ،ألن ال ـفــوارق داخ ــل ال ـقــارة في
ه ــذا اإلط ـ ــار لـيـســت ك ـب ـيــرة .املشكلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ه ـ ــي ت ـ ــراج ـ ــع أداء الـ ـف ــرق
الـيــابــانـيــة فــي بـطــولــة دوري أبـطــال

◄ مشاركة المنتخب الياباني في كأس العالم هذا الصيف تعد
السادسة تواليًا
ّ
◄
آسيويًا ،اليابان وصلت إلى بطولة أمم آسيا  8مرات وفازت
بأربعة ()1992،2000،2004،2011
◄ أفضل نتائج المنتخب الياباني في كأس العالم كانت التأهل
لدور الـ)2010 ،2002( 16
◄ سجل اليابان  44هدفًا في  18مباراة في التصفيات
تقاسمها أكثر من  10العبين

االتحاد الياباني حذا حذو
المنتخبات اآلسيوية
بإقالة المدرب قبل 67
يومًا من المونديال

آسيا ،علمًا أن بطل النسخة السابقة
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،الـ ـف ــري ــق ال ـي ــاب ــان ــي
أوراوا ري ــد دايـ ـم ــون ــدز ،الـ ــذي أع ــاد
الـتـتــويــج لـلـيــابــان فــي ه ــذه البطولة
ب ـع ــد ت ـس ــع س ـ ـنـ ــوات مـ ــن آخ ـ ــر ل ـقــب،
لـغــامـبــا أوس ــاك ــا ع ــام  .2008خمسة
فرق يابانية توجت بــدوري األبطال
أكثرها أوراوا ريد دايموندز بلقبني
( )2017 ،2007لكن الالفت أن أوراوا
لم يتأهل لبطولة هذا العام ،إضافة
إلى أنه لم يعبر سوى فريق ياباني
واح ــد ل ــدور ال ـ ــ 16م ــن الـبـطــولــة هــذا
العام وهــو كاشيما أنتليرز .تراجع
أداء الـفــرق املحلية يعد مشكلة ألن
أكـثــر مــن عـشــرة العـبــن فــي تشكيلة
املنتخب يلعبون في فرق يابانية ألن
ّ
يصدر
اليابان لم تعد ذلك البلد الذي
أسماء بحجم ناكاتا.
كـ ــارلـ ــوس كـ ـي ــروش م ـ ــدرب مـنـتـخــب
ملنتخب
إي ـ ــران ه ــو امل ـ ــدرب الــوح ـيــد
ٍ
ّ
آسيوي لم ُيقل قبل املــونــديــال .أربع
م ـن ـت ـخ ـبــات أخ ـ ــرى أق ــال ــت مــدربـيـهــا
ب ـع ــد الـ ـت ــأه ــل مـ ــن ب ـي ـن ـهــا الـ ـي ــاب ــان.
وه ـ ــذه إشـ ـ ــارة ه ــام ــة إلـ ــى «الـعـقـلـيــة
اآلسيوية» غير الصبورة .فاالتحاد

الـ ـي ــاب ــان ــي حـ ـ ــذا حـ ـ ــذو امل ـن ـت ـخ ـب ــات
اآلسـ ـي ــوي ــة األخ ـ ـ ــرى ب ــإق ــال ــة امل ـ ــدرب
وحيد خليلوزيتش قبل  67يومًا من
انـطــاقــة املــونــديــال .وت ـعــود أسـبــاب
قــرار االتـحــاد الياباني إلــى النتائج
غير املقنعة في املباراتني الوديتني
التي خاضها خليلوزيتش ،ضد كل
من مالي ( )1-1وأوكرانيا .الحكم جاء
سريعًا على املدرب الذي قاد الجزائر
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـث ــان ــي ف ـ ــي ب ـطــولــة
ك ــأس الـعــالــم املــاضـيــة وك ــاد يقصي
أملانيا البطلة أيضًا .اليابان اتخذت
مخاطرة كبيرة للغاية بإقالته قبل
كأس العالم ،وكان للمدرب البوسني
رد قاس« :الجميع في فرنسا يقولون
ال يمكن أن يحدث ذلــك فــي اليابان،
املجتمع الياباني يحظى باالحترام
لكن لم يتم التعامل معي باحترام»،
مضيفًا« :بـعــد كــل ه ــذا اإلع ــداد جــاء
م ـ ـ ــدرب ج ــدي ــد ل ـت ــول ــي امل ـس ــؤول ـي ــة،
إن ــه تـحــد اسـتـثـنــائــي ل ــه ،أعـتـقــد أنــي
ك ـن ــت ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف،
لـكــن رئيسكم ق ــال لــي ال ش ـك ـرًا ...من
ال ـص ـعــب ق ـب ــول ذلـ ـ ــك» ،هـ ــذا م ــا قــالــه
البوسني خليلوزيتش فــي طوكيو
بعد إقالته .هكذاّ ،
عي أكيرا نيشينو
( 63سنة) والذي سبق له أن درب في
املنتخب األوملبي والشباب ،وأفضل
م ــا حـقـقــه ه ــو ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـبــرازيــل
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت تـ ـض ــم ف ـ ــي ص ـف ــوف ـه ــا
حينها روبرتو كــارلــوس ،وبيبيتو،
ورونــالــدو ،وريفالدو ،بهدف نظيف
خالل املباراة االفتتاحية في أوملبياد
أت ــانـ ـت ــا  .1996إي ـج ــاب ـي ــات تـعـيــن
ن ـي ـش ـي ـنــو ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــاد ف ــري ــق غــام ـبــا
أوس ــاك ــا لـلـفــوز بـلـقــب دوري أبـطــال
آس ـيــا ع ــام  2008أن ــه مـ ــدرب محلي.
وقدرته على التواصل وفهم األجواء
داخل املنتخب ستكون أفضل ولكنه

س ـي ـك ــون ف ــي س ـب ــاق م ــن أجـ ــل خـلــق
التوليفة األنسب للعب بها.
وبـعـيـدًا مــن األس ـمــاء املحلية فهناك
الع ـ ـبـ ــون يـ ـ ـع ـ ـ ّـدون مـ ــن األف ـ ـضـ ــل فــي
ال ـ ـيـ ــابـ ــان ح ــالـ ـي ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن ـه ــم
احتكوا بالكرة األوروبـيــة وبطبيعة
ال ـ ـح ـ ــال فـ ـه ــم ال ـ ــرك ـ ــائ ـ ــز األس ــاسـ ـي ــة
ف ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـت ــي س ـت ـش ــارك فــي
املـ ــونـ ــديـ ــال .ش ـي ـن ـجــي كـ ــاغـ ــاوا (29
سنة) واحــد مــن أفضل الالعبني في
اليابان وحتى فــي فريقه بوروسيا
دورتموند في أملانيا .سبق له اللعب
ف ــي مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد ملــوسـمــن
وهو العب مهم جدًا في خط الوسط،
خصوصًا في ظل قدرته على التحكم
بــإي ـقــاع ال ـل ـعــب وص ـنــاعــة األه ـ ــداف.
ك ـيــوس ـكــي ه ــون ــدا ( 31س ـن ــة) أب ــرز
مواسمه كانت مع سيسكا موسكو
في روسيا قبل أن ينتقل إلى ميالن
اإلي ـط ــال ــي .وي ـم ـكــن تــوظ ـيــف هــونــدا
كجناح أيسر أو من األفضل أن يلعب
كصانع لعب خلف املهاجمني .وأكثر
مــا يتميز بــه هــونــدا هــو قــدرتــه على
ال ـت ـس ــدي ــد م ــن املـ ـس ــاف ــات ال ـب ـع ـيــدة.
شينجي أوكــازاك ــي ( 32سـنــة) الــذي
توج مع ليستر سيتي بلقب الدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز عـ ــام  2016هــو
األفـضــل بــن الجميع على الصعيد
ال ـب ــدن ــي وح ـت ــى ال ـت ـهــدي ـفــي (ول ـيــس
الـفـنــي) ويـشـغــل مــركــز رأس الحربة
وع ـلــى رغ ــم أن ــه ل ــم يـلـعــب كــأســاســي
ّ
فــي ليستر إل أنــه استطاع تسجيل
 6أهـ ـ ــداف وص ـن ــاع ــة  ،3وع ـل ــى رغــم
ّ
أن ــه يـلـعــب ف ــي خ ــط ال ـه ـجــوم أل أنــه
يساعد في الدفاع واستعادة الكرة.
يوتو ناغاتومو قضى سبعة أعوام
ف ــي إنـتــرنــاسـيــونــالــي اكـتـســب فيها
خـبــرة اإليـطــالـيــن فــي تــأديــة األدوار
الدفاعية وهو حاليًا يلعب في غلطة
ـداف
ســراي التركي حيث صنع  3أهـ ٍ
في  13مباراة خاضها في اسطنبول.
ً
املونديال املقبل لن يكون سهال على
املنتخب الـيــابــانــي ،ألن ــه كـمــا ذكــرنــا
آنفًا تحوي املجموعة األخـيــرة فرقًا
ص ـع ـبــة املـ ـن ــال وت ـط ـل ــع إل ـ ــى امل ـضــي
بـعـيـدًا فــي روس ـيــا .ويـكـمــن التحدي
الـحـقـيـقــي ل ـل ـيــابــان ـيــن ف ــي قــدرت ـهــم
على العبور نحو األدوار اإلقصائية.
وإذا ف ـع ـل ـه ــا م ـن ـت ـخ ــب «مـ ـح ــارب ــي
الـ ـس ــام ــوراي» ف ـس ـي ـكــون ذلـ ــك حــدثــا
وإنـ ـج ــازًا بــالـنـسـبــة ل ـه ــم .وه ــم على
نحو مــا ،ق ــادرون دائمًا على إحــداث
ٍ
مفاجأة.

إنييستا
«ساموراي»؟
يبدو أن أنــدريــاس إنيستا قائد فريق
بــرش ـلــونــة ال ـ ــذي س ـيــرحــل ف ــي نـهــايــة
امل ــوس ــم ،سيغير وجـهـتــه مــن ال ــدوري
ال ـص ـي ـن ــي إل ـ ــى الـ ـي ــاب ــان ــي .وك ـ ـ ــان مــن
املتوقع أن ينضم اإلسباني إلــى نادي
«ش ــون ــغ كـيـنــغ ل ـي ـفــان» الـصـيـنــي بعد
مـ ـغ ــادرت ــه ل ـب ــرش ـل ــون ــة ه ـ ــذا ال ـص ـيــف،
ولكن تــم إقناعه بــالــذهــاب إلــى اليابان
وسيتقاضى هـنــاك  22مليون جنيه
إسترليني فــي املــوســم أي مــا يـقــارب
 420أل ــف بــاونــد أسـبــوعـيــا .وأش ــارت
ال ـت ـقــاريــر اإلس ـبــان ـيــة إل ــى أن ال ـعــرض
ق ــدم مــن فــريــق «فـيـسـيــل كــوبــي» ملــدة
ثالثة مــواســم .ويلعب ضمن صفوف
الفريق الياباني املهاجم األملاني لوكاس
بودولسكي ،الــذي انضم إليه الصيف
امل ــاض ــي .وت ــوج إنييستا ه ــذا املــوســم
بثنائية الكأس والــدوري مع برشلونة.
وكــان صاحب هــدف الفوز في نهائي
كــأس العالم  2010مــع منتخب بــاده
إسـبــانـيــا .مــونــديــال ه ــذا الـصـيــف في
روس ـي ــا ال ش ــك أن ــه س ـي ـكــون األخ ـيــر
إلنييستا مع إسبانيا التي تعد واحدة
من أبرز املرشحني للتويج باللقب.

