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فني  ومدير  وقائد  قدم  كرة  العب  هو  فريج�سون  �أليك�س 
نادي  فريق  وهو  و�لعامل،  �إجنلرت�  �أندية  �أ�سهر  من  لو�حد 
»مان�س�سرت يونايتد« يف �الأعو�م من 1986 �إلى 2013. وقد 
�أحد  �عتباره  �إلى  �لفريق  مع  »فريج�سون«  جناحات  ت  �أدَّ
�أجنح �ملديرين �لذين يحظون بالتقدير و�الحرت�م يف تاريخ 
و�إذ� ما تركنا �حلديث للأرقام  �لعامل.  �للعبة على م�ستوى 
باالأمر  لي�س  و�حد  لناٍد  عامًا   27 يف  كاأ�سًا   38 حتقيق  فاإنَّ 
�لذي ن�سمع عنه كثريً�. ولذ� يعدُّ �ل�سري »فريج�سون« بالن�سبة 
و�ال�ستمر�ر  للنجاح  مر�دفًا  ��سمًا  �لقدم  كرة  م�سجعي  �إلى 
مو�سم  نهاية  يف  �الإد�رة  عن  تقاعده  �أعلن  وقد  و�لقيادة. 

2013/2012 بعدما فاز بالدوري يف مو�سمه �الأخري.

قــائــد �أ�سـطــوري

تزخر كتب »فريج�سون« �ل�سابقة بتفا�سيل �ملناف�سة و�للعبة وتكوين 
ويقول  خمتلف.  �لكتاب  هذ�  �أما  و�أد�رها.  فيها  لعب  �لتي  �لفرق 
»فريج�سون«: »�إنه حماولة لتجميع ما تعلَّمته من حياتي كلها، ومن 

�لوقت �لذي ق�سيته كمدير فني يف مان�س�سرت يونايتد«.  
�إنَّ معرفة ما يحتاجه �ملرء للفوز بالبطوالت بكرة م�ستديرة يختلف 
يات �لتي تو�جه قادة �ل�سركات �لكربى، �أو �لتي تو�جه  عن �لتحدِّ
�لعامليَّة.  ة  �خلرييَّ مات  و�ملنظَّ و�جلامعات  �مل�ست�سفيات  مديري 
�لتي تنطبق على معظم �لناجحني  �ل�سمات  ولكن تبقى كثري من 

�سات �لتي يطمح قادتها �إلى �لفوز. وكل �ملوؤ�سَّ

لتقود فريقك �إلى �لنجاح: كن نف�سك
و�سمعة  فريق  بها  قاد  �لتي  ة  �لكيفيَّ تو�سيح  »فريج�سون«  يحاول 
تكلََّلت  �لتي  و�خلطط  و�الأ�ساليب  يونايتد«،  »مان�س�سرت  نادي 
بالنجاح؛ حتَّى ميكن حماكاتها وتطبيقها يف كلِّ مكان و�أيِّ زمان. 
ة خارج �سياق كرة �لقدم،  �لق�س�س �لتي �سردها قد ال تكون مهمَّ
ولكنَّ �لطريقة �لتي ي�سرح بها ر�سالته ت�سمح لنا بتطبيق ما تعلَّمه 
»كرة  يحبُّون  �لذين  لهوؤالء  يقول  فهو  �حلياة.  جماالت  كل  يف 
�لقيادة،  لفن  ملهمًا  دليًل  يعترب  نقود«  »هكذ�  كتاب  �إنَّ  �لقدم«، 
رجل  �أم  طالبًا،  �أكنت  �سو�ء  ومكانتك؛  مكانك  عن  �لنظر  بغ�س 
�أعمال، �أم معلمًا، �أم ع�سوً� يف �سركة نا�سئة، فالقيادة �ل�سحيحة 

�ستجعل منك د�ئمًا �إن�سانًا �أف�سل �إن مل جتعلك قائدً� �أف�سل.

جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم

و�لتعقيد،  ع  و�لتو�سُّ �لنُّمو  عن  �لعامَلُ  ف  يتوقَّ ال 
وتت�سابك،  ع  تتو�سَّ عملها  وبيئات  تكرب،  �سات  فاملوؤ�سَّ
�للزمة  و�ملو�رد  ة  �الإد�ريَّ �ملتطلَّبات  معها  وتكرب 
الأن  �ملطلوبة  ة  �لب�سريَّ �ملهار�ت  تنحو  كما  لت�سيريها، 
ت�ساُعد  ِظلِّ  يف  �آخر  �إثر  يومًا  �سًا  تخ�سُّ �أكرَث  تكوَن 
�لنزوع نحو �الحرت�فيَّة، و�الرتقاء باملعايري حول �لعامل، 

وتنامي �الإدر�ك الأهمية �ال�ستد�مة و��ستحقاقات �مل�سوؤولية �ملجتمعية للموؤ�س�سات .

فهمًا  �أكرث  خمتلفًة،  مهار�ٍت  يتطلَُّب  �لنجاُح  بات  �ملعقدة؛  �لبيئة  هذه  مثل  يف 
بعاملنا  �الإحاطة  من  ن  للتمكُّ بها،  �للحاق  على  قدرًة  و�أكرث  �ملتلحقة،  �ت  للتغريُّ
�الأندية  �سعيد  على  �أو  �لتجارية،  و�ل�سركات  �سات  �ملوؤ�سَّ �سعيد  على  �سو�ء  �ليوم؛ 

�لريا�سية، �أو حتى على �مل�ستوى �لذ�تي.

وال �سكَّ �أنَّ ثمة قو��سم م�سرتكة تلتقي عليها �لقيادة و�ملهار�ت �الإد�رية يف �حلاالت 
ُعد �ملختلفة، وال �سيَّما �أنَّ  كاّفة، وال بدَّ لنا من �لتقاطها لتحقيق �لنجاح على �ل�سُّ
�لقو�عَد �حلاكمة للعملية �الإد�رية هي ذ�تها تقريبًا، ولكن ال بدَّ لنا �أي�سًا من �لتحلِّي 

بالقدرة على  تكييفها ل�سالح ما نقوم به من عمٍل؛ حتى ن�ستطيَع �لنجاَح فيه.

�سة حممد بن ر��سد  �ل�سهرية �خلا�سة مبوؤ�سَّ �رتاأت مبادرة »كتاب يف دقائق«  لذ� 
�سات �أهمِّ �لكتب �لعامليَّة، �لتي  َم هذه �ملجموعَة �ملختارَة من ملخَّ �آل مكتوم �أْن تقدِّ
ة،  ت�سلِّط �ل�سوَء من جديد على �لقيادة مع �سيٍء من �لرتكيز على �جلو�نب �مل�ستجدَّ
مبا فيها حتديات �مل�سوؤولية �ملجتمعية وتو�بعها �الأخلقية، وال �سيَّما تلك �لناجمة 
�سات حوَل  عن �لتطور يف مفهوم �ال�ستد�مة ومفرز�ته يف ميادين �لعمل و�إد�رة �ملوؤ�سَّ

�لعامل. 

و�سنو�تي  حياتي  من  درو�س   ... �مليد�ن  يف  »�لقيادة  عنو�َن  �الأول  �لكتاُب  ويحمُل 
يف مان�سي�سرت يونايتد«، وهو ي�سلِّط �ل�سوَء على جتربة �ل�سري »�أليك�س فريج�سون« 
كلعب كرة قدم، ثمَّ قائدً� الأحد �أ�سهر �أندية �إجنلرت� و�لعامل، �لتي متثِّل و�حدًة 

من �أبرز �لتجارب �لقيادية يف عامل �لريا�سة و�أن�سعها. 

قادة  �أمام  �ليوم  �ملاثلة  �لتحديات  �أهمِّ  �أحد  على  �لثاين  �لكتاُب  ُفنا  يعرِّ بينما 
�الجتماعية  �لتبعات  وقيا�س  �إد�رة   ... �ال�ستد�مة   « عنو�َن  ويحمُل  �سات،  �ملوؤ�سَّ
�لتحديات  قائمة  على  �ل�سوء  ملقيًا  �ملوؤ�س�سية«  للممار�سات  و�القت�سادية  و�لبيئية 
للم�سوؤولية  �ملتنامية  و�الأبعاد  �ملجال،  هذ�  يف  �لتنفيذيني  �لروؤ�ساء  تو�جه  �لتي 

�ملجتمعية �ليوم. 

ُث كتاب »�ل�سيء �لوحيد ... �حلقيقة �لكامنة ور�ء �إجناز�تنا �لهائلة«  و�أخريً�؛ يتحدَّ
�ملرء  ميلكها  �لتي  و�لطاقة  �لوقت  مو�رد  حمدودية  ظل  يف  �لرتكيز  مهار�ت  عن 
��ستفادة ممكنة من عاملنا  �أق�سى  ُننا من حتقيق  كِّ مُتَ �لتي  نًا �لطريقَة  �ليوم، مبيِّ

وحياتنا. 

دقائق«  »كتاب يف  من  �ملجموعة �جلديدة  مو�سوعات  تنال  �أن  �أمتنى  �خلتام  ويف 
ة. ��ستح�سانكم، و�أن ترفَد خميلتكم باملزيد من �الإبد�ع يف جو�نب حياتكم كافَّ

في ثواٍن...
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�أ�ساليب �لقيادة
�ملر�قبـــــــة

�الن�سـبـاط
�إعد�م  د  �أنَّك مبجرَّ د، غري  �أن يجعلو� من ك�سر �لقو�عد جرمية ت�ستحق �الإعد�م. كلُّ هذ� جيِّ من �ملغري للقادة قليلي �خلربة ومزعزعي �لثقة 

�ل�سخ�س تفقد جزءً� من خيار�تك. لذلك، فاإن �الن�سباط يبقى �أهم بكثري من �لعقاب.

طبائعهم،  تفهم  �أن  يجب  �لنا�س  تقود  عندما 
�ستخرج  �لتي  فات  و�لت�سرُّ ن�ساأتهم  وظروف 
�أف�سل ما لديهم، و�مللحظات �لتي �ستخيفهم. 

وال �سبيل �إلى ذلك �سوى: مر�قبتهم.
مل يكن »فريج�سون« يعرف �لفرق بني �ملر�قبة 
�ل�سورة  وفهم  �لدقيقة  �لتفا�سيل  ملعرفة 
»�أبردين«  نادي  فريق  ب  َدرَّ عندما  �إال  �لكاملة 
ن�سحه  له.  م�ساعدً�  نوك�س«  »�أر�سي  وعنيَّ 
بنف�سه،  �لتدريب  جل�سات  يبا�سر  �أال  »�أر�سي« 
ويدون  ي�ساهد  �جلانبي  �خلطِّ  على  يقف  و�أن 
من  دً�  متاأكِّ »فريج�سون«  يكن  مل  �مللحظات. 
م  جدوى تلك �لن�سيحة الأنَّها حترمه من �لتحكُّ
يقول  م�س�س.  على  و�فق  لكنه  �لتدريب،  يف 
�تخذته  قر�ر  �أهمَّ  ذلك  »كان  »فريج�سون«: 
تكون  عندما  بها«.  �أقود  �لتي  �لطريقة  ب�ساأن 
ترى  فاإنك  بخطو�ت  �ملعركة  �أر�س  عن  بعيدً� 
�ملفاجاآت – ومن �ل�سروري �أن تفاجىء نف�سك. 
عندما تكون يف و�سط �مليد�ن ويف فمك �سافرة، 
عندما  ولكن  �لكرة.  على  تركيزك  بُّ  �َسَين�سَ
تر�جعت خطوة �إلى �لور�ء و�ساهدت من �خلطِّ 
و��ستوعبت  �أو�سع  روؤيتي  نطاق  �سار  �جلانبي، 
فر�ستي  عن   ف�سًل  بالكامل،  �لتدريب  عملية 

يف �إدر�ك حاالت �للعبني وطاقتهم وعاد�تهم. 
وكان ذلك �أحد �أهمَّ �لدرو�س يف حياتي �ملهنيَّة.
منها  ��ستفاد  �لتي  �مللحظات  �إحدى 
»فريج�سون«، كانت يف عام 1969 عندما كانت 
ب يف ملعب �لرجبي يف »كيلمارنوك«،  �أملانيا تتدَرّ
وقد  �لتدريب.  مل�ساهدة  ت�سريح  على  فح�سل 
�أنَّ �لفريق �الأملاين لعب من دون حار�س  الحظ 
�الأمر  �لكرة،  حيازة  على  فقط  ز  وركَّ مرمى، 
زون  بون يركِّ �لذي كان غريبًا يف وقت كان �ملدرِّ
فيه على �جلري مل�سافات طويلة. لقد بهره هذ� 
�للقاء وبد�أ يهتم بحيازة �لكرة.  وعندما �سار 
بت�سكيل  بد�أ  مارين«،  »�سانت  لفريق  مدربًا 
العبني  �أربعة  كل  يو�جه  حيث   – »�سناديق« 

�الأمر  دة،  حمدَّ م�ساحة  يف  �آخرين  العبني 
�لذي �أجرب �للعبني على �الأد�ء يف م�ساحات 
�الحتفاظ  يف  مهار�تهم  من  ر  وطوَّ حمدودة 
كانت  �للعبني،  �أد�ء  م  تقدَّ وكلَّما  بالكرة، 
تنمية  على  ذلك  و�ساعد  ت�سيق.  �ل�سناديق 
جميــــع �ملهـــار�ت: �النتبـــاه، و�لزو�يـــا، ومل�س 
�إتقان مهارة  �إلى  ى ذلك  �أدَّ �لكرة، وبالتدريج 
فريج�سون:  يقول  و�حدة.   بلم�سة  �لكرة  لعب 
�لتي  ـــة  �لتدريبيَّ �لتقنيـــة  هــي  تلك  »كانت 
�عتمدت عليها حتَّى �آخر حلقة تدريبيَّة يل يف 
عاد�ت  من  �أ�سبح  لقد  يونايتد«.  »مان�س�سرت 
خ�سمه  ير�قب  �أن  يونايتد«  »مان�س�سرت  فريق 

جيدً� قبل مو�جهته.

به »فريج�سون«  ل يف نادي »�سان مارين« �لذي درَّ كان �الن�سباط م�سكلة منذ �ليوم �الأوَّ
بني عامي 1974 و 1978. كان »جون مو�ت« العبًا جيدً� و�سغريً� يف �ل�سنِّ وبد�أ يف 
�للعب. لذلك، و�سعه  �أثناء  دة  �أعطاه تعليمات حمدَّ �لردِّ على »فريج�سون« عندما 
�سخر من  �لذي  ريد«،  »�إيان  وهو  �الآخرين  �للعبني  �أحد  مع  �ل�سود�ء  �لقائمة  يف 
ة للفريق. وكان هناك العب ثالث  »فريج�سون« �أثناء �لتقاط �إحدى �ل�سور �لر�سميَّ
ع باأنَّه ال ي�ستطيع ح�سور �لتدريب الأنَّه ح�سل على تذ�كر حفلة مو�سيقية.  ردَّ  تّذرَّ
عليه »فريج�سون« قائًل: »�إذ� �أردت �لذهاب �إلى �حلفل، فل مانع، ولكن ال تُعد �إلى 
�لفريق«. �أر�د »فريج�سون« غر�س �الن�سباط بجعل �الأمر و��سحًا لدى �للعبني �أنَّه 

قائد ال ميكن �لعبث معه، ولقد و�سلت ر�سالته بو�سوح.
يعتقد »فريج�سون« �أنَّ �للعبني يعطون �ملدير �لعديد من �لفر�س لفر�س �سلطته. 
�لعقاب  تفر�س  �أن  �لعبث  فمن  و�ختيارها.  �للحظات  �نتقاء  �الأف�سل  من  ولهذ�، 
رهم  على �جلميع لت�سل ر�سالتك، فهو ال يعتقد �أبدً� �أنَّ تغرمي �للعبني ب�سبب تاأخُّ
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ففي  فريقهم.  يفيد  �أو  يردعهم  �لتدريب  عن 
حاالت  يف  �سريعًا  �لطرق  تغلق  »مان�س�سرت«، 
يكن  مل  لذلك،  �ل�سيانة.  �أعمال  �أو  �حلو�دث 
عن  �للعب  ر  تاأخُّ حالة  يف  �هتمامًا  يبدي 
ر  تاأخُّ ر  تكرَّ �إذ�  لكن  تني،  مرَّ �أو  ة  مرَّ �لتدريب 
�أن يغادر  �ت، كان يقرتح عليه  �للعب عدة مرَّ

ره  ح له �أنَّه بتاأخُّ رً� ويو�سِّ منزله ع�سر دقائق مبكِّ
بني العبي  من  يوجد  ال  وبالطبع  رفاقه،  يخذل 

�لفريق َمْن يرغب يف فعل هذ�. 
ة  و�لقويَّ �لب�سيطة  �الأ�ساليب  �أحد  �ل�سمت  كان 
»فريج�سون«  كان  �لتي  �الن�سباط،  فر�س  يف 
ي�ستخدمها ويقول عنها: »مل يكن �الأمر يتطلَّب 

�أنَّ  �إلى  فنظرً�  ل�سان،  �سلطة  �أو  �إهانات  �أيَّ 
ب، فَمْن  �جلميع يحبُّون �أن يحظو� باهتمام �ملدرِّ
كنت �أو�جهه بال�سمت كان يعرف �أنَّه يف و�سع 
يف  �الن�سباط  »فريج�سون«  و�سع  لقد  �سيِّئ«.  
د غياب  �أنَّه مبجرَّ اته الأنَّه كان يعرف  �أولويَّ قمة 

�الن�سباط يغيب �لفوز وَتُعمُّ �لفو�سى.

�الإعد�د للم�ستقبل

�لـعـمــل �جلمــاعـــي 
جمموعة  �أو  مرمى  حار�س  ع�سر  �أحد  من  ن  مكوَّ بفريق  تلعب  كنت  �إذ�  قدم  كرة  مببار�ة  تفوز  �أن  �مل�ستحيل  فمن  �سة،  موؤ�سَّ كلِّ  جناح  مفتاح  هو  هذ� 
بالن�سبة  بالكامل من العبني مبدعني.  نًا  مكوَّ كان  �إذ�  ينجو  �أن  ناٍد  �أيِّ  كان مبقدور  �إذ�  �لنا�س  بع�س  يت�ساءل  �ملتماثلة.  �ملو�هب  �الأ�سخا�س ذوي  من 

�سة، عليك �أن تنظر �إلى �أبعد مدى يف �لطريق �لذي �ست�سري فيه. لكن �إذ� كانت  عندما تدير موؤ�سَّ
�أولويَّة  فاإنَّ  ولهذ�  ب�سكل جذري.  يونايتد«، ف�ستتغريَّ وجهة نظرك  �ستك يف حجم »مان�س�سرت  موؤ�سَّ
على  كان  يونايتد«  »مان�س�سرت  يف  م�سرييًا.  �أمرً�  كانت  للنادي  �الأمد  طويلة  ��سرت�تيجيَّة  و�سع 
ة مو��سم مقبلة، ولهذ� كان عليهم �أن يحظو� ب�سل�سلة  ر يف ت�سكيل �لفريق لعدَّ »فريج�سون« �أن يفكِّ

ب. مت�سلة من �ملو�هب �لتي ال تن�سُ
�سة. ال ين�سى �لنا�سئ �ل�سابُّ  ة �ل�سباب وقدرتهم على بثِّ روح ر�ئعة يف �ملوؤ�سَّ �آمن »فريج�سون« بقوَّ
�سة �لتي منحته فر�سته �الأولى، و�سريدُّ �لدين لها وفاًء يدوم طو�ل �لعمر.  �أبدً� �ل�سخ�س �أو �ملوؤ�سَّ
وبالن�سبة �إلى �للعبني �ل�سباب فل �سيء م�ستحيل، و�سيحاولون حتَّى �ملرور من خلل �الأ�سلك 
�لتدريب.  يف  للت�ساهل  طريقة  �أيِّ  على  �لعثور  �ملخ�سرمون  �للعبون  �سيحاول  بينما  �ل�سائكة، 
ة للغاية من �لطريقة  ه بها �للعبني �ل�سباب كانت ن�سخة مكربَّ �لطريقة �لتي كان »فريج�سون« يوجِّ
مب�ستويات  �لطريقة  هذه  متيَّزت  �لكربى.  �سات  �ملوؤ�سَّ يف  مو�  ليتقدَّ �ملوظفني  تدريب  بها  يتمُّ  �لتي 
يونايتد« كانت  �أمامهم. يف »مان�س�سرت  ًا  �لنجاح جليَّ متعددة وهيكل تنظيمي و��سح، وكان طريق 
وبعدها  �الحتياطي،  �لفريق  ثمَّ  »�أ«،  و�لفريق  »ب«،  و�لفريق  �ل�سباب،  ة  �أكادمييَّ هي:  �مل�ستويات 

�أع�ساء �لفريق �الأول. 

بتدريبات  �ل�سباب  يكلِّف  »فريج�سون«  كان 
يحتاجون  مبا  يخربهم  وكان  لها،  ح�سر  ال 
كان  �ل�سباب،  ة  �أكادمييَّ يف  حتديدً�.  فعله  �إلى 
هاري�سون«  »�إريك  ملر�قبة  يخ�سعون  �ل�سغار 
�سديد  برتكيز  يتمُّ  �لتدريب  وكان  �لفاح�سة، 
�حللقات  خلل  و�خلمي�س  �لثلثاء  ليايل  يف 

�الأول  �لفريق  بو  مدرِّ كان  �لتي  �لتدريبية 
ي�ساركون فيها بكثافة. كان »فريج�سون« ير�قب 
�ل�سباب  �للعبني  ويجعل  بنف�سه،  �لتدريب 
�لتدريب  مثل  مهم  �لتدريب  هذ�  باأنَّ  ي�سعرون 
ملباريات نهائي �لكاأ�س، وكان يحر�س على تلبية 
ة و�لعاطفيَّة وحمايتهم من  �حتياجاتهم �لنف�سيَّ
»ر�يان  ُيجِر  مل  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �ل�سحافة. 
بلغ  حتَّى  �الأولى  ة  �ل�سحفيَّ مقابلته  جيج�س« 
20 عامًا. �إحدى �لطرق �لتي كان »فريج�سون« 

ي�ستخدمها ليخلط بني �خلربة و�ل�سباب بعيدً� 
كان  �لتي  �ملباريات  هي  �لكامري�ت  �أنظار  عن 
و�لفريق  �خلربة  ذوي  �للعبني  بني  ُيجريها 
جرعة  �ل�سباب  هذ�  �أُعطى  وقد  �الحتياطي، 
باأنَّ  يوؤمن  »فريج�سون«  كان  �لثقة.  من  كبرية 
و�بط �لطبيعيَّة بني �للعبني بع�سهم بع�سًا  �لرَّ

�أقوى كثريً� من �لرو�بط بني هيئة �لتدريب وبني 
�لفجوة  �إلى  يرجع  هذ�  �أكان  �سو�ء  �للعبني، 
فني ومديرهم، �أم �إلى فارق  �لتنظيميَّة بني �ملوظَّ
. فمن �ملهم �أن ي�سعر �ل�ساب �لنا�سئ باأنَّ  �ل�سنِّ
و�أنَّ معلِّمه يهتمُّ  �أن يثق به،  لديه معلمًا ميكنه 
لكلِّ  كان  ذلك،  على  علوة  فعًل.  مب�سلحته 
يف  طريقته  �ملخ�سرمني  �للعبني  من  العب 
م�ساعدة �لنا�سئني �ل�سباب. فلقد كان »بر�يان 
روبن�سون« و»د�رين فليت�سر« ي�ساعد�ن �للعبني 
»جـــاري  ــا  �أمَّ عقودهم،  ت�سنيف  على  �ل�سباب 
ولكن  ويوبخهم  ينتقدهم  كان  فقد  نيفيـــل«، 
بطريقة توؤكد لهم �أنه يريد لهم �لنجاح. يعتقد 
ا ميكن قوله  »فريج�سون« »�أنَّ هناك �لكثري ممَّ
�أف�سل  و�أن  �ل�سحيح،  للمعلِّم  �ختيارك  حول 

�ملعلِّمني هم �لذين ميكنهم تغيري حياتك«.
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يجب حتقيق �لتو�زن عند تو�سيل �الإح�سا�س مبا 
�لظروف.  بو�قع وحقيقة  هو م�ستحيل، مقارنًة 
عات غري و�قعيَّة، وقد  فمن �ل�سهل �أن ت�سع توقُّ
مهنته،  خلل  رً�  مبكِّ هذ�  »فريج�سون«  تعلَّم 
مارين«،  »�سانت  نادي  مع  �الأول  مو�سمه  ففي 
فاز �لفريق بثماين مباريات على �لتو�يل، وقد 
�سعر حينها باالبتهاج و�أخرب �ل�سحافة �أنهم لن 
وبداًل من هذ�،  �ملو�سم.  ة  لبقيَّ يخ�سرو� مبار�ة 
�ملباريات  من  و�حدة  مببار�ة  �إال  يفوزو�  فلم 
�ملركز  يف  �ملو�سم  �لنادي  و�أنهى  ية،  �ملتبقِّ
»يونايتد«،  نادي  ب�سنو�ت يف  وبعدها  �ل�ساد�س. 
يف  بتحقيقه  ياأمل  ا  عمَّ ت�ساأله  �ل�سحافة  كانت 
بد�ية �ملو�سم. وقد كانت �إجابته �جلاهزة دومًا 
و�أنَّه  و�حدة،  ببطولة  �لفوز  يف  يرغب  �أنَّه  هي 
�أو وقت �لفوز  غري مهتمٍّ بتحديد هذه �لبطولة 

ت�سريحات  يطلق  �أال  على  حري�سًا  كان  بها. 
خاطئة، وعلى �أال ي�سع �لكثري من �ل�سغوط على 
�لفريق  على  مير  فلم  هذ�  ومع  �لفريق،  كاهل 
مو�سمان متتاليان من دون �لفوز ببطولة كربى 

على مد�ر ثلثة وع�سرين عامًا.
�أثناء  �أهد�فك يف  تقييم  قابليَّتك الإعادة  تعترب 
كنت  �إذ�  �أي�سًا.  ة  �حليويَّ �ملهار�ت  من  �ملبار�ة 
يف �أزمة حقيقيَّة، فغالبًا ما �ستبدو �إعادة �الأمور 
ة م�ستحيلة، وقد حدث هذ� يف  �إلى ن�سابها مهمَّ
وفريقه  »فريج�سون«  ر  تاأخَّ عندما   2001 عام 
مو�جهة  يف  �سيء  ال  مقابل  �أهد�ف  بثلثة 
»فريج�سون«  كان  �الأول.  �ل�سوط  يف  »توتنهام« 
�ال�سرت�حة  يف  للعبيه  قال  حيث  و�قعيًا؛ 
»�أحرزو� �لهدف �لتايل ولرَن �إلى �أين ميكن �أن 
دقيقة   45 »لدينا  لهم:  يُقل  مل  هذ�«.  يقودنا 

لقد  �أهد�ف«.  �أربعة  خللها  نحرز  �أن  يجب 
كان هذ� �سيبدو م�ستحيًل، ومع ذلك، �أحرزو� 
�إلى  هذ�  قادهم  وقد  بالفعل،  و�حدً�  هدفًا 
جتاوز �الأهد�ف �الأربعة على �لرغم من �أنَّ هذ� 
بفوزهم  �ملبار�ة  �نتهت  لقد  معقول.  يبدو غري 
بد�أ  �أن  د  �أهد�ف مقابل ثلثة. ومبجرَّ بخم�سة 
�ملحليَّة،  �ملناف�سات  يف  بالفوز  »يونايتد«  نادي 
من  بد�يًة  �ملزيد  �إلى  يتطلُّع  »فريج�سون«  بد�أ 
ة �إلى كاأ�س  �لفوز بدوري ر�بطة �الأبطال �الأوروبيَّ
ه �لذي ��ستخدمه  �أوروبا، م�ستخدمًا ذ�ت �لتوجُّ
ن  متكَّ لقد  �ملحليَّة.  �لكوؤو�س  بطوالت  يف 
�مل�ستحيل من  وفريقه من حتقيق  »فريج�سون« 
خلل �سبط �للعبني على �الأهد�ف �جلديدة 

خطوًة خطوة، ومبار�ة بعد �أخرى.

و�سع �ملعايري
�سة هي �لطريقة �لتي  من �لطرق �لتي ميكنك من خللها �أن ت�سهم يف متيُّز �ملوؤ�سَّ
ف بها �لنجاح. كان »فريج�سون« حري�سًا على و�سع �أهد�ف طويلة �الأمد، ومل  تعرِّ
ة  ع �أن نفوز بدرع �لدوري وميد�ليتني من �لف�سَّ نا نتوقَّ ي�ستخدم �أبدً� جمًل مثل »�إنَّ
اًل: الأنَّ هذ� ي�سع �ملزيد من �ل�سغوط �الإ�سافيَّة على �جلميع  يف هذ� �ملو�سم«، �أوَّ
وال يحقق فائدة حقيقيَّة، وثانيًا: الأنَّ هذ� يعدُّ �جلميع للإحباط. �الأ�سهل بالن�سبة 
ع �لفوز بكلِّ مبار�ة«، الأنَّ هذ� هو �حلال منذ  �إليه �أن يقول: »نحن يف »يونايتد« نتوقَّ
عام 1993 تقريبًا، والأنَّ هذ� يرتقي بروح �لفريق. فعلى حدِّ قول »فريج�سون«: 
ع �لن�سر يف كلِّ مبار�ة يجعل �لتميُّز  نا نتوقَّ د من �أنَّ �جلميع يفهمون �أنَّ »�إنَّ �لتاأكُّ
�لفريق«. له  يخ�سع  �لذي  �لتدريب  كثافة  �أزيد من  باأن  وي�سمح يل  بديهيًا  �أمرً� 

�للعبني  من  �سحيًا  جزءً�  فريق  كلَّ  ميتلك  �أن  هو  �ملهمَّ  فاإنَّ  »فريج�سون«،  �إلى 
دي �ملو�هب، وبالطبع من �لر�ئع �أن حتلم باأحد ع�سر العبًا مبدعًا، لكن هذ�  متعدِّ
مع حقيقة  تتعامل  �أن  يجب  الأنَّك  �لو�قع  �ملمار�سة يف  �سخرة  على  م  يتحطَّ �حللم 
�إلى �لتو�زن يف فريقك،  �أنت بحاجة  ل �لهجمات.  �إلى دفاع �سلب يتحمَّ �حتياجك 
ما  روؤية  من  نون  يتمكَّ فهم  �ملبدعني،  �لهجوم  العبي  نحو  نن�ساق  ما  غالبًا  نا  لكنَّ
قال  طاملا  �لنادي.  مع  و�لتاألُّق  �ملبار�ة،  تغيري  مبقدورهم  هوؤالء  غريهم.  ير�ه  ال 
»فريج�سون« لـ»كري�ستيانو رونالدو« عندما كان يلعب لنادي »يونايتد« �أنَّ وظيفته هي 
خلق �لفر�س، وقد كانت تعليماته لـ»رونالدو« يف �لدور قبل �لنهائي يف كاأ�س �الحتاد 
�الإجنليزي عام 2004 يف مو�جهة »�الأر�سنال« ب�سيطة للغاية: »هاجم فقط وال تقلق 
ب�ساأن �لدفاع«. حينها، لعب �لفريق بثلثة العبي خط و�سط مركزيِّني، وقد �أعطى 
و�للعبون  »�الأر�سنال«.  يرهب  لكي  ة  و�حلريَّ �للزمة  �مل�ساحة  لـ»كري�ستيانو«  هذ� 
�ملتخمة  »�لفرق  »فريج�سون«:  يقول  �ملبار�ة.  ينهون  َمْن  هم  »رونالدو«  �أمثال  من 
غري  تكون  روبن�سون«  و»بر�يان  كني«،  و»روي  برو�س«،  »�ستيف  �أمثال  من  بلعبني 
ها لن تكون قادرة على فتح خطوط �لفريق �ملناف�س. َمْن  قابلة للهزمية تقريبًا، لكنَّ
ميكنهم فتح جميع خطوط �ملناف�سني هم قلَّة من �للعبني �ملبدعني حقًا«. لهذ�، 

عة من �ملو�هب �ملختلفة يف فريقك. ن فريقك جمموعة متنوِّ من �ملهمِّ �أن يت�سمَّ
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�لتعامل مع �لف�سل

ل �سخ�سية �لفريق �لفائز. عندما  خربة �لف�سل، �أو �لطريقة �لتي يتعامل بها �لقائد معه تعترب جزءً� رئي�سًا من �خلرب�ت �لتي ت�سكِّ
ز  ه يحفِّ تنظر �إلى �سخ�س ناجح، لن ميكنك �أن تتخيَّل �أنَّه قد ف�سل �أبدً� من قبل، لكن �لف�سل ي�سيبنا جميعًا، وقد ي�سلُّ بع�سنا لكنَّ

ه بحافز �سخ�سي �ساعده على �لنجاح. بع�سنا �الآخر. كان »فريج�سون« ميتلك �إ�سر�رً� د�خليًا على جتنُّب �لف�سل، وهذ� ما مدَّ
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فر�ض �ل�سيطرة 

�لتـفـويــ�ض

ز على َمْن باإمكانهم  يتجنَّب �النفر�د بهم ويركِّ
»فريج�سون«،  �إلى  بالن�سبة  عينيه.  يف  �لنظر 
ميكن  ولكن  رً�،  موؤثِّ �لغ�سب  يكون  �أن  ميكن 
من  �الإد�رة.  يف  �سلبّيًا  �لتاأثري  هذ�  يكون  �أن 
باأنف�سهم،  �لثقـــة  �لنـــا�س  �أن متنـــح  �الأف�ســـل 
حتكم  �أن  من  �ستهم،  موؤ�سَّ بر�سالة  و�الإميان 
�ت �ملفاجئة  كطاغية.  كما �أن �لتكيُّف مع �لتغريُّ
�ل�سيطرة.  حتت  �الأمور  الإبقاء  حيوي  �أمر 
ى »فريج�سون« بوعده لـ »كري�ستيانو  فعندما وفَّ
نه من حتقيق �أمنيته باللعب  رونالدو« باأن ميكِّ
يتعامل  �أن  عليه  كان  مدريد«،  »ريال  لنادي 
يعيد  و�أن  �لعامل،  يف  العب  �أف�سل  خ�سارة  مع 
خ�سارة  كره  لقد  دونه؛  من  �مل�ستقبل  ت�سكيل 
�سيكون  غيابه  �أن  وعرف  لديه،  العب  �أف�سل 
م�سلولة؛  �لهجوميَّة  قوته  يجعل  وقد  ملحوظًا، 
�سيو��سل  �لنادي  �أنَّ  �أي�سًا  يعرف  كان  ه  لكنَّ

�الزدهار �إذ� �تخذ �لقر�ر �ل�سحيح.

��ستهاء  عن  كثريً�  يختلف  �ل�سيطرة  فر�س 
�ل�سلطة. يتمتَّع قائد �أيِّ جمموعة عادًة مبقد�ر 
�سيء  هذ�  لكن  لطة،  �ل�سُّ حبِّ  من  معقول 
�الأعر��س  �أحد  ويتمثَّل  ب�سهولة،  �إدمانه  ميكن 
��ستخد�م  يف  �ل�سلطة  الإدمان  �جلانبيَّة 
فالتعامل  �لقيادة.   يف  و�لرتهيب  �لتخويف 
ة �إذ�  بع�سبيَّة وب�سوت عاٍل ُي�سبح �أكرث فاعليَّ
ندر ��ستخد�مه. ال باأ�س يف �أن تفقد �أع�سابك 
�إذ� كانت هناك �أ�سباب تدعو �إلى ذلك، لكنَّك 
�إذ� �نفجرت الأتفه �الأ�سباب، فقد يت�سبَّب هذ� 

يف �سلل فريقك وموؤ�س�ستك كلها.
كان  ه  ولكنَّ حازمًا  قائدً�  »فريج�سون«  كان 
جناح  وتو�تر  �ل�سنني  ومب�سيِّ  �أي�سًا.  عاداًل 
نادي »يونايتد« �إلى حدٍّ مل ي�سل �إليه من قبل 
مطلقًا، بد�أ يفهم تدريجيًا �أنَّ غمزة �أو �إمياءة 
باأنف�سهم،  �للعبني  ثقة  ر  تدمِّ قد  تقطيبة  �أو 
كان  لذ�،  �ل�سن.  �سغار  �للعبني  ة  وبخا�سَّ

ا نتعلَّم من �لفوز  �أكرث ممَّ باأننا نتعلَّم من �لهز�ئم  كان �لقول �ملاأثور 
حقيقيًا بالتاأكيد بالن�سبة �إلى »فريج�سون«، ف�سجلُّه مملوء بالهز�ئم. 
1974، وهو �ليوم �الأول �لذي تولَّى فيه  10 �أغ�سط�س من عام  فمنذ 
قيادة نادي »�إي�ست �سرتلينج�ساير« وحتَّى 19 مايو عام 2013، وهو 
�ليوم �لذي تقاعد فيه من نادي »يونايتد«، خ�سر فريقه مبار�تني من 
بني كل ع�سر مباريات لعبها. ولهذ� فهو يقول: »كان لديَّ �لعديد من 
هو  كمدير  �لكلِّي  ت�سنيفه  كان  وقد  �الإخفاقات«،  من  للتعلُّم  �لفر�س 
دً� يف »�أبردين« ثم يف »يونايتد«، كان يعترب  60%. وبتنظيم فريقه جيِّ

ف�سل  ما  �سيء  ب�سبب  تقع  كانت  ئة  �ل�سيِّ نتائجه  �أو  �لفريق  �أنَّ هز�ئم 
لقد  مناف�سوه.  فعله  ل�سيء  نتيجة  �عتبارها  من  بداًل  فعله  يف  فريقه 
وجد �أنَّ هذه هي �لطريقة �ل�سحيَّة ملو�جهة �لهزمية الأنَّ هذ� يعني �أنَّه 

ي�سيطر على �لو�سع، و�أنَّ حت�سني �الأد�ء هي م�سوؤوليته هو.
قد يكون للهزمية �لكبرية وقٌع �سيِّئ على بع�س �لنا�س، فقد تهزُّ ثقتهم 
دً�،  باأنف�سهم، وعندما كان نادي »يونايتد« يخ�سر مبار�ة لعب فيها جيِّ

كان »فريج�سون« ميرُّ بجميع �للعبني مربتًا على كتف كلٍّ منهم فقط، 
مثل هذه. ويف  �أوقات  ر�سائل يف  �أيَّ  ي�ستوعب  �أن  �أحد  فلي�س مبقدور 
�ملثال  �سبيل  �سيئًا، على  �أد�وؤهم  كان  �الأخرى عندما  �ملباريات  بع�س 
�الأبطال يف عام  �سيتي« يف دوري  »مان�س�سرت  نادي  فاز عليهم  بعدما 
»�سندرالند«  عي  �لقبيحة من بع�س م�سجِّ ة  لل�سخريَّ �سو�  وتعرَّ  ،2012

ونها  ر �للعبني يف غرف �مللب�س باملعاملة �لتي يتلقَّ يف �مللعب، فقد ذكَّ
�للعب يف »�سندرالند«، وقد فعلو�. ففي  �إلى  ة يعودون فيها  يف كلِّ مرَّ
�ملو�سم �لتايل عندما عادو� �إلى �للعب معهم، هزموهم بهدف مقابل ال 
�سيء. وكان هذ� يعني �أنَّ هزميتهم قد �أعطتهم حافزً� يعملون الأجله. 
ة ينهون  وبعد فوزهم �الأول يف �لدوري يف عام 1993، كانو� يف كلِّ مرَّ
فيها �ملو�سم يف �ملركز �لثاين، يفوزون باملركز �الأول يف �ملو�سم �لتايل. 
باأد�ئهم مبا  يعتزون  وكانو�  للن�سر،  �لفريق جوعى  �أع�ساء  كان  لقد 
�أنَّ  يف  »فريج�سون«  نظر  وجهة  يثبت  وهذ�  لهزميتهم.  ليثاأرو�  يكفي 

ة �إن مل تتحول �إلى عادة«. »تبقى �لهزمية �أد�ًة حتفيزية قويَّ

ة لتحقيق  �أكرث �لطرق فاعليَّ ميكن �عتبار �ل�سيطرة و�لتفوي�س وجهني لعملة و�حدة، فالعمل مع �الآخرين ومن خللهم هما بالفعل من 
يكمن  وهنا  على حتقيقه(،  و�أنَّهم حري�سون  فعله،  ترغب يف  ما  يعرفون حقًا  �الآخرين  �أنَّ  �فرت��س  مع  )وهذ� طبعًا  �ملن�سودة  �لغايات 
�الأن�سطة  �إد�رة جو�نب  يقدرون على  ن  �الأ�سخا�س ممَّ �لعديد من  لديهم  يونايتد« كان  »مان�س�سرت  نادي  و�لقيادة. يف  �الإد�رة  �لفرق بني 
ا يعرفه هو، وكان  ا ي�ستطيع »فريج�سون« مبر�حل، فقد كان مدير �مللعب يعرف عن تقنيات �إد�رة �لرتبة و�لريِّ �أكرث بكثري ممَّ �أف�سل ممَّ
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�لتفاو�ض
تدفع  عة  متنوِّ �أ�سباب  فهناك  منطقيَّة،  غري  �إن�سانية  �سلوكيات  على  �ملفاو�سات  تنطوي 
يًا، الأنَّك لن تعرف �أبدً�  ع نتائج �لتفاو�س يعترب حتدِّ �لنا�س �إلى �سر�ء �الأ�سياء وبيعها وتوقُّ
�س لها. ومن �ل�سعب  جميع �الأور�ق �لتي يحملها مناف�سك، وال جميع �ل�سغوط �لتي يتعرَّ
�أن تبقى �سايف �لذهن خلل �ملفاو�سات، و�أال جترفك �لعو�طف يف تيار ال تريده. لكن �إذ� 
فقدت �الن�سباط خلل �ملفاو�سات، فقد يت�سبَّب هذ� يف كل �لتد�عيات �لتي ال تريدها؛ 
د �سعر �سفقة معيَّنة، بل قد تتعاقب موجات �لتد�عيات بعد  لي�س فقط يف �أنَّ هذ� قد يحدِّ
�نتهاء �ل�سفقة. كرة �لقدم �ساأنها �ساأن �أيِّ جمال �آخر من جماالت �الأعمال، وهذ� يعني 
ة �لفريق،  عون منك �أن تدفع �أكرب رو�تب ممكنة، ويكون لهذ� تاأثريه على بقيَّ �أنَّ �لنا�س يتوقَّ
ة �لرو�تب و�ملكافاآت باأكملها ب�سبب و�فد  الأنَّه ميكن �أن يخلق فو�سى �إذ� ت�سبَّب يف ت�سوُّه خطَّ

و�حد جديد �أو عقد جديد.

�أنو�ع  جميع  �إلى  »فريج�سون«  �س  تعرَّ
م�سافحة  تكفيهم  �أنا�سًا  قابل  �ملفاو�سات؛ 
غريهم  وقابل  غالية،  �نتقال  �سفقة  الإبر�م 
ن ال ميكنك �أن توليهم ظهرك خ�سية �أن  ممَّ
يخدعوك.  مل يتقن »فريج�سون« فن قر�ءة 
�لنا�س عرب مئات �ملفاو�سات فقط، بل وتعلَّم 
�أي�سًا �أنَّه »مهما كانت �حتماالت توقيع عقود 
مرتفعة، فاإن �ملفاجاآت �لقبيحة تبقى د�ئمًا 
و�ردة«، ولهذ� كان يحاول �لبقاء هادئًا حتَّى 
ي�ستطيع �حلفاظ على �سفاء ذهنه عند �إقناع 
»فيل  �للعب  جعل  �أر�د  فعندما  �للعب، 
»جاري«.  �أخيه  خلف  �سعى  له،  ع  يوقِّ نيفيل« 
للغاية،  بني  مقرَّ كانا  �أنَّهما  عرف  فلقد 
مبهارة  يتمتَّع  »فيل«  �أنَّ  �أي�سًا  عرف  ه  لكنَّ
�سي�سعون  غريه  �لكثريين  و�أنَّ  �أكرب،  ة  فطريَّ
د  مبجرَّ �أنَّه  عرف  فقد  هذ�  ومع  خلفه، 

»فيل«. ف�سيتبعه  »جاري«  على  يح�سل  �أن 
كان »فريج�سون« يقول لنف�سه �أي�سًا: �إنَّها لن 
تكون نهاية �لعامل �إذ� ف�سل يف تفاو�س بعينه، 
ف �أبدً� على العب  و�إنَّ جناح �لفريق لن يتوقَّ
حتتاج  كنت  �إذ�  »�إنَّك  يقول  وكان  و�حد، 
فاإنَّك  م�سريك،  ليغريِّ  و�حد  �سخ�س  �إلى 
كانت  يكفي«.   قويَّة مبا  مة  منظَّ تنِب  �إذً� مل 
»�سريجيو  ل�سر�ء  فر�سة  »فريج�سون«  لدى 
�أوجريو« قبل �أن يذهب �إلى نادي »مان�س�سرت 
�سيتي«، لكن وكيله طلب �سعرً� مرتفعًا للغاية 
ومل يكن �لنادي جاهزً� لدفعه. وهناك �أي�سًا 
�ت كانت فيها مفاو�سات �حل�سول على  مرَّ
العب ما تذهب �أدر�ج �لرياح، يف حني ينتهي 
هو باحل�سول على العب �أف�سل. متامًا كما 
حدث يف عام 1989، حني ف�سل يف �حل�سول 
ه  لكنَّ »فيورنتينا«،  من  هاي�سن«  »جلني  على 

�الأطباء يديرون جمااًل لي�س مبقدوره حتَّى 
�لتظاهر بفهم تفا�سيله، كذلك كان رئي�س 
ة �ل�سباب يعرف قدر�ت كلِّ العب  �أكادمييَّ
ا يعرفه هو. وعلى حدِّ قول  �أكرث بكثري ممَّ
و�سع  هي  وظيفتي  »كانت  »فريج�سون«: 
�ملعايري، وم�ساعدة �الآخرين على ت�سديق 

يعتقدو�  مل  �أ�سياء  فعل  ي�ستطيعون  �أنَّهم 

نعم  فعلها.  على  قادرون  �أنَّهم  قبل  من 

مل  م�سار  تخطيط  هي  وظيفتي  كانت   ..

�جلميع  �أجعل  و�أن  قبل،  من  �أحد  ي�سلكه 

يوؤمنون باأنَّ �مل�ستحيل ممكن«.

�الهتمام  فاإنَّ  قائدً�،  تكون  عندما 
بالتفا�سيل يعترب �أمرً� حيويًا، لكن �إدر�كك 
ق  �أنَّه لي�س يف �ليوم �لو�حد وقت يكفي لتتحقَّ
من كلِّ �سيء �أمٌر مهمٌّ �أي�سًا؛ و�الأمر يرجع 
�إليك، ولكن ميكنك دومًا �أن تعني �أ�سخا�سًا 
ذوي كفاءة عالية ليديرو� جميع �الأق�سام. 
فمثًل، �إذ� قال �لطبيب �إنَّ �أحد �للعبني 

غري الئق مبا يكفي للنزول �إلى �مللعب، مل 
يكن »فريج�سون« ميار�س �أيَّ �سغوط عليه 
�الأن�سطة  م�سوؤولية  فوَّ�س  كما  ر�أيه.  ليغريِّ 
ة، وتاأمني �لرعاية، و�إنهاء وتدقيق  �لتجاريَّ
تفا�سيل عقود �للعبني �إلى »ديفيد جيل«، 
كرة  جمال  يف  �لعمل  ��ستغرقه  وكلَّما 
�لتفوي�س على نطاق  ية  �أهمِّ �لقدم، ز�دت 
مَلْن  �ل�سلطات  ومنح  �إليه،  بالن�سبة  �أو�سع 

هم حوله.
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�البتكـــــــار
�ساعدت  �ملا�سية،  عامًا  �الأربعني  خلل 
ة �ملعلومات �ملتاحة  �لتطوُّر�ت �لتقنيَّة وكميَّ
على تغيري كرة �لقدم بنف�س �لطريقة �لتي 
طبَّقت  لقد  �أخرى.  ريا�سات  بها  ت  غريَّ
نو�دي كرة �لقدم �أفكارً� ُمبتكرة يف �لعديد 
عما  يبحثون  فاجلميع  �ملجاالت،  من 
مييِّزهم عن مناف�سيهم، ولقد كان �البتكار 
نادي  يف  �الأ�سا�س  حجر  مبثابة  و�ملعلومات 
عامًا  �لثلثني  خلل  يونايتد«  »مان�س�سرت 

�ملا�سية.

�سحة  �إثبات  على  ي�سر  »فريج�سون«  كان 
�لفكرة  ة  وفاعليَّ �ملُبتكرة  �الأفكار  �إحدى 
كًا  مت�سكِّ كان  فلقد  تطبيقها،  قبل  �لوليدة 
�لفكرة  تبدو  حينما  ولكن  ما،  حدٍّ  �إلى 
�أد�ء  لتح�سني  فر�سة  ر  وتوفِّ منطقيَّة، 
�إلى  وي�سعى  ف  يتلهَّ كان  فقد  »يونايتد« 

لنادي  �أقبل  »ال  يقول:  هذ�  ويف  تطبيقها، 
»يونايتد« �أن يتخلَّف الأنَّ �أحدهم قد �سبقنا 
�أفقد  �أن  �أبدً�  �أ�ستطيع  ال  فاأنا  �البتكار؛  يف 
تغذية،  بر�مج  �أ�ساف  ولهذ�  �مل�ستقبل«. 
�لرعاية  جودة  على  حت�سينات  و�أدخل 
ن  حت�سَّ �البتكار،  لهذ�  وكنتيجة  �لطبيَّة. 
م�ستوى �لغذ�ء، وطالت فرت�ت و�أعمار بقاء 
ت�سريف  ن  وحت�سَّ �مللعب،  يف  �للعبني 
�ملاء من �مللعب )بف�سل تقنيات �لرتبة(، 
ومل تعد كر�ت �لقدم متت�سُّ �ملاء كما كانت 
من قبل، و�أ�سبح �للعبون يرتدون �أطقمًا 
للقطن  �سناعيَّة مماثلة  مو�د  عة من  م�سنَّ
و�ل�سوف �لتي كانو� يرتدونهما يف �ملا�سي، 
ز�دت  لذلك،  ونتيجًة  �لكثري.  وغريها 
�الأولى يف  �لدرجة  الت مباريات دوري  معدَّ
�لتي  الت  �ملعدَّ عن  �ملعا�سرة  �لقدم  كرة 

كانت معروفة منذ ثلثني عامًا.

�زد�د �هتمام »فريج�سون« بعلوم �لريا�سات يف عام 2007، عندما عنيِّ »توين �سرتودفيك« 
هه نحو �لتكيُّف ب�سكٍل كبري، وز�د من فو�ئد  مديرً� علميا للنادي. لقد �ساعده هذ� على توجُّ
ة.  �أما �سالة �الألعاب �لريا�سية �لتي كانت فيما  �حلركة و�ملرونة، وجل�سات �الإحماء �لد�خليَّ
�جات  درَّ من  �سفوفًا  لت�سم  ت  تغريَّ فقد  �الأوز�ن،  رفع  �ت  معدَّ من  �لعديد  ن  تت�سمَّ م�سى 
ن من  ة �لتمارين بحيث يتمكَّ �لتمرين و�أجهزة �مل�سي �لكهربائية. لقد تعلَّم كيف يقي�س �سدَّ
مر�قبة َمن هو �للعب �لذي يرهق قلبه وجهازه �لع�سلي. وعو�سًا عن �جلري الأميال كما 
ل �لرتكيز لي�سبح على فرت�ت �لتدريب - دفعات ق�سرية  كانو� يفعلون من قبل، فقد حتوَّ
من �ل�سرعة �ل�سديدة، و�أ�سبحت �أطول م�سافة يجرب �للعبني على جريها هي مئتي مرت. 
يقول »فريج�سون«: »لقد �أحدثنا ثورة يف �لطريقة �لتي حاولنا من خللها حتقيق �للياقة 
د من عدم �إرهاق  نتنا تقنيات �لتدريب �جلديدة و�لبيانات �حلديثة من �لتاأكُّ �لبدنيَّة، فقد مكَّ

�للعبني و�إنهاكهم، و�أو�سلت نادي »مان�س�سرت يونايتد« �إلى �لقرن �حلادي و�لع�سرين«.

نًا يف  ح�سل يف �لنهاية على »جاري بالي�سرت« بداًل منه. يلعب �الإعد�د للتفاو�س دورً� رئي�سًا من وجهة نظر »فريج�سون«، فلقد وجد �أنَّ فندقًا معيَّ
جنوب فرن�سا كان يعترب مكانًا ر�ئعًا باإمكانه �إقناع �للعبني فيه باالن�سمام �إلى نادي »يونايتد«؛ كان هذ� �لفندق بعيدً� عن �ل�سو�ساء ويتمتَّع 
جات  ب�سم�س ر�ئعة ويطلُّ على �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط، وهو �أف�سل كثريً� يف �الإيحاء بفكرة �مل�ستقبل �مل�سرق من حجرة �جتماعات �سغرية يف مدرَّ
�ت �أخرى، كان ي�ستغلُّ  ت �ل�سفقة. ويف مرَّ �مللعب.  كان »فيل جونز« و�حدً� من �للعبني �لذين �أح�سرو� و�لديهم ووكيلهم �إلى �لفندق، وبعدها متَّ
�ُسمعة »مان�س�سرت يونايتد« للم�ساهمة يف �إمتام �سفقة من خلل تو�سيل �أحد �للعبني �ملر�سحني �إلى �خلارج عرب �أر�س �مللعب، �أو من خلل 
��سطحاب العب �آخر يف جولة �إلى �أماكن �لتدريب يف »كارينجتون« لكي ي�سعر بال�سغف و�النتماء؛ فقد كان �للعبون ينده�سون عند روؤيتهم 

ل�سالة �الألعاب �لريا�سيَّة. لقد كان »فريج�سون« مفاو�سًا ذكيًا يعرف كيف يطرح وي�سرح وجهة نظره.
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�ملناف�ســــــات

ن لعبة كرة �لقدم �لكثري من �ملناف�سات،  تت�سمَّ
الأيِّ  �أو  �لقدم  كرة  لنو�دي  ي  �سحِّ الأمر  و�إنَّه 
�سات �أخرى �أن متتلك جّوً� من �لتناف�س  موؤ�سَّ
ز �الأفر�د للأد�ء باأف�سل  �الإيجابي، فهذ� يحفِّ
باإمكانك  فلي�س  هذ�  ومع  ممكنة،  قدر�ت 
�أو  مناف�سيك،  خلل  من  نف�سك  تعرف  �أن 
ما  ب�سبب  هك  توجُّ �أو  ��سرت�تيجّيتك  تغريِّ  �أن 
�سيتي«  »مان�س�سرت  نادي  حاول  لقد  يفعلونه. 
ما  خلل  من  نف�سه  ف  يعرِّ �أن  �سنو�ت  طو�ل 
رئي�سه  كان  ما  وكثريً�  »يونايتد«.  نادي  يفعله 
قائًل:  �الأخري  �إلى  ي�سري  �سو�لي�س«  »بيرت 
�ملقابلة من  »هوؤالء �ملرتبِّ�سون بنا يف �جلهة 
نادي  ين�سى  �أن  ي�ستطيع  يكن  ومل  �لطريق«. 
حماولة  من  وبداًل  يونايتد«.   »مان�س�سرت 
حت�سني فريقه و�لرتكيز على ما يقع يف نطاق 
»مان�س�سرت  من  �لقلق  د�ئم  كان  �سيطرته، 
يونايتد«. ومل يكن هذ� علميًا وال منطقيًا. �أما 
يقول  كان  �لنهج،  يتبع هذ�  فلم  »فريج�سون« 
�للعبني  عدد  كان  »مهما  فريقه:  الأع�ساء 
»مان�س�سرت  �إلى  �ن�سمو�  �لذين  �جليدين 
�ملباريات  �سيبدوؤون  �لنهاية  فاإنهم يف  �سيتي« 

مثلنا باأحد ع�سر العبًا«. 

من  �لتعلُّم  فنَّ  »فريج�سون«  �أتقن  لقد 
�ملعايري  يرفع  كيف  يعرف  فكان  �ملناف�سني، 
�الأد�ء  �أو  مناف�سيه،  مثل  �الأد�ء  خلل  من 

ب�سورة �أف�سل منهم و�لتميُّز عليهم.

نادي  لعب   ،1999 و   1994 عامي  بني  فيما 
بالن�سبة  �لدور  هذ�  �الإيطايل  »�ليوفينتو�س« 
عندما  هذ�  حدث  وقد  »يونايتد«،  نادي  �إلى 
لعب  حينها  �لنادي.  ليبي«  »مار�سيللو  قاد 
هذ� �لفريق بامل�ستوى �لذي كان »فريج�سون« 
�إعجابًا  يكنُّ  كان  وقد  �إليه،  �لو�سول  يحاول 
�أد�ء  و�أ�سلوبه. وتابع  »ليبي«  بـ  من نوع خا�س 
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4D Leadership
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Vertical Leadership Development. 

By Alan Watkins. 2015.
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The History of Soccer Tactics. 
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قراءة ممتعة

باإحدى  ��ستمتعت  »لقد  �لنهاية:  يف  »فريج�سون«  قال  حتَّى  �لفريق 

دوري  يف  �لنهائي  قبل  �لدور  يف  كمدير  حياتي  يف  �لليايل  �أعظم 

�الأبطال عام 1999، فلقد �أحرزنا هدفني بعد �إحدى ع�سرة دقيقة 

لنا ثلثة �أهد�ف مقابل  يف مبار�ة �لذهاب، ويف مبار�ة �لعودة �سجَّ

لقد  بر�سلونة«.  يف  �لنهائي  �لدور  �إلى  ون�سل  لنهزمهم  هدفني 

به،  �أعجب  �لذي طاملا  �ملناف�س  يتعلَّم من  �أن  ��ستطاع »فريج�سون« 

ق عليه. بل ويتفوَّ

�سفة و�حدة نادرة

�سمة  وهي  �لعظماء،  �لقادة  كلُّ  فيها  ي�سرتك  �سائعة  �سفة  هناك 

كتب  تربزها  وقلَّما  �أنف�سهم،  �لقادة يف  من  �لقليل  �إال  يلحظها  ال 

يلحظون  و�ملناف�سني  �الآخرين  فاإن  �لو�قع،  ويف  و�الإد�رة.  �لقيادة 

هذه �ل�سمة يف �لقادة �أكرث من �لقادة �أنف�سهم.

مع  يتناف�سون  ما  بقدر  غريهم  مع  يتناف�سون  ال  �لعظماء  �لقادة 

و�لتميز يف حدِّ ذ�تها.  هم ال  و�الإتقان  �لكمال  ومع فكرة  �أنف�سهم 

�لذين  �ملناف�سني  عدد  �أو  موها،  حطَّ �لتي  �ملبيعات  باأرقام  يهتمون 

موها فحب�ست �الأنفا�س و�أبهرت  وهم، �أو عدد �ملنتجات �لتي قدَّ تخطَّ

�الأمثل  �لن�سخة  هو  �أكرث  ويغريهم  ويحدوهم  يدفعهم  ما  �لعامل. 

و�الأكمل من جناحهم ومن ذو�تهم. فبالن�سبة �إليهم فاإنَّ �لعظمة يف 

حدِّ ذ�تها ال تكفي. 

بانت�سار�ت  لي�ستمتع  تقاعد  عندما  حكيمًا  »فريج�سون«  كان  لقد 

حياته، وي�ستمدَّ �لر�سى وي�سعر بتحقيق �لذ�ت من �إجناز�ته، بداًل 

�إليه و�إلى  �أفلتت من قب�سته. بالن�سبة  من �لتمعُّن يف �لكوؤو�س �لتي 

�أجنح �لقادة يف تاريخ �لريا�سات �الحرت�فيَّة، فاإنَّ �لثماين و�لثلثني 

يونايتد«  »مان�س�سرت  نادي  كوؤو�س  �إلى جمموعة  �أ�سافها  �لتي  كاأ�سًا 

كانت جمرد علمات يف رحلة جناح كان مق�سدها وتركزت غايتها 

�لفكرة  باأف�سل مثال. وكانت هذه  �لذ�ت  �لكمال وحتقيق  يف فكرة 

قوية ومغرية ومثرية يف حدِّ ذ�تها.
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