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كأس العالم

ثاني المتأهلين إلى المونديال بعد البرازيل إيران جاهزة بالصالبة و«الغرينتا»
ال يختلف إثنان على قيمة المنتخب
اإليراني في كرة القدم .وعلى غرار
جميع المنتخبات ّ
القوي ّة األخرى ،التي
تملك تاريخًا في سجل اللعبة ،للمنتخب
التاريخ ،تلمع
اإليراني أيضًا صفحات في ّ
فيها أسماء العبين كبار تمكنوا من
الوصول إلى أهم الدوريات في العالم.
وعلى الصعيد الوطني (المنتخبات) ،في
السجالت أيضًا ،رقم «قياسي» إيراني :تأهل
إلى المونديال وإلى أربع بطوالت أخرى
للفيفا خالل عامي  2016و .2017يدل
هذا إلى أن كرة القدم اإليرانية تقع في
موقع متقدم
حسن رمضان
وضـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ــرع ـ ــة كـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم فــي
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ف ــي
مجموعة وصفها الكثيرون باألقوى.
س ـي ـكــون إلـ ــى ج ــان ــب ك ــل م ــن ا ّمل ـغــرب
والـبــرتـغــال ،مــع أح ــد أب ــرز املــرشـحــن
ل ـل ـفــوز ب ــال ـك ــأس ،أي إس ـبــان ـيــا .على
ال ــورق تـبــدو املجموعة صعبة على

ّ
اإلي ــرانـ ـي ــن ،إال أن إيـ ـم ــان املـنـتـخــب
بقدراته وبمواهبه املتنشرة ـ نسبيًا
ّ
ـ ـ ف ــي أوروبـ ـ ــا ق ــد ي ــول ــد ح ــاف ـزًا يصل
بهم إلــى ال ــدور الثاني ،محدثًا بذلك
«م ـف ــاج ــأة» ،قــد تتمثل ب ــإخ ــراج أحــد
ق ـط ـب ــي ش ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة اإلي ـب ـي ــري ــة،
إسبانيا والـبــرتـغــال .يـقــول كــارلــوس
كيروش مـ ّ
ـدرب املنتخب اإليــرانــي إن
ّ
الـهــدف «يكمن ببلوغ ال ــدور املقبل».
يؤمن الرجل بحظوظه ،على رغم أنه
ّ
يعرف الترشيحات« :الجميع يؤكد
أننا موجودون في أصعب مجموعة،
ووضـعـتـنــا مــع اث ـنــن مــن املــرشـحــن
ل ـل ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب» .امل ـه ـم ــة األصـ ـع ــب،
بــال ـن ـس ـبــة ل ـك ـي ــروش ،ه ــي املــواص ـلــة
«على الوتيرة نفسها» واألداء نفسه
الـ ــذي قـ ـ ّـدم ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـســاب ـقــة...
«لـ ـي ــس ف ـق ــط ض ـم ــن املـ ــونـ ــديـ ــال ،بــل
ً
وص ـ ــوال إل ــى ب ـطــولــة آس ـيــا املـقـبـلــة».
ّ
ك ــام امل ـ ــدرب يـضــع ت ـص ــورًا واضـحــا
ّ
ّ
العقلية التي يتمتع بها املنتخب
عن
اإليـ ــرانـ ــي :ال ـن ـظــر إل ــى األ ّمـ ـ ــام ،أي أن
يـصــل إل ــى أبـعــد مــن الـتــوقـعــات التي
ّ
ي ـض ـع ـهــا امل ـح ـل ــل ــون والـ ـ ـن ـ ــاس .وم ــن
يذكر مباراة اإليرانيني في املونديال
ال ـســابــق ،وك ـيــف ُحـ ِـس ـمــت بـتـســديــدة
حــاسـمــة مــن لـيــونـيــل مـيـســي ،يعرف
جيدًا معنى «العزيمة» اإليرانية.
ف ـ ـن ـ ـيـ ــا ،وهـ ـ ـ ــو الـ ـ ـش ـ ــق األهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ي ـم ـلــك

ّ
اإليرانيون خط دفــاع صلبًا .لم يتلق
املنتخب خــال التصفيات اآلسيوية
ّ
املــؤه ـلــة لـلـمــونــديــال ال ــروس ــي ســوى
ُ
ه ــدف ــن ،س ـ ِـج ــا ف ــي املـ ـب ــاراة م ــا قبل
األخيرة أمام املنتخب السوري .دليل
قوة ّ
واضح على ّ
الدفاع الذي يمتلكه
املـ ـ ـ ّ
ـدرب ك ـي ــروش وال ـت ـنــاغــم الــواضــح
بـ ــن العـ ـبـ ـي ــه .ولـ ـي ــس الـ ــدفـ ــاع نـقـطــة
الـ ـق ــوة ال ــوحـ ـي ــدة ،إذ ت ـضــم تـشـكـيـلــة
املدرب البرتغالي عددًا من املحترفني
اإليرانيني في أوروبا ،خصوصًا ضمن
كل من روسيا واليونان .ثالثة العبني
ينشطون في ّ
الدوري اليوناني (وهو
دوري من املستوى الثاني أوروبيًا).
املدافع إحسان حج صافي ،واملهاجم
كريم أنصاريفارد من أوليمبياكوس،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم» م ـس ـعــود
شجاعي الذي يلعب مع «آيك أثينا».
ل ـلــدوري الــروســي «الشقيق» ّ
حصته
أيـضــا مــن اإليــرانـيــن .أبــرزهــم ســردار
أزم ـ ـ ــون م ـه ــاج ــم روس ـ ـتـ ــوف ال ـســابــق
ونجم روبــن ك ــازان الـحــالــي ،واملــدافــع
م ـيــاد م ـح ـمــدي الـظـهـيــر األي ـس ــر في
ن ـ ــادي «غ ـ ــرون ـ ــزي» الـ ــروسـ ــي .نـجــوم
إيرانيون آخرون يحترفون اللعب في
«األراضـ ـ ــي املـنـخـفـضــة» ف ــي هــولـنــدا،
وه ــم املـهــاجــم رض ــا نـجــم هيرنيفني،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــي رض ـ ـ ـ ــا بـ ـخ ــاش
الع ــب أل ـك ـم ــار .وهـ ــذا الـ ـس ــرد ،مـقــدمــة
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ل ـلــواقــع .مـحـتــرفــو املـنـتـخــب اإليــرانــي
م ـن ـس ـج ـمــون ك ـم ــا ل ــو أن ـه ــم يـلـعـبــون
ـت ط ــوي ــل،
ف ــي ف ــري ــق واحـ ـ ــد م ـن ــذ وقـ ـ ـ ٍ
وي ـع ـت ـبــرون م ــن األح ـج ــار األســاسـيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـع ـ ـ ّـول ع ـل ـي ـه ــا ك ـ ـي ـ ــروش فــي
املــونــديــال ،خـصــوصــا بـعــد تقديمهم
ً
أداء مبهرًا في مرحلة التصفيات .على
ّ
سـبـيــل املـ ـث ــال ،ســجــل س ـ ــردار أزم ــون
 22هــدفــا حتى اآلن خــال  30مـبــاراة
خاضها مع املنتخب اإليــرانــي ّ
األول.
وع ـل ــى ع ـكــس م ــا يـعـتـقــد ال ـك ـث ـيــرون،
ي ـع ـت ـمــد امل ـن ـت ـخــب اإليـ ــرانـ ــي أس ـل ــوب
لـعــب هـجــومـيــا .وع ـلــى رغ ــم تسجيل
اإلي ــرانـ ـي ــن ع ـش ــرة أهـ ـ ــداف ف ــي عشر
مـبــاريــات خــاضــوهــا فــي التصفيات،
إال أنـ ـه ــم م ـن ـت ـخــب ي ـع ـت ـمــد أس ـل ــوب
«الضغط العالي» لعدم تــرك الخصم
مــرتــاحــا فــي منطقته ،مطمئنني إلــى
أن صالبة ّ
الدفاع التي ال غبار عليها
تساعد في تأمني الخطوط الخلفية.
وم ــن تــابــع املـ ـب ــاراة م ــا ق ـبــل األخ ـيــرة
ضمن التصفيات اآلسـيــويــة املؤهلة
لكأس العالم أمــام ســوريــا ،سيالحظ
ّ
الهجومية اإليــرانـيــة ،حيث
الشراسة
بدأ الضغط العالي مع بداية اللقاء من
قبل اإليــرانـيــن .وهــذه روح قتالية ال
ّ
يمكن رؤيتها إال من فريق أو منتخب
يـ ـح ــاول ال ـت ــأه ــل ع ـب ــر هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة،
فكيف إذا ك ــان ه ــذا األداء يـخــرج من

ّ
«كتيبة» تأهلت إلــى روسيا من دون
الحاجة للعب املبارتني األخيرتني.
شـ ـغ ــف اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
تــوض ـحــه هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ،إض ــاف ــة إلــى
شـغــف الـجـمـهــور اإلي ــران ــي نـفـســه في
ال ـل ـع ـبــة .وأفـ ـض ــل طــري ـقــة ل ـش ــرح هــذا
الشغف ،هو النظر إلى ملعب «أزادي»
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ي ـم ـت ـلــئ ع ــن آخـ ـ ــره فــي
ّ
م ــوع ــد امل ـ ـبـ ــاراة والـ ـ ــذي يــت ـســع ألكـثــر
ّ
مــن  100أل ــف مـتـفــرج .اإليــرانــيــون هم
ثاني املتأهلني إلــى كــأس العالم بعد
الـ ـب ــرازي ــل ،م ـت ـص ـ ّـدري ــن مـجـمــوعـتـهــم
ب ـف ــارق  7ن ـقــاط ع ــن أقـ ــرب املــاحـقــن،
وه ـ ــو امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـنــوبــي،
ال ــذي ي ـخــوض الـتـصـفـيــات بتشكيلة
من الالعبني املحترفني في الدوريات
ّ
األوروبية الكبرى .أكثر من ذلك :تحتل
إيران اليوم املركز الـ 32في التصنيف
الـعــاملــي للمنتخبات (فـيـفــا) ،أي أنها
ّ
تتصدر التصنيف اآلسـيــوي وتتقدم
ع ـل ــى دول ع ــري ـق ــة ،إلـ ــى كـ ــوريـ ــا ،هــي
الـيــابــان والـسـعــوديــة .وإذا سمعت أن
خمس من بطوالت
بلدًا ما تأهل إلــى
ٍ
«ال ـف ـي ـف ــا» ل ـل ــرج ــال ف ــي ع ــام ــي 2016
و ،2017فـمــن الـبــديـهــي أن يخطر في
بــالــك أنـهــا ال ـبــرازيــل أو أملــانـيــا أو أي
دول ـ ــة أخ ـ ــرى مـ ــن كـ ـب ــار امل ـن ـت ـخ ـبــات.
لكن في الحقيقة هــذا اإلنـجــاز الفريد
وامل ــذه ــل تـحـقــق ع ـلــى ي ــد إي ـ ــران بعد

نجاحها في التأهل إلى كأس العالم،
إض ــاف ــة إلـ ــى كـ ــأس ال ـع ــال ــم ت ـح ــت 17
س ـنــة ،وك ــأس ال ـعــالــم تـحــت  20سـنــة،
وكــأس العالم لكرة ال ـصــاالت ،وكــأس
العالم للكرة الشاطئية .وربما ،لو كان
للنساء أن يلعنب كرة القدم اإليرانيات
بـ ـحـ ـس ــب شـ ـ ـ ـ ــروط «ف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ل ــوص ـل ــن
وحققن اإلنجازات .والنقطة األخيرة،
مدخل هــام ،للحديث عــن التجاذبات
داخل املجتمع اإليراني ،في ما يتعلق
بالشق «الثقافي» من اللعبة.
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،أك ـ ـمـ ــل املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلي ـ ــران ـ ــي
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ـ ــه مل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روسـ ـ ـي ـ ــا،
بـمـبــارتــن ودي ـتــن ،وك ــان الخصمان
ّ
عــرب ـيــن :تــونــس وال ـج ــزائ ــر .اتـجـهــت
إي ـ ــران إل ــى تــونــس ملــواج ـهــة صــاحــب
األرض ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ت ـح ـض ـي ــري ــة
لـلـمــونــديــال .املــواج ـهــة ال ـ ّ
ـودي ــة كانت
ضرورية للفريقني لقياس الجاهزية،
وانتهى اللقاء ما بني الطرفني بفوز
«ن ـ ـسـ ــور ق ـ ــرط ـ ــاج» ب ـ ـهـ ــدف جـ ـ ــاء مــن
طــريــق ال ـخ ـطــأ م ــن ال ــدف ــاع اإلي ــران ــي.
فـ ــوز ف ــاج ــأ ف ـيــه امل ـن ـت ـخــب الـتــونـســي
اإلي ــران ـي ــن بــأدائ ـهــم الـجـيــد وطــريـقــة
ال ـل ـعــب ال ـج ـم ـي ـلــة ،خ ـصــوصــا عـنــدمــا
ت ـص ــل الـ ـك ــرة إلـ ــى ك ــل م ــن امل ـســاك ـنــي
(سـيـغـيــب عــن املــونــديــال) وال ـخ ــزري.
فنيًا ،بدا واضحًا أن تونس أكثر قوة.
لكن العزيمة اإليرانية التي ّ
ميزته في

التصفيات ،ظهرت أيضًا على العبيه
أث ـن ــاء املـ ـب ــاراة .وع ـلــى اإلي ــران ـي ــن أن
يـتـصــالـحــوا مــع ال ـف ـكــرة« :الـغــريـنـتــا»
هي نقطة قوتهم األبرز.
الوصول إلى كأس العالم ليس باألمر
الجديد بالنسبة للمنتخب اإليراني،
فـ ــال ـ ـتـ ــأهـ ــل األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ه ـ ـ ــو الـ ـخ ــام ــس
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـ ّـدولـ ــة ال ـف ــارس ـ ّـي ــة (م ــرة
واح ــدة فقط قبل الـثــورة اإلسالمية).
قدم وساق .األرقام
و«الغرينتا» على ٍ
دائ ـم ــا إل ــى جــان ـب ـهــم :م ــن  18م ـب ــاراة

أبرز الدوريات األوروبية
التي يحترف فيها إيرانيون
هي اليوناني والروسي
والهولندي
خـ ــاض ـ ـهـ ــا املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فــي
الـتـصـفـيــات ،لــم يخسر فــي أي منها.
الـ ـ ـ ـ ّـروح ال ـق ـت ــال ـ ّـي ــة ع ــال ـي ــة .أن ــدران ـي ــك
تيموريان ،هو القائد ّ
األول للمنتخب
اإليــرانــي ،صــاحــب ال ــ 32عــامــا يتحدر
م ــن أصـ ــول أرم ـي ـن ـ ّـي ــة ،وي ـت ـش ــارك مع
زمـ ــائـ ــه «الـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد» .ال ـ ـ ـ ــروح ال ـت ــي
تـجـمــع اإليــران ـيــن قــويــة ،وع ـلــى رغــم
«القرعة السيئة» ،اإليرانيون يؤمنون
بحظوظهم في موسكو.

حادثة مسعود شجاعي وإحسان حجي

ِسجال إيراني حول التطبيع
حسن عطية

ً
إنفانتينو «متسلال»
في طهران
في زيارته األخيرة إلى طهران ،دعا رئيس
االتحاد العاملي لكرة القدم ،جياني إنفانتينو
إلى «فصل السياسة عن كرة القدم ،خصوصًا
في ما يتعلق بمسألة املباريات بني األندية
السعودية واإليرانية ضمن مسابقة دوري
أبطال آسيا» .كان اللقاء بني روحاني
وإنفانتينو ديبلوماسيًا ،لكنه لم يخلو من
«سخونة» ،إذ تناول اللقاء أيضًا الحديث عن
ّ
إمكانية انضمام النساء اإليرانيات للشبان
ّ
في املدرجات ملشاهدة الدوري املحلي أو
منتخب بالدهم .والنقطة «الساخنة» كان
املخرج اإليراني جعفر بناهي قد تناولها في
فيلمه الشهير «أوفسايد»ّ .
مر اللقاء ،كالتسلل،
خفيفًا وعابرًا .ال جديد على املدرجات ،سوى
التحضيرات .بعد اللقاء ،قال إنفانتينو إنه
«تلقى وعودًا بالسماح للنساء في إيران
بالدخول إلى مالعب كرة القدم قريبًا» .أبلغه
الرئيس اإليراني «أن مثل هذه األمور تحتاج
لبعض الوقت في دول مثل إيران» .والحق أن
إنفاتينو ،ال يعرف إيران ،أو التوازنات في
إيران .وغالبًا لو كان األمر عائدًا لروحاني
املباريات.
وحده ،لربما دخلت النساء وشاهدن ّ
بالنسبة للفيفا ،األمر ال يحتاج إلى النقاش.
املسألة بديهية .لكن «التوازن الجندري»
على املدرجات ،في مباريات برسيبوليس
واستقالل والفرق األخرى ،يحتاج في إيران،
إلى «توازنات» سياسية!

ُّ
ّ
الدولي لكرة القدم «فيفا»
تنص قوانني االتحاد
عـلــى ع ــدم الـتــدخــل الـسـيــاســي فــي ك ــرة ال ـقــدم،
ول ـك ــن ع ـنــدمــا تــرت ـبــط األم ـ ــور ب ـ ـ «إس ــرائ ـي ــل»،
تصير كرياضي ،يعرف جيدًا ما الــذي تعنيه
«إس ــرائ ـي ــل» ،كــدولــة اح ـتــال بــالــدرجــة األول ــى،
ودولــة فصل عنصري ،مجبرًا على الخسارة،
أو فــي «أض ـعــف اإليـ ـم ــان» ،الـبـحــث عــن تقرير
طبي لتهرب من املواجهة واالعتراف باالحتالل.
وكأن الفيفا يفرض عليك االعتراف باالحتالل
شئت أم أبيت .ويشكل اللعب ضد أي منافس له
عالقة بدولة االحتالل اختراقًا للخطوط الحمراء
بالنسبة للعديد من الدول ،كيف إذا كنت إيرانيًا
ّ
وبلدك هو الند األول إلسرائيل؟
ٌ
تخبط ريــاضــي وص ــراع سياسي فــي الــداخــل
اإلي ــران ــي ح ــول ه ــذه الـقـضـيــة ،ج ــاء بـعــد عــودة
كابنت منتخب إيران مسعود شجاعي وزميله
إحسان حجي إلى صفوف املنتخب .الالعبان
ً
كــانــا قــد خــاضــا م ـبــاراة أم ــام فــريــق مكابي تل
أبـيــب اإلســرائـيـلــي فــي آب /أغسطس مــن العام
املــاضــي ضـمــن مـنــافـســات تـصـفـيــات ال ــدوري
غضب في الشارع الرياضي
األوروبــي .موجة
ٍ
ّ
َّ
انصبت على الالعبي إذ يشكل األمر
اإليراني
اع ـتــرافــا بــإســرائ ـيــل .بـحـيــث أع ـلــن نــائــب وزيــر
الــريــاضــة مـحـمــد رض ــا داف ــارزان ــي حينها أن
ّ
الالعبي قد يتم منعهما من اللعب مدى الحياة.
لـكــن املـ ــدرب ك ــارل ــوس ك ـيــروش الـبــرتـغــالــي ردّ
شكل غير مباشر
على املسؤول اإليــرانــي في
َّ ٍ
إذ أبقى الباب مفتوحًا أمامهما للعب في الوقت
الــذي كان املنتخب اإليراني يخوض تصفيات
كأس العالم.
فــي املقابل ،رفــض الالعبان فــي أواخ ــر يوليو/
ذهاب الدور التمهيدي
تموز املاضي اللعب في
ّ
ال ـثــالــث عـلــى أرض مــاكــابــي إل أنـهـمــا شــاركــا
فــي م ـب ــاراة اإليـ ــاب فــي ال ـيــونــان ،مــع فريقهما
بــانـيــانــوس .وحـ ــازا عـلــى ال ـغــزل واإلش ـ ــادة من

وزارة الخارجية اإلسرائيلية ،التي تفعل ذلك
على نـحـ ٍـو رخـيــص دائ ـمــا ،فكتبت بالفارسية
عبر تويتر أنهما «خرقا أمـرًا محرمًا» .بعدها
ً
خ ــرج شـجــاعــي ( 33س ـنــة) عــن صـمـتــه قــائــا
إنه لم يكن ينوي اإلساءة إلى بالده ،وكتب في
حسابه على إنستغرام «وطـنــي كــان وسيظل
دائـمــا أولــويـتــي» .وأض ــاف« :لـقــد حــاولــت دائمًا
ممثل
أن أقــدم أفضل مــا لــدي لكي أكــون خير ّ ٍ
إليــران» .وقال شجاعي قبل لقاء تونس الودي
الذي خسرته إيران الجمعة ،بأنه سعيد بوجوده
ضمن تشكيلة املنتخب.
ْ
غير أن استبعاد الالعبي أثــار موجة احتجاج
ٍعـلــى شـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن ِقـبل
االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) ،فخرجت
وكالة األنباء اإليرانية «إيسنا» لتقول إن االتحاد
َّ
رسالة إلى فيفا في 13
اإليراني للعبة نفى في
ٍ
آب املاضي فرض عقوبات على الالعبني .عاد
املوضوع إلى الواجهة في األسابيع املاضية بعد
أن ّ
تعمد املـصــارع اإليــرانــي علي رضــا كريمي
مشياني خـســارة م ـبــاراة دولـيــة ضمن بطولة
العالم للمصارعة في بولندا ليتجنب مواجهة
جولة الحقة .مما دفع
مصارع إسرائيلي في
ٍ
اتـحــاد املصارعة اإليــرانــي الشهر املــاضــي إلى
االسـتـقــالــة بـعــد ش ـعــوره بــاالم ـت ـعــاض ،إذ قــال
إن «ال ـش ـبــان اإليــران ـيــن يـجـبــرون عـلــى الـكــذب
والسلطات تتركهم ليدفعوا ثمن سياساتها».
حامل امليدالية األوملبية الذهبية رســول خــادم
قال قبل استقالته« :إجبار رياضي على قبول
الـهــزيـمــة أو تمضية ليلة بكاملها يبحث عن
تقرير طبي ليس أمـرًا صحيحًا» .وهــذا يعني،
أن املوضوع في إيران ،هو موضع ِسجال .إيران
ال تـعـتــرف عـلـنــا بـمـنــع العـبـيـهــا مــن املـشــاركــة
في مباريات ضد إسرائيليني ،لوجود قوانني
دولية حازمة تحظر التدخالت السياسية في
الرياضة .ولكن ،في الــواقــع ،ال يوجد «تطبيع»
رياضي بني إيران وإسرائيل.

