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ليست «برازيل أوروبا»

سانتوس ال يرشح نفسه
رش ــح م ــدرب املنتخب الـبــرتـغــالــي فــرنــانــدو ســانـتــوس ( 63عــامــا) فــي وق ــت سابق
منتخبات البرازيل ،أملانيا ،إسبانيا ،األرجنتني وفرنسا للفوز بلقب كــأس العالم.
ً
الالفت أن سانتوس استثنى منتخبه من الترشيح ،قائال« :أنا أقول هذا بسبب قوتهم
الكبيرة واملستوى االستثنائي لهذه الفرق ،باإلضافة إلى خبرتهم الكبيرة في املحافل
الكبرى ونجاحاتهم» .وتظهر التصريحات التي نقلها املوقع الرسمي لالتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» أن املنتخب البرتغالي يقبل بأفضلية الفرق األخرى في الترشح،
ولكن هذا لن يعني أنه بال طموح ،فهدف كل منتخب في كأس العالم الوصول إلى
أبعد مكان ممكن ،ولكنها قد تكون خطوة من املدرب إلزالة الضغوطات عن العبيه،
فهو يعترف بأن منتخبه متواضع في اإلمكانات.

البرتغال هي البرتغال

هذا العام إلى روسيا من أجل خوض
تسافر البرتغال ً
المونديال منتشية بتتويجه األول في تاريخها في
بطولة أمم أوروبا  2016على حساب المستضيفة
فرنسا .المونديال األخير في المستعمرة البرتغالية
ـ سابقًا ـ البرازيل عام  2014حمل في طياته األخبار
المؤلمة للمنتخب األوروبي ،بعد الخروج من دور
المجموعات وحلوله في المركز الثالث ،بعد مونديالي
ألمانيا والواليات المتحدة تواليًا .ستلعب البرتغال هذا
الصيف في المجموعة الثانية إلى جانبها كل من
إسبانيا ،إيران والمغرب .واآلمال كبيرة على «الدون» لكي
ّ
يقدم موسمًا وداعيًا الئقًا
حسن عطية
ما بني جنوب غرب أوروبــا وجنوب
القارة األميركية تاريخ طويل يجمع
البلدين الـلــذيــن يتقاسمان تاريخًا
مــن ال ـعــداوة والـحــب فــي مــا بينهما.
الـتـسـمـيــة «ب ــرازي ــل أوروب ـ ـ ــا» ج ــاءت
عفوًا وال عالقة لشكل لعب املنتخبني
بــذلــك ،لـكــن الـسـبــب خـلــق ذل ــك ،وهــو
ّ
الــل ـغــة املـشـتــركــة واالس ـت ـع ـمــار ال ــذي
عــاشـتــه ب ــاد «ال ــن وال ـق ـهــوة» تحت
الحكم البرتغالي في منتصف القرن
ال ـســادس عـشــر حـتــى الـتــاســع عشر.
في الوقت عينه ،البرازيل هي الدولة
الوحيدة في قــارة أميركا الجنوبية
التي تتكلم اللغة البرتغالية ،بينما
باقي الدول تتكلم اإلسبانية ،بعدما
كانت محتلة من قبل إسبانيا .وفي
مجموعة البرتغال تضم فرقًا من األفضل في قاراتها

م ـس ـت ـع ـمــرة أخ ـ ــرى م ــن مـسـتـعـمــرات
البرتغال ظهر شــاب اسمه أوزيبيو
دا س ـي ـل ـفــا ف ـي ــري ــرا ف ــي امل ــوزم ـب ـي ــق.
ذهــب إلــى بنفيكا ليصبح بعد ذلك
ف ــي مــونــديــال إنـكـلـتــرا  1966ه ــداف
البطولة ب ــ 9أه ــداف ،وأفـضــل هــداف
بــرت ـغــالــي ف ــي ت ــاري ــخ كـ ــأس ال ـعــالــم.
صـنــع تــاري ـخــا مــن رح ــم االسـتـعـمــار
ّ
وضده.
وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال،
ف ــال ـح ــاض ــر س ـي ـك ــون ه ـ ــذا ال ـص ـيــف.
امل ـن ـت ـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ل ــن ي ـك ــون في
ن ــزه ــة ،ألن م ـج ـمــوع ـتــه ت ـض ــم فــرقــا
ّ
م ــن األف ـض ــل ف ــي ق ــارات ـه ــا .ل ــم يـتـلــق
ـدف فــي
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب امل ـ ـغـ ــربـ ــي أي ه ـ ـ ـ ـ ٍ
تصفيات كــأس العالم ،بينما سجل
 11هــدفــا ،وه ــذا خير دلـيــل على أنه
يملك دفاعًا متماسكًا جدًا .املنتخب
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أكاديمية «سبورتينغ» التاريخية
تخرج من سبورتينغ لشبونة اثنان من أفضل الالعبني في تاريخ البرتغال ،هما
كريستيانو رونالدو ولويس فيغو ،اللذان حصل كالهما على لقب أفضل العب في
العالم وبطولة دوري أبطال أوروبا ،باإلضافة إلى عدد من بطوالت الدوري والكأس.
أكاديمية سبورتينغ لشبونة لها الفضل األكـبــر على منتخب البرتغال ،إذ يوجد
 10من أبنائها من أصــل  14العبًا لعبوا في النهائي في مدرستها ،هــم :رونــالــدو،
ناني ،ويليام كارفاليو ،ريو باتريسيو ،سيدريك سواريس ،جواو موتينيو ،ريكاردو
كــواريــزمــا ،جــواو مــاريــو ،جوزيه فونتي وأدري ــان سيلفا .ويظهر نــادي سبورتينغ
لشبونة على أنــه مهتم بالعمل على جوانب أخالقية إضافة إلــى الرياضة .إنهم ال
َّ َ ً
َ
تعاملت بطريقة
رت كرة بطريقة خاطئة ،لكنهم سيغضبون لو
يغضبون أبدًا إذا مر
غير محترمة مع أي شخص .يقول داير الذي لعب لسبورتينغ لشبونة ملدة ثماني
سنوات قبل انتقاله إلى توتنهام هوتسبير اإلنكليزي إن «الجو أخالقي جدًا هناك».
ّ
أما ميغيل ميراندا ،منسق شؤون حراس املرمى في األكاديمية ،فيذكر بنهج املدرسة
التكتيكي« :كريستيانو ،فيغو ،ناني وكواريزما ،نحن دائمًا متخصصون في مركز
الجناح هنا .املــديــرون الفنيون يطلبون من العبي خط الوسط ملس الكرة أقــل قدر
ممكن ثم تمريرها على أطراف امللعب للجناحني».

بعيدًا عن تاريخ البرتغال فالحاضر لن يكون نزهة

اإلي ــران ــي ل ــم يـخـســر أي مـ ـب ــاراة في
الـتـصـفـيــات ،وه ــو الـفــريــق اآلسـيــوي
الــوح ـيــد الـ ــذي ّت ــأه ــل دون خ ـس ــارة،
ف ـي ـم ــا لـ ــم يـ ـتـ ـل ــق سـ ـ ــوى ه ــدف ــن فــي
مـ ـب ــاراة س ــوري ــا األخـ ـي ــرة ،وه ــو أول
املتأهلني من آسيا ،إضافة إلــى ذلك
ف ــإن م ـس ـتــواه يـعــد األك ـث ــر ثـبــاتــا من
بني منتخبات القارة .وبعيدًا عن أي

مفاجآت فإن إسبانيا ستتفوق على
الجميع نظرًا إلى قيمتها كمنظومة
ج ـم ــاع ـي ــة وف ـ ــردي ـ ــة .أم ـ ــا ال ـب ــرت ـغ ــال،
فكأس العالم ليس الــ«يــورو» .ورغم
التتويج بالبطولة األوروبـيــة إال أن
الـبــرتـغــال لــن تـعـبــر بـسـهــولــة لـلــدور
الثاني في حال حدوث ذلك .املنتخب
البرتغالي فــي آخــر بطولتني لكأس

العالم لم يكن جيدًا وخصوصًا في
املونديال األخير .املباراة األولــى في
امل ـج ـمــوعــة لـلـبــرتـغــال س ـت ـكــون أم ــام
إسبانيا ،وبالتالي فهي املباراة التي
ستحدد حظوظ املنتخب البرتغالي
وإلى أين سيذهب في البطولة .وفي
حــال الـخـســارة ،سيضعه ذلــك تحت
ضغط كبير .على الورق ،الحظوظ قد

ّ
تصب في مصلحة إسبانيا بالدرجة
األول ــى ،ومــن بعدها الـبــرتـغــال .لكن
ذلك ال ينفي عدم حدوث مفاجآت.
تــأهــل املنتخب الـبــرتـغــالــي املصنف
الرابع عامليًا بحسب «الفيفا» بفارق
األهداف أمام سويسرا في مجموعة
ُ
كانت تـ َـعـ ّـد سهلة على الــورق ضمت
امل ـج ــر ،ج ــزر الـ ـف ــارو ،التـفـيــا أنـ ــدورا.
حـقــق املنتخب  27نقطة مــن ثالثني
ً
مسجال  32هدفًا ،وقــدم ً
أداء
متاحة،
تكتيكيًا عاليًا يمزج مــا بــن الدفاع
وال ـه ـجــوم ،ب ـق ـيــادة مـ ّـدربــه فــرنــانــدو
ســان ـتــوس ،ول ــم يـتـلــق س ــوى أربـعــة
أهداف فقط .تكتيكيًا ،يلعب املنتخب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي م ـت ـح ـف ـظــا فـ ــي ال ـش ــوط
األول ،لكنه يرفع من نسقه الهجومي
في آخر نصف ساعة .معظم أهدافه
ت ــأت ــي ف ــي هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت .ويـعـتـمــد
امل ـن ـت ـخ ــب عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــرديـ ــات ك ـث ـي ـرًا،
وعـلــى الـتـســديــد مــن خ ــارج املنطقة،
خصوصًا في ظل وجود كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو .أض ــف إل ــى ذل ــك مـحــاولــة
استغالل الكرات الثابتة والركنيات،
ن ـظ ـرًا لـلـبـنـيــة الـجـســديــة لـلـمــدافـعــن
بيبي ،فونتي ،برونو ألفيس .يفضل
املنتخب البرتغالي االحتفاظ بالكرة
واإلكـ ـ ـث ـ ــار م ــن الـ ـتـ ـم ــري ــرات ،رغ ـ ــم أن
الحلول في وسط امليدان قد ال تكون
كافية لفعل ذلك ،لكن نسبة تمريراته
الصحيحة لـلـمـبــاراة يـبـلــغ معدلها
.%83
خاض املنتخب البرتغالي مباراتني
ّ
وديتني في شهر آذار/مارس املاضي
أمام منتخب مصر وهولندا .فاز في
املـبــاراة األولــى ( ،)1-2لكن الخسارة
ف ــي املـ ـب ــاراة الـثــانـيــة ( )0-3وضـعــت
العديد من عالمات االستفهام .ظهر
ً
املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ف ـج ــأة مـهـتـزًا.
تـتـعــدد األس ـبــاب والنتيجة واح ــدة.
وقبل الغوص في تفاصيل هذا األمر
يجب أن نستمع إلــى اعـتــراف مدرب
البرتغال قبل املـبــاراتــن« :باملقارنة
ب ـب ـطــولــة أوروب ـ ـ ــا  2016أص ـب ــح من
الصعب تحديد التشكيلة النهائية
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ن ـه ــائ ـي ــات م ــون ــدي ــال
روس ـي ــا» .إذًا ،امل ـعــانــاة واض ـحــة في
الــداخــل الـبــرتـغــالــي تــراجــع مستوى

نسبة تمريرات وسط
البرتغال الصحيحة
تبلغ %83
حقق المنتخب
من ثالثين
 27نقطة ً
متاحة مسجال
 32هدفًا
العبني بارزين وظهور تأثير التقدم
فــي الـســن على الــدفــاع .مــا ّ
تغير في
الـتـشـكـيـلــة ه ــو أن رون ــال ــدو ل ــم يعد
قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ال ـع ـط ــاء ك ـمــا ك ـ ــان ،ألنــه
يحمل على كتفيه ريال مدريد أيضًا،
خصوصًا فــي ظــل بلوغه ســن ال ــ،33
أما برونو ألفيس ،فهو في سن الـ،36
بيبي  35عــامــا ،ري ـك ــاردو كــواريــزمــا
 34ع ـ ــام ـ ــا .وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن «ش ـ ـيـ ــوخ»
ً
املنتخب ،فإن شبابه تراجعوا فجأة.
أب ــرزه ــم ري ـنــاتــو ســانـشـيــز الـ ــذي لم
يـشــارك إال مــرات مـعــدودة مــع بايرن
ميونيخ ويقضي هذا املوسم معارًا
إل ـ ــى سـ ــوانـ ــزي س ـي ـتــي ح ـي ــث أثـ ــرت
اإلص ــاب ــات عليه لـيـتــراجــع مـسـتــواه.
ً
وأصـ ـب ــح ج ـ ــواو م ــاري ــو ظـ ــا لــاعــب
ال ــذي ش ــارك فــي فرنسا قبل عامني،
وخـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد إع ـ ــارت ـ ــه ل ــوس ــت
هــام يونايتد بعدما فقد مكانه في
إنترناسيونالي ،فيما قضى رفايل
غ ـيــريــرو الـظـهـيــر األي ـس ــر لـبــروسـيــا
دورت ـم ــون ــد مـعـظــم امل ــوس ــم مـصــابــا،
أم ــا أن ــدري ــه غــوم ـيــز الـ ــذي ل ــم يثبت
نفسه فــي بــرشـلــونــة ،فلم يكن جيدًا
فــي ال ــ«يــورو» األخـيــر ،وال يـبــدو أنه
يـصـ ّـب فــي نـقــاط ق ــوة املـنـتـخــب .لكن
ال ـح ـلــول ق ــد ت ـتــوافــر ف ــي ظ ــل وج ــود
ويـلـيــام كــارفــالــو ( 26عــامــا) إضــافــة
إلى الحلول التي يوفرها احتياطيًا

مــونــاكــو والـسـيـتــي ج ــواو موتينيو
وبــرنــاردو سيلفا« .الــدون» رونالدو
وحــده يقدم بداية سنة  2018جيدة
بعدما شهدت بداية املوسم الحالي
تــراج ـعــا ف ــي م ـس ـتــواه ،إذ وص ــل مع
فــري ـقــه إلـ ــى ن ـهــائــي دوري األب ـط ــال
ً
ورفـ ــع م ــن سـجـلــه الـتـهــديـفــي ف ـجــأة،
ولكن ال يمكنه وحده قيادة منتخب
«متهالك».
«برازيل أوروبا» مصطلح فضفاض
ً
قليال .لقد واجه املنتخب البرتغالي
امل ـن ـت ـخــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي  19مـ ـ ــرة ،ف ــاز
ف ــي أرب ـع ــة مـنـهــا وت ـع ــادل ف ــي ثــاثــة
وخسر في  ،12وال يمكن املقارنة بني
البرازيل والبرتغال ،فلم يكن أسلوب
ّ
الــل ـعــب مـتـشــابـهــا .أف ـضــل م ــا قدمته
الـبــرتـغــال فــي كــأس الـعــالــم كــان أيــام
أوزيبيو ،أما املنتخب البرازيلي فهو
األكثر تتويجًا بخمسة ألقاب ،ومن
بيليه إلــى رونــالــدو فنيمار منتخب
«السيليساو» بقي تلك َّ
الرحم الكروية
التي تنجب العبني مميزين وبارزين
في الكرة األوروبية .ومما ال شك فيه،
أن البرازيل تملك على األقل مجموعة
من أفضل العبي كرة قدم في العالم
ح ــال ـي ــا .أمـ ــا ال ـب ــرت ـغ ــال ،ف ـق ــد تــدخــل
ف ــي م ــرح ـل ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة ،وخ ـصــوصــا
ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــزال ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ـم ــاء
بـ ـع ــد مـ ــونـ ــديـ ــال روسـ ـ ـي ـ ــا .بـطـبـيـعــة
الحال أيضًا ،ال مجال للمقارنة بني
مـجـمــوعــة الـبــرتـغــال فــي التصفيات
واملنتخبات التي تواجهها البرازيل
فــي تصفيات أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،إذ
تـ ــواجـ ــه األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي واألرجـ ـنـ ـت ــن
وبيرو وتشيلي ،الالفت أن البرازيل
لم تخسر سوى مرة واحدة فقط في
مشوارها نحو روسيا.
يبحث منتخب البرتغال في روسيا
عن لقبه العاملي األول ،لكن الطريق
ال يبدو معبدًا للوصول إلى مبتغاه.
األم ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـلـ ـه ــا كـ ـم ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـي ــرة مـعـقــودة عـلــى اب ــن مــاديــرا،
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،فـهــل تنجح
البرتغال في فعل ما فشل فيه لويس
فيغو ،وروي كوستا ،وأوزيبيو على
ّ
مر األعوام؟

