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ـرة أفريقيا أرض «األلماس األسود»
معقال لالتجار بالبشر في أفريقيا،
الجوع وباتوا يبحثون عن أي وسيلة حيث ال مأوى وال مأكل وال مصير
ً
حيث «الخيرات» كثيرة بالنسبة إلى
لملء أمعائهم الخاوية .إال أن الحكاية في النهاية إال بين َيدي الشرطة
وكالء العبين باعوا ضمائرهم من أجل ال تنتهي هنا ،إذ ثمة من الفتيان من والعودة القاسية إلى الوطن
حفنة من األموال الصطياد فتيان
يسلك طريقه بعد معاناة نحو هذا
واألهل .هنا القصص محزنة والمأساة
يافعين موهوبين ،تحديدًا في
الفريق أو ذاك ،لكن كثيرين تضيع
ال تكسر أحالم الفتى وحده ،بل تصيب
القرى الفقيرة التي تعب أهلها من أحالمهم في شوارع أوروبا الباردة
آمال األهل في الصميم

جشع وكالء وأندية ومأساة وقوانين بالية
ه ــو أح ــد هـ ــؤالء ،حـيــث ي ـشــرح بــأنــه
ع ـن ــد وص ــول ــه إل ـ ــى ب ـل ـج ـي ـكــا ،وه ــو
فــي الـســابـعــة ع ـشــرة ،أق ــام فــي منزل
الوكيل ،لكنه كان يدفع ثمن تنقالته
بــال ـق ـطــار لـيـقـصــد األن ــدي ــة م ــن أجــل
ال ـخ ـضــوع الخ ـت ـب ــارات ف ـي ـهــا ،حتى
أنه عند توقيعه مع فريق بيفيرين،
فـ ــإنـ ــه ل ـ ــم يـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى أي ف ــرن ــك
بلجيكي ،مضيفًا« :هنا في أوروبــا،
كــل الالعبني األفــارقــة لهم حكايات.
ب ـم ـجــرد وص ــول ـن ــا إلـ ــى ه ـن ــا ،نـقـ ّـبــل
أيادي كثيرة».
كـ ـ ــام أوغـ ـ ـ ـ ــاري ي ـت ـط ــاب ــق مـ ــع ك ــام
الــاعــب الكاميروني ألــويــس نونغ،
ال ـ ــذي احـ ـت ــرف ف ــي بـلـجـيـكــا أي ـض ــا،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ــوك ـ ــاء
م ـس ـت ـعــدون لـفـعــل أي ش ــيء وحـتــى
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن إن ـســان ـي ـت ـهــم م ــن أجــل
تحصيل النقود على حساب الفتيان
األف ـ ـ ــارق ـ ـ ــة ،ويـ ـضـ ـي ــف« :فـ ـ ــي مـعـظــم
األحيان الفتيان يصلون إلى أوروبا
بتأشيرات سياحية ملــدة أسبوعني.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال ف ـ ـشـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب فـ ــإن
صالحية التأشيرة تنتهي ويتركون
ملصيرهم وال يرون الوكالء مجددًا».
لكن أكثر ما يؤلم نونغ هو أن هؤالء
ال ـف ـت ـيــان يـنـتـقـلــون ف ــي ال ـش ـت ــاء من
بالدهم التي تبلغ الحرارة فيها 35
درج ــة مـئــويــة عـلــى األق ــل إل ــى بـلــدان
شديدة البرودة.
نــونــغ نفسه ع ــاش تـجــربــة مشابهة
عند قــدومــه إلــى فرنسا عندما كان
ف ــي ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة م ــع  6فـتـيــان
ك ــام ـي ــرون ـي ــن ،ح ـيــث ق ـضــى عــامــن
بـطــريـقــة غـيــر شــرعـيــة ،إال أن الحظ
أس ـع ـفــه ،إذ تـمـكــن مــن االن ـت ـقــال إلــى
ّ
ف ــري ــق فـ ــي ب ـل ـج ـي ـك ــا ،لـ ـك ــن زمـ ـ ــاءه
الباقني انتهى بهم الحلم األوروبــي
الكبير في مطاعم أو ورشات بناء.
ه ـ ــذه املـ ــأسـ ــاة ش ـغ ـلــت ك ـث ـيــريــن فــي
أوروبا وأفريقيا ،ومن بينهم رافايل
بولي ،وهو باحث في املركز الدولي
لـ ـل ــدراس ــات ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي جــامـعــة
نيوشاتيل السويسرية ،ومختص
فــي الهجرة الدولية لالعبني ،حيث
يشرح بأن الفتيان بعد اصطدامهم
بالفشل فــي أوروب ــا فإنهم يحارون
بطرق غير شرعية
بني البقاء فيها
ٍ
أو ال ـع ــودة إل ــى بـلــدانـهــم ،الف ـتــا إلــى
أن ال ـ ـع ـ ــودة «ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـ ــرادف ـ ــا ل ـل ـعــار

بالنسبة إلى األهــل الذين يعتقدون
أن ال ـتــوق ـيــع م ــع ف ــري ــق ف ــي أوروب ـ ــا
سهل ووحــده الفتى هو من يتحمل
مـســؤولـيــة اإلخ ـف ــاق .وه ــذا مــا يدفع
هؤالء إلى الهرب».
ب ــن أفــري ـق ـيــا وأوروبـ ـ ـ ــا إذًا قصص
ُ
مـحــزنــة تــدمــي الـقـلــوب لـفـتـيــان كــان
ّ
هم األول أن يخرجوا من بؤسهم
هم ّ
ويوفروا حياة كريمة ألسرهم ،فإذا
ب ـهــم ي ــواج ـه ــون أق ـس ــى الـ ـع ــذاب في
رحلتهم إلى «القارة العجوز» .ليس
ُ
دائ ـمــا ك ــرة ال ـقــدم تــدخــل ال ـفــرح إلــى
القلوب ،إذ ثمة في أرض فقيرة ،هذه
الساحرة املستديرة أبكت كثيرًا من
العيون.
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حسين وهبي
الـ ـحـ ـك ــاي ــة بـ ـ ـ ــدأت عـ ـن ــدم ــا وق ـ ــف الع ــب
املنتخب البلجيكي السابق جــان مارك
بوسمان عام  1995أمــام محكمة العدل
األوروبية ،مطالبًا بحرية االنتقال إلى
دون ـك ـيــز ال ـفــرن ـســي ب ـعــد ان ـت ـهــاء عـقــده
مــع سـتــانــدار لـيــاج البلجيكي .مــا كــان
يطلبه بوسمان حينها من املحكمة كان
إبطال القانون الصادر عام  ،1885الذي
كان يجعل من الالعبني رهينة لألندية
مدى الحياة حتى بعد انتهاء عقودهم.
حصل بوسمان على الحكم واعتمدت
املحكمة حينها على حق الالعب بحرية
ـاد إل ــى آخ ــر بـعــد انتهاء
االنـتـقــال مــن ن ـ ٍ
عقده بحسب «قانون بوسمان».
ما حققه بوسمان وقتذاك ُع ّد انتصارًا
لـحـقــوق الــاعـبــن فــي لعبة ك ــرة الـقــدم،
لكن هــذا االنتصار الجزئي فتح الباب
عـ ـل ــى االت ـ ـ ـجـ ـ ــار ب ــالـ ـبـ ـش ــر ف ـ ــي ال ـع ـص ــر
الـ ـح ــدي ــث لـ ـل ــري ــاض ــة ،إذ إن «قـ ــانـ ــون
بــوسـمــان» رفــع أسـعــار الالعبني بنحو
جنوني ،حيث باتت األندية تسعى إلى
بيع العبيها قبل انتهاء عقدهم ،وذلك
لكي ال تخسر الجزء الذي تحصل عليه
الشرائية.
من قيمة الصفقة ّ
ه ــذه الــوضـعـيــة امل ـعــقــدة جـعـلــت الـفــرق
ت ـب ـحــث ع ــن م ـ ـ ــوارد ب ـش ــري ــة أقـ ــل كـلـفــة،
فكانت وجهتها األولى القارة السمراء،
وت ـح ــدي ـدًا أول ـئ ــك ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـجــاوزوا
الثامنة عشرة من العمر ،لتبدأ مرحلة
االت ـجــار بالبشر ،وخـصــوصــا األطـفــال،
ت ـح ــت غ ـط ــاء كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .وه ـن ــا يـمـكــن
ال ـحــديــث عــن ال ـت ـجــار الـفـعـلـيــن ،إذ في
الوقت الذي يحصل فيه عمالء الالعبني
املـحـتــرفــن عـلــى مــا نـسـبـتــه نـحــو %28
مــن عمليات البيع وال ـشــراء اإلجمالية

ّ
سنويًاُ ،
ويسهمون في االرتفاع املطرد
ٌ
ألسـعــار الــاعـبــن ،يعمل قـســم آخــر من
ال ـع ـمــاء ح ـصــريــا ف ــي الـ ـق ــارة ال ـس ـمــراء
ُمستخدمًا بطاقة تعريف مهنة مزورة،
ّ
األندية الكبيرة ،ويوهم
ومدعيًا تمثيل ّ
ٌ
الع ـبــي ال ـك ــرة ب ــأن ــه ق ـ ــادر عـلــى تحقيق
حلمهم الدائم بأن يصبحوا كالالعبني
ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ال ـ ــذي ـ ــن سـ ـبـ ـق ــوه ــم إل ـ ـ ــى درب
النجومية في «القارة العجوز».
كل هذا مقابل مبالغ مالية عانى هؤالء
الشبان وعائالتهم لتحصيلها ،إذ إن
ً
مـبـلــغ  3000ي ــورو م ـثــا ال ـتــي يــأخــذهــا
ـرص ل ــاع ـب ــن ،هي
ال ــوك ــاء إليـ ـج ــاد ف ـ ـ ٍ
ق ــد ت ـك ـفــي عــائ ـلــة ملـ ــدة س ـنــة كــام ـلــة في
أحــد البلدان األفريقية .دفــع املبلغ ّ
يعد

بمثابة بطاقة العبور إلى أوروبــا ،لكن
هذا األمر دونه صعوبات ،إذ إن الطائرة
لـيـســت دائ ـم ــا وس ـي ـلــة ال ـن ـقــل امل ـت ـعــارف
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ص ـف ـق ــات مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع،
ألن ال ـب ـع ــض ي ـخ ــاط ــر ب ـح ـيــاتــه فـيـعـبــر
ً
ً
الصحراء وصوال إلى املغرب مثال حيث
يستقلون قاربًا عبر البحر إلــى فرنسا
ً
وال ـت ــي تـعــد أك ـثــر الــوج ـهــات اسـتـقـبــاال
لهم ،وذلك مع ما يواجهونه من مخاطر
قد تصل إلى املوت غرقًا.
وإذ يبلغ عــدد الالعبني الــذيــن ينقلون
إل ــى أوروبـ ــا سـنــويــا نـحــو  4000العــب،
فإن املصائب التي تحل بهؤالء وراءها
وك ــاء ال يــردعـهــم أح ــد ،إذ رغ ــم قــانــون
االتحاد الدولي لكرة القدم الذي أرسى
ق ــوان ــن حــاس ـمــة ب ـخ ـصــوص الــاعـبــن
الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـب ـل ـغ ــوا سـ ــن ال ـ ــرش ـ ــد ،ف ــإن
املـخــالـفــات مستمرة ،ألن كلفة إحضار
ّ
الع ــب م ــن أفــري ـق ـيــا ف ــي س ــن ال ـســادســة
عشرة متدنية جدًا ،وهو بطبيعة الحال
«سلعة مربحة» في حال ُّ
تطور مستواه
مع بلوغه الثامنة عشرة ،بينما تدني

مـ ـسـ ـت ــواه ي ــرمـ ـي ــه بـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن ال ـف ــري ــق
ويتركه في الشارع من دون رعاية ،ألنه
ليس هناك قانون أو عقد يلزم النادي
به ،وخصوصًا في مرحلة التجربة.
االت ـج ــار ال ـك ــروي بــالـبـشــر ف ــي أفــريـقـيــا
ٌ
عائد بالدرجة األولى إلى جشع االندية
األوروبـ ـي ــة مــالـيــا وع ــدم وج ــود قــوانــن
ت ـح ـمــي ال ــاعـ ـب ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى غ ـيــاب
الـتـنـظـيــم ال ـع ــام ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي ال ـقــارة
السمراء .وهــذا ما رفــع عــدد العبي كرة
الـ ـق ــدم املـ ـش ــردي ــن ف ــي ش ـ ـ ــوارع أوروبـ ـ ــا
ف ــي عـ ــام  2010إلـ ــى  20ألـ ــف الع ـ ــب ،إذ
إن بـعـضـهــم ال يـ ـع ــودون إلـ ــى بــادهــم
حتى ألسـبــاب تتعلق بالعار وتحميل
أنـفـسـهــم س ـبــب ال ـف ـشــل وتـخـيـيــب آم ــال
عائلته التي قدمت كل التضحيات إليه
في سبيل تحقيق حلمه.

 20ألفًا هو عدد
الالعبين المشردين
في أوروبا
ّ
ت ـب ــدو ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي ســن ـهــا «الـفـيـفــا»
وقوانني األمــم املتحدة غير قــادرة على
السيطرة على هذه اآلفة في كرة القدم،
إذ ُي ـ َـع ــد ق ــان ــون الـلـعــب امل ــال ــي النظيف
املتعلق بالصرف املادي السنوي ،الذي
يجبر األنــديــة على التخلي عــن العبني
لقاء شراء العبني جدد للمحافظة على
ً
س ـق ــف صـ ــرف مـ ـح ــدد ،ع ــام ــا إضــاف ـيــا

اليوم ُيسهم بــازديــاد بحث األندية عن
العبني أقل كلفة من دون توفير الحماية
ل ـ ـهـ ــم .وإذا ك ـ ـ ــان ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء يـ ـت ــاج ــرون
بــالــاع ـبــن األطـ ـف ــال ب ـن ـحــو شـخـصــي،
فــإن الخطر يمكن أن يتحول إلــى عمل
مؤسساتي منظم .وهــذه املسألة أشــار
إليها وثائقي بعنوان «األملاس األسود»
ّ
للمخرج باسكال المانش الذي كشف أن
في أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي
التي ّ
شيدت عام  2005في قطر ،تجري
تجارب لـ  700ألف العب كرة قدم ناشئ
م ــن ع ـش ــرات ال ـ ــدول األفــري ـق ـيــة سـنــويــا.
ويظهر عمل األكاديمية ،املسيطر عليها
م ــن ق ـب ــل ش ـخ ـص ـيــات ك ــروي ــة م ـعــروفــة
قطرية وأوروبية ترتبط بأندية كبيرة،
على أنــه عمل لتطوير اللعبة وتطوير
الع ـب ــن م ــوه ــوب ــن ،إال أنـ ــه ي ـح ـمــل في
ط ـي ــات ــه ال ـب ـح ــث ع ــن م ــواه ــب أفــري ـق ـيــة
ونجوم ُجــدد ّ
يؤمنون عــائــدات ضخمة
ف ــي ف ـت ــرة الح ـق ــة ،وهـ ــذا م ــا يـجـعــل من
الشركة مصنعًا للبضائع البشرية ،أي
ال ــاع ـب ــن .وب ــات ــت إحـ ــدى ال ـط ــرق الـتــي
تتبعها ه ــذه األكــاديـمـيــة هــي الـبــرامــج
التلفزيونية ،وفــي إحــداهــا يفوز العب
م ــا ويـبـلــغ وحـ ــده الـعــاملـيــة مـقــابــل دفــع
األندية مبلغًا ماليًا ليس بقليل للشركة
امل ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـم ـس ــاب ـق ــة ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
العمالء في الدول األفريقية (خصوصًا
غـ ــانـ ــا وس ـ ــاح ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج) إلتـ ـ ـم ـ ــام ه ــذا
البرنامج الــذي تــرى فيه فــوائــد كثيرة.
وإذ ُيـظـهــر اإلع ــام أن هـنــاك فــائ ـزًا بلغ
حلمه ،يوضح التدقيق جيدًا أن هناك
العشرات بل املئات الذين تظهر الدمعة
في ًعيونهم ،وهــم ينتظرون دورهــم أو
مدرب هناك يعيد
لفتة من عميل هنا أو
ٍ
لهم الحياة التي فقدوها بعد مغادرتهم
ألفريقيا.

