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ظاهرة التزوير طمعًا بالجنة األوروبية

قالت صديقة
إيتو انه
قام بتزوير
تاريخ والدته
ليكون أصغر
بسبع سنوات

هادي أحمد
يـ ـكـ ـث ــر ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون األفـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ــة ال ــذي ــن
يعمدون إلى تزوير أعمارهم ،هادفني
لـلــوصــول إل ــى أنــديــة أوروبـ ــا سريعًا.
فـ ــاألخ ـ ـيـ ــرة ت ــرغ ــب فـ ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
الالعبني الصغار السن .تزوير ال حل
ل ــه وي ـص ـعــب إي ـج ــاد ال ــدالئ ــل لتأكيد
حـ ـص ــول ــه ،مـ ــا ي ـج ـع ــل ه ـ ــذه امل ـش ـك ـلــة
عميقة مــن دون ظـهــور حــل فــي املــدى
املنظور.
ً
فعال مرت كرة القدم بكثير من حاالت

التزوير في أعمار الالعبني .احتياالت
استفاد منها العبون كثر ،ثبتت على
بعضهم التهمة ،وآخ ــرون تناولتهم
أخبار الصحف فقط .قام بها العبون
في أوروبــا وأميركا الجنوبية ،حيث
تـبـ ّـن فــي ح ــاالت عــدة أن نحو  ٥و١٠
و ١٢سنة هي فوارق األعمار الحقيقية
ع ــن األع ـ ـمـ ــار امل ــزي ـف ــة ل ـ ـهـ ــؤالء .ول ـعــل
أك ـث ــر م ــا ي ـســاعــد ف ــي اإلسـ ـ ــراع للشك
والـتـحـقـيــق بــاملــوضــوع ه ــو تجاعيد
كثيرة فــي وجــه العــب كــرة قــدم عمره
 ٢٥عامًا!

تـبــدأ التحقيقات فــي شـهــادة املـيــاد،
ّ
ليتبي في بعض األحيان أن املسبب
األس ــاس ــي ه ــو وك ـيــل األعـ ـم ــال ،ال ــذي
يــريــد إث ـبــات ت ـفـ ّـوق الع ـبــه عـلــى جيل
مـ ـ ــن ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـصـ ـغ ــرون ــه
س ـن ــا .ف ــي أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة اح ـتــل
ال ـكــولــوم ـبــي رادمـ ـي ــل ف ــال ـك ــاو أخ ـي ـرًا
عـنــاويــن الـصـحــف ،إذ نقلت صحيفة
«ذا صـ ـ ــن» اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة عـ ــن صـحــف
بــاده خبرًا مفاده أن العمر الحقيقي
لفالكاو هو أصغر بعامني مما يقول،
مــا يعني أنــه حــالـيــا فــي الـثــاثــن من

ال ـع ـم ــر .ول ـع ــل أسـ ـب ــاب هـ ــذا ال ـتــزويــر
وعدم ذكر العمر الحقيقي في ملفات
«الـ ـفـ ـيـ ـف ــا» هـ ــو اإلبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى س ـعــره
مرتفعًا في ا ًلـســوق .وهــذا الخبر كان
عــاديــا نـسـبــة إل ــى الــاعـبــن األف ــارق ــة،
ف ـفــي حــالــة فــال ـكــاو وف ــي ح ــال ثـبــوت
ـارق بـسـيــط هو
ال ـتــزويــر سـيـكــون ب ـف ـ ٍ
سنتان فـقــط .لكن فــي أفريقيا الحال
ّ
مغايرة ،إذ إن أقل حالة تزوير ال تقل
ع ــن فـ ــارق ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس .هـنــاك
بشكل كبير،
ينتشر التالعب باألعمار
ٍ
وخصوصًا في نيجيريا ،فكانت آخر
األن ـب ــاء امل ـث ـيــرة لـلـجــدل ف ــي إيـطــالـيــا،
حـيــث شــاعــت قـصــة مـهــاجــم التـسـيــو
جــوزف ميناال ،الــذي يلعب في فريق
ّ
التقدم
الشباب ،وهو الذي يظهر عليه
في السن والتجاعيد .وذكرت صحيفة
«تيليغراف» أن عمره الحقيقي يقارب
األرب ـع ــنُ .بـنــي ه ــذا ال ـكــام عـلــى كــام
أص ــدق ــاء ل ــاع ــب ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،لكن
ال ـنــادي كـشــف وثــائــق رسـمـيــة أثبتت
سنه الحقيقية .الكالم ليس بالوثائق
فـقــط ،بــل باحتمالية تــزويــر الوثائق
أساسًا في بالده.
ال ـن ـجــم ال ـن ـي ـج ـيــري األش ـه ــر بـفـنـيــاتــه
وبـ ـقـ ـص ــة ت ـ ــزوي ـ ــر ع ـ ـمـ ــره اي ـ ـضـ ــا هــو
نوانكو كانو ،الــذي كان أحد أبــرز من
طاولتهم هــذه التهم ،إذ قيل إن تسع
كاملة هي الفاصل بني عمره
سنوات
ُ
الحقيقي واملعلن .كذلك هناك مهاجم
إنتر ميالنو أوبافيمي مارتينز الذي
أخ ــذ ق ـ ــرارًا ب ــأن ي ـك ــون أص ـغ ــر بسبع
سنوات .أما جاي جاي أوكوتشا ،فقام
بتصغير نفسه عشر سنوات أيضًا!
ولعل األكثر جــرأة بني هــؤالء جميعًا
كان العب إنتر وميالن السابق تاريبو
وس ــت ،ال ــذي ك ــان صــريـحــا مــع نفسه
ومع اإلعالم ،وكشف أن تاريخ ميالده
الحقيقي يعود إلى عام  1962ال ،1974

بحسب ما تشير مستنداته ،وقد أكد
أنه أقدم على فعلته من أجل الوصول
إلــى ساحة كــرة قــدم األوروب ـيــة .كذلك
قـ ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،أث ـ ـ ـ ــارت ص ــديـ ـق ــة الع ــب
س ـم ـبــدوريــا ال ـكــام ـيــرونــي صــامــويــل
إيتو ( 33عــامــا) الضجة حــول عمره،
ب ـعــدمــا ُ قــالــت إن ــه م ــن مــوال ـيــد ،1974
بينما ذكــر على هويته وجــواز سفره
أنه من مواليد عام .1981
بعد توالي الفضائح ،حــاول االتحاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم «الـفـيـفــا» تغيير
مقاربته لهذه املشاكل بالكشف على
رســغ الالعبني بالرنني املغناطيسي
ّ
ملـعــرفــة ال ـســن الحقيقية لـهــم .وكــانــت
النتيجة سريعة في كأس العالم تحت
 ،2009عـبــر اك ـت ـشــاف تغيير
 17ع ــام
ّ
 15الع ـبــا لـســنـهــم ،لـيـكــونــوا بالتالي
ّ
ف ــوق ال ـس ــن ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي تسمح
لهم باملشاركة في البطولة .طبعًا لم
تكن املرة األولــى ،إذ إن أشهر حوادث
التزوير ارتبطت بنيجيريا أيضًا ،إذ
في عام  1989أوقف «الفيفا» املنتخب
الـنـيـجـيــري وس ـحــب تـنـظـيـمــه لـكــأس
العالم للشباب بسبب إشراكه لالعبني
ج ــرى تغيير ت ــواري ــخ م ـيــادهــم .لكن
الواقع أن مهمة كشف ّ
املزورين تصبح
ش ـبــه مـسـتـحـيـلــة م ــع ت ـج ــاوز الــاعــب
سن الثامنة عشرة ،وبالتالي تستمر
هذه املعضلة من دون حل نهائي.
أمـ ـ ــا هـ ـ ـ ّـم األن ـ ــدي ـ ــة األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،فـهــو
ّ
الـتـعــاقــد مــع الــاعـبــن الـصـغــار الـســن
أصحاب بنية جسدية كبيرة ،فمن َّ
مر
ً
ف ـ ّـارًا إلــى هــدفــه أوروب ــا وبـقــي طــويــا
باملجمل من إثبات التهمة
هناك ،نجا
ً
ع ـل ـيــه .وح ـق ـي ـقــة ،ال ي ـبــدو أن التهمة
بشكل أو بآخر في مسيرتهم في
تؤثر
ٍ
املــاعــب ،ليبقوا متألقني دون إعــارة
التهم الصحيحة وغير الصحيحة أي
اعتبار.

زمن االستعمار مستمر
مع منتخبات دول االنتداب
محمد مرعي
شـ ـه ــد الـ ـنـ ـص ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـق ــرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن ح ــرك ــة تـ ـح ــرري ــة واسـ ـع ــة
ق ــادتـ ـه ــا الـ ـشـ ـع ــوب املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرة فــي
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وال ـ ـشـ ــرق األق ـص ــى
وأفــري ـق ـيــا وأم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،ضد
املستعمرة كفرنسا وبريطانيا
الــدول
ِ
وه ــولـ ـن ــدا ،ح ـي ــث دأب ـ ــت ه ـ ــذه ال ـ ــدول
عـ ـل ــى م ـ ــر م ـ ـئـ ــات م ـ ــن الـ ـسـ ـن ــن ع ـلــى
سرقة ثــروات مستعمراتها من أمــوال
وذهـ ــب وم ـحــاص ـيــل زراعـ ـي ــة ،إضــافــة
إلـ ــى اس ـت ـق ــدام ـه ــا ب ـع ــض س ـك ــان تـلــك
الـبــاد إلــى أراضـيـهــا الستعبادهم أو
ملعاملتهم كـبـشـ ٍـر مــن ال ـصــف الـثــانــي
في أفضل األحوال .اليوم ّ
تحول أحفاد
ُ
ه ــؤالء الــذيــن اســت ـقــدمــوا إل ــى أوروب ــا
إلى مواطنني أوروبيني ،وفيما تستمر
معاناتهم لالندماج بمحيطهم ،وجد
بعضهم مالذًا في الرياضة ،وبالطبع
ل ـ ــم ت ـ ـف ـ ـ ّـوت االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات ال ــري ــاضـ ـي ــة
األوروبية الفرصة لالستفادة منهم.
ش ـهــدت بـعــض مـنـتـخـبــات ك ــرة الـقــدم
األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ــرار امل ـن ـت ـخ ــب
الفرنسي «غــزوًا» أفريقيًا ،حيث أثبت
األفــارقــة الفرنسيون عـلـ ّـو كعبهم في
هــذه اللعبة ،مسيطرين على تشكيلة
املـنـتـخــب الـفــرنـســي الـفــائــز ببطولتي
كــأس العالم عــام  1998وكــأس أوروبــا
ّ
وضمت تشكيلة «الديوك»
عام .2000
األســاسـيــة خــال املــونــديــال املــذكــور 6
العبني من أصول أجنبية ،هم باتريك
فييرا املولود في السنغال ومارسيل
دوس ــاي ــي امل ــول ــود ف ــي غ ــان ــا والـنـجــم
ال ـجــزائــري األص ــل زي ــن الــديــن زي ــدان،

إض ــاف ــة إل ــى ت ـي ـيــري ه ـن ــري ولـيـلـيــان
تـ ــورام املــولــوديــن فــي ج ــزر غــوادلــوب
الكاريبية ،وأخيرًا كريستيان كارامبو
املــولــود فــي جــزر كاليدونيا الجديدة
ال ـقــري ـبــة م ــن أوس ـت ــرال ـي ــا .وق ــد انـتـقــد
ب ـعــض ال ـفــرن ـس ـيــن نـ ــدرة مــواطـنـيـهــم
األص ـل ـي ــن ف ــي امل ـن ـت ـخــب ،ف ـي ـمــا وجــد
ّ
آخـ ــرون ف ــي قــلــة «فــرن ـس ـيــة» املنتخب
مدعاة للسخرية ،لكن األمــر لم يزعج
االتحاد ،طاملا أن هذه التشكيلة كانت
تحصد البطوالت .والجدير بالذكر أن
سـيــاســة االت ـحــاد الـفــرنـســي لــم تتغير
حتى اليوم ،إذ ال يزال الفرنسيون ذوو
األص ـ ــول األج ـن ـب ـيــة ي ـش ـك ـلــون أس ــاس
املـنـتـخــب الـفــرنـســي ،أبــرزهــم مــن دون
ش ــك م ـهــاجــم ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي
كريم بنزيما الجزائري األصل ،والعب
وسط نــادي يوفنتوس اإليطالي بول
بــوغـبــا ذو األص ــول الغينية ،لترسخ
م ـ ــرة أخ ـ ــرى فـ ـك ــرة اسـ ـتـ ـف ــادة فــرن ـســا
م ــن الـ ـ ــدول ال ـت ــي ان ـتــدب ـت ـهــا أو كــانــت
ّ
وصية عليها ،بحيث إن استعمارها
السياسي انعكس فائدة في مجاالت
عــدة ،كــان آخرها في العصر الحديث
امل ـج ــال ال ــري ــاض ــي وت ـح ــدي ـدًا ال ـكــروي
حـيــث ح ـصــدت امل ـجــد بـفـضــل ســواعــد
م ــن عــامـلـتـهــم ب ـع ـبــوديــة ف ــي املــاضــي
البعيد.
م ـ ـثـ ــال آخ ـ ـ ــر عـ ـل ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة ال ـ ـ ــدول
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة س ــابـ ـق ــا م ـ ــن ش ـع ــوب
م ـس ـت ـع ـم ــرات ـه ــا هـ ــي هـ ــول ـ ـنـ ــدا ،ال ـت ــي
حصدت لقبها القاري األوحــد بفضل
ج ـهــود أح ـف ــاد امل ـهــاجــريــن ،حـيــث قــاد
الثنائي فــرانــك ريـكــارد ورود غوليت
ذوا األصول السورينامية ،إلى جانب

الـن ـجــم م ــارك ــو ف ــان ب ــاس ــن ،املنتخب
البرتقالي إلــى إحــراز لقب كــأس األمم
األوروب ـ ـي ـ ــة ع ـ ــام  .1988وعـ ـل ــى غ ــرار
ن ـظ ـي ــره ال ـف ــرن ـس ــي ،اس ـت ـم ــر االتـ ـح ــاد
الهولندي في السير على النهج نفسه،
بحيث لم يعد باإلمكان ّ
تخيل منتخب
هولندا من دون السوريناميني ،الذين
لـ ــوالهـ ــم لـ ـك ــان «الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي» م ـجــرد
م ـن ـت ـخـ ٍـب ع ـ ـ ــادي ،ومـ ــن دون مـبــالـغــة
جـســر ع ـبــور لـلـمـنـتـخـبــات األوروب ـي ــة
األخرى .ففي كأس العالم  ،1998اعتمد
املنتخب الهولندي على  8العبني من
أصـ ــول ســوري ـنــام ـيــة 6 ،مـنـهــم كــانــوا
ـال ج ـ ـدًا ،هم
ن ـجــومــا ع ـلــى م ـس ـتــوى عـ ـ ٍ
باتريك كاليفرت وكالرنس سيدورف
وإدغ ـ ـ ـ ــار داف ـ ـيـ ــدز وم ــايـ ـك ــل راي ــزي ـغ ــر
وجيمي فلويد هاسلبانك وبيار فان
هويدونك ،إضافة إلــى جيوفاني فان

برونكهورست ،اإلندونيسي األصــل،
وقـ ــد دف ـع ــت هـ ــذه ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـكـثـيــر
مــن املتابعني إلــى اعتبار أن املنتخب
ال ـســوري ـنــامــي ل ــو ُوجـ ــد وضـ ـ ّـم ه ــؤالء
الــاع ـبــن ،لـكــان قــد نــافــس بـقــوة على
اللقب العاملي.
من جانبه ال يزال املنتخب البرتغالي
يحصد منافع احتالل البرتغال لدول
عديدة في ما مضى ،فكان في الئحة
امل ـن ـت ـخــب امل ـ ـشـ ــارك ف ــي كـ ــأس ال ـعــالــم
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـب ــرازي ــل  6الع ـب ــن من
أصول غير برتغالية ،أهمهم النجمان
ب ـي ـب ــي ،الـ ـب ــرازيـ ـل ــي األصـ ـ ـ ــل ،وج ـن ــاح
نــادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي
نــانــي امل ـن ـحــدر م ــن أصـ ــول ت ـعــود إلــى
ج ــزر الـ ــرأس األخ ـض ــر ،لـيـسـيــر هــؤالء
على خطى أب ــرز نجم كــرة تـخـ ّـرج من
امل ــدارس البرتغالية ،أي أوزيبيو ذي

األصول املوزمبيقية.
إذًا حتى بعد مرور عقود طويلة على
ان ـت ـهــاء زم ــن االس ـت ـع ـمــار امل ـب ــاش ــر ،ال
تزال دول االستعمار السابقة تحصد
امل ـن ــاف ــع ،ل ـكــن امل ــؤك ــد ه ــو ال ـت ــال ــي :لو
للتاريخ مجرى مغاير في بعض
كان
ّ
فتراته ،لكنا قد رأينا الـيــوم ،من دون
شـ ـ ــك ،م ـن ـت ـخ ـب ــات أف ــريـ ـق ـ ّـي ــة ت ـنــافــس
ن ـظ ـي ــرات ـه ــا األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة واألم ـي ــرك ـي ــة
الجنوبية على عرش الكرة العاملية.

حصدت هولندا لقبها القاري
الوحيد بفضل جهود الثنائي فرانك
ريكارد ورود غوليت (الصورة) ذوي
األصول السورينامية

