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الالعبون «السمر» في لبنان

رحلة عذاب متواصلة ال نهاية لها
ابرز الالعبين االجانب الـ  36في
الدوري اللبناني لكرة القدم هذا
الموسم هم من القارة األفريقية.
يأتون الى لبنان كمحترفين ،لكن
تجري معاملتهم بطريقة أقل من
هاوية .حكايا كثيرة تكشف عن
معاناة تبدأ منذ لحظة وصولهم
ٍ
حتى موعد رحيلهم
عبد القادر سعد
يشي مفهوم الــاعــب األجـنـبــي بأنه
ع ـن ـص ــر اض ـ ــاف ـ ــي ال ـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق مــن
املفترض أنــه يتمتع بمستوى أرفــع
م ــن الــاع ـبــن امل ـح ـل ـيــن ،وي ـقــع على
عاتقه رفــع املستوى الفني للفريق،
لكن في لبنان ال تبدو هــذه القاعدة
سائدة ،ذلك أنك تجد العبني أجانب
باالسم فقط ،فيما مستواهم أقل من
الالعبني املحليني ،فتكثر االنتقادات
تـ ـج ــاهـ ـه ــم ،لـ ـك ــن ه ـ ــل س ـ ـ ــأل م ـن ـت ـقـ ٌـد

يقيم معظم الالعبين
في أماكن ال تصلح
للحيوانات ويعيشون
على السندويشات

نفسه كيف أتــى هــذا الــاعــب ،وكيف
يعيش ،وماذا يأكل وأين ينام ،وكيف
يتدرب؟
في لبنان ،تراجعت نوعية الالعبني
األج ــان ــب م ــع ت ــراج ــع ال ـت ـمــويــل ،لكن
امل ــوس ــم ال ـحــالــي خ ــرق ال ــواق ــع ال ــذي
ً
ساد في االعوام املاضية ،أوال بسبب
نجاح بعض األندية في ضم العبني
م ـم ـيــزي ــن ،امـ ـث ــال م ـه ــاج ــم طــراب ـلــس
ال ـغــانــي مــاي ـكــل هـيـلـيـغـبــي مـتـصــدر
ال ـهــدافــن بـ ـ  15هــدفــا ،والع ــب وســط
ال ـع ـهــد ال ـتــون ـســي إي ـه ــاب املـســاكـنــي
وصيفه ،مشاركة مع العبي الساحل
الـفـلـسـطـيـنــي وس ـي ــم ع ـب ــد الـ ـه ــادي،
والشباب الغازية املالياني عبد الله
كــانــوتـيــه بـتـسـعــة اه ـ ــداف ،ومـهــاجــم
األن ـصــار النيجيري أبـيــدي برينس
صاحب  8أهداف.
االفارقة يأتون الى لبنان عن طريق
وك ــاء الــاعـبــن ،وه ــؤالء ينقسمون
ب ـ ــن فـ ـئ ــة تـ ـحـ ـت ــرم ن ـف ـس ـه ــا وتـ ـق ــوم
باستكشاف الالعبني بأنفسهم وهم
قـلــة ،وفـئــة يسمون وك ــاء االنترنت
الذين يتواصلون مع الالعبني عبر
الـ ـب ــري ــد االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ،وي ـع ــرض ــون
ه ـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق ،ومـ ـ ـ ــن ي ـق ـبــل
ُ
تـجــربـتــه ت ـصــدر لــه تــأش ـيــرة دخــول
فيما يــأتــي الــاعــب ال ــى لـبـنــان على
نـفـقـتــه ال ـخ ــاص ــة .فـيـتـحــول الــوكـيــل
ّ
يحصل عمولته ،وحني
الــى وسيط
يـ ـض ــع األم ـ ـ ـ ـ ــوال ف ـ ــي ج ـي ـب ــه يـنـســى
الــاعــب وينسى ال ـنــادي ،وال يتذكر
س ــوى الـعـشــريــن بــاملـئــة الـتــي حصل
عليها مناصفة من الالعب والنادي.
وبعض الوكالء يكون لديهم أصدقاء

فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول األف ــريـ ـقـ ـي ــة يـ ـش ــاه ــدون
العبني يمارسون كرة القدم بطريقة
ج ـي ــدة ع ـلــى ال ــرم ــل ،ف ـيــرس ـلــون الــى
ل ـب ـنــان ،لـيـبــدأ الــوك ـيــل جــولـتــه على
ً
األندية حامال معه «بضاعته» على
أمل أن يجد من يشتريها.
رام ــي سـعــود وكـيــل العـبــن يـعــد من
الــوكــاء األوائ ــل الــذيــن تــوجـهــوا الى
ق ــارة أفريقيا ،واسـتـقــدم العـبــن الى
لبنان .هو من الوكالء القليلني الذين
ّ
يتبعون أسلوبًا محترفًا في استقدام
الــاع ـبــن ،اذ يـتـعــاون مــع أشـخــاص
فــي دول كنيجيريا وســاحــل الـعــاج،
ّ
ح ـي ــث ي ـن ــظ ـم ــون ت ـ ـجـ ــارب لــاع ـبــن
تـضــم مــا ي ـقــارب الـ ـ  3000الع ــب قبل
ّ
أن يتقلص الـعــدد الــى  60ومنه الى
 22ومن ثم يختارون العبًا أو اثنني
يـكــونــون األكـثــر تـمـيـزًا .طبعًا هــؤالء
املـمـيــزون ال تـكــون وجهتهم لبنان،
فالدوري اللبناني ضعيف واألندية
تعاني ماديًا ما جعل متوسط عقد
الالعب املحترف بني  8000و10000
دوالر م ــع رات ــب ش ـهــري يـ ــرواح بني
 1500و 2500دوالر مع وجود العبني
تصل رواتبهم الى  5000آالف دوالر
وأكثر لكن هؤالء نادرون.
رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ط ــراب ـل ــس ولـ ـي ــد قـمــر
الــديــن كـشــف ل ـ «األخ ـب ــار» ب ــأن كلفة
هيليغبي وصلت الــى حــوالــي ال ـ 60
ّ
ألف دوالر ،توزعت بني حصة ناديه
األم ،وم ـق ـ ّـدم ع ـقـ ٍـد ال ــاع ــب ،وعـمــولــة
الوكيل والراتب الشهري لالعب.
القصص تطول حول طريقة تعاطي
الفرق مع الالعبني االجانب واألفارقة
وت ـجــرب ـت ـهــم ق ـبــل انـ ـط ــاق الـ ـ ــدوري،
ف ــاملـ ـب ــاري ــات الـ ــوديـ ــة ق ـب ــل ال ـب ـطــولــة
غالبًا ما تضم أكثر من  15العبًا في
الـفــريـقــن .فـتـجــري تـجــربــة الالعبني
مــن دون أن ي ـكــونــوا قــد ت ـ ّ
ـدرب ــوا مع
الفريق .ففي إحدى املبارايات الودية
ج ـ ـ ّـرب م ـ ــدرب ف ــري ــق ل ـب ـنــانــي عـشــرة
العبني دفعة واحــدة ،فكان الحارس
فقط لبنانيا ،فيما العشرة اآلخرون
كانوا من جنسيات مختلفة ،فأصبح
كل العب يمسك الكرة ويتقدم وحيدًا
لكي يثبت نفسه.
وف ــي مـ ـب ــاراة أخـ ــرى وخـ ــال تـجــربــة
بعض الالعبني حضر ثالثة أجانب
وح ــده ــم الـ ــى امل ـل ـعــب م ــع مــابـسـهــم
فـســألــوا عــن مــديــر ال ـن ــادي وأبـلـغــوه
أن ـهــم الع ـب ــون أج ــان ــب فــأب ـلــغ املــديــر
املــدرب العراقي حينها ،فما كان من
األخـيــر إال أن طلب منهم أن يبدلوا
مالبسهم ويشاركوا في املباراة!
وتكشف حــادثــة أخــرى عــن تعاطي
ال ـ ـفـ ــرق مـ ــع فـ ـت ــرة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ،فـفــي
إحــدى املباريات كــان أحــد الالعبني
املـمـيــزيــن مــن أفــريـقـيــا يـجـلــس على
املدرجات في مباراة ودية ،فتحدث
الشخص الذي استقدمه الى رئيس
ال ـن ــادي ،بــن ال ـشــوطــن ،ال ــذي أبلغ
املدرب بحضور الالعب وطلب منه
إشــراكــه ،فما كــان مــن امل ــدرب إال أن

أدخله في الشوط الثاني.
الحقيقة ان االفــارقــة ليسوا وحدهم
فــي ســاحــة املـعــانــاة بــل مــا يصيبهم
يصيب اجانب آخرين ايضًا ،فهؤالء
ي ـع ـي ـشــون ف ــي ظـ ـ ــروف ص ـع ـبــة مـنــذ
لحظة وصولهم الى لبنان ،اذ ان أحد
ُالفرق الكبيرة جــرب العبا هولنديا
أسكن في شقة لم يكن فيها كهرباء
ّ
ل ـيــومــن وف ــي ع ــز ال ـص ـيــف .ث ــم ق ـ ّـدم
املسؤولون في الـنــادي مروحة على
ُ
البطارية تشحن في مكان آخر لكي
يـسـتـطـيــع الـ ـن ــوم ف ــي درج ـ ــة حـ ــرارة
عــال ـيــة .ول ــم يـسـتـطــع ال ــاع ــب شحن
هاتفه بالكهرباء نظرًا إلى انقطاعها،
فــانـقـطــع ع ــن أه ـلــه و ّع ــن الــدن ـيــا .أمــا
زميله ،ال ــذي عــاد ووق ــع مــع الفريق،

ّ
ويعد من نجوم الــدوري حاليًا ،فهو
كـ ــان ح ـتــى ف ـت ــرة قــري ـبــة ي ـع ـيــش في
منزل ال يصلح للحيوانات ،وامكانية
التنفس فيه شبه معدومة.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـغـ ــذائـ ــي
ل ــاعـ ـب ــن ،فـ ـح ــدث وال ح ـ ـ ــرج ،إذ إن
م ـع ـظ ـم ـه ــم ُي ـ ـتـ ــركـ ــون ب ـ ــا ط ـ ـعـ ــام أو
يعيشون على السندويشات فتكون
ال ـف ـي ــادل ـف ـي ــا والـ ـف ــاهـ ـيـ ـت ــا ال ــوج ـب ــة
الرئيسية ،ومن ثم ُيسأل الالعب عن
زيادة وزنه.
بالنسبة إلى األندية ،فهي ترى أنها
تعطي الــاعــب رات ـبــا وبــالـتــالــي هي
غـيــر م ـســؤولــة ع ـنــه ،فـيـمــا االهـتـمــام
بـ ـغ ــذائ ــه وب ـط ــري ـق ــة ع ـي ـشــه واملـ ـك ــان
الذي ينام فيه ،تنعكس إيجابًا على

مستوى الالعب في املـبــاريــات .وفي
ح ــادث ــة حـصـلــت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
انخرط أحــد األنــديــة في معسكر في
ّ
ف ـن ــدق ،وس ــل ــم امل ـس ــؤول ع ــن الـفــريــق
 20الــف ليرة لكل العــب كبدل طعام،
ف ـمــاذا سيستطيع الــاعــب أن يأكل
بعشرين ألف ليرة؟
أما نهاية املشوار االحترافي فغالبًا
م ــا ي ـك ــون بـفـســخ ال ـع ـقــد م ــع الــاعــب
وتــرحـيـلــه بـتـســويــة م ــع األمـ ــن الـعــام
ل ـ ـك ـ ــون مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق ال ت ـح ـص ــل
لــاعـبـيـهــا ع ـلــى إق ــام ــات ب ــل تعتمد
ع ـلــى ال ـت ـســويــة املــال ـيــة ل ـل ـخــروج من
وقت يكون فيه الالعب قد
لبنان ،في
ٍ
وصل الى مرحلة ال يريد فيها سوى
الهروب من هذه الجحيم.
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