
  
مل متنعه �صنواته ال�صتون، وال حرارة ال�صم�س امللتهبة من موا�صلة 
عمل��ه ال�صاق ال��ذي ال يتنا�صب م��ع ج�صده النحي��ف املتَعب، راأيته 
حت��ت لهيب ال�صم�س اأكرث من مرة، وكن��ت اأتوقف قريبا منه واألقي 
علي��ه التحي��ة، واأدقق النظر يف وجهه بعمق، ف��اأرى تلك التجاعيد 
الت��ي تر�صم ت�صاري���س عجيبة غريبة يف مطلع��ه، فاأ�صتغرب بيني 
وبني نف�صي، ملاذا يعمل هذا الرجل مبفرده يف اجلو املحرق، فيما 
يختفي ال�صباب حتت ظالل املقاهي اأو الغرف املكيفة اأو ياأخذهم 
الن��وم يف رحلة طويلة.اأ�صئل��ة كثرية كانت تدور يف ذهني، مل اأكن 
ق��ادرا على توجي��ه ال�صوؤال ب�ص��ورة مبا�رشة للرج��ل العامل كبري 
ال�ص��ن، كن��ت اأ�صعر اأنني بتوجيه اأي �صوؤال له �صوف اأ�صبب له حرجًا 
اأو اأمل��ًا م��ا، لذلك كنت اأكتفي بالنظر اىل وجه��ه والتدقيق بالعرق 
املتف�ص��د عل��ى جبين��ه واملار ع��ر االأخادي��د النازل��ة على خديه 
ب�ص��ورة متعرجة نحو رقبت��ه و�صدره، فكان م��اء ج�صمه وا�صحا 
وهو يتكد�س عل��ى بدلته الزرقاء املبللة بع��رق ج�صمه.اىل جانبي 
يف �ص��در ال�صي��ارة كان يجل�س ول��دي ال�ص��اب، وكان ي�صعر باأملي 
واأن��ا اأتطلع اىل هذا ال�صيخ الكبري وه��و يكد ويتعب ويعمل بال كلل 
اأو مل��ل، يف اليوم الثاين تك��رر امل�صهد نف�صه، وهذه املرة اأطلت يف 

�صالم��ي على الرج��ل و�صاألته اإن كان بحاجة اىل م��اء اأو اأي �صيء 
اآخ��ر، لكن��ه كان يوا�صل عمل��ه بجمع النفاي��ات ب�صمت غريب، ثم 
عرف��ت منه اأن اأح��د رجال احلي وع��ده بالتعي��ني واحل�صول على 
رات��ب �صه��ري، وعندما تابع��ت ق�صية التعيني عرف��ت اأنها خدعة، 
الأن التعيين��ات يف دوائ��ر البلدي��ة متوقف��ة متام��ا ب�صب��ب حال��ة 
التق�ص��ف الت��ي تطبقه��ا الدولة حتت �صغ��ط اأ�صعار النف��ط وهبوط 
امليزاني��ة و�صوى ذلك م��ن حجج واأعذار.وا�ص��ل الرجل كبري ال�صن 
عمل��ه الذي يبداأ من ال�صاعة ال�صابع��ة �صباحا، وينتهي يف الثالثة 
بع��د الظهر حيث تبلغ ح��رارة ال�صم�س ذروتها، وعندما حتريت عن 
االأم��ر، عرف��ت اأن ه��ذا الرجل �صاح��ب عائلة من ثالث��ة اأفراد، هو 
وزوجت��ه وه��ي مبث��ل عمره تقريب��ا� ام��راأة عجوز فاق��دة للب�رش، 
اأم��ا الثال��ث فهو ابنه��م امل�صاب بك�ص��اح الطفولة، فه��و غري قادر 
عل��ى امل�صي مطلق��ا ب�صبب اإلتواء عظ��ام �صاقيه، مم��ا عطل ج�صده 
ع��ن احلرك��ة، ف�صكن يف فرا���س متهرئ قدمي واأم��ه العجوز تناوله 
لقيمات من اخلبز املنقوع باملاء، واأحيانا تناوله )ا�صتكان �صاي( 
ل��و توفر له��م ال�صكر، وفوق هذا وذاك، لي���س لديهم بطاقة متوينية 
ب�ص��ب فقدانهم لهويات االأحوال املدني��ة )اجلن�صية( وعدم قدرتهم 
عل��ى ا�صتخ��راج بدائل الأ�صب��اب اإدارية، هكذا جتتم��ع كل االأ�صباب 
�ص��د ه��ذه العائلة، �صحي��ح اأن هناك من �صاعده��م يف بناء غرفة 

باأحد االأحياء الع�صوائية، واأن هناك من ميدهم ببع�س اخلبز والرز 
وم��ا زاد من موائد هي فقرية اأ�صال، فماذا تتوقع من موائد النا�س 

الذين يعي�صون يف اأحياء ع�صوائية؟.
يف اإحدى الليايل مل ينم ال�صيخ امل�صن، �صمع �صخري ابنه فعرف اأنه 
�صكن اىل النوم الأنه عادة ما ي�صاحب تنف�صه ال�صخري عندما يغفو، 
وعرف اأن زوجته العج��وز قد �صكنت بج�صدها ال�صعيف اىل جانب 
ابنه��ا الأنها عندما تكون �صاحية ال تكف عن الكالم والهذيان يف 
اأي مو�ص��وع حتى اأنها يف كثري من االأحي��ان عندما ينام زوجها 
تبق��ى حتّدث نف�صه��ا اىل اأن تغفو من التعب.هو وحده بقي متطلعا 
يف �صفحة ال�صماء، حيث النجوم تتالأالأ ب�صورة جميلة اأمام عينيه، 
حل��م يقظ��ة يجت��اح راأ�س ال�صي��خ الكبري، اإن��ه �صوف يعم��ل، �صوف 
يج��د ل��ه وظيفة كما وعده اأح��د الرجال يف احل��ي، وعندما يبا�رش 
بوظيفت��ه �صوف يح�صل على راتب جمٍز، وميكنه اأن ي�صرتي طعاما 
جي��دا، ومالب���س نظيفة، ويذه��ب بولده اىل اأف�ص��ل االأطباء، �صوف 
يعيد اإليه �صاقيه، و�صوف يقوم ابنه ال�صاب من نومته على الفرا�س 
و�صوف ي�صاع��ده يف نهايات عمره، �صوف يعمل ابنهما ويريحهما 
يف اأواخر العمر.غفا ال�صيخ الكبري وهو ينظر اىل جنوم ال�صماء، يف 
غفوت��ه بداأ يحلم اأي�صا، وجد نف�ص��ه اأ�صغر بكبري من عمره احلايل، 
ب��دا �صابا قويا معافى، يعمل ويكد بقوة يف ب�صاتني القرية، يجني 

االأعن��اب والك��روم ويع��ود اىل البيت حممال باأل��ذ الفواكه وبجيب 
مليء بالدنانري، ج�صد معافى وطعام لذيذ وجيوب تغ�س بالنقود، 
م��اذا يري��د اأكرث من ه��ذا، حتى اأن��ه قرر ال��زواج من فت��اة القرية 
اجلميل��ة، وكان ل��ه ما يري��د، وعا�س حي��اة هانئة، ث��م �صحا من 
حلمه عل��ى �صوت ابنه العليل وهو يطلب املاء، وكانت ال�صم�س قد 
�صّقت ب�صيائه��ا �صفحة ال�صماء.ارتدى ال�صيخ امل�صّن بدلته الزرقاء 
وخ��رج اىل العم��ل، مل يرتك ورقة �صغري او كبرية وال قنينة فارغة 
وال اأطعم��ة ملقاة عل��ى قارعة الطريق اإال وجمعه��ا واألقى بها يف 
احلاوي��ة الكبرية، هك��ذا يوا�صل العمل من بداي��ة النهار حتى بعد 
الظه��رية، كان��ت �صوارع احلي تب��دو مرتبة نظيفة وقلم��ا ترى اأي 
كمي��ة م��ن القمامة ملقاة هنا اأو هناك، وه��ذا دليل على اأن الرجل 
كب��ري ال�ص��ن كان يوؤدي عمل��ه باأمانة تامة، اأف�صل م��ن مئة �صاب 
ال يحمل جدي��ة واإخال�س هذا الرجل امل�صن، فكانت اأبواب البيوت 
نظيف��ة وعتبات االأبواب بال خملفات اأو اأي نوع من الف�صالت.هذا 
الي��وم قررت اأن اأفعل �صيئا للرجل، فق��د ح�صلت على وعد من اأحد 
مع��اريف على تعيينه باأج��ر يومي، اأو على االأق��ل ت�صجيله يف دار 
الرعاي��ة، وميك��ن اأن ن�صرتك يف جمع اأموال ب�صيط��ة لهذه العائلة، 
واحلقيق��ة هناك مئات العائالت من ه��ذا النوع، لكن ما يقع اأمام 

اأعيننا م�صادفة نتنّبه.

ملف��ات الف�ص��اد الريا�ص��ي يف خمتل��ف االألع��اب 
والبط��والت، الت��ي تزاي��دت ب�ص��كل كب��ري خ��الل 
اهتم��ام  حم��ط  الي��وم  ه��ي  االأخ��رية،  ال�صن��وات 
اإعالم��ي وا�صع خ�صو�ص��ا مع ا�صتم��رار الف�صائح 
والتحقيق��ات اخلا�صة بق�صايا الر�صاوى وغريها، 
ال��دول وال�صخ�صي��ات  العدي��د م��ن  الت��ي طال��ت 
الريا�صي��ة املهم��ة، فقد اأعلنت �رشط��ة مدينة ريو 
دي جان��ريو الرازيلي��ة فت��ح حتقي��ق يف عملي��ة 
���رشاء اأ�ص��وات، ع��ن طري��ق دف��ع ر�ص��ى الأع�صاء 
املدين��ة  ملن��ح  الدولي��ة،  االأوملبي��ة  اللجن��ة  يف 
الرازيلي��ة ا�صت�صاف��ة دورة االألع��اب االأوملبي��ة 
2016. وقام��ت ال�رشطة بتنفي��ذ حملة مداهمات 
يف 11 موقع��ا بحث��ا ع��ن اأدل��ة يف تل��ك الق�صية. 
واأ�ص��ارت �صبك��ة "غلوب��و" اإىل ح�ص��ول مداهمات 
يف �صاحي��ة لوبل��ون الراقي��ة حيث من��زل رئي�س 
اللجن��ة االأوملبي��ة الرازيلي��ة كارلو���س نوزمان 
ال��ذي كان رئي�س ملف تر�صي��ح املدينة.وقام 70 
عن���رشا يف ال�رشط��ة الق�صائي��ة الرازيلية برفقة 
نظ��راء فرن�صي��ني واأمريكي��ني، به��ذه املداهم��ات 
بحث��ا ع��ن اأدل��ة، بح�ص��ب بي��ان ال�رشط��ة. كما مت 
اإ�ص��دار مذكرت��ي توقي��ف، بح�صب البي��ان، بينما 
م��ن املق��رر اأن يعق��د موؤمت��ر �صح��ايف يف وق��ت 
الح��ق لتق��دمي تفا�صي��ل اإ�صافية. و�صب��ق لفرن�صا 
فت��ح حتقيق مماث��ل ع��ر النيابة العام��ة املالية 
الت��ي تعم��ل عل��ى التدقي��ق يف عملي��ات الر�ص��وة 
املتعلقة مبن��ح ا�صت�صافة اأوملبياد 2016، والذي 

مت الت�صوي��ت علي��ه يف اجتم��اع للجن��ة الدولي��ة 
االأول/ ت�رشي��ن  م��ن  الث��اين  يف كوبنهاغ��ن يف 
اأكتوبر 2009.وفازت ريو بنتيجة الت�صويت على 
�صيكاغ��و االأمريكي��ة ومدريد االإ�صباني��ة وطوكيو 
اليابانية. وبح�صب امللفات التي اأر�صلتها م�صلحة 
ال�رشائب االأمريكي��ة اإىل النيابة العامة الفرن�صية 
والت��ي ك�صفته��ا �صحيفة "لومون��د" الفرن�صية يف 
اآذار/مار�س املا�ص��ي، قامت �رشكة تدير م�صالح 
رجل االأعمال الرازيلي اآرثر �صيزار دي مينيزي�س 
�صواري���س فيلي��و، قبل ثالث��ة اأيام م��ن الت�صويت، 
اإىل  اأمريك��ي  بتحوي��ل مبل��غ 1،5 ملي��ون دوالر 
�رشك��ة ميلكه��ا باب��ا ما�صات��ا دياك، جن��ل رئي�س 
االحت��اد ال��دويل الألع��اب الق��وى وع�ص��و اللجنة 
االأعم��ال  اآن��ذاك الم��ني دياك.ورج��ل  االأوملبي��ة 
الرازيل��ي هو اأحد اأقارب �صريجي��و كابرال حاكم 
والي��ة ريو دي جانريو ال�صابق )2014-2007(، 
والذي حكم عليه بال�صجن ملدة 14 عاما يف اإطار 
عملي��ة ر�ص��وة �صخم��ة يف الرازي��ل. وكان باب��ا 
ما�ص��اكا دياك قد قام بتحوي��ل مبلغ يناهز 300 
األ��ف دوالر من �رشكته اإىل كي��ان "ييمي ليميتد" 
الذي ك�صفت "لوموند" اأنه يعود اإىل العداء ال�صابق 
الناميبي فرانكي فريديريك�س. وكان فريديريك�س 
مدق��ق عملية ت�صوي��ت اللجنة االأوملبي��ة الدولية 
قب��ل اأن ي�صب��ح ع�ص��وا يف االأخ��رية اعتب��ارا من 
2012. وبرر فريدريكي���س هذا التحويل بعمليات 
تروي��ج الألعاب الق��وى، اإال اأنه ا�صط��ر لال�صتقالة 
من من�صبه رئي�صا للجنة تقومي االألعاب االأوملبية 
2024، قب��ل اأن يتم ا�صتبع��اده اأي�صا من االحتاد 

الدويل الألعاب القوى.
حقوق بث املباريات

ويف ه��ذا ال�ص��اأن اأعلن الق�ص��اء ال�صوي���رشي فتح 
حتقي��ق يط��ال القطري نا���رش اخلليف��ي، الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة "ب��ي ان" االعالمية، واالمني 
الع��ام ال�صابق لالحتاد الدويل لك��رة القدم )فيفا( 
الفرن�ص��ي ج��ريوم فالك��ه، عل��ى خلفي��ة عمليات 
منح حقوق ب��ث مباريات كاأ�س الع��امل. ورف�صت 
ح��دة،  عل��ى  كل  وفالك��ه،  ان"  "ب��ي  جمموع��ة 
االتهام��ات املوجه��ة اليهم��ا يف التحقي��ق، وهو 
االأح��دث �صم��ن �صل�صل��ة ف�صائ��ح ف�ص��اد طال��ت 
العاملي��ة خ��الل  الق��دم  ال��دويل وك��رة  االحت��اد 
العام��ني املا�صي��ني، والذي �صم��ل تنفيذ عمليات 
تفتي���س يف اأماكن عدة منها املكات��ب الباري�صية 
لل�صبك��ة القطري��ة، والتي يت��وىل رئي�صها اخلليفي 
اأي�صا رئا�صة نادي باري�س �صان جرمان الفرن�صي.
واأت��ى ك�ص��ف التحقي��ق ال�صوي���رشي ال��ذي فت��ح 
يف اآذار/مار���س املا�ص��ي، غ��داة مث��ول فالكه - 
املوق��وف ع���رشة اأع��وام ع��ن ممار�ص��ة اأي ن�صاط 
ك��روي على خلفي��ة ق�صية ف�ص��اد اأخ��رى - اأمام 
برف��ع  للمطالب��ة  الريا�ص��ي  التحكي��م  حمكم��ة 
العقوب��ة عن��ه، موؤكدا انه لن يع��ود اىل كرة القدم. 
واأعل��ن مكت��ب املدع��ي الع��ام ال�صوي���رشي "فتح 
حتقيق جنائي بحق االمني العام ال�صابق لالحتاد 
ال��دويل لك��رة القدم )فالك��ه( والرئي���س التنفيذي 
ملجموع��ة بي ان ميديا، عل��ى �صلة مبنح احلقوق 
االعالمي��ة لكاأ���س الع��امل"، والتي تق��وم ال�صبكة 

بنقلها منذ اأعوام عدة.

واأ�صار 
ن  بي��ا
ملكت��ب  ا
ال�صوي�رشي 
ان  اىل 
التحقي��ق غ��ري 
مرتب��ط بتحقيق 
اآخ��ر بح��ق فالكه 
اآذار/ يف  فت��ح 
مار���س 2016، عل��ى 
اإدارة  �ص��وء  خلفي��ة 
كاأم��ني  واليت��ه  خ��الل 
عام لالحت��اد ال��ذي هزته 
الف�ص��اد، يف عه��د  ف�صائ��ح 
ال�صوي���رشي  ال�صاب��ق  رئي�ص��ه 
وبح�ص��ب  بالت��ر.  جوزي��ف 
فالك��ه  ق��ام  اجلدي��د،  التحقي��ق 
"بقب��ول م�صاع��دات غ��ري م�صتحقة 
م��ن رج��ل اأعمال يف جم��ال احلقوق 
الريا�صي��ة عل��ى �صل��ة مبن��ح احلقوق 
لكوؤو���س  ال��دول  م��ن  لع��دد  االعالمي��ة 
كم��ا  و2030".   ،2026  ،2022  ،2018
�ص��الت  اىل  ال�صوي���رشي  التحقي��ق  ي�ص��ري 
عمليات غ��ري قانونية بني فالك��ه، املوقوف 
10 �صن��وات ع��ن ممار�ص��ة اأي ن�ص��اط ك��روي 

عل��ى خلفي��ة ق�صي��ة اأخ��رى، "ونا���رش اخلليف��ي 
عل��ى �صلة مبنح احلق��وق االعالمية لبع�س الدول 
لكاأ�س العامل لكرة القدم 2026 و2030".واأعربت 
جمموع��ة "ب��ي ان" الت��ي تتخذ م��ن الدوحة مقرا 
له��ا، ع��ن رف�صه��ا االتهامات املوجه��ة اليها من 
خ��الل رئي�صها التنفي��ذي، موؤكدة انه��ا �صتتعاون 
م��ع التحقيق. وج��اء يف بي��ان "ترف�س جمموعة 
ب��ي ان ميدي��ا غ��روب كل االتهام��ات املوجه��ة 
اليها من مكتب املدعي العام ال�صوي�رشي. ال�رشكة 
�صتتع��اون ب�صكل كامل مع ال�صلط��ات وهي واثقة 
م��ن التط��ورات امل�صتقبلي��ة يف ه��ذه الق�صي��ة". 
وكان البي��ان الق�صائي ال�صوي���رشي اأ�صار اىل انه 
بالتع��اون م��ع ال�صلط��ات املخت�ص��ة يف "فرن�صا، 
اليون��ان، ايطالي��ا وا�صباني��ا، مت تنفي��ذ عملي��ات 

تفتي�س يف اآن واحد ويف اأماكن خمتلفة".
واأو�صحت النياب��ة العامة املالي��ة الفرن�صية انها 
قام��ت بتفتي�س مكاتب �صبكة "ب��ي ان �صبورت�س" 
يف باري�س، يف اإط��ار التحقيق. واأكدت املجموعة 
القطرية ان مكاتبها يف �صواحي باري�س خ�صعت 
للتفتي���س "يف اأعق��اب طل��ب م��ن مكت��ب املدعي 
الع��ام ال�صوي���رشي"، وان املوظف��ني "تعاونوا مع 
ال�صلط��ات حتى انتهاء التفتي���س". وب�صاأن فالكه، 
اأو�ص��ح بي��ان املدع��ي الع��ام ال�صوي���رشي انه مت 
اال�صتماع اليه ب�صفة "م�صتبه به" من قبل ممثلني 
للمكتب. ويف ت�رشيحات اأك��د �صتيفان �صيكالدي، 
حمام��ي امل�ص��وؤول ال�صاب��ق يف الفيف��ا، ان موكله 
"غ��ادر مكت��ب املدعي العام حي��ث مت اال�صتماع 
اىل �صهادت��ه طوال اليوم. خ��رج حرا وال توجد اي 
تدابري ق�رشية بحقه ومل يدفع اي كفالة". واأ�صاف 
"لقد اعرت�س على كل االتهامات املوجهة اليه".
"ب��ي  ملجموع��ة  االلك��رتوين  املوق��ع  وبح�ص��ب 
"يف م�صريت��ه املهني��ة يف  ان"، ت��درج اخلليف��ي 
ع��امل االإعالم ب��دءا كمدي��ر الإدارة حقوق البث يف 
اجلزي��رة الريا�صية من��ذ انطالقتها ع��ام 2003، 
اإىل اأن مت��ت ت�صميت��ه مدي��را عام��ًا للقن��اة ع��ام 
2008". ويف كانون االأول/دي�صمر 2013 "قاد 
م�صرية انتقال اجلزيرة الريا�صية اإىل �صبكة بي ان 
�صبورت�س العاملية، واأ�صبح رئي�صًا ملجل�س االإدارة 
والرئي�س التنفيذي" للمجموع��ة. وي�صغل اخلليفي 
منا�صب اأخرى اأبرزه��ا الرئا�صة التنفيذية لنادي 
باري���س �صان جرمان الفرن�ص��ي اململوك منذ عام 
2011 م��ن هيئ��ة قط��ر لال�صتثم��ارات الريا�صية 
)يراأ���س اخلليف��ي اأي�ص��ا جمل���س اإدارته��ا(، وه��و 
ع�ص��و يف جمل���س اإدارة جه��از قط��ر لال�صتثم��ار 
من��ذ الع��ام 2015. بح�ص��ب فران���س بر�س.و�صكل 
النادي الباري�صي حم��ور االنتقاالت هذا ال�صيف، 
اذ �ص��م الرازيل��ي نيمار م��ن بر�صلون��ة اال�صباين 
مقابل اأغلى �صفقة يف تاريخ اللعبة )222 مليون 
ي��ورو(، واأتبعها ب�صم الفرن�صي كيليان مبابي من 
موناك��و الفرن�ص��ي يف �صفقة تق��در قيمتها بنحو 
180 ملي��ون يورو. اأما فالك��ه، ال�صحايف ال�صابق 
يف قن��اة "كانال بلو�س" الفرن�صي��ة والذي اأ�صبح 
الرج��ل الرق��م 2 يف االحت��اد الدويل لك��رة القدم، 
واملقي��م حالي��ا يف ا�صباني��ا، فقد حك��م عليه يف 
�صباط/فراي��ر 2016 م��ن قب��ل غرف��ة احلكم يف 
الفيف��ا بااليقاف 12 عاما عن ممار�صة اي ن�صاط 
متعلق بك��رة القدم قبل ان تخف���س هذا املدة اىل 

10 �صن��وات باال�صتئن��اف، وذلك بع��د اتهامه يف 
ق�صي��ة بيع بطاقات مونديال 2014 يف الرازيل 
يف ال�ص��وق ال�صوداء، وكان قد اقيل من من�صبه يف 
14 كان��ون الثاين/يناي��ر 2016. ومث��ل فالك��ه 
اأم��ام حمكم��ة التحكي��م الريا�صي، موؤك��دا انه مل 
يعم��ل يوما "�صد م�صالح الفيف��ا"، م�صيفا "قمت 
بعمل��ي دائما باأف�صل طريق��ة ممكنة، عملت دائما 
م��ن اج��ل م�صالح الفيف��ا. ولكن اذا كن��ا يف فرتة 
الط��الق ننتقل م��ن احلب اىل احلقد، ف��اين ال افهم 

هذا احلقد".
 قطر و مونديال 2022

 مت�صل اأملت االأمينة العامة لالحتاد الدويل لكرة 
القدم "فيف��ا" ال�صنغالية فاطمة �صام��ورا اأال توؤثر 
التحقيقات اجلنائي��ة املتعلقة بق�صية بيع حقوق 
كاأ���س العامل ملجموعة "ب��ي اإن ميديا" الريا�صية 
اخلليجي��ة  االإم��ارة  ا�صت�صاف��ة  عل��ى  القطري��ة، 
لنهائي��ات مونديال 2022. واأ�صاف��ت ال�صنغالية 
الت��ي خلف��ت فالك يف من�ص��ب االأمني الع��ام بعد 
و�ص��ول ال�صوي���رشي ج��اين اإنفانتين��و اىل رئا�صة 
ال�صلط��ة الكروي��ة العلي��ا، "كم��ا تعلم��ون، كوؤو�س 
العامل ه��ي جواهر م�صابقات فيف��ا. االآن، وبعدما 
اأ�صبح هيكلنا اأكرث م�صداقية، ال ميكننا اأن نعر�س 
هذه امل�صابقات للخط��ر. نف�س ال�صيء ينطبق على 
قطر".  واأردفت "حق تنظيم البطولة منح لهم منذ 
عام 2010، قب��ل و�صول القي��ادة اجلديدة بوقت 
طوي��ل، ونحر�س عل��ى تهيئة الظ��روف املنا�صبة 
لتك��ون )قط��ر( ق��ادرة عل��ى تنظيم ه��ذه البطولة 
االدع��اء  وك�ص��ف مكت��ب  الظ��روف".  اأف�ص��ل  يف 
الع��ام يف �صوي���رشا اأنه "ي�صتبه ب��اأن جريوم فالك 
قب��ل تقدميات غ��ري م�صتحقة من رج��ل اأعمال يف 
جم��ال احلقوق الريا�صية على �صلة مبنح احلقوق 
االعالمي��ة لبع�س الدول لكاأ���س العامل لكرة القدم 
نا���رش  وم��ن  و2030،   ،2026  ،2022  ،2018
اخلليف��ي عل��ى �صل��ة مبن��ح احلق��وق االعالمي��ة 

لبع�س الدول لكاأ�س العامل 2026 و2030".
 ويف حني نفى الطرفان االتهامات، اأفاد متحدث 
با�ص��م االحت��اد ال��دويل ان غرف��ة التحقيقات يف 
جلن��ة االأخ��الق التابع��ة لفيف��ا، "فتح��ت حتقيقا 
اولي��ا بحق نا���رش اخلليفي"، وذلك بع��د �صاعات 
من اإعالن املدع��ي العام ال�صوي�رشي. وبخ�صو�س 
التحقيق��ات التي تقوم بها ال�صلط��ات ال�صوي�رشية 
بح��ق فالك واخلليفي، قالت �صام��ورا "اأ�صدر فيفا 
ق��راره خالل جل�ص��ات اال�صتم��اع اىل اأمينه العام 
ال�صاب��ق )فال��ك(. تعاونن��ا ونوا�ص��ل التعاون مع 
وزارت��ي الع��دل االأمريكية وال�صوي�رشي��ة على حد 
�ص��واء".  و�صددت "مب��ا اأن التحقيق��ات جارية، ال 
اأري��د توقع النتائج، وبالت��ايل ال اأ�صتطيع التعليق 
عل��ى ذل��ك. �صحي��ح اأن��ه كلم��ا ح�صل اأم��ر يتعلق 
بالفيف��ا، العامل باأجمع��ه يرتقب )م��ا �صيح�صل(، 
لكن ه��ذا االأمر ال مينع قي��ادة االحتاد الدويل من 
موا�صل��ة م�صيه��ا قدم��ا وجع��ل ه��ذه التغيريات 
)لتح�ص��ني احلوكمة( حقيقة واقعة". ويف املقابلة 
حتدث��ت �صام��ورا ع��ن ال�صفق��ات اخليالي��ة الت��ي 
ح�صل��ت خالل ف��رتة االنتقاالت االأخ��رية، م�صرية 
اىل اأن "فيف��ا يعمل حاليا مع رابطات املحرتفني 
ونقاب��ات الالعبني م��ن اأجل التو�ص��ل اىل كيفية 
حتقيق املزيد من ال�صفافية يف التدفقات املالية". 

ب��ات العامل من��ذ العام 2011 على ادن��ى تقدير ي�صرتد 
قوت��ه ويتماثل لل�صفاء اقت�صادي��ًا وماليًا، من االنهيار 
ال��ذي ع�صف به يف الع��ام 2007، ن�صي��ف اىل هذا ان 
�صحفي��ني م��ن كل ارجاء املعم��ورة اليدخ��رون جهداً 
يف التاأكي��د عل��ى انهم يكت�صفون ب��ال انقطاع موؤ�رشات 
جديدة ت�صري اىل وج��ود بوادر تطور ملمو�س، عار�صني 
ه��ذه املوؤ���رشات على ال��راأي الع��ام كدليل عل��ى وجود 
تع��اف "م�صتدام"، ويوجد يف الوق��ت ذاته �صيل جارف 
م��ن انباء ت�صري اىل ان النظام امل��ايل الدويل بات قاب 
قو�ص��ني من االنهيار وانه اآي��ل اىل ال�صقوط يف الهاوية 
خ��الل ب�صعة اي��ام او ا�صابيع قادمة، عل��ى �صعيد اخر 
انت���رشت يف �ص��وق الكت��ب، اط��راف ت�صن��ع "االنهيار" 
بكل معنى الكلمة اطراف جتعل من "االنهيار" �صناعة 

ي�صيط��ر عليه��ا كتب��ًا، ال�صغ��ل له��م غ��ري التب��وؤ مبوعد 
ال�صق��وط يف الهاوية والهم لهم غ��ري ا�صباعهم ماليني 
الق��راء للتبوؤات امل�صرية اىل نهاي��ة العامل.وما من �صك، 
يف ان تعاي�س كال االجتاهيني جنبًا اىل جنب يعود اىل 
ان الو�ص��ع الراهن يت�صم بخا�صية فريدة حقًا وحقيقة، 
خا�صي��ة هي يف الواقع ح�صيل��ة نتجت عن تطور مل ير 
العامل مثياًل له حتى االن والميكن تف�صريه بي�رش، وعلى 
الرغ��م من ه��ذا فاأن من اخلط��اأ االعتق��اد ان االقت�صاد 
العامل��ي يف طريقه للتع��ايف ان العك�س ه��و ال�صحيح: 
ف��كل االجراءات الت��ي جرى تنفيذها من��ذ اندالع االمة 
املالي��ة يف الع��ام 2007، به��دف ب��ث اال�صتق��رار يف 
النظ��ام ا�صهم��ت بال ا�صتثن��اء يف ا�صعاف ه��ذا النظام 
بنح��و م�صت��دمي ويف جعل��ه اك��رث تعر�ص��ًا لالختالالت 

وا�صد ا�صت�صالمًا لال�صطرابات.
ان املديوني��ة العاملي��ة الت��ي كان��ت يف الع��ام 2007 

التزي��د عل��ى 70 بلي��ون دوالر امريك��ي، ارتفعت حتى 
منت�صف العام 2013 اىل 100 بليون دوالر.

تزايد وترية املخاطر االقت�صادية
فحيثم��ا ا�صطدم��ت امل�ص��ارف بقيود قانوني��ة، فاأنها 
داأب��ت على نقل ن�صاطاتها يف احلال اىل تنظيم غام�س 
اليلت��زم ب��اي �صفافي��ة، نعني هن��ا انها داأب��ت يف مثل 
هذه االح��وال على نقل ن�صاطاته��ا اىل م�صارف الظل، 
فوف��ق التقديرات احل��ذرة، يخفي هذا النظ��ام الغام�س 
يف اورب��ا فقط 21 بليون يورو، وعالوة على امل�صاربة 
الهوجاء، ادى الفزع من الت�صخم اي�صًا اىل اندالع طلب 
كب��ري على القي��م العيني��ة، وبالتايل اىل خل��ق �صغوط 
�صدي��دة يف ا�صواق العق��ارات الدولية ون�ص��اأت فقاعات 
كب��رية يف اال�صواق املختلفة وكم��ا تبني الحقًا انطوى 
التو�ص��ع الكبري يف من��ح القرو�س اىل ال��دول ال�صاعدة 
عل��ى تط��ور غاي��ة يف اخلط��ورة وعل��ى الرغ��م من كل 

التج��ارب امل�صتقاة من ازم��ة امري��كا الالتينية وازمة 
ا�صي��ا يف الق��رن املن�رشم فاأن القرو���س التي منحتها 
امل�ص��ارف الدولية العمالقة اىل ه��ذه البلدان، ارتفعت 
قيمته��ا ال�صعف، ب��ني العامي��ني 2008 و2013 ويف 
مطل��ع الع��ام 2104، بلغ��ت مديونية ال��دول ال�صاعدة 
م�صتوى مثرياً للف��زع: لقد و�صلت اىل 9،1 بليون دوالر 
امريكي.ان هذه االرقام الت��رتك جمااًل لل�صك: املخاطر 
احلاف��ة باالقت�ص��اد امل��ايل العامل��ي مل تخ��ف �صدتها 
اب��داً، ب��ل ازدادت �صدة وات�صاع��ًا بنحو كب��ري، كما انها 
تب��ني اي االرقام امل�صار اليها انفًا ان ال�صناعة املالية 
ت�صب��ح اك��رث ح��ذراً او اكرث حيط��ة على خلفي��ة االزمة 
املالي��ة، ان العك�س هو ال�صحي��ح: فاملوؤ�ص�صات املالية 
الكبرية ماع��ادت منذ الع��ام 2007 تتفادى املخاطر، 
ب��ل ام�صت تدخ��ل ب�صفق��ات لي�ص��ت خط��رة فح�صب بل 
�صديدة املخاطر اي�صًا مقارنة بال�صنوات ال�صابقة للعام 

املذكور، فاأ�صباغ �صفة "مهم بالن�صبة اىل النظام" منح 
امل�ص��ارف الدولية العمالقة و�صع��ًا خا�صًا ال مثيل له 
يف التاأري��خ االقت�ص��ادي، حقًا ج��رى يف �صابق الزمن 
انق��اذ م�رشوع مامن التعر���س اىل انهيار كلي، غري ان 
اعتب��ار فرع مامن الف��روع االقت�صادية ج��زءاً الميكن 
لالقت�ص��اد العامل��ي اال�صتغن��اء عن��ه ب��اأي ح��ال م��ن 
االح��وال، والنظر اليه بالتايل على انه دائمًا وابداً- ان 
ه��ذا كان والي��زال حتى اليوم احلا�رش ام��راً فريداً حقًا 

وحقيقة.
م�صارف فوق القانون

وحت��ى بالن�صب��ة اىل اكرث م�ص��ارف اال�صتثمار ازدادت 
اقبااًل عل��ى املخاطر، فاملالحظ هو ان احلقبة ال�صابقة 
للع��ام 2007 كان يوج��د فيه��ا خط احمر يح��دد لهذه 
امل�صارف م�صتوى املخاطر امل�صموح بها- اخلوف من 
االفال�س وغني عن البيان ان هذا اخلط االحمر الوجود 

ل��ه بالن�صب��ة اىل امل�ص��ارف التي �صارت م��ن االهمية 
مب��كان، بحي��ث ماعاد يجوز تركها تعل��ن االفال�س، ان 
هذه امل�صارف ت�صتطيع االقدام على اي خطر يحلو لها، 
بال خوف من ان تخ�رش وجودها بهذه املجازفة او تلك 
بيد ان هذا هو لي�س كل ما يف االمر: ان هذه امل�صارف 
م�صم��وح لها باأن ت�صع نف�صها فوق القانون، كما ت�صهد 
عل��ى ذلك ال�صن��وات املن�رشمة، وان تت���رشف كما ولو 
كان��ت ف��وق القانون من غ��ري ان يتعر���س امل�صوؤولني 
فيه��ا للمحا�صب��ة.ان ه��ذه امل�ص��ارف متار���س اعمااًل 
جنائية بكل تاأكيد، فهي تقوم يف وقت واحد بت�رشيف 
الب�صائ��ع املالي��ة الت��ي تق��وم ه��ي نف�صه��ا باملراهنة 
عليها، وت�ص��ارب بنحو خمالف للقوانني على العمالت 
االجنبي��ة وتتورط يف ف�صيحة الليب��ور الذائعة ال�صيت 
)اي مع��دل الفائ��دة ال�صائ��د بني امل�ص��ارف يف ال�صوق 

النقدي يف لندن(،
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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