
اأخرياً  عقدت  اقت�صادية  ندوة  او�صت 
ال�رشكات  مبعاجلة  ال�صيد  ن��ادي  يف 
الرابحة واالبقاء على 44 منها موزعة 
ال�����وزارات، م��ع م��راع��اة  ب��ن خمتلف 
االداري  لال�صالح  جميعًا  اخ�صاعها 
مع  انتاجها،  لتح�صن  واالقت�صادي 
وعددها  اخلا�رشة  ال�رشكات  ت�صفية 
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جت�صري  اإىل  حتتاج  التو�صيات  ه��ذه 
�رشيع مع واقع اأقت�صادي قابل للتطور، 
كما اأنه ال يوجد م�صوغ قانوين اأو اداري 
اأو فني يحول دون ربط القول بالفعل، 
يف  الدقيقة  التوقيعات  تكون  وبذلك 
جناح  اأ�صا�س  هي  الفورية  املبا�رشة 
الت�صادم  نتيجة  ا�صكاالت  تفاقم  اأو 
نتائج  حتقيق  الع�صري  م��ن  وجت��ع��ل 
حينها  يف  ت��ك��ون  عندما  كاملتوقع 
هي  االآف��ات  وهذه  اآف��ات  له  فالتاأخري 
ي��وم��ي لالعباء  وت��زاي��د  ت��راك��م  م��ث��اًل 

يف  تاأكل  التي  واالقت�صادية  املالية 
جرف املوازنة.  

لل�صكان  ال�صنوية  ال��زي��ادة  اأن  كما 
مطالبتها  توؤجج  اأي�صًا  عراقي  مبليون 
مبكافحة فقر اأو بطالة اإذ ان معدالتها  
ال حت�صد عليها.                                              

يف  ح�صن  يا�رش  .�صالح  د  يقول  وكما 
�صلبية  عالقة  توجد  اأن��ه  من  فر�صيته 
والتكيف  التثبيت  برامج  تطبيق  بن 
الهيكلي من جهة والتنمية االجتماعية 
من جهة اأخرى من خالل ارتفاع ن�صبة 
الفقر والبطالة والف�صاد .... الخ.                      

يف  �صلبية،  اأث��ار  من  بها  يرتبط  وم��ا 
املجتمعات املطبقة لهذه الو�صفة.     

اأما ال�صاغط ال�صديد االآخر هو ما ينتج 
بعد  بطالة  من  "داع�س"  بعد  ما  عن 
تدمري امل�صاريع القائمة يف القطاعات 
�رشيع  ح�صم  م��ن  الب��د  لذلك  الثالثة، 
واخلا�رشة  الرابحة  ال�رشكات  ملو�صوع 
بيئة  وخلق  اأعاله  التحديات  ملواجهة 
الهيكلة  حتت�صن  مالئمة  قانونية 

وتهيىء  ال�رشكات  لهذه  واال���ص��الح 
الظروف لت�صفية �رشكات خا�رشة طال 
امدها كثرياً من دون م�صوغات ينبغي 

مراعاتها.                                  
التو�صيات  هذه  تاأخذ  اأن  ناأمل  لذلك 
طريقها ال�رشيع جداً حتى ولو باأخطاء 
ب�صيطة اأو اأكرب لننجز ونتعلم ونتجاوز 
بكل  عليه  نعتمد  النفط  اقت�صاد  قيود 
االأحوال وال يخفى على القا�صي والداين 
اقت�صادية  دورة  خللق  التفاعل  اأهمية 
القطاعات  يف  م�صاريعنا  وت��ك��ام��ل 
لتنفيذ  واخلدمية  وال�صناعية  الزراعية 
على  منها  ق�صم  م��ازال  طموحة  خطط 
اأو يف عقول كفوءة لنرتجمها  الرفوف 
اإىل اأرقام تكون حاكميتها مقبولة لدى 

املعنين املختلفن.
واالأحداث  اآفات  للتاأخري  القول:  ونكرر 

ال تنتظرنا.      
جديًا  العمل  علينا  يحتم  ال��ذي  االم��ر 
التي  العقبات  جميع  احتواء  باجتاه 
تقف اأمام عجلة تفعيل االنتاج املحلي.

باللون  تخليده  مت  ال���ذي  ت��ات��ا،  جام�صتجي 
الربونزي الذي لوَّحْته ال�صم�س، واأكتافه تتوجها 
يف  باملدينة  ُيحّدق  الطازجة،  الربتقال  اأزه��ار 
�رشق الهند التي حتمل ا�صمه. قبل وفاته يف عام 
للبلدة  روؤية  تاتا  ر�صم موؤ�ص�س جمموعة   ،1904
ما  يوم  يف  �رشكته  �صتبنيها  التي  االأمنوذجية 

لب لها. حول اأول م�صنع �صُ
على  لديه  للعاملن  �صحية  بيئة  لتوفري  ط  خطَّ
االأمرا�س،  تعاين  التي  الفقرية  االأحياء  خالف 
اأوروب��ا  يف  اأ�صفاره  يف  �صاهدها  قد  كان  التي 
اإىل   1902 ع��ام  يف  كتب    .19 ال���  ال��ق��رن  يف 
وا�صعة  �صوارع  تبني  اأن  من  "تاأكد  دوراب،  ابنه 
مب�صاحات  احتفظ  ُمظِللة.  باأ�صجار  م��زروع��ة 

وا�صعة لكرة القدم والهوكي واملنتزهات".
التي  جم�صيدبور،  يف  امُل�صّجرة  الُطرق  اليوم، 
من  تاتا  جمموعة  من  املمولة  امل��راف��ق  تربط 
 900 من  م�صت�صفى  اإىل  الريا�صية  االأكادمييات 
�رشير، ت�صهد على تراث املمار�صة االأخالقية التي 

ُتعد واحدة من اأكرث اأ�صول املجموعة قيمة. 

تاتا  ملجموعة  تابعة  �رشكة  ُتديرها  املرافق 
توّفر  اأنها  التنفيذي  رئي�صها  يّدعي  التي  �صتيل، 
مياه �صنبور ال�رشب الوحيدة االآمنة، التي مُيكن 
ُبعد  على  هندية.  مدينة  اأي��ة  يف  عليها  العثور 
اأر�صيف  عن  امل�صوؤول  بال�صيارة،  ق�صرية  م�صافة 
ال�رشكة �صواروب �صينجوبتا يراأ�س ق�صم الر�صائل 
والعقود والتوجيهات التي ُتقّدمها جمموعة تاتا، 
على  كدليل  الهند،  يف  تكتل  اأكرب  االآن  هي  التي 

معايريها االأخالقية ال�صارمة.
هنا جتد �ِصجالت االأزمة املالية التي �رشبت تاتا 
�صتيل يف عام 1924، عندما و�صع دوراب تاتا 
لقر�س بدال عن  باأكملها ك�صمان  �صايف ثروته 
ت�رشيح ولو عامل واحد. هنا اأي�صا جتد دليال على 
دور املجموعة الرائد يف تقدمي منافع حديثة - 
من امل�صاعدة الطبية املجانية اإىل اإجازة االأمومة 
اأ�صبحت  املدفوعة - قبل عقود من الوقت الذي 
"االأم  �صينجوبتا:  يقول  بالقانون.  اإلزامية  فيه 
قوية  عالقة  بينهما  كانت  تاتا  و�رشكة  ترييزا 

جدا على مر ال�صنن".
طويلة  مدة  منذ  املاألوفة  تاتا  �رشكة  هي  هذه 
اأن��ح��اء  جميع  يف  االأع��م��ال  وم��راق��ب��ي  للهنود 
العامة  اخلدمة  التزمت مببادئ  العامل: جمموعة 

واملعاملة االإن�صانية للعاملن واالأحياء ال�صكنية، 
قبل قرن من الوقت الذي اأ�صبحت فيه "م�صوؤولية 

ال�رشكات االجتماعية" كلمة طّنانة.
التجارية  �رشكته  جام�صتجي  اأ�ص�س  اأن  منذ 
ا�صما  لُت�صبح  ال�صغرية يف عام 1868، تو�ّصعت 
�صنوية  مبيعات  العاملية، مع  االأعمال  كبريا يف 
تتجاوز 100 مليار دوالر. حتى و�صط هذا النمو 
يف  امل�صتقرة:  القيادة  ب�صمعة  احتفظت  الهائل، 
مومباي،  يف  تاأ�صي�صها  بعد  عاما   144 اأول 
قادة،  خم�صة  على  �صوى  املجموعة  حت�صل  مل 

جميعهم من اأحفاد جام�صتجي.
ل��الأخ��الق  بعناية  امل��ح��رو���ص��ة  ال�صمعة  ه���ذه 
واال�صتقرار، التي هي م�صدر فخر ملوظفي �رشكة 
وللهند  �صخ�س  األ��ف   660 عددهم  البالغ  تاتا 

نف�صها، ُمهددة االآن من اأزمة غري م�صبوقة. 
يف  )اأك��ت��وب��ر(  االأول  ت�رشين  يف  اجلي�صان  ب��داأ 
مي�صرتي،  �صايرو�س  اأقيل  عندما  املا�صي  العام 
العائلة  اإدارة جاء من خارج  رئي�س جمل�س  اأول 
الذي  االأم��ر  تف�صري،  دون  من  فجاأة  املوؤ�ِص�صة، 
ك�صف التوترات امُلتاأججة بينه وبن �صلفه راتان 

تاتا.
اأدار  الذي  العمر االآن 79 عاما،  البالغ من  تاتا، 

ملدة  املجموعة 
ق��ب��ل  ع���ام���ا   21
ملي�صرتي،  ت�صليمها 
اأن  اإىل  القمة  اإىل  عاد 
العثور  باالإمكان  ُي�صبح 
واع��دا  دائ���م،  خليفة  على 

با�صتعادة اال�صتقرار. 
عائلة  من  مي�صرتي،  اأن  اإال 
االأع��م��ال يف  م��ن كبار رج��ال 
 18 متلك  ت��زال  ال  التي  مومباي 
القاب�صة  ال�رشكة  من  املائة  يف 

تاتا �صنز، رف�س املغادرة بهدوء.
من  �صياًل  مي�صرتي  اأطلق  اإقالته،  منذ 
�صمعة  تدمري  اإىل  تهدف  االدع����اءات، 
الوا�صح،  والتعامل  للنزاهة  العزيزة  تاتا 
م�صتقبل  حلماية  حملة  اإنها  يقول  حن  يف 
خالل  م��ن  الطويل  امل���دى  على  املجموعة 
احلوكمة  يف  ع��ي��وب  اأن���ه  يفرت�س  م��ا  اإن��ه��اء 
مزاعم  رف�صت  �صنز  تاتا  �رشكة  اجلذور.  عميقة 
قواعد  انتهاك  ب��ن  ت���رواح  ال��ت��ي   - مي�صرتي 

املعلومات الداخلية اإىل �صفقات تف�صيلية ُمنحت 
ثاأر  من  مدفوعة  بو�صفها   - تاتا  اأ�صدقاء  اإىل 
�صخ�صي، واّتهمته بتحقيق اأداء �صعيف وحماولة 

جلمع قوة ُمفرطة.
كبار ال�صخ�صيات يف عامل ال�رشكات يف مومباي 
الذي  اخلطر  من  اخلا�صة  حمافلهم  يف  ح��ذروا 
تفر�صه التداعيات على �صمعة ال�رشكات الهندية 
ككل. �رشكة تاتا اإىل حد بعيد هي اأكرب جمموعة 
بن  ما  ت��راوح  منتجات  مع  البالد،  يف  جتارية 
اإىل  لب  ال�صُ ومن  الثقيلة،  واالأ�صلحة  املجوهرات 
الهندية  التكتالت  من  واحدة  وهي  الطعام.  ملح 
القليلة التي بنت عالمة جتارية عاملية بحق، مع 
اأ�صول خارجية مرموقة تت�صمن �رشكة �صناعة 
جاكوار  املتحدة  اململكة  يف  الفاخرة  ال�صيارات 
تكنولوجيا  مهند�صي  اآالف  وتن�رش  روفر،  والند 

املعلومات يف ال�رشكات الغربية الرائدة.
ب�صكل حا�صم، على الرغم من اأن تاريخها الر�صمي 
مثل  املعروفة  العيوب  وا�صع  نطاق  على  ُيغِفل 
االأفيون،  جتارة  يف  املوؤ�ِص�صة  العائلة  م�صاركة 
لل�صلوك  منارة  مبثابة  ُتعترب  تاتا  �رشكة  اأن  اإال 
�رشكة  فهي  الهند،  يف  الر�صيد  واحُلكم  االأخالقي 
ا�صتهرت  التي  املخادعة  ال�صلوكيات  من  خالية 

بها كثري من نظرياتها.
رفيعي  ُمّطلعن  م��ع  ُمكّثفة  مقابالت  ج��رت 
امل�صتوى يف املجموعة واالطالع على املرا�صالت 
ع��امل  ت���رك  ال���ذي  اخل���الف  تك�صف  ال��داخ��ل��ي��ة، 
�صمعة  كانت  اإذا  ما  يت�صاءل  الهندية  ال�رشكات 
اأخرى، عقب  مرة  تتعافى  اأن  مُيكن  الفريدة  تاتا 
االقتتال الداخلي العام اال�صتثنائي الذي الحقها 

خالل االأ�صهر القليلة املا�صية.
جمل�س  �صد  القانونية  مي�صرتي  حملة  كانت  اإذا 
اإدارة تاتا �صنز �صتف�صل، "فاإن ال�رشر الذي حلق 
بال�صمعة مُيكن اإ�صالحه، اإىل حد ما"، كما يقول 
جيه اإن جوبتا، الع�صو املنتدب يف �رشكة اأبحاث 
تكون  لن  ذلك  "مع   .SES الهندية،  اال�صتثمار 
�صتبقى  الزجاج  يف  الفقاعة  كانت.  كما  نف�صها 
تاتا  فيه  ي�صتعد  كان  ال��ذي  الوقت  يف  قائمة". 
للتنحي بعد عقدين من رئا�صة جمل�س االإدارة، يف 
عام 2011، بداأت �صور الفيال البي�صاء ال�صغرية 
�صيق�صى  كان  حيث  تظهر  مومباي  جنوب  يف 
ُيعد  اجلديد  املنزل  اأن  حن  ويف  تقاعده.   مدة 
اإال  املعايري،  معظم  بح�صب  كبري  حد  اإىل  فاخرا 
اإقامة  مبكان  اإيجابية  مقارنات  اجتذب  اأن��ه 
ُبعد  على  طابقا،   27 من  مكون  بالرثاء  يتباهى 
ُتقّدر  ال�صمال من مبنى بتكلفة  اإىل  اأميال  ب�صعة 
اأغنى  اأمباين،  موكي�س  ميلكه  من  دوالر  مبليار 
ال�صحافة  تاأّملت  اأخ��رى،  مرة  الهند.  يف  رجل 
قد  كان  الذي  الرجل  املتوا�صعة،  تاتا  �صخ�صية 
اأمر باأن ُي�صمح للكالب ال�صالة بالبقاء يف ردهة 
تاتا  �رشكة  عالمة  للمجموعة.  الرئي�صي  املقر 
خالل  حت�ّصنت  للتوا�صع  ال�صخ�صية  التجارية 
الوقت  العائلة، حتى يف  مدة عمله يف جمموعة 
املبهرجة، مثل  امللذات  ُيخفي فيه  الذي مل يكن 
�صيارة فرياري كاليفورنيا احلمراء ال�صاطعة. بعد 
العودة اإىل الهند يف عام 1962 بعد �صبعة اأعوام 
من درا�صة الهند�صة املعمارية يف نيويورك، فاإن 

اأُدِخل  عاما   25 العمر  من  البالغ  النحيل  الرجل 
من دون �صجة للعمل متدربا يف احلرارة ال�صديدة 
يف  الكهفية  احلارقة  �صتيل  تاتا  �رشكة  الأف��ران 

جم�صيدبور. 
االأع���وام  خ��الل  قيادية  منا�صب  يف  تنقل  ث��م 
اأعمال االإلكرتونيات  التي تلت، مكافحا لتحويل 
واملن�صوجات املتعرثة يف �رشكة تاتا، لذلك كان 
رئي�صا  تاتا  دي  اآر  جيه  عمه  خلالفة  اختياره 

ملجل�س االإدارة يف عام 1991 مبثابة مفاجاأة.
يتذكر اأحد امُلّطلعن يف ال�رشكة منذ مدة طويلة: 
راتان؟‘"،  هو  ’من  قالوا،  القادة  هوؤالء  "جميع 
يف  التنفيذين  كبار  من  جمموعة  اإىل  ُم�صرياً 
مقابلة  اإج���راء  رف�س  ال��ذي  تاتا،  تاتا.  �رشكة 
من  كثريا  اأم�صى  امل��ق��ال،  ه��ذا  اأج��ل  م��ن  معه 
هذا  م��ع  يتعارك  املن�صب  يف  االأوىل  اأع��وام��ه 
االأو�صع  القدمي، وُيكافح الإقناع اجلمهور  احلر�س 
فاينان�صيال  �صحيفة  مرة  ذات  اأخرب  باإمكاناته. 
ال�صابون يف �رشكة  اأعمال  تاميز عن قراره بيع 
الذي  العنيف  الفعل  "رد   :1993 عام  يف  تاتا 
والبور�صة،  االإع��الم  و�صائل  من  كل  يف  تلّقيته، 
بالن�صبة  خميفًا  كان  الداخل،  يف  موظفينا  ومن 

لرئي�س جمل�س اإدارة جديد".
فيه  مبا  واثقا  تاتا  ك��ان   ،2000 ع��ام  بحلول 
اخلارج  يف  للتو�صع  حملة  على  للرتكيز  الكفاية 
من  احلجم.  حيث  من  تت�صاعف  اأن  �صاأنها  من 
ال�صاي  ع��الم��ة  اإىل  ن��ي��وي��ورك  يف  بيري  ف��ن��دق 
لب  ال�صُ و�رشكة  تيتلي،  الربيطانية  التجارية 
ذهبت  كورو�س،  الهولندية  الربيطانية  العمالقة 
اإىل  اأدت  ا�صتحواذ  عمليات  فورة  تاتا يف  �رشكة 
تر�صيخ املجموعة بو�صفها عالمة جتارية دولية 
بارزة.  ا�صم راتان تاتا تو�صع معها: كوفئ ب�صبب 
فار�س  بلقب  املتحدة  اململكة  يف  ا�صتثماراته 
فخري يف عام 2009. يف بالده، هيكله الطويل 
يحظى  اأ�صبح  االآن،  ما  حد  اإىل  حمدبا  اأ�صبح 
الروؤية  �صاحب  امل�صوؤول  بو�صفه  كبري  بتوقري 

لل�رشكات الهندية.
فاإن  طويلة،  مدة  منذ  يعرفه  ل�صخ�س  بالن�صبة 
رئي�س  اق��رتاب  مع  القلق  اأث��ار  تاتا  اإىل  التزلف 
يف  االإج��ب��اري  التقاعد  �صن  من  االإدارة  جمل�س 
املرحلة  ه��ذه  "يف  عامًا.   75 بعمر  املجموعة 
رمزا. كانت �صحته  اأ�صبح  االأخرية، رجل عادي 
اإيجاد  حقا  اأراد  اأن��ه  اأ�صك  وال  تعاين،  ب��داأت  قد 
خليفة. مل تُكن متثيلية. امل�صكلة كانت اأنه ُمقتنع 

اأنه ال يوجد من ي�صلح الأن يحل حمله".
اإىل   2010 عام  يف  تاتا  منحه  الذي  التفوي�س 
من  �صيال  اأث��ار  له  بديل  الإيجاد  اللجان  اإح��دى 
لكن  ذرّي��ة،  له  لي�صت  تاتا  عمه،  مثل  التكهنات. 
القيادة  ُيحافظ على  اأن  اأنه مُيكن  البع�س  اعتقد 
غري  اأخ��ي��ه  اإىل  اللجوء  خ��الل  م��ن  العائلة  يف 
اأعمال  عمالقة  اإىل  اآخرون  اأ�صار  نويل.   ال�صقيق 
الهندية يف اخلارج، مثل  عاملين من اجلاليات 
بيب�صيكو.  ل�رشكة  التنفيذية  الرئي�صة  نويي،  اإندرا 
اأن اللجنة فاجاأت الغرباء باختيار واحد من  اإال 
اأحد اأع�صائها: �صايرو�س مي�صرتي، وهو مدير يف 
�رشكة تاتا �صنز ال يحظى بالتقدير الذي يتمتع 

به تاتا فعال.

فقدان  ح��ول  بالقلق  وال�صيا�صيون  العمال  ي�صعر 
املجموعة  فيه  تقرتب  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ال��وظ��ائ��ف، 
بخ�صو�س  �صفقة  حتقيق  من  اإي��ه  اإ���س  بي  الفرن�صية 
م��وت��ورز  ج���رال  ل�رشكة  ال��ت��اب��ع  االأوروب�����ي  الق�صم 

االأمريكية، �صانعة �صيارة اأوبل ال�صهرية، يف اأملانيا. 
الفرن�صية  احلكومة  على  االعتماد  ميكن  م��ا  ع��ادة 
اأنباء عن وجود  للقيام بجلبة �صخمة بعد  اال�صرتاكية 
�صفقة اندماج باملليارات ت�صتمل على واحدة من اأكرب 
اإذا كانت �صفقة ميكن  ال�صناعية، وال �صيما  ال�رشكات 

اأن توؤدي اإىل فقدان اآالف الوظائف.
بعد االأنباء التي ذكرت اأن �رشكة بي اإ�س اإيه الفرن�صية 
التي ت�صنع �صيارات بيجو و�صيرتوين، هي يف مرحلة 
ال�رشكة  اأوب��ل،  �رشكة  ل�رشاء  املحادثات  من  متقدمة 
كانت  موتورز،  جل��رال  التابعة  اخلا�رشة  االأوروب��ي��ة 

الدولة الفرن�صية يف ا�صرتخاء على غري العادة – وحتى 
مع �صعور بالزهو.

قال �صخ�س مقرب من احلكومة: "اإنها �صفقة اإيجابية 
جدا"، م�صيفا اأنها �صتوؤدي اإىل ن�صوء بطل فرن�صي اأكرب. 
وقال فرانك دون، وهو م�صوؤول يف احتاد CFTC يف 

�رشكة بي اإ�س اإيه: "هذا خرب جيد جدا".
ال�صبب يف هذا املوقف هو الأن، وفقا ملحللن ومطلعن 
من  الوظائف  ع��دد  خف�س  ال�صناعة،  ���ص��وؤون  على 
املرجح اأن ي�صقط ب�صكل كبري للغاية على م�صانع اأوبل 
ويرتك  واإ�صبانيا،  املتحدة  واململكة  اأملانيا  يف  ال�صتة 
�رشكة  يف  عامل  األ��ف   65 عددهم  البالغ  العاملن 
�صناعة ال�صيارات الفرن�صية بي اإ�س اإيه يف و�صع �صليم 

ن�صبيا.
 LMCيف امل����دي����ر  ك���وك�������س،  ج��و���ص��ت��ن  ق�����ال 
خا�رشة  فرن�صا  اأرى  ال  "اأنا   :AUTOMOTIVE
امل�صانع  �صرت�صد  اأنها  املرجح  من  ال�صفقة.  هذه  من 

اأن  م�صيفا  واإ�صبانيا"،  املتحدة  اململكة  ]يف  الطرفية 
ح�صة  ميتلكون  الفرن�صين  اأن  اإىل  جزئيا  يرجع  ذلك 

كبرية يف ال�رشكة.
يف الوقت نف�صه، فاإن احلكومتن االأملانية والربيطانية 
الوظائف،  ب�صاأن  تطمينات  على  للح�صول  تتدافعان 
وت�صعران بالقلق من اأن البلدين �صيجدان نف�صيهما يف 
فيه  تكون  وقت  يف  الغا�صبن،  العمال  اآالف  مواجهة 
يف  اأ�صال  هي  للعوملة  املناه�صة  املتطرفة  االأح��زاب 

ارتفاع يف املعاقل ال�صناعية ال�صابقة يف اأوروبا.
وهو اأمر ح�صا�س ب�صكل خا�س بالن�صبة الأملانيا التي، 
مريكل،  اأجنيال  االنتخابات.  ع��ام  يف  فرن�صا،  مثل 
امل�صت�صارة االأملانية، ال تواجه جمرد تهديد من حزب 
اإنها  بل  املتطرف،  اأملانيا" اليميني  اأجل  من  "البديل 
اأي�صا ترتاجع يف ا�صتطالعات الراأي �صد مارتن �صولتز، 
اال�صرتاكين  ميثل  ال��ذي  العام  التيار  من  مناف�صها 

الدميقراطين.

�صيا�صيا  �صيء ممكن  كل  اإن  اجلمعة  يوم  قالت مريكل 
وامل�صانع  الوظائف  اأن  "ل�صمان  به  القيام  ينبغي 

االأملانية �صتظل يف اأمان".
البالغ  اأوب��ل  موظفي  ثلثا  يوجد  حيث  اأملانيا،  يف 
م�صانع  ثالثة  اإىل  اإ�صافة  موظف،  األ��ف   38 عددهم 
�صميم  يف  ال�صيارات  �صناعة  تكمن  ال�رشكة،  ومقر 
اأكرث  الهوية االقت�صادية للبالد. فاالأمر يتعلق مبا هو 

من جمرد الوظائف.
عِلمت  عندما  بالفزع  االأمل��ان��ي��ة  احلكومة  �صعرت 
واأوبل من  اإيه  اإ�س  بي  املحادثات بن �رشكتي  ب�صاأن 
احلكومة  ال  اأن��ه  من  بالغ�صب  و�صعرت   – ال�صحافة 

الفرن�صية وال ال�رشكتان اأحاطتاها علما بذلك.
من  مزيد  يف  يت�صبب  قد  مريكل  حكومة  يف  الغ�صب 
االأكرث  ال�صيا�صية  العالقة  وبرلن،  باري�س  بن  التوتر 
اأهمية يف اأوروبا، على الرغم من اإ�رشار �صخ�س مقرب 
من املفاو�صات على اأنه مل يكن لدى الفرن�صين معرفة 

عن ال�صفقة قبل االأملان. اأجرت احلكومة االأملانية االآن 
اإيه،  اإ�س  وبي  موتورز  جرال  �رشكتي  مع  حمادثات 

ولكن عربَّ الوزراء يف البداية عن قلقهم العميق.
االأملانية:  االقت�صاد  وزيرة  ت�صيربي�س  بريجيت  وقالت 
املحادثات  هذه  مثل  اأن  املقبول  غري  من  اأنه  "اأجد 

عقدت من دون اإ�رشاك جمل�س االأعمال".
واأ�صافت اأن احلفاظ على الوظائف يف م�صانع �رشكة 
اأوبل يجب اأن يكون "اأولوية ق�صوى". هرع تنفيذيون 
من �رشكة جرال موتورز اإىل اأملانيا الإجراء حمادثات 

مع ال�صيا�صين وتخفيف م�صاعر التوتر.
يف  تختفي  اأن  ميكن  الوظائف  اأن  من  خماوف  هناك 
م�صنع رو�صل�صهامي يف اأملانيا، حيث ت�صنع �رشكة اأوبل 
ال�صيارات منذ عام 1899، على اعتبار اأنه يتناف�س مع 
بالفر�س  للظفر  الفرن�صي يف رين،  اإيه  اإ�س  بي  م�صنع 

يف �صوق ال�صيارات ال�صغرية ال�صعبة.
�صيغادرون  الذين  املهند�صن  من  جمموعة  وقالت 

اإنهم يخ�صون من ت�رشيح  العمل يف موقع رو�صل�صهامي 
ميكننا  "هل  اأح��ده��م:  وق��ال  العمال.  من  كبري  ع��دد 
اإذا كان كل  لدينا هنا،  الهند�صة  احلفاظ على حمتوى 
ما علينا القيام به هو جمرد اإعادة ت�صميم املن�صات 
املقبلة من فرن�صا؟ هل حتتاج فقط اإىل ن�صف الرجال 
للقيام بذلك؟" وقال اآخر اإن نوعية الوظائف املتبقية 
هي اأي�صا م�صكلة. وقال: "نحن ال نريد اأن ن�صبح جمرد 
فقد  �صيرتوين،  �رشكة  اهتماما من  نتلقى  ال  اأ�صخا�س 
قاموا باأداء جيد جدا.. لكن لي�س هذا هو نوع ال�صيارات 
التي نرغب يف بنائها". يف اململكة املتحدة، ال�صفقة 
مغادرة  من  للغاية  ح�صا�س  وقت  يف  تاأتي  املحتملة 
عوامل  االآن  منذ  يخلق  الذي  االأمر  لالحتاد،  بريطانيا 
بريطانيا،  ال�صيارات. املخاوف يف  اللب�س يف �صناعة 
فوك�صهول،  التجارية  العالمة  حتت  اأوبل  تعمل  حيث 
الذي  اإلزمري،  االأول حول م�صنع ميناء  هي يف املقام 

يبني �صيارات اأ�صرتا لل�صوق الربيطانية واالأوروبية.
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مخاوف بيع أوبل تضع كبرياء ألمانيا على المحك
مايكل ستوثارد

 تفجر الخالفات داخل تاتا عمالقة شركات الهند
 سايمون موندي

الجزء األول

ثامر الهيمص

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

723.57
0.15
0.02%

1,528,991,661
1,588,851,045

579
38
12
13
13

0.59
306,100,000.00

0.45
241,221,450.00

0.52
274,850,000.00

0.67
137,495,723.00

0.60
85,750,000.00

)BGUC( خليج

)BUND( متحد

)BBAY( بلبنك

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

5.41
416,121,152.00

0.53
164,128,496.00

1.65
103,964,256.00

0.40
97,496,576.00

0.67
92,462,136.00

)SKTA( شماكس

)BGUC( خليج

)HKAR( كربال

)BUND( متحد

)BIBI( اثمار
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