
اآن االأوان الإعادة قراءة العالقة بني االقت�ساد وال�سيا�سة 
قراءة خمتلفة يكون فيها االقت�ساد هو املتغري امل�ستقل 
يف اطار العالقة مع متغري ال�سيا�سة، ال �سيما ملواجهة 
اهمية  عن  ف�سال  جهة  من  )داع�����ش(  بعد  ما  مرحلة 
على  حتققت  التي  االجن��ازات  تراجع  ا�سباب  مراجعة 
الفقر  م�ستوى  ادلها  لي�ش  التي  االقت�سادي  امل�ستوى 
الذي فاق ن�سبة )25 باملئة( كما اعلنته وزارة التخطيط.
الوزارة ذاتها اعلنت ان عدد العاملني يف القطاع العام 
اخلم�سة  عددهم  يناهز  االمنية  القوات  منت�سبي  مع 
العراقية  العائلة  حجم  متو�سط  ان  ومبا  ن�سمة،  ماليني 
افراد فلو كان يف كل عائلة موظف فان ذلك  هو �ستة 
يعني ان الرواتب واالجور �ست�سمل بحدود ثالثني مليون 
ان  ميكن  فقط  ماليني  خم�سة  يبقى  حني  يف  عراقي 
يكونوا حتت خط الفقر ولي�ش كما هو العدد احلايل الذي 

يقارب الت�سعة ماليني تقريبا.
هذا االمر يوؤكد عدم عدالة التوظيف يف القطاع العام اذ 
ان هناك عوائل فيها اكرث من موظف يف مقابل عوائل 
الرغم  على  العام  القطاع  من  ن�سيبها  تنل  مل  اخ��رى 
او  �سهادات  لذلك من  املوؤهالت املطلوبة  امتالكها  من 

مهارات، حيث ان املح�سوبية واملن�سوبية ال تزال ت�سكل 
عامال مهما يف القبول اوالرف�ش للتوظيف.

تعد  واالقت�سادية  االجتماعية  العدالة  اىل  الدعوة  ان 
االقت�سادي  والنمو  اال�ستقرار  ا�سباب  اهم  من  واح��دة 
وهذا ما توؤكده التقارير االقت�سادية احلديثة ال�سادرة 
عن البنك الدويل بخ�سو�ش دول ال�رشق االو�سط، وح�سب 
فر�ش  تهيئة  على  ت�سجع  التي  ال�سيا�سات  فان  التقرير 
العمل ال تفيد العاطلني عن العمل فقط بل ت�ساعد على 
اثار  من  ي�سببه  وما  والعنف  التطرف  انت�سار  احباط 

اقت�سادية �سلبية.
لقد ت�سبب العنف والتطرف يف العراق بخ�سائر يف البنية 
التحتية قدرت بحدود )35( مليار دوالر، اي ما يعادل 
ن�سف موازنة العام احلايل او ما يعادل )5 باملئة( من 
�ستحتاج  كبرية  ا�رشار  وهذه  املا�سي،  العقد  موازنات 
املناطق  يف  البناء  الع��ادة  تقريبا  يعادلها  ما  اىل 

املحررة.
�سترتاوح  النفط  ا�سعار  بان  تفيد  االقت�سادية  التنبوؤات 
العقد  نهاية  للربميل حتى  ما بني )50 - 60( دوالراً 
بعيدا  اقت�سادنا  تنويع  اىل  يدعونا  الذي  االمر  احلايل 
عن النفط وذلك يف �سياق اال�سالحات االقت�سادية اال 
ان هذه اال�سالحات لن تنجح من دون عدالة اجتماعية.   

من  طائرة  اإي���وان  م��اك  رو���ش  ا�ستقل  عندما 
)نوفمرب(  الثاين  ت�رشين  يف  �سيكاغو  اإىل  لندن 
امل��ا���س��ي، ك���ان رئ��ي�����ش روي����ال ب��ن��ك اأوف 
�سكوتالند، املهوو�ش بلعبة الرجبي، يتطلع اإىل 
اأخرى.  مرة  اإيرلندا  على  بالده  انت�سار  روؤي��ة 
انتزع  ال�سئيل،  االحتمال  من  الرغم  على  لكن 
من  اأك��رث  منذ  له  ف��وز  اأول  االإيرلندي  الفريق 
اأنهت  ال�سجاع.  نيوزيلندا  فريق  �سنة �سد   100
هذه املباراة م�سرية الفوز املت�سل التي حققها 
على   ALL BLACK بالك"  "اأوول  فريق 
اإيوان  ماك  وجعلت  متتالية،  مباراة   18 مدى 

ك�سري اخلاطر.
م�ساهدة  هدفها  طويلة  رح��ل��ة  ه��ذه  ك��ان��ت 
مواجهة ر�سينة، لكن مل تكلل بالنجاح، وكانت 
يف  احلديثة  اإي���وان  م��اك  خ��ربة  على  ع��الم��ة 
ون�سف  الثالث  ال�سنوات  مدة  خالل  ال�رشكات. 
من  البالغ  ال�سخ�ش  هذا  اأ�سبح  اأن  منذ  ال�سنة 
العمر 59 عاما الرئي�ش التنفيذي لرويال بانك 
طويلة  قائمة  مع  يعرتك  كان  �سكوتالند،  اأوف 

اأوجه  املا�سي، ومع  العالقة من  الف�سائح  من 
الذي كان  الإنقاذ امل�رشف  الت�سغيلي،  الق�سور 
حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  م�رشف  اأك��رب  م��ا  يوما 
امل�سارف  اأكرث  من  واحدا  االآن  لكنه  االأ�سول، 

اعتالال.
امل�رشف  راأ�ش  على  ق�ساها  التي  املدة  خالل 
خ�رشت اأ�سهمه – اجلزء االأكرب منها مملوكة من 
ويف  قيمتها.  ثلث   - الربيطانية  احلكومة  قبل 
االأ�سبوع املا�سي اأعلن امل�رشف خ�سائر بلغت 
�سبعة مليارات جنيه ا�سرتليني يف عام 2016، 
وهي ال�سنة التا�سعة على التوايل التي يتعر�ش 

فيها خل�سائر.
ومنذ اأزمة عام 2008 التي ت�سببت يف انهيار 
ال�رشائب،  دافعي  باأموال  واإنقاذه  امل�رشف 
ت�سخمت خ�سائره اإىل اأكرث من 50 مليار جنيه 
اآالف  ع�رشة  ت�رشيح  املنتظر  ومن  ا�سرتليني. 
يف  ال��ف��روع  من  مزيد  واإغ���الق  املوظفني  من 
اإطار خطة جديدة خلف�ش التكاليف تهدف اإىل 
توفري 800 مليون جنيه ا�سرتليني خالل العام 

احلايل، ومبلغ مماثل يف عام 2018.
ال�سورة القامتة يف رويال بانك اأوف �سكوتالند 
امل�رشف  حظوظ  مع  حادا  تناق�سا  تتناق�ش 

لويدز  جمموعة  الدولة،  من  املدعوم  املناف�ش 
امل�رشفية، التي من املتوقع اأن تبلغ عن اأرباح 
ا�سرتليني.  جنيه  مليار   2.4 مقدارها  �سافية 
االآن  اململوكة  لويدز  جمموعة  اأن  حني  ويف 
للحكومة بن�سبة 5 يف املائة، بعد اإجراء عملية 
كامل  ب�سكل  تعود  اأن  ميكن  تدريجية،  بيع 
مع  قليلة،  اأ�سهر  غ�سون  يف  اخلا�سة  للملكية 
جنيه  مليار   20 ال�رشائب  دافعي  ا�سرتجاع 
ا�سرتليني مت حقنها يف امل�رشف، يبقى الو�سع 
يجل�ش  حيث  بانك،  روي��ال  يف  متاما  خمتلف 
الورق ت�سل  ال�رشائب على خ�سائر على  دافعو 
اإىل نحو 23 مليار جنيه ا�سرتليني على ح�سة 

احلكومة يف امل�رشف البالغة 72 يف املائة.
وترتدد �سائعات يف اأنحاء احلي املايل مفادها 
ماك  جهود  مع  ينفد  اأخ��ذ  احلكومة  �سرب  اأن 
اإيوان. ويقول بع�ش الزمالء ال�سابقني اإن رئي�ش 
ذرعا  ي�سيق  االآن  اأخ��ذ  رمب��ا  نف�سه  امل�رشف 
يف  �سابق  كبري  تنفيذي  وبح�سب  املهمة.  بهذه 
امل�رشف الذي خرج منه اأخريا: "رو�ش منزعج 
ال  كان  لو  بالذهول  �ساأ�ساب  االأمر.  متاما من 

يزال موجودا يف امل�رشف يف غ�سون عام".
قبل  من  ب�سدة  رف�سهما  مت  الفكرتان  هاتان 

امل�������������رشف - 
وم��ن م��اك اإي���وان 
يف  قال  الذي  نف�سه 
واحدة  "هذه  مقابلة: 
الوظائف  اأ�سعب  م��ن 
امل�����رشيف.  ال��ق��ط��اع  يف 
حتى  العمل  اأتابع  اأن  اأريد 
لقد  االأزم��ة.  هذه  من  نخرج 
ال�ساق  العمل  معظم  ��ذن��ا  ن��فَّ
االآن  وب��داأت  امل�رشف.  هذا  يف 
بالر�سا  متاما  الواقع  يف  اأ�سعر 
بخ�سو�ش عام 2017. هناك كثري 
من الق�سايا التي نحتاج اإىل التعامل 
يف  االأ�سا�سية  االأع��م��ال  لكن  معها. 

]امل�رشف[ بداأت حتقق النجاح".
�ساحقة  عقوبة  يواجه  امل�رشف  يزال  وال 
الغ�ش  ملمار�سته  االأمريكية  ال�سلطات  من 
اأن  املتوقع  ومن  العقارية.  القرو�ش  بيع  يف 
 13 اإىل  ت�سل  بحيث  مرتفعة  العقوبة  تكون 
الفائدة  اأ�سعار  نف�سه،  الوقت  يف  دوالر.  مليار 

هوام�ش  على  ت�سغط  قيا�سي  ب�سكل  املنخف�سة 
جانب  اإىل  املنخف�سة،  االأ�سعار  وهذه  اأرباحه. 
عن  التخلي  تعنيان  االأخرى،  املعاك�سة  الرياح 
هناك  لكن   .2017 لعام  الربحية  يف  اأمل  اأي 
يف  تلوح  وج���ودي  طابع  ذات  اأخ���رى  اأ�سئلة 
�سكوتالند  اأوف  بانك  لرويال  ميكن  هل  االأفق. 
يف �سكله احلايل، اأن ي�سبح باأية حال موؤ�س�سة 
املنا�سب  الرجل  هو  اإيوان  ماك  وهل  مزدهرة؟ 

الذي �سيجعله كذلك؟
م�ساهمني يف  ع�����رشة  اأك���رب  م��ن  واح���د  ي��ق��ول 
 - كبري  حد  اإىل  �ساقة  مهمة  "هذه  امل�رشف: 
اأن  ي�ستطيع  اأحد  من  ما  اأن  تدرك  تراه  عندما 

يتحمل ذلك ملدة طويلة".
الظل الطويل للأزمة

كان الو�سع �سعبا حني توىل رئي�ش امل�رشف 
من�سبه يف اأواخر عام 2013. كثري من امل�ساكل 
ج��ودوي��ن،  ف��ري��د  ال�سابق،  رئي�سه  م��ن  تنبع 
والتي  نفذها،  التي  الن�سطة  التو�سع  وعمليات 
م�رشف  على  عدائية  ا�ستحواذ  مبعركة  ب��داأت 
نات و�ست NATWEST يف مطلع االألفية. 
الذي بلغت قيمته 49  الكارثي  لكن اال�ستحواذ 
مليار جنيه ا�سرتليني على م�رشف اآيه. بي. اإن 
هو   2007 عام  يف   ABN AMRO اآم��رو 
الذي تبني اأنه ال�سبب يف انهيار امل�رشف. كان 
يف  وا�سعة  تعامالت  الهولندي  امل�رشف  لدى 
العقارية،  االأوراق املالية املدعومة بالقرو�ش 
بلغ جمموعها نحو 40 مليار يورو. وعندما بداأ 
مقرت�سو القرو�ش العقارية من �سعاف املالءة 
يف الواليات املتحدة التخلف عن �سداد ديونهم 
ب�سكل جماعي يف عام 2007، ق�سم ذلك قيمة 

االأوراق املالية املذكورة.
تو�سع  قد  �سكوتالند  اأوف  بانك  روي��ال  ك��ان 
لي�سبح اأكرب من اأي م�رشف مناف�ش، مبا كان 
جنيه  تريليون   2.4 جتاوزت  اأ�سول  من  لديه 
ا�سرتليني - بحجم االقت�ساد االأملاين يف عام 
�سقوطه،  اإىل  اأدى  ال�رشيع  التو�سع  لكن   .2008
االأمر الذي ا�ستلزم اأكرب عملية اإنقاذ يف التاريخ 
مبقدار 45.5 مليار جنيه ا�سرتليني. وهو حتى 
الوقت  ويف  اإنقاذه  مت  م�رشف  اأكرب  يظل  االآن 

نف�سه ال تزال احلكومة متلك اأ�سهمه.
امل�رشف.  ي��ط��ارد  ج��ودوي��ن  ع�رش  ي��زال  وال 
غالبا  اإنهم  االإدارة  جمل�ش  يف  اأع�ساء  ويقول 
االجتماعات  من  املائة  يف   70 مي�سون  ما 
الغ�ش  عمليات  العالقة.  الق�سايا  مناق�سة  يف 
بالقرو�ش  املدعومة  ال�سندات  بيع  الوا�سعة يف 
 2007 اإىل   2005 من  امل��دة  خالل  العقارية 
من  و�سيكة  عقوبة  ي��واج��ه  امل�����رشف  جعلت 
ال�سلطات االأمريكية. وهذه تعد اأكرب عقبة مفردة 
توقيت  اأن  من  الرغم  على  اإي��وان،  ماك  تواجه 

الت�سوية اإىل حد كبري خارج عن �سيطرته.
يف ال�سهر املا�سي، اأ�ساف امل�رشف مبلغ 3.8 
مليارات دوالر اإىل 4.5 مليارات دوالر كان قد 
املحتملة،  التكاليف  لتغطية  �سابقا  خ�س�سها 
اىل  بحاجة  ي��زال  ال  رمب��ا  اأن��ه  من  ح��ذر  لكنه 
للعقوبة  بها"  ي�ستهان  "ال  مبالغ  تخ�سي�ش 

التي تلوح يف االأفق.

اأك��رب ع�رشة  بني  ال��ذي هو من  ال�سخ�ش  وق��ال 
ت�ستهلك  التقا�سي  "جميع موا�سيع  م�ساهمني: 
راأ�سمال  هناك  لي�ش  لذلك  الزائد.  امل��ال  راأ���ش 

لالأرباح اأو لال�ستثمار يف االأعمال".
هي  اإيوان  ماك  اأمام  االأخرى  الكبرية  امل�سكلة 
جلني"  اآن��د  "وليامز  ببيع  القا�سي  ال�����رشط 
WILLIAMS & GLYN، اأحد امل�سارف 
التي حاول رويال بانك اأوف �سكوتالند ت�سكيلها 
من بني 306 اأفرع من فروعه، باعتبار اأن ذلك 
اأحد �رشوط االحتاد االأوروبي الإنقاذ امل�رشف. 
�سانتاندر"  "بانكو  اإىل  وبعد عملية بيع فا�سلة 
ال  التي  وحم��اوالت   2012 عام  يف  االإ�سباين 
االحت��اد  مع  النهائي  املوعد  لتمديد  حت�سى 
االأوروبي، اأ�سبح "وليامز اآند جلني" قيدا ثقيال 

يحيط بعنق رويال بانك.
امل�رشف  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ي��ب��دو  ذل���ك،  وم��ع 
"وليامز  بيع  �رشط  من  االإف��الت  االآن  ي�ستطيع 
املالية  وزارة  ق��ال��ت  اأن  ب��ع��د  جلني"  اآن���د 
ال�سهر اجلاري  �سابق من   الربيطانية يف وقت 
بروك�سل،  مع  حمتملة  �سفقة  على  وافقت  اإنها 
جنيه  مليون   750 اإن��ف��اق  للم�رشف  تتيح 
ا�سرتليني على تدابري ترمي اإىل تعزيز املناف�سة 
بال�رشكات  اخلا�سة  امل�رشفية  االأع��م��ال  يف 

ال�سغرية، بدال عن بيع "وليامز اآند جلني".
توجيه  بالفعل  يجري  كان  التنازل  هذا  قبل 
الإن�ساء  الفا�سلة  اإيوان  ماك  ملحاولة  انتقادات 
من�سة تكنولوجيا من اأجل "وليامز اآند جلني" 
– بقيمة تزيد على 1.5 مليار جنيه ا�سرتليني 
يف  اإدراج��ه  ميكن  م�ستقل  كم�رشف  لدعمه   -
�سخ�ش  يقول  وكما  منف�سل.  ب�سكل  البور�سة 
اآخر من اأكرب ع�رشة م�ساهمني، يف تعليقه على 
"تعد  له:  اإدنربه مقرا  يتخذ من  الذي  امل�رشف 
اأن  حقا  فيها  ميكنك  التي  احلاالت  اإحدى  هذه 
اإىل االإدارة احلالية واأن  ت�سري باأ�سابع االتهام 
التي  باملتطلبات  احل��ريف  التم�سك  اإن  تقول 
الدولة يف  يقت�سيها احلكم اخلا�ش مب�ساعدات 
اإىل هذه الدرجة  االحتاد االأوروبي ملدة طويلة 
بعد  االأم��ر  اإىل  ننظر  حني  واالآن  موؤ�سفا.  كان 
مرور مدة زمنية جند اأن ذلك كان تقديرا �سيئا".
الوطني  احل��زب  عن  النائب  كرييفان،  ج��ورج 
يجدر  ك��ان  ال��ذي  "االأمر  يقول:  اال�سكتلندي، 
مباك اإيوان اأن يفعله عندما توىل من�سبه هو اأن 
يذهب اىل احلكومة واأن يعار�ش بيع وليامز اآن 
جلني واأن يوقف ا�ستنزاف ال�سيولة على م�رشوع 

تكنولوجيا املعلومات الذي كان كارثة حية".
تعومي  عن  �سكوتالند  اأوف  بانك  رويال  تخلى 
األقى  املا�سي،  العام  يف  جلني"  اآن  "وليامز 
بعد  املنخف�سة  الفائدة  اأ�سعار  على  باللوم 
ذلك  ك��ان  بريطانيا".  "خروج  ل���  الت�سويت 
جعل  قد  امل�رشف  وكان  للم�ستثمرين.  �رشبة 
اآند جلني" �رشطا م�سبقا  "وليامز  التخل�ش من 
فيليب  وحذر  االأ�سهم.  اأرباح  توزيع  ال�ستئناف 
هاموند، وزير املالية، يف العام املا�سي من اأن 
احلكومة الربيطانية لن تبيع مزيدا من ح�ستها 
حتى يتم جتاوز هذه العقبة، ف�سال عن التو�سل 

اإىل ت�سوية مع االأجهزة املنظمة االأمريكية.

يف اليوم التايل اأعلنت كرافت هاينز عن نتائج ف�سلية 
خف�ش  اأن  على  عالمة  اأنها  امل�ستثمرون  راأى  باهتة 
هوت  االأق�سى.  احلد  اإىل  و�سل  ال�رشكة  يف  التكاليف 

اأ�سهم ال�رشكة بن�سبة 5.5 يف املائة.
ي�سم  ال��ذي  هاينز  كرافت  جمل�ش  نف�سه،  الوقت  يف 
بافيت، كان يعقد اجتماعا متوترا. كانوا يخ�سون من اأن 
ال�سوق،  اإىل  اأن ت�سل  االأخبار حول عر�سهم على و�سك 
ح�سب ما قاله �سخ�سان مطلعان على احلالة املزاجية 
يف ذلك االجتماع. وفقا الأحدهما: "كان الهدف حماولة 

تاأخري الت�رشيب قدر االإمكان".
اأنهم كانوا  وبحلول منت�سف �سباح يوم اجلمعة تبني 
ل�   ALPHAVILLE م��دون��ة  ك�سفت  ح��ق.  على 
"فاينان�سيال تاميز" عن تفا�سيل عر�ش كرافت هاينز. 

ويف غ�سون ن�سف �ساعة اأكدت ال�رشكة االأمريكية اأنها 
"قدمت اقرتاحا �سامال ل�رشكة يونيليفر حول االندماج 
بني املجموعتني". واأ�سافت اأن العر�ش قوبل بالرف�ش، 
يونيليفر  مفتوحا.  يزال  ال  الباب  اأن  اإىل  اأ�سارت  لكنها 
اأغلقت الباب بعد ذلك ب�ساعة. وقالت يف رف�ش مقت�سب 
على غري العادة، اإن عر�ش كرافت هاينز "يف االأ�سا�ش 
ينطوي على جدارة،  "ال  املقرتح  واأن  يبخ�ش" ال�رشكة 
�سواء كانت مالية اأو ا�سرتاتيجية". كرافت هاينز توقعت 
باللغة  لكنها فوجئت  �سيتم رف�سه،  لها  اأول عر�ش  اأن 
�سخ�ش  قال  يونيليفر.  قبل  من  امل�ستخدمة  القا�سية 
اأن هناك  "اعتقد اجلميع  ال�رشكة االأمريكية:  مقرب من 
اأنهم جتاوزوا  عالقة احرتام متبادل، لكن من الوا�سح 
هاينز  كرافت  جعل  الذي  االأمر   )...( الثقافية  االأعراف 
تبدو وكاأنها �سخ�ش �سيئ واأن تبدو يونيليفر كاملالك".
اجتمع م�ست�سارو كرافت هاينز من بنك الزار، و�رشكة 
واملديرون  العليا  واالإدارة  فاي�ش"،  "بول  املحاماة 

"3 جي" من جديد يف وقت الحق يوم  التنفيذيون يف 
مت  املقبلة.  املرحلة  يف  جديدة  و�سيلة  الإيجاد  اجلمعة 
�رشكتي  من  ذلك  يف  مبا  اإ�سافيني،  م�ست�سارين  جلب 
فرانك".  و"جويل  "فينزبريي"  العامة  ال��ع��الق��ات 
وكانت  االأ�سبوع.  نهاية  يف  ال�رشكتني  اأ�سهم  وارتفعت 
املجموعة االأمريكية على ا�ستعداد لدفع مبلغ اأكرب كثريا 
من ذي قبل.  مع ذلك ظهر مزيد من الت�سدع. بداأ ال�سا�سة 
يف اململكة املتحدة يعربون عن خماوفهم من اأن �رشكة 
ب�سعر  اقتنا�سها  يجري  بريطانيا  مقرها  اأخرى  كبرية 
ميكن  كان  اأجنبي.  مناف�ش  قبل  من  للغاية  رخي�ش 
اأكرب  ثالث  لت�سبح  املطاف  بها  ينتهي  اأن  ليونيليفر 
الت�سويت  منذ  عليها  اال�ستحواذ  يتم  بريطانية  �رشكة 
الرقائق  ت�سميم  �رشكة  بعد  بريطانيا"،  "خروج  على 
ARM القاب�سة و�رشكة �سكاي للتلفزيون املدفوع .

حكومة ماي الواقعة حتت ال�سغط قبيل مفاو�سات مع 
االحتاد االأوروبي، و�سعت نف�سها اأكرث من قبل يف خانة 

�سيا�سة  املت�سددة حول  الت�رشيحات  حمددة من خالل 
�سناعية قوية حتمي ال�رشكات الربيطانية والوظائف. 
من خالل رحالت مكوكية بني لندن وباري�ش للتعامل 
املقرتحة  فوك�سهول"   – "بيجو  �سفقة  تداعيات  مع 
حتدث  العمال،  اآالف  ت�رشيح  عن  ت�سفر  اأن  ميكن  التي 
جريج كالرك، وزير االأعمال الربيطاين، مع بريجن و�سو 
يونيليفر. وجهت  االت�ساالت يف �رشكة  رئي�سة  جرارد، 
يف  للنظر  للم�سوؤولني  تعليمات  الربيطانية  احلكومة 
االأعمال التجارية ل�رشكة يونيليفر يف اململكة املتحدة، 
وما اإذا كانت حماولة كرافت هاينز من �ساأنها اأن تثري 
اأي ق�سايا يف ال�سيا�سة، مبا يف ذلك حول م�ستقبل مقر 
املتحدة،  اململكة  يف  واإدراجها  الربيطانية،  ال�رشكة 
لندن  اإىل  بالعودة  والتطوير.  والبحث  العمل،  وفر�ش 
يوم ال�سبت، يف الوقت الذي كان فيه بوملان ي�ستفيد من 
�سبكة ات�ساالته، مت اإبالغه باأن �رشكة فينزبريي كانت 
تعمل مع كرافت هاينز يف جمال العالقات العامة. يف 

االإلكرتوين  بالربيد  ر�سالة  بوملان  اأطلق  ثوان  غ�سون 
التنفيذي  والرئي�ش  املوؤ�س�ش  �سوريل،  مارتن  ال�سري  اإىل 
يونيليفر  تعد  التي  االإعالنات  �رشكة   ،WPP ل�رشكة 
 WPP واحدة من اأهم عمالئها.  فينزبريي، التي متلك
كرافت  جانب  من  اإق�ساوؤها  مت  فيها،  االأغلبية  ح�سة 

هاينز قبل نهاية اليوم.
املحاولة التالية

من  مقربون  اأ�سخا�ش  قال  لندن  يف  االأحد  �سباح  يف 
كرافت هاينز اإن ال�رشكة االأمريكية م�سممة على اتخاذ 
�رشكة  ا�سم  اتخاذ  ذلك  يف  مبا  التنازالت،  من  �سل�سلة 
�سمانات  تقدمي  عن  ف�سال  االن��دم��اج،  بعد  يونيليفر 
للحفاظ على اال�ستثمارات يف االأبحاث والتطوير وجعل 
املقر يف هولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة. 
من  ر�سالة  وبافيت  وليمان،  بريجن،  من  كل  تلقى  لكن 
وقرروا  االتفاق.  على  ال�سديد  اعرتا�سه  تو�سح  بوملان 
عاجال  االن�سحاب  االأف�سل  من  �سيكون  اأن��ه  ذلك  بعد 

ولي�ش اآجال. وقال �سخ�ش مقرب من الثالثي: "لقد كان 
قرارا جراحيا. لي�ش هناك جمال يذكر للعواطف يف هذه 

الظروف".
قبل  من  م�سرتك  بيان  �سدر  م�ساء   5:31 ال�ساعة  يف 
يف  اأم��ل  الأي  ح��دا  و�سع  هاينز،  وك��راف��ت  يونيليفر 
كل  لها  هاينز  كرافت  البيان:  قال  اتفاق.  اإىل  التو�سل 
والقيادة  واال�سرتاتيجية  للثقافة  واالح��رتام  التقدير 
من  �سيكون  اأنه  من  الرغم  على  يونيليفر".  �رشكة  من 
احلمق ا�ستبعاد حماولة اأخرى )م�ستلَهمة من "3 جي"( 
اأن  اإال  يونيليفر،  على  لال�ستحواذ  هاينز  كرافت  من 
االإدارة الربازيلية ال ت�ستطيع مبوجب قواعد اال�ستحواذ 
الربيطانية، العودة اإال بعد مرور �ستة اأ�سهر على االأقل. 

اتخاذه من قبل  باإلغاء هذا امل�سعى مت  النهائي  القرار 
�ساحَبي املليارات الرئي�سيني اللذين يدعمان العملية، 
بافيت وليمان، اللذين اأرادا اأن يتجنبا معركة ا�ستحواذ 

يحتمل اأن تكون قذرة وعلى مراأى من النا�ش. 
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