
�إنتاج  و�رشكات  �لكربى  �لنفط  �رشكات  �إعالن  مع  بد�أ  �أ�سبوع  يف 
�الزدهار  على  قدرتها  عن  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�سخري  �لزيت 
لل�سوق  كانت  للربميل،  دوالر�   50 �لنفط  �سعر  فيه  يبلغ  عامل  يف 
��ستجابة �رشيعة جد�ً: دعونا نرى �إن كانت ت�ستطيع عند �سعر يبلغ 

45 دوالر�.
نتائج  بريق  �أز�لت  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سو�ق  يف  �رش�سة  بيع  عملية 
�لربع �الأول �لقوية �لتي كان من �ملمكن �عتبارها �نت�سار�ً لقدرة 

�سناعة �لنفط على �لتكّيف مع �نخفا�ض �الأ�سعار.
�أح��دث  ُي�سكله  �ل��ذي  �لتهديد  يف  ُت��ّدق  �الآن  هي  ذل��ك،  عن  ب��داًل 
�آخر  �إذ� كان هناك �نخفا�ض  �نخفا�ض يف �الأ�سعار وتت�ساءل عما 

يلوح يف �الأفق.
منظمة �أوبك وغريها من �لدول �مُلنتجة �لكبرية �أنقذت �ل�سوق من 
خالل تخفي�ض �الإمد�د�ت يف �لربع �الأول من عام 2017، ما �سمح 
�الآمال  و�إث��ارة  للربميل  دوالر�   50 فوق  باالرتفاع  �خلام  للنفط 
�لذين  �ل�سناديق  مديري  بني  �سيما  وال  �إ���رش�ق��ًا،  �أك��ر  مب�ستقبل 

و�سعو� رهانات قيا�سية على �نتعا�ض �لنفط.
لكن �ملخزونات �لنفطية �ملرتفعة و�لدليل على قدرة �ل�سناعة على 

بانتعا�ض  �لثقة  �أ�سعفت  ن�سبيًا  منخف�سة  باأ�سعار  �ل�سخ  مو��سلة 
�ل�سلع  �أي�سًا  ترت�جع  بينما  ياأتي  �لنفط  على  �ل�سغط  ُم�ستد�م. 
�الأ�سا�سية، من خام �حلديد �إىل �لنحا�ض، يف �لوقت �لذي ي�سعر فيه 
�مل�ستثمرون بالقلق ب�ساأن �لطلب يف �ل�سني، حيث يحاول �سّناع 
بلومبريج  موؤ�رش  �سخمة.  �ئتمان  فقاعة  مع  �لتعامل  �ل�سيا�سة 
�لفوري لل�سلع �الأ�سا�سية "جمموعة من 22 عقد� من �لعقود �الآجلة" 
�أ�سهر  خم�سة  منذ  م�ستوياته  �أدنى  �إىل  �ملا�سي  �الأ�سبوع  �نخف�ض 
�خلام يف  للمو�د  م�ستورد  �أكرب  �ل�سني،  ب�ساأن  �لقلق  تنامي  ب�سبب 
�لعامل.  ويف حني يتوقع �أن متدد منظمة �أوبك تخفي�سات �الإمد�د�ت 
هذه  يف  يبدو  �حل��ايل،  �ل�سهر  من  الح��ق  وق��ت  يف  تلتقي  عندما 
�ملرحلة �أن هناك قليال من �لرغبة �أو �لقدرة على فعل مزيد. و�أ�سار 
�أن  يعتقد  يز�ل  ال  �أنه  �إىل  �ملا�سي  �الأ�سبوع  �ساك�ض"  "جولدمان 
�الأ�سعار �سرتتفع يف �لن�سف �لثاين من �لعام �جلاري، ��ستناد� �إىل 
�أن معظم �لتوقعات ت�سري �إىل �نخفا�ض بطيء يف خمزونات �لنفط. 
عقود �لنفط �الآجلة للت�سليم بعد عدة �سنو�ت تر�جعت �أي�سًا �الأ�سبوع 
�ملا�سي، مع �نخفا�ض عدد �مل�ستثمرين �لر�غبني يف �ملر�هنة على 
للزيت  �مُلنتجة  �لدول  �أظهرت  �أن  بعد  �مل�ستقبل  �لعر�ض يف  نق�ض 

�ل�سخري �إمكانية زيادة �الإنتاج باأ�سعار �أقل.
ويقول حمللو "جولدمان"، "�خلطوة �الأكر �أهمية يف �أ�سعار �لنفط 
�النخفا�ض  هي  تز�ل  ال  �ملا�سي  و�لعام  �ملا�سي  �الأ�سبوع  خالل 

�لثابت يف �أ�سعار �لنفط على �ملدى �لطويل".

�أعتقد �أن لدينا �إح�سا�سا قويا جد� بالقيم. حتى 
قو�عد  لدينا  كانت  منافع،  �رشكة  كنا  عندما 
قوية تكم �ملحتوى: ال ُي�سمح باملو�د �الإباحية 

�أو �لعنف �أو �لكر�هية.
يف  �لقو�عد  تلك  �إنفاذ  على  �لقدرة  ت��ز�ل  وال 
لقائنا  منذ  �مل�سكالت:  يثري  �أمر�  �لفعلي  �لوقت 
على �لغد�ء، ن�رش رجل يف تايالند مقطع فيديو 
"في�سبوك"  يف  �ملبا�رش  �لبث  خدمة  خالل  من 
�لبالغة  �لر�سيعة  �بنته  يقتل  وهو  فيه  يظهر 
�ملقطع  هذ�  بث  و��ستمر  �سهر�.   11 �لعمر  من 
�أن يتم  �لنا�ض ملدة تقارب 24 �ساعة قبل  بني 

�سحبه.
عندما �ساألتها عن �لتحدي �الأكرب �لذي يو�جهه 
عن  �أخرى  مرة  �ساندبريج  تك�سف  "في�سبوك"، 
مهارتها يف تغيري وجهة �الأ�سئلة. �إنها �لفر�سة 
�الأكرب: ربط �لنا�ض يف جميع �أنحاء �لعامل. هل 
تعتقد �أن �لنا�ض ميكنهم ق�ساء كثري من �لوقت 
�مل�ستخدم  )يق�سي  "في�سوك"  ��ستخد�م  يف 

��ستخد�م  بني  ما  يوميا  دقيقة   50 �ل��ع��ادي 
و"�إن�ستجر�م"(؟  و"�ملا�سنجر"  "في�سوك" 
بع�ض  د�ئما،  �سيئ  �أمر  �سيء  �أي  يف  �لتطرف 
هل  �حلد.  من  �أطول  ملدد  ينامون  رمبا  �لنا�ض 
�لعمل؟  �إىل  تاأتي  عندما  قوتها  بحجم  ت�سعر 
هم  �ل��ذي  �لعمل  بحجم  �سعور  لديها  يتولد 
بحاجة �إىل تنفيذه. خالفا لكثري من �الأ�سخا�ض 
تعرف  كانت  معهم،  مقابالت  �أجريت  �لذين 
د�ئما متى يجب عليها �لتوقف، من خالل تقدمي 

عبار�ت مقت�سبة.
كان  �ل��ذي  �ل�سوؤ�ل  ط��رح  �أخ��رى  م��رة  حاولت 
�أن  تعتقد  هل  �الأهم:  �ل�سوؤ�ل  �إيل  بالن�سبة  يبدو 
حلجم  �النتباه  يف  �آخذة  كمنظمة  "في�سبوك" 
�لقوة �لعظمى �لتي متتلكها؟ لكن �ساندبريج ال 
"في�سبوك" مير يف مرحلة  �أن  تعتقد  �أنها  يبدو 

�نعطاف مهمة للغاية.
كنا  ما  ود�ئما  كبرية،  م�سوؤولية  "�إنها  تقول 
ناأخذ ذلك على حممل �جلد فعال. للحفاظ على 
�لت�سارك  ميكنهم  �أنه  من  للتاأكد  �لنا�ض،  �أمن 
ي�ستخدم  �أال  ل�سمان  يريدون،  �سخ�ض  �أي  مع 

�الإرهابيون هذه �خلدمة".

�أك��ر  تفا�سيل  على  للح�سول  حم��اول��ة  ويف 
رف�ض  �لكاذبة.  �الأخبار  على  رك��زُت  تديد�، 
من�سور�ت  �أن  فكرة  �ل��ب��د�ي��ة  يف  زوك��رب��ريج 
غري  رئي�سية  عناوين  تمل  �لتي  "في�سبوك" 
يوؤيد  �لبابا  �إن  قال  �لذي  �خلرب  مثل   - دقيقة 
قد  تكون  �أن  ميكن   - ترمب  دون��ال��د  تر�سيح 
�أثرت يف نتائج �النتخابات �الأمريكية، و�أعّدها 
�الأ�سهر  يف  لكن  �جلنون".  على  ت��دل  "فكرة 
لدعم  م�رشوعا  "في�سبوك"  بد�أ  ذلك،  تلت  �لتي 
�ل�سحافة، مبا يف ذلك �رش�كات مع موؤ�س�سات 
�ملزيفة  �الأخ��ب��ار  "�إن  تقول  �حلقائق.  تدقيق 
ملجتمعنا،  �ل�رشر  يف  وتت�سبب  �جلميع.  ت�رش 
ب�رشعة  ت�سيف  لكنها  كاأفر�د".  نحن  وت�رشنا 
"يتعني على �جلميع �لقيام بدوره، �ألي�ض كذلك؟ 
يعلمون  �لذين  و�الأ�سخا�ض  �الأخ��ب��ار،  غ��رف 
لذلك  ونحن.  �الإعالم  و�سائل  و�رشكات  �لنا�ض، 

نعمل بجد و�جتهاد حلل تلك �مل�سكلة".
�آخر، كان فمي  �سوؤ�ل  لطرح  �أ�ستعد  كنت  بينما 
وتقول  �ساندبريج  تبت�سم  بالطعام.  ممتلئا 
"�أ�سعر �أن هذ� هو �جلزء �ل�سعب يف هذه �لوجبة، 
عليِك  �أط��رح  �أن��ا  طبيعي،  ب�سكل  ت�سري  ال  فهي 

���س��وؤ�ال، و�أن��ت 
علي  ت��ط��رح��ني 
ك��ان��ت  �سوؤ�ال". 
معظم  تناولت  ق��د 
قطع �لدجاج، وتركت 
كثري� من �خل�ض ويبدو 

�أنها �نتهت من وجبتها.
باأ�سلوبها �ل�سل�ض، ال عجب 
يف �أنه كان هناك توقع باأن 
ت�سعى  �أن  ميكن  �ساندبريج 
�إىل نيل من�سب �سيا�سي، لكنها 
زوجها  وف���اة  منذ  "�إنه  ت��ق��ول 
ب�رشكة  �رتباطا  �أكر  باأنها  ت�سعر 
ن�رش  �لنا�ض  يو��سل  حيث  في�سبوك، 

ذكريات عرب �سفحتها".
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ���س��اب��ة، �ع��ت��ق��دت �أن��ه 
�رشكة  يف  �أو  �حلكومة  يف  �لعمل  ميكنها 
على  �رشكة  يف  تعمل  �أن  ال  ربحية،  غري 
�الإطالق. ما �لذي تغري؟ تقول "�أعتقد عندما 
"جوجل"  ل��دى  �أ�سبح  �لتكنولوجيا،  دخلت 
متاما  �أكرب  روؤية  �ل�رشكات  وتلك  و"في�سبوك" 
رمبا  �أن��ه  �إىل  �أ�سري  �الأخرى".  �ملنظمات  مثل 

مثل  و�ل��ن��ف��وذ  بالقوة  تتمتع  ���رشك��ات  حتى 
�حلكومة؟ تقول "ال �أعلم �إن كان ذلك �سحيحا. 

لكنهم ميتلكون روؤية".
�أي�سا مو�سع تكهنات. تز�يدت  كان زوكربريج 
�أنحاء  �ل�سائعات عندما �رشع يف زيارة له يف 
�ملجتمعات  �أع�ساء  ملقابلة  �ملتحدة  �لواليات 
زيارة  وهي  و�ل�رشكات،  و�لكنائ�ض  �ملحلية، 
�إحدى  مل�سار  كبري  حد  �إىل  م�سابهة  �أنها  بد� 
ير�سح  قد  �أنه  تعتقد  هل  �النتخابية.  �حلمالت 

نف�سه لي�سبح رئي�سا؟ "ال".
وماذ� عنك �أنت؟ "ال، لقد قلُت لِك ال".

ال تز�ل ملكة �لتقدم �إىل �الأمام تاأمل يف و�سول 
هي.  تكن  مل  �إن  حتى  �لرئا�سة،  �سدة  �إىل  �مر�أة 
م�ستعدة  �ساندبريج  كانت  �النتخابات  ليلة  يف 
روؤي��ة  م��ن  ليتمكنا  وطفلها  طفلتها  الإي��ق��اظ 
هيالري كلينتون وهي ت�سبح �أول �مر�أة تظى 
�لتا�سعة  عمر  يف  "لكنهما  تقول  بالرئا�سة. 
و�حلادية ع�رشة، لذلك �سيح�سالن على �لفر�سة. 

و�آمل �أن يكون ذلك قريبا".
هناك  �لن�سائية؟  �حل��رك��ة  حالة  تقيم  كيف 
�لن�سائية  �مل�سرية  مثل  �لتحدي -  على  دالالت 
�لرت�جع  ب�سبب  �لياأ�ض،  وعلى   - �لتن�سيب  بعد 
�الإجها�ض.  عياد�ت  يف  �مل�ساعدة  قانون  عن 
بع�ض  مر�جعة  �إىل  بحاجة  �أننا  "�أعتقد  وتقول 
�لن�سائية  �حلركة  بد�أت  لقد  �لتاريخي.  �ل�سياق 
من  كثري�  حققنا  وقد  عام،  مائة  من  �أكر  منذ 
ت�سل  ال  �لعامل  يف  �أماكن  هناك  لكن  �لتقدم، 

فيها �لن�ساء على �حلقوق �ملدنية �الأ�سا�سية".
قدمت �ساندبريج يف �الآونة �الأخرية مبلغ مليون 
لها  و�سبق  �الأ�رشي".  "�لتخطيط  جلمعية  دوالر 
�أن قدمت تربعات جلهات دون �إعالنها، وتقول 
"من �ملهم حقا �الآن تقدمي �لدعم للمنظمة �لتي 
تفعل �أكر من جمرد توفري عياد�ت �الإجها�ض، 
�الأ�سد  للن�ساء  �ل�سحية  �خلدمات  تقدم  بحيث 

فقر�".
�ل�سيا�سة  �إىل  �الفتقار  "من  بالقلق  ت�سعر  وهي 
وتقول  و�لعائالت".  بالن�ساء  �ملتعلقة  �لعامة 
�إىل �سبكة  �لواليات �ملتحدة بحاجة  �أن  "�أعتقد 
�أو  متزوجة  غري  �أما  كنت  �إن   )...( �أف�سل  �أمان 
ماذ�  و�الأم،  �الأب  فيها  عاملة  عائلة  يف  حتى 

تفعلني �إذ� كان لديك طفل مري�ض"؟ 
كبرية،  النتقاد�ت  �ل�سيليكون  و�دي  تعر�ض 
مهند�سة  تدثت  عندما  �الأخ���رية  �الآون���ة  يف 
برجميات �سابقة يف "�أوبر" �سد �رشكة �سيار�ت 
�الأجرة لتجاهلها �تهاماتها بالتعر�ض للتحر�ض 
�جلن�سي. يف هذه �لق�سية، تبدو �أقل تو�سعا يف 
يف  تديات  نو�جه  �أننا  "�أعتقد  تقول  �حلديث. 
لدينا  نف�سها.  �لتحيز�ت  ونعاين  �ل�سناعة.  هذه 

م�سكلة تعانيها �لن�ساء يف �ملو�قع �لقيادية". 
منظمة  والدة  يف  ت�سبب  "تقدمي"  وكتابها 
من  مكونة  �سبكة  وه��ي  نف�سه،  �ال�سم  تمل 
�أنحاء  جميع  يف  عاملة  �م���ر�أة  مليون   1.5
بدء�  �لدعم،  "دو�ئر" لتقدمي  يف  منظمة  �لعامل، 
و�سوال  باري�ض،  يف  �مل�ساريع  �أ�سحاب  من 
من  ين�سحنب  �للو�تي  �ل�سينيات  �لن�ساء  �إىل 
�ل��زو�ج  ويرف�سن  للدولة  �ململوكة  �ل�رشكات 

�لذي يتم برتتيب من �الأهل. وتعمل �ساندبريج 
على مقابلتهن عندما ت�سافر.

�لكثري  الإيالئها  النتقاد�ت  �ساندبريج  تعر�ست 
مع   - عمله  للفرد  ميكن  ما  على  �لرتكيز  من 
�لطاولة  على  �جللو�ض  مثل  ن�سائح  تقدمي 
بدال   - �الجتماعات  خالل  �لز�وية  يف  ولي�ض 
هذه  ويف  �ملوؤ�س�سات.  �أهمية  على  �لرتكيز  عن 
مناف�سة  �أنها  "�أعتقد  متحم�سة.  تبدو  �لنقطة، 
غري �سليمة ومل تكن �سحيحة قط. د�ئما ما كان 
�لرتكيز على �الثنني معا. كنُت �أقول �إن �لرتكيز 

على �الثنني معا. �الثنني معا".
��ستكى �لروؤ�ساء �لتنفيذيون �إليها باأن �ملوظفات 
�أ�سماء  ذكر  ترف�ض  �الأج��ور.  يف  زي��ادة  يطلنب 
�إنها تغادر  �الأطر�ف �ملذنبة، لكن عندما قالت 
م�ساء  و�لن�سف  �خلام�سة  �ل�ساعة  يف  �لعمل 
يكن  مل  �أنها  �أحدهم  "�أخربها  �أطفالها،  لرتى 
�لعناوين  من  مزيد  على  �حل�سول  مبقدورها 
ما  �سخ�سا  قتلت  قد  كانت  لو  فيما  �لرئي�سية 
�أق�سام بكاملها  �أزهار من  )...( و�سلتني  ببلطة 
يف "ياهو" و"جوجل" تقول: �سكر� لِك. �سنغادر 
م�ساء  و�لن�سف  �خلام�سة  �ل�ساعة  يف  جميعا 
عن  �أي�سا  م�سوؤوال  �لكتاب  ك��ان  كما  �الآن". 
�لذين  �لرجال  عن  �لقارئات  بع�ض  �نف�سال 
لقاء  "ميكنك  قائلة:  تن�سح  معهم.  عالقة  لهن 
من  �ل��زو�ج  لك  ينبغي  لكن  تريده،  �سخ�ض  �أي 
و�ساألتها  و�الأخيار".  بالتكنولوجيا  �ملهوو�سني 
�ل�سيئني؟  �إن كانت قد �لتقت بع�ض �الأ�سخا�ض 

�أجابت "قليال".
�أخربتها باأنني �أبلغ من �لعمر 30 عاما ول�ست 
�لبحث  يل  ينبغي  �لذي  �ل�سخ�ض  من  متزوجة: 
عنه؟ جتيب "�الأ�سخا�ض �لذين يرغبون يف بناء 
يف  يرغبون  �لذين  �الأ�سخا�ض  متكافئة.  عالقة 
مهنية  حياة  لديك  فاأنت  �ملهنية.  حياتك  دعم 
ر�ئعة". بعد تبني فكرة �أن �ساندبريج هي �أ�سبه 
�ل�سحف،  �إحدى  يف  �مل�سكالت  عمود  مبحررة 
�ساألتها: كيف ميكنها معرفة وتديد �الأ�سخا�ض 
�الأخيار؟ "�أنت ت�ساألني وت�ساألني مبكر� وينبغي 
كانو�  �إن  �ال�ستياء.  �إثارة  من  خائفة  تكوين  �أال 
ال  فاأنت  �الإج��اب��ة،  من  باال�ستياء  �سي�سعرون 

ترغبني فيهم على �أي حال". 
�ملقابالت  حي  ب�سكل  تبث  �ساندبريج  �أحيانا 
بال�سجاعة. يف  يتحلني  �أو  م�سهور�ت  ن�ساء  مع 
�لنهاية ت�ساألني �سوؤ�ال منقو�سا ب�سكل بارز على 
"في�سبوك":  حرم  �أنحاء  خمتلف  يف  مل�سقات 

ماذ� �ستفعل �إن مل تكن ت�سعر باخلوف؟ 
يف �لوقت �لذي متد فيه يدها لتتناول دفرتها 
�ل�سغري �لذي يحمل عالمة "في�سبوك" وهاتفها 
"�حظرو�  عبارة  عليه  نق�ست  غالف  يف  �لذكي، 
��ستخد�م تعبري �ملر�أة �مل�سيطرة"، �أختتم �للقاء 

باأن �أعيد عليها �سوؤ�لها. 
وتقول، وعيناها  وتقرتب مني  بهدوء،  تتحدث 
�أكتب هذ� �لكتاب  �أين  "�أعتقد  متتلئان بالدموع 
يحدث  �أن  �أريد  للغاية.  و�رشيح  �سخ�سي  الأنه 

�سيء جيد من هذه �ملاأ�ساة. فقط �سيء جيد".
ثم تعود ب�رشعة �إىل و�سعية �ملر�أة �ملتما�سكة، 

وتعانقني مرة �أخرى، وتغادر �ملطعم.

ُيقال �إن �لطبيعة تكره �لفر�غ، لكن �لتمويل ُيحبه. قبل 
كل �سيء، يغلب على حاالت �لفر�غ �أن تكون ُمربحة جد�ً 
�لبارعني.  �الأو�ئل  �إىل �ملتحركني  - يف �الأقل بالن�سبة 
�ىل  م�سطرة  �الأخ���رية  �الأع���و�م  يف  �مل�سارف  كانت 
تقلي�ض عملياتها، بعد �أن مت تروي�سها ب�سبب �خل�سائر 
عملو�  �لذين  و�مل�ساهمون  �ملالية،  �الأزمة  عن  �لناجتة 
و�الأك��ر  �ملقيدة  و�لتنظيمات  جماحها،  كبح  على 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  لل�رشكات  �الإق��ر����ض  �رش�مة. 
�لذي  �لوقت  �ل�سحايا، يف  �أكرب  من  و�حد�ً  كان  �حلجم 
من  عمالئها  خدمة  على  تركز  �مل�سارف  فيه  كانت 
�ل�رشكات �لكبرية. لكن جمموعة كبرية من �مل�ستثمرين 

دخلت يف فر�سة �لفر�غ �لناجتة.
�ل�رشكات �لتي تعرف با�سم "�سناديق �لديون �خلا�سة" 

تقدمي  خالل  من  �مل�سارف،  مثل  كبري  حد  �إىل  تعمل 
تتمكن  �أن  من  �أ�سغر  هي  �لتي  لل�رشكات  �لقرو�ض 
تعتمد  �أن  من  و�أك��رب  �ل�سند�ت،  �سوق  �إىل  �لذهاب  من 
غري  �لتعاونية  �جلمعيات  من  �لقرو�ض  ت�سهيالت  على 
�إنها  �حلي.  يف  �ملوجود  �الئتمان  �تاد  يف  �لربحية 
خالل  من  كبري،  حد  �إىل  ومفيد  معقول  �أعمال  �أمنوذج 
رغبة  وبني  �لتمويل  �إىل  �ل�رشكات  حاجة  بني  �لدمج 
على  للح�سول  �مل�ستميتني  �ملوؤ�س�سيني  �مل�ستثمرين 
عو�ئد �أعلى يف �لوقت �لذي �نخف�ست فيه �أ�سعار �لفائدة 

�إىل �أدنى م�ستوياتها �لتاريخية.
لكن بد�أ بع�ض �مُلّطلعني يف �ل�سناعة ي�سعرون بالقلق 
مليئة  منطقة  �إىل  �الآن  تتحول  �خلا�سة  �لديون  �أن  من 
فيه  ت��دخ��ل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  �ل�سغرية،  بالفقاقيع 
فيما  متخ�س�سة  كانت  �سوق  �إىل  �ل��دوالر�ت  مليار�ت 
يت�سم  كانا  �للذ�ن  �لد�سمة  و�لعو�ئد  �الن�سباط  م�سى. 

فقط  �أع���و�م  ب�سعة  قبل  �خلا�سة  �ل��دي��ون  ع��امل  بهما 
رمق  بك  كان  "�إذ�  �ليوم  به.  ي�ستهان  ال  ب�سكل  تاآكال 
كما  قر�ض"،  على  �حل�سول  ت�ستطيع  فاإنك  �حلياة  من 
كانت  �لتي  �الأ�سول  �إد�رة  �رشكات  �إحدى  رئي�ض  يقول 
قررت �سد  لكنها  ديون خا�سة،  �إن�ساء �سندوق  تعتزم 
�خلا�سة  �لديون  �ل�سغرية.  �لفقاقيع  لكرة  نظر�ً  ذلك 
�رشكات  من  يتاألف  ومتنّوع،  كبري  بيئي  نظام  هي 
و�سناديق  �خلا�سة،  �الأ�سهم  و�رشكات  �الأ�سول،  �إد�رة 
�لتقاعد، و�رشكات �لتاأمني، و"�رشكات تطوير �الأعمال"، 
مديري  �إد�رة  تت  �لتي  �الأ�سول  �لتحّوط.  و�سناديق 
بريكن  �رشكة  تتعقبها  �لتي  �خلا�سة  �لديون  �سناديق 
ز�دت �أربعة �أ�سعاف خالل �لعقد �ملا�سي وو�سلت �إىل 
�لعام �ملا�سي، بعد جمع  595 مليار دوالر يف نهاية 
 .2016 عام  يف  دوالر  مليار   93 �آخر  �سندوقا   131
�أن  �لبيانات  تزويد  �رشكة  تعتقد  �حلايل،  �لنمو  مبعدل 

�ل�سناعة مُيكن �أن ت�سل �إىل 2.5 تريليون دوالر خالل 
يت�سمن  بريكن  ت�سنيف  �أن  �ملعروف  من  �آخ��ر.  عقد 
مزيد� من �ال�سرت�تيجيات �مل�سابهة ل�سناديق �لتحّوط، 
مثل "�لديون �ملتعرة" و"�حلاالت �خلا�سة"، �لتي هي 
عادًة �سناديق ُتر�كم قرو�ض �ل�رشكات �لتي �أفل�ست �أو 
�أن  على  �ملر�هنة  خالل  من  �الإفال�ض،  و�سك  على  �لتي 
�ملبالغ �مُل�سرتّدة مُيكن �أن تكون �أكرب من تكلفة �لديون. 
و�الأ���رشع  �الأك��رب  �جل��زء  هو  �ملبا�رش  �الإق��ر����ض  لكن 
�ساك�ض"،  "جولدمان  مثل  كبار�  العبني  وي�سم  من��و�ً، 

و"�أوكرتي كابيتال"، و"�أبولو جلوبال مانيجمنت".
�ملائة  يف   90 من  �أك��ر  و��سح.  �مل�ستثمرين  حما�ض 
�آر�ءهم  بريكن  �رشكة  ��ستطلعت  �لذين  �مل�ستثمرين  من 
توقعاتهم  حققت  �خلا�سة  ديونهم  عائد�ت  "�إن  قالو� 
لزيادة  يخططون  �ملائة  يف   62 و�إن  جتاوزتها،  �أو 
فئة  يجعلها  هذ�  �لطويل".  �مل��دى  على  خم�س�ساتهم 

�أ�سول �أكر �سعبية من بد�ئل �لتخ�سي�ض �الأكر تقليدية 
�لطبيعية،  و�مل��و�رد  �لتحتية،  و�لبنية  �لعقار�ت،  مثل 
�أخري�.  ترت�جع  كانت  �لعو�ئد  لكن  �خلا�سة.  و�الأ�سهم 
 – بريكن  يف  �ل�سايف  �لد�خلي  �لعائد  معدل  متو�سط 
وهو مقيا�ض معروف لالأد�ء يف �ل�سناعة - ل�سناديق 
�الإقر��ض �ملبا�رش �لتي �أ�س�ست يف �ملدة ما بني 2010-
لعو�ئد  �ملائة  يف   10.6 من  تدريجيًا  �نخف�ض   2014
 .2014 عام  لعو�ئد  �ملائة  يف   7.6 �إىل   2010 عام 
�لديون  �سناديق  �إن  حني  "يف  �ملحللني  �أح��د  ويقول 
�سعر  جمع  معقول  ب�سكل  تتوقع  كانت  رمبا  �خلا�سة 
�إال  �أع��و�م،  قبل خم�سة  �ملائة  يبلغ 10-12 يف  فائدة 
�أن قر�سا مماثال ال يدفع �سوى 5 يف �ملائة �إىل 6 يف 

�ملائة �ليوم، نتيجة كل �الأمو�ل �لتي تتدفق".
�ل�سناعة ُت�سبح �أكر حذر�ً من قبل. فما ُيقارب ن�سف 
مديري �ل�سناديق �لذين ��ستطلعت "بريكن" �آر�ءهم قالو� 

و��ست�سهد  كبرية"،  م�سكلة  مبنزلة  تعد  �لتقييمات  "�إن 
�ل�سفقات، و27 يف �ملائة  31 يف �ملائة منهم بتدفق 
لكن  �لر�سوم.  على  �لو�قع  �ل�سغط  على  �ل�سوء  �سلطو� 
�إعالن نهاية فورة �لديون �خلا�سة.  �ل�سابق الأو�نه  من 
يوؤدي  ما  �الأثناء،  هذه  يف  جيد�  �أد�ًء  ُيحقق  �القت�ساد 
�لتي  �الأمو�ل  �ل�رشكات، وحجم  من  قلق  �أي  تهدئة  �إىل 
ُتطارد �مُلقرت�سني �ملحتملني �ستمالأ كثري� من �ل�سقوق. 
�ملطاف،  نهاية  يف  �الأعمال  دورة  تنتهي  عندما  لكن 
�سيكت�سف كثري من �مل�ستثمرين �أن �أ�سعار �لفائدة �لتي 

يفر�سونها �الآن هي تعوي�ض غري كاف عن �ملخاطر.
ل��ل��دور�ت  ُع��ر���س��ة  �الأك���ر  ه��ي  �ل�سغرية  �ل�����رشك��ات 
�الأكرب، ويغلب  و�لتكنولوجية من نظر�ئها  �القت�سادية 
عليها �حل�سول على عدد �أقل من �الأ�سول �لتي مُيكن �أن 
ي�ستويل عليها �لد�ئنون يف حالة �الإفال�ض. �لقرو�ض من 

�ل�سعب جد�ً، �إن مل يُكن من �مل�ستحيل تد�ولها.

Wed.10 May. 2017 issue no 341رؤى اقتصادية2
االربعاء 10 آيار 2017 العدد 341

تراجع المصارف يترك المقرضين الجدد يواجهون المخاطر
روبن ويجلزويرث

تنفيذية مسؤولة عن مشروع تجاري قيمته 432 مليار دوالر
 هانا كوتشلر

الجزء الثاني واألخير

ديفيد شيبارد ونيل هيوم
الجزء األول

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

623.63
3.58
0.57%

296,957,199
424,328,340
262
37
5
12
20

0.42
49,560,000.00

0.49
46,632,212.00

0.90
42,019,728.00

2.31
33,125,604.00

0.90
23,940,000.00

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

0.42
118,000,000.00

0.49
95,147,369.00

0.90
46,688,587.00

0.54
31,192,355.00

0.90
26,600,000.00

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد
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السوق يتساءل: هل يصمد الصخري عند 45 دوالرًا؟


