
يف  بد�أت  �لتي  �لكهرباء  توزيع  خ�صخ�صة  جتربة  تز�ل  ما 
�أهميتها  مناطق من بغد�د تثري �جلدل بني موؤيد لها يوؤكد 
و�آخر معار�ض للمو�صوع برمته معلنا تخوفه من �لتعامل 
�لأولية  �لنتائج  �إن  من  �لرغم  وعلى  �خلا�ض،  �لقطاع  مع 
لهذه �لتجربة توؤ�رش جناحا ن�صبيا �إل �إننا ل ن�صتطيع �حلكم 
مفتوحا  �لباب  يبقي  �لذي  �لأمر  �لآن،  نهائي  ب�صكل  عليها 

�أمام �لهو�ج�ض �لتي تنتاب �ملو�طنني.
من �ملوؤ�رش�ت �لأولية للتجربة هي �نخفا�ض ن�صبة ��صتهالك 
 30( حدود  �إىل  �مل�صمولة  �ملناطق  يف  �لكهربائية  �لطاقة 
باملئة( تقريبا على ما كانت عليه قبلها وذلك على �لرغم 
من �رتفاع �صاعات �لتجهيز �إىل )24( �صاعة �أي �إىل �ل�صعف 
�ملناطق  تلك  �ملو�طنني يف  �جتاه  يدلل على  تقريبا، وهذ� 
�إىل تر�صيد �ل�صتهالك يف �صياق ما يعرف �قت�صاديا بالأثر 

�ل�صعري.
�أف��رزت  بد�يتها  ومنذ  �لتجربة  �إن  �ل��ق��ول:  ميكن  وعليه 
�لعو�ئد  زيادة  منها  �لتي  �ليجابية  �لنتائج  من  جمموعة 
�ملو�طن  ح�صول  �لثاين  �لأمر  للحكومة،  �ملتحققة  �ملالية 
ومن  �نقطاع  دون  من  �لكهربائية  �لطاقة  من  جتهيز  على 
�لثالث  و�لأمر  �خلا�صة،  �ملولد�ت  تبعات  من  �لتخل�ض  ثم 

�لفادة من �لفائ�ض من �لطاقة �لكهربائية ب�صكل �مثل عرب 
حتويلها �إىل مناطق �أخرى.

�إن عدم جناح وز�رة �لكهرباء خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية يف 
�إنتاج �لطاقة �لكهربائية ف�صال عن  تنفيذ وعودها وزيادة 
�ملو�طن  دفع  �ل��وز�رة  يف  �لف�صاد  ملفات  من  �لعديد  ك�صف 
برت�صيد  تتعلق  توجيهات  �إي  تنفيذ  يف  �لتعاون  عدم  �إىل 
يف  حقه  على  �رش�حة  يعلن  �لبع�ض  �إن  بل  �ل�صتهالك 
�لتجاوز على �صبكات �لتوزيع �ملجاورة له و�لتي غالبا ما 
�نقطاع  وتكر�ر  �ملنظومة  على  �لأحمال  زيادة  يف  تت�صبب 

�لكهرباء.
حتث  �ليابان  ب��اأن  تفيد  معلومة  �إىل  �لإ���ص��ارة  �أود  هنا 
مغادرة  قبل  كامل  ب�صكل  �لأ�صو�ء  �إطفاء  على  مو�طنيها 
�إن  �إىل  يعود  ذلك  يف  و�ل�صبب  عملهم  �أماكن  �أو  منازلهم 
لالأ�صوية  �صلبية  �أث��ار  وج��ود  �أثبتت  �حلديثة  �لدر��صات 
�لكهربائية على طبقة �لأوزون، وت�صدد �لتعليمات �حلكومية 
على  باحلفاظ  �ملتعلقة  �ملو��صيع  على  كثري�  �ليابان  يف 
�لبيئة. ل �ق�صد �ملقارنة و�إمنا �لفادة من �لتجارب، ويبدو 
خ�صخ�صة  جتربة  يف  جنحت  و�إن  �لكهرباء  وز�رة  �إن  يل 
م�صكلة  حل  �إىل  �لطريق  �إن  �إل  �ملناطق  بع�ض  يف  �لتوزيع 
تز�ل  ل  �ملو�طن  مع  �لثقة  و�إع��ادة  نهائي  ب�صكل  �لكهرباء 

�بعد من طبقة �لأوزون عنا.

ر�أي��ن��اه  �أن  �صبق  �صيء  �إىل  ننظر  كاأننا 
باأعيننا. يف عام 2013، عندما بلغت هذه 
�ل�صوق �ل�صاعدة عامها �لر�بع، حّذر �جلميع 
�لأ�صهم  و�صيكة.  ب��ات��ت  �لنهاية  �أن  م��ن 
ب�رشعة  �حلد  فوق  عالية  م�صافة  �رتفعت 
�لأرباح  �إىل  �ل�صعر  معدل  �حلد.  فوق  كبرية 
�حلفلة  "�إن  وقالو�  ف��ور�ن.  حالة  يف  كان 
خمطئني  كانو�  لكنهم  ت�صتمر.  �أن  كن  ميمُ ل 
)م��ار���ض(  �آذ�ر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  يف  متاما". 
بورز  �آن��د  �صتاندرد  موؤ�رش  �صّجل  �جل��اري 
�ل�  للمرة  �لقيا�صية  م�صتوياته  �أعلى   500

200 يف هذه �ل�صوق �ل�صاعدة. يف �لتا�صع 
�ل�صاعدة  �ل�صوق  بلغت  )مار�ض(  �آذ�ر  من 
على   - م�صتمرة  ت��ز�ل  ول  �لثامن.  عامها 

�لرغم من �نخفا�صات �لأ�صبوع �ملا�صي.
�أربعة �أعو�م من �خلطاأ مل تردع �ملت�صائمني. 
يف  بالغ  ممُ �لأ�صهم  �أن  يزعمون  يز�لون  ل 
تقييمها - و�أن �ل�رش�ء �لآن، حيث �لأ�صو�ق 
�لأرب���اح  �إىل  �ل�صعر  وم��ع��دلت  مرتفعة 
فقط.  �مل�صاربني  �صاأن  من  هو  مرتفعة، 
�لعاديني  للم�صتثمرين  "ينبغي  يقولون 

�نتظار �نخفا�ض �لأ�صهم".
�ملدى  على  �مل�صتثمرين  �أن  يفرت�ض  هذ� 
لمتالك  قوية  �أ�صباب  �إىل  بحاجة  �لطويل 

�لنمو  �إىل  بحاجة  كنت  �إذ�  لكن  �لأ�صهم. 
على �ملدى �لطويل، فاإن تخ�صي�ض �أ�صولك 
�لفرت��صية يجب �أن يكون مثقال بالأ�صهم. 
�قرتبت عائد�تها من  �صائلة  �أ�صول  ما من 
�لأ�صهم  حتققها  �لتي  �ملائة  يف   10 ن�صبة 
 13 ت�صمل  �لتي   ،1926 عام  منذ  �صنويا 
ل  �لهابطة  �لأ�صو�ق  ل  حتمُّ هابطة.  �صوقا 
�لأ�صو�ق  جميع  �قتنا�ض  ب�رشط  ��دّم��رك،  يمُ

�ل�صاعدة.
لكن تفويت �أعو�م �ل�صوق �ل�صاعدة �لكبرية 
�إذ�  ثم  ومن  �إليك.  بالن�صبة  �ل�صعقة  ي�صبه 
كنت بحاجة �إىل عائد�ت مثل �ل�صوق ينبغي 
كان  �إذ�  فقط،  �لأ�صهم  يف  �لدخول  عدم  لك 

�صبب  ل��دي��ك 
قوي وجوهري 
ل���ل���ت�������ص���اوؤم - 
�مل���������ص����ك����الت 
�ل���������ص����خ����م����ة ل 
����رى ع��ل��ى ن��ط��اق  تمُ
و�����ص���ع، وم���ن ث��م ل 
�آثارها  �حت�صاب  يتم 
�صبق  م�صبقًا. �لت�صعري �ملمُ
�أنا  هو ما تفعله �لأ�صهم. 

ل �أرى و�حد� �لآن.
�لأ�صو�ق �ل�صاعدة ل متوت 
من �ل�صيخوخة و�جلاذبية ل 
�لأ�صو�ق  �لأ�صهم. معظم  غرق  تمُ
�����ص��ّج��ل ع�����رش�ت  �ل�����ص��اع��دة تمُ
�ل�صوق   – �جلديدة  �لرتفاعات 
�صّجلت  �لت�صعينيات  �ل�صاعدة يف 
��صتمر  �لتي  �ل�صوق  تلك  �ملئات. 
�أعو�م كانت �لأكرب  �صعودها ع�رشة 
غياب  ويف  �ل��ت��اري��خ،  يف  و�لأط���ول 
تكون  �أن  ينبغي  هذه  بكر،  �ملمُ �لتقّدم 
�أطول. ويف حني �إن عو�مل �لثقة ت�صتعد 
لالنطالق بقوة �لآن، �إل �أننا ل�صنا قريبني 
بها  ي�صعر  �لتي  �لن�صوة  من  بعيد  من  ولو 

�ملرء عند �لو�صول �إىل ذروة معينة. 
لأن  �لأ�صهم،  جتّنب  لنا  ينبغي  ل  كذلك 
مرتفعة.  �لأرب����اح  �إىل  �ل�صعر  م��ع��دلت 

�إىل  �ل�صعر  معدلت  تتبع  �جليدة  �لعائد�ت 
�لأرباح �ملرتفعة و�ملنخف�صة ب�صكل مت�صاو 

تقريبًا - هذه حقيقة �إح�صائية.
معدل �ل�صعر �إىل �لأرباح يف موؤ�رش مورجان 
�لعاملي 18.6 يف �ملائة،  ركب  �ملمُ �صتانلي 
معدل  لكن  �ملتو�صط،  من  �أعلى  هي  �لتي 
عندما  يرتفع  ما  عادًة  �لأرب��اح  �إىل  �ل�صعر 
تتح�صن  و�لثقة  �ل�صاعدة،  �لأ�صو�ق  تن�صج 
�رتفعت  �إذ�  �ليقني.  عدم  ينخف�ض  عندما 
�ملعدلت فجاأة، كما حدث يف عام 2000، 
�لرت��ف��اع��ات  لكن  ن�صوة،  �إىل  �صري  تمُ فقد 
تعني  ل  �ليوم،  يحدث  مثلما  �لتدريجية، 
قلبناها  �إذ�  ذلك،  �إىل  �إ�صافة  يذكر.  �صيئا 
�ل�صعر -  �لأرباح على  تق�صيم  - من خالل 
 5.4 بن�صبة  �أرب��اح  عو�ئد  على  ف�صنح�صل 
يف �ملائة. هذ� عائد ما بعد �ل�رش�ئب �لذي 
�صنح�صل عليه �إىل �لأبد �إذ� مل حتقق �لأرباح 

منو� على �لإطالق. لكنها �صتفعل.
�أ�صاليب  تقييمها.  بالغا يف  ممُ لي�صت  �لأ�صهم 
�لتي توحي باملبالغة. خا�صة  �لتقييم هي 
�ل�صعر  �أو معدل  للغاية،  �ل�صائع  معدل كيب 
عّدلة دوريًا، �لذي يق�صم �صعر  �إىل �لأرباح �ملمُ
عّدلة ح�صب �لت�صخم  �ل�صوق على �لأرباح �ملمُ

خالل �لأعو�م �لع�رشة �لأخرية.
معدل  على  يتغّلب  ه��ذ�  �أن  �ملفرت�ض  من 
�ل�صعر  "�أي  �لعادية  �لأرب���اح  �إىل  �ل�صعر 
�لأخرية"  �صهر�   12 �ل�  �أرباح  على  مق�صوم 
يحدث  �صخما  دوريا  �نحر�فا  خفف  يمُ لأنه 
"كيب"  معدل  موؤيدو  �لأحيان.  بع�ض  يف 
و�لثبور  ب��ال��وي��ل  ي��ن��ذرون  �أي�����ص��ًا  ك��ان��و� 
عندما   ،2013 عام  منذ  �لأم��ور  وعظائم 
�صتاندرد  م��وؤ���رش  �إىل  كيب  معدل  �ق��رتب 
عام  قبل  ما  م�صتوياته  من  بورز 500  �آند 
�أي  من  �أعلى   ،29.1 �ملعدل  �لآن   .2008
توقع على �لإطالق، با�صتثناء ما حدث يف 

عامي 1929 و2000.
ذلك هو �ل�صجيج �ملمُخيف. لكن �إليكم �لو�قع: 
معدل كيب كان مرتفعا باملثل يف كانون 
حتذير�ت  �ألهم  ما   ،1996 )دي�صمرب(  �لأول 
�ألن  �أ�صدرها  �لعقالنية"  غري  "�لوفرة  من 
�لفيدر�يل  �لحتياطي  رئي�ض  جرين�صبان، 
 500 ب��ورز  �آن��د  �صتاندرد  عو�ئد  �لأ�صبق. 
خالل  �ملائة  يف   116 �لبالغة  �لإجمالية 
ظهر �صعف  �أعقبت ذلك تمُ �ل� 39 �صهر� �لتي 
معدل كيب. ل يوجد موؤ�رش جيد يظل خاطئا 
�لأكرث من  �أعو�م متتالية.  �أربعة  على مدى 
مبقد�ر  تنبوؤية  قوة  كيب  معدل  ميلك  ذلك، 
دد متتد عاما، �أو ثالثة،  "�صفر" على مدى ممُ
للنقاط  �لبيانية  �لر�صوم  �أع��و�م.  خم�صة  �أو 
�لع�صو�ئية ملعدل كيب و�لعو�ئد �مل�صتقبلية 
يف  ر���ض  بندقية  من  طلقات  كاأنها  تبدو 
عام  يف  �ل�����ص��ادر  كتابي  ع��ا���ص��ف.  ي��وم 
�لوحيدة  �لثالثة  "�لأ�صئلة  بعنو�ن   2006
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COUNT، يذكر تفا�صيل هذ�.

�صخيفة  ريا�صيات  عن  عبارة  كيب  معدل 
�لأرباح  من  �أعو�م  ع�رشة  ��صتخد�م  و�صيئة. 
يجعلنا  �أنه  �لأم��ر  يف  ما  كل  �أف�صل،  لي�ض 
كيب  معدل  �ل���ور�ء.  �إىل  �لنظر  م��دة  طيل  نمُ
خالل  �لركود  مرحلة  �أرباح  يت�صمن  �ليوم 
عام 2009/2008، �لتي لي�صت ذ�ت �صلة 
معدل  �نخف�ض  �إذ�  �مل�صتقبلية.  بالأ�صهم 
كيب عندما تنخف�ض تلك �لأرباح �لقدمية، 

�صبح �صوقا �صاعدة فجاأة. فلن تمُ
يف  ���ص��ارك  �ل��ذي  "�لر�صمي"  كيب  معدل 
جامعة  من  �لقت�صاد  متخ�ص�ض  �إن�صائه 
�لأرباح  ي�صتخدم  �صيلر،  جيه  روبرت  ييل، 
"�ملبادئ  با�صتخد�م  �حت�صابها  يتم  �لتي 
�أو  عام"،  ب�صكل  �ملقبولة  �ملحا�صبية 
تغرّيت   GAAP معايري  لكن   .GAAP

عرب �لتاريخ.
�لأم��ر.  ه��ذ�  تف�رش  ل  �لبيانات  جمموعة 
فاإن  �لت�صخم،  تعديل  �إىل  بالن�صبة  �أم��ا 
���ص��ع��ر �لأ���ص��ه��م �ل���ص��م��ي م��ق�����ص��وم على 
يك�صب  غريبا.  �أمر�  يعد  �ملنكم�صة  �لأرب��اح 
و�ل�رشكات  ��صمية.  ع��و�ئ��د  �مل�صتثمرون 

جتني �أرباحا ��صمية.
�لربوفي�صور �صيلر مل يهدف من معدل كيب 
�أن يتنباأ بنقاط �لتحّول. �ل�صبب يف ذلك فقط 
لدينا  �ملرتفعات  من  �خلوف  ثقافة  �أن  هو 
�صّوهت �ملعدل بتلك �لطريقة. حتى �لغر�ض 
�لعو�ئد  ع  توقُّ وهو  �ملعدل،  لذلك  �لأ�صلي 
على مدى ع�رشة �أعو�م، مل يتحقق. �لعر�ض 
�أ�صعار �لأ�صهم، لذلك توقع  حدد�ن  و�لطلب يمُ
�لعو�ئد على �ملدى �لطويل يتطلب �أن نتنباأ 
�أمر  وهذ�  �لأ�صهم.  من  �مل�صتقبلي  بالعر�ض 

م�صتحيل.
�صو�ب"  "على  كيب  معدل  ك��ان  �إن  حتى 
فما  ع��ام،  ب�صكل  �نخف�ض  قبل  �ملمُ و�لعقد 
�خلم�صة  �لأع���و�م  كانت  �إذ�  يهمنا  �ل��ذي 
�لتالية ر�ئعة �أم ًل؟ هل نريد �أن نفوت تلك 
�لفر�صة؟ ثم علينا �أل نن�صى �أي�صا �أن �لعقد 
�لباهت لالأ�صهم قد ل يكون �أف�صل لل�صند�ت. 
قد يتم تعديل معدل كيب دوريًا، لكن ل يتم 

تعديله ح�صب �لنمو.
لنعد بتفكرينا �إىل عام 1996: هل �صتبقى 
معرفة  بعد  �لأ�صهم  يف  �ل�صتثمار  خ��ارج 
 1996 ع��ام  من  �لإجمالية  �لعائد�ت  �أن 
كنت  �إذ�  منخف�صة  ك��ان��ت   2006 حتى 
و�صول  �صرتتفع  �لأ�صهم  �أن  �أي�صًا  تعرف 
على  وحت�صل   2000 )م��ار���ض(  �آذ�ر  �إىل 
�ملدة  يف  �لهابطة  �ل�صوق  بعد  جيدة  �أعو�م 
�أخرجنا  �إذ�  �أ�صك يف ذلك.  2000-2002؟ 
معدل كيب. عدد قليل جد�ً يخ�صون �لو�صول 
هذه  يف  �صيعتقدون   - حقيقية  ذروة  �إىل 
�لأب���د.  �إىل  �صرتتفع  �لأ���ص��ه��م  �أن  �حل��ال��ة 
�إىل  �ل�صعر  معدل  ملاذ�  �جلماهري  �صت�رشح 
ل  �لكافية،  فيه  مبا  مرتفعا  لي�ض  �لأرب��اح 
�أن تخ�صى �أنها عالية فوق �حلد. �خلوف من 
�ل�صاعدة.  �ل�صوق  على  عالمة  �لرتفاعات 

لذلك عليكم بال�رش�ء �لآن.

�لربيطاين  �خلارجية  وزير  �أكرث، كتب  �أو  قبل 25 عاما 
ق�صري�  وز�ري��ا  دليال  هريد،  دوجال�ض  �حلني،  ذلك  يف 
ترييز�  �لوزر�ء،  برئي�صة  يح�صن  بروك�صل،  يف  للتفاو�ض 
يف  هريد  �للورد  ن�صيحة  عن  �لغبار  تنف�ض  �أن  ماي، 
لتفعيل �ملادة 50 من معاهدة  �لذي ت�صتعد فيه  �لوقت 
ل�صبونة ر�صميا، للبدء مبحادثات "خروج بريطانيا" مع 

�رشكائها �ل� 27 يف �لحتاد �لأوروبي.
�صحيح �أن �لأمر متوقع، لكن تفعيل �ملادة 50 �صيوؤدي 
�لعالقة بني بريطانيا  �إىل �صدمة. �صيغري متاما طبيعة 
ه��وؤلء  نظر  يف  يعد  ما  وه��و   – �ل�صابقني  و�رشكائها 
على  و�صيعمل  �لقناة.  عرب  ج�رش  �آخ��ر  ح��رق  �ل�رشكاء 
بلورة �ملخاطر �لكبرية على كال �جلانبني ويطلق �لعنان 
ود�فعا  �لربيطانيني،  جانب  من  �لغطر�صة   - للعو�طف 
تعرقل  �أن  ميكن  �أم��ور  وهي   – �لآخرين  بني  لالنتقام 

�ملحادثات ب�رشعة. حرب ز�ئفة رمبا ت�صبح �صيئا قريبا 
�لأن�صار عن طرق  يبحث  �أن  ينبغي  من حرب حقيقية. 

للحد من عدد �ل�صحايا.
�لتعقيد�ت وح�صية، لكن �ملنطق ي�صري �إىل �أنه ينبغي �أل 
تكون هناك عقبة ل ميكن جتاوزها �أمام �صفقة عادلة. 
بريطانيا لديها كثري لتخ�رشه من �لنف�صال �لذي يوؤدي 
�إىل ف�صاد �لعالقة بينها وبني �لحتاد �لأوروبي. كتبت 
�ملادة 50 ل�صمان �أنه يف �أي حمادثات �نف�صال ميز�ن 
�ملز�يا �صيميل بقوة نحو �لحتاد. هذ� يعني �أن �ملغادرة 
و�صيا�صية،  �قت�صادية  تكاليف،  �أي�صا  �صتفر�ض  �ل�صعبة 
على بقية �أوروبا. من ناحية، ماي جعلت �لأمور �أ�صهل 
منذ �لآن. من خالل �لنحناء لليمني �لقومي يف حزبها 
و�ملطالبة باأ�صعب خروج لربيطانيا، فقد منعت رئي�صة 
�لوزر�ء خيار �لتو�صل �إىل �صفقة هجني �صعبة. �خلروج 

�صيعني ذلك متاما.
بريطانيا  فو�تري  ت�صوية  نف�صها:  عن  تتحدث  �لعنا�رش 

يف  �مل�صتقبلية  �ملالية  �للتز�مات  وم�صاركة  �ملعلقة 
�لحتاد �لأوروبي، و�تفاق جتارة حرة يخلو من �لو�صول 
�جلمركي،  و�لحت��اد  �حلرة  �ل�صوق  توفره  �لذي  �ملميز 
�إىل  هنا  من  �صل�صا  م�صار�  ت�صع  �نتقالية  وترتيبات 
للحفاظ على  �صي�صعى  ناأمل،  كما  �جلانبني،  هناك. كال 
جمال  هناك  و�لدفاعية.  �لأمنية  �مل�صائل  يف  �لتعاون 
معظم  لكن  �خل��ي��وط،  ه��ذه  من  كل  يف  للخالف  و��صع 
�ل�صتفتاء ميكنهم  منذ  معهم  �لذين حتدثت  �لأوروبيني 
�إج��ر�ء  �إىل  حاجة  هناك  لتفاق.  تقريبي  �صكل  روؤي��ة 
�إىل نف�صها ب�صكل كبري من  تعديالت. بريطانيا �صت�صيء 
�لأوروب��ي ميلك  �لحتاد  �أن  �لتقدير حلقيقة  �صوء  خالل 
�أكرث على �ملحك، لأن بريطانيا ت�صتورد من �لدول �ل� 27 
�أكرث مما هو بالعك�ض. �لنقطة �ملهمة هي �أن �لتجارة مع 
بريطانيا تكت�صي �أهمية �أقل بالن�صبة لكل من �رشكائها 

مما هو بالعك�ض.
ت�صوية  �أنه يجب  �لإ�رش�ر على  �لأوروب��ي،  على �جلانب 

ب�صاأن  �ملحادثات  بدء  قبل  بالكامل  �خل��روج  فاتورة 
�لأم���ر�ن  م�صتد�م.  غ��ري  �إ����رش�ر  ه��و  �لعالقة  م�صتقبل 
مرتبطان �رتباطا وثيقا. ل �صيء متفق عليه حتى يتفق 
على كل �صيء هي قاعدة ر��صخة يف بروك�صل. وينبغي 

تطبيقها على خروج بريطانيا بالدرجة نف�صها.
�أن �مل�صالح �ملتبادلة يف نتيجة يتم  �لكبري هو  �خلطر 
مو�جهة  يف  ت�صيع  �صوف  بالتفاو�ض  �إليها  �لتو�صل 
ي��وؤدون  �لذين  و�ل�صيا�صيني  و�لأيديولوجيا  �لعو�طف 
�لغطر�صة  �ملحلي.  �ل�صيا�صي  �ل�صتعر��ض  هدفها  �أدو�ر� 
يبدو  يز�ل  ل  مباي  �ملحيطني  من  )بع�ض  �لربيطانية 
حمل  يحل  �أن  ميكن  �لكومنويلث  �أن  يعتقدون  �أنهم 
�لحتاد �لأوروبي �رشيكا جتاريا( قد ت�صطدم مع �لرغبة 
يف بلد�ن �أخرى ملعاقبة بريطانيا بغر�ض "تثبيط عزمية 
�لآخرين". دول �لحتاد �لأوروبي �ل� 27 تريد �أن تكون 
�ل�صفقة �لنهائية مبنزلة حتذير لالآخرين حتى ل يحذو 
�أن  �أي منهم حذو بريطانيا على طريق �خلروج. ينبغي 

يكون رد ماي معقول ب�صكل ر�ئع. بريطانيا، يف �لنهاية، 
هي �مل�صوؤولة عن هذه �لفو�صى.

�للورد  دليل  يف  هائال  �إلهاما  يعطي  �صيء  يوجد  ل 
�لحتاد  جمال�ض  يف  �لأعمال  ملمار�صة  �لق�صري  هريد 
�لأوروبي، لكنه �صيظل مفيد� على �لرغم من ذلك. مثال، 
�أ�صار �إىل �أنه ميكن �أن تكون هناك مكا�صب من �لتو�فق 
لإظهار  �ملوعظة  ور�ء  �ل�رش�خ.  من  يتحقق  مما  �أك��رث 
يكونو�  مل  �لربيطانيني  �ل��وزر�ء  �أن  �إىل  ي�صري  �لكيا�صة، 
�لأحيان  بع�ض  يف  �أول.  �لتحدث  �إىل  د�ئمة  بحاجة 
�لآخرين، بل حتى دمج بع�ض من  �إىل  �ل�صتماع  يجدر 
يبدو  مما  �لرغم  على  �لربيطانية،  �حلجة  يف  �أفكارهم 
من  �صيكون  �أنه  نن�صى  ول  �ملوقف من جر�أة.  هذ�  عليه 
حليف  �لثقة  �ل�صخ�صية.  �لعالقات  تعزيز  �أي�صا  �لذكاء 
�لنف�صية  �ل��در�م��ا  على  �ملطلعني  لغري  بالن�صبة  ق��وي. 
�لتي كانت تعك�ض عالقة بريطانيا مع قارتها، كل هذ� 
يبدو و��صحا جد� �إىل درجة �لبتذ�ل. يف �لو�قع قلة من 

�ل�صيا�صي،  �للون  كان  مهما  �لربيطانيني،  �ل�صيا�صيني 
�ل�صتعر��ض  �لأ�صبق.  �خلارجية  لوزير  لحقا  �نتبهو� 
�ل�صيا�صي �أ�صهل بكثري بالن�صبة للمناه�صني لأوروبا يف 
�لد�خل من �لتو�صل �إىل �صفقات مفيدة للطرفني. لبع�ض 
�لوقت، توين بلري كان نوعا من �ل�صتثناء - على �لرغم 
يف  كانت  لأوروب��ا  �ملوؤيدة  �لعر�صية  خطاباته  �أن  من 

�لأغلب �أمام جماهري �أجنبية.
وتوجه  متوقع  ه��و  كما  �صتت�رشف  م��اي  كانت  �إذ� 
�صلوكها لإر�صاء معر�ض �ل�صحافة �ملناه�صة للتكامل 
بريطانيا  خروج  مفاو�صات  خ�صارة  �صيتم  �لأوروب��ي، 
قبل �أن تبد�أ ب�صكل �صحيح. �لدول �ل� 27 بب�صاطة �صتتخذ 
موقفا معاديا وتعمل على �إ�صاعة �لوقت. كذلك يح�صن 
برئي�صة �لوزر�ء �أن حتظر ��صتخد�م �ملجاز�ت �لتي تعود 
�إىل �حلرب �لعاملية �لثانية �لتي يف�صلها بع�ض �لوزر�ء. 
ب�صكل  بوري�ض جون�صون، وزير �خلارجية،  �إر�صال  ميكن 

مفيد يف جولة عاملية مو�صعة.
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خطر االحتراق يهدد آخر جسر بين بريطانيا وأوروبا
فيليب ستيفنز

واِصلوا الشراء.. تقييم األسهم ليس مبالغًا فيه 
كين فيشر

 د. باسم اإلبراهيمي 

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

680.48
8.59
1.25%

393,275,122
493,539,623
321
31
1
19
11

1.00
153,464,000.00

0.48
50,752,000.00

2.42
36,039,832.00

0.63
25,413,162.00

0.59
17,925,000.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

1.00
153,250,000.00

0.49
105,400,000.00

0.63
40,258,987.00

0.57
31,333,333.00

0.34
28,000,000.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BNOR( شمال
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