
اقت�صادية رائدة  العام 1990 بداأت رحلة جتربة  منذ 
تاأخذ دورها يف االرتقاء وحتتل املراتب املتقدمة على 
ال�صعيد العاملي،وهي جتربة �صندوق الرثوة ال�صيادي 
يف الرنويج الذي يعرف اليوم با�صم ) �صندوق التقاعد 
 THE GOVERNMENT ) احلكومي العاملي

.PENSION FUND GLOBAL
ويف ملحة تاريخية �رسيعة لتطور هذه املوؤ�ص�صة التي 
بلغت قيمة موجوداتها - ح�صب تقرير �صادر عن معهد 
�صناديق الرثوة ال�صيادية يف ت�رسين اأول 2014  - ما 
يقارب 893 مليار دوالر وهو بذلك يعد اأكرب �صندوق 

�صيادي يف العامل من حيث حجم االأ�صول .
الرنويجي  الربملان  ت�صديق  مت   1990 العام  ففي 
على قانون تاأ�صي�س ) �صندوق النفط احلكومي (  الذي 
من  املحولة  النفطية  الرثوة  مداخيل  طريق  عن  مّيول 
قبل احلكومة ، ويف العام 1996 كانت بداية الن�صاط 
الفعلي لل�صندوق بتلقيه اأول حتويل حكومي وا�صتثمار 
العام  ويف   ، احلكومية  ال�صندات  يف  خارجية  اأ�صوله 
اال�صتثمارات  الإدارة  الرنويج  بنك  تاأ�صي�س  مت   1998
)NBIM( وهو موؤ�ص�صة تابعة لبنك الرنويج املركزي 

مكلفة باإدارة اأ�صول �صندوق النفط احلكومي بتفوي�س 
من وزارة املالية. 

مت تو�صيع الن�صاط اال�صتثماري لل�صندوق لي�صمل ) 40 
باملئة اأ�صهم ، 60 باملئة �صندات ( ، ويف العام  2000 
املرجعي  للموؤ�رس  نا�صئة  اأ�صواق  خم�صة  اإ�صافة  متت 
 FUNDS BENCHMARK( الأ�صهم ال�صندوق
 -  2000  ( امل��دة  ويف   )EQUITY INDEX
2008  ( �صجل ال�صندوق منواً اأ�رسع ب�صبب التحويالت 
النفط  اأ�صعار  ارتفاع  نتيجة  ال�صندوق  نحو  احلكومية 
اإ�صافة  متت   2002 العام  ويف   ، نف�صها  امل��دة  يف 
�صندات ال�رسكات وال�صندات املوؤمنة للموؤ�رس املرجعي 
 FUNDS BENCHMARK ل�صندات ال�صندوق
عام  ويف   ،  )FIXED-INCOME INDEX
على  اإلزامية  اأخالقية  مبادىء  اإق��رار  جرى    2004

ا�صتثمارات ال�صندوق.
يف العام 2006 مت تغيري ا�صم ال�صندوق اإىل �صندوق 
التقاعد احلكومي العاملي، ويف العام  2007 مت رفع 
اإىل  ن�صبة االأ�صهم يف املحفظة اال�صتثمارية لل�صندوق 
ا�صتثمارات  حققت    2009 العام  ويف   ، باملئة    60
القيمة  من  باملئة   25.6 ب�  يقدر  ع��ائ��داً  ال�صندوق 
ويف   ، لل�صندوق  اال�صتثمارية  للمحفظة  ال�صوقية 

العام 2010 قررت وزارة املالية بتفوي�س ال�صندوق 
اأ�صوله على �صكل عقارات مع  ال�صتثمار 5 باملئة من 

تخفي�س ن�صبة ا�صتثمارات ال�صندوق يف ال�صندات.
تنمية  حتقيق  يف  امل�صاهمة  على  ال�صندوق  يعمل 
للتطوير  �صاملة  اإ�صرتاتيجية  باعتماده  م�صتدامة 
االقت�صادية  واملجاالت  القطاعات  ت�صمل  والتنمية 
واالجتماعية كافة ،فالهدف من ال�صندوق اإدارة ثروة 
)النفط  الهايدروكاربونية  باملوارد  املرتبطة  البالد 
النفقات  متويل  من  احلكومة  متكن  بطريقة  والغاز( 
وحتقيق  والتقاعد  االجتماعية  للمنافع  امل�صتقبلية 
العوائد  با�صتخدام  االأج��ي��ال  ب��ن  م�صتدامة  تنمية 

املتاأتية من تلك املوارد. 
الرنويج منذ  التي طبقتها  القاعدة املالية  فمن خالل 
من  ا�صتخدامه  ميكن  ملا  زمني  بتحديد   2001 عام 
موارد ال�صندوق بن�صبة 4 باملئة من القيمة االإجمالية 
املوازنة  يف  اإدخاله  يتوجب  الذي  ال�صندوق  الأ�صول 
موارد  على  املتوقع  العائد  متو�صط  ميثل  وهو  العامة 
ال�صندوق يف االأمد الطويل ، متكنت الرنويج من �صمان 
موجودات  وحتويلها  النفط  اإي���رادات  ا�صتهالك  عدم 
م�صادر  وتوفري  م�صتدامة  عوائد  ذات  وعقارية  مالية 

متويل متنوعة ال تتال�صى بن�صوب الرثوة النفطية. 

احلكومي  التقاعد  ���ص��ن��دوق  ا�صرتاتيجية  ان  كما 
اأت��اح  اخل���ارج  يف  اال�صتثمار  ح�رس  يف  الرنويجي 
يف  اأكرب  دورا  ليوؤدي  وا�صعا  جماال  اخلا�س  للقطاع 
جهود  جن��اح  يف  وامل�صاهمة  االقت�صادي  الن�صاط 

التنمية.
اإىل الناجت   وتطور معدل �صايف اال�صتثمارات الدولية 
باملئة   100 بلغ  اأن  اإىل  اال�صمي  االإجمايل  املحلي 
تقريبا عام 2012 وهذه الزيادة تو�صح يف جزء منها 
للرنويج  اجلاري  احل�صاب  يف  م�صتمرة  فوائ�س  حتقق 
و�صلت اإىل )14.3باملئة( اإجمايل الناجت املحلي عام 
ال�صدمات  من  االقت�صاد  و�صاهمت يف حماية   2012
اعتماد  تقليل  اإىل  اأدت  نف�صه  الوقت  ويف  اخلارجية 
االقت�صاد على التدفقات الراأ�صمالية االأجنبية الداخلة. 
زيادة  يف  العاملية  النفط  اأ�صعار  زيادة  �صاهمت  وقد 
التدفقات الداخلة اىل ال�صندوق اإذ و�صلت ن�صبة اأ�صول 
ال�صندوق اإىل الناجت املحلي االإجمايل اال�صمي يف اأيلول 
2013 اإىل 155 باملئة. كما اأن الفوائ�س النفطية يف 
املوازنة العامة مكنت احلكومة الرنويجية من ت�صديد 
ديونها بدليل انخفا�س معدل دين احلكومة اإىل الناجت 
املحلي االإجمايل اال�صمي من 42.01 باملئة يف العام 

2005 اإىل 27.03 باملئة عام 2014.

تاي  فوجيان  جمموعة  كانت  اأ�صهر  مدى  على 
عملية  من  االنتهاء  و�صك  على  ال�صينية  هوت 
من �صفقة بقيمة 1.4 مليار دوالر ل�رساء �رسكة 

تاأمن على احلياة مقرها هوجن كوجن.
النقدي  املبلغ  فقط:  واحدة  م�صكلة  هناك  كانت 
الالزم الإبرام ال�صفقة كان عالقا داخل ال�صن، 
مراقبة  هيئة  م��ن  نهائية  موافقة  بانتظار 

العمالت االأجنبية يف البالد.
حتولت  �صهرا،   12 ل�  امتدت  زمنية  مدة  خالل 
ال�رسكات يف ال�صن من كونها ال�رسكات االأكرث 
�صوق  يف  ترحيب  اأكرب  تلقى  التي  "خ�صوبة" 
الفاقدة  ال�رسكات  اأكرث  اإىل  العاملية،  ال�صفقات 
بع�س  يف  بها  املرحب  غري  وحتى  للموثوقية 

االأحيان، وفقا لكبار امل�رسفين واملحامن.
يف  تنظيمية  حملة  يعك�س  ال�صارخ  التغيري  هذا 
ال�صن على ال�صفقات اخلارجية بداأت منذ بداية 
من�صقة  جهود  من  ج��زءا  و�صكلت   ،2017 ع��ام 

اإىل  االأموال  من  املليارات  مئات  تدفق  الإيقاف 
خارج البالد.

تاأمن  م��ن  النهاية  يف  هوت"  "تاي  متكنت 
االأي��ام  ال�صن يف  اإىل خ��ارج  االأم���وال  اإر���ص��ال 
ت�صببت  التي  العقبات  لكن  املا�صية،  القليلة 
التي  للتحديات  رمزا  كانت  ال�صفقة  عرقلة  يف 
يواجهها االآن امل�صرتون ال�صينيون اأثناء �صعيهم 

ملتابعة �صفقاتهم يف اخلارج.
انخف�صت  رويرتز"،  "توم�صون  لبيانات  وفقا 
ال�صن  يف  املعلنة  اخلارجية  ال�صفقات  قيمة 
العام  االأوىل من  الثالثة  االأ�صهر  ب�صكل حاد يف 
وهو  دوالر،  مليار   23.8 اإىل  لت�صل  اجل��اري، 
 .2014 ع��ام  منذ  اإل��ي��ه  ت�صل  م�صتوى  اأدن���ى 
بن  االآم��ال  تراجع  على  االنخفا�س  هذا  وعمل 
املتخ�ص�صن يف اإبرام ال�صفقات يف اأن ترت�صخ 
مكانة ال�صن بو�صفها م�صدرا قويا لالأموال يف 
ال�رسكات  ل�صيطرة  التاريخ  عرب  تعر�صت  �صوق 

االأمريكية واالأوروبية.
تقدم  ال��ت��ي  ال�صينية  ال�����رسك��ات  م��ن  ويطلب 

العرو�س االآن اأن تكون قادرة على تقدمي بع�س 
اإىل  االأموال  جلب  على  قدرتها  على  ال�صمانات 

اخلارج. 
االندماج  عمليات  رئي�س  ت��ام،  جيم�س  يقول 
"مورجان  يف  اآ���ص��ي��ا  ملنطقة  واال���ص��ت��ح��واذ 
يف  �صفقات  وج��ود  يالحظ  ال��ذي  �صتانلي"، 
2017 لكن بوترية اأكرث بطئا: "يرغب البائعون 
التمويل  على  للموافقة  اأكرب  تاأكيد  �صمان  يف 
)على  الرتكيز  درج��ة  هو  ارتفع  ما  والتنظيم. 

اليقن(".
العابرة  ال�صفقات  اإب���رام  يف  ال��رك��ود  وي��ب��دو 
للحدود خالل الربع االأول من عام 2017 الفتا 
كان  املا�صي  العام  الأن  قبل،  من  اأك��رث  للنظر 
االندماج  عمليات  اإىل  قيا�صيا  ازدحاما  االأكرث 

واال�صتحواذ ال�صينية.
ال�صينية  ال�����رسك��ات  واف��ق��ت   2016 ع��ام  يف 
دوالر،  مليار   222 قيمتها  �صفقات  اإبرام  على 
�رساء  ذلك  يف  مبا  بارزة،  عمليات  ب�صع  �صملت 
 44 مقابل  ت�صاينا"  "كيم  قبل  من  "�صينجيتا" 

دوالر،  م��ل��ي��ار 
وك����ان����ت اأك����رب 
ا�صتحواذ  عملية 
�رسكة  على  �صينية 

اأجنبية.
كانت  احل����ايل  ال��ع��ام 
ال�صفقات يف قطاع  اأكرب 
���رساء  امل���واد اخل���ام، مثل 
جمموعة واجن تاي القاب�صة 
منغوليا  يف  ح��دي��د  م��ن��اج��م 
مبا  دوالر،  مليار   5.5 مقابل 
يف ذلك الديون. و�رساء املجموعة 
"ريو  م��ن  للفحم  منجما  نف�صها 
تينتو" مقابل نحو 2.5 مليار دوالر.
االأ�صغر  االأخ��رية  ال�صفقات  من  عدد 
ح�صة  ����رساء  ذل���ك  يف  مب��ا   - حجما 
�صناعة  �رسكة  يف  املائة  يف   5 ن�صبتها 
"تي�صال"  االأمريكية  الكهربائية  ال�صيارات 
�رسكة  وا���ص��ت��ح��واذ  "تين�صنت"،  قبل  م��ن 
املائة  يف   20 نحو  على  ال�صينية   CEFC
من �رسكة كوين - كان اأقل جراأة من ال�صفقات 

املربمة قبل عام.
)نوفمرب( 2016  الثاين  ت�رسين  التباطوؤ يف  بداأ 

اإ�صعار بن امل�صارف ال�صينية  عندما مت تعميم 
يحذر من اأن "اإدارة الدولة للنقد االأجنبي" تعتزم 
التي  اال�صتحواذ  عمليات  على  اخلناق  ت�صييق 
تبدو ذات طابع مييل اىل امل�صاربة، اأو ت�صتخدم 

واجهات لنقل االأموال اإىل اخلارج.
ال��ن��ق��د االأج��ن��ب��ي التي  وك��ان��ت اح��ت��ي��اط��ي��ات 
قيمة  يف  اال�صتقرار  لتحقيق  ال�صن  ت�صتخدمها 
مدى  على  �رسيع  مبعدل  انخف�صت  قد  اليوان 
على  القب�صة  ت�صديد  حفز  ما  ال�صابقة،  االأ�صهر 
جميع القنوات التي متر من خاللها االأموال اإىل 

اخلارج.
اخلارج  يف  ال�رسكات  اأن�صطة  تقت�رس  اأن  ميكن 
االأن�صطة  مع  تن�صجم  التي  االأ�صول  ���رساء  على 
التي  احل��االت  ال�صن.  يف  الأعمالها  االأ�صا�صية 
ت�صرتي فيها �رسكة للتعدين �رسكة األعاب، مثال، 
اجلهات  واأو�صحت  االآن.  بعد  مقبولة  تكون  لن 
تكن  مل  تلك  اأن  ب�رسعة  ال�صينية  التنظيمية 
التي تعانيها  تهديدات فارغة. فنوعية املتاعب 
�رسكات مثل "تاي هوت" اأ�صبحت اأمرا ماألوفا. 

املا�صي  العام  اأواخر  يف  املنظمون  قال  عندما 
اإنهم �صيدققون يف ال�صفقات املتعلقة بالرتفيه، 
اجلديدة،  للمواد  �صينكه  اأنهوي  �رسكة  �صارعت 
اإلغاء  اإىل  النحا�س،  ل�صهر  �صينية  �رسكة  وهي 
فولتاج  ل�رسكة  دوالر  مليون   350 لدفع  اتفاق 

التي تعمل يف جمال اإنتاج االأفالم ال�صينمائية.
العمالقة  ال�رسكات  حتى  اأن��ه  اإىل  اإ�صارة  ويف 
بالفعل  العاملية  االأ�صواق  جتوب  التي  اخلبرية 
لي�صت حم�صنة �صد االإجراءات اجلديدة، انهارت 
يف �صباط )فرباير( �صفقة "داليان واندا" ل�رساء 
�رسكة ديك كالرك لالإنتاج مقابل مليار دوالر، 
على  احل�صول  �صبيل  يف  تعاين  كانت  الأن��ه��ا 
وان��دا،  و�رسكة  اخل��ارج.  اإىل  اأموالها  لنقل  اإذن 
الفني،  لالإنتاج  �صي  اإم  اإيه  �رسكة  متتلك  التي 
مليارات  اأنفقت  العامل،  يف  �صينما  �صل�صلة  اأكرب 
الدوالرات يف اخلارج على مدى ال�صنوات اخلم�س 

املا�صية.
اآند  �صريمان  يف  ال�رسيك  �صرتيكر،  لبول  ووفقا 
�صتريلينج، يواجه البائعون يف مثل هذه احلاالت 
م�صتثمر  على  احل�صول  يف  ترغب  "هل  مع�صلة: 
دفع عالوة  قادرا على  يكون  اأن  يحتمل  �صيني 
 - ال�صفقات  على  عالوات  دفع  اأن  له  – و�صبق 
مقابل حالة عدم اليقن التي متثلها تلك القيود. 
فوق  كبرية  املخاطر  اأن  فقط  ت�صتنتج  اأن��ك  اأم 
احلد ومن ثم تقبل بعر�س اأقل لكن بدرجة يقن 

اأكرب؟".
التنظيمية  القيود  يف بع�س احلاالت كان تاأثري 
اأكرث عمقا، اإذ كان يوؤدي اإىل عرقلة املفاو�صات 

قبل اأن تقطع �صوطا طويال فوق احلد.
يف وقت �صابق من العام احلايل كانت جمموعة 
�رسكة  اأكرب  "لينوفو"،  مالكة  القاب�صة،  ليجيند 
ذات  ع��دت  قد  العامل،  يف  الكمبيوتر  ل�صناعة 
االإ�صبانية  االأم��وال  من�صة  ل�رساء  جدي  عر�س 
"اأوول فندز"، لكن يف اللحظة االأخرية "اختفت" 
منخرطة  كانت  اأنها  من  الرغم  على  املجموعة 
وب�صكل م�صتمر يف تلك العملية، وفقا مل�صاركن 

يف العملية.

من  ت�رسرت  للدولة  اململوكة  ال�رسكات  حتى 
ال�رسكة  عر�س  مت  فعندما  اجل��دي��دة.  القيود 
املتحدة  اململكة  يف  العامة  للم�صاكن  امل�صغلة 
"بانت�س تافرينز" للبيع يف اأواخر العام املا�صي، 
ال��دول��ة  قبل  م��ن  م��دع��وم��ة  جمموعة  خاطبت 
امل�صارف بنية تقدمي عر�س، كما قال اأ�صخا�س 
مطلعون. لكن بعد اإعالن اللوائح اجلديدة اختفت 
ال�رسكة، تاركة وراءها امل�رسفين الذين �صعروا 

باأنها كانت م�صطرة لالن�صحاب.
التمويل  على  تعتمد  التي  لل�رسكات  بالن�صبة 
ال�صينية، كانت �صوابط  امل�صارف  الداخلي من 
راأ�س املال مدمرة عندما كان البائعون يطلبون 
الدفع يف  ال�صينية ميكنها  ال�رسكة  باأن  �صمانة 

الوقت املحدد.
�صلوتر  �رسكة  يف  ال�رسيك  ت�صاجن،  ليزا  تقول 
وماي يف هوجن كوجن: "امل�صرتي غري قادر على 
اإن  هذا  امللمو�صة،  املعلومات  من  كثري  تقدمي 
كانت هناك معلومات ملمو�صة". وت�صيف: "من 
اأم  اأ�صابيع  �صي�صتغرق  اإن كان ذلك  الوا�صح  غري 

�صهورا".
تعول  تعد  مل  ال�صينية  ال�رسكات  من  كثريا  لكن 
على التمويل الداخلي لل�صفقات، بح�صب ما تقول 
االأ�صول  من  كبرية  كمية  لديه  فبع�صها  ت�صاجن. 
يف اخلارج، اأو لديه عالقات قوية مع امل�صارف 
القيود  توؤثر  احلاالت، مل  العاملية. يف مثل هذه 
اإىل اخلارج  املفرو�صة على تدفقات راأ�س املال 
اخلارجية،  اال�صتحواذ  عمليات  يف  كبري  ب�صكل 

بح�صب ما ت�صيف.
اأ�صول كثرية  لديها  التي  وا�صتمرت املجموعات 
والفنادق،  الطريان  جمموعة  مثل  اخل��ارج،  يف 
"اإت�س اإن اإيه"، يف اإبرام ال�صفقات بوترية �رسهة 
وافقت  املا�صي  االأ�صبوع  ففي  احل��ايل.  العام 
"اإت�س اإن اإيه" على اال�صتحواذ على 25 يف املائة 
من اأعمال �رسكة اإدارة االأ�صول االأمريكية "اأولد 
دوالر.  مليون   445 نحو  مقابل  ميوت�صوال" 
 4.7 ن�صبتها  ح�صة  على  املجموعة  وح�صلت 
يف املائة يف "دويت�صه بانك" وترتبط ب�صفقات 
"ديريف"  "فورب�س"، ومتاجر التجزئة  مع جملة 
يف  للمكاتب  ومبنى  ال�صوي�رسية،  املطارات  يف 

نيويورك بقيمة 2.2 مليار دوالر. 
عمليات  تنفيذ  اأن  اإيه"  اإن  "اإت�س  ن�صاط  ويبن 
الإبقاء  احللول  اأح��د  ممكنا.  ي��زال  ال  اال�صتحواذ 
ال�صفقات  على  مطلعة  ال�صينية  املجموعات 
التي  امل��زادات  �صفقات  ذلك  يف  مبا  العاملية، 
اإطالعها  هو  اخلا�صة،  االأ�صهم  �رسكات  تقيمها 
على ال�صفقات يف وقت مبكر قدر امل�صتطاع، كما 
للم�رسفن  امل�صارك  الرئي�س  بيك،  اأك�صيل  يقول 

املالين يف "جيه بي مورجان ت�صي�س". 
خالل  واال�صتحواذ  االندماج  عمليات  من  عدد 
�رسكات  منح  خ��الل  م��ن  ب��داأ  املا�صية  ال�صنة 
"فر�صة  ال�صينية  املجموعات  اخلا�صة  االأ�صهم 
لالطالع قبل العموم" على االأ�صول املعدة للبيع 

قبل اأن تبداأ اإجراءات البيع باملزاد العلني. 
الوقت  من  باملزيد  ال�صماح  "عليك  بيك:  يقول 
واأن  ال�صينين،  بامل�صرتين  االأم��ر  يتعلق  حن 

تتيح لهم املجال لبذل اجلهود الالزمة".

 – متاما  االأخ��ب��ار  م�صاهدة  ع��ن  يل  اأ���ص��دق��اء  توقف 
فهم  احل�صا�صن،  الليربالين  العاملين  من  بو�صفهم 
ل�  املاحقة  القوة  عن  التقارير  اأن  بب�صاطة  ي�صعرون 
"خروج بريطانيا" التي ترد على مدار ال�صاعة، حمبطة 
كنت  طفال،  كنت  عندما  ماألوفة.  غريزة  هذه  للغاية. 
املرعبة  االأج��زاء  اأ�صاهد  ال  حتى  االأريكة  خلف  اأختبئ 
 .DOCTOR WHO هو"  "دكتور  برنامج  من 
البقاء  حملة  لنا�صطي  بالن�صبة  دالك�س  �صخ�صية  االآن 
ووزيرها  الربيطانية،  الوزراء  رئي�صة  ماي،  ترييزا  هي 

املتخ�ص�س مبلف خروج بريطانيا، ديفيد ديفيز.
العلمي  اخليال  اأو   - لالأخبار  �صلبي  مل�صتهلك  بالن�صبة 
- لي�س هناك �رسر كبري من تغطية عينيك اأثناء اجلزء 
يجب  عملية  درو�س  هناك  تكون  عندما  لكن  املخيف. 
اأثاث،  اأقرب قطعة  وراء  نختبئ  نظل  ذلك  تعلمها، ومع 

فهذا يعني اأن امل�صاكل اآتية.
الطريقة، ويتجنب  اأي �صخ�س يت�رسف بهذه  هل هناك 
ب�صكل مق�صود املعلومات القيمة؟ يبدو اأننا نفعل. حتى 
"مفعول  اأن خرباء االقت�صاد ال�صلوكي لديهم ا�صم لذلك: 

النعامة".
لووين�صتاين ودوان  االقت�صاد، جورج  اثنان من خرباء 
�صيبي، كانا ين�رسان اأبحاثا حول املو�صوع مع خمتلف 
الزمالء. يف اإحدى الدرا�صات تناول الباحثون ا�صتخدام 
غريبا:  �صيئا  الحظوا  االإنرتنت.  على  ا�صتثمار  ح�صابات 
عندما كانت االأ�صواق ترتفع، كان من املرجح اأن ي�صجل 
كانت  وعندما  مبكا�صبهم.  ويعجبون  الدخول  النا�س 
التحقق من حمافظهم  النا�س  االأ�صواق تنخف�س، جتنب 
لكنها  مفيدة،  تكون  قد  ال�صيئة  االأخبار  اال�صتثمارية. 
اأي�صا موؤملة، لذلك قرر هوؤالء امل�صتثمرون االأفراد - كما 
روؤو�صهم  يف�صلون و�صع  اأنهم   - احلقيقي  النعام  يفعل 

يف الرمال.

يبدو  ال�صلوكي،  االقت�صاد  من  كثري  مع  احلال  هي  كما 
اأن بع�س النا�س يظهرون ميال معاك�صا. يف هذه احلالة، 
امليل هو التحقق من االأخبار كل 20 ثانية عندما ت�صري 
"مفعول  اأي�صا:  لهذا،  ا�صم  هناك  �صيئ.  ب�صكل  االأم��ور 

مريكات".
بل  النعام،  مثل  نكون  اأن  ميكن  ال  االأحيان  بع�س  يف 
بها.  مرحب  غري  معلومات  ملواجهة  م�صطرين  نكون 
لروؤية  كبري  جمال  لدينا  يكون  احلالة،  هذه  يف  حتى 
عام  يف  بها.  روؤيتها  نف�صل  التي  بالطريقة  االأ�صياء 
2006 در�س اثنان من املتخ�ص�صن بالعلوم ال�صيا�صية، 
بها  فكر  التي  الطريقة  ل��ودج،  وميلتون  تابر  ت�صارلز 
�صيا�صيا:  للجدل  مثريتن  ق�صيتن  ب�صاأن  االأمريكيون 
يعانون  الذين  مراعاة  وقانون  االأ�صلحة،  على  ال�صيطرة 
التمييز. طلبوا من امل�صاركن يف جتربتهما قراءة عدد 
حتى  النقا�س،  جوانب  من  جانب  اأي  على  احلجج  من 
يتمكنوا من تقييم نقاط القوة ونقاط ال�صعف اخلا�صة 

بها و�رسحها لالآخرين. قد ياأمل ال�صخ�س اأنه حن يطلب 
منه ا�صتعرا�س كل هذه االإيجابيات وال�صلبيات فاإن هذا 
لوجهات  امل�صرتك  التقدير  من  املزيد  مينحه  اأن  ميكن 
النظر املعار�صة؛ بدال عن ذلك هذه التجربة يف الواقع 

جعلت اال�صتقطاب ال�صيا�صي اأ�صواأ.
عن  بحثا  لهم  منحت  التي  املعلومات  يف  النا�س  نقب 
طرق لتاأييد معتقداتهم احلالية. عند دعوتهم اىل البحث 
بيانات  عن  يبحثون  كانوا  املعلومات،  من  مزيد  عن 
اجلانب  هو  هذا  التحيز  تاأكيد  امل�صبقة.  اأفكارهم  تدعم 
تقييم  منهم  الطلب  وعند  النعامة.  مفعول  من  االآخ��ر 
قوة احلجة املعار�صة، �صيبذلون جهدا كبريا يف التفكري 

بطرق لدح�صها.
عندما  حتى  ال�صارة  غري  املعلومات  نتجنب  نحن  لذلك 
ميكن اأن تكون مفيدة لنا. ونبحث بن�صاط عن معلومات 
تدعم ت�صوراتنا امل�صبقة. وعند مواجهة حقيقة، اأو ادعاء 
غري مريح نح�صد كل حجة مناه�صة ميكننا العثور عليها. 

كل هذا �صيكون مقلقا مبا فيه الكفاية اإذا كنت اأقوم فقط 
وراء  االختباء  اأريد  يجعلني  ما  لكن  الناخبن.  بو�صف 
الربيطانين  ال�صيا�صين  ب��اأن  االإح�صا�س  هو  االأريكة 
قد يكونون  بريطانيا  يقودون مفاو�صات خروج  الذين 

حري�صن باملثل على اإبقاء روؤو�صهم يف الرمال.
اإىل ميل ملا تفعله  بالتاأكيد، الت�رسيحات العامة ت�صري 
ب�صكل  جون�صون،  بوري�س  اخلارجية،  وزي��ر  النعامة. 
االأمرين  "�صيا�صتنا هي احل�صول على  اإن  معروف، قال 
"عدم  اأن  ال��وزراء  رئي�صة  اأعلنت  نف�صه  الوقت  يف  معا". 
�صيء  اتفاق  اإىل  التو�صل  اأف�صل من  اتفاق  اإىل  التو�صل 
حتليال  يجر  مل  باأنه  اع��رتف  ديفيز  لكن  لربيطانيا"، 
اإىل  التو�صل  "عدم  تكاليف  عليه  تكون  قد  ملا  ر�صميا 
القائم  التفكري  اتفاق". هذا يبدو كاأنه حجة مدمرة من 

على التمني.
ال ميكننا اإال اأن ناأمل اأن ماي وفريقها ال يوؤمنون بكلمة 
الت�صامح معه، ورمبا ال  الت�صجيع ميكن  من هذا. بع�س 

مفر منه. اإذا كان ال�صيا�صيون لدينا �صيعربون عن وجهة 
نظر واقعية للغاية ب�صاأن التحديات املقبلة، هذا �صيكون 
مغادرة  قرروا  الذين  للناخبن  �صمني  انتقاد  مبنزلة 
اأننا  اإخبارنا  ماي  ت�صتطيع  بالكاد  االأوروب��ي.  االحتاد 
راأ�صه  هز  ي�صتطيع  الذي  النادل  من  اأكرث  اأغبياء،  كنا 
هذا  البحرية.  املاأكوالت  معكرونة  نطلب  عندما  بياأ�س 
على  دائما  "الزبون  عبارة  اأن  يعني  ما  ا�صتفتاء،  كان 

حق" حتدد النقا�س - يف االأقل حتى االآن.
�صعبة،  االأمور  ت�صبح  عندما  �صيحدث  ماذا  هو  ال�صوؤال 
يتطلب  �صوف  االتفاق  من  نوع  اأي  حتما.  �صيحدث  كما 
�صوف  االأوروب��ي  االحتاد  التن�صيق.  من  �صخمة  جهودا 
املتحدة  اململكة  لكن  اتفاق،  اإىل  التو�صل  من  ي�صتفيد 
العقبات  من  كثري  هناك  ات��ف��اق.  اإىل  ما�صة  بحاجة 
والوقت مي�صي. فرن�صا واأملانيا لديهما انتخابات يجب 
اإليه،  التو�صل  يجب  اتفاق  بالتاأكيد  وهناك  اإجراوؤها. 

لكن التفكري القائم على التمني لن يحقق ذلك.
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احذروا.. النعام يسعى لعقد اتفاق
تيم هارفورد

قيود الصين على رأس المال تصيب سوق االستحواذ بالجفاف
دون واينالند وخافيير إسبينوزا

أ.د. فالح حسن ثويني

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

667.42
2.15
0.32%

1,912,741,169
1,947,634,569

276
33
6
14
13

2.35
83,274,880.00

0.95
74,347,280.00

0.90
40,074,104.00

0.45
37,279,000.00

0.72
34,704,000.00

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BIIB( اسالم

0.45
81,150,000.00

0.95
79,092,855.00

0.56
50,887,846.00

0.72
48,200,000.00

0.90
44,526,782.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BIIB( اسالم

)BSUC( سومر
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