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الإنرتنت،  �صبكة  الأمريكية على  الأ�صهم  �صوق 
كانت  عندما   ،2013 ع��ام  يف  اأن��ه  يح�صب 
�رشكة 3G قد ا�صرتت للتو �رشكة هاينز، فاإن 
الأح��رف   –  ZBB تعبري  اأوردت  �رشكة   14
ال�صفرية"  "امليزانية  ع��ب��ارة  م��ن  الأوىل 
تتعلق  مكاملات  خالل   – الإجنليزية  باللغة 
باأرباحها. هذا الرقم ارتفع اإىل 90 �رشكة يف 

عام 2015.
ميكن لهذا الجتاه العام اأن يفر�ض قيودا على 
الندماج  عمليات  من   3G ا�صتفادة  اإمكانية 
بريكن�صو،  جوليان  يقول  كما  وال�صتحواذ، 

وي�صيف  لالأعمال.  لندن  كلية  اأ�صتاذ يف  وهو 
وتفعل   3G �رشكة  تدخل  اأن  يف  "الفر�ض 
اأن  قبل  من  تفعل  كانت  كما  نف�صه  ال�صيء 
تت�صاءل الآن مقارنة باملدة التي كانت فيها 

ال�رشكات نائمة وتدار ب�صورة تقليدية". 
اأمن��وذج  ك��ان  اإذا  ما  هو  الآن  املهم  ال�صوؤال 
�رشكة 3G يف عمليات الندماج وال�صتحواذ 
جتف  اأن  مبجرد  النهيار  م�صري  املت�صل�صلة 
موؤ�ص�ض يف  �رشيك  يقول  الأه��داف.   جمموعة 
واحد من اأكرب �صناديق التحوط يف نيويورك 
مبقدورك  يعد  مل  حني  �صيحدث  ال��ذي  "ما 
اأي �صفقات جديدة؟ هذا �صيحدث  الدخول يف 
مل  وم��ا  حمتوم.  اأم��ر  اإن��ه  معينة.  مرحلة  يف 
ال�صتثمار  يف  ويبداأوا  تكتيكاتهم  من  يغريوا 
جديدة  ومنتجات  والتطوير  البحث  يف  بقوة 
قابلة  تكون  لن  اأعمالهم  فاإن  النمو،  لتوليد 

لال�صتدامة على املدى الطويل". 
يف جمال اجلعة، و�صلت �رشكة اإيه بي اإنبيف 
ال�صفقات.  حيث  من  احلدية  النهاية  تلك  اإىل 
فبعد اأن ابتلعت �رشكة �صاب ميلر املدرجة يف 

ا�صتحواذ  عملية  يف  املا�صية  ال�صنة  يف  لندن 
ربع  ببيع  الآن  تقوم  جنيه،  مليار   79 بقيمة 
من  املائة  يف   45 وحت�صد  العامل  يف  اجلعة 
برين�صتاين.  لوكالة  وفقا  ال�صناعة،  اأرب��اح 
تقوم  اأن  ميكن  ال�رشكة  "اإن  املحللون  ويقول 
اجلعة  ا�صتحواذ  عملية  خالل  من  بالتنويع 
ا�صتهداف  خالل  من  اخلفيفة  امل�رشوبات  يف 
بيب�صي  اأو  كول  كوكا  العمالقتني  ال�رشكتني 

كول، معًا، اأو اأي منهما".
ال�صفقات يف  اأمام  ل يزال هناك جمال كبري 
�رشكة  اختيار  لكن  الغذائية،  امل��واد  جم��ال 
�رشكة  م��ن  حم��اول��ة  اأول  وه��و   – يونيليفر 
كرافت هاينز خارج اأمريكا ال�صمالية – ي�صري 
اإىل اأن �رشكة 3G تهدف اإىل التنويع جغرافيا 
اأ�صا�ض  على  الأع��م��ال:  قطاعات  خ��الل  وم��ن 
يف  هي  يونيليفر  �رشكة  مبيعات  معظم  اأن 
املائة  اأن نحو 60 يف  النا�صئة، كما  الأ�صواق 
التجارية  العالمات  من  تاأتي  مبيعاتها  من 

املتخ�ص�صة يف الرعاية ال�صخ�صية. 
اأعمال  توقفت  لو  حتى  "اإنه  هايالر  يقول 

الندماج وال�صتحواذ يف النهاية، فاإن هذا ل 
يعني بال�رشورة اأن هذه ال�رشكات غري قابلة 
لال�صتدامة، ولكن الأمر ي�صبح بالتاأكيد اأ�صعب 
اإليهم من حيث توليد عوائد  من قبل بالن�صبة 
جيدة. �صيتعني عليهم اأن يلعبوا اللعبة القدمية 
الع�صوي،  النمو  القائمة على  نف�صها،  ال�صعبة 
الأط����راف  جميع  تلعبها  اأن  يتعني  ال��ت��ي 
الأخرى". بريينج يعرت�ض على ت�صوير �رشكة 
الذي  الإن�صاين  الثمن  تتجاهل  اأنها  على   3G
"اإن  الكفاءة. ويقول  ُيدفع نتيجة �صعيها نحو 
اأن�صاأت  الدولية  كينج  بريجر  �رشكة  م�صاعي 

اأكرث من 105 اآلف وظيفة. 
وظائفهم  يفقدون  الذين  العاملني  اأن  على 

ي�صعرون ب�صعور خمتلف متاما". 
ملدة  تقريبا  عمل  ال��ذي  برييز،  خ��وان  يقول 
التابع ل�رشكة  اأو�صكار ماير  عقدين يف معمل 
كرافت يف مادي�صون يف و�صكون�صن "اإذا ذهبُت 
من  اأب��داأ  اأن  علّي  يتعني  اأخ��رى،  وظيفة  اإىل 
البداية مرة اأخرى. هذا يجعلني اأ�صعر وكاأنني 

اأ�صعُت 18 �صنة من حياتي".

وا�صعة  �صوق  اإىل  الو�صول  اإمكانية  يف  التحكم 
�رشكائها  على  النفوذ  ال�صني  مينح  النطاق 
يعاين  من  اآخر  اجلنوبية هي  كوريا  التجاريني. 
حملة ا�صتهالكية مدعومة من الدولة يف ال�صني، 
يف  فعالة  العقوبات  هذه  مثل  �صتكون  هل  لكن 

تغيري ال�صيا�صة؟
ال�صينيني  ال�صياح  مع  التعامل  جيجو  اعتاد 
�صبه  من  اجلنوبي  اجل��زء  اإىل  يتدفقون  الذين 
مبنتجعاتها  لال�صتمتاع  ال��ك��وري��ة،  اجل��زي��رة 

ال�صياحية واملناظر الطبيعية الوعرة فيها.
امل�صتهلكني  لتخدم  اأ�ص�صت  �صناعة  ه��ن��اك 
ع�صية  بني  انكم�صت  اأنها  اإل  هنالك،  ال�صينيني 
اأن  بعد  املا�صي،  )مار�ض(  اآذار  يف  و�صحاها 
اأوقفت بكني وكالت ال�صياحة وال�صفر عن اإر�صال 
جمموعات �صياحية اإىل كوريا اجلنوبية، ردا على 
للدفاع  قرار �صيوؤول املتمثل يف ن�رش نظام ثاد 
ال�صاروخي الأمريكي، حلماية نف�صها �صد كوريا 

ال�صمالية التي ل ميكن التنبوؤ بت�رشفاتها.
ال�صني  الوافدين يوميا من  الزوار  انخف�ض عدد 

اأكرث من 7500 �صائح  اأ�صل  األف �صائح من  اإىل 
قبل اأيام م�صت، وفقا لالأرقام الر�صمية. والو�صع 
الت�صوق  مناطق  باتت  حيث  �صول،  يف  م�صابه 
ال�صابق حتظى  اأن كانت يف  بعد  الآن،  مهجورة 

ب�صعبية لدى ال�صياح ال�صينيني.
من   15 ال�  "منذ  املبيعات:  مندوبي  اأحد  يقول 
�صينيا  �صخ�صا  اأر  مل  املا�صي،  )مار�ض(  اآذار 
واحدا ياأتي اإىل اأ�صواقنا". وي�صيف �صخ�ض اآخر: 
اإج��ازات  على  احل�صول  على  ترغمنا  "ال�رشكة 
ال�صياح  اأعداد  تراجع  الأجر ملجرد  غري مدفوعة 

ال�صينيني".
مل ت�صعر بالأثر حمال البيع بالتجزئة والفنادق 
�رشكات  اأي�صا  لل�رشر  تعر�صت  ب��ل  فح�صب، 
اأفادت  كبري.  ب�صكل  الكورية  ال�صيارات  �صناعة 
اأكرب  ال�صني،  يف  املبيعات  اأن  هيونداي  �رشكة 
�صوق لل�صيارات يف العامل، انخف�صت بن�صبة 14 
الأول،  الربع  يف  �صنوي  اأ�صا�ض  على  املائة  يف 
يف الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات �رشكة كيا 
بن�صبة 36 يف املائة، حتى مع منو ال�صوق الكلية 
املدة  مدى  على  املائة  يف   4 بن�صبة  البالد  يف 

الزمنية نف�صها.
�صد  املقاطعة  ه��ذه  مثل  تنفذ  ال�صني  كانت 

كيف  وتعلم  ع��ام،   100 من  اأك��رث  منذ  اأعدائها 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ل��ل�����رشر  تعري�صهم  ميكنها 

القت�صادي وال�صيا�صي.
ال�صيطرة على اإمكانية الو�صول اإىل �صوق ال�صني 
ال�صا�صعة متنح الرئي�ض ت�صي جني بينج واحلزب 
ال�رشكاء  على  هائال  نفوذا  احلاكم  ال�صيوعي 
التجاريني، وت�صمح لهم بالإ�صارة اإىل تفوي�صهم 

القومي اأمام اجلماهري املحلية.
على اأنه يجب على بكني اأن توؤدي دورا توازنيا 
ل  احلظر  عمليات  اأن  لت�صمن  ودقيقا  �صل�صا 
تطلق  ول  ال�صيني،  لالقت�صاد  بال�رشر  تت�صبب 
العنان للقوى الوطنية املتطرفة والحتجاجات 

التي ميكن اأن تهدد حكم احلزب الواحد.
ال�صيارات  �صناعة  �رشكات  عانت  ال�صابق  يف 
وعمال  الفلبني،  يف  املوز  ومزارعو  اليابانية، 
قطاع ال�صياحة يف تايوان، جميعا من احلمالت 
بكني  متفاوتة  بدرجات  ت�صنها  التي  العدائية 
احلزب  عليها  ي�صيطر  التي  الإع���الم  وو�صائل 

ال�صيوعي.
والتنفيذيون  الأج��ان��ب  الدبلوما�صيون  يبدي 
اإزع��اج  "يف  بالت�صبب  اتهامهم  م��ن  خوفهم 
م�صاعر ال�صعب ال�صيني"، وهو التعبري ال�صيوعي 

ما  غالبا  ال��ذي 
ك���ان ي�����ص��ت��خ��َدم 
هذا  مثل  ل�صتثارة 

احلظر.
املخاوف  ه��ذه  ت��زداد 
ب�صبب القوة القت�صادية 
يف  التنامي  يف  الآخ���ذة 
القومية  واللهجة  ال�صني، 
قبل  م��ن  املتبناة  اخل�صنة 
اأن احلقيقة  ت�صي. على  الرئي�ض 
يتم ح�صدهم  امل�صتهلكني  اأن  هي 
م��واق��ع  خ���الل  م��ن  �صهولة  ب��ك��ل 
مثل  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

وايبو ووي ت�صات.
حيث  كارثية،  النتائج  تكون  اأن  ميكن 
ال�صيارات، ومهاجمة  ت�صتمل على حتطيم 
امل�����ص��ان��ع وت��ب��دي��د ���ص��ن��وات م��ن اجل��ه��ود 
املبذولة للدخول اإىل اإحدى كربيات الأ�صواق 

يف العامل بني ع�صية و�صحاها.
متخ�ص�ض  حملل  كري،  اإني�ض-  دونكان  يقول 
ب��ال�����ص��ني ي��ع��م��ل يف وح����دة ال���ص��ت��خ��ب��ارات 

القت�صادية: "بالن�صبة لل�رشكات الأجنبية، لي�ض 
هنالك كثري مما ميكنها فعله للحماية �صد هذا 
حماولة  با�صتثناء  امل�صي�صة،  الأعمال  من  النوع 
اأجل املحافظة على عالقات  ال�صغط حمليا من 

قوية مع ال�صني".
وتاريخ املقاطعة ال�صينية ي�صبق الكلمة نف�صها، 
ال�  القرن  اإيرلندا يف ثمانينيات  التي جاءت من 
الوطن  ت�صتمل على معاين حب  19، وهي ق�صة 
القت�صادي  والتناف�ض  ال�صتعمار  ومناه�صة 

ون�صوب اأعمال العنف اأحيانا.
ثيودور  الأمريكي  الرئي�ض  دعا  يف عام 1905، 
روزفلت اإىل اإجراء اإ�صالحات للقانون التمييزي 
الذي يقيد الهجرة ال�صينية بعد مقاطعة "�صارة 

جدا" للقطن الأمريكي.
وحذر قائال: "ما يدل على ق�رش النظر بالتاأكيد 
الأجانب  للمناف�صني  ن�صمح  اأن  لنا  بالن�صبة 
يف  املوجودة  العظمى  الأ���ص��واق  عن  باإبعادنا 

ال�صني".
كدولة  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ص��اد  يف  ال�صني  دور 
اأهمية  اأك��رث  الآن  هو  للبيع  و�صوق  ت�صنيعية 
خالل  من  القت�صاد،  على  بكني  وقب�صة  بكثري. 
ال�رشكات اململوكة للدولة والنفوذ على �رشكات 

القطاع اخلا�ض، هي قوية اأي�صا.
وال�رشكات،  البلدان  من  لكثري  بالن�صبة  لذلك 
اإزاء خماطر اإزعاج  يرتدد �صدى حتذير روزفلت 

ال�صني اأكرث من اأي وقت م�صى.
ال�صني  يف  القت�صادي  التكامل  يعمل  ذلك،  مع 

اأي�صا على اأنه نوع من التقييد.
اأك����رب م����زود لل�صني  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ه��ي 
ل�صتقبال  ���ص��وق  اأك���رب  وراب���ع  ب��ال�����ص��ادرات، 
كثريا  التي  اليابان،  مثل  ال�صني.  من  ال��واردات 
من  املفرو�ض  احلظر  ح��الت  تعاين  كانت  ما 
بكني، تقدم كوريا اجلنوبية كثريا من املكونات 
والآلت ذات التكنولوجيا العالية لتحريك عجلة 

قطاع الت�صنيع ال�صيني.
يحذر كيم تاي- هوان، وهو م�صوؤول يف الحتاد 
"هذا  واملتو�صطة:  ال�صغرية  لل�رشكات  الكوري 
مب�صالح  اأي�صا  �صي�رش  القت�صادي  النتقام 
ال�صني �صلعا  الذي ت�صتورد فيه  الوقت  بكني يف 
كورية و�صيطة، لإجناز الت�صنيع والبيع لأ�صواق 
كثريا من  الكورية  ال�رشكات  توظف  كما  اأخرى. 

العمال ال�صينيني".
بحث �صول عن التوازن

الغ�صب  اليابان  فيه  اجتذبت  ال��ذي  الوقت  يف 
ال�صيني يف ال�صنوات الأخرية ب�صبب معار�صتها 
بحر  يف  عليها  امل��ت��ن��ازع  اجل��زر  ح��ول  لبكني 
اجلنوبية  كوريا  اأن  يبدو  كان  ال�رشقي،  ال�صني 
خ��الل  م��ن  دق��ي��ق  ت����وازن  حتقيق  ا�صتطاعت 
يف  حتى  ال�صني،  يف  ل�صتثماراتها  تعميقها 
من  كبرية  وح��دة  فيه  ت�صت�صيف  ال��ذي  الوقت 

القوات الأمريكية.
كل هذا تغري بعد اتخاذ القرار يف العام املا�صي 
منطقة  يف  دف���اع  من�صة  ن�����رش  يف  املتمثل 
مرتفعة طرفية، نظام دفاع �صاروخي اأمريكي، 

لعرتا�ض واإ�صقاط �صواريخ كوريا ال�صمالية.
الذي  الت�رشف،  هذا  ب�صبب  جدا  بكني  غ�صبت 

الأم��ن��ي  الهيكل  ي��ع��زز  اأن  ميكن  اأن���ه  تخ�صى 
الأمريكي يف املنطقة، ويوؤدي اإىل زيادة الرقابة 
على اأن�صطتها. اأعلنت القوات الأمريكية اأن نظام 

ثاد اأ�صبح جاهزا من الناحية الت�صغيلية.
ب�صكل  تطور  النظام  هذا  على  ال�صني  فعل  رد 
�رشكات  بكني  ا�صتهدفت  البداية،  يف  تدريجي. 
ق�صايا  بخ�صو�ض  اجلنوبية  كوريا  يف  حمددة 
موقفها  لكن  وال�صالمة،  والأمن  بال�صحة  تتعلق 
اأن  اأ�صبح من الوا�صح  اأكرث ت�صددا عندما  اأ�صبح 
ن�رش  عملية  يف  قدما  مت�صي  اأن  ميكن  �صيوؤول 

ال�صواريخ.
يف  وال�صلع  الب�صائع  توقيف  اإىل  ال�صني  عمدت 
ال�رشكات  يف  املوظفون  وتعر�ض  اجل��م��ارك. 
جمموعة  لوتي،  وكانت  للم�صايقات.  الكورية 
وقع  م��ن  اأك��رث  اجلنوبية،  ك��وري��ا  يف  التجزئة 
ال�صني  يف  متجرا   87 باإغالق  ال�رشر،  عليها 
قد قدمت  لأنها كانت  لها،  اأ�صل 99 متجرا  من 
ملعبا للجولف ل�صول، �صمن م�صاندتها يف ن�رش 

نظام ثاد.
الوليات  بداأت  عندما  �صارخا  النتقام  اأ�صبح 
بطارية  من  الأوىل  الأج��زاء  تثبيت  يف  املتحدة 
وقد حذر  املا�صي،  )مار�ض(  اآذار  ال�صواريخ يف 
اأن  من  ال�صني  يف  اخلارجية  وزي��ر  ي��ي،  واجن 
يف  اأنف�صهم  اإل  يوؤذوا  "لن  اجلنوبيني  الكوريني 

النهاية".
منظمة  اإىل  ب�صكوى  اجلنوبية  كوريا  تقدمت 
"رمبا  ال�صني  اأن  مفادها  العاملية  التجارة 
التجارية"،  التفاقيات  بع�ض  انتهكت  قد  تكون 
الع�صكرية  حتالفاتها  بني  ما  عالقة  �صول  لكن 
والأيديولوجية مع الوليات املتحدة وعالقاتها 
�رشيك  اأكرب  ال�صني،  مع  والقت�صادية  التجارية 

جتاري لها.
وقد تفاقم الو�صع ب�صكل اأكرب ب�صبب خلع الرئي�صة 

بارك جيون- هاي يف اآذار )مار�ض( املا�صي.
مون جاي- اإن، املناف�ض الرئي�صي الذي فاز يف 
النتخابات الرئا�صية قبل اأيام، اأكرث تعاطفا مع 
ال�صني وكان يعرب منذ مدة طويلة عن حتفظاته 

حول الدرع ال�صاروخي.
فورا" عن  "التوقف  اإىل  بكني  دعا  مناق�صة،  يف 
على  ينبغي  اأن��ه  اأ�صاف  لكنه  ب��الده،  مقاطعة 
لإقناع  دبلوما�صية  جهود  "بذل  اأي�صا  �صيوؤول 

ال�صني".
وكان الدافع وراء احلملة التي �صنت �صد كوريا 
الإع��الم  و�صائل  مب�صاعدة  بكني  يف  اجلنوبية 
الر�صمية، التي اأطلقت العنان لوابل من الق�ص�ض 
اأنه  اإىل  وت�صري  ال�صاروخي،  النظام  تدين  التي 
جزء من موؤامرة اأمريكية لحتواء نهو�ض ال�صني 

وتقدمها.
ال�صابقة، تخ�صى  املقاطعات  كما هي احلال مع 
الحتجاجات  تخرج  اأن  من  املحلية  ال�صلطات 
املحتجون  ق��ام  اأن  بعد  �صيطرتها،  نطاق  عن 
خارج متجر لوتي يف مقاطعة هونان اجلنوبية 
بتحطيم �صيارة كورية جنوبية يف اآذار )مار�ض( 
لل�صكان  املحلية  ال�رشطة  رجال  وقال  املا�صي، 
"الوطنية  اإىل  ودع��وا  قانوين  غري  التخريب  اإن 

العقالنية".

مواجهة هيئات املحاكم
الدولية  املحكمة  لي�ض  العاملية  التجارة  منظمة  نظام 
عمليات  للتمحي�ض.  تتعر�ض  التي  الوحيدة  البارزة 
"ت�صوية املنازعات بني الدول وامل�صتثمرين" الغام�صة 
احلكومات  مبقا�صاة  لل�رشكات  ت�صمح  التي  �صابقا، 
على  ح�صلت  العادلة،  غري  املعاملة  ب�صبب  مبا�رشة 
العقد  م��دى  على  اجلماهري  ازدراء  من  كبري  ن�صيب 

املا�صي.
وما اأثار الكثري من الت�صلية، اأن اإقرار "التفاقية التجارية 
الأ�صا�ض بني  ت�صكل حجر  ال�صاملة" التي  والقت�صادية 
الحتاد الأوروبي وكندا، التي ا�صتملت على اآلية "ت�صوية 
تعطيلها  مت  وامل�صتثمرين"،  الدول  بني  ما  املنازعات 

وهو  والونيا،  برملان  قبل  من  املا�صي  اخلريف  يف 
املائة  اأقل من 1 يف  فيه  يعي�ض  بلجيكا  اإقليم جنوبي 
 500 عددهم  البالغ  الأوروبي  الحتاد  �صكان  عدد  من 
مليون �صخ�ض. ويوجد الآلف من معاهدات ال�صتثمار 
القائمة. وهي تهدف اإىل توفري احلماية �صد الإجراءات 
غري العادلة التي ميكن اأن تتخذها احلكومات - �صواء 
اأو بكل ب�صاطة  التع�صفي على الأ�صول  كانت ال�صتيالء 
الأجانب  امل�صتثمرين  �صد   - جائرة  اأنظمة  تطبيق 

عندما تكون املحاكم املحلية غري كافية.
عدد  يف  ارت��ف��اع  هناك  ك��ان  الأخ���رية  ال�صنوات  ويف 
ذلك  يف  مبا  املعاهدات،  مبوجب  املرفوعة  الق�صايا 
باأن لوائح حكومية  التي حتتج  الق�صايا  كثري من تلك 
حمددة تنتهك مبداأ قانون ال�صتثمار "املعاملة العادلة 

واملن�صفة". 
تولد  التي  العوملة  اإىل  الرتفاع  هذا  بع�صهم  وين�صب 

يثري  وب�صكل  احلدود.  عرب  ال�صتثمار  فر�ض  من  مزيدا 
مزيدا من الت�صكك، يقول بع�ض النا�صطني وال�صحافيني 
املتخ�ص�صني بالتحقيقات اإن زمرة من املحامني على 
دعاوى  رفع  على  ال�رشكات  يحثون  ال��دويل  امل�صتوى 
يف  الإن�صاف  من  مرنة  مفاهيم  وي�صجعون  ق�صائية 

هيئات جتتمع عادة ب�صكل �رشي. 
الأحكام  اأ�صبحت  البارزة،  الق�صايا  بع�ض  ومب�صاعدة 
ال��دول  ب��ني  امل��ن��ازع��ات  ت�صوية  بعمليات  اخلا�صة 
من  واح��دة  املعاهدات  يف  املت�صمنة  وامل�صتثمرين 
الأهداف الرئي�صية لالأن�صار الأوروبيني الذين يهدفون 
والتجارة  ال�صتثمار  يف  ال�رشاكة  "اتفاقية  اإيقاف  اإىل 

عرب الأطل�صي" مع الوليات املتحدة. 
ال�صاملة  والقت�صادية  التجارية  "التفاقية  اأم��ا 
تعد  كانت  فقد  وكندا  الأوروب��ي  الحتاد  املربمة" بني 
يف  ال�رشاكة  لتفاقية  وكيل  مبنزلة  وا�صع  نطاق  على 

ال�صتثمار والتجارة عرب الأطل�صي. تقول فيليبا ت�صارلز، 
رئي�صة هيئة التحكيم الدويل يف كلية �صتيوارت للقانون 
التحكيم  جمتمع  داخ��ل  قوي  �صعور  "هناك  لندن:  يف 
باأن النظام يتعر�ض ل�صغوطات، واأن هناك �صعورا اأقل 
اإزاء ال�رشعية  من قبل بالتهاون عما كان عليه م�صبقا 
مبا  النا�صئة،  الأ�صواق  من  عدد  ويرف�ض  املت�صورة".  
على  التوقيع  واإندوني�صيا،  اإفريقيا  وجنوب  الهند  فيها 
معاهدات جديدة عندما يحني موعد جتديد املعاهدات 
القائمة، اأو تغيريها، للحد من امل�صوؤولية القانونية لتلك 

البلدان.
الدعوة اإىل التحديث

يدرك املدافعون عن نظام التحكيم اأنه يحتاج للتغيري، ل 
�صيما يف جمال ال�صفافية. والدعم املقدم لفكرة ال�صماح 
الأحكام  ون�رش  ال�صتماع  جل�صات  بح�صور  للجمهور 
وحتى مبالغ التعوي�صات النقدية اآخذ يف الرتفاع. من 

جانبه، تو�صل الحتاد الأوروبي الذي فوجئ ب�رشاوة 
اإىل  ال�صكاوى املقدمة �صد عمليات ت�صوية املنازعات، 
التحكيم  يف  الثقة  ا�صتعادة  بهدف  م�صمم  جديد  نظام 
املتخ�ص�صة،  الفرق  عن  بدل  ال�صتثمار.  ق�صايا  يف 
اقرتحت بروك�صل حمكمة ا�صتثمار متعددة الأطراف مع 
فريق دائم من الق�صاة �صبيه ب�صكل اأكرب مبحكمة العدل 
الأوروبية. ما اإذا كانت مثل هذه املبادرة �صتجد كثريا 
من املتبنني لها من بني احلكومات يبقى اأمرا م�صكوكا 
اإن  احلايل  النظام  يف  العاملون  املحامون  يقول  فيه. 
العثور على ق�صاة من ذوي اخلربة �صيكون اأمرا �صعبا، 
خا�صة عندما يتم اإ�صافة الأ�صواق النا�صئة ذات اخلربة 
اإطار  اإىل  امل�صتقلة  الق�صائية  ال�صلطة  جمال  يف  الأقل 
العمل، واإن ذلك �صيخلق اأنظمة موازية معقدة. حتى اأنه 
من الأ�صعب روؤية ما ت�صتطيع املحاكم والهيئات مثل 
يف  املنازعات  ت�صوية  وهيئة  الأوروبية  العدل  حمكمة 

منظمة التجارة العاملية، امللتزمة بالأ�صل بال�صفافية 
ماريتي  تقول  �رشعيتها.  لتعزيز  به  القيام  وامل�صاءلة، 
الليربالية  املجموعة  يف  هولندي  ع�صو  وهي  �صاكه، 
ت�صوية  هيئة  عن  الأوروب����ي،  ال��ربمل��ان  يف  "اآلدي" 
يكمن  احلل  "اإن  وامل�صتثمرين:  الدول  بني  املنازعات 
موؤ�ص�صة  اإىل  املعاهدة  وحتويل  النظام،  حتديث  يف 

وا�صتحداث جمموعة دولية من القواعد".
العدل  حمكمة  مثل  القائمة  للمحاكم  بالن�صبة  لكن 
احللول  من  الكثري  هناك  لي�ض  �صاكه  تقولة  الأوروبية، 

�صوى اأن تدافع احلكومات عن النظام. 
رجال  من  املتعاقبة  الأجيال  على  باللوم  تلقي  وهي 
ال�صيا�صة الربيطانيني، مبم فيهم رئي�ض الوزراء ال�صابق، 
ديفيد كامريون، ل�صتخدامهم حمكمة العدل الأوروبية 
وب�صكل  للجدل  مثري  غري  الأم��ر  اإن  وتقول  ف��داء،  كب�ض 
كبري يف الدول الأخرى الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي. 
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نظام حل المنازعات التجارية في مرمى النيران
الجزء الثاني واألخير

آالن بيتي

الصين تحّرك اقتصاد العالم بدبلوماسية المقاطعة
بين بالند وتوم هانكوك 

وبريان هاريس 
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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

619.8
0.95
0.15%

1,214,206,656
1,133,704,538

416
37
11
6
20

2.32
432,764,064.00

0.90
346,868,992.00

0.88
142,431,216.00

0.90
46,395,000.00

0.49
45,790,504.00

)IBSD( بيبسي

)BMNS( أمباي

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

0.90
385,410,000.00

2.32
187,447,497.00

0.88
161,439,772.00

0.49
93,450,005.00

0.42
63,750,000.00

)BMNS( أمباي

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج
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