
وثقافية.  اجتماعية  حيوانات  نحن  قَبلي.  طابع  ذات  الإن�سانية 
والثقافة جتعلنا نتعاون لي�س فقط يف نطاقات الأ�رسة، لكن اأي�سًا 
هو  ما  يوجد  ل  املجتمعات  هذه  كل  من  خيالية.  جمتمعات  يف 

اأقرب اإىل العائلة من "الأمة"، وهي كلمة تدل على اأ�سل م�سرتك.
الإن�سانية  قوة  نقطة  هي  خيالية  جمتمعات  خلق  على  القدرة 
ومن بني اأكرب نقاط �سعفها. املجتمع اخليايل ُيحدد ما يت�ساركه 
النا�س، لكن ما يربطهم معًا يفّرقهم عن الآخرين. اليوم، كما يف 
لتربير  املظلومة  القومية  م�ساعر  بتاأجيج  القادة  يقوم  املا�سي، 

ال�ستبداد وحتى احلرب.
احلرب  اإىل  ُينظر  ك��ان  الب�رسي،  التاريخ  من  كبري  ج��زء  خ��ال 
النهب،  جلب  الفوز  املجتمعات.  بني  الطبيعية  العاقة  بو�سفها 

وال�سلطة والهيبة، يف الأقل للنخب.
ح�سد املوارد للحرب كان مبنزلة دور اأ�سا�سي للدول، وتربير مثل 

هذا احل�سد كان مبنزلة دور اأ�سا�سي للثقافة.

هناك طريقة اأخرى موجودة لتحقيق الزدهار: التجارة. التوازن 
بني التجارة والنهب هو اأمر معقد. كاهما يتطلب موؤ�س�سات قوية 
تدعمها الثقافات الفّعالة، لكن احلرب تتطلب اجليو�س، املدعومة 

بالولء، بينما التجارة تتطلب الأمن املدعوم بالعدالة.
املجتمعات  اأن  فكرة  هي  القت�ساد  لعلم  م�ساهمة  اأك��رب  لعل 
اأكرث من حماولة  �ستك�سب من ال�سعي للتجارة مع بع�سها بع�سا 
كان  كلما  ذل��ك،  على  ع��اوة  بع�سا،  بع�سها  على  ال�ستياء 
�رسكاوؤها اأغنى، كانت الفر�س اأكرب لإثراء التجارة ب�سكل متبادل. 
ولي�ست  التعاون،  هي  الدول  بني  احلكيمة  العاقة  فاإن  ثم  ومن 

احلرب، والتجارة، ولي�ست العزلة.
غري  اأي�سًا  لكنها  �سحيحة،  هي  الرائعة  الفكرة  هذه  اأن  ويتبني 
من  نك�سب  قد  اأننا  تعني  فهي  للقلق.  ُمثرية  اأنها  حتى  بديهية، 

الأجانب اأكرث من املواطنني يف بلدنا.
اخليالية.  القبيلة  اإىل  بالنتماء  ال�سعور  تاآكل  اإىل  ت��وؤدي  كما 
بالن�سبة لكثريين، تاآكل الولء القبلي املذكور يعد خطراً. وُي�سبح 
النا�س،  اإذا �ُسمح لاأجانب بالهجرة بحرية. ويت�ساءل  اأكرث خطراً 

من هم هوؤلء الغرباء، من ي�سكن يف بلدنا وُي�ساركنا فوائده؟

لتتوا�سل  ط��ري��ق��ة  اأف�����س��ل  اأن  ف��ك��رة 
هي  بع�سا  بع�سها  مع  املجتمعات 
عرب اإثراء التجارة ب�سكل متبادل هي 
الفل�سفة املوؤيدة للمنتدى القت�سادي 

ال�سنوي  اجتماعه  يعقد  الذي  العاملي، 
يف داف��و���س خ��ال الأ���س��ب��وع اجل���اري، 

وما  ال�رساع  على  التجارة  اأف�سلية  يوؤكد  حيث 
يت�ساركه النا�س على ما يفرقهم.

الربيطانية  الوزراء  رئي�سة  ماي،  ترييزا  لكن  جيدة،  عقيدة  اإنها 
"مواطني  بكونهم  بها  املوؤمنني  تدين  املحافظني،  حزب  من 

العامل"، الذين هم لي�سوا مواطنني يف اأي مكان.
ال�ستياء الذي ُتثريه ُمربَّر، اإىل حد ما. الذين حققوا اأداًء جيداً 
يعطوا  ال�سيوعية مل  بعد  ما  والتحّول يف مرحلة  العوملة  من 

املرتفع  املد  اأن  افرت�سوا  لقد  يفعلوا.  للذين مل  يذكر  اهتماما 
يرفع كل القوارب. هم ازدهروا ب�سكل هائل، غالبًا مع القليل 
من التربير الوا�سح. وخلقوا اأزمة مالية دّمرت �سمعتهم من 

ال�ستقامة والكفاءة، مع نتائج �سيا�سية وخيمة. 

الطلب  بارتفاع  تتمتع  املنطقة  كانت 
على عمليات ال�ستحواذ العام املا�سي، 
وب�سعة �سفقات خال الأ�سبوع احلايل 
مليارات  ع�رسة  بلغت  اإجمالية  بقيمة 
دولر اأكدت اأن اأ�سول حقل بريميان، ل 
اإىل ال�رسكات  تزال الأكرث طلبًا بالن�سبة 
النفط  من  اإنتاجها  لزيادة  ت�سعى  التي 

يف الوليات املتحدة. 
اأ�سعار  على  املزايدة  يف  ارتفاع  هناك 
ال�سناعة  مراقبي  اأن  لدرجة  الأ�سول 
بداأوا يت�ساءلون عما اإذا كانت م�ستدامة.

يف  امل�����س��ارك��ني  اأح���د  تعبري  بح�سب 

الفيدرايل  الحتياطي  ملجل�س  درا�سة 
"بريميان" تقرتب  "�سفقات  يف دال�س 
العادة  يف  ترتبط  �سعر  م�ساِعفات  من 
مثل  حتايل  عمليات  مع  اأو  فقاعة  مع 
رنا بطفرة  خمطط بونزي"، على نحو يَذكِّ
اأو  الثمانينيات  ب��داي��ة  يف  ال��ع��ق��ارات 

فقاعة التكنولوجيا يف الت�سعينيات.
الدوت كوم، هناك ثورة  كما يف فقاعة 
اأ�سعار  ت�سخم  وراء  كامنة  تكنولوجية 
اأ�سعار  انخفا�س  من  بدافع  الأ���س��ول. 
 ،2014 عام  يف  بداأ  الذي  اخلام  النفط 
�رسكات اإنتاج النفط ال�سخري يف اأنحاء 
تخّف�س  كانت  كافة  املتحدة  الوليات 

التكاليف وتزيد الإنتاجية.

منطقة  اأف�سل  كانت  بريميان  منطقة 
ا�ستطاعت اجتياز النكما�س.

 ،2015 ع��ام  من  )اأب��ري��ل(  ني�سان  منذ 
يف   19 بن�سبة  النفط  اإن��ت��اج  انخف�س 
يف  التوايل  على  املائة  يف  و37  املائة 
يف  باكن  يف  ال�سخري  النفط  مناطق 
فورد  واإيجل  ال�سمالية  داكوتا  ولي��ة 
لإدارة  وفقًا  وذلك  تك�سا�س،  جنوب  يف 
معلومات الطاقة يف الوليات املتحدة، 
الإن��ت��اج  ارت��ف��ع  "بريميان"،  يف  لكن 

بن�سبة 14 يف املائة.
اأف�سل اأجزاء منطقة بريميان هي من بني 
امل�سادر الأقل تكلفة للنفط اجلديد يف اأي 
مكان، وذلك وفقًا ل�رسكة الأبحاث، وود 

م��اك��ي��ن��زي. 
بع�س  ه��ن��اك 
الكبرية  احل��زم 
م������ن ح���ق���وق 
املتوافرة،  احلفر 
التي  وال�����رسك��ات 
مالية  بقوة  تتمتع 
بعمليات  ل��ل��ق��ي��ام 
ا����س���ت���ح���واذ ك��ان��ت 
هذا  من  متامًا  ت�ستفيد 

الو�سع.
كانت   2012 ع���ام  يف 
هناك 21 �سفقة لعمليات 
ال����دم����ج وال����س���ت���ح���واذ 
اأ���س��ول  على  ت�ستمل  ال��ت��ي 
"بريميان". يف العام املا�سي 
ُيّثل  ما  وهو   ،66 هناك  كان 
نحو ُثلث اإجمايل عدد ال�سفقات 
يف قطاع النفط والغاز الربي يف 

الوليات املتحدة.
التقييمات كانت ترتفع اأي�سا

���رسك��ة  دف��ع��ت   ،2012 ع���ام  يف 
اأو  دولر،  مليار  ري�سور�سيز  كونت�سو 
فدان من  لكل  دولر  اآلف  نحو خم�سة 
�رسكات  اأ���س��ول  مقابل  احلفر،  حقوق 
دياوير  حو�س  يف  ريفرز  ثري  منطقة 
وحو�س ميدلند، وهما جزء من منطقة 

بريميان.

يف اآب )اأغ�سط�س( املا�سي، دفعت �رسكة 
كونكو 1.6 مليار دولر مقابل عمليات 
يف  دومن  األف   40 على  حفر  حقوق  مع 
حو�س ميدلند، ما منحها تقييما يبلغ 

نحو 28 األف دولر لكل فدان.
يف ال�سفقة ذات ال�سعر الأعلى يف العام 
بي  اإي  كيو  ���رسك��ة  دف��ع��ت  امل��ا���س��ي، 
مقابل  دولر  مليون   600 ري�سور�سيز 
بع�س الأ�سول، اأي مبعدل نحو 58 األف 

دولر للفدان.
ل  لأن��ه  دقيقة،  لي�ست  املقارنات  تلك 
لكنها  متطابقتان،  منطقتان  ت��وج��د 
اإليه  تعطي �سعورا باملدى الذي ارتفعت 

الأ�سعار.
يف  اإع��ان��ه��م��ا  مت  ال��ل��ت��ان  ال�سفقتان 
ل  ال�سوق  اأن  اأّكدتا  املا�سي  الأ�سبوع 

تزال ب�سحة جيدة.
�رسكة اإك�سون موبيل تدفع ما ي�سل اإىل 
6.6 مليار دولر على �سكل نقود واأ�سهم 
لعائلة با�س مقابل �رسكات لديها 275 
ربع  منها  احلفر،  حقوق  من  فدان  األف 
هذا  بريميان.  منطقة  يف  ف��دان  مليون 

يعادل 24 األف دولر للفدان.
�رساء  على  وافقت  اإيرنجي  نوبل  �رسكة 
القائمة  اإيرنجي  �رسكة كليتون ويليامز 
دولر  مليارات   3.2 مقابل  ميدلند  يف 
قيمة  ينح  م��ا  ال��دي��ون،  ذل��ك  يف  مب��ا 
دولر  األف   35 نحو  فيها  احلفر  حلقوق 

للفدان.
اإىل  "بريميان"  اأ���س��ول  قيمة  تغريت 
تكنولوجيا  يف  التقّدم  ب�سبب  كبري  حد 
الإن��ت��اج. بعد الإجن����ازات الأول��ي��ة يف 
الأفقي،  واحلفر  الهيدروليكي،  التك�سري 
اإنتاج  جعلت  التي  ال��زل��زايل،  وامل�سح 
النفط من مناطق النفط ال�سخري قابا 
عامي  يف  م��رة  اأول  وال�ستمرار  للنمو 
ال�رسكات  ا�ستمرت   ،2010-2009
وخف�س  الإن��ت��اج  ل��زي��ادة  البتكار  يف 

التكاليف.
اأن  ال�ستحواذ هو  لعمليات  الدوافع  اأحد 
ُبقع  تاأمني  من  الإنتاج  �رسكات  تتمكن 
حتى  املتجاورة،  امل�ساحات  من  اأك��رب 
من  اأك���رب.  بفعالية  احلفر  م��ن  تتمكن 
"بقعة" واحدة، ُيكن حفر الآبار الأفقية 
الوقت  تخفي�س  اإىل  ي��وؤدي  ما  ب�رسعة، 

الذي تق�سيه يف حتريك احلفارات.
على  التجارب  جُت��ري  ال�رسكات  كانت 
الثقوب  جمموعة  من  اأ�سيق  م�ساحات 
الفولذي  البئر  غ��اف  عرب  املحفورة 

ويف ال�سخور الزيتية لتك�سريها.
ري�سور�سيز،  نات�سورال  بايونري  �رسكة 
واح���دة م��ن ���رسك��ات الإن��ت��اج ال��رائ��دة 
العام  يف  قالت  بريميان،  منطقة  يف 
م�ساحات  من  انتقلت  "اإنها  املا�سي 
جمموعات الثقوب البالغة 60 قدما على 
حدة اإىل جعلها 30 قدما، وكانت جُتري 

التجارب مع 15 قدما.
عمليات اإكمال الآبار ب�سكل مكّثف كهذه 

هي اأكرث تكلفة، لكنها ت�ستطيع اأي�سًا اأن 
تكون اأكرث اإنتاجية بكثري. ذروة الإنتاج 
ودياوير  ميدلند  حو�سي  يف  لاآبار 
اأعلى يف  كانت عند نحو 35 يف املائة 
عام 2016، وذلك وفقًا ل�رسكة البيانات 

والتحليل، دريلينج اإنفو.
منطقة  كانت   ،2011 ع��ام  نهاية  يف 
يوميًا  برميل   101 ُت�سيف  بريميان 
من اإنتاج النفط اجلديد لكل اآلة حفر يف 
معلومات  لإدارة  وفقًا  وذلك  املنطقة، 
الطاقة. يف ال�سهر امُلقبل �سيكون املعدل 
لكل  ي��وم��ي��ًا  ج��دي��دا  برميا   660 ه��و 
اأ�سعاف  �ستة  مبقدار  زي��ادة  حفر:  اآل��ة 
نتيجة  فقط.  اأع��وام  خم�سة  غ�سون  يف 
اأنه  املجموعات  من  كثري  وج��د  لذلك، 
يف  اجلديدة  الآب��ار  اإدخ��ال  املمكن  من 
الإنتاج،  مرحلة  اإىل  بريميان  منطقة 
اخلام  النفط  اأ�سعار  م�ستويات  مع  حتى 

يف الوليات املتحدة.
عدد الآبار يف املنطقة التي حتفر الآبار 
اأدنى  من  ال�سعف  ارتفع مبقدار  الأفقية 
)مايو(  اأيار  م�ستوياته مبقدار 116 يف 
الأ�سبوع   221 اإىل  لي�سل  امل��ا���س��ي، 
وفقًا ملجموعة خدمات  وذلك  املا�سي، 

حقول النفط، بيكر هيوز.
ي�ستمر.  اأن  املرجح  من  الرت��ف��اع  ه��ذا 
امل�سكلة بالن�سبة اإىل املنطقة هي اأنه يف 
الوقت الذي تعمل فيه زيادة احلفر على 
الوليات  يف  اخلام  النفط  اإنتاج  زيادة 
هبوطيا  �سغطا  �ست�سع  كذلك  املتحدة، 

على الأ�سعار.
ل يتفق جميع املحللني على اأن الأ�سعار 
التي ُتدفع مقابل اأ�سول منطقة بريميان 
اإنفو  دريلنج  �رسكة  ُتقّدر  فيها.  ُمبالغ 
اأنه حتى �سفقة �رسكة كيو اإي بي العام 
اأن تظل ُمربحة مع �سعر  املا�سي ُيكن 
اأعلى  النفط اخلام يف الوليات املتحدة 

من 31.50 دولراً. 
اأنه  تعتقد  ماكينزي  وود  �رسكة  اأن  اإل 
بريميان  منطقة  �سفقات  املتو�سط،  يف 
التي مت اإعانها يف عام 2016 بحاجة 
للربميل  دولرا   67 يبلغ  نفط  �سعر  اإىل 

لتحقيق التعادل.
منطقة  م�ستقبل  الطويل،  امل��دى  على 
لديها  املنطقة  ُم�رسقًا.  يبدو  بريميان 
ال�سخري  النفط  طبقات  من  كبري  عدد 
للتو  ب��داأت  وال�رسكات  للنفط،  احلاملة 
تلك  اإم��ك��ان��ات  ا�ستك�ساف  يف  ف��ق��ط 

املناطق املتعددة.
التي  ال�رسكات  النفط،  اأ�سعار  تعرّثت  اإذا 
ب�ساأن  ال��ازم  من  اأك��رث  طموحة  كانت 
بها  قامت  التي  ال�ستحواذ  عمليات 

�ستواجه �سعوبات.
"وود  ي��ق��ول ب��ن��ج��ام��ني ���س��وت��وك م��ن 
ماكينزي"، "اإذا كان التاريخ دليا على 
�ستكون  الطفرة  نهاية  ف��اإن  احلقيقة، 
تعيدنا  التي  اجلرف  حافة  تظهر  عندما 

اإىل الواقع".

مهم  دور  من  الدينية  للمرجعية  ما  حقًا  املعروف  من 
وذلك  البيت؛  اهل  اتباع  من  ل�سيما  امل�سلمني،  حياة  يف 
اأعلى  تكون  التي  املعنوية  لل�سلطة  امتاكها  خال  من 
يف  الإن�سان  تربط  ما  غالبًا  فهي  املادية،  ال�سلطة  من 
حياة  لبناء  به  وتدفع  الآخ���روي،  مب�سريه  احلياة  هذه 
�رس  هو  ما  كل  عن  والبتعاد  خري  هو  ما  كل  ي�سودها 
حجر  مبثابة  ُي��ع��د  حتى  احل��ي��اة،  جم���الت  جميع  يف 
هذه  ابرز  ومن  املوت.  بعد  ما  الآخروية  للحياة  الأ�سا�س 
عنه  ُيَعرب  راح  حتى  القت�سادي،  املجال  هو  املجالت 
ت�سيري  يف  مهم  دور  من  له  ملا  وذلك  احلياة"،  ب�"ع�سب 
فيها،  وال�سعادة  الرفاهية  واإ�سفاء طابع  الب�رسية  احلياة 
الإن�سان  قبل  من  الطبيعية  امل��وارد  ا�ستثمار  خال  من 
ل�سد  التكاليف،  باأقل  نفع  اأك��رث  اأي  الأم��ث��ل،  وبال�سكل 
اإذ  وتقتري،  اإ�رساف  دون  من  املتزايدة،  الإن�سان  حاجات 

اأو  الإ�رساف  و�سيوع  بالقت�ساد  الهتمام  عدم  حالة  يف 
اأ�رسع  ب�سكل  املوارد  ا�ستنزاف  اإىل  اإما  �سيف�سي  التقتري، 
بني  الرفاهية  يف  العدالة  حتقق  عدم  اإىل  يوؤدي  ما  وهذا 
 . املتاحقة  الأجيال  اأو  معني  جيل  بني  ما  �سواء  الأفراد 
اإ�سباع حاجات الإن�سان من اجل  واأما اأن يوؤدي اإىل عدم 
الب�رسية،  احلفاظ على املوارد، فيرتتب عليه �سوء احلياة 
اإ�سباع حاجاته �سيلجاأ اىل  لن الإن�سان الذي ل ي�ستطيع 
طرق غري م�رسوعة ل�سد ما يحتاجه.  فالقت�ساد باملوارد 
التقتري  حتقيق  اإىل  يوؤدي  الذي  بال�سكل  يكون  األ  ينبغي 
ل  نف�سه  الوقت  ويف  احلاجات،  اإ�سباع  عدم  مع  والبخل 
يكون هو اإنفاق كل ما يف اجليب مع عدم مراعاة حقوق 
�سواء  القت�ساد،  اإدارة  �سوء  ظل  ففي  الأخ��رى،  الأجيال 
احلياة  م�ساكل  �ستزداد  الدولة،  قبل  اأو من  الفرد  قبل  من 
...اإلخ،  وابتزاز  اأ�سوء، من فقر وظلم و�رسقة  اإىل  �سيء  من 
وبالتاأكيد هذه امل�ساكل يف احلياة الدنيا �سترتتب عليها 
ح�سب  الآخرة  مزرعة  الدنيا  احلياة  لن  اآخروية،  م�ساكل 

جميع الديانات ال�سماوية ومن بينها الإ�سام.
الأداة  وهي  املعنوية  ال�سلطة  متثل  املرجعية  دامت  وما 
املو�سلة ما بني الدنيا والآخرة، فمن باب اأوىل اأن ت�سعى 
لبناء احلياة الدنيا وبال�سكل الذي يتاءم مع ما خمطط له 
يف الآخرة، فاملرجعية لديها القدرة الكبرية واملوؤثرة يف 
تفعيل القت�ساد ب�سكل اأكرب من ال�سلطة املادية احلكومية، 
واملعنوية،  املادية  ال�سلطة  بني  ما  اندماج  ح�سل  واإذا 
ما  وهذا  له،  مرتبة  اأعلى  يف  القت�ساد  �سي�سبح  عندئًذ 
ح�سل يف التاأريخ عند حكومة اأمري املومنني علي بن اأبي 

طالب)ع(، حيث مت الق�ساء على الفقر متامًا.
نعم قد ل ت�ستطيع املرجعية فعل ما فعله اأمري املوؤمنني 
ت�سل  اأن  ت�ستطيع  اإن��ه��ا  اإل  زم��ان��ه،  يف  ال�سام  عليه 

بالقت�ساد اإىل مراتب متقدمة من خال اأمرين:
وتابعيها  اجلماهري  عند  القت�سادية  الثقافة  زيادة   -1
التاريخ  يف  العتقادية  الق�سايا  على  القت�سار  وعدم 
وتقليل الإفراط يف الرتهيب من العذاب و�سدة العقاب مع 

يف  واأثره  بالقت�ساد  وعيهم  لزيادة  التابعني  همم  �سحذ 
الدنيا والآخرة. 

فعالة،  حكومة  بناء  نحو  املجتمع  وتوجيه  قيادة   -2
القت�ساد  اإدارة  م��ن  ي��زي��د  م��ا  بكل  ال��ق��ي��ام  ت�ستطيع 
مبا  ولي�س  املجتمع،  حاجات  يلبي  الذي  الأمثل  بال�سكل 
احلكم  �سدة  على  للقابعني  ال�سخ�سية  امل�سلحة  يوائم 
وتوجيهيه  املجتمع  قيادة  من  بد  ل  اأي  وحا�سيتهم، 
لل�سغط على احلكومة عند اجتاهها ب�سكل ل يثل الإدارة 
من  فقط  ال�سخ�سية  م�ساحلها  على  والقت�سار  ال�سليمة 
ظل  يف  وخ�سو�سًا  الرعية،  الهتمام  بنظر  الأخ��ذ  دون 
وامل�سوؤولية  ال�سلطات"  م�سدر  "ال�سعب  مفاهيم  انت�سار 
اإن جميع  " تكليفًا ل ت�رسيفًا".   اأن يكون  واحلكم ينبغي 
الأديان ال�سماوية ُوجدت لتحث الب�رس على العمل ورف�س 
املرجعية  اإن  ومبا  املظلوم،  جانب  اإىل  والوقوف  الظلم 
ينبغي  ل��ذا  احل��ا���رس،  الوقت  يف  املعنوية  ال�سلطة  هي 
جانب  اإىل  ل  واملظلومني  ال�سعوب  جانب  اإىل  الوقوف 

احلكومات والظاملني، فاإذا راجعت التاريخ واألقيت نظرة 
من  الظاملني  اغلب  �ستجد  واملظلوم  الظامل  م�سرية  على 
ال�سلطة احلاكمة واغلب املظلومني من ال�سعوب، لي�س هذا 
فح�سب بل مل ن�سمع اأن هناك حكومة كانت مظلومة ولن 
التي  تلك  كثرية  وال�سواهد  ظاملًا.  �سعبًا  هناك  اأن  ن�سمع 
احلياة،  جمالت  اغلب  يف  للمرجعية  الكبري  الدور  توؤكد 
الأوىل  حادثتني:   على  و�ساأقت�رس  القت�ساد،  فيها  مبا 
عندما  الحتكارية،  ال�رسكات  �رسب  يف  املرجعية  دور 
التي قامت بعد �سنة  التبغ  اأو ثورة  التنباك  ح�سلت ثورة 
�ساه،  الدين  نا�رس  القاجاري،  امللك  منح  حني  1890م، 
حق بيع و�رساء التبغ يف اإيران مل�سلحة �رسكة بريطانية. 
التبغ،  الإيرانيني يعملون يف قطاع  وكان نحو 20% من 
القطاع  لهذا  الربيطانيني  احتكار  اإىل  التفاقية  اأدت  وقد 
التي �سدرت  .لكن الذي �رسب الحتكار فتوى املرجعية 
من ال�سيد حممد ح�سن ال�سريازي �سنة 1891م حني حّرم 
فيها التنباك، وجاء فيها ان "ا�ستعمال التنباك والتوتون 

باأي نحو كان بحكم حماربة اإمام الزمان عجل اهلل فرجه" 
ح�سب ما اأ�سارت اإليه املو�سوعة احلرة ويكيبيديا .

الثانية هي فتوى املرجعية باجلهاد �سد الزمر الرهابية، 
 ،2014 عام  يف  ال�سي�ستاين  علي  ال�سيد  اأ�سدرها  التي 
من  اأرا�سيه  وحترير  واملقد�سات  ال��ع��راق  عن  للدفاع 
الدواع�س، فاملرجعية ومن خال فتواها اأدت اإىل تكاتف 
عن  واإبعاده  العدو  بوجه  واحد  �سفًا  والوقوف  اجلهود 
البلد. وهناك �سواهد كثرية تثبت دور املرجعية يف احلياة 

الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية وغريها.
اخريا، لبد من القول انه يف حال بقاء املرجعية مكتوفة 
اجلماهري  وعي  زيادة  يف  اخلو�س  عن  وممتنعة  الأي��دي 
بناء  نحو  ال�سعب  قيادتها  وعدم  واأهميته،  بالقت�ساد 
الجتماعي  الأمن  واقت�ساد قادرين على حتقيق  حكومة 
يف  ترومه  ما  حتقيق  يف  تتعرث  �سوف  فاإنها  والغذائي، 
ولن  الأخرى-اي�سا-  احلياة  يف  ورمب��ا  الدنيا  احلياة 

توؤدي اأمانتها بال�سكل املطلوب.
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المرجعية ودورها في تفعيل االقتصاد العراقي
حامد عبد الحسين الجبوري

صناعة النفط الصخري األميركية تراهن على االندفاع نحو »بيرميان«
 إيد كروكس

مارتن وولف
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

695.14
11.97
1.69%

1,145,126,559
1,863,589,764

552
34
3
23
8

0.53
562,645,868.00

0.52
339,250,000.00

0.41
311,822,163.00

0.90
159,962,222.00

0.54
96,675,778.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

0.53
298,202,304.00

0.52
178,542,496.00

0.90
143,966,000.00

0.41
129,855,288.00

1.05
83,420,024.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BBAY( بلبنك

)BBOB( بغداد
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