
 حامد عبد احل�سني اجلبوري 
تعد االأ�سهم اإح��دى االأدوات الرئي�سة واملهمة يف اأداء االقت�ساد 
ب�س��كل ع��ام واالأ�سواق املالي��ة ب�سكل خا���ص، واأ�سبحت حتتل 
مكان��ة مهمة عل��ى امل�ستوى املحلي واالإقليم��ي والدويل بحكم 
الث��ورة املعلوماتي��ة والعومل��ة الت��ي تدع��و اإىل اإزال��ة احل��دود 
وحتري��ر التج��ارة ب��كل اأ�سنافها ال�سلعي��ة واخلدماتي��ة وراأ�ص 
امل��ال والق��وى العامل��ة. يتك��ون االقت�س��اد ب�س��كل ع��ام م��ن 
جمالني مهمني وهما االقت�س��اد احلقيقي املتمثل اإنتاج ال�سلع 
واخلدم��ات، واالقت�س��اد امل��ايل املتمث��ل باالأ�سه��م وال�سندات 
وامل�ستق��ات املالي��ة وغريها، ويعترب االقت�س��اد املايل مبثابة 
الزي��ت ال��ذي ي�رسع م��ن حرك��ة العجل��ة، فكلما توف��ر بالكمية 
والنوعي��ة ووفقا للظ��روف املكانية والزماني��ة املنا�سبة كلما 
ال�سلي��م  بال�س��كل  االقت�س��ادي  الن�س��اط  اأداء  حت�س��ن  اإىل  اأدى 
والعك���ص �سحي��ح، حيث ال ميكن للعجلة اأن ت�س��ري ب�سكل �سل�سل 
بدون و�سع الزيت عليها اأي اإنها �ست�سري ولكن ب�سعوبة كبرية. 
كما يع��د االقت�ساد املايل واجهة االقت�س��اد احلقيقي حيث اإن 
اإنتاج ال�سلع واخلدمات تت��م بوا�سطة ال�رسكات التي تتكون من 

اأ�سهم اأو التي تطرح ال�سندات يف االأ�سواق املالية للح�سول على 
االأموال لتي�س��ري عملية اإنتاجها، فكلما كان االقت�ساد احلقيقي 
يتمت��ع باملتانة كلم��ا ات�سمت االأ�سواق املالي��ة باملتانة اأي�سًا، 
الن االقت�س��اد القوي يجع��ل اإن�ساء ال���رسكات وا�ستمرار اإنتاج 
القائم��ة منها، تكون �رسكات مربحة وهذه االأرباح �ستوؤدي اإىل 
زي��ادة مق�سوم االأرب��اح للأ�سهم بعد خ�س��م التكاليف او زيادة 
فوائ��د ال�سندات، ولذا فكلما كان اأداء االأ�سواق املالية جيداً ملدة 

زمنية طويلة ي�سري ذلك اإىل �سلمة اأداء االقت�ساد.
 االنف�سال وعدم التنا�سب �سبب االأزمات

 لك��ن مبج��رد اخل��روج عن قاع��دة التنا�س��ب وانف�س��ال علقة 
االقت�س��اد املايل عن االقت�ساد احلقيقي بحيث يكون االهتمام 
املالي��ة  والق��رارات  ال�سيا�س��ات  اأ�سح��اب  قب��ل  م��ن  من�سب��ًا 
واالقت�سادي��ة، عل��ى االقت�س��اد امل��ايل للح�سول عل��ى اأرباح 
االأ�سه��م وفوائ��د ال�سن��دات وا�ستب��اق الزم��ن لتجن��ب املخاط��ر 
كامل�ستق��ات املالي��ة، م��ع ع��دم االهتم��ام باالآث��ار املرتتب��ة 
عل��ى ه��ذا االهتمام، وع��دم اإدراك اأهمية االهتم��ام باالقت�ساد 
احلقيق��ي الذي ميث��ل حمتوى االقت�س��اد امل��ايل �سيف�سي ذلك 
اإىل ح�سول االأزمات املالية واالقت�سادية، واالقت�ساد العاملي 
مل��يء باالأزمات املالي��ة واالقت�سادي��ة واأ�سهرها يف املا�سي 

اأزمة الك�ساد العظي��م 1929 واأ�سهرها يف احلا�رس اأزمة الرهن 
العق��اري 2008/2007.  كذل��ك اأن غي��اب التنا�سب وانف�سال 
علق��ة االقت�س��اد امل��ايل عن االقت�س��اد احلقيق��ي �سيزيد عدم 
اإمكاني��ة التنب��وؤ بحال��ة الن�س��اط االقت�س��ادي م�ستقب��ًل وهذا 
م��ا يزي��د م��ن �سبابي��ة اعتم��اد االأ�سه��م كاأداة اإن��ذار للن�ساط 
الن�س��اط  االأ�سه��م ع��ن  االقت�س��ادي وذل��ك النف�س��ال حرك��ة 
االقت�س��ادي في�سب��ح الن�س��اط االقت�سادي معر���ص للزمات 
املالي��ة واالقت�سادي��ة وذل��ك لغي��اب التنب��وؤ بحال��ة الن�س��اط 
االقت�سادي بفعل عدم التنا�سب او انف�سال العلقة بني االأ�سهم 
والن�س��اط االقت�س��ادي، الناجم ع��ن انخفا�ص كف��اءة االأ�سواق 
املالي��ة الن االأ�سواق املالية الكفوءة وكم��ا اأ�سار اإليها الدكتور 
عامر عمران املعموري يف اأطروحته املو�سومة ب�" فاعلية اأداء 
االأ�سواق املالية يف ظل االأزمات االقت�سادية يف بلدان خمتارة 

: " تت�سم ب�سمتني هما 
 - �سمة كفاءة الت�سعري

ان  به��ا  يق�س��د  حي��ث  اخلارجي��ة  بالكف��اءة  تع��رف  والت��ي   
املعلوم��ات اجلدي��دة ت�س��ل اإىل املتعاملني يف ال�س��وق ب�رسعة 
دون فا�س��ل زمن��ي كبري مبا يجع��ل �سوق االأ�سهم م��راآة تعك�ص 
كافة املعلوم��ات املتاحة، لي�ص هذا فح�سب ب��ل اإن املعلومات 

ت�س��ل اىل املتعامل��ني دون اأن يتكب��دوا يف �سبيله��ا تكالي��ف 
باهظ��ة، مب��ا يعني اإن الفر�س��ة متاحة للجمي��ع للح�سول على 

املعلومات.
 - �سمة كفاءة الت�سغيل

 والت��ي تعرف بالكفاءة الداخلي��ة ويق�سد بها قدرة ال�سوق على 
خلق التوازن بني العر�ص والطلب دون اأن يتكبد املتعاملون فيه 
تكلف��ة عالية لل�سم���رسة ودون اأن يتاح للتج��ار واملتخ�س�سني 

فر�سة لتحقيق هام�ص ربح مغاٍل فيه.
 ال ميك��ن الأ�سح��اب االأموال الفائ�س��ة اأن يوظف��وا اأموالهم يف 
االأ�س��واق املالي��ة م��ن دون احل�س��ول عل��ى عائدات ول��ذا فهم 
يتناف�سون لتوظيفها باأف�س��ل االأ�ساليب للح�سول على عائدات 
واأرب��اح وبنف���ص الوقت ال ي�ستطيع امل�ستثم��رون احل�سول على 
االأم��وال م��ن دون مقاب��ل، ومن ب��ني اأ�ساليب توظي��ف االأموال 
وا�ستثماره��ا م��ن قب��ل امل�ستثمري��ن ه��ي االأ�سه��م وال�سن��دات، 
فالعم��ل باإن�س��اء �رسك��ة تنتج �سل��ع وخدمات الب��د ان ي�سبقها 
متوي��ل وه��ذا التموي��ل يح�سل من خ��لل االأ�س��واق املالية عن 
طري��ق االأ�سهم حيث يتح��دد �سعرها يف �س��وء العر�ص والطلب 
بن��اءاً على توقع��ات امل�ستثمرين، ول��ذا فحركة اأ�سع��ار االأ�سهم 

ت�سبق حركة الن�ساط االقت�سادي.

يعد البحر املتو�سط من املناطق االقت�سادية املهمة 
يف ال�رسق االو�سط، حيث تتوزع فيه ثروة الغاز بني 
م���رس وقرب�ص وفل�سط��ني و�سوريا ولبن��ان. عربت 
قرب���ص واإ�رسائيل اأ�سواط��ًا مهّمة، وهم��ا تت�سّدران 
م�سه��د التنقي��ب ع��ن الغ��از يف املتو�س��ط، تليهم��ا 
م���رس، فيما لبنان و�سوريا يراوح��ان يف مكانهما.
تعم��ل جمموعة م��ن ال���رسكات العاملي��ة يف البحر 
املتو�س��ط ب��ني قرب���ص وا�رسائي��ل يف التنقي��ب عن 
النف��ط والغ��از يف املنطق��ة، ومتث��ل ه��ذه ال�رسكات 
م�سال��ح اقت�سادي��ة وم�ساري��ع مالي��ة �سخمة، اإىل 
جان��ب �رسكات اأخرى يف العامل، وهي متتلك قدرات 
فائقة للتاثري ب�سيا�سات الدول ومقارباتها النفطّية، 
وُت�سه��م يف تكيي��ف خططه��ا اجليوا�سرتاتيجّية...لذا 
بات ملف الّتنقيب عن الغاز يف �رسق البحر املتو�ّسط 
حمور �رساع جديد يت�سّدر امل�سهد ال�سيا�سي احلايل 
ب�سب��ب وج��ود م�س��اكل تداخل احل��دود البحرّية بني 
دول كل م��ن: "م���رس، اإٍ�رسائي��ل، فل�سط��ني املحتّلة، 

لبنان، �سوريا، تركيا، اليونان وقرب�ص".
يتوق��ع املحلل��ون واملواقب��ني اىل انبث��اق ح��روب 
جدي��دة وهي حرب اكت�ساف الغ��از يف هذه املنطقة 
وه��ذه احلروب اك��ر خطورة من ح��روب املاء التي 

كانت متوقعة يف املنطقة، منذ اأكر من 3 عقود من 
الزم��ن، والتي ق��د تراجعت امام ح��روب اكت�سافات 

الغاز والنفط هذه.
�سباق البحث والتنقيب بني دول »املتو�سط«

دخلت ال��دول املطلة على ال�سواح��ل ال�رسقية للبحر 
للبح��ث  �سباق��ا حمموم��ا فيم��ا بينه��ا،  املتو�س��ط 
والتنقي��ب ع��ن الغ��از ف��ى املي��اه العميق��ة به��دف 
تاأم��ني احتياطياتها م��ن الطاقة وتثبي��ت حقوقها 
التاريخية.فى م�رس ك�س��ف املهند�ص حممد �سعيب، 
رئي���ص ال�رسكة القاب�سة للغ��ازات الطبيعية، عن اأن 
ال�رسك��ة �سوف تطرح 5 مناطق فى املزايدة اجلديدة 
الت��ى �ستعلنها ر�سميا قب��ل نهاية ال�سهر اجلارى فى 
املي��اه العميق��ة ف��ى البح��ر املتو�سط، م��ن بني 15 

منطقة من املقرر طرحها فى املنطقة.
وق��ال اإن الهدف من هذه املزاي��دة حتقيق مزيد من 
االكت�ساف��ات الغازي��ة ف��ى ه��ذه املياه الت��ى توؤكد 
املوؤ���رسات اأنه��ا واعدة وتت�سم��ن �سواه��د اإيجابية 
ح��ول توافر احتياطيات به��ا، م�سرياً اإىل اأن من بني 
املناط��ق املطروحة مواقع تقع ق��رب املناطق التى 
مت اكت�س��اف الغاز فيه��ا فى قرب���ص. بح�سب موقع 

اليوم ال�سابع امل�رسي.
 وك�س��ف م�سوؤول بهيئ��ة الب��رتول اأن اأغلب املناطق 
اجلديدة تقع فى منطقة امتياز التى كانت تعمل فيها 

�رسكة »�سل« العاملية ف��ى املياه العميقة فى البحر 
املتو�سط، واملعروفة با�سم حقل »منيدا«، م�سرياً اإىل 
اأنه مت تق�سيم ه��ذا االمتياز ل�سمان جدية ال�رسكات 

فى عمليات البحث والتنقيب.
كان��ت �رسك��ة »�سل« ق��د تخلت ع��ن منطق��ة امتياز 
»مني��دا« ف��ى مار���ص املا�س��ى لعدم وج��ود جدوى 
اقت�سادية رغم اإنفاقها 1.2 مليار دوالر ا�ستثمارات 
ف��ى املنطق��ة واكت�سافها احتياطى يق��در برتيليون 
ق��دم مكع��ب من الغ��از لكن تكلف��ة ا�ستخ��راج الغاز 
مقارنة باأ�سعار بيعه��ا مل تكن جمدية بالن�سبة لها.
وفى اليونان، اأر�سلت ال�سلطات خطابًا ر�سميا لوزارة 
اخلارجي��ة امل�رسي��ة تخطره��ا فيه��ا باأنه��ا �سوف 
ت�ستعد لبدء عمليات امل�سح ال�سيزمى لبع�ص املواقع 
البحرية فى املياه العميقة فى البحر املتو�سط.وقال 
م�س��در حكومى م�س��وؤول اإن اليونان اأر�سلت خريطة 
تطل��ب فيه��ا تعي��ني االإحداثي��ات املتعلق��ة بحدود 
اجلانب امل�رسى لعدم انتهاكها فى عمليات امل�سح، 
لكن اخلارجي��ة طلبت من اليون��ان خريطة تت�سمن 
اإحداثي��ات حم��ددة لعر�سه��ا عل��ى اللجن��ة العلي��ا 
لرت�سيم احل��دود والرد على طل��ب اجلانب اليونانى.
وف��ى لبن��ان، ت�ستعد احلكوم��ة اللبناني��ة لطرح اأول 
مزاي��دة عاملية اأم��ام ال���رسكات العاملي��ة للتنقيب 
ع��ن الغاز فى املي��اه العميق��ة فى البح��ر املتو�سط 
تاأجيل  بعد 
عم��ر  دام 
ب�سبب عدم 
قانون  اإقرار 
د  و حل��د ا
البحرية للبنان.
فاإن  �سوري��ا  اأم��ا 
ال�سيا�سية  الظروف 
الت��ى متر به��ا دفعت 
لتاأجي��ل  احلكوم��ة 
نتائ��ج  ع��ن  االإع��لن 
الت��ى  العاملي��ة  املزاي��دة 
للتنقيب  لل�رسك��ة  طرحته��ا 
عن الغاز فى املياه، فيما جدد 
النائب جوزيف املعلوف، ع�سو 
جلنة الطاقة واملياه النيابية فى 
الربمل��ان اللبنانى، التاأكيد على اأن 
بلده لي�س��ت قادرة عل��ى التفاو�ص 
م��ع �سوري��ا لرت�سي��م احل��دود البحرية 
فى ظل الو�سع ال�سائد فيها.كانت تركيا 
ق��د اأعلن��ت عن اأنه��ا �ستقوم للم��رة االأوىل 
بعملي��ات م�س��ح �سيزمى للمناط��ق البحرية 
لها فى مياه البحر املتو�سط فى اإطار خطوات 
متهيدي��ة لبدء طرح هذه املناط��ق للتنقيب عن 

الغاز، و�سمان حقوقها.
"ُظُهر" احلقل املكت�سف االكرب يف املتو�سط

ُيع��دُّ اكت�س��اف حق��ل "ُظُه��ر" يف م���رس اأواخر عام 
2015 االأه��ّم يف ع��امل الغ��از الطبيع��ي يف البح��ر 
ق��دم  تريلي��ون   30 عل��ى  احت��واءه  اإن  املتو�س��ط. 
مرّب��ع جعله احلق��ل امُلكت�سف االأك��رب يف املتو�سط، 
وتنعك���ص اآث��اره املبا���رسة عل��ى خم���ص دول. ففي 
اإ�رسائيل، انخف�ست اأ�سهم �رسكات الطاقة مع اإعلن 
االكت�س��اف بداي��ة، ث��ّم اأُطب��ق اخلن��اق عل��ى حقلي 
"ليفيات��ان" و"تامار" مع اإطلق م�رس مفاو�سات 

م��ع "نوبل اإنرج��ي" االأمريكّي��ة )امل�ستثم��ر الوحيد 
للنف��ط يف فل�سط��ني املحتل��ة(، م��ا قّل��ل م��ن خيار 
الت�سدي��ر االإ�رسائيلي ودفع اإىل م�ساحلة معّجلة مع 

تركيا التي ُتعّد االأكر احتياجًا للغاز.
االخبار على �سعيد قرب�ص، وبعد اأن انعك�ص التنقيب 
ع��ن الغ��از فائدة كبرية عل��ى اقت�ساده��ا، �ساطرها 
االكت�ساف اجلديد االأنظار و�رّسع من عملّية اإعلنها 
ل��دورة عرو�ص ثالث��ة ال�ستثمار 3 بل��وكات جديدة 
)6-8-10(. وتاأّث��رت ب��ه كّل م��ن رو�سي��ا واإيران، 
باعتب��ار االأوىل امل�س��ّدر االأّول للغ��از اإىل اأوروب��ا، 
والثانّي��ة اأكرب منت��ج للغاز يف الع��امل، اإذ بات لهما 
مناف�ص واعد على اأ�سواقهم��ا العاملّية. هكذا حتّولت 
منطقة "�رسوق" حيث حقل "ُظُهر" اإىل وجهة جديدة 
مهّمة ل�رساع �رسكات الطاقة العاملّية. ح�سب موقع 

االخبار االلكرتوين.
التغي��ريات  تك��ون  اأن  مراقب��ون  ي�ستبع��د 
اجليوا�سرتاتيجّي��ة يف املنطق��ة، امل�ساحل��ة الرتكّية 
– االإ�رسائيلّي��ة من جه��ة، والرتكّية – الرو�سّية من 
جه��ة اأخ��رى، على علق��ة ب��اأي انفراج مي��داين يف 
�سوري��ا اأو تب��ّدل يف موازي��ن الق��وى. يعتق��د هوؤالء 
اأن املو�س��وع يرتب��ط اأواًل بت�سابك م�سال��ح نفطّية، 
حقل��ي  ل���رساء  رو�سي��ا  م�ساع��ي  �سم��ن  وين��درج 
املحاذي��ني  االإ�رسائيلي��ني  و"تان��ني"  "كاري���ص" 
للح��دود اللبنانّي��ة )يحتويان على نح��و 6 تريليون 
ق��دم مكّع��ب(، بالتزامن مع م�ساعيه��ا للدخول على 
خّط املفاو�سات بني لبنان واإ�رسائيل حول املنطقة 
النفطّية املتنازع عليها يف اجلنوب، بغية ح�سولها 
على امتياز ا�ستك�ساف النفط يف اجلنوب اللبناين.اأما 
م�سالح تركي��ا، فتكمن اأواًل باحل�س��ول على م�سدر 
جدي��د للطاقة، باعتبارها االأك��ر ا�سترياداً للغاز يف 
املنطق��ة، وثانيًا باإم��رار خّط اأنابيب ع��رب اأرا�سيها 
اإىل اأوروب��ا، خ�سو�س��ًا اأن ت�سيي��ل الغ��از لنقله عرب 
البواخ��ر مكلف ن�سبي��ًا يف ظّل ته��اوي اأ�سعار النفط 
العاملّي��ة، بينما متدي��د اأنابيب م��ن اإ�رسائيل مروراً 
بقرب���ص ومنها اإىل تركيا و�س��واًل اإىل اأوروبا يبقى 
االأجدى اقت�ساديًا، وهو اأقل كلفة من اأنبوب غاز قد 
ميت��ّد من فل�سطني املحتلة مروراً بقرب�ص واليونان، 
يف  والغ��از  النف��ط  اأوروبا.اكت�س��اف  اإىل  و�س��واًل 

املتو�سط ينعك�ص ا�ستقراراً يف املنطقة
ال ي��زال تر�سيم حدود لبنان البحرية بتحديد النقاط 
النهائية للمنطقة االقت�سادية احل�رسية، عالقًا بني 
�سوري��ة واإ�رسائي��ل، اإذ اأكد رئي�ص »كتل��ة امل�ستقبل« 
النيابي��ة ف��وؤاد ال�سني��ورة، اأن لبن��ان »ر�س��م احلدود 
م��ع قرب�ص، وعندم��ا و�سلنا اإىل اجلن��وب وال�سمال 
ا�سطدمن��ا بعقب��ة ع��دم متّكنن��ا م��ن التوقي��ع م��ع 
اإ�رسائي��ل، فيما ال ي��زال اجلانب ال�س��وري حتى االآن 
متحّفظ��ًا وال يري��د التوقي��ع معنا، م��ا ا�سطرنا اإىل 
االبتع��اد �سيئًا ما عن النقط��ة الثلثية« يف ال�سمال 

واجلنوب.
وكان ال�سني��ورة يتح��دث يف مداخل��ة خ��لل ندوة 
االإنت��اج  املتو�س��ط:  ���رسق  ب��رتول  »اآف��اق  ح��ول 
واالأ�سواق«، نظمتها موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 
وافتتحه��ا رئي���ص جمل���ص االأمن��اء يف املوؤ�س�س��ة 
طارق م��رتي، يف �سوء اأهمي��ة اكت�سافات البرتول 
والغ��از يف مي��اه البح��ر املتو�س��ط وانعكا�ساته��ا 
عل��ى م�ستقب��ل اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي واالقت�سادي 
يف دول املنطق��ة، م��ن دون اإغف��ال م��ا ت�سعى اإليه 

اإ�رسائي��ل ال�ستغ��لل ت�سدير الغ��از اإىل بع�ص هذه 
ال��دول، لت�سيط��ر ا�سرتاتيجي��ًا عليه��ا. وف��ق موقع 
االأول  املونيتتوراالخب��اري.واأدار جل�س��ة املح��ور 
حول االأبعاد القانونية وال�سيا�سية والديبلوما�سية 
الكت�ساف��ات الب��رتول يف املي��اه اللبنانية، اخلبري 
االقت�س��ادي كمال حمدان، وك�س��ف خللها رئي�ص 
اللجنة النيابي��ة للأ�سغال العام��ة والطاقة النائب 
حمم��د قب��اين، اأن احلكوم��ة اللبناني��ة »األزمت قبل 
خم�سة اأ�سهر بحك��م ق�سائي، �رسكة »اأ�ص جي اأ�ص« 
االأمريكية ت�سليمها نتائج امل�سوحات التي نّفذتها، 
وهي تظهر وجود كميات كبرية من الغاز يف �رسق 
املتو�س��ط ووجود اأحوا���ص م�سرتكة خ�سو�سًا بني 
لبن��ان واالأرا�س��ي املحتل��ة«. واأعلن اأن »م��ا اأعاد 
حتري��ك ملف التنقي��ب عن النفط والغ��از يف لبنان 
هو حت��ّرك اإ�رسائيل جت��اه تركيا مل��د اأنابيب الغاز 
عربه��ا و�سواًل اإىل اأوروبا، بعدما تبنّي اأن م�رسوع 
اخل��ط منه��ا اإىل قرب���ص واليون��ان مكل��ف ج��داً«. 
واأم��ل باأن »يب�رس املر�سومان العالقان يف جمل�ص 

الوزراء النور يف عهد احلكومة اجلديدة«.
اإ�رسائيل ت�رسق الغاز الفل�سطينى

كان �سق��ف التوقع��ات مل�رسوع ا�ستخ��راج الغاز من 
�سواح��ل قطاع غ��زة عالي��ًا ج��داً، بالن�سب��ة لل�سلطة 
الفل�سطينية الت��ى كانت تخطو خطواتها االأوىل نحو 
ا�ستقلل اقت�س��ادى با�ستغلل موارده��ا الطبيعية، 
ففى العام 1999 بداأ العمل فى امل�رسوع من جانب 
�سن��دوق اال�ستثم��ار الفل�سطين��ى ب���رسكات اأجنبية 
اأهمها �رسك��ة »بريتي�ص غاز« الربيطانية، وا�ستطاع 
املط��ورون اكت�س��اف م��ا يزي��د عل��ى 30 مليار مرت 

مكعب من الغاز الطبيعى.
وكان م��ن املتوقع اأن يدر ه��ذا امل�رسوع لل�سلطة ما 
قيمت��ه 2 ملي��ار دوالر، اأى 50% م��ن االأرب��اح، اإىل 
جان��ب االكتفاء الذاتى من الغ��از ل�سد حاجة ال�سوق 
املحلية، لكن امل�رسوع، وبح�سب �سندوق اال�ستثمار 
الفل�سطين��ى، توقف مع بدء انتفا�سة االأق�سى ب�سبب 
�سيط��رة اإ�رسائيل على املي��اه االإقليمية الفل�سطينية، 
وا�س��رتاط ت��ل اأبي��ب احل�س��ول اأواًل عل��ى موافقته��ا 
لل�سم��اح مب��د اأنابيب الغ��از وتوريده للخ��ارج، كما 
مل ت�سم��ح اإ�رسائيل لل�سلطة باال�ستفادة من امل�رسوع 
ل�س��د احتياجات ال�سوق املحلية م��ن الغاز، بداًل من 

ا�سترياده.
يق��ول الناط��ق با�سم احلكوم��ة الفل�سطيني��ة، غ�سان 
اخلطي��ب، اإن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة خ��لل ال�سن��وات 
ال�سابق��ة حاول��ت حتريك هذا املل��ف من خلل طلب 
احل�س��ول عل��ى املوافق��ات املطلوبة م��ن اإ�رسائيل، 
لكنه��ا كان��ت تتلق��ى رداً بالرف���ص دائم��ًا، واأ�س��ار 
»اخلطي��ب« فى ت�رسي��ح ل�»امل�رسى الي��وم« اإىل اأن 
اأك��ر من طرف خارجى تدخل لل�سغط على اإ�رسائيل 

الإعادة العمل فى هذا امل�رسوع دون فائدة.
وال يتوق��ف االأمر لدى االحت��لل على تعطيل اأعمال 
التنقي��ب عن الغاز فى القط��اع، ففى ال�سفة الغربية 
ت���رسق �سلط��ات االحت��لل الغ��از الطبيع��ى، ال��ذى 
مت الك�س��ف عن��ه موؤخ��راً فى نط��اق ال�سف��ة، ويقول 
جمي��ل املطور، نائب �سلطة البيئة، اإن اإ�رسائيل بداأت 
بالتنقي��ب ع��ن الغاز الطبيعى ف��ى العام 1994 فى 
املناطق الواقعة غرب رنتي���ص الواقعة و�سط ال�سفة 
اأن هن��اك موؤ���رسات  الغربي��ة، واأظه��رت االأبح��اث 

لوجود النفط بكميات جتارية.

من��ح  للعل��وم  ال�سويدي��ة  امللكي��ة  االأكادميي��ة  اأعلن��ت   
جائ��زة نوب��ل يف جم��ال االقت�س��اد للباح��ث االأمريكي 
ثال��ر عل��ى ا�سهامات��ه يف نظرية االقت�س��اد ال�سلوكي، و 
ج��اء يف البي��ان ال�س��ادر ع��ن االأكادميية، "دم��ج ثالر 
الفر�سيات النف�سية مع التحليلت املتعلقة ب�سنع القرار 
االقت�س��ادي. اذ بح��ث العقلنية اجلزئي��ة و االف�سليات 
االجتماعية و�سبط الذات و غريها من العوامل االن�سانية 
و م��دى تاأثريها على الق��رارات الفردية و م�سرية ال�سوق 
ب�س��ورة منهجية". ويعمل االقت�سادي ريت�سارد ه�. ثالر 
حالي��ا بروفي�س��ور يف العل��وم ال�سلوكي��ة واالقت�ساد يف 
كلية بوث الدارة االعم��ال جلامعة �سيكاغو، و �سيح�سل 
ثال��ر على 9 مليني ك��رون �سوي��دي اإىل جانب اجلائزة 
)�سه��ادة و ميدالية ذهبي��ة( التي �ستقدم يوم العا�رس من 

كانون االأول دي�سمرب يف ذكرى وفاة العامل األفريد نوبل.
 BEHAVIORAL  ( ال�سلوك��ي  االقت�س��اد   
ECONOMICS( هي الدرا�سة التي تعنى بتحليل 
الق��رارات االقت�سادي��ة واملالي��ة الت��ي يتخذه��ا كل من 
االأف��راد واملوؤ�س�سات التي تق��وم بوظائف اقت�سادية مبا 
يف ذل��ك امل�ستهلك��ون، املقرت�س��ون وامل�ستثم��رون عن 
طري��ق درا�س��ة العوامل االجتماعي��ة والفكري��ة. بالرغم 
م��ن كرة النقا�ص حول واقعية ه��ذا العلم اجلديد ن�سبيا، 
ف��ان االدلة التي ي�ستن��د اإليها هذا العلم قوية اإىل حد ما، 
ولي�ص من ال�سهل جتاهلها. ان املخت�سني بعلوم ال�سلوك 
ال يهتمون فق��ط باثار االأفراد واملوؤ�س�سات على االأ�سواق 
ب��ل يهمهم اأي�س��ا ق��رارات العامة واف��راد املجتمع على 
�سعي��د اقت�سادي، وُيع��د )اآدم �سميث( اأول من تطرق اىل 
م�ساأل��ة تاأثري العوام��ل النف�سية يف اتخ��اذ القرارات من 
خلل كتاب��ه )نظرية امل�ساعر االخلقي��ة( عام 1759، 

اال ان ه��ذا املو�س��وع مل يت��م االأخ��ذ ب��ه بنظ��ر االعتبار 
ب�سب��ب �سعوبة عملية التنبوؤ ب�سل��وك االن�سان، اال اأنه ان 
االقت�س��اد ال�سلوك��ي عاد لل�ساحة من جدي��د يف بدايات 
الق��رن الع�رسين بع��د درا�سة تاأثري العوام��ل النف�سية يف 
حدوث الك�ساد العظيم يف 1929، ومن خلل م�ساهمات 
ع��دد من الباحثني االقت�ساديني مثل )دانييل كانيمان( 
احلا�سل على نوبل يف االقت�ساد عام 2002، مل�ساهمته 

يف دمج التحليل االقت�سادي مع علم النف�ص.
 ث��م توالت بعد ذل��ك امل�ساهمات والبحوث مثل م�ساهمة 
العقلني��ة  مفه��وم  تطوي��ر  يف  �سامي��ن(  )هريب��ريت 
املح��دودة ع��ام 1955، وال��ذي يو�س��ح اأن��ه يجب فهم 
عق��ول االأف��راد م��ع االأخ��ذ بع��ني االأعتب��ار البيئ��ة التي 
ن�س��اأ فيه��ا ه��وؤالء االأف��راد، اذ اأن قراراتهم لي�س��ت دائمًا 
مثالي��ة، فهناك دائمًا حدود لقدرة االن�سان على معاجلة 
املعلومات نظ��راً ملحدودية معرفته اأو قدراته احل�سابية 

اأو غريها.
 قواعد االقت�ساد ال�سلوكي

 جن��ح ريت�س��ارد ثال��ر يف اإر�س��اء العدي��د م��ن االأعم��دة 
العلمي��ة واملفاهي��م اجلدي��دة، وه��ي تكام��ل االقت�ساد 
م��ع علم النف���ص، واأثر الوق��ف مع حمدودي��ة العقلنية، 
والعدالة ولعب��ة الديكتاتور مع التف�سيلت االجتماعية، 
واملخطط-الفاعل وانعدام �سب��ط النف�ص، واأخرًيا ولي�ص 

اآخًرا الوكزية وحت�سني �سبط النف�ص، وكاالأتي :
 1( تكامل االقت�ساد مع علم النف�ص

 ا�ستط��اع ريت�س��ارد ثال��ر اإدراج االفرتا�س��ات الواقعي��ة 
النف�سي��ة يف جم��ال حتلي��ل �سن��ع الق��رار االقت�س��ادي. 
وذل��ك م��ن خ��لل ر�س��د عواق��ب حمدودي��ة العقلنية، 
والتف�سي��لت االجتماعي��ة وانعدام �سب��ط النف�ص.. كما 
متكن من تبيان تاأثري ال�سمات االإن�سانية ب�سكل منهجي، 
على كل من قرارات الفرد ونتائج ال�سوق، على حد �سواء.

 2( “اأثر الوقف” وحمدودية العقلنية
 ط��ور ثال��ر نظري��ة املحا�سب��ة الذهني��ة يف عملي��ة 
�سنع القرار امل��ايل، مبيًنا جلوء النا�ص اإىل �سناعة 
القرار م��ن خلل ح�ساب��ات منف�سل��ة يف اأذهانهم، 
م��ع تركيزه��م عل��ى التاأثريال�سيق للق��رار بداًل من 
تقييمه��م لتاأث��ريه الكل��ي. باالإ�ساف��ة، اإىل تو�سيح 
اأن املي��ل اإىل جتنب املخاطر ل��دى النا�ص، هو �سبب 
ارتف��اع تقديره��م للأ�سياء يف حوزته��م يف مقابل 
نظرياتها غ��ري اململوكة. هذه الظاه��رة ت�سمى “اأثر 

الوقف”.
 3( العدالة، لعبة الديكتاتور والتف�سيلت االجتماعية

 بل��غ وقع البح��ث النظري والتجريبي ال��ذي قام به ثالر 
ا فاعًل جًدا.. فقد نبه اإىل قوة تاأثري  عل��ى مبداأ العدالة حًدّ
خم��اوف امل�ستهلك��ني ب�س��اأن ه��ذا املبد، حي��ث اأثبت اأن 
امل�ستهلك��ني لهم قوة منع ال�رسكات من رفع االأ�سعار يف 

ف��رتات ارتفاع الطلب على عك�ص االأمر يف فرتات ارتفاع 
التكالي��ف. ق��ام بناء على ذلك م��ع جمموعة من زملئه 
بت�سمي��م لعب��ة *الديكتات��ور* وه��ي اأداة جتريبي��ة مت 
تطبيقه��ا يف كثري من البحوث عل��ى جمموعات خمتلفة 
من النا�ص حول العامل، من اأجل قيا�ص ال�سلوك واملواقف 

جتاه مبداأ العدالة.
 4( املخطط الفاعل وانعدام �سبط النف�ص

 متك��ن ثالر من ت�سليط ال�سوء عل��ى امل�ساهدات القدمية، 
التي ترى ب�سعوبة احلفاظ على ا�ستمرارية قرارات ال�سنة 
اجلديدة. فاأن�ساأ منوذج املخطط-الفاعل كاإطارعمل، يف 
�سبيل حتليل ماهية نق�سان �سبط النف�ص لدى ال�سخ�ص. 
يتماه��ى هذا النموذج م��ع نظريه امل�ستخ��دم- حالًيا- 
ل��دى كل من علم��اء النف�ص وعلم��اء االأع�س��اب لو�سف 
التوت��ر الداخل��ي عند ال�سخ���ص فيم ب��ني التخطيط على 

املدى الطويل واالأفعال على املدى الق�سري.
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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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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