
العق��ل ه��و اأقوى حا�س��ب اآيل يف العامل بل يف��وق يف قدراته كل 
�س��يء يف ه��ذا الكون، با�س��تطاعة املرء اأن يجل���س على الأريكة 
ويري��ح نف�س��ه م��ن كل ال�سعوب��ات، وي��ردد يف اأداء اأي عم��ل، 
ويقنع نف�سه باأنه لي�س با�ستطاعته اأن يدخل اإىل ال�ساحة ويعمل 
وي�س��ل اإىل م��ا يريد، لك��ن العقل يزداد ق��وة اإذا دفع��ه �ساحبه 
اإىل العم��ل، وي��زداد بوؤ�سًا وخمول اإذا دفع��ه �ساحبه اإىل الك�سل، 
ف�جمل��ة "ل اأ�ستطي��ع" تر�سدن��ا اإىل الك�س��ل العقلي.وكما يحتاج 
الإن�س��ان الذه��اب اىل �سال��ة الريا�س��ة ليت��درب بانتظام، كي 
يحاف��ظ على �سحة ج�سمه، فاإنه يحتاج اإىل التدريب العقلي كي 
يزي��د من فر�س جناحه و�سعادت��ه، لأن الك�سل يف كال احلالتني 
يق�سي عل��ى �سحة اجل�سم والعقل معا.وت��ُدّل الدرا�سات على اأَنّ 
الذين ُيواظبون على الريا�سات العقلّية وتدريب اأذهانهم يومّيًا 
يكون��وا اأق��ّل تعُرّ�س��ًا لالإ�ساب��ة باخل��رف، اأو مر���س الزهامير، 
وكم��ا اأن الإن�س��ان يهت��م بع�س��الت ج�س��ده وميار���س الريا�سة 
لأج��ل الو�سول اإىل ج�سد ر�سيق، كذلك املخ يتطلب منا الهتمام 
وي�ستح��ق اأن نعتن��ي ب��ه لأج��ل الإرتق��اء بوظيفت��ه، لذل��ك جند 
الأدي��ان الإلهي��ة حت��ث النا�س عل��ى التفكر والهتم��ام ب�سالمة 

العقل، لأنه م�سدر اخلري وال�رش.كما جاء يف الروايات عن حممد 
ب��ن م�سلم، عن اأب��ي جعفر عليه ال�سالم قال: مل��ا خلق اهلل العقل 
ا�ستنطق��ه ثم قال له: اأقب��ل فاأقبل ثم قال له: اأدبر فاأدبر ثم قال: 
وعزت��ي وجاليل ما خلقت خلقا هو اأحب اإيل منك ول اأكملتك اإل 
فيم��ن اأحب، اأما اإين اإياك اآمر، واإي��اك اأنهى واإياك اأعاقب، واإياك 
اأثي��ب.اإذاً العقل هو معيار اخلري وال�رش، فبقدر ما اأوتي املرء من 
العق��ل يثاب ويجازى، لذلك نوم العاقل اأف�سل من عبادة العابد 
لأن العاقل يعرف ماذا يعمل وكيف يعمل، والعابد ل يعرف ذلك 
مبعرفة كاملة تر�س��ده اإىل ال�سالح، لذلك جند يف التاريخ هناك 
من��اذج م��ن العباد وقع يف ف��خ ال�سيط��ان، اأو مل يعبدوا اهلل حق 

عبادته فاأثابهم اهلل بقدر عقولهم.
ْيَلِميِّ َعْن اأَِبيِه اأنُه َقاَل: ِد ْبِن �ُسَلْيَماَن الدَّ مَّ كما ُرِوَي َعْن حُمَ

ِ )علي��ه ال�سالم( ُف��اَلٌن ِم��ْن ِعَباَدِت��ِه َوِديِنِه  ُقْل��ُت ِلأَِب��ي َعْب��ِد اهللَّ
ِلِه. َوَف�سْ

َفَقاَل: "َكْيَف َعْقُلُه"؟.
ُقْلُت: َل اأَْدِري.

اِئيَل  ��َواَب َعَلى َقْدِر اْلَعْق��ِل، اإِنَّ َرُجاًل ِمْن َبِن��ي اإِ�رْشَ َفَق��اَل: "اإِنَّ الثَّ
ٍة َكِثرَيِة  اَء َن�رِشَ َ يِف َجِزيَرٍة ِمْن َجَزاِئِر اْلَبْحِر َخ�رْشَ َكاَن َيْعُب��ُد اهللَّ
اَلِئَكِة َم��رَّ ِبِه َفَقاَل َيا َربِّ  ��اِء َواإِنَّ َمَلكًا ِمَن امْلَ َج��ِر َظاِهَرِة امْلَ ال�سَّ

َلُك،  ُ َتَعاىَل َذِل��َك َفا�ْسَتَقلَّ��ُه امْلَ َراُه اهللَّ اأَِريِن َث��َواَب َعْب��ِدَك َه��َذا، َف��اأَ
َحْبُه. ُ َتَعاىَل اإَِلْيِه اأَِن ا�سْ َفاأَْوَحى اهللَّ

وَرِة اإِْن�ِسيٍّ َفَقاَل َلُه: َمْن اأَْنَت؟. َلُك يِف �سُ َفاأََتاُه امْلَ
َكاِن  َق��اَل: اأََن��ا َرُج��ٌل َعاِبٌد َبَلَغِن��ي َمَكاُن��َك َوِعَباَدُتَك يِف َه��َذا امْلَ

َ َمَعَك، َفَكاَن َمَعُه َيْوَمُه َذِلَك. ْعُبَد اهللَّ َفاأََتْيُتَك ِلأَ
ُلُح اإِلَّ ِلْلِعَباَدِة. َلُك: اإِنَّ َمَكاَنَك َلَنِزٌه َوَما َي�سْ َبَح َقاَل َلُه امْلَ ا اأَ�سْ َفَلمَّ

َكاِنَنا َهَذا َعْيبًا. َفَقاَل َلُه اْلَعاِبُد: اإِنَّ مِلَ
َفَقاَل َلُه: َوَما ُهَو؟.

َن��ا َبِهيَم��ٌة، َفَل��ْو َكاَن َلُه ِحَم��اٌر َرَعْيَن��اُه يِف َهَذا  َق��اَل: َلْي���َس ِلَربِّ
يُع. �ِسي�َس َي�سِ ِع، َفاإِنَّ َهَذا احْلَ ْو�سِ امْلَ

َك ِحَماٌر. َلُك: وَما ِلَربِّ َفَقاَل َلُه َذِلَك امْلَ
�ِسي�ِس . يُع ِمْثُل َهَذا احْلَ َفَقاَل: َلْو َكاَن َلُه ِحَماٌر َما َكاَن َي�سِ

ا اأُِثيُبُه َعَلى َقْدِر َعْقِلِه " *1 َ َلِك : اإِمنَّ ُ اإِىَل امْلَ َفاأَْوَحى اهللَّ
اإن العق��ل ه��و الرائ��د املثايل يف كوك��ب الدنيا وم��ا فيها، يدير 
وظائ��ف اجل�س��د ويتحكم بكل �س��يء يف الإن�س��ان، وبالرغم من 
قدراته اخلارقة ل ي�ستخدم الإن�سان �سوى جزء ب�سيط ل يتجاوز 
10% م��ن عقله، والعقل با�ستطاعته ال�سفر اىل ما وراء املاديات 

كما يقول جنيب حمفوظ.
  النباتات ل متلك العقل، ولو غطيتها ب�سندوق فيه ثقب خلرجت 

م��ن هذا الثق��ب متتبعه لل�س��وء، فما بالنا ل نتب��ع النور ونحن 
منلك العقول؟؟.

 هناك خطوات كثرية عرفت بالروايات وكتب التنمية خم�س�سة 
لتنمية قدرات العقل، نذكر هنا بع�سا منها على وجه الخت�سار:

 ال�ستعانة باهلل والطلب منه "َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلمًا".
 كم��ا طلب اأهل البي��ت عليهم ال�سالم يف الأدعي��ة: اللهم ارزقني 
عق��ال كام��ال.   وي�سري اأم��ري املوؤمنني عل��ي )عليه ال�س��الم( اإىل 
���رشورة التوكل على اهلل، وع��دم الغرور بالعل��م والعقل واملال 

لأن كلها من عند اهلل:
 من توكل على العلم �سل
 ومن توكل على العقل زل
 ومن توكل على املال ذل

 - ال�سواك.
 - األعاب العقل و ال� قدرات.

 - التح��دي مع النف�س مثال يتحدى الإن�سان نف�سه بقراءة كتاب 
جديد خالل فرة حمددة.

 - التفك��ر يف خل��ق اهلل باأن يجع��ل فرة خا�سة لإع��ادة �سحن 
ق��درات عقله عن طري��ق ال�سري ب��ني الأ�سجار وممار�س��ة التاأمل 

قرب البحار وروؤية النجوم.

للفيل��م الوثائق��ي عم��ل داخل��ي احلائ��ز على 
جائ��زة او�س��كار ح�سن��ات كث��رية، ه��و يق��دم 
يف  ح�س��ل  مل��ا  ومفهوم��ًا  وا�سح��ًا  و�سف��ًا 
مذه��اًل يف  عم��اًل  وي��وؤدي  املالي��ة،  الزم��ة 
ف�س��ح ت�س��ارب امل�سال��ح املزم��ن يف مهنة 
القت�س��اد، فثمة مث��اًل، اقت�ساديون ين�رشون 
ادل��ة "علمي��ة" عل��ى فاعلية ال�س��واق والدور 
اليجاب��ي للتموي��ل فيم��ا يتقا�س��ون مبالغ 
�سخم��ة غ��ري معلن��ة م��ن قط��اع اخلدم��ات 
املالي��ة يف مقابل تكليف��ات ا�ست�سارية تخرب 
القطاع ما يرغ��ب يف �سماعه، لكن الفيلم اقل 
اث��ارة لالهتم��ام فيما يخ�س ���رشح ال�سباب 
وينح��رف  ا�سا�س��ًا،  الزم��ة  ح�س��ول  وراء 
ح��ني يب��داأ بالركي��ز عل��ى الف�س��ل املعن��وي 
للم�رشفيني،)يبدون رجاًل يف منت�سف العمر 
ميلكون م��اًل كثرياً وينفق��ون بع�سًا من ذلك 
املال عل��ى املوؤ�س�سات(. وان الهدف ل�سانعي 
الفيل��م يتمث��ل يف اليح��اء ب��اأن وراء الزمة 
�سعف��ًا معنويًا ل��دى افراد، فمع ك��رة املال، 
تق��ول الق�سة، طارت املعنوي��ات من النافذة.
وفيم��ا تر�س��ي ه��ذه الق�س��ة البع���س، لي���س 
الف�س��ل املعن��وي لأفراد ذا �سل��ة بفهم ا�سباب 
ح�س��ول الزمة املالي��ة يف الوليات املتحدة 
وا�سب��اب اعتب��ار التق�س��ف الي��وم ال�ستجابة 
املمكنة الوحيدة، خ�سو�سًا يف اوربا، وميكن 
للمرء ان يحل حم��ل امل�رشفيني الفعليني يف 

2007 جميع��ًا افراداً خمتلف��ني متامًا، وكان 
ه��وؤلء ليت�رشف��وا بالطريق��ة نف�سه��ا خ��الل 
النهي��ار، هذا ما توؤدي الي��ه احلوافز، واملهم 
حق��ًا هو الطريقة الت��ي اجتمعت عربها اجزاء 
م��ن النظام امل��ايل العامل��ي، ب��دت متهافتة 
وكم��دة، لتنت��ج ازم��ة مل يك��ن اي م��ن ه��ذه 
الجزاء قادراً عل��ى انتاجها وحده، والطريقة 
الت��ي انتهى اليه��ا المر عربه��ا بالزمة وقد 
ا�سبحت ازمة خا�س��ة بالدولة وازمة خا�سة 

بالفراد.
�سبب الزمة

عل��ى الرغ��م م��ن ان النهيار امل��ايل كان يف 
�سكل وا�سح عملية غري خطية بعمق ومتعددة 
ال�سباب، وتع��اين الزمة حتديداً مفرطًا لأنها 
وب�سبب كونه��ا غري خطية ومتعددة ال�سباب، 
ميكن حذف كثري من هذه ال�سباب املفر�سة 
لك��ن الزمة تبقى قابل��ة للحدوث، مثاًل، تركز 
ثالث��ة كتب ممت��ازة عن الزمة عل��ى التوايل، 
وق��د طرحت عدة ا�سباب او عوامل منها زيادة 
ع��دم امل�س��اواة يف املدخ��ول خ��الل املرحلة 
املو�سح��ة  والطبيع��ة  لالزم��ة،  املف�سي��ة 
للتنظي��م امل�رشيف، والق��وة ال�سيا�سية لقطاع 
�رشوري��ة  العوام��ل  ه��ذه  ه��ل  لك��ن  امل��ال، 

باملطلق ل�رشح الزمة يف �سكل وايف.
 هن��اك فك��رة قائلة ان ه��ذه الزمة ه��ي اوًل 
واخ��رياً ازم��ة م��ن ازم��ات القط��اع اخلا�س، 
حي��ث ان الزم��ة بداأها القط��اع اخلا�س لكن 
ثمنها ي�س��دده القطاع الع��ام، وميكن تكري�س 

المر ع��رب التفك��ري خالف��ًا للوقائ��ع، وميكن 
للم��رء ان يت�س��األ: ه��ل كانت الزم��ة لتحدث 
ل��و ان توزي��ع املدخ��ول كان اق��ل ت�سوهًا، لو 
كان املنظمون اكر ا�ستقالًل، ولو كان قطاع 
املال اقل قوة؟ يعتقد موؤلف كتاب "التق�سف" 
الكات��ب م��ارك بلي��ث بذل��ك ان تل��ك العوامل 
كانت مهمة_ اذ اعط��ت امل�سكلة دافعًا قويًا_ 
لكنه��ا مل تكن جوهرية بالن�سب��ة اىل امل�سكلة 
ول يف ح��د ذاتها.ل�سل��ه للدول��ة يف الدي��ن 
الناج��م عن ازم��ة التق�سف التي ت��الم به هي 
دائم��ًا، يف ت�سوي�س مذه��ل لل�سبب والنتيجة_ 
ول بامل�ساع��ر املعنوية الفردي��ة للم�سارف، 
وميكنن��ا ان نلوم مان�ساء املنظمني لراخيهم 
او اهمالهم وال�سيا�سيني خل�سوعهم للم�سالح 
يف  كان��ت  الزم��ة  ه��ذه  لك��ن  امل�رشفي��ة، 
جوهره��ا ازمة م��ن ازمات القط��اع اخلا�س، 
وكان��ت حتديداً عبارة ع��ن ن�سوء ذعر ينطوي 
عل��ى املليارات م��ن الدولرات م��ن جمموعة 
م��ن حالت التوق��ف عن ت�سدي��د الرهون هذه 
ان�سم��ت اىل وثائ��ق تاأم��ني غ��ري مدعوم��ة، 
ت�سم��ى "مب��ادلت العج��ز الئتم��اين" لتنتج 
"قنبلة تبادلية" ن�رشت ازمة �سوق الريبو يف 
النظ��ام امل���رشيف العاملي، وجم��دداً مل تكن 
ثم��ة عالق��ة للدول وع��ادات انفاقه��ا املفرط 
املفر���س، وكانت ثمة عالق��ة وطيدة لأوجه 

�سعف داخل القطاع اخلا�س.
�سوق الريبو والذعر امل�رشيف

تعت��رب �س��وق الريب��و ج��زءاً مما ي�سم��ى نظام 

"ظ��ل" لأن  "م�س��ارف الظ��ل" وتاأت��ي كلمة 
ن�ساط��ات ال�س��وق تدعم ن�ساط��ات امل�سارف 
كلم��ة  ام��ا  الغل��ب،  يف  وتكرره��ا  العادي��ة 
"م�س��ارف" فتع��ود اىل ك��ون ال�س��وق توؤمن 
خدم��ات مالي��ة لكل م��ن امل�س��ارف العادية 
)املنظمة( والقت�س��اد احلقيقي، وهنا يطرح 
مثال لتقري��ب مفهوم ال�س��وق الريبو للقارئ، 
ناأخ��ذ �سي��كات الجور مثاًل، م��ن غري العملي 
اىل درج��ة كب��رية ان تر�سل العم��ال الكبرية 
يف �ساحن��ات كمي��ات �سخمة م��ن النقود كل 
نهاي��ة ا�سبوع لتدفع ملوظفيه��ا من العائدات 
لذل��ك  املحلي��ة،  م�سارفه��ا  يف  املحفوظ��ة 
تقر���س ال�رشكات امل��ال اويقر�س��ه بع�سها 
اىل بع�س خالل فرات ق�سرية جداً يف مقابل 
ا�سع��ار متدنية ج��داً للفائ��دة، فتب��ادل عادة 
نقوداً باأ�سول قبل ان تعيد �رشاء هذه ال�سول 
يف الي��وم التايل_ لهذا تطل��ق ت�سمية "البيع" 
و"اع��ادة ال���رشاء"_ يف مقاب��ل ر�س��م يعرف 
ب���"الريب��و" وه��ذه املمار�س��ة ارخ���س م��ن 
القرا�س م��ن امل�سارف املحلي��ة ولت�سمل 
ار�س��ال ا�ساطي��ل م��ن ال�ساحن��ات امل�سفحة.
وكان مم��ا ح�س��ل يف 2007 و2008 عبارة 
عن �سباق عل��ى ال�سحب من �سوق الريبو هذه، 
ويح�س��ل ال�سب��اق عل��ى ال�سحب ح��ني يطلب 
املودع��ون يف م���رشف جميع��ًا نقوده��م يف 
الوقت نف�سه ول ميل��ك امل�رشف نقوداً كافية 
ب��ني يدي��ه يعطيه��ا له��م، وحني يح�س��ل هذا 
تعم��د امل�سارف ام��ا القرا�س لتحافظ على 

لته��ا  �سيو
ق��ف  تو و
او  الذع��ر 
تعره��ا  اع��الن 
�س��وق  وب��رزت 
ثمانينيات  الريبو يف 
الق��رن الع�رشي��ن ح��ني 
امل�س��ارف  خ���رشت 
يف  ح�سته��ا  التقليدي��ة 
ال�س��وق ب�سب��ب عملي��ة ا�سمها 
"الغ��اء الو�ساط��ة" فامل�سارف، 
باأعتبارها و�سيطة، تقبع يف و�سط 
العمال املتوقعة لطرف اآخر، فربط 
ب��ني املقر�س��ني واملقر�س��ني، مثاًل، 
وتفر���س ر�سومًا على القيام بذلك، ميكن 
للم�رشف الذي ا�س��در القر�س ان يقر�س 
ب�سع��ر ادن��ى وي�س��در قرو�س��ًا ا�سافية لأن 
خطر عدم ت�سديد القر�س الول مل يعد مدرجًا 
يف دفاتره، وميكن للمقر�س ان يح�سل على 
ا�سع��ار اف�س��ل، كان الم��ر ينط��وي على ربح 

موؤكد، كما قالوا.
ال�رشار اجلانبية للتق�سف

وف��ق النظ��رة المريكي��ة عل��ى الرغ��م من ان 
الت�سني��د مث��ل تهدي��داً لال�سالي��ب امل�رشفية 

التقليدي��ة، فه��و ق��دم فر�س��ة اىل امل�س��ارف 
الت��ي ركب��ت موج��ة النم��وذج اجلدي��د، فهذه 
امل�س��ارف متكنت من ابطال خماطرتها ببيع 
القرو�س، وا�ستطاعت نتيجة لذلك ان تقر�س 
باأ�سع��ار ارخ�س وت�سدر مزي��داً من القرو�س، 
ماخلط��ًا املحتمل يف ذلك؟ اخلطاأ ان الخطار 
املتاأ�سل��ة يف ه��ذه القرو���س مل تختلف حقًا 
ب��ل نقلت اىل م��كان اخ��ر، ويف الواقع، ركزت 
بيوع القرو�س من غري ق�سد هذه الخطار يف 
ا�س��واق الريبو القريبة الج��ل، كيف اذاً انتهى 

املطاف بالرهون اليومية يف �سوق الريبو؟
ح��ني ي�س��ع ال�سخا���س ماله��م يف م�رشف، 
ت�سمن��ه املوؤ�س�س��ة الفيدرالي��ة للتاأم��ني على 
الودائ��ع م��ن ف�س��ل امل���رشف، لذل��ك فخط��ر 
التوق��ف ع��ن الت�سديد هذا مغط��ى، لكن مامن 
تامني مماثل للريبو، لذلك يحمي امل�ستثمرون 
يف ا�س��واق الريب��و نقوده��م باحل�س��ول عل��ى 
مكافئة �سم��ان للنقود املقر�س��ة، وان افل�س 
املقر���س، ي�ستطيع املقر���س ا�ستعادة ماله 
م��ادام ال�سم��ان مل يفق��د قيمت��ه، وه��ذا ام��ر 
حا�س��م، لك��ن م��ا ال�سم��ان الع��ايل النوعية؟ 
يف بداي��ة الق��رن احل��ادي والع�رشي��ن، �سملت 
ال�سمان��ات العالي��ة النوعي��ة طبع��ًا �سن��دات 
اخلزان��ة، لك��ن ال�سن��دات املدعوم��ة بره��ون 
�س��كل  يف  ت�ستعم��ل  ب��دات   AAA م�سنف��ة 
متزايد ك�سمانات، ب�سبب قلة �سندات اخلزينة، 
وهكذا انتهى المر بالرهون يف ا�سواق الريبو.
كل ما�سب��ق دف��ع حكوم��ة الولي��ات املتحدة 
المريكي��ة اىل العم��ل لوقف انت�س��ار العدوى 
عرب ا�سواق الريبو ومبادلت العجز الئتماين، 
ومنع امكانية رم��ي اكر من 60% من الناجت 
التاأث��ري  كان  الن��ار،  يف  الجم��ايل  املحل��ي 
الجمايل لب�سمة ال�س��ول امل�رشفية �سريكز 
العقل اجلمعي عل��ى م�سكلة املوؤ�س�سات الكرب 
م��ن ت��رك لتنه��ار، لذل��ك انق��ذت امل�سارف، 
ووق��ع ع��بء التكالي��ف، كما راأين��ا، اول على 
دافع��ي  عل��ى  املط��اف  نهاي��ة  يف  الدول��ة، 
ال�رشائ��ب، ان اخلط��ر ال��ذي �سكلت��ه م�سارف 
امريكي��ة ذات رف��ع مايل ع��ال كانت اكرب من 
ترك لتنه��ار، كان خطراً مرعب��ًا، يف نوفمرب 
2011 ن���رش جمل���س ال�ستق��رار امل��ايل، وهو 
هيئ��ة التن�سي��ق للمنظم��ات املالي��ة الوطنية، 
قائم��ة امل�سارف الكرب م��ن ان ترك لتنهار 
م��ن ب��ني 29 م�رشف��ًا، كان��ت ثماني��ة فق��ط 
امركية، وكانت 17 اوربية، ومتكن الوربيون 
م��ن بن��اء نظ��ام كان اكرب من ان ينق��ذ، وهذا 
ه��و ال�سب��ب احلقيقي مل��اذا تخن��ق حفنة من 
الي�ساري��ني املفر�سني الرفاهي��ة يف دولهم.
من��ذ ازم��ة 2008، منح��ت امل�س��ارف الت��ي 
تخ�س��ع للجن��ة الوراق املالي��ة والبور�سات 
كتعوي�س��ات،  دولر  تريلي��ون   2.2 نف�سه��ا 
ان التق�س��ف �سيا�س��ات جي��دة للم�سارف لن 
الذي��ن يدفعون ثم��ن هذه الفو�س��ى لي�سوا هم 
ال�سخا���س انف�سهم الذين �سببوه��ا، وينطبق 
ذل��ك متامًا عل��ى اوروب��ا، ويف الواقع هذا هو 
ال�سب��ب احلقيق��ي ال��ذي يجربنا جميع��ًا على 

التق�سف.

تاريخي��ًا مل تر�س��ل المرباطوري��ات جنوده��ا للموت عرب 
البح��ار اإل م��ن اأج��ل ال��روات، فالقت�س��اد ه��و �سم��ري 
ال�سيا�س��ة وقلبه��ا الناب�س ل��دى اأي كي��ان �سيا�سي عادي 
فكي��ف واحلدي��ث ي��دور ع��ن امرباطوري��ات ميت��د ح��دود 
اأمنه��ا القومي عرب ق��ارات العامل، فال اخت��الف ُيذكر بني 
املا�سي واحلا�رش، غري اأن الذهب الأ�سفر حتول اإىل ذهب 
اأ�س��ود واآخر �سف��اف فاإينما يوج��دان �ستجد جن��ود القوى 
العظم��ى بقرب��ه تراقبه وحتم��ي تدفقه وحتتك��ر عطاءات 
التنقيب عليه ل�ساحلها وتطف��ئ حروب وت�سعل اأخرى من 
اأجل��ه، فبق��در ما لديك م��ن ا�ستحواذ على م�س��ادر الطاقة 
وال��روة يقي��م دورك المرباطوري على ه��ذا الكوكب.تلك 
ه��ي معادلة ال�سيا�سة ب��ني القوى العظم��ى يف هذا العامل 
والت��ي تلع��ب فيه��ا ���رشكات التنقي��ب ع��ن النف��ط والغاز 

ال��دور احليوي واخلفي ب��ني القت�س��اد وال�سيا�سة وهو ما 
يف���رش انتماء روؤ�ساء دول عظم��ى ووزراء وم�سوؤولني كبار 
يف وزارات خارجياته��ا ودفاعها لتل��ك ال�رشكات كمدراء 
وم�سوؤول��ني كبار فيها، ورغم هبوب رياح العوملة وحتول 
كثري من ال�رشكات الكربى اإىل �رشكات متعددة اجلن�سيات 
اأن تل��ك ال���رشكات حافظ��ت عل��ى منطه��ا ال�سيا�س��ي  اإل 
باعتباره��ا اأدوات امرباطورية فلن جت��د اأي وجود رو�سي 
اأو �سين��ي ُيذك��ر يف �رشك��ة مثل �سي��ل اأو بريت�س غاز رغم 
حتولهم��ا اإىل ���رشكات متع��ددة اجلن�سي��ات؛ ف�رشكة �سيل 
الولي��ات  متتل��ك  الأ�س��ل  الربيطاني��ة  الهولندي��ة  مث��ال 
املتح��دة ما يزيد ع��ن 40% من اأ�سهمه��ا، ويف املقابل لن 
جتد للوليات املتحدة اأي وجود يذكر يف �رشكات التنقيب 
الرو�سية اأو ال�سينية العتي��دة،، فهناك حواجز امرباطورية 
وخط��وط حم��راء و�رشاعات وحروب ب��اردة يدور رحاها 
به��دوء و�سمت بعيداً عن الأنظار لكنها تظهر يف �سيا�سات 

تلك المرباطوريات وتتجلى عندما يتعدى طرف اخلطوط 
احلمراء في�سطر الطرف الآخر لإيقافه.وهنا تن�ساأ الأزمات 
الت��ي قد تتحول اإىل ح��روب تدار ع��ادة بالوكالة بوا�سطة 
ق��وى اإقليمي��ة ل�سال��ح ال��دول المرباطوري��ة اإذا مل تفل��ح 
الدبلوما�سي��ة يف حتقيق الهدف طب��ق موازين القوى على 
الأر���س، ومن��وذج نفط بحر قزوين نهاي��ة القرن املا�سي 
�ساه��د على ت�سلل المرباطورية الأمريكية اإىل عمق منطقة 
نفوذ اقت�سادي �سوفيتي��ة تاريخية وو�سع يدها على جل 
نف��ط بح��ر قزوي��ن عرب عط��اءات تنقي��ب م��ن جمهوريات 
تفكك��ت بعد النهيار المرباط��وري ال�سوفيتي، لكننا نرى 
لحق��ًا كيف جمدت رو�سيا الوريث ال�رشعي لالمرباطورية 
الرو�سي��ة املخط��ط الأمريك��ي، عرب تعطي��ل كل فر�س نقل 
نف��ط وغاز بح��ر قزوي��ن اإىل خارج��ه بالط��رق القانونية 
عرب الطعن يف اأحقي��ة كازخ�ستان يف اإبرام عقود التنقيب 
لتعار�سها مع اتفاقية احلدود البحرية للدول املطلة عليه، 

مما جعل كلفة نقله عرب م�سارات اأمريكية بعيداً عن النفوذ 
الرو�سي اأم��راً عايل التكلفة ويف النهاية بقى النفط والغاز 
مكان��ه يف اأعم��اق بح��ر قزوين.الي��وم نحن اأم��ام منوذج 
مماث��ل يف منطقتن��ا وحتدي��داً يف منطقة ���رشق املتو�سط 
املمت��دة م��ن ال�ساح��ل ال�س��وري اإىل لبنان م��روراً ب�ساحل 
فل�سط��ني التاريخي��ة و�س��وًل اإىل �ساحل الدلت��ا يف م�رش، 
وطبقًا خلرائط امل�سح اجليولوجي تربع تلك املنطقة على 
كنز من الغاز والنفط يقدر بتقديرات اأولية باأكر من 370 
تريلي��ون مر مكعب من الغ��از وقرابة 2 بليون برميل من 
النف��ط مل يكت�سف منها اإل قرابة 50 تريليون مما يعني اأن 
املنطق��ة ل تزال بكراً، وهنا القت�س��اد يف�رش ال�سيا�سة يف 
املنطق��ة اإذا م��ا علمنا اأن تطوراً علمي��ًا حديثًا يف تقنيات 
التنقي��ب ق��د حدث خ��الل الع�رشة �سن��وات املا�سي��ة اأتاح 
ل���رشكات التنقيب الو�سول اإىل عم��ق يزيد عن 2000 مر 
يف املياه البحرية وهو ما اأحدث ثورة يف تقنيات التنقيب 

عرب البحار؛ وكان له ف�سل الك�سف عن كنز �رشق املتو�سط.
وه��و ما يف�رش حال��ة الت�سلح البح��ري لإ�رشائيل عرب �رشاء 
غوا�س��ات متقدمة تعمل بالطاقة النووي��ة، وهو ما يف�رش 
كذل��ك �سي��الن لعاب ال��دب الرو�سي وهرولت��ه �رشيعًا نحو 
���رشق املتو�سط وحتدي��داً اإىل ال�ساحل الرو�س��ي بكل عدته 
وعت��اده، وه��و ما يف�رش كذلك يف اجلان��ب الآخر امل�ساعي 
الأمريكي��ة املحموم��ة لإنه��اء ال�رشاع ع��رب �سفقة القرن 
لتوفري الأم��ن وال�ستقرار ل�رشكات التنقيب والتي بدورها 
ل تعم��ل اإل يف اأجواء اآمنة ولتقوية حتالفاتها يف املنطقة 
والتي ل تعيقه��ا اإل الق�سية الفل�سطينية، وتلك ال�سفقة اإن 
مت��ت ف�سيك��ون لها الف�س��ل يف ح�رش النف��وذ الرو�سي يف 
ال�ساحل ال�سوري واللبناين على اأق�سى تقدير وهو ما يعني 
�س��م املنطقة للنفوذ المرباط��وري القت�سادي المريكي 
وال�سيط��رة على ح�سة الأ�سد من كن��ز �رشق املتو�سط وتلك 
ه��ي �سفق��ة الق��رن احلقيقي��ة الذي حت��دث عنه��ا الرئي�س 

الأمريك��ي دونال��د ترام��ب م��راراً، وهن��ا يظهر �سب��ب اآخر 
يف ���رشورة �س��م قط��اع غ��زة مل�س��رية الت�سوي��ة وال�سوء 
الأخ���رش الأمريك��ي لإنهاء النق�س��ام وال��ذي �سبقه ب�سنة 
تقريبًا ���رشاء �رشكة �سيل التي متتلك الوليات املتحدة ما 
يزي��د عن 40% من اأ�سهمها حل�سة بريت�س غاز والتي تبلغ 
54% يف حقل مارين وال��ذي هو حقل فل�سطيني بالكامل.
اإن دول��ة فل�سط��ني متتلك حق التنقي��ب يف م�ساحة بحرية 
تناه��ز 9000 ميل مربع من م�ساحة �رشق املتو�سط طبقا 
لقوان��ني التنقي��ب الدولي��ة، لكن ح��ق التنقيب ه��ذا اأُعطى 
ل�رشك��ة بريت���س غاز قب��ل اأن تبيع��ه ل�رشكة �سي��ل موؤخراً 
�سم��ن اتقاقي��ة تنقي��ب وقع��ت يف الع��ام1999 واأعط��ى 
مبوجبه��ا امتي��از التنقي��ب ل���15 ع��ام يف �ساح��ل قطاع 
غ��زة ل�رشكة بريت�س غاز بح�سة تق��ارب54% مما يكت�سف 
من اآب��ار و29 % ل�رشكة احتاد املقاول��ون و17 % ل�سالح 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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فهيمة رضا 

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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