
م��ا اخلط��اأ الذي ح��دث؟ ملاذا – بع��د مرور قرن م��ن الزمن 
– توق��ف العم��ل يف منحن��ى فيليب�س؟ اكت�ش��ف اثنان من 
االقت�شادي��ني النقديني )املاليني( وهم��ا ميلتون فريدمان 
وادموند فيلب�س عي��ب منحنى فيليب�س حتى قبل ان يتوقف 

العمل به.
بينم��ا كان منحنى فيليب�س يعمل ب�ش��ورة جيدة على مدى 
قرن كامل، قال كل من فريدمان وادموند انه ميكن االعتماد 
علي��ه ملدد زمني��ة ق�شرية فقط، تخي��ل ان احدى احلكومات 
ته��دف اىل خف�س البطالة بعر�س �شيا�ش��ات متو�شعة، فهذا 
�شي��وؤدي اىل منو اقت�ش��ادي اكرث قوة، وهذا ب��دوره �شيوؤدي 
اىل رفع ا�شع��ار ال�شلع واخلدم��ات يف االقت�شاد، ومع اجور 
ال�شاع��ة الت��ي ال تتغري ت�شع��ر ال�رسكات بغاي��ة ال�رسور عند 
التعاق��د م��ع املزيد م��ن العمال الأنه��ا �شتح�ش��ل االن على 
املزي��د من االم��وال من بيع ال�شل��ع التي ينتجه��ا العاملون 

فيه��ا، ومن ث��م �شتزيد االرب��اح، لذلك فعلى امل��دى الق�شري 
تهب��ط البطال��ة وي�شب��ح لدينا ت�شخم��ًا مرتفع��ًا متامًا كما 

يفرت�س فيليب�س.
لكن العمال �شيدرك��ون يف نهاية االمر انهم يخدعون فاأجر 
ال�شاع��ة مل يرتف��ع، لك��ن ال�شل��ع واخلدمات الت��ي ي�شرتونها 
ارتفع��ت ا�شعارها ب��كل تاأكيد، لذلك فاأنه��م بعد مدة وجيزة 
�شيطلب��ون اج��وراً اعلى ولكنن��ا نعلم ان ال���رسكات- عندما 
ترف��ع االجور – ت�شعى اىل خف�س الق��وى العاملة بها، ومن 
ثم تعود البطالة للزيادة مرة اخرى اىل حيث نقطة البداية.

بع��د ذل��ك مب��دة طويلة زع��م فريدم��ان وادمون��د ان ال�شيء 
الوحيد الذي ميكن ان حتققه احلكومة بتحفيز االقت�شاد هو 
ارتف��اع يف الت�شخ��م م��ن دون تغيري يف ع��دد العمال، فمن 
امل�شتحي��ل ان جنعل البطال��ة ادنى من معدلها الطبيعي الن 
احلكوم��ة البد ان توا�شل انعا���س االقت�شاد دورة بعد دورة 
من الدع��م فتخف�س البطالة يف مدة ق�ش��رية فقط ما يوؤدي 
اىل مع��دل اعلى من الت�شخم، لهذا ال�شبب اختفت ال�شيا�شات 
املتو�شع��ة يف ال�شبعينيات والثمانينات يف خف�س البطالة، 

لكنه��ا ادت اىل تف�ش��ي الت�شخ��م. و�شف فريدم��ان وادموند 
املعدل الطبيعي للبطالة بطريقة خمتلفة عن طريقة فيليب�س 
لذلك فق��د اطلقا على هذا املعدل ا�شط��اح "معدل الت�شخم 

غري املت�رسع للبطالة".
يب��دو ه��ذا اال�شط��اح معق��داً لكن��ه يف حقيقة االم��ر لي�س 
كذل��ك، بل انه املعدل اال�شا�شي للبطال��ة الذي ميكن ايجاده 
يف االقت�ش��اد م��ن دون ايجاد معدالت مرتفع��ة )وهذه هي 
نقط��ة عدم الت�شارع( من الت�شخ��م، اذا ظل الت�شخم ثابتًا ال 
يتغ��ري فدائم��ًا ما يكون هناك اجتاه لع��ودة البطالة اىل هذا 

امل�شتوى.
النتيج��ة الرئي�شي��ة الت��ي ن�ش��ل اليه��ا م��ن عم��ل فريدمان 
وادمون��د ه��ي ان احلكوم��ة ال ت�شتطي��ع ان تنتق��ل م��ا ب��ني 
البطالة والت�شخم على املدى البعيد، فال�شيا�شات املتو�شعة 
ت��وؤدي اىل الهب��وط يف البطال��ة اىل دون املع��دل الطبيع��ي 
فقط، حتى ادرك العم��ال انهم قد مت خداعهم بهبوط االجور 
احلقيقي��ة )ا�شعار مرتفعة داخ��ل اال�شواق مع عدم وجود اي 

تغيري للتعوي�س عن االجور الر�شمية(.

هذه ه��ي الناحية النظري��ة، لكن كي��ف كان يتحرك كل من 
البطال��ة والت�شخ��م بالفعل ط��وال العقدي��ن املا�شيني؟ اذا 
اخذنا اململكة املتحدة كمثال اذا ما ارتفعت البطالة وهبطت 
يف ال��دورة االقت�شادي��ة، ا�شب��ح الت�شخ��م اقل تغ��رياً واقل 
بوج��ه ع��ام على مدى 15-20 �شنة م�ش��ت، تزامن ذلك مع 
ا�شتهداف بنك انكلرتا للت�شخم منذ عام 1993م وما بعدها 
)وق��د فعل ذلك كموؤ�ش�شة م�شتقلة منذ عام 1997م(، مبعنى 
اآخ��ر كان الب��د من االحتف��اظ بالت�شخم يف حال��ة ا�شتقرار 
مهما حدث للبطالة. يت�شح مما تقدم اأن على احلكومة اتباع 
�شيا�ش��ات �شحيح��ة وجمرب��ة واثبت��ت و�شوله��ا اىل نتائج 
ناجع��ة، من خ��ال اال�شتفادة م��ن جتارب ال��دول االخرى، 
وان كان��ت احلكومة ال ت�شتطي��ع ان ت�شل اىل توازن حقيقي 
وواقع��ي بني البطالة والت�شخم فعليه��ا ان ال تقبل بب�شاطة 
ارتف��اع الت�شخم عو�ش��ا عن هبوط البطالة، ب��ل ت�شعى اىل 
املحافظ��ة عل��ى م�شتوى طبيبعي من الت�شخ��م وتعمل على 
تقلي�س البطالة وو�شعها �شمن املدى امل�شموح خللق حالة 

من التوازن ت�شمن يف االقل ا�شتقرارها االقت�شادي.

الي��زال ال���رساع قائ��م ب��ني قط��ر وباق��ي دول 
اخلليج التي اعلن��ت قطيعتها لاخرية، فالتوتر 
و�شد االع�شاب مازال موجود، وتداعيات االزمة 
التزال تلق��ي بظالها خا�شة االقت�شادية منها 
عل��ى اقت�شاد قط��ر، الذي يكافح م��ن اأجل احلد 
من وط��اأة هذه التداعيات، وق��د اأظهر ا�شتطاع 
اأن االأزم��ة الدبلوما�شي��ة ب��ني قط��ر وجريانه��ا 
دفع��ت خ��راء االقت�ش��اد خلف���س توقعات منو 
االقت�ش��اد القط��ري ولك��ن لي���س بالق��در الذي 
يح��ول دون كونه واحدا من اأف�شل االقت�شادات 
اأداء يف املنطق��ة، وخف���س 12 خب��ريا اآراءه��م 
متو�شط توقعاتهم لنمو الناجت املحلي االإجمايل 
القط��ري يف الع��ام احل��ايل اإىل 2.3 باملئة من 
3.5 باملئ��ة ال��ذي اأج��ري يف اأبري��ل ني�ش��ان، 
ومت خف���س توقع��ات النم��و للع��ام املقب��ل اإىل 
3.1 باملئ��ة من 3.7 باملئ��ة، وحتى اإن �شحت 
التوقع��ات اجلدي��دة �شتظ��ل قط��ر ق��ادرة عل��ى 
حتقيق من��و يف العامني احلايل واملقبل بوترية 
اأ�رسع مما ت�شجله معظم الدول اخلليجية اخلم�س 

االأخ��رى امل�شدرة للنفط، ودف��ع قرار ال�شعودية 
واالإم��ارات العربية املتح��دة والبحرين وم�رس 
قطع العاق��ات الدبلوما�شية وخطوط النقل مع 
الدوح��ة الكثري من البن��وك االأجنبي��ة لتقلي�س 
اأعماله��ا م��ع قطر واأج��ر الدوحة عل��ى ترتيب 
روابط �شحن جديدة عر دول حمايدة يف االأزمة 

مثل �شلطنة عمان.
وخف���س اال�شتط��اع اأي�شا متو�ش��ط التوقعات 
لنم��و الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل يف ال�شعودية 
هذا الع��ام اإىل 0.1 باملئة فقط من 0.5 باملئة 
يف ال�شاب��ق لكن توقعات النمو يف العام املقبل 
ارتفع��ت اإىل 1.9 باملئ��ة م��ن 1.8 باملئة، غري 
اأن ق��درة قط��ر عل��ى موا�شل��ة ت�شدي��ر الغ��از 
ال�شخم��ة  االأجنبي��ة  الطبيع��ي واحتياطياته��ا 
يعني اأن العقوب��ات توؤثر على اقت�شادها لكنها 
ال تكبل��ه، وذك��رت مونيكا مال��ك كبرية اخلراء 
االقت�شادي��ني يف بن��ك اأبوظب��ي التج��اري اأنه 
مالي��ة  اأو  اقت�شادي��ة  �شدم��ات  اأي  نتوق��ع  ال 
�شاملة وفق��ا للو�شع الراه��ن، يف �شوء الو�شع 
القوي لاحتياطي االأجنب��ي القطري وا�شتمرار 
اأن  �ش��ادرات الهيدروكربون��ات، واأ�ش��ارت اإىل 

اعتم��اد البن��وك القطري��ة ال�شدي��د عل��ى راأ���س 
امل��ال االأجنبي يعني ارتف��اع �شعر الفائدة على 
االإقرا���س بني البنوك ب�شبب االأزمة لكنها قالت 
اإن ارتفاع تكلفة الواردات ب�شبب تغيري م�شارات 
ال�شحن ق��د يوؤدي اأي�ش��ا اإىل اإبط��اء م�رسوعات 
البني��ة التحتي��ة، واأ�شافت اأن تباط��وؤ تر�شيات 
امل�شاري��ع يف الن�ش��ف الث��اين م��ن 2017 ق��د 
ينتج عنه اأي�شا �شعف الن�شاط اال�شتثماري يف 

2018 حتى اإذا مت حل اخلاف.
ت�شخ��م  ي�شه��د  اأال  ال��راأي  ا�شتط��اع  ويتوق��ع 
اأ�شع��ار امل�شتهلك��ني يف قطر تغ��ريا يذكر ب�شبب 
العقوبات لي�شجل 2.4 باملئة يف ال�شنة احلالية 
وه��و نف���س املع��دل املتوق��ع يف اال�شتط��اع 
ال�شابق. وم��ن املتوقع اأن ي�شج��ل ثاثة باملئة 
يف الع��ام املقب��ل مقاب��ل توقع��ات �شابقة باأن 
ي�شج��ل 3.1 باملئ��ة، كم��ا ت�ش��ري التوقعات اإىل 
اأن املالي��ة العام��ة �شت�شع��ف ب�شب��ب تراج��ع 
اأ�شعار النفط والغاز العاملية يف ال�شهور القليلة 
املا�شية، ومن املتوق��ع االآن اأن ت�شجل الدوحة 
عجزا يف املوازنة بن�شبة 4.9 باملئة من الناجت 
املحلي االإجمايل ه��ذا العام ولي�س 3.6 باملئة 

اأظه��رت  كم��ا 
ت  قع��ا لتو ا
اأن  عل��ى  ال�شابق��ة، 
اإىل  العج��ز  ي�ش��ل 
2.8 باملئ��ة يف العام 
 1.7 م��ن  ب��دال  املقب��ل 
باملئة، غ��ري اأن ا�شتطاع 
حتق��ق  اأن  يتوق��ع  ال��راأي 
مي��زان  يف  فائ�ش��ا  قط��ر 
املعامات اجلاري��ة يف العام 
احل��ايل واملقبل، وم��ن املتوقع 
اأن ي�شج��ل الفائ���س ه��ذا الع��ام 
0.7 باملئ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي 
االإجم��ايل مقاب��ل 0.1 باملئ��ة يف 
التوقع��ات ال�شابقة حي��ث يحد تباطوؤ 
النم��و االقت�ش��ادي م��ن واردات ال�شلع 

واخلدمات.
لغ��ز الثاثمئ��ة ملي��ار دوالر .. م��ا حج��م 

االحتياطيات ال�شائلة لدى قطر؟
مت��ى تك��ون 300 ملي��ار دوالر غ��ري كافية؟ 
هذا ال�ش��وؤال مه��م مل�شتقبل قطر حي��ث يتكهن 
بع���س امل�رسفي��ني و�شنادي��ق التح��وط ب��اأن 
االحتياطي��ات املالية ال�شخمة لهذا البلد الغني 
ج��دا رمبا ل��ن تكون كافي��ة للدفاع ع��ن عملته 

الري��ال يف االأج��ل الطويل، والي�ش��ك اأحد يف اأن 
قط��ر لديها اأم��وال وفرية لل�شم��ود يف مواجهة 
العقوب��ات االقت�شادي��ة الت��ي ج��رى فر�شه��ا 
عليه��ا اأوائ��ل ال�شه��ر املا�ش��ي، حينم��ا قطعت 
ال�شعودي��ة وثاث دول عربية اأخ��رى العاقات 
الدبلوما�شية وو�شائل النقل مع الدوحة، و�رسح 
حمافظ م�رسف قطر املركزي ال�شيخ عبد اهلل بن 
�شعود اآل ثاين اإن الدوحة ميكنها اأن توظف نحو 
340 ملي��ار دوالر م��ن االحتياطي��ات، اأي 40 
ملي��ار دوالر اإ�شافة اإىل الذه��ب لدى امل�رسف 
املرك��زي، و300 ملي��ار دوالر ل��دى جهاز قطر 

لا�شتثمار �شندوق الرثوة ال�شيادية للباد.
وي�ش��ري ذل��ك اإىل اأن قط��ر ميكنه��ا اأن تتكي��ف 
بارتياح مع اأي نزوح لراأ�س املال بفعل االأزمة، 
ويتوق��ع بن��ك اأوف اأمري��كا ن��زوح 35 ملي��ار 
دوالر من النظ��ام امل�رسيف القطري خال عام 
اإذا �شحب��ت دول عربي��ة خليجي��ة اأخ��رى ودائع 
وقرو���س، لك��ن قطر رمب��ا تواجه نزوح��ا اأكر 
يف التدفق��ات ال�شافي��ة اإىل اخل��ارج اإذا هبطت 
�شادراتها من الغاز الطبيعي جمددا على �شبيل 
املثال، وتتمثل امل�شكلة يف اأنها قد تكون قادرة 
فق��ط على ا�شتخدام جزء �شئيل من احتياطيتها 
يف الدفاع ع��ن عملتها، فمن بني االحتياطيات 
اأ�ش��ول حملي��ة رمبا يكون م��ن ال�شع��ب بيعها 
مل�شرتي��ن اأجانب يف ظ��ل االأزم��ة، بينما هناك 
ج��زء اآخر مرتبط باأ�شول اأجنبي��ة "غري �شائلة" 
ال ميك��ن بيعها ب�رسعة جلم��ع �شيولة مالية، اأما 
اجل��زء املوجود يف �ش��ورة ح�شاب��ات بالبنوك 
االأجنبي��ة و�شن��دات متداول��ة اأو اأ�شه��م مدرج��ة 
ميك��ن ت�شييله��ا ب�رسع��ة و�شهول��ة اإذا اقت�ش��ى 
االأم��ر، فهو من اأ�رسار الدولة، وهذه ال�رسية تثري 

تكهنات حول القوة املالية احلقيقية لقطر.
وت�ش��ري النظرية االقت�شادية اإىل اأن االإبقاء على 
ربط الريال القطري بالدوالر يتطلب احتياطيات 
لدى امل�رسف املرك��زي تعادل قاعدة النقد يف 
الب��اد، اأي 17 ملي��ار دوالر، وم��ن ثم قد يكون 
ل��دى البن��ك املرك��زي نح��و 13 ملي��ار دوالر 
ميكن��ه املناورة بها، وهذا يعن��ي اأن جهاز قطر 
لا�شتثمار رمبا يحت��اج اإىل ت�شييل جزء �شغري 
من اأ�شوله قريب��ا لتعزيز احتياطيات امل�رسف 
املرك��زي، ويبدو رقم 300 مليار دوالر الأ�شول 
جهاز قطر لا�شتثم��ار الذي حتدث عنه حمافظ 
امل�رسف املركزي معق��وال لكثري من املحللني، 
فهو قري��ب من 320 ملي��ار دوالر قدرها معهد 
�شناديق الرثوة ال�شيادي��ة بالواليات املتحدة، 
وال��ذي ير�ش��د حت��ركات تل��ك ال�شنادي��ق م��ن 
خال م�ش��ادر عامة وات�شاالت م��ع م�شوؤولني 
ورج��ال اأعم��ال، كما اأن��ه يتما�شى م��ع بيانات 
االقت�ش��اد الكل��ي ب�شاأن ث��روة قط��ر، فبح�شاب 
ر�شيد املعامات اجلارية لقطر منذ عام 2000 
حينم��ا ب��داأت ت�شجي��ل فوائ���س كب��رية بف�شل 
�ش��ادرات الغ��از، وبافرتا�س عائ��د �شنوي على 
اال�شتثم��ار ق��دره ثاثة يف املئة لتل��ك االأموال، 
ف��اإن اإجمايل االحتياطيات يتجاوز 300 مليار 
دوالر، ويف وق��ت �شاب��ق هذا الع��ام، نقل جهاز 
قط��ر لا�شتثم��ار م��ا يزيد عن 30 ملي��ار دوالر 
من حي��ازات االأ�شهم املحلية اإىل وزارة املالية، 
وت�ش��ري املراجعات لاأ�شول املحلي��ة املتبقية، 
مب��ا فيه��ا �رسك��ة الدي��ار القطري��ة لا�شتثم��ار 
العق��اري واخلط��وط اجلوي��ة القطري��ة، اإىل اأن 
قيمته��ا رمب��ا تبل��غ 50 ملي��ار اإىل 75 ملي��ار 

دوالر، وهو ما يرتك لل�شندوق ال�شيادي اأ�شوال 
وتت�ش��اءل  دوالر.  ملي��ار  بنح��و 225  اأجنبي��ة 
االأ�ش��واق املالية عن حجم االأ�ش��ول التي ميكن 
ت�شييلها ومن بينها تلك االأ�شول الطويلة االأجل 
مث��ل متاج��ر ه��ارودز يف لن��دن وح�ش��ة جرى 
�رساوؤها يف ال�رسكة املالكة ملبنى اإمباير �شتيت 
يف نيوي��ورك مقابل 622 ملي��ون دوالر، ولدى 
جه��از قط��ر لا�شتثم��ار ح�ش���س يف ���رسكات 
غربي��ة كب��رية مدرجة، من بينه��ا ح�شة قدرها 
نح��و 15 يف املئ��ة يف فولك�شفاج��ن االأملاني��ة 
ل�شناع��ة ال�شي��ارات، رمبا تك��ون �شائلة جزئيا 
اإذ ي�شتطيع��ون بيعها ب�شهول��ة يف �شوق االأ�شهم 
واإن كان التخارج منه��ا بالكامل بدون خف�س 

اأ�شعار االأ�شهم قد ي�شتغرق عدة اأ�شهر.
وه��ذا يعن��ي اأن اجله��از لدي��ه نح��و 180 مليار 
دوالر م��ن االأ�ش��ول االأجنبية ال�شائل��ة، وهو ما 
يتف��ق م��ع تقدي��رات دبلوما�ش��ي غرب��ي يتاب��ع 
املوقف يف قط��ر وي�شتخدم غالبا م�شادر عامة 
للمعلوم��ات، لكن هناك ما يدع��و لاعتقاد باأن 
جه��از قط��ر لا�شتثم��ار، م��ع �شهيت��ه املتفتحة 
عل��ى االأ�ش��ول االأجنبي��ة املتميزة، رمب��ا يكون 
اأق��ل �شيولة م��ن �شناديق ث��روة �شيادية اأخرى، 
واأظهرت بيان��ات اخلزانة االأمريكية اأن حيازات 
االأج��ل يف  الطويل��ة  املالي��ة  االأوراق  قط��ر يف 
الوالي��ات املتح��دة مثل �شن��دات اخلزان��ة بلغت 
8.6 ملي��ار دوالر يف اأبري��ل ني�ش��ان وه��و اأق��ل 
م��ن ثاث��ة يف املئ��ة م��ن اأ�ش��ول جه��از قط��ر 
لا�شتثم��ار، وتبلغ احلي��ازات الكويتية املماثلة 
203 ملي��ارات دوالر، اأو ما يعادل 39 يف املئة 
من احلج��م املق��در ل�شن��دوق ال��رثوة ال�شيادية 
الكويت��ي، بينما تبلغ احلي��ازات ال�شعودية 155 
ملي��ار دوالر، اأو 30 يف املئة، ورمبا تكون هذه 
البيان��ات دون احلج��م احلقيق��ي لا�شتثم��ارات 
القطري��ة يف االأوراق املالي��ة االأمريكية ال�شائلة 
اإذا كان بع���س تل��ك اال�شتثم��ارات يت��م متريره 
ع��ر مراك��ز املعام��ات اخلارجي��ة )االأوف�شور( 
مث��ل ج��زر كامي��ان، لك��ن الغمو���س ي�ش��ري اإىل 
اأن الذخ��رية املالي��ة لقط��ر رمبا لي�ش��ت بالكرثة 
التي تب��دو عليها ح�شبما يج��ادل بع�س مديري 
�شنادي��ق التحوط يف نيويورك ولن��دن، والذين 
ي�شتطيعون حتقيق مكا�شب من تقلبات ال�شوق اإذا 
تعر�ش��ت عملة قطر ل�شغ��وط. اال انه ويف الفرتة 
االخرية ب��ات الريال القط��ري يتعر�س ل�شغوط 
يف �شوق ال���رسف الريطاني��ة، يف اأعقاب قطع 
دول عربي��ة عاقاتها الدبلوما�شي��ة والتجارية 
مع الدوحة قبل اأق��ل من �شهر، اذ ذكرت م�شادر 
و"تي�شك��و"  و"لوي��دز"  "باركلي��ز"  بن��وك  يف 
و"اأوف �شكوتلند" يف اململكة املتحدة اإن الريال 
القطري مل يعد متوفرا للبيع اأو ال�رساء يف الوقت 
احل��ايل، ومتتلك قطر ح�ش��ة قدرها 6 يف املائة 
من باركليز، اأحد اأكر البنوك الريطانية، بعدما 
اأنقذته خال االأزمة املالية العاملية يف 2008، 
وم��ع ذل��ك، حاف��ظ الري��ال القطري عل��ى �شعره 
اأم��ام الدوالر يف �ش��وق التعامات االآجلة خال 
اليومني املا�شي��ني، بعد ت�شجيل هبوط حاد يف 
فرتة �شابقة بفع��ل ا�شتمرار اخلاف بني الدوحة 
الغن��ي مب�ش��ادر  البل��د  ودول عربي��ة، ولقط��ر، 
الطاق��ة، ا�شتثم��ارات تبلغ 40 ملي��ار اإ�شرتليني 
يف بريطانيا ت�شم��ل معامل بارزة يف لندن، مثل 
ناطح��ة ال�شحاب �شارد ومتجر ه��ارودز وفندق 

�شافوي وح�شة يف حي كناري وارف املايل.

العا���رسة  ال�شنوي��ة  الذك��رى  الق��ادم  ال�شه��ر  ي�ش��ادف 
الن��دالع االأزمة املالية العاملية التي ب��داأت يف التا�شع 
من اأغ�شط�س/اآب، عندما اأعلن البنك الوطني يف باري�س 
اأن قيم��ة العديد من �شناديق��ه، التي كانت حتتوي على 
ما كان يفرت�س اأنه��ا �شندات الرهن العقاري االأمريكي 
االأك��رث اأمانا على االإط��اق، قد تبخرت. ومنذ ذلك اليوم 
امل�ش��وؤوم، �شهد العاملمَ الراأ�شمايل املتقدم اأطول فرتة من 
الرك��ود االقت�ش��ادي من��ذ العقد ال��ذي ب��داأ بانهيار وال 
�شرتيت يف عام 1929 وانتهى باندالع احلرب العاملية 

الثانية بعد ع�رس �شنوات.
قب��ل ب�شع��ة اأ�شابي��ع، يف املوؤمت��ر االقت�ش��ادي ال��ذي 
ا�شت�شافته مدينة اآك�س اأون بروفان�س يف فرن�شا، �ُشِئلت 

م��ا اإذا كان اأي �شيء ليجنبنا "العقد ال�شائع" من االأداء 
االقت�ش��ادي ال�شعيف من��ذ اندالع االأزم��ة. ويف جل�شة 
بعنوان "هل نفد ر�شيدنا من ال�شيا�شات االقت�شادية؟" 
اأظه��ر اأع�شاء فريقنا امل�ش��ارك اأن ر�شيدنا مل ينفد. وقد 
قدم��وا اأمثلة عديدة ل�شيا�شات كانت لتعمل على حت�شني 
منو الناجت، وت�شغيل العمالة، واال�شتقرار املايل، وتوزيع 
الدخ��ل. و�شم��ح يل هذا بتن��اول امل�شاألة الت��ي اأرى اأنها 
اأك��رث اإثارة لاهتم��ام: يف ظل هذه الوفرة م��ن االأفكار 
ذ �شوى اأقل القلي��ل من ال�شيا�شات  فَّ املفي��دة، مل��اذا مل ُينمَ
التي كان��ت لتعمل عل��ى حت�شني الظ��روف االقت�شادية 

والتخفيف من ِحدة اال�شتياء العام منذ اندالع االأزمة؟
كان��ت العقب��ة االأوىل متمثل��ة يف اإيديولوجي��ة اأ�شولية 
ال�ش��وق. فمنذ اأوائ��ل ثمانينيات الق��رن الع�رسين، كانت 
ال�شيا�ش��ة خا�شع��ة لهيمن��ة معتق��د مف��اده اأن االأ�شواق 

عل��ى حق دائما واأن تدخ��ل احلكومة يف االقت�شاد يكاد 
يك��ون خاطئا عل��ى الدوام. ا�شتقر ه��ذا املبداأ يف �شميم 
الث��ورة امل�شادة النقدية �ش��د االقت�شاد الكينزي )الذي 
يتب��ع نظري��ات ج��ون ماين��ارد كين��ز( ال��ذي نت��ج عن 
االأزم��ات الت�شخمي��ة يف �شبعيني��ات الق��رن الع�رسين. 
وق��د األهم ثورة تات�رس-ريجان ال�شيا�شية، التي �شاعدت 
بدوره��ا يف دفع طف��رة الرواج االقت�ش��ادي التي دامت 
25 عام��ا ب��دءا من عام 1982. بي��د اأن اأ�شولية ال�شوق 
األهم��ت اأي�شا مغالط��ات فكرية بالغة اخلط��ورة: ومنها 
اأن االأ�ش��واق املالية عقاني��ة وفّعالة دائما؛ واأن البنوك 
املركزية يجب اأن ت�شتهدف بب�شاطة الت�شخم وال ت�شغل 
بالها باال�شتقرار امل��ايل والبطالة؛ واأن الدور امل�رسوع 
الوحي��د لل�شيا�ش��ة املالية يتلخ�س يف �شب��ط املوازنة، 
ولي���س تثبي��ت ا�شتقرار النمو االقت�ش��ادي. وحتى برغم 

اأن ه��ذه املغالطات فج��رت اقت�شاد اأ�شولية ال�شوق بعد 
عام 2007، ظلت �شيا�شات اأ�شولية ال�شوق باقية، االأمر 
ال��ذي حال دون التو�ش��ل اإىل ا�شتجابة �شيا�شية مائمة 
لاأزم��ة. وال ينبغ��ي له��ذا اأن يده�شنا. ذل��ك اأن اأ�شولية 
ال�شوق مل تكن جمرد اأ�شلوب فكري. فقد حر�شت امل�شالح 
ال�شيا�شي��ة القوية على الث��ورة يف الِفكر االقت�شادي يف 
ال�شبعيني��ات. فكانت االأدلة العلمي��ة املفرت�شة على اأن 
تدخ��ل احلكوم��ة يف االقت�ش��اد يكاد يك��ون هّداما على 
ال��دوام �شببا يف اإ�شفاء امل�رسوعية على التحول الهائل 
يف توزي��ع الرثوة، من العم��ال ال�شناعيني اإىل اأ�شحاب 
ومدي��ري راأ�س املال امل��ايل، وحتويل الق��وة من العمل 
املنظم اإىل امل�شالح التجارية. يف عام 1943 تنباأ بقدر 
خ��ارق من الدقة اخلب��ري االقت�ش��ادي البولندي مي�شال 
كاليك��ي، الذي �ش��ارك يف اخ��رتاع االقت�ش��اد الكينزي 

)وه��و قريب يل من بعيد(، به��ذا االنقاب االإيديولوجي 
ال��ذي حركته دوافع �شيا�شية: "اإن االفرتا�س الذي يزعم 
اأن احلكوم��ة �شتحافظ على الت�شغيل الكامل للعمالة يف 
ظل اقت�شاد راأ�شم��ايل اإذا كانت تعرف كيف تقوم بذلك 
لي���س �شوى خداع ينطوي على مغالط��ة. ففي ظل نظام 
الت�شغي��ل الكامل الدائم للعمال��ة، يتوقف الطرد عن اأداء 
دوره كاإج��راء تاأديب��ي، مم��ا يوؤدي اإىل طف��رات ما قبل 

االنتخابات التي ت�شتحثها احلكومة.
 فيخ��رج العمال عن ال�شيط��رة وُي�شِبح ق��ادة ال�شناعة 
حري�ش��ني على تلقينه��م در�شا ال ُين�ش��ى. ومن املرجح 
اأن تت�ش��كل كتلة قوي��ة بني امل�شال��ح التجارية الكرى 
وامل�شال��ح الريعي��ة، ورمب��ا يج��دون اأك��رث م��ن خب��ري 
اقت�ش��ادي يعل��ن اأن املوق��ف كان غ��ري �شلي��م ب�ش��كل 
وا�ش��ح". كان رج��ل االقت�شاد الذي اأعل��ن اأن �شيا�شات 

احلكوم��ة الرامي��ة اإىل احلف��اظ عل��ى الت�شغي��ل الكام��ل 
"غ��ري �شليم��ة ب�ش��كل وا�ش��ح" ه��و ميلت��ون  للعمال��ة 
فريدم��ان. ودامت ثورة اأ�شولية ال�ش��وق التي �شاعد يف 
قيادته��ا �ش��د االقت�ش��اد الكينزي ط��وال ثاثني عاما. 
ولك��ن كما فقدت الكينزي��ة م�شداقيته��ا بِفعل االأزمات 
الت�شخمي��ة يف ال�شبعيني��ات، انه��ارت اأ�شولي��ة ال�شوق 
حت��ت وطاأة تناق�شاتها الداخلية يف االأزمة االنكما�شية 
التي اندلع��ت عام 2007. وي�ش��ري تناق�س حمدد داخل 
اأ�شولي��ة ال�شوق اإىل �شبب اآخ��ر لركود االأجور واالرتفاع 
االأخ��ري الذي �شجلت��ه امل�شاعر ال�شعبوي��ة. اإذ يعتقد اأهل 
االقت�ش��اد اأن ال�شيا�شات التي تعم��ل على زيادة الدخل 
الوطني، مثل التجارة احلرة واإلغاء ال�شوابط التنظيمية، 
تعود دوما بفوائد اجتماعي��ة، ب�رسف النظر عن كيفية 

توزيع هذه الدخول االأعلى. 
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هل ترجح االحتياطيات األجنبية كفة قطر في األزمة الخليجية؟
إيهاب علي النواب 

ندى علي 
الجزء الثاني واالخير

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

557.3
0.86
0.15%

15,642,841,070
18,981,397,551

457
34
9
11
14

1.00
12,958,000.00

0.37
1,828,930,432.00

1.25
392,916,672.00

0.57
178,731,392.00

6.50
62,131,500.00

)BAAI( عربية

)BIME( اوسط

)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد

)AISP( بذور

0.37
4,943,055,129.00

1.00
2,147,483,647.00

1.25
314,333,333.00

0.57
310,589,478.00

0.24
73,700,000.00

)BIME( اوسط

)BAAI( عربية

)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد

)BUND( متحد
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