
 قبل ع�رش �س��نو�ت من �س��هرنا هذ�، قرر �لبنك �لفرن�س��ي بي �إن 
بي باريبا�س تقييد قدرة �مل�س��تثمرين على �ل�سحب من �أمو�لهم 
�لتي �أودعوها يف ثالثة �س��ناديق. وكانت هذه �أوىل �لإ�س��ار�ت 
�لو��س��حة �إىل �ل�سائقة �ملالية �لتي دفعت بالقت�ساد �لعاملي 
بع��د ذل��ك ب�س��نة و�ح��دة �إىل دو�م��ة هابط��ة. ورغ��م ه��ذ� فاإن 
�لرتباكات �لقت�س��ادية و�ملالية �لهائلة �لتي بلغت �أوجها يف 
�أو�خ��ر عام 2008 و��س��تمرت حتى �أو�ئل ع��ام 2009 �� و�لتي 
دفع��ت �لعالمَ �إىل حافة ك�س��اد مدمر ل�س��نو�ت عدي��دة �� باغتت 
�س��ناع �ل�سيا�س��ات يف �لقت�س��اد�ت �ملتقدم��ة متام��ا. وم��ن 
�لو��س��ح �أنه��م ل ينتبهو� بالقدر �ل��كايف للدرو�س من �لأزمات 

يف �لعالمَ �لنا�سئ.
كل من �س��هد �أو در�س �لأزمات �ملالية يف �لدول �لنامية �س��وف 
يتعرف عن وعي موؤل على �س��ماتها �ملح��ددة. فبادئ ذي بدء، 
كما زعم �لر�حل روديجر دورنبو�س، قد ي�ستغرق تطور �لأزمات 
�ملالية وقتا طويال، ولكنها مبجرد �ندلعها متيل �إىل �لنت�س��ار 
ب�رشعة، وعلى نطاق و��س��ع، وبعنف، وب�سكل ع�سو�ئي )على ما 
يب��دو(. يف هذه �لعملية م��ن �لإخفاقات �ملتتالي��ة، �رشعان ما 

تنقلب �لظروف �ملالية �لإجمالية من وليمة �إىل جماعة. فرتكع 
م�سانع �لئتمان �خلا�سة �لتي بدت وكاأنها غري قابلة للتدمري، 
وتو�ج��ه �لبنوك �ملركزية و�حلكومات �ختيار�ت ع�س��يبة وغري 
يقيني��ة بطبيعته��ا يف م��ا يت�س��ل بال�سيا�س��ات. وع��الوة على 
ذلك، ي�س��طر �سناع �ل�سيا�سات �أي�س��ا �إىل و�سع خطر "�لتوقف 
�ملفاجئ" للن�س��اط �لقت�سادي يف �حل�س��بان، وهو ما قد يدمر 

فر�س �لعمل، و�لتجارة، و�ل�ستثمار.
وُي�س��بح تنظيم ��ستجابة �ساملة بالقدر �لكايف لالإجهاد �ملايل 
�ملفرط �أ�س��د �س��عوبة، �إذ� ل ُيب��ذمَل �جلهد �لكايف خ��الل �أوقات 
�لرخاء ل�س��مان �لنمو �مل�ستد�م و�ل�سامل. ويزد�د �لأمر �سعوبة 
عندما ميار�س �ل�سا�س��ة لعبة تبادل �للوم بن�ساط. ويف �لنهاية، 
رمب��ا تدوم �لآث��ار �لجتماعية �ل�سيا�س��ية و�ملوؤ�س�س��ية لالأزمة 

ل�سنو�ت بعد زو�ل �لآثار �لقت�سادية و�ملالية.
كان �سناع �ل�سيا�سات يف �لقت�ساد�ت �ملتقدمة لي�ستفيدو� من 
كل ه��ذه �لدرو���س قبل ع�رش �س��نو�ت. فعندما جم��د بنك بي �إن 
ب��ي باريبا�س م��ا قيمته 2.2 ملي��ار دولر �أمريكي من �لأمو�ل 
يف �لتا�س��ع من �أغ�سط�س/�آب 2007، كان من �لو�جب �أن ينتبه 
�جلمي��ع �إىل �أن �ملزيد من �لإجهاد �ملايل قادم ل حمالة. ولكن 
�س��ناع �ل�سيا�س��ات ��ستخل�س��و� ��س��تنتاجات خاطئ��ة، وهو ما 

يرجع يف �لأ�سا�س �إىل �سببني.
فاأول، ��س��تغرق �س��ناع �ل�سيا�س��ات وقتا طوي��ال للوقوف على 
م��دى عدم �ل�س��تقر�ر �لكام��ن يف �لنظام �مل��ايل، و�لذي تر�كم 
حت��ت �أعينهم. وثانيا، كان �أغلب �س��ناع �ل�سيا�س��ات يف �لعالمَ 
�ملتقدم ر�ف�س��ني ب�س��دة لفكرة �أنهم رمبا يتعلمون �أي �سيء من 
جتارب �لبلد�ن �لنا�س��ئة. من �ملوؤ�س��ف �أن هذه �مل�ساكل ل حتل 
بالكام��ل بع��د. وهناك خطر متز�ي��د يتمثل يف �حتم��ال مفاده 
�أن �ل�سا�س��ة �� �مل�س��تتني �ملتهرب��ني من م�س��وؤولياتهم �ملتعلقة 
بالإد�رة �لقت�س��ادية غالبا �� رمبا يه��درون �لروؤية �لتاريخية 
�لأكرب على �لإطالق: �أهمية منوذج �لنمو �لأ�سا�سي لأي �قت�ساد.
 ويبدو �أن �ل�سا�سة يف �لبلد�ن �ملتقدمة �ليوم ل ز�لو� يتجاهلون 
�لقيود �لتي يفر�س��ها �لنظام �لقت�س��ادي �ل��ذي يعتمد باإفر�ط 
على �لتمويل خللق �لنمو �مل�ستد�م �ل�سامل. ورغم �أن هذه �لقيود 
باتت �سديد �لو�سوح على مد�ر �ل�سنو�ت �لع�رش �ملن�رشمة، فاإن 
�س��ناع �ل�سيا�س��ات ل يجته��دو� بالقدر �ل��كايف لتعزيز منوذج 
�لنم��و �لذي تعتمد عليه �قت�س��اد�تهم. وبدل م��ن ذلك، ت�رشفو� 
غالبا وكاأن �لأزمة جمرد �س��دمة دوري��ة �� و�إن كانت در�مية �� 
و�فرت�س��و� �أن �لقت�ساد �س��وف يرتد �رشيعا �إىل �لرتفاع، كما 

يحدث عادة بعد �لركود.

ولأن �س��انعي �ل�سيا�س��ات كان��و� يف م�س��تهل �لأمر 
�أ�س��ريي �لِفك��ر �ل��دوري، فاإنه��م ل ينظ��رو� �إىل �لأزم��ة �ملالية 
باعتبارها حدثا مزمنا �أو خطري�. وكانت �لنتيجة �أنهم �سممو� 
عمد� ��س��تجابتهم �ل�سيا�سية بحيث تكون "موقوتة، وم�ستهدفة، 
وموؤقت��ة". ويف نهاي��ة �ملطاف، بات من �لو��س��ح �أن �مل�س��كلة 
تتطل��ب ح��ال بنيوي��ا �أعر�س و�أط��ول �أم��د�. ولكن بحل��ول ذلك 
�لوقت، كانت نافذة �لفر�س��ة �ل�سيا�س��ية لتخ��اذ تد�بري جريئة 

�أغلقت يف �لأ�سا�س.
ونتيج��ة له��ذ�، ��س��تغرقت �لقت�س��اد�ت �ملتقدم��ة وقتا طويال 
للغاي��ة للع��ودة �إىل م�س��تويات �لن��اجت �ملحلي �لإجم��ايل �لتي 
كانت قب��ل �لأزمة، وكانت عاجزة عن �إطالق �لعنان لإمكانات 
منوه��ا �لكب��رية. و�لأ�س��و�أ م��ن ذل��ك �أن �لنمو �ل��ذي متكنت من 
حتقيق��ه بالفع��ل يف �ل�س��نو�ت �لتالي��ة لالأزمة ل يكن �س��امال؛ 
وب��دل من ذل��ك، د�م��ت �لفجو�ت �ملفرط��ة �لت�س��اع يف �لدخل 

و�لرثوة و�لفر�سة يف �لعديد من �لقت�ساد�ت �ملتقدمة.
وكلم��ا ط��ال �أمد ه��ذ� �لنمط، كلم��ا كان��ت معاناة �آف��اق �لنمو 
�مل�س��تقبلية يف �لقت�س��اد�ت �ملتقدم��ة �أك��رب. وم��ا كان غ��ري 
مت�س��ور �س��ابقا �� �س��و�ء من �لناحية �ملالية �أو �ل�سيا�س��ية �� بد�أ 

ي�سبح ممكنا، بل ورمبا حتى مرجحا.

يحتل �ل�س��تثمار �لأجنبي �ملبا���رش مكانه مهمة 
عل��ى �مل�س��توى �ملحلي و�لعرب��ي و�لعاملي، ويف 
�أغلب �ملجالت، خ�سو�سًا يف ظل �سيادة �لعوملة 
�لتي تدع��و� �إىل �إز�لة �حلدود ب��ني �لدول وحترير 
�لتج��ارة، وذلك لأه��د�ف �سيا�س��ية و�قت�س��ادية 
و�جتماعي��ة وغريها.وما يوؤكد على زيادة �أهمية 
�ل�س��تثمار �لأجنب��ي �ملبا�رش هو �رتف��اع قيمته 
�لكلية، ما بني �س��ادر وو�رد، م��ن 2،577 مليار 
دولر ع��ام 2014 �إىل 3،198 ملي��ار دولر يف 
ع��ام 2016 ح�س��ب م��ا �أ�س��ارت �إلي��ه �ملوؤ�س�س��ة 
�لعربية ل�س��مان �ل�س��تثمار و�ئتمان �ل�سادر�ت 
بن��اء�ً على تقري��ر �ل�س��تثمار يف �لع��ال 2017 

�لذي ت�سدره منظمة �لونكتاد.
�ملبا���رش  �لأجنب��ي  �ل�س��تثمار  ب��ني  �لف��رق 

و�ل�ستثمار �لأجنبي غري �ملبا�رش
ولت��اليف �خلل��ط م��ا ب��ني �ل�س��تثمار �لأجنب��ي 
�ملبا���رش  غ��ري  �لأجنب��ي  و�ل�س��تثمار  �ملبا���رش 
ل ب��د م��ن �لتعري��ف بهم��ا ول��و ب�س��كل خمت�رش، 
فال�س��تثمار �لأجنبي هو توظيف ر�أ�س �ملال يف 
بل��د خ��ارج �لدول��ة �لأم �ي يف بلد �أجنبي، �س��و�ء 
كان هذ� �لتوظيف على �س��كل نقل �لآلت ومكان 

ومعد�ت �مل�ستثمر �إىل �لبلد �لأجنبي، حيث يعرف 
بال�س��تثمار �لأجنبي، �أم كان ب�سكل �أور�ق مالية 
يتم توظيفها يف �لأ�س��و�ق �ملالية �خلا�سة بالبلد 
�لأجنب��ي، وهذ� ما يع��رف بال�س��تثمار �لأجنبي 

غري �ملبا�رش )�ل�ستثمار �ملايل(.
�مل�س��تثمر  يلت��زم  �أن  لب��د  �ل�س��كلني  كال  ويف 
�لأجنب��ي بالقو�ن��ني و�لت�رشيع��ات �خلا�س��ة يف 
�لبل��د �لأجنب��ي، �إذ يف ح��ال ع��دم �لتز�م��ه به��ا 
�س��يعر�س ��س��تثمار�ته و�أمو�له للمخاطرة، وهذ� 
ما ل يقبله �ملنطق �لقت�سادي. كما �إن على �لبلد 
�ل��ذي يعاين من نق�س �لتمويل من ناحية يف ظل 
حاجة �لتنمية �لقت�س��ادية و�لجتماعية له من 
ناحي��ة �أخ��رى، ل ُب��د �أن يعمل �أي�س��ًا، على خلق 
من��اخ ��س��تثماري جاذب��ًا لال�س��تثمار �لأجنبي، 
حت��ى يت��م تلبي��ة حاج��ة �لتنمي��ة �لقت�س��ادية 
و�لجتماعية، عو�سًا عن نق�س �لتمويل �ملحلي، 
�ملحل��ي ل�س��تقبال  �ملن��اخ  تهيئ��ة  ع��دم  �ن  �إذ 
�ل�ستثمار �لأجنبي للنهو�س بالقت�ساد �ملحلي، 

�أمر� ل يقبله �ملنطق �لقت�سادي �أي�سا.
مناخ �ل�ستثمار يف �لعر�ق

ومب��ا �ن �لع��ر�ق ه��و �أح��د �لبل��د�ن �لت��ي تع��اين 
م��ن م�س��اكل �سيا�س��ية و�قت�س��ادية و�جتماعية 
وغريه��ا، فه��و يعاين من من��اخ ��س��تثماري غري 

جي��د، وميك��ن تو�س��يح ذل��ك م��ن خ��الل ث��الث 
م�ستويات باإيجاز وكما ياأتي:

- �مل�ستوى �ل�سيا�سي
�إذ نالح��ظ عل��ى م�س��توى �مل�س��هد �ل�سيا�س��ي يف 
�لعر�ق، غياب �مل�سالح �لعليا للبلد لدى �لأحز�ب 
�لت��ي ت��روم �لو�س��ول �إىل �س��دة �حلك��م، وتغليب 
�مل�س��الح �ل�سخ�س��ية عل��ى �مل�س��الح �لوطني��ة، 
و�س��يوع �لف�س��اد ب�س��كل كبري، بهدف خل��ق �لقوة 
�لقت�س��ادية ل�س��الح �حل��زب �ملرتبع على �س��دة 
�حلك��م، حت��ى ي�س��تطيع �حل��زب �إغ��ر�ء �جلماهري 
بالدع��م �ملايل �و �ل�س��لعي، ف�س��اًل عن م�س��اهمة 
�حل��زب �حلاك��م يف ت�س��خم �لبطال��ة �ملقنعة يف 
�جلهاز �حلكومي لك�سب �لولء �ل�سيا�سي و�سمان 
��س��تمر�رية �ل�سلطة �و �لو�س��ول �إليها مرة �أخرى، 
�ل�سيا�س��ية  �ملناكف��ات  ��س��تمر�ر  �ن  وبالتاأكي��د 
ينعك���س �س��د�ها عل��ى �لو�س��ع �لأمن��ي ويتج��ه 
نح��و �لأ�س��وء، وه��ذ� م��ا يزي��د م��ن �س��وء �ملناخ 

�ل�ستثماري.
- �مل�ستوى �لقت�سادي

وعلى �مل�س��توى �لقت�س��ادي نلحظ �ن �لقت�ساد 
�لعر�ق��ي يع��اين م��ن م�س��اكل هيكلي��ة تتمثل يف 
طغي��ان �لقط��اع �لنفط��ي عل��ى �لن��اجت �ملحل��ي 
�لإجمايل وكذ� �حلال بالن�س��بة لل�سادر�ت �لكلية 

و�لإي��ر�د�ت 
 ، مي��ة حلكو �
ع  لقط��ا فا
ي�س��هم  �لنفط��ي 
ت��رت�وح  بن�س��بة 
-40 ب��ني  م��ا 
�لن��اجت  م��ن   %50
�لإجم��ايل،  �ملحل��ي 
 %98-90 وبن�س��بة 
�لكلي��ة،  �ل�س��ادر�ت  م��ن 
م��ن   %95-85 وبن�س��بة 
�لإي��ر�د�ت �حلكومي��ة، فه��ذه 
�لن�س��ب تعك�س م�س��كلة مركبة 
فم��اد�م  �لقت�س��اد،  يعانيه��ا 
�مل�س��يطر  ه��و  �لنفط��ي  �لقط��اع 
على �لقت�س��اد، و�ن �مل�سيطر على 
�لقط��اع �لنفط��ي هو �لقط��اع �لعام، 
يع��اين  �خلا���س  �لقط��اع  لز�ل  �أي 
م��ن ح�س��ار �لدول��ة عل��ى �لرغ��م م��ن 
تبني �لد�س��تور �لعر�ق��ي يف �ملادة 112 
�لتحول نحو �قت�س��اد �ل�س��وق، فالقت�ساد 
�لعر�ق��ي يع��اين م��ن م�س��كلة ثنائي��ة، ميكن 
�لط��الع عليها يف مق��ال من�س��ور على موقع 
مركز �لفر�ت للتنمية و�لدر��س��ات �ل�سرت�تيجية 

بعنو�ن" ثنائية �لقت�ساد �لعر�ق".
 - �مل�ستوى �لجتماعي

نلح��ظ  �لجتماع��ي  �مل�س��توى  وبخ�س��و�س 
�نخفا�س م�س��توى �لتعليم و�ل�سحة، حيث غالب 
م��ا ترت�وح موؤ���رش�ت �لتنمي��ة �لب�رشية من حيث 
ترتيبه��ا على �مل�س��توى �لعاملي م��ا بني 120-
130 م��ن ب��ني 188 دولة ي�س��مها �لتقرير �لذي 
ت�س��دره �لأمم �ملتح��دة، ف�س��ال �نح��د�ر �ل�س��لوك 

�لجتماع��ي و�نخفا���س �لوع��ي �لف��ردي �لذ�تي 
و�مل�ستوى �لثقايف وزيادة �ملنازعات �لع�سائرية 
خ�سو�سا يف و�سط وجنوب �لعر�ق وغياب عالقة 
�ملو�طنة وثقافتها، وهذ� ما يخف�س من م�س��توى 
�لتنمي��ة، وبه��ذ� �ل�س��دد ي�س��ري �لتقري��ر �لوطن��ي 
للتنمية �لب�رشية 2014 يف �لعر�ق �سمن �س19 
"ل��و كانت عالق��ات �ملو�طنة وثقاف��ة �ملو�طنة 
�أك��رث ر�س��وخًا و�نت�س��ار�، لكان��ت نتائ��ج �لتنمية 
�أف�س��ل مبا ل يقا�س مقارنة مبا ح�س��ل، وما �أدى 
�إليه تز�ي��د �لتوتر �لجتماعي و�أحيانا �ل�سيا�س��ي 

و�لأمني".
�ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�رش يف �لعر�ق

وبن��اء� على ما تقدم نالحظ �ن تدفق �ل�س��تثمار 
�لأجنبي �ملبا�رش �إىل �لعر�ق �جته نحو �لنخفا�س 
من 7،752 مليون دولر عام 2015 �إىل 5،911 
ملي��ون دولر عام 2016، �أي �ن �لعر�ق خ�رش ما 
يقارب �ملليارين، بينما �سهد تطور� ملحوظًا على 
�مل�س��توى �لعربي و�لعامل��ي، فارتفعت �لتدفقات 
�إىل  �ل��و�ردة  �ملبا���رشة  �لأجنبي��ة  �ل�س��تثمارية 
�ل��دول �لعربي��ة �إىل 30،798 ملي��ون دولر عام 
دولر  ملي��ون   24،582 بلغ��ت  �إن  بع��د   2016
عام 2015، �ما على �مل�س��توى �لعاملي فقد متت 

�لإ�سارة �إليه �آنفًا.
كم��ا و�ن زي��ادة تدف��ق �ل�س��تثمار�ت �لأجنبي��ة 
�ل�س��ادرة م��ن �لع��ر�ق و�لتي بلغ��ت 304 مليون 
دولر يف عام 2016 بع��د �إن كانت 148 مليون 
دولر يف ع��ام 2015، يوؤكد ع��دم جاذبية مناخ 
�ل�س��تثمار �لعر�قي لال�ستثمار�ت �ملحلية، فكيف 
�حلال بالن�سبة لال�ستثمار�ت �لأجنبية؟ بالتاأكيد 
�نه��ا تهاجر قبل �ل�س��تثمار�ت �ملحلية، وهذ� ما 

�أثبتته �لقيم �أعاله.
- عدد �مل�ساريع �ل�س��تثمارية �لأجنبية �جلديدة 

�لو�ردة
بلغ عدد �مل�ساريع �ل�ستثمارية �لأجنبية �جلديدة 
�ل��و�ردة �إىل �لع��ر�ق320 م�رشوع��ًا خ��الل �ملدة 
2003-2016، م�س��كاًل م��ا ن�س��بته 2.62% من 
�إجمايل عدد �مل�س��اريع �ل�س��تثمارية �لو�ردة �إىل 
�ل��دول �لعربية، �لبالغ عددها 12،192 م�رشوعًا. 
ولو �أخذنا متو�س��ط ح�سة �لعر�ق من �إجمايل عدد 
�مل�س��اريع ه��ذه، من خالل تق�س��يم �إجم��ايل عدد 
�مل�س��اريع على عدد �ل��دول �لعربية �ل��و�رد �إليها 
�ل�س��تثمار �لأجنبي، �س��تكون �لنتيجة �إن لكل بلد 
عربي �أكرث من 580 م�رشوع، ومن بينها �لعر�ق، 
لكن ع��دد �مل�س��اريع �ل��و�ردة �إلي��ه )320( ُتثبت 
عدم ��س��تطاعته مناخه على جذب �ل�س��تثمار�ت 
�لأجنبي��ة ب�س��كل �سل�س��ل كما هو �حلال بالن�س��بة 

لبع�س �لدول �لعربية �لأخرى.
وعلى �لرغم من �نحر�ف متو�س��ط عدد �مل�س��اريع 
�ل�س��تثمارية �لأجنبية �ل��و�ردة �إىل �لعر�ق و�لتي 
بلغ��ت 320 م�رشوع��ًا و�لت��ي ينبغ��ي �أن تك��ون 
على �أق��ل تقدير 580 م�رشوعًا تنا�س��بًا مع حجم 
�لقت�س��اد �لعر�ق��ي، �إل �إنه��ا �س��اهمت يف خل��ق 
وظيف��ة،   50،819 يق��ارب  م��ا  بلغ��ت  وظائ��ف 
وم��ع ه��ذ� �لع��دد فهي ت�س��كل ما ن�س��بته %2.27 
م��ن �إجم��ايل ع��دد �لوظائ��ف �لت��ي بل��غ عددها 
�لعربي��ة  �ل��دول  1،819،428 بالن�س��بة جلمي��ع 
�لع��ر�ق  خ��الل نف���س �مل��دة 2016-2003. - 
و�ل�س��تثمار�ت �لبيني��ة مع �ل��دول �لعربية يحتل 
�لتكلف��ة  م��ن حي��ث  �ل�ساد�س��ة  �ملرتب��ة  �لع��ر�ق 
�لإجمالي��ة للم�رشوعات �لعربي��ة �لبينية، بعد كل 

من م�رش و�ل�س��عودية و�جلز�ئ��ر و�لأردن وليبيا، 
وبعب��ارة �أخ��رى �ن هذه �لدول ت�س��بق �لعر�ق من 
حيث حجم �ل�س��تثمار�ت �لعربية �ل��و�ردة �إليها، 
وت�س��كل ��س��تثمار�ت �لعربية �ل��و�ردة �إىل �لعر�ق 
ما ن�سبته 6.3% من جمموع �ل�ستثمار�ت �لبينية 
�لعربي��ة �لبالغة 324،129 ملي��ون دولر خالل 

�ملدة 2016-2003.
حي��ث  م��ن  �لبيني��ة  و�ل�س��تثمار�ت  �لع��ر�ق   -

�لقطاعات
وعلى �لرغم من عدم وجود مناخ ��س��تثماري جيد 
�إل �ن �ل�س��تثمار�ت �لعربي��ة �لبيني��ة �جتهت نحو 
قطاع��ات حم��دودة، وذل��ك جلدو�ها �لقت�س��ادية 
�لت��ي تدفع �مل�س��تثمر �إىل �ملخاطرة يف ر�أ�س��ماله، 
فقط��اع �لعق��ار�ت وقط��اع �لفحم و�لنف��ط و�لغاز 
�لطبيعي وقطاع �لفنادق و�ل�سياحة كانت من �هم 
�لقطاعات �لتي �جتهت �إليها �ل�ستثمار�ت �لعربية، 
حيث �سكلت هذه �لقطاعات مبفردها 83.19% من 
جمموع �ل�س��تثمار�ت �لعربية �ملوجهة لقطاعات 
�لقت�س��اد �لعر�ق��ي �لبالغ��ة، 20،583.2 ملي��ون 

دولر خالل �ملدة 2016-2003.
- �كرب �مل�ستثمرين �لأجانب يف �لعر�ق

�جلدي��دة  �لأجنبي��ة  �ل�س��تثمار�ت  �س��يادة  �إن 
�ل�س��ينية يف معظ��م �لبل��د�ن �لعربي��ة يف ع��ام 
2016، حي��ث بلغت قيمته��ا 29،474.4 مليون 
دولر، �أي �نها ت�سكل ما يقارب 32% من جمموع 
�ل�س��تثمار�ت �لأجنبية �لو�ردة �إىل معظم �لبلد�ن 
�لعربية، بينما ل ت�س��تثمر �ل�س��ني يف �لعر�ق ول 
دولر و�ح��د�ً لنف���س �لعام، يف حني �ل��ذي �متلك 
ح�س��ة �لأ�س��د من حي��ث �ل�س��تثمار�ت �لأجنبية 
يف �لقت�س��اد �لعر�ق��ي هي رو�س��يا حي��ث بلغت 
��س��تثمار�تها في��ه 3،466.7 ملي��ون دولر، �ي 
ت�س��كل ما ُيقارب 88% من جمموع �ل�ستثمار�ت 

�لأجنبية يف �لعر�ق.
وبع��د �ن �ت�س��ح �ن من��اخ �ل�س��تثمار يف �لعر�ق 
غري مالئم ل�س��تقبال �ل�س��تثمار�ت �لأجنبية، �إذ 
ت�س��بب يف �نخفا�س حجم �ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
ناحي��ة،  م��ن  �لعر�ق��ي  �لقت�س��اد  �إىل  �ل��و�ردة 
وه��روب ر�أ�س �مل��ال �ملحل��ي من ناحي��ة �أخرى 
لال�س��تثمار يف �خل��ارج، ه��ذ� ما يوؤث��ر بالجتاه 
�ل�س��لبي على �لكث��ري من �ملتغري�ت �لقت�س��ادية 
كالنمو �لقت�سادي و�لبطالة و�لتجارة �خلارجية 
و�لإير�د�ت �حلكومية و�سعر �ل�رشف و�لحتياطي 

�لأجنبي وغريها.
لذ� لبد من �لعمل على ما ياأتي:

1- ترمي��م �ملن��اخ �ل�س��تثماري يف �لع��ر�ق من 
حيث حتقي��ق �ل�س��تقر�ر �ل�سيا�س��ي و�لأمني �أول 

لأنه و�جهة �لدولة �ما �مل�ستثمرين �لأجانب.
2- و�لعم��ل عل��ى ف�س��ح �ملج��ال �أم��ام �لقط��اع 
�خلا�س للتخل�س من �لهيمنة �حلكومية و�لريعية 
�لنفطية على �لن�ساط �لقت�سادي حتى يتم حتقيق 
�لتن��وع �لقت�س��ادي.  3- �لهتم��ام بامل�س��توى 
�لجتماعي من خالل رفع �مل�س��توى �لرتكز على 
�إىل  �ل�س��حي و�لتعليم��ي، بالإ�س��افة  �مل�س��توى 
تر�سيخ ثقافة �ملو�طنة وتغليبها على �لنتماء�ت 
�لأخ��رى، من خ��الل �إقامة �لن��دو�ت و�ملوؤمتر�ت 
وغريها �أو من خالل �ملناهج �لتعليمية �و غريها. 
4- �لهتم��ام بالت�رشيعات �لقانونية �لتي جتعل 
�مل�س��تثمر ي�س��عر بالطمئن��ان على ��س��تثمار�ته، 
وذلك من خالل تفعيل �جلانب �لق�س��ائي و�رشعة 

��ستجابته للم�ستثمر حني يلجاأ �إليه.

 
قبل �لركود �لكبري �لذي ح�س��ل يف �لوليات �ملتحدة 
يف �أو�ئ��ل �لثالثيني��ات، كانت �لنظرية �لقت�س��ادية 
�ل�س��ائدة توؤم��ن بق��وى �ل�س��فاء �لذ�تية لل�س��وق )�آلية 
�ل�س��وق �و م��ا تعرف �لي��د �خلفي��ة لل�س��وق(، و�أن �أي 
�نحر�ف��ات حت��دث يف �لناجت �ملحل��ي �لجمايل عما 
ه��و خمطط ل��ه فاأنها ت�س��تمر لف��رت�ت ق�س��رية فقط. 
�ذ �إن �لروؤي��ة �لتحليلية كانت ت�س��مل فرت�ت ق�س��رية 
�لأم��د، وهكذ� ن��رى �أن �لنظرية �لقت�س��ادية ل تكن 
مبقدورها �إعطاء تف�سري�ت للبطالة يف �لأمد �لطويل. 
ومع �لث��ورة �لكينزية ب��د�أت �لهتمام��ات �لتحليلية 
تتج��ه نح��و حتليل �لف��رت�ت �لزمنية �لق�س��رية. ومن 
هنا ب��د�أت تظه��ر �أهمية �لطل��ب �لقت�س��ادي �لكلي، 

وعل��ى عك���س �لكال�س��يكية �حلديث��ة ف��اإن �لنظري��ة 
�لكينزي��ة تنطل��ق من فكرة �إمكانية ح�س��ول �لتو�زن 
يف ظ��ل وج��ود قدر م��ن �لبطال��ة، �أي دون م�س��توى 
�لعمال��ة �لكامل��ة، يف حني �أن �لت��وز�ن وفق �ملنظور 
�لكال�س��يكي ل يح��دث �ل يف حال��ة �لعمال��ة �لكاملة 
)�لت�س��غيل �و �ل�س��تخد�م �لكامل �و �ل�سامل(، �أي عدم 
وج��ود حال��ة �لبطالة �لجبارية، وبعب��ارة �أخرى �أن 
�لفك��رة من ذل��ك وفقًا للكينزيني �أن��ه قد توجد هناك 
مو�رد �قت�س��ادية �نتاجية معطلة وهي �ل�س��بب ور�ء 
حدوث �لبطال��ة �لق�رشية. كما يرى �لكينزيون �أن من 
�أ�سباب �لبطالة هو عدم تغري م�ستوى �لأجور �خلا�سة 
بالعمال، وكانت ت�سمى يف وقتهم بالأجور �للزجة �و 
ما يعرف بجمود �لجور ت�ساعديًا، كما �أن �لتقلبات 
�لقت�س��ادية تنتج ب�س��بب �لتوقعات �ملتفاوته حول 

�لعائد �حلدي لر�أ�س �ملال )�ير�د �خر وحدة م�ستثمرة 
يف �لن�س��اط �لقت�س��ادي(، ومبا �أن �ل�سيا�سة �لنقدية 
م��ن وجه��ة �لنظ��ر �لكينزية غ��ري ذ�ت تاأث��ري، فعليه 
يج��ب �أن يتم حتفي��ز �لطل��ب �لقت�س��ادي �لكلي من 
خ��الل �لنف��اق �حلكوم��ي و�ت�س��اع ن�س��اط �حلكومة 
�لقت�سادي عرب �لقيام بال�ستثمار�ت وتقدين �ملنح 
و�لعف��اء�ت �ل�رشيبي��ة وتخفي���س �أ�س��عار �لفائ��دة 
..�لخ، وعرب �آلية )م�س��اعف �ل�س��تثمار( �أو ما يعرف 
ب� )�ملعجل(، من �أجل �لقرت�ب من م�س��توى �لت�سغيل 

�لكامل.
 �لثورة �لنقدية �مل�سادة

منت�س��ف  يف  �لكينزي��ة  �لنظ��ر  وجه��ة  �أهت��زت   
�ل�س��بيعينات، ب�س��بب عجز �لنظرية عن تف�سري م�سكلة 
ح�س��ول �لك�س��اد و�لت�س��خم يف �آن و�حد �لتي تعرف 

ب��� )�لرك��ود �لت�س��خمي(، وه��ذ� م��ا �أدى �ىل �إحي��اء 
وجهة �لنظر �لكال�س��يكية �حلديثة، فق��د �أكد )مليتون 
فريدم��ان( وه��و �أح��د موؤ�س�س��ي �لنظري��ة �لنقدية �و 
�لنقودية، باأن تاأثري �ل�سيا�س��ة �لنقدية ب�س��كل خا�س 
�أقوى من تاأثري �ل�سيا�س��ة �ملالي��ة، و�أبرز �لقيمة �لتي 
يج��ب �أن تعط��ى للتوقعات يف جمال تطور �لأ�س��عار 
يف �مل�س��تقبل، وتع��ود �لفكرة �لأ�سا�س��ية يف تقلبات 
�لو�سع �لقت�سادي �ىل ما �أفرت�سه فريدمان، من �أن 
عدد �لعاملني ل يعرب ب�س��كل دقيق عن م�ستوى �ل�سعر 
�ل�سائد، �ي ل يعطي معلومات كاملة وميكن �عتباره 

منوذجًا خادعًا.
بينم��ا يعل��م �أرب��اب �لعم��ل �أ�س��عارهم ب�س��كل دقيق، 
�ذ وبن��اء�ً عل��ى ع��دم �لتكاف��وؤ يف �ملعلوم��ات ف��اإن 
�ل���رشكات تطلب عم��اًل �أكرث كلما �رتفعت �لأ�س��عار، 

�لعم��ال  �أم��ا  �نخف���س،  ق��د  �حلقيق��ي  �لأج��ر  لأن 
فيف���رشون �لأج��ور �لنقدية �ملرتفع��ة نتيجة �لزيادة 
يف �لطلب عل��ى �لعمل كزي��ادة يف �لأجور �حلقيقية، 
وي��زد�د بذلك عر�س �لعم��ل، �ل �نهم �رشع��ان ما �أن 
يالحظ��و� �أن ت�س��ور�تهم عن �لأ�س��عار كانت خاطئة 

حتى يعيدو� �لنظر يف �ر�آئهم.
 �لقت�ساد �لكال�سيكي �حلديث وعدم فعالية �ل�سيا�سة
 كم��ا ه��و �حل��ال عن��د فريدم��ان نفرت���س �أن هناك 
تو�زنًا يف �ل�س��وق بني �لعر�س و�لطلب و�أن �لعاملني 
يف �ملجال �لقت�س��ادي ل ميلكون �ل معلومات غري 
كاملة، كما نفرت�س �أن �لعاملني يف �ل�سوق ميتلكون 
توقعات منطقية �أي �أن توقعاتهم تكون �لأف�س��ل يف 
ظ��ل �ملعلوم��ات �ملح��دودة، وهك��ذ� تكت�س��ب �أخطاء 
�لتوقعات �أهمية حا�س��مة يف تف�س��ري تقلبات �لو�سع 

�لقت�س��ادي. ومعادلة �لنموذج �ملركزية هي عبارة 
عن د�لة �لعر�س �لقت�سادي �لكلي و�لتي تظهر فيها 
ردة فع��ل �ملخرجات)�لناجت(، مقا�س��ًا كانحر�ف عن 
�لن��اجت �ملتوقع، �ذ تقود ن�س��بة �لت�س��خم �لتي تكون 
�على م��ن �ملتوق��ع �ىل زيادة يف �لن��اجت �لفعلي عن 

�لناجت �ملتوقع.
كذل��ك ف��اأن �لتوقع��ات �ملنطقية تظه��ر �ن �لتغري�ت 
يف �لكتل��ة �لنقدي��ة وبالتايل يف تقلبات �ل�س��عار ل 
توؤثر ب�س��كل منتظم على تط��ور �لناجت، لأن �لتاأثري�ت 
�ملتوقع��ة �س��بق ودخل��ت يف ح�س��ابات �لعاملني يف 
�ل�س��وق، وهك��ذ� ن��رى �أن �ل�سيا�س��ة �لنقدي��ة ل متلك 
قوة �لتاأثري ب�س��كل فعال على تثبيت م�س��ار �لو�س��ع 
�لقت�س��ادي، وللتعب��ري عن ه��ذه �لعالق��ة �لتاأثريية 

�ملتبادلة ُو�سع م�سطلح عدم فعالية �ل�سيا�سة
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