
ه��وجن كوجن �� تب��دو الأ�س��واق املالية اليوم مزده��رة. فقد حقق 
متو�س��ط داو جون��ز ال�س��ناعي، وموؤ���ر S&P 500، وموؤ���ر 
نا�س��داك املركب م�س��تويات غري م�س��بوقة من الرتفاع موؤخرا، 
وكان اأداء الأ�سواق املالية يف القت�سادات النا�سئة اأي�سا قويا، 
م��ع بحث امل�ستثمرين عن ال�ستقرار و�س��ط حالة وا�سعة النطاق 
م��ن عدم اليقني. ولك��ن لأن ه��ذا الأداء ل يقوم عل��ى اأ�سا�سيات 
ال�س��وق فاإن��ه غري م�ستدام �� وبال��غ اخلطورة.يرى حممد عبد اهلل 
العري��ان اأن الدر���س املهدر م��ن الأزمة املالي��ة يف عام 2007 
يتلخ���س يف ك��ون من��اذج النم��و القت�سادية "تعتم��د باإفراط 
عل��ى ال�سيول��ة والرواف��ع املالي��ة )الإنف��اق بال�ستدان��ة( �� من 
املوؤ�س�س��ات املالية اخلا�سة، ثم م��ن البنوك املركزية". والواقع 
اأن اأح��د املحركات الرئي�سي��ة لأداء الأ�سواق املالية اليوم يتمثل 
يف توق��ع ا�ستم��رار �سيولة البن��وك املركزية. بع��د اأن ك�سف بنك 
الحتياطي الفي��درايل الأمريكي عن قراره ال�سهر املا�سي برتك 
اأ�سع��ار الفائ��دة ب��ا تغيري، �سج��ل متو�سط داو جون��ز ال�سناعي 
اأرقام��ا قيا�سي��ة للت��داولت خال الي��وم والإغ��اق؛ وكذا فعل 
موؤ���ر نا�سداك الذي حقق اأعلى م�ستوياته على الإطاق. والآن، 

تنتظر الأ�س��واق املالية الإ�سارات الواردة من اجتماع هذا العام 
للقائمني على البنوك املركزية الرئي�سية يف العالمَ يف جاك�سون 
ه��ول بولي��ة وايومنج.ولك��ن هناك عام��ل اآخر رمب��ا يزيد من 
زعزعة ا�ستقرار النظام اله�س بالفعل والذي يقوم على ال�ستدانة 
وال�سيول��ة: العم��ات الرقمية. وعلى هذه اجلبه��ة، كانت �سيطرة 
�سن��اع ال�سيا�س��ات والهيئ��ات التنظيمية اأق��ل كثريا.ُوِلد مفهوم 
العم��ات امل�سفرة اخلا�سة من عدم الثق��ة يف الأموال الر�سمية. 
ف �ساتو�سي ناكاموت��و �� اخلالق الغام�س  �سمَ يف ع��ام 2008. ومَ
لعمل��ة البتكوين �� اأول عملة رقمية لمركزية باأنها "ن�سخة نقية 
م��ن النظري اإىل النظري م��ن النقود الإلكرتوني��ة"، والتي "ت�سمح 
باإر�س��ال املدفوعات ع��ر الإنرتنت مبا�رة من ط��رف اإىل اآخر 
م��ن دون املرور ع��ر موؤ�س�س��ة مالية".ويف ع��ام 2016 ميزت 
ورقة عمل �سادرة عن �سندوق النقد الدويل بني العملة الرقمية 
)عط��اء قانوين ميكن حتويله رقميا( والعملة الفرتا�سية )عطاء 
غري قانوين(. فالبتكوين عملة م�سفرة، اأو �سكل من اأ�سكال العملة 
الفرتا�سي��ة التي ت�ستخدم الت�سفري ودفاتر موزعة )بلوك ت�سني( 
لاإبق��اء على املعامات علنية وجمهل��ة ال�سم.يف كل الأحوال، 
احلقيقة هي اأنه بعد مرور ت�سع �سنوات منذ قدم ناكاموتو عملة 
البتكوي��ن، يو�سك مفه��وم املال الإلك��رتوين اخلا�س على تغيري 

م�سه��د الأ�سواق املالي��ة. ففي �سهرنا هذا، بلغ��ت قيمة البتكوين 
4.483 دولرا، وبل��غ �سق��ف ال�س��وق نح��و 74.5 ملي��ار دولر، 
اأك��ر مم��ا كان عليه يف بداية ع��ام 2017 بنح��و خم�س مرات. 
و�س��واء كانت هذه فقاعة م��ن املحتم اأن تنه��ار، اأو عامة على 
حت��ول اأك��ر جذري��ة يف مفهوم امل��ال، ف��اإن العواق��ب بالن�سبة 
للعم��ل امل���ريف املركزي وال�ستق��رار املايل �ستك��ون عميقة. 
يف م�سته��ل الأمر كان القائمون على البنوك املركزية والهيئات 
التنظيمي��ة داعمني لاإبداع املتمثل يف البتكوين والبلوك ت�سني 
الت��ي يقوم عليها. وم��ن ال�سعب اأن نزعم اأن��ه ل ينبغي ال�سماح 
للنا���س با�ستخ��دام اأ�سل ج��رى اإن�س��اوؤه ب�سكل خا���س لت�سوية 
املعام��ات م��ن دون تدخ��ل الدولة. بي��د اأن ال�سلط��ات الوطنية 
كانت حذرة من ال�ستخدامات غري القانونية املحتملة ملثل هذه 
الأ�سول، والتي انعك�ست يف �سوق الإنرتنت املظلمة التي مكنتها 
عمل��ة البتكوي��ن والت��ي اأطلق عليها ا�س��م طريق احلري��ر، والتي 
كان��ت تعمل كمقا�س��ة للمخدرات غري امل�روع��ة واأمور اأخرى. 
وق��د اأغلقت �سوق طريق احلرير يف عام 2013، ولكن املزيد من 
ه��ذه الأ�سواق ظهرت موؤخ��را. وعندما ف�سل��ت بور�سة البتكوين 
يف ع��ام 2014، بداأت بع���س البنوك املركزية، مثل بنك ال�سعب 
ال�سين��ي، تثبيط ا�ستخ��دام البتكوين. وبحل��ول نوفمر/ت�رين 

الث��اين 2015، اأطلق��ت جلن��ة   املدفوع��ات والبني��ة الأ�سا�سي��ة 
لل�س��وق التابعة لبنك الت�سويات الدولية، والتي تتاألف من ع�رة 
بن��وك مركزية رئي�سية، درا�سة متعمقة للعمات الرقمية. بيد اأن 
خط��ر العمات امل�سفرة ميتد اإىل ما هو اأبعد من ت�سهيل الأن�سطة 
غ��ري امل�روع��ة. فمثله��ا كمث��ل العم��ات التقليدي��ة، ل ت�ستمل 
العم��ات امل�سفرة عل��ى قيمة جوهرية حقيقي��ة. ولكنها، خافا 
للمال الر�سمي، ل ت�ستمل على م�سوؤولية مقابلة، وهذا يعني عدم 
وج��ود موؤ�س�سة مث��ل بنك مركزي له م�سلح��ة ثابتة يف احلفاظ 
على قيمتها. وبدل من ذلك، تعمل العمات امل�سفرة ا�ستنادا اإىل 
ا�ستع��داد امل�سارك��ني يف املعامات للتعامل معه��ا باعتبارها 
يِّم��ة. وم��ع اعتماد قيم��ة العر�س على اجت��ذاب املزيد واملزيد  قمَ
م��ن امل�ستخدم��ني، تكت�سب العم��ات امل�سفرة هيئ��ة اأ�سبه بهرم 
بونزي الحتيايل. مع تو�سع نط��اق ا�ستخدام العمات امل�سفرة، 
تتزاي��د اأي�س��ا العواقب املحتمل��ة املرتتبة عل��ى انهيارها. تبلغ 
القيم��ة ال�سوقي��ة ل�س��وق العم��ات امل�سف��رة ما يقرب م��ن ُع�ر 
قيم��ة املخ��زون امل��ادي م��ن الذهب الر�سم��ي، مع الق��درة على 
التعام��ل مع عمليات دفع اأكر كثريا، نظ��را لنخفا�س تكاليف 
املعام��ات. وه��ذا يعن��ي اأن العم��ات امل�سفرة موؤث��رة جهازيا 

بالفعل من حيث حجمها.

 هن��اك روؤي��ة اقت�سادية تتمحور ح��ول ال�سياحة 
يف الع��راق، لتوؤكد اأن هذا البلد باإمكانه اأن يعي�س 
ب��رتف ع��ال م��ن ال�سياح��ة فق��ط، فهن��اك تراث 
ان�س��اين ح�ساري يف كل بقعة من بقاع هذا البلد 
يف جنوب��ه وو�سط��ه و�سماله، يف م��دن الب�رة، 
والنا�ري��ة وباب��ل وبغ��داد و�سام��راء ونينوى، 
هذا على �سعيد الرتاث، واذا حتدثنا عن ال�سياحة 
الديني��ة وكرة املراق��د املقد�س��ة يف معظم مدن 
الع��راق، فاإن ه��ذا النوع م��ن ال�سياح��ة ميكن اأن 
ي�س��كل رافدا اقت�سادي��ا ل ين�سب.  ومن املهم اأن 

نذك��ر يف البداية اأننا ازاء مو�س��وع خطري، لكننا 
مع خطورته وتفرده، ندير له ظهورنا، ول نعطيه 
اأي��ة اأهمي��ة تذك��ر، اإل م��ا يع��ادل ذر الرم��اد يف 
العيون، اإن الرتاث ال�سعبي ثروة كبرية من الآداب 
والقي��م والع��ادات والتقاليد واملع��ارف ال�سعبية 
والثقافة املادية والفنون الت�سكيلية واملو�سيقية 
، وه��و علم يدر�س الآن يف الكث��ري من اجلامعات 
واملعاه��د الأجنبي��ة والعربية لذا ف��اإن الهتمام 
ب��ه من الأولويات امللحة، وهذا تعريف اآخر حول 
ال��رتاث هو م��ا ينتقل من ع��ادات وتقاليد وعلوم 
واآداب وفن��ون ونحوها من جي��ل اإىل جيل، ميثل 
الرتاث الإن�ساين والرتاث الأدبي والرتاث ال�سعبي، 

وه��و ي�سم��ل كل الفن��ون واملاأث��ورات ال�سعبي��ة 
م��ن �سع��ر وغن��اء ومو�سيق��ى ومعتق��دات �ّسعبية 
وق�س���س وحكاي��ات واأمث��ال جتري عل��ى األ�سنة 
العام��ة من النا�س، وعادات ال��زواج واملنا�سبات 
املختلف��ة وم��ا تت�سمن��ه م��ن ط��رق موروثة يف 
الأداء والأ�س��كال وم��ن األ��وان الرق���س والألعاب 
وامله��ارات.  وطامل��ا اأنن��ا يف م�سم��ار ال��رتاث 
واجوائ��ه، اأق���س عليك��م وار�سم لكم هن��ا باأمانة 
بع�س م�ساهداتي لرتاث مدينة يف دولة جماورة 
لن��ا، الفارق الوحيد بيننا اأنهم يحرتمون تراثهم، 
اأما نحن فا نحرتم تراثنا ول تعباأ به، ول يهمنا 
م��ن بعيد او قريب، وه��ذا اأمر عجيب، قد ل يحدث 
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فكان��ت رائحة التاريخ حتي��ط بنا من كل جانب، 
اأعادتن��ا قرونا اىل ال��وراء، وع�سنا ذلك الغمو�س 
ال�سع��وري الغري��ب ال��ذي يجت��اح الن�س��ان وهو 
يتج��ول م�سدوها يف متاه��ات التاريخ ورموزه، 
خرجنا م��ن متحف اآية �سوفي��ا ودخلنا )الق�ر 
الكب��ري(، فح���ر تاري��خ ال�سلط��ة العثمانية بكل 
ثقل��ه وح�س��وره واأ�ساط��ري ال�سلط��ة واأعاجيبها، 
و�س��ور  احلاكم��ة  العائ��ات  قاع��ات  كان��ت 
ال�ساطني وابناوؤهم تلمع وكاأنها م�سنوعة الآن، 
وكان��ت غرفهم وجمال�سه��م وعرو�سهم و�سيوفهم 
ودروعه��م وطرابي�سهم حا�رة وجت�س��د ال�سلطة 
بقوة، واخريا رائحة التاريخ التي تبثها القاعات 
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يدنو منها الِقدمَم.
 الهتم��ام بال��رتاث 

الثقايف
جوق��ات  كان��ت   
م��ن  وخا�س��ة  ال�سي��اح 
كال�سي��ل  تتقاط��ر  اورب��ا 
الأثري��ة  الماك��ن  عل��ى 
اح��د  يف  ا�سطنب��ول،  يف 
ال�س��وارع العام��ة لحظت اأنا�س 
ح��ول  وي�ستدي��رون  يتجمه��رون 
�ساق �سجرة ب�سمك 70 �سم وارتفاع 
مرتي��ن وحماطة بحواجز من املعدن 
امل�سبك وتبدو عليها القدا�سة، وعجبت 
من حالنا نح��ن يف العراق، منتلك تراث 
الك��ون ول نعباأ به، فكنا بني مرفق تراثي 
واآخر، وب��ني خطوة واأخ��رى، ناحظ اهتما 
حكومي��ا و�سعبي��ا كب��ريا يف ال��رتاث به��ذه 
املدينة، علما اأن العال حدد يوما خا�سا للرتاث 
تعبريا ع��ن مكانته الكب��رية يف تاريخ الب�رية.  
 WORLD :يوم الرتاث العامل��ي )بالإجنليزية
HERITAGE DAY( ه��و ي��وم حتتفل به 
العدي��د من دول الع��ال يف يوم من اأي��ام اأبريل/ 
ني�س��ان وهو ي��وم حدده املجل�س ال��دويل للمباين 
واملواقع الأثرية ال� )ICOMOS( لاحتفاء به 
كل ع��ام ويتم برعاية منظم��ة اليون�سكو ومنظمة 
ال��رتاث العاملي م��ن اأجل الي��وم العاملي حلماية 
ال��رتاث الإن�س��اين، ح�س��ب التفاقي��ة الت��ي اأقرها 
املوؤمت��ر الع��ام ملنظم��ة الأمم املتح��دة للرتبي��ة 
والعل��م والثقافة يف باري���س يف عام 1972. يف 
الي��وم العاملي لل��رتاث، يحتف��ي الع��ال بالرتاث 
الثق��ايف ال��ذي ي�سمل الآثار والأعم��ال املعمارية 
واملجمع��ات العمراني��ة واملواق��ع احل�رية ذات 
لي�سم��ل  طبيع��ي  وت��راث  ال�ستثنائي��ة،  القيم��ة 
املواقع الطبيعية ذات القيمة العاملية.  يف العراق 
يوجد ت��راث اأهم احل�س��ارات يف التاريخ، واأولها 
يف احل�س��ور التاريخ��ي ويف التاأثري، وتنت�ر يف 
عم��وم م�ساحة الع��راق ومدنه نزول م��ن ال�سمال 
نين��وى مرورا ب�سام��راء، واملدائ��ن، ورموز بغداد 

الرتاثي��ة لندخ��ل يف باب��ل واآثاره��ا التاريخي��ة 
الهائل��ة، ا�س��د باب��ل وم�سل��ة حموراب��ي وق��اع 
البابلي��ني و�ساح��ات ال�سباق��ات واملب��ارزات، ثم 
النا�رية واور والزق��ورة واأهوار العراق الهائلة، 
وقب��ل ذلك تل��ك الماك��ن الأثرية الت��ي حتفل يف 
مدينة كرباء، ف�س��ا عن املراقد املقد�سة لاأئمة 
الطه��ار )ع(، كل هذه املع��ال الرتاثية الكبرية ل 
جتد م��ا ت�ستحق��ه من اهتم��ام م��دين او حكومي، 
وهذا الهمال يعود علينا بخ�سائر كبرية جدا على 
امل�ستوى املادي واملعنوي اي�سا، كوننا ل تعرف 
قيم��ة هذه اجلواهر الرتاثية ول نعطها جزء ب�سيط 

مما ت�ستحقه من الهتمام.
 موارد اقت�سادية جديدة

 كذل��ك نح��ن نفرط مب�س��در اقت�س��ادي مهم جدا، 
ميك��ن اأن يتح��ول اىل م��ورد م��ايل ل يق��ل اأهمية 
عما يحققه النفط لنا، ونعني به ال�سياحة الدينية، 
ولك��ن يحتاج المر اىل ا�ستثم��ار وتنّبه وتخطيط، 
ان الع��راق يغ���س باملراق��د الديني��ة، وين��در ان 
تذه��ب اىل مدين��ة عراقي��ة اإل وجت��د فيه��ا مرقدا 
او اأك��ر، وه��ذا يعن��ي ا�ستقطاب اأع��داد كبرية من 
ال�سائحني والزوار، بقليل من الهتمام والتخطيط 
ميك��ن اأن ت�سب��ح ال�سياح��ة الديني��ة م��ورادا هما 
وجدي��دا للعراق، ولكن يحتاج الم��ر اىل درا�سات 
وتخطيط خل��راء يف هذا املجال مع دقة وحر�س 
يف التنفي��ذ.  ان الحتف��ال باليوم العاملي للرتاث 
يدعون��ا كعراقي��ني، امل�سوؤول��ني اول، واملثقف��ني 
واملعني��ني بال��رتاث، وعموم املواطن��ني اأن نبذل 
م��ا يكفي من الهتمام بهذه الأماكن، فهي ف�سا 
عن امكانية ان ت�سكل لنا م�سدرا ماليا اقت�ساديا 
هائا، فاإنها ت�سهم ب�سورة فعالة يف ت�ريع بناء 
الدول��ة واركانه��ا وت�ساعف من ق��وة موؤ�س�ساتها 
وتزي��د من وحدة وحلمة �سعبه��ا ومكوناته كافة، 
كم��ا اأن احرتامن��ا لرتاثنا يزيد من اح��رتام الأمم 
وال�سع��وب وال��دول الأخ��رى لن��ا، وه��ذا ي�ستدعي 
اهتمام��ا �سعب��ا مب��ا منتل��ك م��ن رم��وز ديني��ة 
وايقون��ات تراثية، واأ�س��كال متنوعة يف الت�سميم 
والعمارة، لأننا ب�ريح العبارة بلد يع�س برائحة 
التاريخ، ولكننا ل نعباأ بهذا اجلانب، مع اأنه ميكن 
اأن ي��دّر علينا ما يعادل الأموال التي يدرها علينا 
النف��ط، او الزراع��ة عندم��ا كانت مزده��رة.  وثمة 
بع���س اخلطوات التي ميكن اأن جتعل من ال�سياحة 
للع��راق،  ا�سافي��ا  اقت�سادي��ا  م��وردا  الديني��ة 
بال�ساف��ة اىل املواق��ع الأثري��ة الت��ي تنت�ر يف 
مناط��ق كثرية م��ن البلد، م��ن هذه اخلط��وات، اأن 
نب��داأ ونعني اجلهات املخت�س��ة بدرا�سة اخلطوات 
العملية لت�سجيع ال�سياحة الدينية والآثارية اي�سا، 
اأهمي��ة ال�ستثم��ار يف هذه املناط��ق عر التفاق 
مع ���ركات ذات خرة يف هذا املج��ال، ال�روع 
بان�ساء موافق ومن�ساآت ل�ستقبال ال�سيوف وهذا 
يتلخ�س يف بناء فنادق فخمة و�ساحات و�سوارع 
ومناط��ق  ومطاع��م  وا�س��واق  منتظم��ة  وط��رق 
ترفيهي��ة ف�سا عن �سبكة موا�س��ات حديثة، مع 
احلر���س عل��ى التنظي��م وتوف��ري كل م��ا يحتاجه 
ال�سائ��ح، بالنتيج��ة �سوف تك��ون هن��اك ايرادات 
كب��رية ت�ساع��ف ام��وال اخلزين��ة م��ن ال�سياح��ة 
الديني��ة وزيارة املواقع الرية، لذا ندعو احلكومة 
واجله��ات املعني��ة اىل ت�سكي��ل جلن��ة او جمموعة 
جل��ان خمت�س��ة لدرا�س��ة ه��ذا املو�س��وع ب�سورة 
ج��ادة من الناحية القت�سادية اول وهو اأمر لي�س 

بال�سعب اذا توافرت الرادة والتخطيط واخلرة.

 
ل��كل  اإن حتقي��ق ال�ستق��رار القت�س��ادي، ه��و ه��دف   
الع��ال املتق��دم والنام��ي  التنمي��ة يف دول  �سيا�س��ات 
عل��ى ح��د �س��واء، اذ ي�ستل��زم التكام��ل ب��ني الإج��راءات 
املتخ��ذة با�ستخ��دام الأدوات املتنوعة ل��كل ال�سيا�سات 
القت�سادية. واإن هذا التكامل ي�سكل فيما بينها منظومة 
تتنا�سق اأجزاوؤها وتتفاع��ل اأركانها، حيث توؤثر كل اأداة 
وتتاأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من 
اأجل حتقيق الغاية التي ي�سعى املجتمع دائمًا اإليها وهى 
ال�ستق��رار القت�سادي. وبالتايل فان ه��ذا ال�ستقرار ل 
يتحق��ق من تلقاء نف�س��ه، وامنا من خ��ال جمموعة من 
ال�سيا�سات والآلي��ات التي تعرف ب� )�سيا�سات ال�ستقرار 
القت�س��ادي(، وه��ي الدوات والو�سائ��ل املنا�سبة التي 

ميك��ن من خالها حتقي��ق حالة الت��وازن يف القت�ساد، 
ودائم��ًا م��ا ت�سع��ى ال��دول اىل جتنب تبع��ات الركود يف 
بداي��ة اأزم��ة الديون من خال زي��ادة النفاق احلكومي، 
وكان اإ�س��دار املزي��د م��ن النقود ه��و الطريق��ة الوحيدة 
لتموي��ل ذلك النف��اق، ولقد ق��اد اإ�سدار النق��ود لتمويل 
النف��اق احلكومي اىل ف��رتات من الت�سخ��م اجلامح يف 
العدي��د من الدول، منها الع��راق على �سبيل املثال خال 
فرتة الت�سعيني��ات من القرن املا�سي. وتبعًا لذلك ولدت 
�سيا�س��ات مكافحة الت�سخم �سائقة اقت�سادية وخ�رت 
التاأيي��د ال�سيا�س��ي كنتيج��ة لتخفي�س مع��دلت الجور، 
وزاد افتق��اد الجماع ح��ول اأ�سباب الت�سخ��م من تعقيد 
امل�ساأل��ة، فبع�سهم ي��رى اأنه يعود للجم��ود، حيث توقع 
اجلمي��ع ارتف��اع الت�سخ��م م�ستقبًا مما دف��ع املنتجني 
لرف��ع ال�سعار ب�سبب التوقع بارتفاع تكاليف املدخات 

يف امل�ستقبل. تكت�سب م�سكلة الت�سخم زخمًا متناميًا من 
تلقاء نف�سها، واأدى نق�س املعلومات العملية حول عمق 
ه��ذه امل�سكلة اىل اتب��اع �سيا�ست��ني خمتلفتني ملكافحة 
 ORTHODOX( الت�سخم. يقلل النموذج التقليدي
MODEL(، م��ن انخ��راط احلكوم��ة يف القت�س��اد، 
وتبع��ًا لذل��ك ف��اأن و�سف��ة مكافح��ة الت�سخ��م تك��ون 
بخف���س النفاق احلكوم��ي واإ�ساح النظ��ام ال�ريبي 
لزي��ادة اللت��زام وحتقي��ق العوائد واحلد م��ن خلق نقود 
جدي��دة، بالأ�ساف��ة اىل ذلك، ينادي النم��وذج التقليدي 
بتجميد الجور وال�سعار، اأما يف النموذج غري التقليدي 
)HETERODOX MODEL(، فاأن��ه ل ميك��ن 
ف�س��ل التوقع��ات الت�سخمي��ة ع��ن عملي��ة �سن��ع القرار 
القت�س��ادي حي��ث �ست�ستم��ر ال�سع��ار بالرتف��اع حتى 
يف ح��ال جل��م كل من النف��اق احلكومي واإ�س��دار نقود 

جدي��دة. طبق��ت الرازي��ل ب��ني عام��ي 1986و1992، 
خم���س خط��ط منف�سل��ة غري تقليدي��ة لا�ستق��رار بهدف 
الق�س��اء على الت�سخم ول تفلح اأي واح��دة منها. ب�سكل 
م�ساب��ه، جنح��ت اخلط��ط غ��ري التقليدي��ة يف الرجنتني 
والب��ريو ع��ام 1985 تقريب��ًا ملدة �سن��ة ولكنها اأخفقت 
بع��د، حي��ث ع��اد الت�سخم بن�س��ب اأعلى مما ه��و متوقع، 
وم��ع ذل��ك �سيط��رت الرازي��ل واملك�سيك عل��ى الت�سخم 
با�ستخدام الو�سائل غري التقليدية يف نهاية املطاف. لقد 
�سببت م�سكلة عدم التوافق بني تثبيت الت�سخم و�سيا�سة 
اأ�سعار ال�رف اإزعاجًا للعديد من الدول، ومتثل املك�سيك 
اإمنوذج��ًا وا�سحًا لهذه امل�سكل��ة والتي برزت من حقيقة 
مفادها ا�ستخدام �سعر ال�رف ك�ساح فعال يف حماربة 
الت�سخ��م، اذ ثبت��ت عملته��ا املحلي��ة بن�سب��ة بي��زو لكل 
دولر يف منت�س��ف الثمانين��ات كجزء م��ن �سرتاتيجتها 

ملكافح��ة الت�سخم. و�سلك��ت الرجنت��ني والرازيل ذات 
الطري��ق وفق خطط ال�ستق��رار يف 1991و1994، على 
الت��وايل. اذ اُج��ر املنتجون املحليون الذي��ن يتناف�سون 
م��ع ال�سل��ع المريكي��ة على جتن��ب رفع ال�سع��ار بهدف 
�سمان قدرتهم التناف�سية. اأكر من ذلك، ل ترتفع اأ�سعار 
ال�ست��ريادات م��ن ال�سل��ع الراأ�سمالية المريكي��ة املن�ساأ 
والت��ي كانت �رورية لل�سناع��ة املك�سيكية، مما �ساعد 
على بقاء ال�سعار املحلية منخف�سة فيما يتعلق بال�سلع 
النهائي��ة، حيث اأ�سب��ح البيزو مقومًا باأعل��ى من قيمته 
لف��رتة م��ن الزم��ن، اذ كان الت�سخ��م يف املك�سي��ك اأعلى 
بقلي��ل من��ه يف الوليات املتح��دة، ويف نهاية املطاف، 
اأدى ذل��ك اىل عدم توازن جت��اري واىل انهيار البيزو يف 
1994، وتبع��ه رك��ود عمي��ق يف 1995، لق��د �سمحت 
املك�سي��ك من��ذ 1994 بتع��ومي البي��زو مقاب��ل ال��دولر 

وتوقف��ت حماول��ة ا�ستخ��دام �سع��ر ال���رف باعتب��اره 
مرتك��زاً يف مواجهة الت�سخم اجل��اري. وعلى الرغم مما 
تق��دم اإل اأنه لي�س هن��اك اتفاق عام ب��ني القت�ساديني 
وغريه��م على نوع ال�ستقرار املطل��وب، حيث من يدافع 
عن �سيا�سات حتقي��ق العمالة لاقت�ساد ل يتفق مع من 
يرغب يف ال�سيا�س��ات التي تركز على ا�ستقرار م�ستويات 
الأ�سع��ار، وعندم��ا ياأخذ عدم ال�ستقرار �س��كل الت�سخم) 
الرتف��اع يف امل�ست��وي الع��ام لاأ�سع��ار( اأو النكما�س، 
ف��اإن هذا يت�سبب يف نق���س الكفاءة، وعدم العدالة، حيث 
اإن الت�سخم اأو النكما�س يعمل على �سوء توزيع الدخول 
بني املقر�سني واملقرت�س��ني واأ�سحاب الدخول الثابتة 
) العامل��ني باأج��ور معين��ة ثابت��ة( واأ�سح��اب الدخ��ول 
غري الثابتة م��ن التجار واأ�سح��اب الأرا�سي والعقارات 

وغريهم.
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اندرو شنغ

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

السعر بالمثقال الواحد
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دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821
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