
  
 م��ن اجلل��ّي اأن نع��رف اإن االقت�ص��اد بطبيعته ه��و ذو اجتاهات 
اجتماعية اأكرث مما هو ذو اجتاهات اخالقية، ومن هنا نفهم اأنه 
ق��د وال يتنا�صب م��ع توجه اجلميع يف ا�صباع��ه للرغبات الفردية 
م��ن ال�صلع واخلدمات، مبعنى اأخر فاأن االقت�صاد ينتج يف اطاره 
كل �صيء ممكن انتاجه، اال ما ميكن اأن ُيعد غري قانوين، الذي يعد 
جرمي��ة اقت�صادية يحا�ص��ب عليها القانون كالته��رب ال�رضيبي 
والغ���ش ال�صناع��ي والتج��اري وال�رضق��ات وجت��ارة االع�ص��اء 
الب�رضي��ة وغ�صي��ل االم��وال ...الخ. واملغزى من ذل��ك هو ملا لذلك 
م��ن �رضر اقت�صادي واجتماع��ي. اذن كيف يكون االقت�صاد علم 
اجتماع��ي ولي���ش اخالقي بينما هو يّج��رم ويحا�صب كل هوؤالء؟ 
االجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ص��وؤال، تكم��ن يف اأن االقت�ص��اد ه��و ن�صبي 
التعام��ل مع هذه احلاالت مبا يخ��دم م�صلحة االقوى يف حتقيق 
غايات��ه. فعلى �صبيل املثال على الرغم م��ن اأن جتارة املخدرات 
تعد من اجلرائم االقت�صادية واالجتماعية، اال اأن ممار�صة القمار 
وجت��ارة الكح��ول واملراهن��ات وامل�صارب��ات والدع��ارة ال تع��د 
جرمي��ة اقت�صادي��ة!!. اذن ما ه��ذا التناق���ش فيما يع��د قانونيًا 
وفيم��ا يعد غري ذلك، بب�صاطة يكم��ن التباين والتناق�ش يف هذه 

امل�صاأل��ة يف ق��وة ال�صغط ال�صعب��ي الذي يدفع نح��و جترمي هكذا 
افعال عن �صواه��ا، فاالقت�صاد ي�صتجيب حلاجة االفراد من جهة 
ول�صغوطاتهم من جهة اخرى يف تقدمي االف�صل عرب الراأي العام 
واملطالبات ال�صيا�صية واالعالمية، وبالتايل ا�صتثنى الدين كقوة 
منظم��ة حت��رم املمار�ص��ات غ��ري ال�رضعي��ة كالكح��ول والدعارة 
والقم��ار وم��ا �صاب��ه. ان حج��ة االقت�ص��اد يف عدم جت��رمي هكذا 
ن�صاطات يعود اىل ات�صاع حجم هذا الن�صاط والرغبة ال�صعبية يف 
ممار�صته��ا ف�صاًل عن اال�صتفادة منها من خالل فر�ش ال�رضائب 
وبالت��ايل زي��ادة االي��رادات ال�رضيبي��ة. و�صعي القائم��ون على 
االقت�صاد يف تنحي��ة الدين عن اأن يكون مقوم مل�صار االقت�صاد، 
ه��و ب�صبب قدا�صت��ه والتزان االفراد به، كون��ه احكام �صادرة من 
اهلل لالأن�صان من اأجل �صموه ورفعته، وبالتايل فاأن التزام االفراد 
بالدي��ن �صيك��ون اأمر حتمي الميكن لالقت�ص��اد اأن يقف اأمامه اأو 
اأن مينع تعاليمه او يغريها كيفما يريد، ومن هنا بداأت امل�صاعي 
بف�صل الدين عن االقت�صاد كبداية ومن ثم عن ال�صيا�صة كنهاية. 
وبالت��ايل اأ�صب��ح الطريق معب��داً اأمام االقت�ص��اد يف اأن ينتج ما 
ي�ص��اء. ويبق��ى ال�صوؤال؟ ه��و ملاذا يح��رم الدين امل��ال او الك�صب 
احل��رام غ��ري امل���رضوع، كامل�صاربة والكح��ول والرب��ا والرتبح 
م��ن القم��ار واملراهن��ات؟ مادامت تدر دخ��اًل وارباح��ًا وت�صكل 

جت��ارة رائجة وموط��ن عمل للكث��ري؟  واالجابة عل��ى هكذا نوع 
م��ن الت�ص��اوؤالت، يقب��ع يف اأن الدين ينظ��ر الأبعد مم��ا ينظر اليه 
االقت�صاد، يف كون��ه يطغى عليه اجلانب الربحي او املادي اأكرث 
من االن�ص��اين واالجتماعي، فاالقت�صاد يعم��ل وفق فكرة الغاية 
تربر الو�صيلة، يف حني الدين ال يعمل مبوجب هذه الطريقة وامنا 
ينظ��ر اىل املفا�ص��د واملخاطر الت��ي ت�صيب الف��رد واملجتمع من 
ممار�ص��ة اأي ن�ص��اط قبل اأن ينظر اىل كم �صيوف��ر هذا الن�صاط من 
م��ال او رب��ح. ووجهة نظر الدي��ن يف ذلك يف اأن هك��ذا ن�صاطات 
�صتعم��ل اىل ا�صاع��ة ظاه��رة التك�ص��ب واحل�صول عل��ى اموال من 
م�ص��ادر غ��ري موثوقة وغ��ري �رضعية وغ��ري انتاجي��ة، وبالتايل 
ا�صاعة التك�صب والربح ال�رضيع الذي يكون على ح�صاب الغري جراء 
ا�صتغالله��م كالرب��ا واملراهن��ة. ف�صاًل عن ذلك ه��ذه املمار�صات 
وكما اأثبت��ت التجارب وامل�صاهدات، اأنها ه��ي ال�صبب يف انت�صار 
حاالت الف�صاد االداري وامل��ايل واالجتماعي واجلرمية املنظمة 
وال�رضق��ة والقت��ل واالنتحار. ب��ل وت�صجع االخري��ن اىل الولولج 
فيها ب�صب��ب االرباح ال�رضيعة التي ميكن احل�صول عليها مقارنة 
مب��ن يك��د ويعمل وباأجور قد تك��ون متدنية.اي ظه��ور ما يعرف 
باملجتم��ع الطفيل��ي ال��ذي يقوم عل��ى اقتنا�ش الفر���ش ال�صهلة 
وغ��ري امل�رضوع��ة يف الرتبح والتي التق��دم اي �صلع وخدمات يف 

املقاب��ل للمجتم��ع لال�صتف��ادة منه��ا، واذا ما ح�ص��ل ونتج �صلع 
وخدم��ات ع��ن هك��ذا ن�صاط��ات فهي يف الع��ادة �ص��ارة و�صلبية 
ومدم��رة للمجتم��ع. وهن��اك اأمر خطري ف��ات عل��ى االقت�صاد اأن 
ياأخذه يف االعتبار، وهو اأن الدين حمرك لل�صمري عك�ش القوانني 
اأًي كان �صكله��ا، الأن��ه الدين ميثل تناغم وارتب��اط روحي ويولد 
قناع��ات ذاتي��ة يف اإيجابية العمل والتك�ص��ب واحلالل بغ�ش عن 
وج��ود قوان��ني حتث على ذل��ك، مبعنى اأخ��ر اأن تنحي��ة الدين او 
ابع��اده عن تقومي م�صار االقت�صاد وال�صيا�صة لن مينع االفراد من 
القي��ام باجلرائ��م والتك�صب احلرام وغري امل���رضوع، والدليل على 
ذلك اأنه حتى يف ظل وجود قوانني رادعة و�صارمة بحق التهرب 
ال�رضيب��ي والتجارة غ��ري امل�رضوعة وغريها، اال م��ا زال االفراد 
ميار���ش هكذا ن�صاط��ات واحيانًا بدع��م �صيا�صي وم��ن القائمني 
عل��ى االقت�صاد. ففي ل��و ُف�صح املجال للدي��ن للتعامل مع هوؤالء 
وبال�ص��ورة ال�صحيحة، فاأنهم �صيتول��د لهم اميان حقيقي وذاتي 
ب�صلبي��ة وعدمية جدوى ما كانوا يقوم��ون به يف ال�صابق. وعليه 
ف��اأن القوانني الديني��ة ذات طبيعية دايناميكي��ة واأثر فاعل اأكرث 
م��ن القوانني الو�صعية يف معاجلة االجتاه��ات اخلاطئة واخللل 
يف اأي نظ��ام. ويكفي قول املوؤرخ الربيطاين توينبي يف اال�صالم 

باأن االإ�صالم ي�صكل حاجة اإن�صانية.

حينما كان �صندوق النقد الدويل م�صغواًل مبواجهة 
االزمة املخيم��ة على ايرلن��دا، دق ناقو�ش اخلطر، 
م�ص��رياً اىل ان االزم��ة على و�ص��ك ان تن�رض ظاللها 
عل��ى بل��دان اخرى يف منطق��ة الي��ورو، وعلى تلك 
البل��دان على نحو خم�صو���ش، الواقعة يف الطرف 
اجلنوب��ي من اورب��ا، ان عمليات انق��اذ امل�صارف 
الره��ون  ازم��ة  ان��دالع  خلفي��ة  عل��ى  املتع��رثة، 
العقارية املرتفع��ة املخاطر يف الواليات املتحدة 
االمريكي��ة، والتهمت كث��رياً من ملي��ارات اليورو، 
ومتخ�ص��ت ع��ن عج��وزات عظيم��ة يف امليزاني��ة 
احلكومي��ة، يف ح��ني اعلن��ت- يف ب��ادئ االم��ر- 
ب�ص��ع الدول فق��ط، واملق�ص��ود هن��ا دواًل �صعيفة 
اقت�صادي��ًا ن�صبي��ًا من قبي��ل اليون��ان والربتغال، 
انه��ا ماعادت ق��ادرة على الوفاء ب��كل التزاماتها 
املالية.  ويف ذات ال�صياق بدا جليًا، ان دواًل اخرى 
بات��ت تتعر�ش مل�ص��كالت حقيقي��ة، ومل يدم االمر 
طوياًل، حتى تبني بو�ص��وح ان احلرائق املحدودة 
الفاعلية، بات��ت تهدد بالتحول اىل حرائق مدمرة، 

تن���رض ظاللها على كل بلدان القارة االوربية، على 
نحو او اخر، وكانت �رضعة ت�صاعد االزمة قد جعلت 
م�ص��وؤويل �صندوق النقد ال��دويل يعربون عن �صوؤال 
حمدد: ه��ل ينبغي لهم ال�صماح لل��دول املاأزومة- 
ولل��دول ال�صغرية ن�صبيًا، اي الربتغ��ال او اليونان 
عل��ى �صبيل املثال- االن�صحاب من اليورو، ان لزم 
االمر، والع��ودة اىل عمالتها القدمي��ة، بالرغم من 
ان قيمة هذه العم��الت �صتنخف�ش مبعدالت كبرية 
ج��داً؟.  وق��د تب��ني ان ال�صن��دوق مل يفك��ر يف هذا 
االن�صح��اب ب�صكل جدي، بقدر تعلق االمر باأيرلندا، 
من ناحية، الن قيمة مديونية ايرلندا كانت عظيمة 
حقًا وحقيقية، ومن ناحية ثانية، الن التحول من 
الي��ورو اىل عملة اخرى، �صيتمخ���ش م�صتقباًل عن 
تكالي��ف عظيم��ة ن�صبي��ا، ومب��ا ان جمم��ل منطقة 
اليورو االوربية قد ام�صت تتعر�ش خلطر قد يحرق 
االخ���رض والياب�ش، ل��ذا تعني اتخاذ ق��رار جذري، 
وا�صرتاتيجي بقدر تعلق االم��ر باأ�صلوب التدخالت 
القادم��ة.  ماذا عن االن�صح��اب من منطقة اليورو؟  
ا�صفر اختب��ار كل االحتم��االت املتاحة عن نتائج 
دق��ت ناقو�ش اخلطر فعاًل: حتى ال��دول الهام�صية، 

اي حتى دول من قبي��ل اليونان والربتغال، توجد 
يف ذمتها ديون بع�رضات مليارات اليورو كانت قد 
ح�صلت عليه��ا من م�صارف اوربي��ة غربية، ومبا 
ان ه��ذه الديون كانت م�صمون��ة �صد خماطر عدم 
ت�صدي��د املقرت�صني مايف ذمتهم من قرو�ش، وملا 
كانت القرو�ش امل�صمونة قد جرى التاأمني عليها 
ثانية، ل��دى امل�صارف االمريكي��ة العمالقة، كان 
م��ن املحتم��ل ج��داً ان تتمخ�ش ع��ن ان�صحاب من 
منطقة اليورو �صل�صل��ة ردود فعل التعر�ش منطقة 
الي��ورو للخط��ر فق��ط، ب��ل جمم��ل النظ��ام املايل 
العامل��ي، وملواجه��ة هذا اخلطر اتخ��ذ امل�صوؤولون 
يف �صن��دوق النقد الدويل قراراً وا�صحًا مفاده انه: 
اليجوز، والحتى لبلد واحد، االن�صحاب من الوحدة 
النقدي��ة االوربي��ة، وبه��ذا املعن��ى �ص��ار التم�صك 
بالي��ورو يحظ��ى م��ن االن ف�صاع��داً، باالولوي��ة 
الق�ص��وى.  اما بالن�صب��ة اىل �صندوق النقد الدويل، 
كان ق��راره القا�صي باأن التم�ص��ك باليورو يحظى 
باالولوي��ة الق�ص��وى يعن��ي ان اآلية خف���ش قيمة 
العمل��ة ماعادت امراً مطروحًا للنقا�ش، بقدر تعلق 
املو�صوع مبنطق��ة اليورو، وحينما تبني ان ديون 
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مايلزم يف احلال.
 اجراءات �صندوق النقد 
ال��دويل )ت�صبي��ه الع��الج 

بال�صدمة(
خلفي��ة  وعل��ى  وهك��ذا،   
ه��ذه التط��ور اخلط��ري، ق��رر 
ا�صرتاتيجي��و ال�صن��دوق تنفيذ 
اج��راءات غاي��ة يف ال�رضام��ة، 
وراح��وا يفر�ص��ون عل��ى جنوب 
االج��راءات  يط��ور  تق�صف��ًا  اورب��ا 
يف  تنفيذه��ا  مت  الت��ي  التق�صفي��ة، 
ايرلن��دا، ويعي��د اىل االذه��ان عن��ف 
وق�ص��وة التق�ص��ف الذي �ص��اد برنامج" 
نف��ذه  ال��ذي  بال�صدم��ة"،  الع��الج 
ال�صن��دوق يف االحت��اد ال�صوفييت��ي ويف 
دول الكتل��ة ال�رضقي��ة "�صابق��ًا"، اذ قرروا 
تنفي��ذ االجراءات التالي��ة:  * من اجل تنفيذ 
اخل�صخ�ص��ة، من غ��ري خف�ش قيم��ة العملة، 
يتع��ني على احلكوم��ات املعنية بي��ع الرثوات 

وامل�صاري��ع احلكومي��ة بامل��زاد العلن��ي، وباأعلى 
�صعر ممك��ن، ومل يكرتث امل�صوؤول��ون ابداً باأن هذه 
الرثوات وامل�صاريع ميكن ان تباع باأ�صعار بخ�صة، 
وان خ�صخ�صتها ميكن، يف االمد الطويل على ادنى 
تقدي��ر، ان ت�صع��د من تبعي��ة ه��ذه االقت�صاديات 
للراأ�صم��ال االجنب��ي، وتزي��د من �صع��ف قابليتها 
متك��ني  ه��و  امله��م  االم��ر  لالزم��ات،  للت�ص��دي 
ال��دول املعني��ة م��ن ت�صدي��د م�صتحق��ات الدائنني 
الدولي��ني، باأق�ص��ى �رضع��ة ممكن��ة.  * ولت�صعي��د 
مال��دى االقت�صادي��ات املعنية من ق��وة تناف�صية، 
تع��ني خف���ش تكاليف االنت��اج، وذل��ك من خالل 
اخ�ص��اع �صوق العمل لتغي��ريات جذرية، عنيفة يف 
�صدته��ا وفاعليته��ا وبالن�صي��ة اىل العاملني الذين 
مل يفق��دوا فر���ش عمله��م، كان��ت ه��ذه التغ��ريات 
تعني زي��ادة ال�رضعة الدارج��ة يف اجناز املهمات 
املطلوبة، وتقلي�ش ف��رتات اال�صرتاحة واالجازات 
ال�صنوي��ة، و�صطب املخ�ص�ص��ات املدفوعة يف ايام 
العط��ل واعياد املي��الد، وخف�ش معاي��ري ال�صالمة 
الدارج��ة يف مواق��ع العم��ل، وع��دم دف��ع اجر عن 
�صاعات العم��ل اال�صافية، والغ��اء كل املدفوعات 
اخلا�ص��ة م��ن قبي��ل خم�ص�ص��ات رعاي��ة الطف��ل 
وما�ص��وى ذل��ك من ت�صهي��الت تقدمه��ا امل�صاريع، 
وتعلي��ق دف��ع االج��ور يف احل��االت املر�صي��ة.  * 
ولتخفي���ش ح�صة االنفاق الع��ام، احلكومي و�صبه 
احلكومي، م��ن الناجت القومي االجمايل، يف الدول 
املعني��ة، �ص��ار م��ن واج��ب امل�صوؤول��ني ت�رضي��ح 
جماه��ري وا�صعة م��ن العاملني ل��دى الدولة، واحلد 
م��ن خلق فر�ش عمل جديدة يف القطاع احلكومي، 
وتخفي���ش اجور وروات��ب العاملني الأول مرة لدى 
احلكوم��ة، وتخفي�ش اجور اولئ��ك العاملني الذين 
يحتفظ��ون بفر�ش عملهم ل��دى احلكومة على نحو 
عني��ف.  لق��د ادى خف�ش االنتاج الع��ام اىل نتائج 
غاي��ة يف ال�صلبية، فهو ت�صب��ب يف تقلي�ش االنفاق 
نح��و  عل��ى  االجتماعي��ة  للمناح��ي  املخ�ص���ش 
كب��ري، ومب��ا ان املتقاعدين والعاطل��ني عن العمل 
واالطفال واملوجودين يف ادنى ال�صلم االجتماعي 
م��ن اقل املواطنني قدرة عل��ى الدفاع عن انف�صهم، 
وبالت��ايل لي�ش من املتوق��ع ان يثريوا او يتمردوا، 
تتوج��ه  فئ��ة  اول  املواطن��ون  ه��وؤالء  كان  ل��ذا 
�صوبه��ا االج��راءات املفرو�صة من قب��ل �صندوق 
النق��د ال��دويل.  وملخ�ش الكالم: لق��د تعني خف�ش 
امل�صت��وى املعي�ص��ي للجماهري العامل��ة مبقدار مل 
ت�صه��ده القارة االوربية منذ نهاية احلرب العاملية 
الثاني��ة، وم��ن حي��ث نتائجه��ا ال�صلبي��ة بالن�صبة 
اىل �ص��كان، �صتت�صب��ب يف احداث تده��ور كبري يف 
الو�ص��ع االقت�صادي يف ال��دول املعنية، ويف دفع 
ه��ذه ال��دول اىل ان تكون ا�ص��رية منحدر لولبي يف 
ال�صن��وات القادمة، منحدر لولبي قد يفر�ش عليها، 
م��ن ناحية، ان تتق�صف اك��رث، وعلى نحو ا�صد عنفًا 
و�رضام��ة ولهذا ال�صبب كان الق��وم على علم وثيق 
بامل�صكالت اخلطرة التي �صرتافق تنفيذ اجراءاتهم.
 اث��ر التق�ص��ف اجتماعي��ا )معي�صي��ا(  وكان َه��م 
امل�صوؤول��ني االك��رب يكمن يف خ�صيته��م من اندالع 
ا�صطرابات اجتماعية، وبقدر تعلق االمر باالحتاد 
االورب��ي االإ ان االمر البني ه��و ان املو�صوع يدور 
ح��ول منطق��ة اقت�صادي��ة غاي��ة يف التط��ور م��ن 
الناحي��ة ال�صناعي��ة، وان جماهريه��ا العمالي��ة، 

نا�صل��ت، من��ذ انته��اء احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، 
ن�صااًل مري��راً حتى حتوز لنف�صه��ا واحداً من اعلى 
امل�صتوي��ات املعي�صية يف الع��امل، وحتى ان اخذنا 
يف االعتبار ان هذا امل�صتوى قد ظل يرواح مكانه، 
يف ال�صن��وات االخرية، البل انه �صجل انخفا�صًا يف 
بع�ش االحيان، ان برنامج النق�صف املزمع تنفيذه 
يق�ص��ي عل��ى كث��ري م��ن املكت�صب��ات، ويحر���ش، 
ب��كل تاكيد، عل��ى ان��دالع مقاومة عنيف��ة و�صخط 
�صدي��د، وم��ن املتوقع ج��داً ان تندل��ع احتجاجات 
ال�رضط��ة  تدخ��ل  ت�صتل��زم  �صاخب��ة،  ومظاه��رات 
واجلي���ش، ولقمعه��ا بالقوة، وتف�ص��ي اىل تقلي�ش 
احلق��وق الدميقراطية اي، وبعب��ارة اخرى، ان هذه 
االج��راءات ميك��ن ان تتمخ�ش عن ث��ورات �صعبية 
وتهدي��د حقيق��ي للنظ��ام القائ��م.  اما م��ن وجهة 
نظر �صن��دوق النقد الدويل، يكمن اخلطر الثاين يف 
�صفوف حكوم��ات الدول املعنية بربامج التق�صف، 
حق��ًا اثبت��ت االح��زاب اال�صرتاكي��ة الدميقراطي��ة، 
واحلكوم��ات اال�صرتاكية باال�صم، يف �صياق االزمة 
املالي��ة، التي اندلعت نهاية الع��ام 2007 ومطلع 
2008، انه��ا، جميعًا، الترتدد يف ان حتمل دافعي 
ال�رضائ��ب – م��ن غ��ري الرج��وع اىل الربملان��ات 
وب��ال �رضعية قانوني��ة- الدي��ون تراكمت يف ذمة 
امل�ص��ارف بفع��ل ممار�صته��ا عملي��ات م�صارب��ة 
حمفوف��ة باأ�ص��د املخاط��ر، غ��ري ان ال�ص��وؤال ه��و: 
اىل مت��ى �صيبق��ى ال�صع��ب را�صي��ًا ع��ن االح��زاب 
واحلكومات املعنية؟ بن��اء على االفراط يف تنفيذ 
االجراءات التق�صفية كان من املتوقع جداً ان تويل 
جماه��ري �صعبي��ة كث��رية ظهرها له��ذه احلكومات 
واالح��زاب ولكن، ومبا ان القيادات ال�صيا�صية تريد 
البق��اء يف ال�صلطة، او الفوز باالنتخابات القادمة، 
ب��اأي ثم��ن كان، ل��ذا من ح��ق امل��رء ان يتوقع ان 
برام��ج التق�ص��ف لن تنج��ز على نحو �ص��ارم، وان 
القي��ادات ال�صيا�صي��ة املعني��ة �صرتاه��ن بالت��ايل، 
عل��ى الزم��ن، حت��ى ان كان ه��ذا الره��ان يعر�ش 
�صيا�ص��ة التق�ص��ف للف�ص��ل.  وم��ن خ��الل التوريكا، 
حتال��ف �صندوق النق��د الدويل، اذن، م��ع املنظمة 
تتبن��ى امل�صال��ح نف�صها الت��ي يتباها ه��و نف�صه، 
وتتواف��ر، لي���ش عل��ى امل��ال ال���رضوري لتموي��ل 
القرو�ش املن�صودة فقط، ب��ل ولديها، اي�صا- على 
خلفي��ة حجمها و�صلطانها- الق��درة على ممار�صة 
ال�صغ��ط على هذه احلكومة او تلك، او االطاحة بها 
اذا تتطل��ب االم��ر، ومب��ا ان اع�صاء اه��م املديرين 
التنفيذي��ني يف االحتاد االورب��ي، ويف املفو�صية 
االوربي��ة، ويف جمل���ش املديري��ن يف امل���رضف 
يف  القيادي��ني  وامل�صوؤول��ني  االورب��ي  املرك��زي 
�صن��دوق النقد ال��دويل، نعم مبا ان ه��وؤالء جميعًا 
مل ينتخبه��م ال�صع��ب، بل ج��رى تعيينه��م من قبل 
جل��ان خمتلفة – ت��كاد تك��ون نك��رة بالن�صبة اىل 
ال��راأي الع��ام- ف��اأن الرتويكا لي�صت اق��وى تنظيم 
فق��ط، بل هي، اي�صًا، تنظي��م مل يح�صل من ال�صعب 
على ال�رضعية، وانها بالتايل، التخ�صع الأي رقابة 
دميقراطي��ة، حقًا مل يلغ ا�صتح��داث الرتويكا نظام 
الدميقراطي��ة الربملانية يف اوربا غ��ري انه ت�صبب، 
عملي��ًا، يف تعليق ه��ذه الدميقراطية، ويف اخ�صاع 
الق��ارة، عل��ى نحو مبا���رض، لديكتاتوري��ة متار�ش 
�صلطانه��ا من خالل مال��دى راأ�ش املال املايل من 

موؤ�ص�صات دولية، غاية يف االهمية.

مل تنف��ك كاث��ي ويل�ص��ن طالب��ة الدرا�ص��ات العلي��ا يف 
جامع��ة مان�ص�ص��رت بانكل��رتا م��ن ان تطل��ق �رضختها 
النظري��ة  يف  االول  الدر���ش  انته��اء  قب��ل  الهادئ��ة 
االقت�صادية بوجه ا�صتاذه��ا اآندريه مايكل يف خريف 
ع��ام 2008 وه��ي تقول ل��ه: ويحك ايه��ا الرجل وانت 
انهيت الدر�ش االول واجلميع يف دوامة من االنفعاالت 
االقت�ص��اد  يف  النيوكال�صيكي��ة  املدر�ص��ة  تق��وى  ال 
و�رضام��ة افكاره��ا االرثودك�صي��ة يف برهن��ة ت��وازن 
اال�صواق احلرة ودوام ا�صتقرارها، ونحن نغرق يف بحر 
الوجد واالمل واال�صتقرار، وا�صواق املال تنهار الواحدة 
تل��و االخرى لتفتح تاريخًا مليئ��ًا باملتاعب واخل�صائر 
واملح��ن، يف وق��ت دبت فيه البطال��ة يف ا�صواق العمل 
م��ن مان�ص�ص��رت وحت��ى �صيكاغ��و، وان الق��وى العاملة 

تدف��ع مبال��غ ج�صيم��ة م��ن فر���ش �صائع��ة اقت�صتها 
اج��راءات التق�صف حت��ى يتحقق لهم ن��وع من التوازن 
يكف��ل له��م ادنى مرات��ب احلياة.واردفت كاث��ي قائلة: 
لن اب��رح قاعة الدر�ش قبل ان تو�ص��ح لنا كيف اخذت 
االنهيارات املالي��ة العاملية ت�رضي كاله�صيم يف النار 
وهي تلتهم ث��روات االمم الواحدة بع��د االخرى بلهيب 
االفال�ش امل�صتعل، ومل ت�صتطع املدر�صة النيوكال�صيكية 
بكل تناف�صيتها وعقالنيتها من ان تطفي اخل�صائر بعد 
ان انه��ارات التوازنات ال�صعري��ة يف ا�صواق را�ش املال 
عل��ى ال�صعيد العاملي. ووا�صل��ت حديثها قائلة ً اي�صًا: 
يا ا�صتاذ اآندريه ان��ت تتحدث عن مبداأ )ليون فالرا�ش( 
يف ت��وازن ا�ص��واق امل��ال وال�صل��ع والعم��ل يف ح��ني 
ان الثالث��ة ه��م يف انهيار ت��ام.يف خ�ص��م ذلك اجلدل 
االأكادمي��ي امل�صتع��ل ا�ص�ص��ت ق��وى طالبي��ة معار�صة 
للمدر�ص��ة النيوكال�صيكي��ة يف مان�ص�ص��رت يف حزي��ران 

2013 جمعي��ة اقت�صادي��ة اأطل��ق عليها ا�ص��م )جمعية 
العل��وم االقت�صادية مل��ا بعد االنهي��ار(. وقد او�صحت 
اجلمعي��ة الطالبية االقت�صادية املذك��ورة يف ديباجة 
اهدافه��ا موؤك��دًة ب��ان املناه��ج التعليمي��ة اجلامعية 
النيوكال�صيكي��ة ال تت�صم��ن �ص��وى القليل م��ن التعليم 
ح��ول كيفي��ة ح��دوث االزم��ة االقت�صادي��ة وو�صائ��ل 
احل��ذر منه��ا، اذ تق��وم املدر�ص��ة النيوكال�صيكي��ة على 
فك��رة قوامها: ان تالقي العر���ش مع الطلب يقوم على 
عقالنية مطلقة لالأفراد وقابليتهم يف تعظيم الربح يف 
جانب العر���ش وتعظيم املنفعة يف جانب الطلب. وان 
العل��وم الريا�صية ومعادالتها التحليلية هي جوهر ما 
تذه��ب اليه ه��ذه املدر�صة م��ن ادوات لبل��وغ غاياتها 
يف الكف��اءة االقت�صادي��ة واال�صتق��رار والتوازن.وعلى 
�صعيد مت�صل، حثَّ ا�صاتذة جامعيون، وهم من الفريق 
املنا���رض لالحتجاجات الطالبي��ة، يف ر�صالة ن�رضتها 

�صحيف��ة الغاردي��ان الربيطاني��ة بتاري��خ 18 ت�رضين 
الثاين 2013، حّثوا الو�صط اجلامعي للت�صدي �رضاحة 
النيوكال�صيك��ي يف االقت�ص��اد  اىل نواق���ش املذه��ب 
وال��ذي و�صف��وه ب�)الثقاف��ة االحادي��ة االرثودك�صية( 
التي تاأت��ي بال�صد م��ن التنوع الفك��ري. وو�صفوا تلك 
االحادية الثقافي��ة ب�)التزمت الفك��ري الدمياغوجي(، 
وهو االمر الذي زاد من ال�صغط على االدارات اجلامعية 
العلي��ا بغية ا�ص��الح الف�ص��ول الدرا�صي��ة االقت�صادية 
الت��ي ظلت تهيمن عليه��ا فكرة نظري��ة اال�صواق احلرة 
التوازني��ة والت��ي تهم��ل اآث��ار االزمة املالي��ة، اذ ا�صار 
ا�صات��ذة كبار من جامعتي كمربدج وليدز اإىل �صندوق 
التعلي��م الع��ايل الربيطاين للبحوث متهم��ني القائمني 
علي��ه بانه مي��ول منط حمدد من البح��وث االقت�صادية 
وتع��ادي  النيوكال�صيكي��ة  والنظري��ة  تتما�ص��ى  الت��ي 
التفك��ري الذي يبتعد عن االحادية الثقافية ويتجه نحو 

التعددي��ة الفكرية.كما ان ا�صاتذة كب��ار اآخرين امثال 
روب��رت �صيل��ر احلائز على جائزة نوب��ل يف االقت�صاد 
واال�صت��اذ �صتول هيمر من جامع��ة كنك�صتون، ا�صاروا 
�رضاحة بان الطلب��ة املتخرجني من حقول االقت�صاد 
يح�صل��ون عل��ى درج��ة البكلوريو�ش وه��م ال يعلمون 
�صيئ��ًا ع��ن النظرية الكينزي��ة )ن�صبة لع��امل االقت�صاد 
ج��ون مين��ارد كين��ز( او نظري��ة راأ���ش امل��ال ل��كارل 
مارك���ش او نظري��ة هيم��ان من�صك��ي الع��امل الب��ارع 
يف تف�ص��ري االزم��ات املالي��ة وال��ذي كان م��ن ا�ص��د 
املعار�ص��ني ملبداْ الغاء النظ��م الرقابية على اال�صواق 
املالي��ة الت��ي ج��اءت به��ا الليربالي��ة اجلدي��دة اب��ان 
ثمانينيات الق��رن املا�صي.كما اأكد ا�صاتذة االقت�صاد 
املت�صامن��ني مع مب��داْ التن��وع الفكري، ال��ذي قادته 
جمعي��ة العل��وم االقت�صادية ملا بع��د االنهيار لطالب 
جامع��ة مان�ص�ص��رت، ب��اأن معظ��م خريج��ي اجلامعات 

االنكلو�صك�صوني��ة يتخرجون وهم ال يفقهون �صيئًا عن 
الك�ص��اد العظي��م الذي �رضب الع��امل يف العام 1929. 
ففي الع��ام 2014 عقدت اخلزان��ة الربيطانية موؤمتراً 
تناول��ت فيه م�ص��كالت تعليم العل��وم االقت�صادية يف 
اجلامع��ات الربيطاني��ة واكدت على ���رضورة تدري�ش 
تاري��خ الفك��ر االقت�ص��ادي ابت��داًء م��ن ذل��ك الع��ام 
وع��ده جزءاً ال يتج��زاأ م��ن التعددية الفكري��ة. والحظ 
اال�صت��اذ روبرت �صيل��ر ان ثمة اخطاء يف تدري�ش مواد 
االقت�صاد التي تقوم على مبداأ اال�صواق التناف�صية كما 
ترى النظري��ة النيوكال�صيكية، اذ ان هناك معتقد بان 
الباع��ة وامل�صرتين لديهم معلومات كافية عن خماطر 
اإرتف��اع ا�صعار املوج��ودات خارج ح��دود ا�صتقرارها 
يف  يحمل��ون  امل�صتثمري��ن  وكاأمن��ا  االج��ل  الطوي��ل 
عقوله��م اجهزة حمو�صبة عمالق��ة تعينهم على معرفة 

حتركات ال�صوق وهو امر مناف للواقع حقًا.

Sun. 22 Oct. 2017 issue no 443رؤى اقتصادية2
االحد 22 تشرين االول 2017 العدد 443

األكاديمية االقتصادية من األحادية النظرية إلى التعددية الفكرية
د. مظهر محمد صالح 

صندوق النقد الدولي وعثرات اليورو
ندى علي 

إيهاب علي النواب 

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة
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)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج
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