
  
 م��ن اجلل��ّي اأن نع��رف اإن االقت�ص��اد بطبيعت��ه ه��و ذو اجتاهات 
اجتماعي��ة اأكرث مما هو ذو اجتاه��ات اخالقية، ومن هنا نفهم اأنه 
قد وال يتنا�صب مع توجه اجلميع يف ا�صباعه للرغبات الفردية من 
ال�صل��ع واخلدم��ات، مبعنى اأخر فاأن االقت�ص��اد ينتج يف اطاره كل 
�ص��يء ممك��ن انتاج��ه، اال ما ميك��ن اأن ُيعد غري قان��وين، الذي يعد 
جرمي��ة اقت�صادي��ة يحا�ص��ب عليه��ا القان��ون كالغ���ش ال�صناعي 
والتج��اري وال�رشقات وجتارة االع�ص��اء الب�رشية وغ�صيل االموال 
...ال��خ. واملغ��زى م��ن ذل��ك ه��و مل��ا لذل��ك م��ن ���رشر اقت�صادي 
واجتماع��ي. اذن كي��ف يك��ون االقت�ص��اد عل��م اجتماع��ي ولي���ش 
اخالق��ي بينما ه��و يّجرم ويحا�صب ك��ل هوؤالء؟ االجاب��ة عن هذا 
ال�صوؤال، تكمن يف اأن االقت�صاد هو ن�صبي التعامل مع هذه احلاالت 
مب��ا يخدم م�صلحة االق��وى يف حتقيق غاياته. فعلى �صبيل املثال 
على الرغ��م من اأن جتارة املخدرات تعد م��ن اجلرائم االقت�صادية 
واالجتماعي��ة، اال اأن ممار�صة القمار وجتارة الكحول واملراهنات 

وامل�صاربات والدعارة ال تعد جرمية اقت�صادية!!.
 اذن م��ا ه��ذا التناق���ش فيما يع��د قانوني��ًا وفيما يع��د غري ذلك، 
بب�صاط��ة يكم��ن التباي��ن والتناق���ش يف ه��ذه امل�صاأل��ة يف ق��وة 

ال�صغ��ط ال�صعب��ي الذي يدفع نح��و جترمي هكذا افع��ال عن �صواها، 
فاالقت�ص��اد ي�صتجي��ب حلاج��ة االف��راد م��ن جه��ة ول�صغوطاتهم 
م��ن جه��ة اخرى يف تقدمي االف�ص��ل عرب الراأي الع��ام واملطالبات 
ال�صيا�صي��ة واالعالمي��ة، وبالت��ايل ا�صتثن��ى الدي��ن كق��وة منظمة 
حت��رم املمار�صات غري ال�رشعية كالكح��ول والدعارة والقمار وما 
�صاب��ه. ان حجة االقت�صاد يف عدم جترمي هكذا ن�صاطات يعود اىل 
ات�ص��اع حجم هذا الن�ص��اط والرغبة ال�صعبي��ة يف ممار�صتها ف�صاًل 
ع��ن اال�صتفادة منها من خ��الل فر�ش ال�رشائ��ب وبالتايل زيادة 
االي��رادات ال�رشيبية. و�صعي القائمون عل��ى االقت�صاد يف تنحية 
الدي��ن ع��ن اأن يكون مق��وم مل�صار االقت�ص��اد، هو ب�صب��ب قدا�صته 
والت��زام االفراد به، كونه احكام �صادرة من اهلل لالأن�صان من اأجل 
�صم��وه ورفعته، وبالت��ايل فاإن التزام االفراد بالدي��ن �صيكون اأمرا 
حتمي��ا الميك��ن لالقت�صاد اأن يق��ف اأمامه اأو اأن مين��ع تعاليمه او 
يغريه��ا كيفما يري��د، ومن هنا ب��داأت امل�صاعي بف�ص��ل الدين عن 
االقت�ص��اد كبداي��ة ومن ثم عن ال�صيا�صة كنهاي��ة. وبالتايل اأ�صبح 
الطريق معبداً اأمام االقت�صاد يف اأن ينتج ما ي�صاء. ويبقى ال�صوؤال؟ 
ه��و مل��اذا يح��رم الدي��ن امل��ال او الك�صب احل��رام غ��ري امل�رشوع، 
كالكح��ول والرب��ا والرتب��ح م��ن القم��ار واملراهن��ات؟ مادام��ت 
ت��در دخ��اًل وارباح��ًا وت�صكل جت��ارة رائجة وموطن عم��ل للكثري؟ 

واالجاب��ة على هكذا نوع من الت�ص��اوؤالت، يقبع يف اأن الدين ينظر 
الأبع��د مم��ا ينظر الي��ه االقت�ص��اد، يف كون��ه يطغى علي��ه اجلانب 
الربح��ي او امل��ادي اأكرث من االن�ص��اين واالجتماع��ي، فاالقت�صاد 
يعم��ل وفق فك��رة الغاية ت��ربر الو�صيل��ة، يف حني الدي��ن ال يعمل 
مبوج��ب ه��ذه الطريقة وامن��ا ينظ��ر اىل املفا�ص��د واملخاطر التي 
ت�صي��ب الفرد واملجتمع م��ن ممار�صة اأي ن�صاط قب��ل اأن ينظر اىل 
كم �صيوفر هذا الن�صاط من مال او ربح. ووجهة نظر الدين يف ذلك 
يف اأن هكذا ن�صاطات �صتعمل اىل ا�صاعة ظاهرة التك�صب واحل�صول 
عل��ى اموال من م�صادر غري موثوق��ة وغري �رشعية وغري انتاجية، 
وبالت��ايل ا�صاعة التك�صب والربح ال�رشي��ع الذي يكون على ح�صاب 

الغري جراء ا�صتغاللهم كالربا واملراهنة.
 ف�صاًل عن ذلك هذه املمار�صات وكما اأثبتت التجارب وامل�صاهدات، 
انه��ا ه��ي ال�صب��ب يف انت�ص��ار ح��االت الف�ص��اد االداري وامل��ايل 
واالجتماع��ي واجلرمية املنظم��ة وال�رشقة والقت��ل واالنتحار. بل 
وت�صج��ع االخري��ن اىل الولولج فيها ب�صبب االرب��اح ال�رشيعة التي 
ميك��ن احل�صول عليه��ا مقارنة مبن يكد ويعم��ل وباإجور قد تكون 
متدني��ة.اي ظه��ور ما يع��رف باملجتمع الطفيلي ال��ذي يقوم على 
اقتنا���ش الفر�ش ال�صهلة وغري امل�رشوعة يف الرتبح والتي التقدم 
اي �صل��ع وخدمات يف املقابل للمجتم��ع لال�صتفادة منها، واذا ما 

ح�ص��ل ونتج �صل��ع وخدمات عن هك��ذا ن�صاطات فه��ي يف العادة 
�ص��ارة و�صلبي��ة ومدمرة للمجتم��ع.  وهناك اأمر خط��ري فات على 
االقت�ص��اد اأن ياأخ��ذه يف االعتبار، وهو اأن الدي��ن حمرك لل�صمري 
عك���ش القوانني اأًي ك��ان �صكلها، الأنه الدين ميث��ل تناغم وارتباط 
روحي ويول��د قناعات ذاتية يف اإيجابية العمل والتك�صب واحلالل 
بغ�ش عن وجود قوانني حتث على ذلك، مبعنى اأخر اأن تنحية الدين 
او ابع��اده عن تقومي م�ص��ار االقت�صاد وال�صيا�صة ل��ن مينع االفراد 
من القيام باجلرائم والتك�صب احلرام وغري امل�رشوع، والدليل على 
ذل��ك اأنه حتى يف ظل وجود قوانني رادعة و�صارمة بحق التجارة 
غ��ري امل�رشوعة وغريها، اال م��ا زال االفراد ميار�ش هكذا ن�صاطات 
واحيانًا بدعم �صيا�صي ومن القائمني على االقت�صاد. ففي لو ُف�صح 
املج��ال للدي��ن للتعامل مع ه��وؤالء وبال�ص��ورة ال�صحيحة، فانهم 
�صيتول��د لهم اميان حقيقي وذاتي ب�صلبية وعدمية جدوى ما كانوا 
يقوم��ون به يف ال�صابق. وعليه ف��اإن القوانني الدينية ذات طبيعية 
دايناميكي��ة واأث��ر فاعل اأكرث م��ن القوانني الو�صعي��ة يف معاجلة 
االجتاه��ات اخلاطئ��ة واخلل��ل يف اأي نظ��ام. ويكفي ق��ول املوؤرخ 
الربيطاين توينبي يف اال�صالم باأن االإ�صالم ي�صكل حاجة اإن�صانية، 
وميك��ن اأن ي��وؤدي دورا يف جوان��ب �صت��ى، منها تخلي���ش اجلن�ش 

الب�رشي من مر�ش الكحول، الذي يجب الق�صاء عليه.

 ك��ان ج��ون ل��وك اح��د الفال�صف��ة االك��رث �صه��رة 
يف اجنل��رتا، وه��و اذ كت��ب يف اعق��اب احل��روب 
ع���رش،  ال�صاب��ع  الق��رن  يف  االجنليزي��ة  االهلي��ة 
ك��ان هم��ه التاأ�صي���ش املنا�ص��ب حلكوم��ة مدنية، 
وب��داًل من التنظ��ري الب�صي��ط، �صكلت كتاب��ات لوك 
الدعاية اال�صا�صي��ة لطبقات التج��ار النا�صئة التي 
كان��ت تنت��زع ال�صلط��ة �صيئ��ًا ف�صيئ��ًا م��ن النخب 
االر�صتقراطي��ة الربيطاني��ة، وكان ل��وك جزءاً من 
احلركة الت��ي بلغت ذروتها يف "الث��ورة املجيدة" 

للع��ام 1688، الت��ي نزع��ت ال�صلط��ة م��ن املل��ك 
وعززت �صلطة ا�صخا�ش مثل لوك.

 وبغ�ش النظر عن التفل�صف حول حقوق املواطنني 
يف كي��ان �صيا�ص��ي وح��دود ل�صلطة املل��وك الذين 
الث��وار  م��ن  ل��وك  ك��ان  حكمه��م،  اىل  ي�صع��ون 
االقت�صادي��ني، وا�ص�ش فكرته الت��ي ت�صكل القاعدة 
ال�رشعية حلقوق امللكية الفردية، والتي من دونها 
الميكن ان توج��د الليربالية االقت�صادية، والف�صل 
ب��ني الدولة وال�ص��وق، وال الراأ�صمالي��ة كما نعرفها 
الي��وم، وترد روؤية لوك يف كتاب��ه الر�صالة الثانية 
ل��الدارة احلكومي��ة، وخلل��ق الف�ص��ل ب��ني الدول��ة 

وال�صوق الذي اراده، كان على لوك القيام بخطوات 
كثرية منها: تطبيع املدخول والتفاوت يف الرثوة، 
وت�رشي��ع امللكية اخلا�صة لالر���ش، و�رشح ظهور 
ا�صواق العمل، ون��زع ال�صفة ال�صيا�صية عن اخرتاع 
اجله��از امل�صم��ى "املال" الذي يجع��ل هذه االمور 
ل��وك ه��ي  كله��ا ممكن��ة، وا�صا�ص��ًا، ان ليربالي��ة 
الليربالية االقت�صادية التي ت�صع الفرد �صد الدولة 
"الدول��ة الميكن التعاي���ش معها، والميكن العي�ش 
م��ن دونها، واليراد دفع تكلفته��ا"، ويبداأ التاريخ 

الفكري للتق�صف من هنا.
 جون لوك يتخيل ال�صوق

 

اأ  يبد
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بالت�صاوؤل: 
كي��ف ميكن 
ل�����"اهلل الذي 
الع��امل  اعط��ى 
يف  للنا���ش 
م�ص��رتك"،  �صك��ل 
ان ي�صمح بالرتاكم 
غ��ري املكافئ، ان مل 
يك��م غ��ري املح��دود، 
للرثوة؟ تكمن االجابة 
يف ت�صور لوك للملكية، 
بالن�صب��ة اىل لوك، تكمن 

امللكي��ة فينا جميعًا، يف ا�صخا�صن��ا، لكنها مهمة 
فق��ط لقابلي��ة التحويل بينه��ا وبني عملن��ا، وهذا 
يعن��ي انن��ا عندما نعمل على �ص��يء، مثل االر�ش، 

يجعله عملنا ملكًا لنا.
 ويق��ول ل��وك "اي �ص��يء يزيله �صخ���ش من حالة 
طبيعية وميزجه بعمله يجعله بذلك من ممتلكاته" 
االآن، ق��د تعتقد انت باأن النا���ش االخرين يف ذلك 
الوق��ت �صيتعر�ص��ون عل��ى ا�صتي��الء �صخ�ش على 
ار���ش عامة بهذه الطريقة، لكن لوك ي�رش على ان 
"اخذ هذا اجلزء او ذاك )من االر�ش( اليعتمد على 
موافق��ة �رشيح��ة من الع��وام جميع��ا" اذ "اليزال 
ثم��ة مايكفي )اجلميع( 
نف�صه��ا"،  وباجل��ودة 
ال�صيا�صي  كان امل�رشوع 
انهم��ك  ال��ذي  للغاي��ة 
في��ه اه��ل طبقت��ه يف تل��ك 
اخلط��وة  وكان��ت  املرحل��ة، 
لل��وك حماي��ة ه��ذه  املقبل��ة 
املوؤ�ص�صات اجلديدة لل�صوق من 
ذلك العدو النا�ص��ئ للراأ�صمالية: 

الدولة.
 انتاج التق�صف غيابيًا

 نالح��ظ ان اي��ا م��ن ل��وك وهي��وم 
حج��ة  اليق��دم  املنظري��ن  و�صمي��ث 
مبا���رشة مل�صلحة التق�ص��ف، وبالتايل 
ين�ص��ب تركيزنا عل��ى غي��اب التق�صف، 
وينهم��ك ل��وك وهي��وم و�صمي��ث يف بناء 
الدول��ة وكبحه��ا، الدول��ة الت��ي مل تنف��ق 
بع��د مب��ا يكفي لتربي��ر �صيا�ص��ات تخفي�ش 
االنف��اق، لك��ن التي تثري ديونه��ا قلقًا عميقًا 
م��ع ذلك، جن��د ن�صاأة التق�ص��ف هنا، يف اخلوف 
املر�صي من الديون احلكومية التي تقع يف قلب 
الليربالي��ة االقت�صادية، فالدين احلكومي يحرف 
املدخري��ن، وي�رشف التجار، ويدمر تراكم الرثوة، 
يبن��ي ل��وك الليربالية للحد من الدول��ة مهما كلف 
االم��ر. واليرى هيوم منفعة حقيقية للدولة فطبقة 
التج��ار هي الطبقة املنتجة التي ينبغي ان تتدفق 
االم��وال اليه��ا، وي��رى �صمي��ث دوراً للدول��ة لكنه 
ينا�ص��ل بعد ذلك يف �صبيل متويلها، يريد ان يدفع 
اقل ماميكن من ال�رشائب لدعم الدولة، لكنه يدرك 
انه من دون ه��ذا الدعم الميكن ان ت�صتمر �صيا�صيا 
الراأ�صمالي��ة الت��ي بف�صله��ا، يق��ود تقت��ري �صمي��ث 
)االدخ��ار(، ولي�ش ا�رشاف��ه )اال�صتهالك( كل �صيء، 
ث��م تاأتي الديون احلكومية، الدي��ون التي �صت�صدر 
الحقًا، مايهدد خمط��ط �صميث باأكمله، ورمبا قدم 
هيوم الينا املربرات االقت�صادية للحد من الديون، 
غري ان �صمي��ث هو الذي يحول الدين اىل م�رشحية 
معنوي��ة، هو يعطينا احلج��ج املعنوية �صد الدين، 

التي اليزال يرتدد �صداها اليوم.
 لالن�ص��اف، لي�ش االمر كاأن �صميث وهيوم اختلقا 
ه��ذا كله ملجرد الرغبة يف تف��ادي ال�رشائب، قبل 
ف��رتة طويلة من زمن ل��وك، راكمت ال��دول ديوانًا 
وافل�صت باأنتظام رتي��ب، فاأفقرت مقر�صيها بهذه 
العملية، ويف زمنيهما اخلا�صني بهما، راأى هيوم 
و�صمي��ث مع��ًا امثلة ع��ن انحراف متوي��ل الديون، 
وعا���ش �صميث �صدمة انهيار "م���رشف اير" وهو 
م���رشف ا�صكتل��دين مم��ول بدي��ون ه��ددة املالءة 

املالي��ة للمت��ربع الرئي�ص��ي ل�صمي��ث وه��و اي��رل 
بوكليو���ش، ويف كتاباته فكر هي��وم يف املحاولة 
ال�صابق��ة جل��ون لو، وه��و ا�صكتلندي اآخ��ر، لت�صديد 
الديون الوطنية لفرن�صا من طريق ا�صدار ا�صهم يف 
�رشكة جتارية عمالق��ة ا�صتخدمت م�رشف فرن�صا 

وكياًل ماليا لها.
 التق�صف اليوم

 غ��ري انه فيما يتعل��ق بالطريقة التي ننظر بها اىل 
التق�ص��ف الي��وم، يب��دو النق��د املعنوي ال��ذي كاله 
الدي��ن ماألوف��ًا كالنق��د االقت�ص��ادي  �صمي��ث اىل 
لهيوم، ان االدخار ف�صيل��ة واالنفاق رذيلة، والبد 
م��ن ان الدولة الت��ي تدخر تفعل ال�ص��يء ال�صحيح، 
يف ح��ني ان املنفقني يح�رشون ملتاعب، يف ازمة 
اليورو، ن��رى املدخرين االوربي��ني ال�صماليني اىل 
جانب املبذري��ن االوربيني اجلنوبيني، على الرغم 
م��ن ان اال�صتدان��ة املفرط��ة م�صتحيل��ة م��ن دون 
االقرا���ش املف��رط كذل��ك، الح��ظ كي��ف ان مزاعم 
ال��دول الغربي��ة، ان م�صاك��ل ديونه��ا تكم��ن م��ع 
الدول اال�صيوية التي تدخر كثرياً، ال تلقى تعاطفًا، 

املعنويات التقف اىل جانب املبذر.
 يف منطق��ة اليورو، ال تواجه البلدان ذات الفائ�ش 
م�صكلة يف ادارة فائ�ش جت��اري دائم لكنها تنتقد 
االخري��ن الأدارتهم عجزاً، كما لو ان احدهما ممكن 
م��ن دون االخ��ر. واخرياً، جتد خم��اوف �صميث عن 
االدخ��ار يف مقاب��ل الدي��ون والتقت��ري يف مقاب��ل 
اال�صته��الك �ص��دى جاه��زاً يف تو�ص��ل امل�صت�صارة 
اجني��ال مريك��ل قي��م ربة املن��زل عالج��ًا ملتاعب 
منطق��ة الي��ورو: االدخار والتقت��ري وجتنب الديون 
هي مفتاح النجاح، وبعد 300 �صنة التزال االزمة 
هي نف�صها، قد اليك��ون التق�صف كما نعرفه اليوم، 
باأعتب��اره �صيا�ص��ات ن�صط��ة لتخفي���ش املوازن��ة 
الفك��ر  تاأري��خ  يف  للعي��ان  بادي��ًا  واالنكما���ش، 
االقت�ص��ادي املبك��ر، غ��ري ان ظ��روف مظه��ره- 
التقتري والتدب��ري، واملعنويات واخل��وف املر�صي 
من مغبة الدين احلكومي- تقبع يف اعماق ال�صجل 

االحفوري لليربالية االقت�صادية منذ بدايته.

وق��ال الع��امل االقت�ص��ادي ج��ون ماين��ارد كينيز 
م��رة: ان افك��ار علماء االقت�ص��اد وال�صيا�صة، �صواء 
ح��ني يخطئ��ون وي�صيبون، اكرث ق��وة من املفهوم 
ال�صائ��د، ويف الواقع، اليحكم الع��امل غريهم �صوى 
قالئل، فالرج��ال العمليون، الذي��ن يعتقدون انهم 
معف��ون متام��ًا م��ن اي موؤث��رات فكري��ة، يكونون 
ع��ادة عبي��داً الأقت�ص��اد بائ��د، لي�صت افك��ار اليوم 
حول التق�صف ا�صتثن��اء لهذه القاعدة، اليزال ورثة 
الليربالي��ة االجتماعية واملدر�صة النم�صاوية الذين 
ب��رزوا يف منت�ص��ف الق��رن الع�رشي��ن، يح��ددون 
ال���رشوط اال�صا�صية ملناق�ص��ة التق�صف بعد ثمانني 
�صنة، ونحن االن نتبع هذه االفكار من خالل فرتة 
الك�ص��اد العظيم وفرتة مابني احلرب��ني باأ�صتخدام 

اعمال كينز و�صومبيرت كنماذج لنا.
 جن��ا التق�ص��ف يف ج��زء واحد من الع��امل كان يف 
ماأمن من الل��ورد كينز: العامل الناطقة باالملانية، 
ووا�صل��ت املدر�صة االقت�صادي��ة النم�صاوية اعطاء 
التق�ص��ف من��زاًل فكري��ًا معومل��ًا، يف ح��ني اعط��ى 
االوردوليربالي��ون االملان التق�ص��ف قاعدة وطنية 

للعمليات.

ُت�صن��ف الدول الغنية بامل��وارد النفطية على انها دول 
ريعي��ة تعمل على ا�صتخراج امل��وارد من باطن االر�ش 
ومن ثم��ة حت�صل على العائد الريع��ي دون بذل جهود 
الأفراد املجتمع، ويتمتع ذات االفراد بالعوائد النفطية، 
والع��راق حال��ة واقعي��ة لت�صنيفه �صمن ه��ذه البلدان، 
فف��ي هذه ال��دول ومنه��ا الع��راق نالح��ظ ان م�صارات 
االنف��اق احلكوم��ي تت�صاع��د م��ع ارتف��اع االي��رادات 

النفطية نتيجة ارتفاع ا�صعاره يف ال�صوق العاملية.
ومب��ا ان وزارة املالي��ة ه��ي امل�صيط��رة عل��ى ايرادات 
للن�ص��اط  اال�صا�ص��ي  املح��رك  اي�ص��ًا  فه��ي  الدول��ة، 
االقت�ص��ادي يف الع��راق، اذ تعت��رب املٓورد الرئي�ص��ي 

لعنا�رش الطلب الكلي:
1- اال�صتهالك.

٢-اال�صتثمار.
3-االنفاق احلكومي.

)ال�ص��ادرات  اخلارجي��ة  التج��ارة  �ص��ايف   -٤
-اال�صتريادات(.

عل��ى  يعتم��د  ومن��وه  االجم��ايل  املحل��ي  الن��اجت  ان 
من��و وق��درة البل��د عل��ى كمية االم��وال املوجه��ة نحو 
عوام��ل  اه��م  اح��د  تعت��رب  واالخ��رية  اال�صتثم��ارات، 
الرتاك��م الراأ�صم��ايل الذي يدف��ع عجلة النم��و والتنمية 
االقت�صادية اىل االم��ام، ففي حالة االقت�صاد العراقي 
ف��اإن ن�صبة اال�صتثمارات املوجه��ة يف املوازنة العامة 
يف الغال��ب مل تتج��اوز ال�17% م��نGDP، اما ن�صبة 
 ،GDP النفق��ات الت�صغيلية فقد جتاوزت ال� 37% من
ونالح��ظ اي�ص��ًا ان ن�صبة االنفاق اجل��اري اىل جمموع 
االنف��اق الع��ام ق��د تخطت ال���90%، بينم��ا نالحظ ان 
ن�صب��ة اال�صتثماري اىل اجم��ايل االنفاق مل تتجاوز يف 

اح�صن االحوال ٢5%!
وال�صيا�ص��ة النقدية بعد ٢003 تعت��رب رهينة لل�صيا�صة 
املالي��ة بدرج��ة كب��رية، فف��ي خ�صائ���ش االقت�ص��اد 
النفطي فاإن املوجودات االجنبية تعترب عماد اال�صا�ش 
النقدي، الأن احلكومة تعتمد يف انفاقها على االيرادات 
النفطي��ة وه��ي اي��رادات م��ن العمل��ة االجنبي��ة يت��م 
مبادلته��ا بعمل��ة وطنية مع البنك املرك��زي وبالتايل 
�صيزداد اال�صدار النقدي تبعًا لذلك، فهذه احلالة ت�صمى 
الهيمن��ة النفطية-املالية اي انها هيمنة مزدوجة من 
خ�صائ���ش االقت�صاد النفطي، فالعالقة عك�صية مابني 
الهيمن��ة املالي��ة وماب��ني ا�صتقاللية البن��ك املركزي، 
فكلم��ا ارتفع��ت الهيمنة املالية كلم��ا انخف�صت درجة 
ا�صتقاللي��ة املركزي!!ويالح��ظ ذل��ك جلي��ًا م��ن خالل 
العالق��ة بني معدل االنفاق وزي��ادة مبيعات املركزي 
الع��ام نح��و 105  فف��ي ع��ام ٢01٢ ك��ان االنف��اق 

ترلي��ون دين��ار )احل�ص��ة االك��رب من��ه انف��اق جاري( 
وكان��ت مبيعات املرك��زي من العمل��ة االجنبية ت�صل 
اىل ٤8 ملي��ار دوالر ) معظ��م واردت االحتياط��ي من 
فرق �صع��ر بيع وزارة املالي��ة اىل املركزي(، ويف عام 
٢013 ارتفع االنفاق الع��ام نحو 113 ترليون دينار، 
ويف الع��ام ذاته نالحظ ارتف��اع مبيعات املركزي اىل 
53 ملي��ار دوالر بع��د ان ك��ان ٤8 مليار! ه��ذا وف�صاًل 
ع��ن تفاق��م حجم دي��ن املالية العامة للبن��ك املركزي 
نتيج��ة عج��ز املوازنة ومتويل نفق��ات اخرى، ادى اىل 
انخفا���ش ق��درة البن��ك املرك��زي على حتقي��ق ا�صعار 
م�صتق��ر نتيج��ة املنا�صي��ب العالي��ة ل�صيول��ة املالي��ة 
اال�صتقاللي��ة  ُمن��ح  املرك��زي  البن��ك  ان  العامة.رغ��م 
بقانون رق��م 56 عام ٢00٤ ون���ش قانونه على عدة 
اه��داف منه��ا ا�صتق��رار اال�صع��ار وخف���ش م�صتوي��ات 
الت�صخ��م... اال ان ال�صيا�ص��ة املالية له��ا ادوار وظيفية 

و�صيا�صية واجتماعي��ة موؤثرة على عمل واهداف البنك 
املركزي، فاملالية العامة بعد ٢003 يف العراق كانت 
متوجه��ة نح��و نزع��ة ا�صتهالكية، بعيداً ع��ن توجهات 
ال�صيا�ص��ة النقدية، ويف اغلب االحي��ان نزعة انتخابية 
م��ع كل انتخابات ترتفع النفق��ات اجلارية، وتنخف�ش 
م��ن املوازن��ة النفق��ات اال�صتثماري��ة، وكذل��ك ترتفع 
اال�صت��ريادات وتنخف���ش ال�ص��ادرات، وه��ذه العوام��ل 
جمتمعة تعمل على ان تكون ال�صيا�صة النقدية خا�صعة 
ل�صغوط��ات املالي��ة العامة لتحقيق اه��داف املركزي 
ويف مقدمته��ا اال�صتق��رار النقدي.ان ارتف��اع النفقات 
اجلارية وانخفا���ش اال�صتثمارية، وارتفاع اال�صترياد، 
وانخفا�ش ال�صادرات، ك��ل هذه ال�صيا�صات متهد لعدم 
اال�صتقرار وارتفاع موجات الت�صخم، وارتفاع البطالة 
وال�صيم��ا منها املقنعة، مما ي��وؤدي اىل تاأثريات �صلبية 
املجتم��ع،  عل��ى  و�صيا�صي��ة  واجتماعي��ة  اقت�صادي��ة 

وبالرغ��م م��ن ان البنك املرك��زي العراق��ي يعمل وفق 
نظ��ام �صعر ال�رشف املعوم املدار وال��ذي ي�صمح بفرق 
ن�صب��ي او مرونة ن�صبية بني �صعري البنك واملوازي، اال 
ان ال�صغوطات االقت�صادي��ة واالجتماعية وال�صيا�صية 
ال ت�صمح مب�صتويات عالية من الت�صخم )نتيجة ت�صخم 
االنف��اق(، الأن قانونه هدف اىل اال�صتقرار لذلك ي�صطر 
البن��ك املركزي وعرب اداة عملي��ات ال�صوق املفتوحة ) 
ناف��ذة مزاد العمل��ة( ان يزيد من مبيعات��ه من الدوالر 
وذلك لي�صاوي مابني الكمية املطلوبة واملعرو�صة من 
ال��دوالر يف ال�ص��وق املوازي ولو ت�ص��اوي ن�صبي، وذلك 
ليق��رتب من هدف اال�صتقرار، وهذا طبعًا له اثار �صلبية 
عل��ى �صن��دوق الدول��ة ال�صي��ادي وه��و االحتياطي��ات 
م��ن العم��الت االجنبي��ة، الأن��ه ي�صتنزفه��ا دون وجود 
ا�صتثمارات حملية تعمل عل��ى ت�صغيل امل�صانع لتعمل 

بدورها على زيادة االنتاج وتقليل اال�صترياد!
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فكرة التقشف.. االدخار فضيلة واإلنفاق تهلكة
ندى علي 

إيهاب علي النواب 

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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