
 
 

 حول السياسات المالية والنقدية  جدل اقتصادي

 
 

 

 
ن   8من  1 صفحة حول السياسات المالية والنقدية وارد نجم العكيلي و د. بارق شب  د. حوار جدلي بي 

 

 
 

ن د حول  **و د. بارق شب   *وارد نجم العكيلي . حوار جدلي بي 
ي تواجه الحكومة 

ي ظل االزمات الت 
ن
السياسات المالية والنقدية ف

 العراقية
 
 

 
 
ي عل

 
ي التالي د. وارد( عل ترصيحات د. بارق شبر لموقع رادو ف

 
ق الدكتور وارد نجم العكيلي )ف

ي  4/2020/ 8
 
عواء بجن  178 ججموع  االخبة  اقاقتاادة  عل الواس  ب  بحوور ف

ي تتكون جن رجال 
ل عدد جن كةار إعمال وبكادةميي   نببويي   باإلضاف  بالمجموع  الت 

ي الدول  العراقي ، ودار الحوار الجدلي التالي 
 
 .بيخهما المسؤولي   ف

 
 د. وارد: 

امي البالغ لمنشورات الدكتور بارق، ول
اض الداخلي أكن اعتقد مع احب  ن التوصية باالقب 

 
 
ي اعتمدتها الحكومة السابقة. سوف تزيد األمور سوًءا وتذك

 رنا بسياسة التقشف الت 
 
 إ

 
   ن الوضع المالي المحلي يشهد شحة

 
ة ي السيولة وتوقف الكثب  من األ  كبب 
ن
عمال الخاصة ف

 
 
 . المزيد من السيولة المحلية وليس سحبها من السوق وازدياد البطالة وهذا يتطلب ضخ
 
 
ن حث ن واإلعالم لالبتعاد عن الدعوات  كما يتطلب من المختصي  إجراءات  إلالمسؤولي 

ار القطاع الخاص وتزيد من  إلتؤدي بالنتيجة  زيادة الحاجة للسيولة لكونها ستفاقم أضن
لناس وتزيد الضغط عل الحكومة مستوى البطالة المحلية وبالتالي ستقلل من مدخوالت ا

 الستمرار بتقديم المساعدات والمكارم. لومطالبتها 
 

ي هذا الظرف لدعم القطاع الخاص أن جميع الدعوات يجب إباعتقادي 
ن
ن توجه ف

عماله من خالل الحزم التشغيلية لتجاوز كبوته الناتجة عن سياسات أومؤسساته و 
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ن   8من  2 صفحة حول السياسات المالية والنقدية وارد نجم العكيلي و د. بارق شب  د. حوار جدلي بي 

 

ا لها ظروف المظاه
ً
  رات وتوقف تشكيل الحكومة ومرض الكرونا. الحكومات السابقة مضاف

عل الحكومة اإلرساع بتقديم هذه الحزم فهي أفضل ألف مرة من توقف النشاط  إن
ي هذا القطاع يالخاص وتحو 

ن
ن الذين يعتاشون ف  ضاف عل الحكومة. عبء م   إلل الماليي 

 
ي فقط زيادة كمية النقد ال وللمناسبة فإن زيادة السيولة المحلية ال

مطبوع وإنما تتضمن تعتن
 أ

ً
ي وترك سعر الرصف للدوالر يض

ن
ا زيادة التعامالت المرصفية وزيادة الثقة بالنظام المرصف

ن محسوب من خالل تقليص كميات مبيعات الدوالر واعتماد  لقوى السوق بمقدار معي 
اد السلع األ أسياسة األسعار المتعددة  ن استب  ساسية والمواد و سياسة السعرين للفصل بي 

ي يمكن إنتاجها محلًيا. األ
ورية والت  اد السلع الممالية ويب  الرصن ن استب   ولية المدعومة وبي 

 
ما االدعاء بأن ذلك يزيد من مستوى التضخم فهو ادعاء نظري يعتمد عل مفهوم التضخم أ

ال يقصد( اإلبقاء عل مستوى سعر ضف  أو المستورد فقط ويريد )من حيث يقصد 
 الدوالر الرخيص كما هو. 

 
ءً  ن م ولكن اعتقد ان ما نشر كان مجب  عل  ا بشكل أثر  مع اعتذاري الشديد للدكتور بارق المحب 

 فحواه. 
 

 د. بارق شب  
م. أ ي الفكرية وال داعي لالعتذار  ستاذي الفاضل وارد نجم المحب 

أرحب بانتقادك ألطروحت 
ي و 

ي مداخلتك انتقاص من شخصيت 
ن
ي ال أرى ف

ن
 .ألفكارينما حوار ضي    ح إألن
 

ي حال تطلب 
ن
ي ف اض الخارج  اض الداخلي كبديل لالقب  ي باالقب 

أخشر أنك أسأت فهم توصيت 
ي الموازنة القادمة. 

ن
ح األ  ذلك لتمويل عجز مالي متوقع ف ي سوف وال داعي لشر

سباب الت 
ي  إلتؤدي 

ن
يرادات الدولة فهي معروفة للجميع بسبب انهيار اسعار إظهور نقص حتمي ف

. النصف بالم إلالنفط  ي
 قارنة مع العام الماضن

 
اضأ ي  وأداخلي  ،نا ال انصح بأي اقب  ولكن الظروف المالية سوف تحتم عل الدولة  ،خارج 

اض، سيما وأنك تطالب بحزم مالية لتنشيط االقتصاد كما تفعل الدول األ   خرى. االقب 
 
ل الدول األ أن أسمح لي أ ن لك كيف تمو   سييل الحكومة االلمانية، عل خرى هذه الحزم. بي 

ض كامل  150المثال، اعتمدت موازنة تكميلية لهذه السنة بقيمة  مليار يورو وسوف تقب 
مريكية اعتمدت الحكومة األ  صدار سندات حكومية. إسواق المال عن طريق أالمبلغ من 

وبذلك  ،مريكي الفيدرالي ل ذلك بقرض من البنك األ ترليون دوالر وسوف تمو   3حزمة بقيمة 



 
 

 حول السياسات المالية والنقدية  جدل اقتصادي

 
 

 

 
ن   8من  3 صفحة حول السياسات المالية والنقدية وارد نجم العكيلي و د. بارق شب  د. حوار جدلي بي 

 

ي أ ترليون دوالر.  27درال يسوف ترتفع مديونية الحكومة للف
ن
مريكا تمثل الدولة الوحيدة ف
ي 
ي فرضت علينا عملتها كعملة دولية كانت حت  بداية سبعينيات القرن الماضن

العالم الت 
صبحت مكشوفة من دون يطاء ولكنها فرضت عل السعودية أمغطاة بالذهب وبعد ذلك 

ي تجاوز   بالدوالر وتبعتها بقية الدول النفطية. ن تييع نفطها أ
ن
لدى العراق تجربة ناجحة ف

ي السنوات األ
ن
صدار ما إ، حيث تم تمويل عجز الموازنة من خالل 2017-2014زمة المالية ف

ة المدى تشبه الممبيالة تم بيعها أو يسم باألذونات الحكومية، وهي  راق مالية قصب 
ي خلق النقد  . خصمها من البنك المركزيللمصارف المحلية وسمح للمصارف 

وهذا يعتن
ي االقتصاد. 

ن
ي استلمت مبالغ هذه القروض  وضخ سيولة ف

ي أرصفها، قامت بالحكومة الت 
 الدورة االقتصادية.  إلعادتها إ
 

ا فأنا اعرف عامً  45ا منذ مارسه مهنيً أبجديات علم االقتصاد والذي أسيدي الفاضل، هذه 
وما يخص خطر التضخم من خالل طبع النقود من دون تغطية فهذه حقيقة   تكلم. أبماذا 

ة الحصار، و  ي العراق خالل فب 
ن
نا شخصيا عايشتها بشكل يب  أيشهد لها كل من عاش ف

ي الدوالرية كرواتب شهرية لحوالي 
 
عوائل عدا المساعدات  9مبارسر من خالل تحويالن

عات األ   خرى. والتب 
 

ام لشخ  صك الكريم. مع التقدير واالحب 
 

ن  -بارق محمد رضا شب    برلي 
 

 د. وارد نجم
ي لمم دكتورنا القدير

 
 .تحيان

 
 ن أضيف عل تعقيبكم ما يلي لغرض الفائدة العلمية والعملية: أوأحب 

 
إن المانيا والواليات المتحدة سوف تمول إصدارها من السوق األولية، فأمريكا سوف 

ض من الفدرالي الذي سوف يضخ )أموال جديدة اضافية(، 
اض الداخلي من أتقب  ما االقب 

 ضافة نقدية جديدة. إالسوق الثانوية فهو عملية )تدوير( للسيولة المحلية وليس هناك 
 

 د. بارق
اض من المصارف الحكومية ن إ هذا يب  صحيح.  الودائع  إلضافة إاالهلية يمثل  أو أي اقب 

ي )المنتجون والمستهلكون  ىلد
ن
ي لصالح العميل من القطاع يب  المرصف

ن
القطاع المرصف

ي  . والدولة(
ومعها زيادة السيولة بمعتن  (Money Creation)صدار نقدي إوهذا يعتن
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ن   8من  4 صفحة حول السياسات المالية والنقدية وارد نجم العكيلي و د. بارق شب  د. حوار جدلي بي 

 

ي الضيق
اض الحكومة من المصارف يعتب  من السوق إن  .  M1الكتلة النقدية بالمعتن اقب 

سم بالسوق يالبنك المركزي  إلتحويالت الخزينة  أو لية ولكن بيع هذه السندات و األ
ي خزينة البنك  الثانوية. 

ن
 ف
ً
ي الدينار الذي كان نائما

ن
ومع عملية الخصم يستلم القطاع المرصف

ن عطواننظر أالمركزي.  ي البنك المركزي حسي 
ن
ي السياسة النقدية والباحث ف

ن
 مقال الخبب  ف

والجدل مع المستشار الحكومي االقتصادي د. عبد الحسن العنبكي والمنشور عل موقع 
 . ن ن العراقيي   شبكة االقتصاديي 

 
 د. وارد

ي مثل هذه الظروف. 
ن
ورة ضخ )سيولة جديدة( ف  إن النظريات االقتصادية توكد عل ضن

 أ وإذا كانت هناك نظرية تعتمد عل مفهوم )تدوير( السيولة 
ً
 لمن يرشدنا لها.  كون شاكرا

 
 د. بارق

ي 
ن
ي تخضع إال خالف حول مهمة السياسة النقدية ف

دارة عرض النقد )الكتلة النقدية( والت 
أي ضخ سيولة جديدة من قبل المصارف  (Money creation)خلق النقد  إلا يوميً 

ي ذلك القطاع الخاص من جانب وحرق 
ن
 للقطاعات يب  المرصفية بما ف

ً
عندما تمنح قروضا

وبلغة البنك المركزي تعقيم النقد، أي سحب السيولة  (Money destruction)النقد 
 خر. آمن جانب 

 
 د. وارد

ي التسعينإن ظروف طبع العملة 
ن
 يالعراقية ف

ً
ا عن الظروف ا تامً ات تختلف ظروفها اختالف

 من تصدير النفط الحالية. 
ً
ن فهو يييع النفط ويقبض ما اآلأ ،فالعراق آنذاك كان ممنوعا

ي لبنان أمستوى  إلرفع سعر الرصف  وبإمكانهالدوالر 
ن
اعتماد سياسة  أو عل كما حدث ف

داد حجوم عل األقل ترك  أو األسعار المتعددة  ن سعر الرصف لتحديد قوى السوق وسب 
 أكب  من االحتياجات الحالية والمستقبلية.  إلالدنانب  العراقية مقابل الدوالر 

 
 د.بارق

( بحد ذاتها فهذه العملية جارية حاليً  ي
 
ي طبع العملة )الدينار الورف

ن
ا كما المشكلة ال تكمن ف

ي خزينة البنك 
ن
ي البنك المركزي، حيث يتم الطبع واالحتفاظ بالدينار ف

ن
فهمت من مسؤول ف

ن يستلم البنك مقابل ذلك الدوالر من وزارة المالية )عملية أال بعد إالمركزي وال يخرج منها 
.  أو من القطاع الخاص ومن خالل نشاطه التصديري  أو التنقيد(   ،ولألسف ،وهذا  السياجي

ي لبنان يب  
ن
ي العراق عل عكس الوضع ف

ن
ي األ أو موجود ف

ن
ي تركيا.  أو ردن ف

ن
ن إكما تعلم  ف

ي تحتكر تصدير النفط الخام. المصدر الوحيد للعملة األ 
 جنيية هي الحكومة العراقية والت 

قراض الحكومة من خالل السحب من احتياطي العملة إقانون البنك المركزي يمنعه من 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/03/حسين-عطوان-تعليق-على-مقال-أ-د-عبد-الحسي/
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ن   8من  5 صفحة حول السياسات المالية والنقدية وارد نجم العكيلي و د. بارق شب  د. حوار جدلي بي 

 

ان ن وظيفة هذجنيية ألاأل  ن ان التجاري ومب  ن ي المب 
ن
ي تمويل العجز ف

ن
ا االحتياطي تكمن ف

ي الموازنة العامة. 
ن
ي حالة تجاوز القانون سوف تنخفض  المدفوعات وليس العجز المالي ف

ن
وف

ي 
 
ي  . مام الدوالرأقيمة الدينار العراف

ي سوف يفقد قيمتهأوهذا يعتن
 
كما كان   ،ن الدينار العراف

ة الحصار  ي خلق النقد  ،صدار النقدي، حيث كان اإل 2003-1990الحال خالل فب 
بمعتن

وضخ السيولة من دون تغطية ومن دون حدود وال يقابله تعقيم النقد، أي سحب 
ي اإل 

ن
التضخم الجامح كما  إلوبشكل حتمي وكل ذلك يؤدي نتاج السلعي السيولة، وال زيادة ف

ي من
ن
ي العراق تحدث ف

ن
ي ف

 صف تسعينيات القرن الماضن
 

ي فسوف يقود ذلك بالفعل 
 
زيادة حجوم الدنانب   إلوما يخص فكرة تعويم الدينار العراف

ي ظل يياب  إلالعراقية ولكن 
ن
ائية ف نتاج محلي يغطي حجم الطلب إفقدان قوته الشر

ي ظل يياب صناعات تصديرية وسياحية يمكن 
ن
، ف ن تزود البلد بالعملة االجنيية  أالمحلي

ي تركيا. 
ن
 كما هو الحال ف

 
 د. وارد 

ي  إلالعالم كله )بعد الكرونا( سوف يعود 
ن
( ف ي

 
نظريات االقتصاد القديمة )االكتفاء الذان

ثيتت أزمة جائحة الكرونا الضعف أن أيلب احتياجاته محلًيا بعد أمحاولة لضمان تلبية 
ي العراق ال نزال )نتكلم( 

ن
ة النسيية، ونحن ف ن ي نظريات التخصص والمب 

ن
الهيكلي والعملي ف

فعل من دون ضخ  إلفقط عن دعم القطاع الخاص.  كيف يمكن باعتقادكم تحويل المالم 
ادي؟ ي السوق المحلي وتحجيم هذا اإلسهال االستب 

ن
ة جديدة ف ف يتم هذا وكي  سيولة كبب 

؟ ي
ن
 الضخ من دون زيادة حجم العملة المحلية وزيادة التعامل المرصف

 
 د. بارق

ي أ ال 
 
.  وفق قراءن ي

 
ي بالنظريات االقتصاد القديمة وعالقتها باالكتفاء الذان

دري ماذا تعتن
 
 
 لتاري    خ الفكر االقتصادي ت

 
النظرية المركنتالية من أقدم النظريات االقتصادية )القرن  عد

ي تزامنت 
ي والت 

 
ي مرحلة الرأسمالية المبكرة وعملية تراكم رأس المال البدان

ن
، ف السابع عشر

سيا ونهب ثرواتها(.  هذه النظرية  آا مع هيمنة الدول االستعمارية عل بلدان أفريقيا و تاريخيً 
ي بم

 
ن اإل كانت تروج لالكتفاء الذان ي تركب 

نتاج داخل البلد وخلق النقد )بمفهوم اليوم عتن
ان التجاري بكل الوسائل الممكنة بما فيها اإل  ن ي المب 

ن
صدار النقدي( من خالل تحقيق فائض ف

لقد استعملت بريطانيا االستعمارية هذا  استعمال القوة وشن الحروب ضد الدول االخرى. 
ي الهند مع تدمب  صناعات النسيج

ن
جبارها عل زراعة وتصدير القطن إالمحلية و  االسلوب ف

 
 
 لكي ي

 
 صن

 
ي بريطانيا ومن ثم يصد

ن
التجارة الخارجية   إلهذه النظرية تنظر  الهند.  إلر ع ف
ي السنوات األ  خارس وفق المعادلة الصفرية.  –كعملية رابح 

ن
ة عادت هذه النظرية ف  إلخب 

" و أو رامب تحت مسم "امريكا كما يمارسه الرئيس االمريكي ت  ،الظهور بثوب جديد 
 
عالن إال
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ن   8من  6 صفحة حول السياسات المالية والنقدية وارد نجم العكيلي و د. بارق شب  د. حوار جدلي بي 

 

انها  ن ي مب 
ن
ات نسيية وتحقق فوائض ف ن ي تتمتع بممب 

الحرب التجارية عل جميع الدول الت 
ن عقلية ترامب التجارية المحضة والمبنية عل اللعبة الصفرية ال أومن الواضح   التجاري. 
ي سأ إلن الفائض التجاري لمعظم الدول يعود أتدرك  ندات حكومية أو أسهم مريكا ليشب 

 مريكية. أ
 

ي االقتصاد  وعل عكس النظرية المركانتالية
ن
ي عل تدخل كبب  للدولة ف

ي تبتن
القديمة الت 

ي القرن الثامن عشر مع بدايات الثورة الصناعية 
ن
ي ظهرت ف

ل النظرية المالسيكية والت  تعو 
ن المتناقضة  ن والمستهلكي  ي تنسق مصالح المنتجي 

عل قوى السوق كونها اليد الخفية الت 
ي السوق.  آدم سميث ودافيد ر 

ن
الية يكاردو وضعا األ وتحقيق التوازن ف ساس الفكري للب 

االقتصادية ولحرية التجارة الدولية وبرهن ريكاردو بنموذجه المشهور وباألرقام الفوائد 
ن والتجارة  .  ومنذ ذلك الحي  الذي تجنيها الدول من توزي    ع العمل والتخصص الدولي

 
ً
ة عولمة ا الدولية تنمو وتزدهر بمعدالت عالية جدا سواق أنتاج و إل ومعها تعاظمت وتب 

 . ي
ي بداية تسعينيات القرن الماضن

ن
 المال بعد انتهاء الحرب الباردة ف

 
ورة دعم القطاع الخاص وليس بالمالم والوعود الحكومية و  نما من إنحن متفقان عل ضن
نما يجب إخالل حزمة برامج وسياسات شاملة ال تقترص فقط عل ضخ السيولة النقدية و 

ية مؤهلة فضال عن األ ن تشمل توفب  المتطلبات اأ طر لمادية من بتن تحتية وموارد بشر
 القانونية وحماية المستثمرين. 

 
 د. وارد 

وري إجنابكم الكريم تعرف  ي حالة زيادة حجم أن مستوى التضخم ليس من الرصن
ن
ن يرتفع ف

ي حالة زيادة الكتلة أالكتلة النقدية، بل انه يمكن 
ن
زيادة دورانها إذا كان  أو ن ينخفض حت  ف

ي نتاج المحلي اإل حجم اإل 
ن
ن الجميع يركزون عل جانب أعل من تلك الزيادة، والغريب أضاف

ي الذي هو )حجم اإل 
ن
 نتاج(. وي  هملون الجانب الثان

 
 د. بارق

نتاج محلي زراعي وصناعي يغطي إوجود  إلهذا صحيح.  ولكن كما ذكرت فإن العراق يفتقر 
ي ولدها االنفاق 

ائية الت  حاجة البلد.  والسنوات الماضية تشهد عل تشب القوة الشر
ادي.  إلالحكومي   خارج البلد حسب وصفك عل شكل اسهال استب 

 
 د. وارد

 أو 
 
ي تعرضت للكثب  من الهجوم واالنتقادات ولكن  بإجراءاتر الجميع ذك

وزارة الزراعة الت 
ي صالح العراق وامتأل السوق بالمنتجات الزراعية المحلية مع الو 

ن
زارة صمدت وكان عملها ف



 
 

 حول السياسات المالية والنقدية  جدل اقتصادي

 
 

 

 
ن   8من  7 صفحة حول السياسات المالية والنقدية وارد نجم العكيلي و د. بارق شب  د. حوار جدلي بي 

 

ي أانخفاض 
 
سعارها، ولو بقينا عل خزعبالت المستوردين والمستفيدين لمان الوضع الغذان

ي العراق مأساوي
ن
 ف

ً
 .ا

 
 د.بارق

ن عل التنمية الزراعية: أهذه بدايات مشجعة وسبق لي و  كب 
ن لوية قصوى ألأو ن طالبت بالب 

  .  والمردود رسي    ع بالمقارنة مع التوسع الصناعي
ً
نتاج نمو اإل إن االستثمار فيها قليل نسييا

 Agro ا للصناعات الغذائيةرضية جيدة للتطور الصناعي وخصوًص أالزراعي سوف يوفر 
Industry  

 
 
 

 د. وارد
ي حالة مواجهة ثنائية )البطالة إ

ن
التضخم( تهتم بمعالجة  -ن ايلب النظريات االقتصادية ف

ي شخصيً 
ة خاصة فهو يستطيع أا اعتقد البطالة حت  لو ازداد التضخم، ولكتن ن ن العراق له مب 

( باعتماد سياسة نقدية صحيحة.   تقليل البطالة من دون التعرض للتضخم الكبب  )المحلي
ي 
اد سلع تافهة أعل  ،جنابكم الكريم ،هل توافقتن ن الدوالرات الستب  يمكن ن هدر ماليي 

ي استثمارات )خارجية( أو  ،إنتاجها محلًيا 
ن
ن  أو  ،استثمار احتياطي البنك المركزي ف عدم تحسي 

ي المحلي 
ن
ي  أو  ،النظام المرصف

ن
عدم تمويل أنشطة قطاع  أو  ،عدم رفع الثقة بالتعامل المرصف

 هي سياسة نقدية سيئة جدا؟ ،االنتاج المحلي 
 

 د. بارق
ي الحفاظ عل احتياطي العملة الخارجية لتمويل  ،ا نعم أوافقك الرأي تمامً 

ولكن ينبعن
ي عملية اإل 

ن
ي تدخل ف

ورية والت  ادات الرصن نتاج المحلي من سلع رأسمالية وتقنيات االستب 
 متطورة. 

 
 د. وارد

ي وتقديري
 
 .مع خالص تحيان

 
 د. بارق 

ام آلرائكم السديدة والملهمة للحوار.  ي فائق التقدير واالحب 
 ومتن
 

 .أشكر الزميل الفاضل مصباح كمال على مراجعة النص األصلي وتحريره لغويا
 بارق شب  



 
 

 حول السياسات المالية والنقدية  جدل اقتصادي
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