
  اعداد:خالد عبداحلميد عبد املجيد

من طبيعة اال�سياء ان يكون وراء 
اي اجراء او حدث معني �سبب او 
العمل  او  دافع مهم وراء حدوثه 
الرئي�ش  ال�سبب  ولعل   . مبوجبه 
اال�سفار  حذف  م�سروع  وراء 
)الثالث( من العملة العراقية يف 
الكتلة  الوقت احلايل هو ت�سخم 
النقدية للعملة العراقية بفئاتها 
التعامالت  املتعددة،وان  الورقية 
و  املاليني  جتاوزت  قد  التجارية 
العراقية  الدنانري  من  املليارات 
بع�ش  الرتليونات يف  وو�سلت اىل 

االحيان .

�شكل  العراقية  العملة  من  الهائل  الكم  وهذا 
ومكاتب  امل�شارف  على  حقيقا  عبئا  وي�شكل 
الدولة  موؤ�ش�شات  على  وكذلك  ال�شريفة 

ووزارتها عند ا�شتالم الرواتب وتوزيعها .
 اذ يتطلب نقل مثل هذه الكميات الكبرية من 
التكلفة(  خا�شة)باه�شة  نقل  وو�شائل  العملة 
وال�شركات  احلمايات  من  جي�ض  وتوفري 
وخزنات  م�شتودعات  اىل  باال�شافة  االمنية, 
الكبري  واحلجم  الكم  هذا  ت�شتوعب  �شخمة 
االمني  التدهور  �شل  يف  خا�شة   , العملة  من 
امل�شتمر الذي يعاين منه العراق منذ االحتالل 
اىل االن, وهذا كله يتطلب نفقات كبرية واعباء 

مالية �شخمة ومكلفة . 
اال�شفـــــــــــــــارمن  بحـــــــــذف  التــــــــو�شية  فجـــــاءت 
مليون  تداول  يتم  وبذلك   , العراقية  العملة 
ديناربداًلعن  واألف   , املليار  عن  بداًل  دينار 
�شوف  وبذلك  االف,  املليون,والديناربداًلعن 
ال)اربع(  حدود  اىل  النقدية  الكتلة  تتقل�ض 
ترليونات دينار ح�شب تقديرات البنك املركزي 

العراقي . 
وهذا االجراء �شوف يخدم بالتاكيد عملية تداول 
العملة , ويقل�ض من تكاليف نقلها وخزنها وما 

اىل ذلك وال�شوؤال املهم , الذي ينبغي ان يناق�ض, 
على  اال�شفار  حذف  عملية  تاثري  مامدى  هو 
االقت�شاد العراقي , والتداعيات التي �شت�شاحب 

اعتماد العملة )الطبعة(اجلديدة . 
 والذي ميكن بحثه يف اجتاهني رئي�شني :

االول : تاثرياتها على امل�شتوى العام لال�شعار 
الدينار  �شرف  �شعر  على  تاثرياتها   : الثاين 

العراقي .
ففي االجتاه االول نالحظ بان دول اخرى قد 
والربازيل  تركيا  مثل  التجربة  هذه  خا�شت 
من  احلد  ا�شتهدفت  قد  وكانت   , وايطاليا 
الت�شخيم وجنحت اىل حد مايف ذلك .فتجربة 
التجربة  لي�شت  العملة  من  اال�شفار  حذف 
العاملية  احلرب  فبعد   , العامل  يف  اجلديدة 
الثانية جلاأت الدول االوربية للحد من م�شكلة 
الت�شخم عن طريق حذف اال�شفار من العملة. 
الفرنك القدمي وابدلته بفرنك  والغت فرن�شا 

جديد بعد الغاء اال�شفار الثالثة منه .
واذا مل ي�شتهدف العراق من هذه العملة احلد 
من الت�شخم ,فانه على االقل يطمح اىل تثبيت 
اال�شعار وعدم احداث ارتفاع بها . فعملية حذف 

اال�شفار �شوف تقل�ض املعرو�ض النقدي 
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�شيكون  تاثريها  ان  اال  م�شموناً(,  ال  )حجما 
لتقلي�ض  نتيجة  التداول  �شرعه  على  اقوى 
 , خماطرها  وتخفيف  العملة  تداول  م�شاكل 
املعامالت  مما �شوف ينعك�ض على ت�شهيل �شري 

التجارية . 
والجل �شمان عدم وجود التاأثريات الت�شخمية 
للعملة اجلديدة ينبغي ان يكون لدينا �شيطرة 
بال�شرورة  يقت�شي  والذي   , اال�شعار  على 
وقوي,  فاعل  لال�شعار  مركزي  وجودجهاز 
بالفعاليات  التحكم  على  قادرة  وحكومة 
 . التاثريبها  على  بقدرة  وتتمتع  االقت�شادية 
ويف  لال�شعار  العام  امل�شتوى  جمال  يف  خا�شة 
�شل عدم توفري ذلك يف الوقت احلا�شر , فان 
من املتوقع ان تكون هنالك توجهات ت�شخمية 

ولي�شت انكما�شية . 
�شرف  �شعر  على  اال�شفار  رفع  تاثري  اما   

الدينار ...
فالربغم من تدخل البنك املركزي امل�شتمر يف 
عمليات ال�شوق املفتوحة بائعة وم�شرتية للدوالر 
لغر�ض تثبيت �شعر �شرف الدينارالعراقي , اال 
العملة  طبع  عمليات  يف  ال�شابقة  التجربة  ان 
للطبعة  �شيكون  ان  على  برهنت  العراقية 
ولو  خمتلفني  �شعرين  والقدمية  اجلديدة 

ال�شوق  على  يوؤثر  ان  دون  العملة  ال�شتبدال 
العراقية .

لذا نقرتح , البداأ اواًل بتهيئة م�شتلزمات جناح 
هذه العملية قبل البداأ بها , من خالل دعمها 
حتد  التي  ال�شرورية  والقوانني  بالت�شريعات 
اجلهاز  دور  وتفعيل   . امل�شاربني  تاثري  من 
املركزي لال�شعار , ورفده باالأح�شاءات الدقيقة 
وحما�شبة  مراقبة  وتوفرياجهزة   . والدورية 

قوية .

بحدود �شيقة . حيث �شيتم تف�شيل واحدة بدل 
خمتلفني  �شعرين  اعتماد  وبالتايل  االخرى 
يهدد  قد  مما  العراقي  الدينار  من  للطبعتني 

ب�شكل مبا�شر العملية برمتها .
�شارمة  وقوانني  ت�شريعات  يتطلب  وهذا    
البع�ض  التالعب هذه وحماولة  متنع عمليات 
اال�شتفادة من فرق �شعر العملتني كال�شرافني 

املحليني ومكاتب ال�شريفة .
امــــا التــــداعيات واملخــــاطــــر االخـــرى املتــــوقعــــــة 

فتتمثل :
*مـــن املـــوؤمل ان العمل بحذف اال�شفارالميكن 
ظروف  توفر  ظل  االيف  النجاح  يحقق  ان 

اقت�شادية م�شتقرة .
*مو�شوع التزوير وطباعة العملة �شوف يكون 
لالطراف  او  الداخل  يف  �شواء  ومغري  جمزي 
االقت�شاد  على  للتاثري  ت�شعي  التي  اخلارجية 

العراقي والتحكم به .
اللغة  اىل  باال�شافة  الكردية  اللغة  *ادخال 
مربر,ولنا  اي  له  لي�ض  واالنكليزية  العربية 
ادخـــــــــــــــــــلت  حيـــــث  خيــــــــرمثـــال  )الـــــــيورو(  يف 
بداًلمن  خمت�شـــر  ب�شــــــــكل  الـــــرموزوالدالالت 

اللغات املتعددة .
املدى(  )متو�شط  بعيدة  اعتمادخطة  *ينبغي 
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