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من زمن التوهج

الدكتور سنان الشبيبي
نبذة عن حياته العلمية:
ضمن أقوى  500شخصية عربية لعام – 2012
نرشت يف مجلة أريبيان بزنس قامئة أقوى 500
شخصية عربية ممن استطاعوا التأثري بدرجة
كبرية يف مجتمعاتهم أو يف املجتمعات التي
يعيشون فيها ،حزيران 2012.

�ضم ��ن �أق ��وى � 500شخ�صية عربية لع ��ام – 2011
ن�ش ��رت يف جملة �أريبيان بزن� ��س قائمة �أقوى 500
�شخ�ص ��ية عربية مم ��ن ا�س ��تطاعوا الت�أث�ي�ر بدرجة
كب�ي�رة يف جمتمعاته ��م �أو يف املجتمع ��ات الت ��ي
يعي�شون فيها� ،آذار 2011.
ادرجت� � ُه جمل ��ة التامي�/س ��ي ان ان ك�أح ��د �أهم “يف
جمال الأعمال و االقت�صاد” ،كانون االول 2004.
حمافظ البنك املركزي العراقي منذ 2003.
م�ست�شار يف ال�ش�ؤون التجارية واملالية والدين.
�ش ��غل من�ص ��ب اقت�ص ��ادي �أق ��دم يف م�ؤمت ��ر الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية واالنكتاد.
اخت�ص يف البح ��ث حول موا�ض ��يع التدفــق املايل،
اقت�صاديات نزع ال�س�ل�اح ،ميزان املدفوعات ،الدين
اخلارجي ،العوملة واالقت�صاد العراقي.
�إدارة م�شاريع لتنفيذ ال�سيا�سة واجلوانب التحليلية
وامل�ؤ�س�سية لإدارة الدين مبا يف ذلك تطبيق برنامج
�إدارة الدين ونظ ��ام التحليل املايل)(DAM FAS
يف ع ��دة دول عربي ��ة .ل ��ه معرف ��ة وا�س ��عة بجوانب
االقت�ص ��اد الكلي واجلوان ��ب الت�ش ��غيلية “لنموذج
الدي ��ن القاب ��ل لال�س ��تمرار )” (DSMللبنك الدويل
ومبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون.
تن�س ��يق عمل االنكتاد حول التدفقات املالية للأوبك
�إىل الدول النامية الأخرى والذي ن�ش� ��أ عنه �إ�ص ��دار
عدد كبري من التقارير حول املو�ضوع.
ات�صاالت عالية امل�ستوى مع امل�س�ؤولني احلكوميني
خا�صة يف املناطق العربية.
�إلق ��اء العدي ��د من املحا�ض ��رات و�إلق ��اء كلمات حول

الأفاق االقت�صادية لالقت�صاد العراقي يف العديد من
املحافل الدولية.
خربات �س ��فر كبرية فيما يتعلق بالعمل ب�ش�أن �إدارة
الدين والتدفقات املالية الأوبك  OPECوالعمل يف
جمال االقت�صاد العراقي.
خلفي ��ة كمي ��ة وثقافي ��ة عالي ��ة امل�س ��توى يف جم ��ال
الكومبيوتر.
المؤهالت األكاديمية:

– 1966جامع ��ة بغ ��داد – كلية االقت�ص ��اد والعلوم
ال�سيا�س ��ية -بكالـــوريو� ��س (اقت�ص ��اد ) مبرتب ��ة
ال�شرف الأوىل
دبلوم يف الدرا�س ��ات املتقدمة من جامعة مان�ش�سرت
( .1970التنمية االقت�صادية)
– 1971جامع ��ة مان�ش�س�ت�ر ماج�س ��تري (اقت�ص ��اد)
ق�سم االقت�صاد
( 1975اذار) – جامع ��ة بر�س ��تول  /انكل�ت�را /
دكتوراه اقت�صاد (ق�سم االقت�صاد)
الخبرة المهنية:

م�ؤمت ��ر الأمم املتح ��دة ح ��ول التج ��ارة والتنمي ��ة
(االنكت ��اد) كان ��ون الأول -1990 ،ت�ش ��ريــــن الأول،
2001

وزارة التخطي ��ط /العراق /رئي�س ق�س ��م التن�س ��يق
والتخطي ��ط 10 ،ني�س ��ان  -1977كان ��ون الأول-
1980

وزارة النف ��ط /الع ��راق /رئي� ��س ق�س ��م اال�س ��ترياد
والت�سويق /ماي�س � -1975آذار 1977
الخبرة التعليمية:

2000 -1994جامع ��ة جني ��ف /كلي ��ة الرتجم ��ة
والرتجمة الفورية (وحدة اللغة العربية)
االقت�صاد التمهيدي والدويل (باللغة العربية)
( 1989ت�ش ��رين الأول:-كان ��ون الأول) و 1980
(ماي�س-متوز)-جامعة ويب�سرت  /جنيف
الإح�صاء واالقت�صاد القيا�سي التمهيدي
1980 -1979جامع ��ة بغ ��داد /العراق/مرك ��ز
التخطيط الإقليمي واحل�ض ��ري� .إلقاء حما�ض ��رات
حول “التخطيط االقت�صادي” �إىل طالب املاج�ستري
اال�شرتاك يف تنظيم االمتحانات لطلبة املاج�ستري

1976 -1975اجلامعة امل�ستن�صرية /العراق /كلية
الإدارة واالقت�ص ��اد� .إلقاء حما�ضرات يف االقت�صاد
القيا�سي التمهيدي لطلبة البكالوريو�س
1968 -1966مدر�س م�ساعد /ق�سم الإح�صاء /كلية
العلوم ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية /جامع ��ة بغداد/
العراق.
احلالة االجتماعية /متزوج /طفلني
اللغ ��ات :اللغة الأم (العربية) ،الإنكليزية (بطالقه)،
الفرن�سية (معرفة جيدة)
مت تعيينه حمافظ للبنك املرك ��زي العراقي بتاريخ:
2003/8/30
مجاالت التخصص:

بناء مناذج االقت�صاد القيا�سي
�إدارة الدي ��ن اخلارج ��ي م ��ع الت�أكيد عل ��ى اجلوانب
التحليلية واالقت�صاد الكلي.
حتليل ا�ستدامة الدين.
حتليل ميزان املدفوعات.
التدفقات النقدية لدول الأوبك خا�ص ��ة للم�ؤ�س�س ��ات
املالية العربية.
اقت�صاديات النفط والطاقة.
م�ش ��اكل التطور يف الدول العربية ومنطقة ال�ش ��رق
الأو�سط عموم ًا.

االقت�صاد العراقي.
تطور م�ضامني التجارة والعوملة املالية.
المطبوعات:

عوملة التمويل م�ض ��امني �سيا�س ��ات لالقت�صاد الكلية
و�إدارة الدي ��ن� ،آذار  ،2001ورقة قدمت �إىل امل�ؤمتر
ح ��ول العومل ��ة واخللي ��ج املنظم ��ة م ��ن قب ��ل معه ��د
الدرا�س ��ات العربية والإ�س�ل�امية ،جامعة اك�س ��تري،
�إنكلرتا 4-2 ،متوز 2001.
�آفاق لالقت�ص ��اد العراقي ،مواجه ��ة الواقع اجلديد،
ورقة قدم ��ت �إىل امل�ؤمتر حول “م�س ��تقبل العراق”
املنظمة من قبل معهد ال�ش ��رق الأو�س ��ط /وا�شنطن،
ن�ش ��رت الورق ��ة يف كتاب حت ��ت نف� ��س العنوان يف
ت�ش ��رين الثاين  ،1997و�أعيد طبعها يف �سكرتارية
االنكت ��اد ،تعام ��ل الورقة م ��ع �أثر احل�ص ��ار والدين
وتعوي�ض ��ات احل ��رب عل ��ى الأف ��اق امل�س ��تقبلية
لالقت�صاد العراقي.
ح�صة العرب يف م�ساعدات الأوبك ،بع�ض احلقائق
ذات العالق ��ة ن�ش ��رت باللغ ��ة العربي ��ة يف جمل ��ة
امل�س ��تقبل العربي /مركز درا�س ��ات الوحدة العربية
بريوت� ،أيلول 1988.
م�س ��اعدات الأوب ��ك ،املو�ض ��وعات والأداء يف جملة
الأوبك ،فينا ،يف ربيع عام 1987

تجربتي العملية مع الراحل د .سنان الشبيبي
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االقت�ص ��ادي العراق ��ي الكب�ي�ر حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي
اال�س ��بق اال�س ��تاذ الدكتور �س ��نان حممد ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي رحل عنا
ولك ��ن منجزات ��ه العلمي ��ة والهني ��ة يف مي ��دان ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة
�س ��تبقى خال ��دة يف املجتم ��ع االقت�ص ��ادي. .بوفاته خ�س ��ر العراق
اليوم واالن�س ��انية جمعاء احد قامات العراق االقت�صادية ورموزه
الوطنية التي ي�صعب تكرارها.
عملن ��ا مع الفقيد الراح ��ل قرابة عقد من الزمن يف اعمال ال�س ��لطة
النقدية يف العراق جنبا اىل جنب  ،ومل امل�س منه اال الثقة واملهنية
ال�صادقة واالكادميية العالية وحب الوطن وهي ال�صفات ال�سامية
الت ��ي ورثها عن والده الزعيم الوطني الكبري ال�ش ��يخ حممد ر�ض ��ا
ال�ش ��بيبي الوزير و رئي�س جمل�س النواب ورئي�س املجمع العلمي
العراقي اال�سبق.

كان الراح ��ل ي�س ��هر ليل نهار عل ��ى اداء ال�سيا�س ��ة النقدية وتنظيم
�ش� ��ؤون القطاع امل�صريف يف ا�ش ��د الظروف وط�أ ًة مرت بها بالدي
خ�ل�ال العق ��د املا�ض ��ي وهي خارج ��ة لتوه ��ا من وي�ل�ات احلروب
والدم ��ار وانعدام اال�س ��تقرار والت�ض ��خم لري�س ��م بنف�س ��ه خريطة
الطري ��ق مل�س ��تقبل عراق ��ي زاه ��ر ينع ��م بالرفاهي ��ة واال�س ��تقرار
وال�س�ل�ام .ظ ��ل الراح ��ل طوال عمل ��ه يف الدول ��ة العراقية م�س� ��ؤ ًال
مبا�شرا عن اعمال ال�سيا�سة النقدية يتطلع بنف�سه اىل عملة وطنية
م�س ��تقرة قوي ��ة قوامها نظام مايل وم�ص ��ريف واع ��د .وبهذا طوى
العراق �ص ��فحة من �أ�ش ��د �صفحات بالدنا ا�ش ��راق ًا ووطني ًة و�صدق ًا
 ،ولكن �س ��تبقى ذكرياته تل ��ف العقول وال�ض ��مائر  ،ويبقى احلزن
ي�سكن القلوب التي ميلئها الوفاء واملودة لفقيد بالدنا.
فبا�س ��مي �شخ�ص ��يا وبا�س ��م �ش ��بكة االقت�ص ��اديني العراقي�ي�ن كافة
والوطني�ي�ن االح ��رار يف كل مكان.نق ��دم اىل ا�س ��رة املغف ��ور ل ��ه
الدكت ��ور �س ��نان حمم ��د ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي وا�ص ��دقائه وحمبيه احر
التع ��ازي �،س ��الني املوىل عز وج ��ل ان يحيط فقيد الع ��راق الراحل
بوا�سع مغفرته وعظيم جنانه .وانا لله وانا اليه راجعون.

إستقاللية البنك المركزي العراقي حل لمشاكله
إعداد  :شبكة االقتصاديين العراقيين

يع ��ود ال�س ��بب يف ه ��ذا الف ��رق بني ال�س ��عرين اىل
تدخ ��ل ال ��وزارات (املالي ��ة) واجله ��ات االخ ��رى
(جمل�س النواب) وامالئهم �سيا�س ��ات و�ش ��روط ال
متت اىل ال�سيا�س ��ة النقدية ب�ص ��لة ،بالإ�ضافة اىل
عدم قدرة البنك املركزي وم�ست�ش ��اريه على الدفاع
عن البنك ح�سب قانونه.
ان امل�ش ��كلة يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ه ��ي ان طال ��ب
التحوي ��ل عليه ان يدفع �أمانة تعادل ن�س ��بة معينة
من ال�ض ��رائب والكم ��ارك عندما ي�ش�ت�ري الدوالر
وذل ��ك بن ��اء عل ��ى طل ��ب م ��ن وزارة املالي ��ة ،وهذا
االم ��ر يعترب عامال مهما يف ارتفاع �س ��عر الدوالر.
ه ��ذه ال�ش ��روط خدم ��ت وزارة املالية ،لك ��ن املبد�أ
ان �ش ��راء العمل ��ة االجنبي ��ة وبيعها يج ��ب ان يتم
ب�ش ��كل �س ��ريع و�س ��ل�س وبدون اي معوقات (عدا
ال�ش ��روط امل�ص ��رفية وااللت ��زام بر�أ�س امل ��ال) ذلك
لأن حركة النقود �س ��ريعة ،واذا كانت هناك حاجة
لدى البنك املركزي ال�ستغالل بيع العملة االجنبية
م ��ن اجل التطوير فكان من االف�ض ��ل ان ي�س ��تخدم
ذل ��ك يف تطويرعملي ��ة االئتم ��ان امل�ص ��ريف ،ك�أن
تعطى اف�ضلية يف املزاد للم�صرف الذي يتقدم يف
ائتمانه امل�صريف.
اذن هن ��اك تدخل من وزارة املالي ��ة يف عمل البنك
املرك ��زي .ان ه ��ذا التدخ ��ل يه ��دف اىل حت�ص ��يل
م ��وارد ل ��وزارة املالي ��ة وال عالق ��ة ل ��ه بال�سيا�س ��ة
النقدي ��ة بالرغم ان البنك املركزي ه ��و الذي يقوم
بتح�ص ��يل ه ��ذه امل ��وارد .بعبارة اخ ��رى ان البنك
املرك ��زي ه ��و ال ��ذي يق ��وم بجباي ��ة هذه امل ��وارد
حل�س ��اب وزارة املالية .كما ت�ضمنت امليزانية قيام
البنك املركزي ب�ش ��راء �سندات وحواالت اخلزينة
ب  6ملي ��ارات دوالر وتخفي�ض ن�س ��بة االحتياطي
القان ��وين ال ��ذي حتتفظ به امل�ص ��ارف ل ��دى البنك
املركزي اىل الن�ص ��ف لتوفري موارد للميزانية .ان
خط ��ورة هذه االج ��راءات تن�ص ��رف اىل تخفي�ض
فعالي ��ة ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة يف حماربة الت�ض ��خم.
لذلك فان على ال�س ��لطات املالي ��ة والنقدية ان تقيّم
ما حت�صل عليه من موارد مقارنة بالت�ضخم وعدم
اال�س ��تقرار الذي ميكن ان يكون �سببا يف االنهيار
احلقيقي ل�سعر الدينار.
كم ��ا ان تقييد البيع من قب ��ل جمل�س النواب يعني
تدخ ��ل الربمل ��ان يف عم ��ل البنك املركزي .ال�ش ��ائع
بني او�س ��اط االقت�ص ��اديني والربملاني�ي�ن ان البنك
املرك ��زي تاب ��ع ملجل�س الن ��واب ،وه ��ذا خط�أ كبري
فالبن ��ك املرك ��زي م�س� ��ؤول ام ��ام جمل� ��س النواب
ولي�س تابعا له ،وهنا ال يختلف البنك املركزي عن
بقية الوزارات ،ولكن هذه امل�س� ��ؤولية (م�س�ؤولية
البنك املركزي) مذكورة �صراحة يف الد�ستور.
وهك ��ذا ف ��ان البن ��ك املرك ��زي قد فق ��د ا�س ��تقالليته
وا�ص ��بح ير�ض ��خ لق ��رارات احلكوم ��ة والربملان.
ان اال�س ��لوب ال�ص ��حيح ه ��و ان تط ��رح االف ��كار
كمقرتح ��ات يف جمل�س النواب ثم يتم الت�ص ��ويت
عليها.
ان �سيا�س ��ات احلكومة والربملان ،وخا�صة حتديد
البيع ،ادت اىل ازدواجية �س ��عر ال�صرف فح�صلت
�س ��وق �س ��وداء اغتنى منه ��ا البع�ض وا�س ��تخدمها

من زمن التوهج

دعوة الشبيبي الى :

تذكري ًا باملوقف الشجاع لزميلنا الراحل د .سنان الشبيبي من استقاللية البنك املركزي
نعيد نرش مقاله عام  2015عن الحل االمثل ملشكلة البنك املركزي العراقي ..
(( تعيش السوق النقدية العراقية يف الوقت الحارض حالة من عدم االستقرار متثلت
يف انهيار سعر السوق للدينار والذي بلغ  1340دينارا للدوالر االمرييك بينام السعر
الرسمي يبلغ حوايل  1190دينارا للدوالر ،بالرغم من ان حجم االحتياطي الزال كبريا
األمر الذي يعترب عامال اساسيا يف استقرار العملة.

البع� ��ض الآخ ��ر يف متوي�ل�ات اخ ��رى ق ��د يك ��ون
االرهاب واحدا منها.
فقدان اال�س ��تقاللية له حماذير عدة اهمها ان البنك
املركزي �س ��وف يخ�ض ��ع لتعليمات احلكومة التي
�ستنعك�س يف �سيا�س ��ات البنك وبالتايل فان البنك
املركزي �س ��وف ال ي�س ��تطيع تبني ه ��دف تخفي�ض
الت�ضخم ب�ش ��كل جدي .ومما يزيد االمر �سوءا ان
االنفاق احلكوم ��ي هو بطبيعته ت�ض ��خمي نتيجة
للتلك�ؤ يف تنفيذ امل�شاريع.
وفق ��دان اال�س ��تقاللية �س ��ي�ؤدي بالدائن�ي�ن اىل ان
ينظ ��روا اىل اموال البنك املركزي على انها اموال
حكومي ��ة ،فت�ص ��بح هدف ��ا للدائنني ،وهذه ق�ض ��ية
مهم ��ة يج ��ب مناق�ش ��تها م ��ع الدائن�ي�ن وحمام ��ي
العراق.
ان فق ��دان اال�س ��تقاللية يعن ��ي ان يتبن ��ى البن ��ك
املرك ��زي �سيا�س ��ات نقدي ��ة تتما�ش ��ى و�سيا�س ��ة
احلكومة ،ولكن �سيا�س ��ات احلكومة قد ال تتنا�سب
م ��ع قان ��ون البنك املرك ��زي .بعبارة اخ ��رى انها ال
تركز عل ��ى حماربة الت�ض ��خم وال تعط ��ي االهمية
الالزمة لهدف اال�ستقرار االقت�صادي.
ان فر� ��ض �سيا�س ��ات ذات طبيعة مالي ��ة على البنك
املركزي يجب ان يكون مو�ض ��ع تن�س ��يق ودرا�سة
م ��ن قب ��ل اجله ��ات احلكومي ��ة والربملاني ��ة .البنك
املركزي قد �أُ�ض ��عف اداريا م ��ن احلكومة ،وكثريا
ما حاولت احلكومات فر�ض �سيا�س ��اتها على البنك
املرك ��زي ،ومن ذل ��ك ان رئي� ��س الوزراء ال�س ��ابق
ح ��اول اال�س ��تدانة من البن ��ك املرك ��زي االمر الذي
رف�ض ��ه البنك الن القانون مينع ��ه من ذلك ،وانتهى
االمر بالهجوم على البنك املركزي واعتقال العديد
من خرية موظفيه.
وم ��ن مظاه ��ر التج ��اوز عل ��ى اال�س ��تقاللية ه ��و
االم ��ر املتعل ��ق بالتج ��اوز عل ��ى احتياط ��ي البن ��ك

املرك ��زي .وي ��ردد البع�ض ان ذلك ق ��د يكون مربرا
الن االحتياط ��ي يتجاوز العمل ��ة يف التداول ويف
امل�ص ��ارف مبرة ون�ص ��ف املرة .ان ه ��ذه تربيرات
للحكومة كي ت�س ��يطر تدريجيا عل ��ى موارد البنك
املرك ��زي .ان اقت�ص ��ادا – مثل االقت�ص ��اد العراقي
– مفتوح ��ا ب�ش ��كل كبري على اخل ��ارج يحتاج اىل
م ��وارد كب�ي�رة لتعوي�ض نتائج اي ازم ��ة ،واذا مت
االقرتا� ��ض م ��ن البنك املرك ��زي فمتى �س�ت�رد هذه
االم ��وال ؟ وما هي القدرة التي ميلكها البنك جتاه
احلكومة ال�سرتداد هذه االموال ؟.
ان الفقاع ��ة وارتف ��اع �س ��عر ال ��دوالر ه ��ي نتيج ��ة
ل�سيا�س ��ة احلكومة وجمل�س الن ��واب وعليه يجب
ان ي�ص ��ار اىل ازال ��ة ه ��ذه املعوق ��ات ع ��ن �س ��وق
ال�ص ��رف حي ��ث ال يج ��ب ان تعط ��ى اهمي ��ة اك�ب�ر
لل�سيا�س ��ة املالية ،فال�سيا�س ��ة النقدية حتدد �س ��عر
ال�صرف وت�ساعد على ادارة النقود ووظائفها.
البن ��ك املرك ��زي ال يقر� ��ض احلكومة لكنه ي�س ��اعد
االقت�ص ��اد ككل ع ��ن طري ��ق ا�س ��تقرار اال�س ��عار
وتنظي ��م االئتم ��ان واال�ش ��راف عل ��ى القط ��اع
امل�ص ��ريف واملايل وتنظي ��م املدفوع ��ات واحلفاظ
على احتياطي البلد .اما الكالم الكثري الذي رددته
احلكوم ��ة واللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
ح ��ول “م ��زاد العمل ��ة االجنبي ��ة” فان ه ��ذا املزاد
هو �سيا�س ��ة نقدية ت�س ��حب مبوجبها الدنانري من
ال�سوق وت�شرتى بها العملة االجنبية وهنا ينتهي
املو�ض ��وع بالن�س ��بة للبن ��ك املركزي ،فنح ��ن امام
عملية ت�ص ��ريف نقدي مبا�ش ��رة وب�سيطة .واذا مل
يكن هناك ا�س ��ترياد من “املزاد” فعلى الربملانيني
ان ي�ستف�س ��روا ع ��ن ا�س ��باب ذل ��ك يف الكم ��ارك او
وزارة التجارة فعملية اال�س ��ترياد ال تدخل �ض ��من
العملي ��ة النقدي ��ة .ان البن ��ك املرك ��زي يج ��ب ان
يقاب ��ل كل الطلب على ال ��دوالر وهذا االمر هو من

ا�سا�س ��يات ا�ستقرار اال�سعار حيث ان الطلب الذي
مل ي�ش ��بع من قب ��ل البنك �س ��يذهب ويخلق �س ��وقا
�آخرى وا�س ��عارا اخرى ،االمر الذي يخالف قانون
البن ��ك املركزي ويخل ��ق حالة من عدم اال�س ��تقرار
االقت�صادي.
لقد اخت ��ارت اللجنة املالية و�ض ��ع ح ��د اعلى لبيع
العملة االجنبية ( 75مليون دوالر يوميا) ف�س ��اهم
ذل ��ك يف عدم اال�س ��تقرار وخل ��ق ا�س ��عارا متعددة
لل�ص ��رف نظ ��را الن الطل ��ب احلقيق ��ي كان اعل ��ى.
وعلى اية حال فان هذا الطلب ال يُ�س� ��أل عنه البنك
املركزي بل ُت�س�أل عنه كل قطاعات االقت�صاد ،فلماذا
ال تتوجه اللجنة املالية يف الربملان والتي متار�س
الت�شريع والرقابة بال�س�ؤال اىل قطاعات االقت�صاد
التي ت�ش ��رف عليها واىل القطاع اخلا�ص ،خا�ص ��ة
وانها من املفرت�ض ان تلتقي كل اركان االقت�ص ��اد.
ال ن�ش ��ك يف ان هناك خمالفات  ،االمر الذي يتطلب
املتابعة مع امل�صارف التجارية ذات العالقة ولكننا
ن�ؤك ��د ان البن ��ك املركزي هو امام عملية ت�ص ��ريف
نقدية لي�س ا ّال ،اما جانب اال�ستريادات فهو خارج
نطاق عمل البنك املركزي.
م ��ن ناحية اخ ��رى ان االموال تذه ��ب اىل اخلارج
الن الدول ��ة مل توف ��ر الفر�ص املنا�س ��بة يف الداخل
ال�س ��تثمارها .كما ان ق�س ��ما منها يعت�ب�ر نوعا من
االدخ ��ار اخلارج ��ي (مفه ��وم �ض ��من احل�س ��ابات
القومي ��ة لأي بل ��د) �س�ي�رجع اىل الع ��راق يف
الظروف املنا�س ��بة التي يج ��ب ان توفرها الدولة.
اما فيما يتعلق باالموال اخلارجة فال بد من الت�أكد
من م�ص ��ادرها و�ش ��رعيتها من امل�ص ��ارف ودوائر
مكافحة غ�س ��يل االموال فيه ��ا التي يجب تقويتها،
فقد تكون غالبية امل�صادر مت�أتية من عمليات غ�سل
اموال او ان املو�ضوع بب�ساطة هو عمليات كبرية
خلروج ر�أ�س املال.
ويجب اال نن�س ��ى ان العراق يقع �ض ��من جمموعة
ال ��دول الت ��ي مت ��ر يف مرحل ��ة انتق ��ال م ��ن انظمة
�ش ��مولية اىل انظم ��ة دميقراطي ��ة منفتح ��ة ت�ؤمن
باالقت�ص ��اد احلر .ه ��ذه املجموعة م ��ن الدول متر
بتغ�ي�رات كث�ي�رة ينفت ��ح فيه ��ا االقت�ص ��اد (ك ��دول
االحتاد ال�سوفييتي �سابقا) ،ولكن الكثري من هذه
ال ��دول ات�س ��م اقت�ص ��ادها بانتقال ر�أ� ��س املال اىل
اخل ��ارج .ويف حالة العراق ت�ش ��جّ ع ه ��ذا االنتقال
اي�ضا ب�سبب ظروف العنف وعدم اال�ستقرار التي
يعي�شها البلد .هذا الو�ضع قد يف�سر املبالغ الكبرية
الت ��ي يجري حتويلها اىل اخلارج.انها تذهب لكي
ُتدّخر يف اخلارج ،فنكون امام حالة هروب لر�أ�س
املال ولي�س تهريبه .الو�ضع يف العراق يف الوقت
احلا�ض ��ر ي�ش ��جع على هروب ر�أ�س امل ��ال ،واذا مل
ن�س ��مح لر�أ� ��س امل ��ال بان ينتقل فان �س ��عر �ص ��رف
الدوالر يف ال�س ��وق �س�ي�رتفع ب�ش ��كل كب�ي�ر الأمر
الذي يعيق اتخاذ القرارات االقت�صادية.
الع ��راق مل ي�ص ��بح حت ��ى االن مكان ��ا �آمن ��ا يجلب
اال�ستثمار ،ونحن بحاجة اىل جهود وطنية كبرية
ت�ضمن اال�ستقرار وت�ستقطب اال�ستثمار.
حمافظ البنك املركزي ال�سابق))
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لو ك ّنا �ش ��عبا ج ��ادا ،لو كان لدين ��ا ر�أي عام ،ميلك
الت�أث�ي�ر ،ل ��و كان ��ت لدين ��ا �أح ��زاب �أو منظم ��ات
جمتمع مدين ،لو كان هناك من يحا�س ��ب املخطئ
والفا�سد ..لو كان لدينا كل ما �سبق �أو بع�ض منه،
ملا ا�ستطاع «جالوزة» رئي�س الوزراء االنق�ضا�ض
عل ��ى البن ��ك املرك ��زي وط ��رد �س ��نان ال�ش ��بيبي،
ال�شخ�ص ��ية العلمي ��ة والوطني ��ة بطريق ��ة مهين ��ة
تفتق ��ر �إىل اب�س ��ط �ش ��روط اللياق ��ة واالح�ت�رام.
ل ��و كن ��ا نح�ت�رم الكف ��اءات ونق ��در قيم ��ة اخلربة
العلمي ��ة واملهني ��ة مل ��ا جت ��را نائ ��ب مل يبل ��غ �س ��ن
الر�شد ال�سيا�سي ليقول ان “قرار جمل�س الوزراء
القا�ض ��ي باقالة �سنان ال�ش ��بيبي خطوة باالجتاه
ال�ص ��حيح” طبع ��ا االجتاه ال�ص ��حيح عند النائب
املغ ��وار هو ان ي�ص ��بح البن ��ك املرك ��زي فرعا من
ف ��روع مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ،جه ��ل وتخل ��ف
وا�س ��تهتار ب ��كل القوانني ..امله ��م ان ينام ،رئي�س
الوزراء ملء جفونه بال وخزة “ قانون “ واحدة.
بي ��ان احلكوم ��ة الث ��وري ال ��ذي �أعلنه امل�ست�ش ��ار
الإعالم ��ي لرئي� ��س ال ��وزراء ،ي�ص ��عب ت�ص ��ديقه
يف �أي بل ��د ،لكن ��ه يف الع ��راق يق ��دم الدلي ��ل
القاط ��ع عل ��ى �إنن ��ا نعي� ��ش زم ��ن الل�ص ��و�ص
الكب ��ار ،وان م�ص ��طلحات ال�ش ��فافية والنزاه ��ة
ال تنف ��ع يف بل ��د ُتغي ��ب في ��ه �إرادة النا� ��س.
و�أنا ا�س ��تمع �إىل بيان امل�ست�ش ��ار علي املو�سوي،
ت�ص ��ورت �أن الأم ��ر ال يع ��دو كون ��ه نكت ��ة �أو
حماولة لك�س ��ر امللل والرتابة ،فيم ��ا الواقع يقول
�إن منط ��ق ا�س ��تغفال النا� ��س وال�ض ��حك عليه ��م
ه ��و ال�س ��ائد يف او�س ��اط احلكوم ��ة ،نع ��م هن ��اك
�إ�ص ��رار غري ��ب عل ��ى حتوي ��ل الف�س ��اد وال�س ��رقة
واالنتهازي ��ة �إىل بطول ��ة ونب ��وغ وعبقرية ،قرار
م�ض ��حك يجعل الو�ضع الذي مير به العراق �أقرب
�إىل كاريكات�ي�ر ممت ��د م ��ن �أق�ص ��اه �إىل �أق�ص ��اه،
بي ��ان جمل�س ال ��وزراء يريد �أن ي�ؤك ��د للجميع �أن
ال م ��كان للخ�ب�رة والكف ��اءة يف ه ��ذا البل ��د ،فعلى
ال�ش ��بيبي و�أمثال ��ه �إذا �أرادوا العي� ��ش يف العراق
�أن يفوزوا بر�ضا ال�ش ��ابندر وال�شاله والع�سكري
واجلب ��وري ،ومن ثم يح�ص ��لون منهم على �ص ��ك
الوطنية� ،أما �أن يحاول ال�شبيبي ان ي�شعل ال�ضوء
الأحمر يف وجه �سيا�س ��ات احلكومة ومف�س ��ديها،
فانه يتحول وبق ��رار وزاري �إىل مارق ومرتب�ص
حاق ��د عل ��ى مكت ��ب املالك ��ي وفال�س ��فته الأف ��ذاذ.
اذا كان ��ت الق�ض ��ية ه ��ي ال�س ��يطرة عل ��ى كل
الهيئ ��ات امل�س ��تقلة ،فلنتوقف عن امل�س ��رحية التي
ن�ش ��اهدها الآن ،ونطل ��ب م ��ن الأخ ��وة املقرب�ي�ن
م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء �أن يريحون ��ا م ��ن كل ه ��ذه
“الفو�ض ��ى” ويقرروا �شكل احلكم الذي يريدونه
عل ��ى مقا�س ��هم اخلا� ��ص وداخ ��ل �أحزابه ��م ،ث ��م
نتب ّن ��اه نح ��ن املواطن�ي�ن املغلوب�ي�ن عل ��ى �أمرنا.
للأ�سف لو ح�ص ��ل الأمر يف بلد غري العراق ،ومع
�سا�س ��ة غ�ي�ر �سا�س ��تنا الأ�ش ��او�س امل�أزومني دوما
وامل�ص ��ابني مبر� ��ض اخل ��وف م ��ن كل الكف ��اءات،
ل ��و ح�ص ��ل ذلك ف�ل�ا اعتق ��د �أن حزب ��ا او �شخ�ص ��ا
�أي� � ًا كان ��ت مكانت ��ه ال�سيا�س ��ية ميك ��ن �أن يخو�ض
معرك ��ة �ض ��د رج ��ل مث ��ل �س ��نان ال�ش ��بيبي ..الن
املطل ��وب هنا ه ��و �أن يجتمع اجلميع ،اخل�ص ��وم
واملعار�ض ��ة وحت ��ى الطامع ��ون يف احلك ��م عل ��ى
�أم ��ر واحد ال لب�س في ��ه وه ��و �أن التع ّر�ض لأمثال
�س ��نان ال�ش ��بيبي خ�س ��ارة وطني ��ة ال تغتف ��ر،
لك ��ن للأ�س ��ف فنح ��ن نعي� ��ش ع�ص ��ر �سيا�س ��يي
ال�ص ��دفة� ،أ�ص ��حاب املواقف املتلوّ ن ��ة وامللتوية.
الق ��رار ال ��ذي اتخ ��ذه جمل� ��س ال ��وزراء بح ��ق

ال�ش ��بيبي ي�ؤكد بالدليل القاطع ان م�ؤ�ش ��ر التفرد
بال�س ��لطة يع ��اود �إىل االرتفاع ،من خ�ل�ال �إغراق
النا� ��س يف خط ��ب متحذلق ��ة ،فاق ��دة للمعن ��ى
والثق ��ة ،خط ��ب وق ��رارات جتعل املواطن ي�ش ��عر
بالأ�س ��ى وه ��و ي ��رى �إ�ص ��رار م�س� ��ؤويل الدول ��ة
الكب ��ار على �إف ��راغ البلد م ��ن �أ�ص ��حاب الكفاءات
واخل�ب�رة ،وحيث يج ��د ال�ش ��بيبي و�أمثال ��ه �أنهم
يف مواجه ��ة �سيا�س ��يني يكره ��ون �أوطانه ��م..
يف ال ��دول الت ��ي حت�ت�رم �إرادة مواطنيه ��ا جن ��د
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة تك ��رم علماءه ��ا ومبدعيها من
�ات نادرة
خ�ل�ال احلف ��اظ عليه ��م باعتبارهم عم�ل ٍ
الوج ��ود فيم ��ا منار� ��س نح ��ن �سيا�س ��ة اجله ��ل
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يف�س ��ح املج ��ال للمح�س ��وبية
واملزاجية يف الإدارة والتي تهدم �أكرث ممّا تبني.
خلا�سر الأكرب من قرار اقالة ال�شبيبي هو ال�شعب
العراق ��ي ال ��ذي يحتاج يف ه ��ذه االيام الع�ص ��يبة
اىل كل الكف ��اءات الوطني ��ة  ،باملقاب ��ل ف ��ان العدو
االكرب ال�س ��تقرار البالد هم مقرب ��ي املالكي الذين
ي�ص ��رون عل ��ى ا�ش ��اعة الفو�ض ��ى واملح�س ��وبية.
�أخط ��ر ر�س ��الة ميك ��ن فهمه ��ا م ��ن ق ��رار اقال ��ة
ال�ش ��بيبي ه ��ى �أن ائت�ل�اف املالك ��ي يق ��ول
ملعار�ض ��يه �إنن ��ا �س ��نالحقكم و�سن�ض ��ربكم بي ��د
م ��ن حدي ��د اذا م ��ا حاولت ��م االخت�ل�اف معن ��ا.
ق ��رارات مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء تر�س ��خ قناعات
العراقي�ي�ن ب� ��أن النتيج ��ة الوحي ��دة مل ��ا ح�ص ��ل
بع ��د ع ��ام  ،2003ه ��ي ا�س ��تبدال حاك ��م م�س ��تبد
ودكتاتور ،بجماعة �سيا�س ��ية م�ستبدة ،قد ي�صعب
�إزاحتها خ�صو�ص ��ا �إذا قررت �أن تت�صرف مبنطق
“الع�صابات” ال مبنطق ال�سيا�سة.
*****
تطل ��ق مدفعية ائت�ل�اف دولة القانون ه ��ذه الأيام
قذائفه ��ا الثقيل ��ة �ض ��د الدكت ��ور �س ��نان ال�ش ��بيبي
حماف ��ظ البنك املرك ��زي م ��ن كل االجتاهات حتت
�ش ��عار”\ :ال نري ��د خب�ي�را اقت�ص ��اديا يت ��وىل
�ش� ��ؤوننا\”  ،ويبن ��ي ه�ؤالء القنا�ص ��ون والرماة
خطته ��م يف الق�ص ��ف عل ��ى �أ�س ��ا�س ان ال�ش ��بيبي
ينتم ��ي �إىل طائف ��ة م ��ن التكنوق ��راط ال تن�س ��جم
م ��ع مقت�ض ��يات الواق ��ع اجلدي ��د ،ال ��ذي يري ��د له

البع�ض �أن ي�س ��تند على قيم املحا�ص�صة الطائفية
واملح�س ��وبية واجلهل واخلرافة ،بل ذهب خرباء
دول ��ة القانون �إىل اتهام الرجل ب�أنه م�س� ��ؤول عن
تهريب �أموال العراق
اىل املنظم ��ات الإرهابية ،فقد خ ��رج علينا النائب
هيث ��م اجلب ��وري املكل ��ف �ش ��رعا من الل ��ه خلدمة
الع ��راق كما او�ض ��ح لن ��ا ذلك �س ��يادته قب ��ل ثالثة
�أيام يف برنامج \”م�س ��وول �ص ��امي\” الذي تبثه
قناة البغدادية قائال باحلرف الواحد \”�إنه يوكد
دائما لعائلته ان ��ه مكلف من الله خلدمة الوطن\”
امله ��م ان النائ ��ب \”املكل ��ف\” اته ��م �شخ�ص ��يات
�سيا�س ��ية متنف ��ذة يف البنك املرك ��زي بتهريب 10
مالي�ي�ن دوالر يوميا لتم ��ول الإرهاب ،ال اريد هنا
ان اناق� ��ش �ص ��حة االتهام الذي وجه ��ه اجلبوري
م ��ن عدمه ،فق ��ط �أنا �أحتدث عن املنه ��ج والطريقة
الت ��ي تعام ��ل به ��ا مقرب ��و املالك ��ي م ��ع �شخ�ص ��ية
بحج ��م �س ��نان ال�ش ��بيبي ،فالبع� ��ض ه� �دّد باتخاذ
ق ��رار يف جمل� ��س الن ��واب ان مل يق ��دم ال�ش ��بيبي
ا�س ��تقالته وي�ت�رك البن ��ك املرك ��زي ل�شخ�ص ��يات
اكرث خربة ودراية بالو�ض ��ع االقت�ص ��ادي ،وليكن
اجلب ��وري مث�ل�ا ،فالرج ��ل يتمت ��ع ب ��كل �ص ��فات
اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي ،فهو اوال ع�ض ��و يف اللجنة
املالي ��ة الربملاني ��ة ،وه ��ذه اللجن ��ة حقق ��ت خ�ل�ال
ال�س ��نتني املا�ض ��يتني اجن ��ازات عظيم ��ة  ،منه ��ا
قانون تقاعد �أع�ض ��اء الربملان ،و�س ��لفة املئة راتب
لكل برملاين وم�ش ��روع ال�س ��يارات امل�صفحة الذي
�أجه�ض ب�س ��بب غ�ض ��ب النا�س ،لكن حل�سن احلظ
والن الل ��ه لطيف بعب ��اده \”املكلفني\” ا�س ��تطاع
النائب اجلبوري ان يح�صل على �سيارة م�صفحة
كم ��ا اخربن ��ا �س ��يادته يف الربنامج املذك ��ور ،لأنه
م�ض ��طر اىل ذل ��ك لع ��دم توف ��ر الأم ��ن يف العراق،
ومل ين�س النائب اجلبوري �أن يب�ش ��رنا بان هناك
م�ش ��روع جدي ��د يف الربمل ��ان لتقدمي قط ��ع �أرا�ض
جديدة لأع�ض ��ائه ،واعتق ��د �أن من يحقق مثل هذه
االجن ��ازات العظيمة يح ��ق له ان يقدم ال�ش ��بيبي
ومعه كل خرباء البنك املركزي اىل اقرب مق�صلة.
واذا كان ��ت الر�صا�ص ��ات الأوىل يف احلرب �ض ��د
�س ��نان ال�ش ��بيبي قد انطلقت من ف ��وق منابر دولة

القانون ،ف�أن دخول رئي�س الربملان �إليها �سيجعلها
تتو�س ��ع لت�ش ��مل �أنواع �أخرى من اال�س ��لحة ،مما
ين ��ذر ب ��ان ال�ش ��بيبي ومعاونيه �س ��يكونون حتت
ق�صف قنابل جرثومية يف االيام القادمة.ولن�س�أل
فيل ��ق الهج ��وم اخلا� ��ص بدول ��ة القان ��ون� ،أ ُّيهما
اخط ��ر عل ��ى الع ��راق ،ع ��امل جلي ��ل بحجم �س ��نان
ال�شبيبي الذي �سعى ومبهارة وكفاءة اىل ت�شغيل
�آليات بناء م�ؤ�س�س ��ات الدولة على �أ�س ���س علمية؟
ام حيتان الف�س ��اد الذين انت�ش ��روا مثل ال�سرطان
يف ج�س ��د البالد؟ .مل يثبت حتى الآن �أن ال�شبيبي
ومن معه �شكلوا تهديدا للأمن الوطني حتى يقرر
�أ�ش ��او�س دولة القان ��ون ومواقعه ��م االلكرتونية
�ش ��ن حملة افرتاءات �ض ��ده ،لكن امل�ؤكد بال�صورة
وال�ص ��وت� ،أن الفا�س ��دين الذي ��ن يت�س�ت�ر عليه ��م
بع�ض امل�س�ؤولني �أهلكوا البلد و�شكلوا وي�شكلون
اخطر تهديد �ض ��د �أمن الوطن واملواطنني ،ال يقل
خط ��ورة عن تهديد اجلماعات الإرهابية ،ففي ظل
انهي ��ار ت ��ام ملقاوم ��ة احلكومة بكل �أجهزتها �ض ��د
فريو�س الف�س ��اد ،و�ص ��ل احلال بنا اىل �أن ن�صبح
يف طليعة البالد الأكرث ف�س ��ادا ونهبا للمال العام،
�إىل احل ��د الذي يعج ��ز معه املرء ع ��ن تقدمي بيان
حقيق ��ي وواقعي بحج ��م الأموال الت ��ي نهبت من
خزين ��ة الدولة خالل ال�س ��نوات القليلة املا�ض ��ية.
لع ��ل قم ��ة التناق� ��ض واالزدواجي ��ة ،ان جني� ��ش
اجليو�ش �ض ��د عامل وخبري اقت�صادي كبري ملجرد
�أن ��ه يرف� ��ض دخ ��ول البن ��ك املرك ��زي اىل حظرية
احلكومة  ،ونحرك قطعات املدفعية لدك حماوالته
لإ�ص�ل�اح النظام امل�ص ��ريف يف العراق ،ثم يخرج
علين ��ا كل ي ��وم رئي� ��س ال ��وزراء بخط ��ب ثوري ��ة
عن الإ�ص�ل�اح وحماربة الف�س ��اد واال�س ��تفادة من
اخلربات� .أزعم �أن �س ��نان ال�ش ��بيبي �أكرث عراقية
ووطنية من كل القنا�ص ��ة املنت�ش ��رين على �أ�سطح
بنايات احلكومة والربملان .و�أخريا كل ما نتمناه
م ��ن احلكومة �أن تكون �أكرث و�ض ��وحا و�ش ��جاعة
يف قراراته ��ا وتوجهاتها ،وعليها �أال تتخفى وراء
ن ��واب ملت النا�س م ��ن طلعاتهم البهي ��ة ،لأن هذه
الطريقة ف�شلت و�ستف�شل حتم ًا.
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المدى
نظم ��ت م�ؤ�س�س ��ة "امل ��دى" يف مقره ��ا ببغ ��داد يوم
التا�س ��ع م ��ن ت�ش ��رين الث ��اين  2012ن ��دوة ح ��ول
ق�ض ��ية البن ��ك املرك ��زي وحمافظ ��ه املق ��ال الدكتور
�س ��نان ال�ش ��بيبي ال ��ذي �ش ��ارك يف الن ��دوة ع ��ن
طري ��ق االنرتن ��ت متح ��اور ًا مع نخبة م ��ن اخلرباء
االقت�صاديني واملاليني والإعالميني.
و�أك ��د ال�ش ��بيبي �أن البن ��ك ب ��د�أ يواج ��ه م�ش ��اكل مع
احلكوم ��ة من ��ذ الع ��ام  ،2009وق ��ال "متثل ��ت هذه
امل�ش ��اكل خ�صو�ص ��ا يف طل ��ب احلكومة �أم ��واال من
احتياطي البنك ،وهو ما رف�ض ��ه البنك .وهذه كانت
الق�ض ��ية الأ�سا�س ��ية يف م�ش ��اكل احلكوم ��ة والبنك،
وق ��د بي ّن ��ا للحكومة �إن وج ��ود ه ��ذا االحتياطي �أو
م ��ا يع ��رف بغط ��اء العمل ��ة ه ��و �ش ��يء �أ�سا�س ��ي يف
احلفاظ على قيم ��ة الدينار وعدم تذبذبها ،و�إذا كان
للحكومة �أي م�شاريع فلتخ�ص�ص لها من مواردها"،
و�أك ��د �أن احتياطي البنك "ه ��و احتياطي العراقيني
جميع� � ًا ولي�س من حق احلكومة الت�ص ��رف به" كما
�أك ��د اهمية ا�س ��تقالل البن ��ك عن احلكوم ��ة للحفاظ
عل ��ى اموال ال�ش ��عب العراق ��ي من مطالب ��ات دائني
احلكوم ��ة وطم� ��أن اىل ان احتياط ��ات البنك م�ؤمنة
يف اهم البنوك يف العامل.
و�أ�ض ��اف ال�ش ��بيبي �أن "البن ��ك املرك ��زي رغ ��م عدم
ا�س ��تقرار االقت�ص ��اد يف الع ��امل� ،س ��اعد يف حتقيق
اال�ستقرار املايل واال�ستقرار يف الأ�سعار ويف �سعر
ال�ص ��رف ،وا�س ��تقرار املدفوعات واالقت�ص ��اد العام
للدول ��ة ،لكن احلكومة مل ت�س ��تغل ذل ��ك يف التنمية،
وه ��ذا طبع� � ًا خط�أ كب�ي�ر ،لأن البنك و�ض ��ع �أر�ض ��ية
قوية لبناء التنمية ومل ت�س ��تغله احلكومة ،ومل يكن
البن ��ك هو العائ ��ق كما اتهمت ��ه �أط ��راف يف العملية
ال�سيا�س ��ية ،وامل�س� ��ؤولون يج ��ب �أن ال ينكروا دور
البنك يف هذه الق�ضية".
و�أو�ض ��ح ال�ش ��بيبي �إن "الق�ض ��ية الأخرى هي مزاد
العمل ��ة الأجنبية ،وكل الكالم الذي يدور حولها هو
كم هي ح�ص ��ة ال�ش ��خ�ص �أو كم ن�س ��تطيع �أن نعطي
للجه ��ة الفالني ��ة م ��ن العمل ��ة ،وه ��ذا خط� ��أ يف اخذ
مو�ض ��وع مزاد العملة به ��ذه الطريقة ،لأن املزاد هو
�سيا�س ��ة نقدي ��ة لذلك و�ض ��ع يف يد البن ��ك املركزي،
وه ��ذه ال�سيا�س ��ة النقدية ت�س ��حب العمل ��ة العراقية
وبالتايل تقلل ال�ض ��غط على الأ�س ��عار وتعطي قيمة
لطب ��ع العمل ��ة ،وه ��دف ثان ��وي �آخ ��ر لها وه ��و عند
اال�سترياد من قبل الأ�شخا�ص ا�ستخدام هذه املوارد
وانخفا� ��ض الطب ��ع ،و�إن ه ��دف البن ��ك الأ�سا�س ��ي
ه ��و التخفي�ض من م�س ��توى الطبع ،لذل ��ك ف�أن مزاد
العملة الأجنبية هو �سيا�س ��ة نقدية ولي�س �سيا�س ��ة
جتاري ��ة ،واملالح ��ظ ان كل من يته ��م البنك املركزي
�إمنا اتهم ��ه يف اجلانب التج ��اري ،والبنك املركزي
ال عالقة له بالعملي ��ات التجارية ،لكن البنك يتعامل
ويعطي املال ملن لديه ح�س ��اب يف م�صرف ما ويريد
�إبدال �أمواله بالدينار العراقي ،ونحاول عن طريق
ذل ��ك �أن جنعل م ��ن الدين ��ار العراقي عملة �ص ��عبة،
وال داع ��ي �أب ��د ًا لتوفري ال ��دوالر م ��ادام االحتياطي
متوفر ًا ،و�إذا مل يتوفر لدينا الدوالر ففي تلك احلالة
نرفع من �س ��عره ،وه ��ذه العملية يج ��ب �أن تفهم من
قبل احلكومة واملواطنني فالبنك املركزي نظم مزاد
العمل ��ة من �أجل هدف تنموي ولي�س لهدف جتاري،
و�إذا �أراد بع� ��ض ال�سيا�س ��يني �أن يوجهوا التهم �إىل
البن ��ك املركزي فيج ��ب عليهم �أن يفرق ��وا بني البنك
املركزي والبنوك التجارية".
و�أ�ش ��ار ال�ش ��بيبي �إىل �أن "عالق ��ة البن ��ك املرك ��زي
بامل�صارف التجارية جيدة جد ًا لكن يف نف�س الوقت
نح ��ن ن�أخذ املعلومات منقو�ص ��ة ،وال يوجد �أي بنك
مركزي يف كل العامل ي�ش ��رف على و�ض ��ع امل�صارف
التجاري ��ة وعملها ب�ش ��كل �ش ��امل وكل ��ي ،و�إن عمل
املرك ��زي ينح�ص ��ر يف �س� ��ؤال امل�ص ��ارف التجارية

والت�أكد منها ب�أن ح�س ��اباتها ال ت�س ��تخدم يف غ�سيل
الأم ��وال �أو يف دع ��م الإرهاب ،وبالت ��ايل يتم العمل
واالتفاق بني املركزي وتلك امل�ص ��ارف على �أ�س ��ا�س
هذا".
ونف ��ى ال�ش ��بيبي اي �ص ��لة للبن ��ك بعمليات غ�س ��يل
الأم ��وال وقال "حت ��ى اللحظة مل يج ��ر اخبار البنك
والإدارة العلي ��ا ب� ��أي عملية لغ�س ��يل الأم ��وال ،و�إن
بع�ض الربملانيني يقولون �إن ق�س ��م غ�س ��يل الأموال
جم ��ع بع� ��ض املعلوم ��ات ،لك ��ن يف احلقيق ��ة تل ��ك
املعلوم ��ات ح ��ول خمالفات م�ص ��رفية ولي�س ��ت عن
عمليات غ�س ��يل الأموال ،وق�س ��م غ�سيل الأموال هو
امل�س�ؤول �إذا كانت هناك �شبهة عن غ�سيل �أموال".
و�أكد ال�شبيبي �إن "ال�ش ��بهات والتهم املوجهة للبنك
املرك ��زي غ�ي�ر حقيقي ��ة و�إن موظف ��ي البن ��ك هم من
�أف�ض ��ل املوظفني و�أكرثهم نزاهة وكلهم �ش ��رفاء يف
م ��ا يتعلق بتعامله ��م املهن ��ي" .وا�ض ��اف "البيانات
موج ��ودة يف م ��ا يتعل ��ق بكل دين ��ار دخ ��ل للبنك �أو
خرج منه منذ �س ��نة  2004حت ��ى الآن ،وكل امللفات
اخلا�ص ��ة بعملية نقل وحتوي ��ل العملة من العراقية
�إىل الأجنبي ��ة �أو بالعك�س� ،أو ما دخل يف ح�س ��ابات
احلكومة �أي�ض� � ًا كلها موجودة ،و�أنا م�ستاء جد ًا من
توجيه التهم �إىل البنك وموظفيه ،وم�س ��تاء جد ًا من
ترك م�ؤ�س�س ��ات م�ش ��بوهة تعمل على ت�شويه �سمعة
البنك الذي هو من �أكرث م�ؤ�س�س ��ات الدولة املعروفة
ب�سمعتها اجليدة يف كل العامل".
واكد ال�ش ��بيبي �أن "امل�ش ��كلة الرئي�سية للبنك تتمثل
يف ع ��دم موافق ��ة البن ��ك عل ��ى متوي ��ل احلكوم ��ة
با�س ��تخدام االحتياطي ال ��ذي ميثل الق ��وة الداعمة
للعمل ��ة ويعت�ب�ر ميزاني ��ة متويلي ��ة للبن ��ك املركزي
وال ي�س ��تخدم �إال يف ح ��االت مث ��ل م ��زاد العمل ��ة �أو
يف حال ��ة وج ��ود �أزم ��ة اقت�ص ��ادية ي�س ��تطيع البلد
به ��ذا االحتياط ��ي �أن يواجهها ودع ��م الدولة بهِ وال
ي�س ��تخدم �أي�ض� � ًا �إال يف حالة توقف عملي ��ة الإنتاج
حيث ي�ستخدم االحتياطي يف دعم اال�سترياد ،لذلك
�إذا ا�س ��تخدمنا االحتياطي ف�سن�ؤثر يف �سعر �صرف
العمل ��ة وهذه �أ�ش ��ياء فني ��ة مل يرد �أن ي�س ��تمع اليها
امل�س�ؤولون يف احلكومة".
وردا على �س� ��ؤال ح ��ول ر�أي البنك الدويل ومنظمة
النق ��د ال ��دويل يف الإجراءات الأخ�ي�رة املتخذة يف
حقه وحق البنك املركزي و�إقالة امل�س�ؤولني يف البنك
ب�إجراء خمالف للد�س ��تور ،قال الدكتور ال�شبيبي �إن
"البنك الدويل و�ص ��ندوق النق ��د كمنظمات دولية
له ��م �آراء حتى لو كانت �شخ�ص ��ية ،لكنه ��م ي�أخذون
بنظر االعتبار احل�سا�س ��يات ال�سيا�سية بني الدول،
ومن امل�ؤكد �إن لهم ر�أيا كمراقبني لو�ض ��ع النقد على
امل�ستوى الدويل وما يواجهه من ف�ساد".
وجواب ��ا على �س� ��ؤال عما �إذا كان هناك تق�ص�ي�ر يف
عمل البنك وما هي التهمة الأ�سا�س ��ية املوجهة اليه،
قال ال�ش ��بيبي "رغم كل ما �أثري مل يكن هناك تق�صري
م ��ن البنك املركزي لكن هناك ق�ض ��ايا م ��ع احلكومة
على ا�سا�س ��ها اتخذت احلكومة �إجراءاتها العنيفة،
مثل ق�ض ��ية احتياط ��ي البنك من �أم ��وال والتي هي
موجودة وهناك تقارير ُتقدم بني فرتة و�أخرى �إىل
الربملان من �أجل متابعة عمل البنك".
وبخ�ص ��و�ص ع ��دم تغيري جلن ��ة بيع العمل ��ة قال �إن
�أع�ض ��اء اللجن ��ة كانوا �أكف ��اء ونزيهني "ف� ��إذا كانوا
ذوي كف ��اءة ونزاه ��ة يف العمل فال ب�أ� ��س ب�أن يبقوا
يف عملهم" ،واكد ال�شبيبي ان اع�ضاء جمل�س �إدارة
البنك مت�ضامنون يف امل�س�ؤولية والقرارات املتخذة
ي�س ��اهم فيه ��ا اجلميع" ،وهن ��اك اجتماع ��ات يومية
تقريب� � ًا لل ��كادر املتقدم ،ولي�س كم ��ا تدعي احلكومة
بعدم االجتماع �أو الإ�شراف على عمل املوظفني".
وردا على �س� ��ؤال حول ال�سبب الذي مينع ال�شبيبي
م ��ن العودة �إىل بغداد وفتح ملفات البنك والق�ض ��ية
املثارة ،قال ال�ش ��بيبي �إن "مذكرة االعتقال ال�صادرة
يف حق ��ي موج ��ودة يف املطار وال تخ�ض ��ع للكفالة،
وم ��ن املمكن �أن يت ��م اخذي �إىل م ��كان ال �أحد يعرفه

وهذا ما يجعلني متخوفا من العودة �إىل بغداد".
و�أعرب ال�ش ��بيبي عن انزعاجه الوا�ضح من ت�صرف
احلكومة معه بهذا ال�شكل وحماولة ت�شويه �صورته
و�س ��معته �أمام املجتمع الدويل وحماولة ت�س ��قيطه
داخلي ��ا ،ووع ��د بالرجوع �إىل بغ ��داد يف حالة �إلغاء
مذك ��رة القب�ض عليه م ��ن اجل املثول �أمام الق�ض ��اء
و�إي�ض ��اح الأمور لو�سائل الإعالم واملواطنني ولكي
يداف ��ع ع ��ن نف�س ��ه �أم ��ام الته ��م املوجهة له م ��ن قبل
احلكومة� ،ش ��اكر ًا كل من �س ��اعد و�ساهم يف �إي�صال
احلقيقة للنا�س.
اىل ذل ��ك انتق ��دت رابط ��ة امل�ص ��رفيني العراقي�ي�ن
الإج ��راءات املتخ ��ذة يف حق ال�ش ��بيبي ،حي ��ث �أكد
فائ ��ق نا�ص ��ر ح�س�ي�ن مدي ��ر �إدارة وتدري ��ب رابطة
امل�ص ��ارف العراقية ،قائ�ل�ا "�إننا كم�ص ��رفيني ننتقد
الأج ��راء ال ��ذي اتخذت ��ه احلكوم ��ة بحق ال�ش ��بيبي
ونحن نعرفه ك�شخ�صية وطنية ونزيهة".
و�أ�ض ��اف ح�س�ي�ن يف ت�ص ��ريح لـ"امل ��دى" �إن "بول
برمي ��ر �أراد �أن يلغ ��ي الدينار العراقي وي�ض ��يع من
قيمت ��ه مثل ما فعل ��ت �أمريكا يف بع� ��ض الدول التي
ا�س ��تعمرتها ،لك ��ن �س ��نان ال�ش ��بيبي كان م ��ن الذين
وقفوا �ض ��د ذلك اعتزاز ًا بالدينار العراقي واعتزاز ًا
بوطنه ،ورف�ض هذا امل�ش ��روع ال ��ذي �أرادت �أمريكا
ان تطبق ��ه حي ��ث ب ��د�أوا ب�ص ��رف من ��ح للمتقاعدين
بال ��دوالر الأمريكي ،وكان لل�ش ��بيبي ال ��دور الكبري
يف طباعة عملة عراقية جديدة ،وله الدور �أي�ضا يف
م�شروع حذف الأ�صفار ،ومل ت�ستوعب احلكومة كل
هذه الأمور وبقيت بعيدة عنها".
و�أو�ضح ح�سني �إن "�س ��بب التهم والإجراءات التي
اتخذته ��ا احلكومة بحق ال�ش ��بيبي هو عدم متكينها
م ��ن ال�س ��يطرة عل ��ى احتياط ��ي البنك املرك ��زي من
�أموال لتت�ص ��رف بها ،رغم �إن ال�شبيبي احتفظ بتلك
الأم ��وال لدعم العمل ��ة وحتقيق عملية م ��زاد العملة
للحفاظ على �س ��عر ال�ص ��رف ،و�إن ه ��ذا االحتياطي
ي�س ��تخدم للأزم ��ات والك ��وارث �أو توق ��ف ت�ص ��دير
النفط لأ�ش ��هر حي ��ث ي�س ��تطيع يف حينه ��ا املحافظ

م ��ن �إقرا� ��ض احلكوم ��ة بع� ��ض الأم ��وال م ��ن ذل ��ك
االحتياطي".
من جانبها و�ص ��فت جلن ��ة النزاهة النيابي ��ة� ،أم�س
ال�س ��بت ،اللجن ��ة اخلا�ص ��ة بالتحقي ��ق يف ق�ض ��ايا
الف�س ��اد الت ��ي ن�س ��بت �إىل البن ��ك املرك ��زي العراقي
ب�أنه ��ا غ�ي�ر "قانوني ��ة" ،و�أكدت �أنه �س ��يتم ت�ش ��كيل
جلنة جدي ��دة لإع ��ادة التحقي ��ق بهذا املل ��ف ،داعية
�إىل جتمي ��د ق ��رار �إلقاء القب�ض بح ��ق حمافظ البنك
�س ��نان ال�شبيبي .وقال ع�ضو جلنة النزاهة النيابية
عزيز العكيلي يف حديث لـ(املدى بر�س)� ،إن اللجنة
اخلا�ص ��ة بالتحقي ��ق يف ملف البن ��ك املركزي "غري
قانونية" ،و�أو�ض ��ح �أن "ت�ش ��كيل ه ��ذه اللجنة جاء
خمالفا للقانون رقم ( )83من نظام جمل�س النواب،
وال ��ذي ين�ص على �أن يكون ت�ش ��كيل اللجان امل�ؤقتة
م ��ن خالل طلب يتق ��دم به ( )50نائب ��ا �أو عن طريق
الت�صويت عليها داخل الربملان".
وب�ي�ن العكيلي �أن "اللجنة �ش ��كلت ع ��ن طريق هيئة
رئا�س ��ة الربملان و�ض ��مت ع�ض ��وين من حزب واحد
وهو �أمر م�ستغرب".
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د �ش ��كل يف �آب املا�ض ��ي
جلن ��ة لتق�ص ��ي احلقائ ��ق ب�ش� ��أن مبيع ��ات امل ��زاد
اليومي ��ة لل ��دوالر يف البن ��ك املركزي والأ�ش ��خا�ص
الذي ��ن يح�ص ��لون عل ��ى العمل ��ة ال�ص ��عبة وتدقي ��ق
�أرق ��ام املبيع ��ات ،وت�ض ��م ر�ؤ�س ��اء اللجنت�ي�ن املالية
واالقت�ص ��ادية ودي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة وع ��دد من
الن ��واب ،وقدمت اللجنة تقريرها ب�ش� ��أن عمل البنك
مطلع ت�شرين الأول املا�ضي ،ثم عاد جمل�س النواب
و�ش ��كل يف ال�ساد�س من �شهر ت�شرين الثاين احلايل
جلن ��ة �أخ ��رى للتحقي ��ق يف تداعي ��ات عم ��ل البن ��ك
املركزي وت�ض ��م رئي� ��س اللجنة االقت�ص ��ادية حيدر
العب ��ادي ورئي� ��س اللجن ��ة املالي ��ة �أحم ��د العلواين
وحمافظ البنك املركزي وكالة عبد البا�سط الرتكي،
وب�إ�شراف مبا�شر من هيئة رئا�سة الربملان.
ودع ��ا العكيلي احلكوم ��ة والهيئات الق�ض ��ائية �إىل
"جتمي ��د ق ��رار �إلق ��اء القب�ض بحق حماف ��ظ البنك
املركزي العراقي ،ليت�س ��نى له احل�ض ��ور �إىل بغداد
والدفاع عن نف�س ��ه" ،الفتا �إىل �أنه "�س ��يتم ت�ش ��كيل
جلن ��ة جدي ��دة لإع ��ادة التحقيق بهذا املل ��ف" .وذكر
العكيل ��ي �أن "ال�ش ��بيبي �أخ�ب�ر جلن ��ة النزاه ��ة ب�أنه
ب ��ريء من التهم املوجه ��ة �إليه ،و�أن حاالت الف�س ��اد
ح�صلت يف امل�صارف وال دخل للبنك املركزي فيها"،
وتابع �أن "ال�ش ��بيبي طالب ب�ضمانات بعدم اعتقاله
يف حال عودته �إىل بغداد ،وب�أن تتم ا�ست�ض ��افته مع
كادر البنك املركزي داخل جمل�س النواب ،لال�ستماع
�إىل �إفاداتهم ب�ش�أن التهم املوجهة �إليهم".
وكان جمل�س الق�ض ��اء الأعلى �أعلن يف ( 19ت�شرين
الأول املا�ضي)� ،صدور مذكرة اعتقال بحق حمافظ
البن ��ك املرك ��زي وع ��دد م ��ن امل�س� ��ؤولني يف ق�ض ��ايا
ف�س ��اد ،بع ��د �أن نقل ��ت و�س ��ائل �إع�ل�ام حملي ��ة ،يف
( 14ت�ش ��رين الأول  ،)2012عن م�ص ��ادر رقابية �أن
الق�ض ��اء �أ�ص ��در مذكرة اعتقال بحق ال�ش ��بيبي بتهم
ف�ساد ،م�شرية �إىل �أنه هرب خارج البالد بعد �صدور
املذك ��رة ،فيم ��ا نف ��ى البن ��ك تلك الأنب ��اء ،م�ؤك ��د ًا �أن
املحافظ ي�ش ��ارك حالي ًا يف م�ؤمتر �س ��نوي بطوكيو
و�سيعود �إىل بغداد.
وق ��رر جمل� ��س ال ��وزراء ،يف ( 16ت�ش ��رين الأول
 ،)2012تكلي ��ف رئي� ��س ديوان الرقاب ��ة املالية عبد
البا�س ��ط تركي مبهام حمافظ البنك املركزي وكالة.
والقت ق�ضية �إقالة حمافظ البنك املركزي ردود فعل
دولي ��ة متباينة �إذ دعا ال�س ��فري الأمريكي يف العراق
�س ��تيفن بيكروف ��ت يف اخلام� ��س والع�ش ��رين م ��ن
ال�ش ��هر املا�ضي �إىل حتقيق �ش ��فاف يف هذه الق�ضية
مل ��ا متثله من �أهمي ��ة كبرية لالقت�ص ��اد العراقي ،كما
�ش ��دد البن ��ك ال ��دويل على �ض ��رورة �إج ��راء حتقيق
�ش ��فاف يف ه ��ذه الق�ض ��ية ،الفت ��ا �إىل ع ��دم معرفته
بالفو�ض ��ى التي كانت ت�سود البنك املركزي العراقي
والتي حتدث عنها امل�س�ؤولون العراقيون.
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تعرفت �إىل الدكتور �س ��نان ال�ش ��بيبي ،حمافظ البنك
املركزي العراقي املُقال ،يف لندن يف الن�ص ��ف الثاين
م ��ن الت�س ��عينات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،وكان عندها
مدير ًا لوكالة �أنكتاد التابعة للأمم املتحدة.
وكن ��ت قد تناول ��ت تقرير �أنكتاد ال�س ��نوي بالنقد يف
مق ��ال يل يف ه ��ذه اجلري ��دة ع ��ام  1997و�أتذك ��ر �أن
نق ��دي الوكال ��ة كان يتعل ��ق بتحذيره ��ا من م�س ��اوئ
العومل ��ة عل ��ى الع ��امل النام ��ي وقل ��ت يف حين ��ه �إن
للعومل ��ة حما�س ��ن �أي�ض� � ًا ،فه ��ي جتل ��ب مناف ��ع ع ��دة
للعامل النامي ،خ�صو�ص� � ًا تو�س ��ع التج ��ارة وخروج
ال�ش ��ركات العمالق ��ة من نط ��اق املحلية �إىل الف�ض ��اء
العامل ��ي ،لت�ص ��بح متع ��ددة اجلن�س ��ية ،واختياره ��ا
بلدان� � ًا ع ��دة فق�ي�رة ،ولك ��ن م�س ��تقرة ،ك�إندوني�س ��يا
والهند ،كي تن�شئ فيها م�صانع ت�صنع فيها منتجاتها
من �س ��يارات وكومبيوترات وغريها ،ب�سبب رخ�ص
الأي ��دي العاملة فيه ��ا ووجود ال�ض ��مانات القانونية
ال�ستثماراتها.
وقلت �إن هذه الن�ش ��اطات تعود بالنف ��ع على البلدان
الفق�ي�رة لأنها توف ��ر الوظائف للعاطلني م ��ن العمل،
�إ�ضافة �إىل الن�شاطات الأخرى النافعة التي متار�سها
بع� ��ض ال�ش ��ركات العمالقة وفق االتف ��اق مع البلدان
امل�ض ��يفة ،كبن ��اء اجل�س ��ور والطرق وامل�ست�ش ��فيات
ودعم املدار�س واجلامعات وامل�ؤ�س�سات الوطنية.
عاتبني ال�شبيبي يف حينه على نقدي ذاك قائ ًال�« :أمل
جتد �أحد ًا تنتقده غرينا؟ نحن وكالة دولية تدافع عن
الفق ��راء يف العامل» ،لكن عتبه كان ودي ًا� ،إذ دخلنا يف
نقا� ��ش حول تقري ��ر وكالته ،و�أو�ض ��حت له ر�أيي يف
املو�ض ��وع واتفقنا على بع�ض النقاط واختلفنا على
�أخرى.
بع ��د ذلك اللقاء الذي كان يف ديوان الكوفة يف لندن،
والذي جاءه ال�شبيبي من جنيف لإلقاء حما�ضرة فيه
حول االقت�ص ��اد العاملي ،بقينا على ات�صال ،و�شاءت
ال�ص ��دف �أن نلتقي مرة �أخرى يف العراق عام 2003
بل ون�س ��كن مع ًا يف فندق واحد يف بغداد لأ�شهر عدة
عندما عملن ��ا يف احلكومة العراقية الأوىل ،فتعرفت
�إليه يف �ش ��كل تف�صيلي ووجدته رج ًال مهني ًا وخلوق ًا
ومتوا�ض ��ع ًا �إىل �أبع ��د احل ��دود ،لكن ��ه ال يجامل يف
الق�ض ��ايا املهني ��ة مطلق ًا و�أتذكر نقا�ش ��اته يف جمل�س
الوزراء حول �ص�ل�احيات البنك املركزي و�ض ��رورة
�أن يكون م�ستق ًال يف اقت�صاد ال�سوق.
الزوبع ��ة الأخ�ي�رة الت ��ي �أثريت على البن ��ك املركزي
العراقي وت�سببه يف انخفا�ض قيمة الدينار العراقي
والتي �أدت �إىل �إقالة ال�ش ��بيبي لن تخدم اال�س ��تقرار
النق ��دي واالقت�ص ��ادي �أو ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق.
للأ�س ��ف هن ��اك تط ��رف يف ردود الأفع ��ال لدينا ،وقد
د�أبنا على هذا النهج ويف �ش ��كل ت�صاعدي منذ بداية
العهد اجلمهوري قبل ما يقارب الـ 55عام ًا.
�إن كان البن ��ك املرك ��زي �أو �أي ق�س ��م في ��ه ق ��د ارتكب
بع� ��ض الأخطاء ،وهذا ممكن وطبيعي ،ف�إن رد الفعل
الر�س ��مي يج ��ب �أال يكون ب�إقال ��ة املحافظ و�إ�ص ��دار
مذك ��رة اعتقال بحقه ،مع  19م�س� ��ؤو ًال مالي ًا �آخرين،
بينما كان يح�ض ��ر اجتماع �صندوق النقد الدويل يف
طوكي ��و �إىل جانب حمافظي البنوك العاملية� .س ��نان
ال�ش ��بيبي �شخ�ص ��ية اقت�ص ��ادية عاملي ��ة وه ��و يتمتع
ب�ص ��دقية وثق ��ل علمي كب�ي�ر يف الأو�س ��اط الدولية،
وكان وجوده على ر�أ�س البنك املركزي العراقي �أحد
�أ�سباب الثقة العاملية يف العملة العراقية ،وامل�صلحة
تقت�ضي التعامل معه بطريقة تليق مبكانته الدولية.
ما ح�صل له �أثار ا�ستغراب ًا وغ�ضب ًا يف �أو�ساط كثرية
يف الع ��راق وخارج ��ه ،وكل ل ��ه �أ�س ��بابه اخلا�ص ��ة.

فح ��زب امل�ؤمتر الوطن ��ي بقيادة �أحم ��د اجللبي مث ًال
�أ�ش ��ار يف بي ��ان �إىل �ض ��رورة احرتام ال�ش ��بيبي لأنه
«اب ��ن ال�ش ��يخ حمم ��د ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي» ،ال�شخ�ص ��ية
الوطني ��ة املعروف ��ة ال ��ذي ت ��وىل وزارة املعارف يف
العهد امللكي .وعلى رغم االحرتام الكبري الذي يتمتع
به ال�شيخ ال�ش ��بيبي� ،إال �أن لنجله �سنان ثقله العلمي
و�س ��جله املهني اخلا�ص به وهو ي�س ��تحق االحرتام
والتكرمي ملهنيته و�إجنازاته ولي�س �إكرام ًا لأبيه.
�أم ��ا نائ ��ب رئي� ��س اجلمهورية ال�س ��ابق ،ع ��ادل عبد
امله ��دي ،فق ��د �أ�ش ��ار ه ��و الآخ ��ر يف مق ��ال �أخ�ي�ر له،
�إىل �أهمي ��ة �إجن ��ازات ال�ش ��بيبي �أثناء �إدارت ��ه البنك
املركزي ،ومنها �إطفاء الديون الأجنبية التي يف ذمة
العراق بن�سبة  90يف املئة ،على رغم �أن عبد املهدي،
كوزير للمالي ��ة بني عامي  2004و ،2005كان يعترب
ذل ��ك م ��ن �إجن ��ازات وزارت ��ه .لك ��ن الرجل�ي�ن كانا قد
عمال مع ًا للت�أ�سي�س القت�ص ��اد منفتح يكون جزء ًا من
املنظومة االقت�صادية احلديثة.
لي�س هن ��اك عمل �إداري �أو �سيا�س ��ي م ��ن دون خط�أ.
ولي� ��س هن ��اك �ش ��خ�ص ال يخط ��ئ .فهذه من �ص ��فات
الب�ش ��ر ،وهن ��اك حاج ��ة اىل تعلم فن اح�ت�رام الآخر
حت ��ى و�إن كان خمطئ� � ًا �أو خمالف� � ًا .يج ��ب �أن حتفظ
كرام ��ة ال�ش ��خ�ص و�س ��معته �إن كان اخلط� ��أ غ�ي�ر
مق�صود.
هناك الآن الكثري من ال�شخ�صيات العراقية املرموقة،
لكنها يف الوقت نف�س ��ه متهمة بارتكاب هذا اخلط�أ �أو
ذاك ،وبع� ��ض ه�ؤالء دخل ال�س ��جن من دون �أن تكون
هناك �ض ��رورة لذل ��ك ،لأن اخلط� ��أ املرتك ��ب من دون
ق�ص ��د جنائي ميكن ت�ص ��حيحه .وحت ��ى يف القانون
العراق ��ي ،هن ��اك امل ��ادة  ،341الت ��ي تعال ��ج اخلط� ��أ
املرتكب من دون ق�ص ��د جنائي ،لكن ق�ض ��اتنا للأ�سف
يحكمون وفق املادة  340اخلا�صة بارتكاب الأخطاء
الإدارية بق�صد جنائي والتي تفر�ض عقوبة ال�سجن
بد ًال من الغرامة.
�إن وا�ص ��ل الق�ض ��اء العراقي تعامله مع ال�شخ�صيات
الإدارية والكفاءات الوطنية بهذه احلدية والق�سوة،
فل ��ن يبقى �ش ��خ�ص خ ��ارج �إط ��ار االتهام لأن ��ه لي�س
هناك م ��ن ال يخطئ .حم ��اوالت «بهدلة» امل�س� ��ؤولني
و�إذالله ��م بعد �إقالته ��م ،خ�صو�ص� � ًا �إذا مل يكن اخلط�أ
بق�ص ��د جنائي ،ال تنتم ��ي �إىل الع�ص ��ر احلديث ،فما
�أكرث املخطئني يف بلدان الع ��امل املختلفة! ويف �أكرث
الأحيان ي�س ��تقيل املخطئ من من�ص ��به �إن كان خط�أه
كب ً
ريا ،خ�صو�ص ًا �إذا كان من�صبه �سيا�سي ًا.
لكن جرجرة النا�س �إىل املحاكم على كل خط�أ �ص ��غري
�أو كبري لن تبني دولة ع�صرية ،فالأكفاء واملخل�صون
ل ��ن يت�ص ��دوا للم�س� ��ؤولية �إن كان املرء �س ��ينتهي به
الأمر يف ال�س ��جن ويخ�سر �س ��معته وم�ستقبله ملجرد
ح�صول خط�أ يف م�ؤ�س�سته� .أخربين �أحد امل�س�ؤولني
قبل �س ��نتني ب�أن لديه يف م�ؤ�س�س ��ته مواقع �ش ��اغرة،
لكنه مل يع�ث�ر على من يتوالها .فقلت له ملاذا ال تر ّقي
املوظفني احلاليني كي ي�ش ��غلوا هذه الوظائف ،فقال
ال �أحد منهم يقبل تويل امل�س� ��ؤولية لأن كثريين ممن
�شغلوا تلك املواقع قد اتهموا بالف�ساد وبع�ضهم دخل
ال�سجن!
ما يح�سب للرئي�س امل�صري اجلديد حممد مر�سي �أنه
تعامل ب�أريحية و�إن�س ��انية مع �سلفه ،رئي�س املجل�س
الأعلى للقوات امل�س ��لحة ،امل�ش�ي�ر ح�س�ي�ن طنطاوي،
فق ��د ك ّرمه و�أحاله عل ��ى التقاعد وقلده و�س ��ام ًا ،على
رغم �أن هناك من الأخطاء ورمبا اجلرائم التي ميكن
�أن يُالم عليها طنطاوي.
وقد فعل الرئي�س جمال عبدالنا�ص ��ر ال�ش ��يء نف�س ��ه
مع امللك فاروق عندما ودّعه توديع ًا ر�س ��مي ًا يليق به،
وكان يف �إمكان ��ه �أن يذ َّله و «يبهدله» يف املحاكم على
�أخط ��اء كث�ي�رة ارتكبته ��ا حكومته .ه ��ذا التقليد غري
موجود يف العراق للأ�س ��ف ،وكلنا نعرف ما ح�ص ��ل
للعائل ��ة املالكة ،ث ��م الزعيم عبدالكرمي قا�س ��م ورفاقه
الذين قتلوا �شر قتلة.
�س ��نان ال�شبيبي ال ي�ستحق كل الذي يجري له حالي ًا،
و�إن كان ��ت هن ��اك �أخطاء �أو م�ش ��اكل يف م�ؤ�س�س ��ته،
ف� ��إن يف الإم ��كان �أن يح ��ال على التقاعد ،خ�صو�ص� � ًا
�أنه جتاوز ال�س ��بعني من العمر .يف الإمكان ت�صحيح
الأخطاء من دون اللجوء �إىل احللول القا�س
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يرجع الفضل الكبير لكثير من جوانب التطور في النظام المصرفي العراقي
والسياسة النقدية في يومنا الحالي إلى الدكتور سنان الشبيبي.
إن اكبر إنجاز حققه الدكتور سنان الشبيبي هو إنشاء نظام مصرفي متطور
أستطيع أن أقول من نقطة الصفر لنظام إقتصادي حر مع فتح المجال لقيام
مجموعة من المصارف أألهلية وتصريف العملة بشكل حر وحرية التحويل
وفتح اإلعتمادات والمقاصة األلكترونية ضمن سوق مفتوح مقارنة بألنظام
المصرفي المركزي اإلشتراكي السابق ،لقد تمثلت السياسة النقدية التي وضعها
الدكتور الشبيبي بستة محاور مهمة سنتناولها أدناه ،وهي:

الحف ��اظ على �س ��عر ثابت للعمل ��ة مقارنة بالمرحلة ال�س ��ابقة التي كان ��ت العملة فيها
تتدهور قيمتها يوم ًا بعد يوم من دون وجود محددات ،لقد ثبت �سعر العملة بمقدار
مق ��ارب ل( )1500دينار لل ��دوالر الواحد عام ( )2003بعد �أن كان ما يقارب ()3000
دينار للدوالر الواحد وبقي هذا ال�س ��عر ثابت ًا حتى عام ( ،)2006حيث تم رفع �س ��عر
الدينار بالتدريج حتى بلغ الدوالر �أقل من (. )1200
�إتخاذ �سيا�س ��ة لإيجاد وت�أمين �إحتياطي البنك المرك ��زي كغطاء للعملة العراقية من
العمالت الأجنبية والذهب والمحافظة عليه ،لقد �إ�س ��تطاع الدكتور �س ��نان ال�شبيبي
توفير مبالغ تجاوزت الثمانين مليار دوالر ك�إحتياطي وغطاء للدينار العراقي خالل
ت�سع �سنوات من توليه �إدارة البنك المركزي ،وهذا يعتبر من �أهم �إنجازات الدكتور

�سنان ال�شبيبي على الإطالق .
�إتخاذ الإجراءات ال�ض ��رورية من �أجل �إن�شاء منظومة م�صارف �أهلية عراقية ،حيث
كان القطاع الم�صرفي العراقي يغلب عليه الم�صارف الحكومية وال وجود للم�صارف
الأهلي ��ة �إال عل ��ى م�س ��توى �ض ��يق ومح ��دود ،الم�ش ��كلة في الع ��راق لي� ��س �أفتقادهم
للخبرات في هذا المجال فح�سب ،بل عدم وجود ر�ؤو�س �أموال عراقية كافية لإن�شاء
م�ص ��ارف �أهلية ،فكانت �سيا�س ��ية الدكتور �س ��نان عدم الطلب �إبتدا ًء بر�أ�س مال كبير
لإن�ش ��اء الم�ص ��رف ،وقام الم�صرف المركزي بم�ساعدة الم�ص ��ارف الأهلية للنهو�ض
ولتحقيق �أرباح وذلك برفع ن�س ��بة الفائدة الم�ص ��رفية ،ون�ش� ��أت ع�شرات الم�صارف
الأهلي ��ة الجديدة ،ولوال �إتخاذ هذه الخطوات لما كان في الإمكان ن�ش ��وء م�ص ��ارف
عراقي ��ة بملكية عراقي ��ة ،بل كان من الطبيعي �أن تن�ش� ��أ فروع في العراق لم�ص ��ارف
غير عراقية ،ويعود الف�ض ��ل في ذلك للدكتور �سنان ال�شبيبي ،ف� ً
ضال عن ذلك فقد �أدت
�سيا�س ��ته �إلى توليد ثقة بالم�ص ��ارف �ألأهلية العراقية فب ��د�أ النا�س يودعون �أموالهم
فيه ��ا وبفوائد عالية وه ��م واثقون منها خالل عهده ،ولكن للأ�س ��ف ب�س ��بب التخبط
وال�سيا�س ��ات غير المدرو�سة لمن جاء بعده فقدت الثقة ب�شكل �شبه كامل بالم�صارف
العراقية ب�شكل كبير.
�ألحفاظ على �س ��عر ت�ص ��ريف موحد بين �س ��عر الت�ص ��ريف الر�س ��مي للبنك المركزي
و�س ��عر الت�صريف الموازي ل�س ��وق العملة خارج الم�صرف المركزي مع فرق عمولة
ب�س ��يطة تح�س ��ب ب�ش ��كل طبيعي للم�ص ��رف كما ه ��و ف ��ي دول العال ��م المختلفة ،لقد
�إ�س ��تطاع الدكتور �س ��نان الحفاظ على هذا الواقع منذ توليه للم�س� ��ؤولية عام 2003
حت ��ى �أوا�س ��ط ع ��ام  2011حيث زاد الطلب ب�ش ��كل غير طبيعي على الدوالر ب�س ��بب
الح�صار الذي فر�ض على �أيران وب�سبب الأحداث الدموية في �سوريا.،
ال�سيطرة على الت�ض ��خم( )Inflationحيث و�صل الت�ضخم �إلى �أكثر من ( )٪53عام
 ،2006و�إ�س ��تطاع الدكتور �سنان ب�سيا�س ��ته الحكيمة الهبوط بالت�ضخم �إلى �أقل من
من ( )٪3عام 2010
دور المتابع ��ة والتنفي ��ذ لمقررات نادي باري�س� ،إن ن ��ادي باري�س حقق �أعظم �إنجاز
�إقت�ص ��ادي ومال ��ي للعراق خ�ل�ال تاريخه المعا�ص ��ر ،حيث كان الع ��راق يرزح تحت
كاهل كبير من الديون بلغ حوالي )140( مليار دوالر ،لقد �إ�س ��تطاع الدكتور �س ��نان
ال�شبيبي مع �آخرين التحاور مع كثير من الدول التي كانت لديها ديون باه�ضة بحق
العراق �إلى التنازل بمقدار حوالي  ٪80من تلك الديون� ،أي �إنهم �إ�س ��تطاعوا توفير
مبلغ �أكثر من ( )100مليار دوالر ،للأ�س ��ف تذكر الآن ال�س ��رقات الكبرى ،ولكن ال يتم
التطرق للإنجازات الكبرى التي تعادل ال�س ��رقات في �أهميتها ولكن ب�شكل معاك�س ،
يجب �أن ال ين�سى ال�شعب العراقي ما حققه الدكتور �سنان ال�شبيبي من خدمة كبيرة
جد ًا للوطن وللمواطن ،وهو نقي�ض ما �س ��رقه ال�سيا�سيون الفا�سدون الالحقون من
�أموال هذا ال�شعب الم�ست�ضعف.
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من كتابات الزميل الراحل عدنان حسين

لماذا سنان الشبيبي ؟
برغم �إقالته بطريقة م�شينة ال تليق بحكومة حترتم نف�سها ،ال ينتابني
�أدنى �شعور باخلوف على و�ضع حمافظ البنك املركزي الدكتور �سنان
ال�شبيبي وال على م�ستقبله �أو �سمعته املهنية والوطنية ،فلديّ الثقة
املطلقة ب�أنه يف �أمان يف مقابل االتهامات بالف�ساد املوجهة اليه والتي
بلغت حد �إ�صدار مذكرة بالقب�ض عليه وتنحيته فيما هو مي ّثل البالد يف
م�ؤمتر دويل يف اليابان.
�أقول هذا لأنني مدرك متام ًا وعلى قناعة كاملة ب�أن ثمة خطة جهنمية وراء
احلملة على واحد من �أرفع الكفاءات الوطنية و�أكرثها نزاهة .و�أقول
هذا لأنني واع جد ًا ملجريات الزمن الأغرب الذي نعي�شه الآن يف ظل نظام
�سيا�سي ال ميكن اال �أن يكون على عداوة قاتلة مع ال�شبيبي و�أمثاله من
الكفاءات الوطنية النزيهة.
نظامنا ال�سيا�سي يقوم على املحا�ص�صة والتوافق ،والذين يتولون
ال�سلطة فيه جا�ؤوا اىل كرا�سي احلكم ب�أن�صاف �شهادات ،وكثري منهم
ب�شهادات ووثائق مزورة ،وب�أرباع كفاءات و�أع�شار خربات  ..وب�أجزاء
الأع�شار من الوطنية .وحكام من هذا النوع ترتعد فرائ�صهم ويجافيهم
النوم بوجود �شخ�صيات من منط ال�شبيبي يف منا�صب قيادية.
ال �أخ�شى على �سنان ال�شبيبي ،لكنني مرتعد خوف ًا على �شبيبة العراق،
من طلبة اجلامعة واملدار�س واخلريجني العاطلني واملحظوظني الذين
وجدوا �أخ ً
ريا فر�ص عمل � ..أخاف عليهم و�أنا �أت�صورهم يزدادون احباط ًا
ويت�ضاعفون ي�أ�س ًا من م�ستقبل بالدهم الذي هو م�ستقبلهم مع نظام ال
يتورع عن البط�ش بكفاءات البالد املعوّ ل عليها يف �إعادة الإعمار .فق�صة
�سنان ال�شبيبي هي ق�صة �آالف الكفاءات واخلربات الوطنية املنبوذة يف
دولتنا ل�صالح عدميي العلم واملعرفة من املزورين وال�س ّراق ممن جاءت
بهم املحا�ص�صات الطائفية والتوافقات احلزبية وال�شخ�صية ،فزادوا
خراب البالد املوروث عن نظام �صدام خراب ًا يبدو كما لو ال فكاك منه.
ال خوف على �سمعة �سنان ال�شبيبي ،فحملة الت�شهري التي تعر�ض لها قبل
�إقالته كانت غايتها ال�ضغط عليه ليرتك من�صبه للحرامية الكبار.
ال�شبيبي م�ستهدف منذ زمن يف �إطار حملة حكومية �شاملة لإحلاق
الهيئات وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة باحلكومة كيما ت�صبح �أدوات يف �أيديها
والقائمني عليها و�سراق املال العام الذين ال يعدمون الو�سائل لت�أمني
ما يريدون وحماية �أنف�سهم و�ضمان اال�ستمرار يف نهبهم ،ومن هذه
الو�سائل ازاحة �شرفاء البالد من منا�صبهم وو�ضعها يف �أيدي �شركائهم
يف “احلرمنة».
احلملة غري الأخالقية على �سنان ال�شبيبي بد�أت قبل ثالث �سنوات بعدما
�سعى لإقالة �أربعة من امل�س�ؤولني يف البنك متورطني بعمليات ف�ساد على
�صلة وثيقة ب�آلهة ال�سلطة .وقوبل ذلك امل�سعى ب�إ�صدار مذكرة �إلقاء قب�ض
غري م�سببة �ألغيت بتدخالت من رئا�سة اجلمهورية وبعثة الأمم املتحدة
وبع�ض قادة الكتل ال�سيا�سية ورئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى الذي مل
يُخطره �أحد ب�أمر املذكرة!
وجتددت احلملة منذ �سنتني بعدما رف�ض ال�شبيبي طلب ًا ب�إقرا�ض احلكومة
مبلغ  5مليارات دوالر بدعوى اكمال موازنة � ،2011إذ كان ر�أيه �أن ال
مربر للقر�ض الذي �سي�ضر ب�سمعة البنك و�أدائه ،داعي ًا يف املقابل �إىل
ا�ستخدام الفائ�ض يف املوازنات ال�سابقة لتكملة املوازنة ،وهو فائ�ض
مقدر مبا يزيد عن مبلغ القر�ض املطلوب.
وقد ثبت ان ال�شبيبي كان على حق ،فاحلكومة مل ت�ستطع حتى �إنفاق
الفائ�ض من املوازنات ال�سابقة ومن موازنة  2011نف�سها.
الذين تركوا وزراء التجارة والدفاع ال�سابقني وع�شرات �سواهم من كبار
احلرامية يفرون باجلمل مبا حمل �أطاحوا ال�شبيبي لتخلو لهم �ساحة
البنك املركزي التي يعدها حرامية املال العام بوابة اجلنة.
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