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  :مقدمة

وفي . التي تختبر العالقة بين العلوم االقتصادية والعلوم السياسيةتعد نظرية الخيار العام من النظريات   

الوقت نفسه هي منهج من مناهج تحليل السياسة االقتصادية القائمة على دوافع القوى السياسية والقوى 

 . James M  جيمس بوكانان تاذ االقتصاديعد اسوالبيروقراطية المالزمة لها ازاء الموازنات العامة 

Buchanan والموسوم  ٧٧١١مؤلفه الشهير في العام  اطرها فيالذي  في تاريخ المالية العامة االب االقتصادي

من ان سياسة االقتصاد الكلي  ( Wagner R.E) مع زميلة( بوكانان)اذ تصدى  (زالديمقراطية في عج): 

ة وليس على وفق مصالحهم ع القرار يتصرفون على وفق المصلحة العامالكنزية تعتمد على فرضية ان صنا

االعمال التي تدر عليهم الواردات العالية وتؤدي الى تحسين  السياسيين الى الوظائف و غلبايميل و .الشخصية

دي وهذا ما يؤ. على حساب الموازنة العامة بحكم سلطاتهم التشريعية( بوكانان)رفاهيتهم الشخصية كما يقول 

اذ يذهب اولئك . بمرور الوقت الى اتساع نطاق الموازنة العامة طالما هم بحاجة مستمرة الى اعادة انتخابهم

السياسيون الى توفير وظائف حكومية إلى مناصريهم وتوسيع نطاق وتعدد االشغال الحكومية لتوفير فرص عمل 

وبهذا ينحاز النظام المالي . على ثقلهم السياسي إليهم لكسب اصواتهم االنتخابية في الدورات الالحقة والمحافظة

في التخصيصات وتداول النشاطات، ما يضع الحكومات امام مصاعب معقدة  الحكومي الى مبدأ الموازنة الكبيرة

. في  اتخاذ القرارات المالية، وما يتطلب المزيد من الخبراء للخوض في مشكالت المالية العامة المستعصية

المرض الكنزي )او باألحرى  . ( disease بالمرض) علم االقتصاد الكنزي  مسمياً اياه ( انانبوك)وهكذا وسم  

. الذي يؤدي بنهايات تتطلب بال شك تقييد نطاق التصرفات  الالمسؤولة  للسياسيين كما يسميها بوكانان نفسه( 

 وقتنا في متمثلة له صوره فاقرباما الوهم المالي . وتقيدهم كي يتصرفوا  بطريقة ذات مسؤولية مالية منضبطة

 عن النامية الدول من العديد في كورونا لوباء الصحي االثر من يعانون الذين الفقراء استهداف تم اذ الحاضر

 انواع ومن . عادلة غير بطريقة الفقراء هؤالء الستغالل الفرص انتهاز يحاولون الذين االنترنت محتالي طريق

 طلبات ذلك في بما المستندات تحريف او وتزوير االخرى الثمينة والموجودات النقد اختالس المالي الوهم

 والصرف االئتمان بطاقات او الهوية مستندات او التأهيل او االهلية وشهادات والشيكات والفواتير التوظيف

 للحصول الخدع استخدام على تنطوي ممارسة ايه بأنه المالي الوهم ويعرف االنواع من العديد وغيرها االلي

 الى لتؤدي لغيره ذلك تسهيل او الجريمة لمرتكب المالية االستفادة اشكال من شكل على المباشر غير او المباشر

 . لالحتيال تعرض التي للطرفين الخسارة اشكال من شكل
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 :البحث اشكالية 

 :من خالل ماسبق يعالج هذا البحث اشكالية تتمحور بالسؤالين التاليين 

 الحكومة قراراتها االقتصادية وفق نظرية الخيار العام ؟  كيف تصنع -

 وفشل الحكومات ؟أحد أسباب زيادة اإلنفاق الحكومي وهل الوهم المالي  -

 :ولإلجابة على هذه االشكالية تم طرح االسئلة الفرعية التالية 

 ما هي االفتراضات االساسية التي تقوم عليها نظرية الخيار العام ؟ -

المالية التي تتبعها الحكومة وفق نظرية الخيار والوهم المالي وهل تنطبق على  ما هي السياسة -

 السياسة المالية في العراق ؟

 :فرضية البحث 

مع ( 2004-2020)تتوافق السياسة المالية التوسعية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بالعراق خالل الفترة 

الى اتباع سياسات مالية  يلجئون لتي ترى ان الحكومات دائما مااالفتراضات االساسية لنظرية الخيار العام ا

 . توسعية وان كان ذلك يعارض النظريات االقتصادية للحفاظ على مناصبهم وخدمة مصالحهم الذاتية 

 :هدف البحث 

ياسة التعريف بنظرية الخيار العام والوهم المالي ومعرفة الخيارات العامة التي حققتها السيهدف البحث الى  

 .المالية المنتهجة في الجزائر لتحقيق النمو واالستقرار االقتصادي 

 أهميه البحث

هرت هذه ظ. العام واإلنفاق الضرائب، نشأت من دراسات  االقتصاد علمفروع نظرية الخيار العام هي فرع من 

 جيمسعندما نال أحد مهندسيها وهو  1986النظرية في الخمسينات من القرن الماضي ولقيت رواجاً واسعاً عام 

وقد  ماسون جورج جامعةأنشأ جيمس بوكانان مركز دراسات الخيار العام في . االقتصاد في نوبل جائزة بوكانان

 . راكز المهمة ألبحاث نظرية الخيار العامأصبحت هذه الجامعة أحد الم

تأخذ نظرية الخيار العام نفس مبادئ علم االقتصاد في تحليل رغبات الناس عند دخولهم االسوق للشراء وتطبق 

 .ذلك على تحليل رغبات الناس عند اتخاذ القرار

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
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و تحقيق رغباته الذاتية فاالقتصاديون الذين يدرسون سلوك الناس في األسواق يفترضون أن دافع اإلنسان ه

وعلى الرغم من أن أكثر الناس يبنون افعالهم في األسواق على أساس االهتمام باآلخرين إال أن أفعالهم . المحضة

. في السوق ، سواء ان كانوا أرباب عمل أو مستخدمين أو مستهلكين هي في النهاية لخدمة أغراضهم الذاتية

نى عند تحليل تصرف الناس في سوق السياسة أو العمل العام ، فالناس سواء فنظرية الخيار العام تتبع نفس المنح

كانوا سياسيين أو ناخبين أو مراكز ضغط يدعون أنهم يعملون من أجل اآلخرين ، لكن في النهاية مطمحهم 

عن األساسي هو تحقيق رغباتهم امات جيمس بوكانان فان هذه النظرية تزيل األفكار الرومانتيكية واألوهام 

  .بأفكار تعزز الكثير من الشك فيها. أفعال الحكومات

ففي الماضي جادل االقتصاديون بان خير وسيلة لكبح فشل السوق االحتكار كاالحتكار مثال هو ضرورة تدخل 

لكن اقتصاديو الخيار العام ارتئوا أن ذلك أنما يقود إلى الفشل الحكومي ، ودللوا على أن التدخل . الحكومة

ف الكونغرس األمريكي على . كان أحد األسباب في عدم الوصول إلى أي نتائج ايجابية لكبح االحتكارالحكومي 

سبيل المثال أجاز كثير من القوانين التي من المفترض أن تؤدى إلى حماية الناس من التلوث البيئي ، لكن دراسة 

ثلي الكونغرس في الواليات الشمالية قام بها روبرت كراندال من مركز دراسات الخيار العام ، أثبتت أن مم

لضرب منافسيهم في منطقة حزام الشمس في  ٧٧١١الصناعية ، استخدموا تعديالت قانون الهواء النظيف لعام 

 .الغرب األوسط األمريكي 

 منهج البحث 

الذي يستند الى الدراسات النظرية التي تناولت الموضوع وكذالك ماد على المنهجين الوصفي تم االعت

 .لبيان صحة فرضية البحث من عدمها (2004-2020)تحليل السياسة المالية للفترة 

   هيكلية البحث

ريه ظلن االطار النظري و المفاهيمي تم تقسيم البحث على ثالث مباحث رئيسة  وتناول المبحث االول

السياسة المالية وفق نظرية تناول لوهم المالي  اما المبحث  الثالث فلاول توضيحيا الخيار العام  اما الثاني  فقد تن

-2020)للمدة والوهم المالي في موازين القوى السياسية في العراق والحرس الدستوري السياسي الخيار العام 

2004). 
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 المبحث االول

 (ريه الخيار العام  ظلن االطار النظري و المفاهيمي  (

 : تمهيد 

القتصادية ، بعض المبادئ األساسية التي يتم االلتزام بها إلى حد يمتلك الخيار العام ، بناًء على النظرية ا

بدال من . نتيجة لهذا ، ال يوجد قرار يتخذ من قبل الكل الكلي. األول هو استخدام الفرد كوحدة قرار مشتركة. كبير

في النظام  والثاني هو استخدام األسواق. ذلك ، يتم اتخاذ القرارات من خالل االختيارات المشتركة لألفراد

النهائي هو طبيعة المصلحة الذاتية لجميع األفراد داخل . السياسي ، والذي قيل إنه عودة إلى االقتصاد الحقيقي

 .النظام السياسي

 :المطلب االول  نظرية الخيار العام

التقليدية للعلوم استخدام األدوات االقتصادية للتعامل مع المشكالت "االختيار العام ، أو نظرية الخيار العام ، هي 

في العلوم السياسية ، فإن المجموعة الفرعية للنظرية . يتضمن محتواه دراسة السلوك السياسي ".  السياسية 

( الناخبون ، والسياسيون ، والبيروقراطيون)السياسية اإليجابية هي التي تدرس الوكالء المهتمين بأنفسهم 

تعظيم المنفعة المقيد القياسي ، ( على سبيل المثال)باستخدام  -طرق وتفاعالتهم ، والتي يمكن تمثيلها بعدد من ال

.واللعبة النظرية ، أو نظرية القرار 
((٧

 

ما )ولكنه غالبًا ما يستخدم لألغراض المعيارية ( ما هو)تحليل االختيار العام له جذوره في التحليل اإليجابي 

(أي االقتصاد الدستوري )على القواعد الدستورية من أجل تحديد مشكلة أو اقتراح تحسينات ( يجب أن يكون
 (( 

 

ترتبط نظرية االختيار العام أيًضا ارتباطًا وثيقًا بنظرية االختيار االجتماعي ، وهو نهج رياضي لتجميع .

كان للكثير من األعمال المبكرة جوانب من كال المجالين ، وكال . المصالح الفردية ، أو الرفاهية ، أو األصوات

نظًرا ألن سلوك الناخبين يؤثر على سلوك الموظفين . الين يستخدم أدوات االقتصاد ونظرية األلعاب المج

يمكن أيًضا تصنيف . العموميين ، غالبًا ما تستخدم نظرية االختيار العام نتائج من نظرية االختيار االجتماعي

المعالجات العامة لالختيار العام ضمن االقتصاد العام 
( ( 

. 

. الخيار العام ، بناًء على النظرية االقتصادية ، بعض المبادئ األساسية التي يتم االلتزام بها إلى حد كبيريمتلك 

بدال من ذلك . نتيجة لهذا ، ال يوجد قرار يتخذ من قبل الكل الكلي. األول هو استخدام الفرد كوحدة قرار مشتركة

 . ألفراد، يتم اتخاذ القرارات من خالل االختيارات المشتركة ل

النهائي هو طبيعة . والثاني هو استخدام األسواق في النظام السياسي ، والذي قيل إنه عودة إلى االقتصاد الحقيقي

 .المصلحة الذاتية لجميع األفراد داخل النظام السياسي

 

                                                             

 9 - االقتصاد الدستوري الصفحات من  8009(891 )جوردون تولوك -  
 1 - مجال االقتصاد الدستوري الصفحات من  880 جيمس ام بوكان - 8
 النهج  االقتصادي لقاموس نيو بالجريف لالقتصاد الطبعة الثانية الدساتير 8009دينيس سي مولر -  
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 :المطلب الثاني الخلفية والتطوير 

ة مبكرة لنظرية االختيار العام الحديثة ، ، بمثابة مقدم( ٧9٧1)كان عمل االقتصادي السويدي كنوت ويكسل 

حيث تعامل مع الحكومة على أنها تبادل سياسي ، كمقابل ، في صياغة مبدأ المنفعة الذي يربط بين الضرائب 

والنفقات
(. (٧

 

تعظيم نوع من وظيفة "تم وصف بعض التحليالت االقتصادية الالحقة بأنها تعامل الحكومة كما لو أنها حاولت 

وباعتبارها متميزة عن توصيفات الوكالء االقتصاديين المهتمين بأنفسهم ، مثل أولئك العاملين " ة للمجتمعالرفاهي

 . في مجال األعمال

في . هذا تقسيم واضح ، حيث ال يمكن للمرء أن يهتم بنفسه في منطقة ما ، بينما يكون اإليثار في منطقة أخرى

، إلى جانب السعي للمصلحة  لينئوالحكومة باعتبارها مكونة من مس ، نظرية االختيار العام على غرار المقابل

، على سبيل المثال في نموذج تعظيم الميزانية من البيروقراطية ، وربما  ، يمكن أن تعمل لصالح أنفسهم العامة

. على حساب الكفاءة
(  )

 

نكان بالك ، الذي يطلق عليه أحيانًا تم تاريخ نظرية الخيار العام الحديثة وخاصه نظرية االنتخابات ، من أعمال د

، والتي بلغت ذروتها في نظرية اللجان  ٧٧99في سلسلة من األوراق من عام ".  األب المؤسس لالختيار العام"

األكثر " نظرية الخيارات االقتصادية والسياسية"والحقًا ، حدد بالك برنامًجا للتوحيد نحو ( ٧٧99)واالنتخابات 

ساليب الرسمية الشائعة ، طورت المفاهيم األساسية لما سيصبح نظرية الناخب المتوسط ، عمومية على أساس األ

تضمن عمل بالك أيًضا إمكانية النتائج العشوائية تماًما .  وأعادت اكتشاف األعمال السابقة حول نظرية التصويت

يه اقتراح معين في التسلسل في هيكل التصويت ، حيث يكون الحكم الوحيد على النتيجة هو المكان الذي يقع ف

 .المقدم

بناًء على نظرية بالك ، خلص أرو إلى أنه في بيئة غير . أثرت صياغة نظرية االختيار العام ونظرية االنتخاب

.ديكتاتورية ، ال توجد نتيجة يمكن التنبؤ بها أو ترتيب تفضيل يمكن تمييزه لمجموعة من التوزيعات المحتملة
 

من 

( ٧٧19)نظرية اقتصادية للديمقراطية و مانكور أولسون ( ٧٧9١)األخرى أنتوني داونز  بين األعمال الهامة

في ذلك ، بدأ . كان منطق العمل الجماعي أساسيًا في بداية دراسة االهتمامات الخاصة. منطق العمل الجماعي 

مع نقص التنظيم  أولسون في فتح أسئلة حول طبيعة المجموعات ، بما في ذلك افتقارهم إلى الحافز للتصرف

بسبب الحافز . ومشاكل المتسابقين الحرة لهذه المجموعات األكبر بناًء على تصرفات المجموعة المتخصصة

للعمل من أجل مصلحتهم الخاصة ، إلى جانب عدم وجود تنظيم ( مثل المزارعين)للمجموعات المركزة 

ة لذلك يفيد مجموعة صغيرة بدال من عامة ، فإن التشريع المنفذ نتيج( مثل الجمهور ككل)لمجموعات كبيرة 

.الناس
( )

 

 :المطلب الثالث عمليات صنع القرار والدولة 

وفقًا لهذا . تتمثل إحدى طرق تنظيم الموضوع الذي يدرسه منظرو االختيار العام في البدء بأسس الدولة نفسها

العمل الذي تم القيام به في حالة  على الرغم من أن بعض. اإلجراء ، فإن الموضوع األساسي هو أصل الحكومة 

من الفوضى ، االستبداد ، ثورة ، وحتى الحرب ، الجزء األكبر من الدراسة في هذا المجال يتعلق المشكلة 

يستند جزء كبير من هذه الدراسة حول القواعد . األساسية المتمثلة في اختيار جماعي القواعد الدستورية 

                                                             
 1- رد بوكان الصفحات من مبدا جديد من مج(899 \981 )كنوت ويكسل-  
 81 الخيار العام دراسة استقصائية مجله االدب العربي صفحه  811 دينيس سي مولر -8
 
 .811-888اسس فكرية لالختيار  ص( \1\9 80)ا ب كونجليتون ،روجرد  
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يفترض هذا العمل مجموعة من األفراد تهدف إلى تشكيل الحكومة ، ثم . نان بوكا. الدستورية إلى عمل جيمس م 

.يركز على مشكلة تعيين الوكالء الالزمين ألداء المهام الحكومية التي يتفق عليها األعضاء
٧

 

 : المطلب الرابع بيروقراطية 

روقراطيين على أنهم يتم يصور النموذج المعتاد كبار البي. مجال فرعي رئيسي آخر هو دراسة البيروقراطية 

اختيارهم من قبل الرئيس التنفيذي والسلطة التشريعية ، اعتماًدا على ما إذا كان النظام الديمقراطي رئاسيًا أم 

هذا . الصورة النموذجية لرئيس المكتب هي الشخص الذي يتقاضى راتًبا ثابًتا ويهتم بإرضاء من عينوه.برلمانيًا 

ومع ذلك ، فإن الجزء األكبر من البيروقراطيين ،يينه أو فصله بشكل أو بآخر حسب األخير لديه القدرة على تع

هم موظفون مدنيون يحمي نظام الخدمة المدنية وظائفهم وأجورهم ضد التغييرات الرئيسية من قبل رؤساء 

تالف نجاح غالبًا ما تتم مقارنة هذه الصورة مع صورة صاحب العمل الذي يختلف ربحه باخ. المكاتب المعينين

اإلنتاج والمبيعات ، والذي يهدف إلى زيادة األرباح إلى أقصى حد ، والذي يمكنه في نظام مثالي تعيين الموظفين 

يعتبر ويليام نيسكانين بشكل عام مؤسس أدبيات االختيار العام حول .وفصلهم من العمل كما يحلو لهم 

 . البيروقراطية 

 ":الديمقراطية"العقالنية المطلب الخامس المصالح المعبرة وال 

والعملية " المصالح التعبيرية"جيفري برينان و لورن لوماسكي االدعاء بأن السياسة الديمقراطية منحازة لصالح 

أي نوع من المنافع العملية ، )يفرق برينان ولوماسكي بين االهتمامات األداتية . واإلهمال النفعية االعتبارات

وفقًا لبرينان ولوماسكي ، يمكن حل (. أشكال التعبير مثل التصفيق)صالح التعبيرية والم( النقدية وغير النقدية

 .مفارقة التصويت من خالل التمييز بين االهتمامات التعبيرية والمصالح األداتية 

 في مقاالت نُشرت في. دفعت هذه الحجة بعض علماء االختيار العام إلى االدعاء بأن السياسة ابتليت بالالعقالنية

، أكد االقتصادي بريان كابالن أن خيارات الناخبين والقرارات االقتصادية  Econ Journal Watchمجلة 

 The Myth of theتم تطوير أفكار كابالن بشكل كامل في كتابه . الحكومية غير عقالنية بطبيعتها

Rational Voter ( 00١ مطبعة جامعة برينستون .)أسطورة الفشل  في مواجهة حجج دونالد ويتمان في

.الديمقراطي ، يزعم كابالن أن السياسة منحازة لصالح المعتقدات غير العقالنية
 ( )

 

يمكن ألي شخص يستمد المنفعة من . وفقا لكابالن ، فإن الديمقراطية تدعم المعتقدات الالعقالنية بشكل فعال

صة بينما يفرض تكاليف هذه المعتقدات السياسات غير العقالنية المحتملة مثل الحمائية أن يحصل على منافع خا

، فإنهم سيضغطون " لمعتقداتهم غير العقالنية"إذا كان الناس يتحملون التكاليف الكاملة . على عامة الناس

بدالً من ذلك ، . لصالحهم على النحو األمثل ، مع األخذ في االعتبار كل من نتائجها الفعالة وجاذبيتها التعبيرية

يعّرف كابالن العقالنية بشكل . في عرض السياسات القائمة على المعتقدات غير العقالنيةتفرط الديمقراطية 

أساسي من حيث نظرية األسعار السائدة ، مشيًرا إلى أن االقتصاديين العاديين يميلون إلى معارضة الحمائية 

ى االقتصاديين في هذه والتنظيم الحكومي أكثر من عامة السكان ، وأن األشخاص األكثر تعليماً هم أقرب إل

أحد االنتقادات هو أن . الدرجة ، حتى بعد التحكم في عوامل مربكة مثل الدخل أو الثروة أو االنتماء السياسي

ومع ذلك ، لدى كابالن بيانات تدعم . العديد من االقتصاديين ال يشاركون آراء كابالن حول طبيعة الخيار العام

كما قال . ر االقتصاديون باإلحباط بسبب المعارضة العامة للمنطق االقتصاديفي الواقع ، غالبًا ما يشع. موقفه

 :سام بيلتزمان 

                                                             

 ,منطق العمل الجماعي  الطبعة الثانية  مطبعة جامعه هارفارد  81 \819 مانكور اولسون االبن  -
   -8 موسوعة الخيار العام ص 89\ \9 80ولر دي سيم 8
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يعرف االقتصاديون الخطوات التي من شأنها تحسين كفاءة تنظيم الصحة والسالمة والبيئة الصحة والسالمة 

ألسواق في حقوق الملكية ، تتضمن هذه الخطوات استبدال ا. والبيئة ، ولم يكونوا من المدافعين الخجولين عنها

المشكلة الحقيقية تكمن أعمق من أي نقص في مقترحات اإلصالح أو ... مثل حقوق االنبعاث ، بالقيادة والسيطرة 

. إنه عدم قدرتنا على فهم افتقارهم إلى الجاذبية السياسية. الفشل في الضغط عليها
(٧)

 

 (٧٧١1)وسام بيلتزمان ( ٧٧١٧)قبل جورج ستيجلر تم تطوير تطبيق االختيار العام للتنظيم الحكومي من 

 :االهتمامات الخاصة:المطلب السادس  

غالبًا ما تُستخدم نظرية االختيار العام لشرح كيف يؤدي اتخاذ القرار السياسي إلى نتائج تتعارض مع تفضيالت 

شاريع ال رغبة الشاملة على سبيل المثال، العديد من جماعة الدعوة و لحم الخنزير برميل الم. عامة الناس

. قد يجعلهم يشعرون بالقوة واألهمية. ومع ذلك ، فمن المنطقي أن يدعم السياسيون هذه المشاريع. الديمقراطية 

 . يمكن أن تفيدهم أيًضا ماليًا من خالل فتح الباب أمام الثروة المستقبلية كأعضاء جماعات ضغط 

بية المحلية للسياسي ، مما يؤدي إلى زيادة أصوات المقاطعات أو قد يكون المشروع محل اهتمام الدوائر االنتخا

يدفع السياسي القليل أو ال يدفع أي تكلفة للحصول على هذه الفوائد ، ألنه ينفق المال . المساهمات في الحملة 

يمكنهم الحصول على خدمات . أعضاء جماعات الضغط ذوي المصالح الخاصة يتصرفون بعقالنية أيًضا. العام

إنهم يواجهون خطر الخسارة أمام منافسيهم . حكومية تقدر بالماليين أو المليارات مقابل استثمارات صغيرة نسبًيا

إن تكلفة هزيمة أي تبرع . كما يتصرف دافع الضرائب بعقالنية. إذا لم يسعوا للحصول على هذه االمتيازات

يدفع كل . لى دافع الضرائب الفردي صغيرة للغايةحكومي واحد مرتفعة للغاية ، في حين أن الفوائد التي تعود ع

مواطن بضعة قروش فقط أو بضعة دوالرات مقابل أي خدمة حكومية معينة ، في حين أن تكاليف إنهاء هذه 

 .الخدمة ستكون أعلى بعدة مرات

. عاكسةكل شخص معني لديه حوافز عقالنية لفعل ما يفعله بالضبط ، على الرغم من أن رغبة الجمهور العام م

أصوات األقليات الصوتية التي يمكن أن تكسب الكثير تسمع على . يتم توزيع التكاليف ، بينما تتركز الفوائد

.أصوات األغلبية الالمبالية مع القليل ليخسره بشكل فردي
 

ومع ذلك فإن الفكرة القائلة بأن الجماعات ذات 

يجب أن يحرض . تمثل نصف التوازن السياسي فقطالمصالح المركزة ستهيمن على السياسة غير مكتملة ألنها 

في مقالته عن مجموعات . شيء ما أولئك الذين يتم اغتصابهم على مقاومة حتى أفضل المصالح المركزة تنظيماً 

توجت آرائه . المصالح ، حدد غاري بيكر هذه القوة التعويضية على أنها خسارة المكاسب القصوى من االفتراس

مدرسة شيكاغو لالقتصاد السياسي وقد دخلت في صراع حاد مع ما يسمى بفصيل  بما أصبح يعرف باسم

فيرجينيا لالختيار العام بسبب تأكيده على أن السياسة سوف تميل نحو الكفاءة بسبب الخسائر غير الخطية 

. الدعائها بأن الكفاءة السياسية تجعل المشورة السياسية غير ذات صلة
 

 

تميل إلى أن تكون منفعة عامة خالصة لجماهير الناخبين ، فقد يكون هناك العديد من  في حين أن الحكومة الجيدة

مجموعات المناصرة التي لديها حوافز قوية للضغط على الحكومة لتنفيذ سياسات محددة من شأنها أن تفيدهم ، 

 .ربما على حساب عامة الناس

 

                                                             
 0 9-9 9جورج ستيلجر التحليل االقتصادي اقتصاد  مساهمة  

 8 9-19النماذج االقتصادية  المجلة االمريكية العلوم السياسية ص  88 ميتشل ومايكل سي مونجر  وليام سي - 8
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ى دعم غير فعال إلنتاج السكر ، إما بشكل مباشر على سبيل المثال ، قد يؤدي الضغط من قبل مصنعي السكر إل

 تكاليف هذه السياسات غير. أو من خالل تدابير الحماية 

  .الفعالة موزعة على جميع المواطنين ، وبالتالي فهي غير ملحوظة لكل فرد

مننننننن ناحيننننننة أخننننننرى ، يننننننتم تقاسننننننم الفوائنننننند مننننننن قبننننننل مجموعننننننة صننننننغيرة ذات مصننننننالح خاصننننننة مننننننع  

بسننننبب الجهنننننل العقالننننني ، فنننننإن الغالبينننننة . لسياسنننننة مننننن خنننننالل مزيننننند مننننن الضنننننغطحننننافز قنننننوي إلدامننننة ا

العظمنننننى منننننن النننننناخبين لنننننن يكوننننننوا علنننننى دراينننننة بهنننننذا الجهننننند   فننننني الواقنننننع ، علنننننى النننننرغم منننننن أن 

النننننننناخبين قننننننند يكوننننننننون علنننننننى دراينننننننة بجهنننننننود الضنننننننغط ذات المصنننننننلحة الخاصنننننننة ، إال أن هنننننننذا قننننننند 

ا منننننن قبنننننل عامنننننة النننننناس ، بننننندالً منننننن تحسنننننين كفاءتهنننننا يختنننننار فقنننننط السياسنننننات التننننني يصنننننعب تقييمهننننن

حتنننننى لنننننو كنننننان الجمهنننننور قنننننادًرا علنننننى تقينننننيم مقترحنننننات السياسنننننة بشنننننكل فعنننننال ، فسنننننيجدون . العامنننننة

لننننننذلك ، . أنننننننه مننننننن غيننننننر المجنننننندي االنخننننننراط فنننننني عمننننننل جمنننننناعي للنننننندفاع عننننننن مصننننننالحهم المنتشننننننرة

لننننننى الضننننننغط بنجنننننناح مننننننن يتوقننننننع المنظننننننرون أن العدينننننند مننننننن المصننننننالح الخاصننننننة سننننننتكون قننننننادرة ع

 فننننننني نظرينننننننة االختينننننننار العنننننننام ، يشنننننننار إلنننننننى مثنننننننل هنننننننذه. أجنننننننل سياسنننننننات مختلفنننننننة غينننننننر فعالنننننننة

وهنننننننو مصنننننننطلح  -السنننننننيناريوهات الخاصنننننننة بالسياسنننننننات الحكومينننننننة غينننننننر الفعالنننننننة بالفشنننننننل الحكنننننننومي 

 مشننننننننننننننابه لفشننننننننننننننل السننننننننننننننوق مننننننننننننننن اقتصنننننننننننننناديات الرفاهيننننننننننننننة النظريننننننننننننننة السننننننننننننننابقة
(. (٧

 

 :المطلب السابع المستأجرون 

يجمع هذا المجال بين دراسة . المجال الذي يرتبط ارتباًطا وثيًقا باالختيار العام هو دراسة البحث عن الريع 

وتتمثل أطروحتها . وبالتالي ، يمكن للمرء أن يعتبرها اقتصاًدا سياسيًا جديًدا . اقتصاد السوق ودراسة الحكومة

لحكومة ، يجوز للوكالء الحكوميين تأجير أو بيع األساسية في أنه في حالة وجود كل من اقتصاد السوق وا

يستفيد الوكيل . ألولئك الذين يسعون للحصول على مدخالت في عملية سن القوانين( أي التصويت)نفوذهم 

الحكومي من دعم الحزب الذي يسعى إلى النفوذ ، بينما يسعى الحزب إلى االستفادة من خالل تطبيق السياسة 

 .العامة التي تفيدة

تج عن هذا بشكل أساسي جمع المنافع وإعادة تخصيصها ، وإهدار المنفعة وأي موارد مستخدمة من وضعها ين

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الطرف الذي يحاول الحصول على المنفعة سينفق ما . في االستخدام المنتج في المجتمع

المكسب . فر أو مكسب محصلته سالبيصل إلى أو يزيد عن المنفعة المتراكمة ، مما يؤدي إلى ربح محصلته ص

سيتم استخدام هذا اإلجراء السياسي بعد ذلك إلبقاء المنافسة خارج السوق . الحقيقي هو المكسب على المنافسة

 .بسبب نقص رأس المال الحقيقي أو السياسي

ديمقراطيات ، إن البحث عن الريع هو أوسع من الخيار العام من حيث أنه ينطبق على األنظمة االستبدادية وال

ومع ذلك ، فإن الضغوط الواضحة التي تمارسها . وبالتالي ، فهو ال يهتم بشكل مباشر بصنع القرار الجماعي

على المشرعين والمديرين التنفيذيين والبيروقراطيين وحتى القضاة هي عوامل يجب أن تأخذها نظرية االختيار 

عالوة على ذلك ، فإن أعضاء الجماعة . القرار الجماعي العام في االعتبار في تحليلها لقواعد ومؤسسات صنع

. الذين يخططون للحكومة سيكونون من الحكمة أن يأخذوا البحث عن الريع المرتقب في الحسبان
 

 

هناك ادعاء رئيسي آخر هو أن الكثير من النشاط السياسي هو شكل من أشكال البحث عن الريع الذي يهدر 

غديش باغواتي ، و آن أوسبورن كروجر قد جادل بأن الريعي تسبب النفايات جوردون تولوك ، جا. الموارد

                                                             
 لالقتصاد الطبعة الثانية البحث عن الريف  قاموس نيو جريف 8009\891 جوردن تولوك  - 

2 1967. "The Welfare Costs of Tariffs، Monopolies، Theft،" Western Economic Journal ، 12- later Economic Inquiry ، 5 
(3)، pp. 224 - 32 
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في خط مواٍز من البحث ، يدعي فريد ماكيسني أن استخراج اإليجارات يسبب إهداًرا كبيًرا ، خاصة في .  كبيرة

بتزاز كما يوحي المصطلح ، يحدث استخراج اإليجار عندما يستخدم المسؤولون التهديدات ال. العالم النامي

 . المدفوعات من األطراف الخاصة

 :المطلب الثامن الموقف السياسي 

لكن هناك . من هذه النتائج يتم التأكيد في بعض األحيان على أن نظرية االختيار العام لها ميل مناهض للدولة

ين عن دولة كان مانكور أولسون ، على سبيل المثال ، من المدافع. تنوع أيديولوجي بين منظري الخيار العام

 .قوية وعارض بدالً من ذلك ضغط جماعات المصالح السياسية 

" سياسة بال رومانسية"بشكل أكثر عمومية ، اقترح جيمس بوكانان أن يتم تفسير نظرية االختيار العام على أنها 

. ، وهو نهج نقدي لمفهوم سابق منتشر للسياسة المثالية التي تم وضعها ضد فشل السوق
(٧)

البريطاني ، الصحفي  

، ورد أنه لخص  ٧٧91أليستير كوك ، في تعليقه على جائزة نوبل التذكارية الممنوحة لجيمس بوكانان في عام 

 "أقل أنانية منا : وجهة نظر الخيار العام للسياسيين بقوله

 :المطلب التاسع القيود والنقد 

. طويره في عملهما حساب التفاضل والتكامل حدد بوكانان وتولوك نفسيهما المؤهالت المنهجية للنهج الذي تم ت
( )

مفيد في شرح عنصر مهم في [ بافتراضات المصلحة الذاتية العقالنية الخاصة به]إذا ثبت أن النموذج  

السياسة ، فهذا ال يعني أن جميع األفراد يتصرفون وفقًا لالفتراض السلوكي الذي تم إنشاؤه أو أن أي فرد 

يمكن لنظرية االختيار الجماعي أن تشرح فقط جزًءا غير محدد ... ي جميع األوقات يتصرف في بهذه الطريقة ف

هو ، في الواقع ، مدفوع بتعظيم ... ومع ذلك ، طالما أن جزًءا من كل السلوك الفردي . من العمل الجماعي

الفردية متطابقة ، المنفعة ، وطالما أن تحديد الفرد مع المجموعة ال يمتد إلى درجة جعل جميع وظائف المنفعة 

 .يجب أن يكون للنموذج االقتصادي الفردي للنشاط السياسي بعض القيمة اإليجابية

نقًدا لنهج االختيار العام ، بحجة أن الخيار العام يفشل ( خبير اقتصادي)عالوة على ذلك ، يقدم ستيفن بريسمان 

ة بما في ذلك سلوك السياسيين وكذلك في الواقع في تفسير السلوك السياسي في عدد من المجاالت المركزي

 .السلوك االنتخابي 

خذ سلوك السياسي كمثال ، افتراض الخيار العام أن وظيفة المنفعة السياسية للدول مدفوعة بقوة سياسية 

واقتصادية أكبر ال يمكن أن تفسر الظواهر السياسية المختلفة
 ) )

لماذا يصوت السياسيون ضد : وتشمل هذه. 

هم ، ولماذا ينادون بفرض ضرائب أعلى ، ومزايا أقل ، وحكومة أصغر ، أو لماذا يسعى األفراد مصالح ناخبي

 . ٧٧1١. األثرياء إلى الحصول على منصب

بالنسبة إلى االنتقادات المتعلقة بسلوك الناخبين ، يُقال إن الخيار العام غير قادر على تفسير سبب تصويت الناس 

. ار العقالني بسبب القيود في نظرية االختي
(9)

 

 على سبيل المثال ، من وجهة نظر نظرية االختيار العقالني ، فإن المكاسب المتوقعة من التصويت تعتمد على 

 الفائدة التي تعود على الفرد إذا فاز مرشحهم ،( ٧)

                                                             
  800بوكان -  

 0 ص 818 التفاضل  والتكامل  - 8

 9 - ص 8001ستيفن بريسمان -  

 819-811ص  88 شيد واالقبال المجلة االمريكية السياسية الدريتش االختيار الر- 1
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 .  احتمال أن تصويت الفرد سيحدد نتيجة االنتخابات(  ) 

قد يشير . فإن احتمالية أن يصنع تصويت الفرد الفرق تقدر بصفر فعليًاومع ذلك ، حتى في االنتخابات الضيقة ، 

هذا إلى أنه حتى إذا كان الفرد يتوقع مكاسب من نجاح مرشحه ، فإن المكاسب المتوقعة من التصويت ستكون 

 معترفعندما يتم النظر في هذا األمر جنبًا إلى جنب مع التكاليف المتعددة ال. أيًضا منطقية قريبة من الصفر

بها للتصويت مثل تكلفة الفرصة البديلة لألجور الضائعة وتكاليف النقل وغير ذلك ، فمن غير المرجح أن 

بريسمان ليس وحيًدا في نقده ، لكن ( . على األقل من الناحية النظرية)يصوت الفرد المهتم بنفسه على اإلطالق 

ركون أيًضا أن تنظير السلوك االنتخابي هو قضية خبراء اقتصاديين بارزين آخرين في اختيار الرأي العام يد

وهذا يشمل االنتقادات من قبل أنتوني داونز في نظرية االقتصادية آن للديمقراطية ،  . رئيسية لنهج االختيار العام

. ،  و جوردون تولوك  Pموريس فيورينا 
(٧)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 891 داونز نظرية اقتصادية للديمقراطية نيويورك هاربرورو  -
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 حث الثانيالمب                                       

 ( والوهم المالي نظرية الخيار العام) 

 

 المطلب االول مفهوم الخيار العام

هو العملية التي تندمج  فيها الخيارات الفردية في القرار الجماعي ،وتشدد في ذلك  : مفهوم الخيار العام -٧

لى الصوت الواحد المجتمعات الديمقراطية على القيم واالذواق الفردية ويعبر عن مفهوم الشخص الواحد ع

،والمشكلة الصعبة التي تواجهها الحكومات هي كيف يتم جمع المالين من اآلراء في قرار واحد التخاذ 

 .سياسة ال تتجزأ وتكون الزامية مقارنة بالقرارات الخاصة التي تتعلق بالفرد الواحد مثل االستهالك 

للسلوك السياسي والبيروقراطي واالنتخابي على ظهرت النظريات  االقتصادية المفسرة :نظرية الخيار العام  - 

وهي مدرسة "بمدرسة الخيار العام "يد االقتصاديين جيمس بوكان و غوردن تولوك فيما سمي حينذاك 

فكرية  تستعين باآلليات الميكرو اقتصادية  لقراءة  ودراسة تصرف البيروقراطيين والساسة ،باعتبارهم  

س الدوافع التي تحرك كل افراد المجتمع ، وتشتهر هذه المدرسة بمقارباتها افراد ينساقون في الواقع خلف نف

 .لنجاعة تدخل الدولة الرعوية في االقتصاد من خالل دراسة طبيعة وفعالية النفقات العامة وتطورها 

 لقيت هذه النظرية رواجا واسعا عندما نال احد مهندسيها وهو جيمس بوكانان جائزة نوبل في االقتصاد عام

بعد صدور كتاب حسابات تفاضل وتكامل الوفاق لكل   ٧٧1وتعود بدايات ظهور هذه النظرية الى عام ٧٧91

من جيمس بوكانان وغوردن  توللوك  اذ تعتبر هذه النظرية فرعا من فروع من فروع علم االقتصاد نشأت من 

صاد في تحليل رغبات الناس عند تأخذ نظرية الخيار العام نفس مبادى علم االقت0دراسات الضرائب واالنفاق 

دخولهم االسواق للشراء، فهي تحلل الظواهر السياسية باستخدام االساليب االقتصادية ، وتطبق على ذلك على 

تحليل رغبات الناس عند اتخاذ القرار الجماعي ، فترى تلك النظرية ان االفراد يتشابهون في سلوكهم عند 

السوق االولى يعمل الفرد المستهلك على تحقيق اكبر منفعة ممكنة من دخولهم الى االسواق السياسية، ففي 

اقتنائه السلعة او الخدمة ، اي تحقيق رغباته الذاتية المحضة في حين ان االفراد وحينما يستخدمون بدورهم 

م كناخبين او سياسيين او اداريين   فان هدفهم االساس هو تحقيق مصالحهم الخاصة ويحاولون زيادة منفعته

 الذاتية الى اقصى حد ،حتى وان ادعو انهم يعملون من اجل المجتمع
(. (٧

 

 

 ومن خالل ما سبق فان الخيار العام له  مفهومين

حسب المفهوم الضيق  فان تحليالت الخيار العام تعنى بفشل الدولة فالدولة التي تدار بفعاليات تهمها   .٧

احيان كثيرة على تصحيح فشل السوق او على االقل  مصلحتها الشخصية في  السوق السياسي غير قادرة في

 . تصحيحه بتكلفة ادنى من تكلفة فشل السوق االصلية ذاتها

   . حسب المفهوم الواسع فان الخيار العام هو التحليل االقتصادي للمؤسسات السياسية . 

 :اذن يمكن تلخيص اسس هذه النظرية في االتي

                                                             

 االقتصاد دار االهلية للنشر والتوزيع عمان 889 0بول سامويلسون، وليام نوردهاوس -  
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لقرار في السياسة االقتصادية من الفاعلين ومشرعين ومنفذين تفترض نظرية االختيار العام ان صناع ا ●

ومرشحين وغيرهم يتصرفون بنفس الطريقة التي يتصرف بها وكالء السوق ويبحثون بنفس مستوى الرجل 

 0االقتصادي فدافعهم االساسي تعظيم منافعهم الذاتية

الني بطبعة ويتجاوب مع الفرد في النظام السياسي يعد  مستهلك لسلع وخدمات الحكومة ،وهو عق ●

 0المعلومات التي لها عالقة بمصلحته الخاصة وحسب موقعه في نظام اتخاذ السياسات العامة 

اعتبارها نظرية محافظة وعارضت اي تدخل لدولة في االقتصاد ألنها تسلط الضوء على عيوب الدولة وعدم  ●

 0فعاليتها في  تصحيح عيوب السوق 

السياسية في ظل نظرية الخيار العام تطبق نظرية الناخب الوسيط التي توكد ان الفواعل السياسية كاألحزاب  ●

االحزاب والمرشحون غير مهتمين بتقديم مبادى سياسيه وانما همهم الوحيد هو الفوز في االنتخابات عن 

طريق برامجهم االنتخابية التي تتضمن قضايا السياسات التي تجذب اكبر عدد من االصوات مع وجود 

وزيع الطبيعي لآلراء المختلفة في المجتمع  السياسي حول انواع السياسات فان االحزاب سوف تتجه الت

 عاده نحو المركز وذلك لتعظيم االصوات وهذا ما يسمى بنظريه الصوت الوسطي
((٧

 . 

 وبتالي نجد ان أكثر النخب السياسية التي تتمسك بإعادة الترشح االنتخابي في الديمقراطيات الغربية

والديمقراطيات الناشئة اليوم يسعون بالغالب االستمرار بالحفظ على مراكزهم التشريعية بدال من تقديم 

اذ يميل غالبية السياسيين الى الوظائف واالعمال التي تدر عليهم . متطلبات االزدهار لمناطقهم االنتخابية

على حساب الموازنة العامة ( وكانانب)الواردات العالية وتؤدي الى تحسين رفاهيتهم الشخصية كما يقول 

وهذا ما يؤدي بمرور الوقت الى اتساع نطاق الموازنة العامة طالما هم بحاجة . بحكم سلطاتهم التشريعية

اذ يذهب اولئك السياسيون الى توفير وظائف حكومية إلى مناصريهم وتوسيع . مستمرة الى اعادة انتخابهم

فرص عمل إليهم لكسب اصواتهم االنتخابية في الدورات الالحقة  نطاق وتعدد االشغال الحكومية لتوفير

 largeوبهذا ينحاز النظام المالي الحكومي الى مبدأ الموازنة الكبيرة . والمحافظة على ثقلهم السياسي

budget  في التخصيصات وتداول النشاطات، ما يضع الحكومات امام مصاعب معقدة في اتخاذ القرارات

وهكذا وسم . طلب المزيد من الخبراء للخوض في مشكالت المالية العامة المستعصيةالمالية، وما يت

الذي يؤدي ( المرض الكنزي)او باألحرى ( diseaseبالمرض )علم االقتصاد الكنزي مسمياً اياه ( بوكانان)

وتقيدهم كي  .بنهايات تتطلب بال شك تقييد نطاق التصرفات الال مسؤولة للسياسيين كما يسميها بوكانان نفسه

يتصرفوا بطريقة ذات مسؤولية مالية منضبطة
 

بعيدين عن مبدأ توازن  politiciansان المدرسة الكنزية هي من جعلت السياسيين  Buchananويرى 

اذ ينصرف بوكانان بفكرته هذه في . ومنغمسين في العجز المالي balanced budgetالموازنة العامة 

                                                             
 
 .ية لألبحاث االقتصادمؤسسة االطلس (منبر الحرية ،المحرر)ثورة الخيار العام8001ليموبير - 
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من خالل ما طرح بالمجلد الواسع الصادر في العام ( ما بعد الكنزية)رسة معاداة االبعاد السياسية للمد

 مع مجموعة من الكتاب والموسوم ٧٧91
(( ٧

 . 

بان االجيال القادمة ستتحمل من عجز الموازنة ما يتطلب دفعهم المزيد من الضرائب ( بوكانان)وينوه  -٧

ائد الفائدة الممنوحة عن السندات الحكومية وتحملهم المزيد من االعباء الضريبية على نحٍو ال تعوضها عو

 .Ricardian. equivalenceالتي اقرضوا الحكومات بموجبها وهو ما يطلق عليه بتكافؤ ريكاردو 

بالثورة الدستورية ( ضمن نظرية الخيار العام)الى اإلصالح الدستوري او اسماه  Buchananدعا  - 

constitution revolution :ويرى بوكانان في علم االقتصاد . ر الحكومةالتي تتطلب تغيير دو

الدستوري من ان ترك الحكومات من دون قيود دستورية ستفرط في التصرفات المالية وتصبح متعدية على 

 .المال العام 

الموازنة : اعتماد مبدأ Buchananوتأتي في مقدمة تلك المطالب في القيود الدستورية التي دعا اليها 

ان . والتي على اساسها تستعيد المالية العامة صحتها ونقاوتها ونزاهتها balanced budgetالمتوازنة 

 :الخيار العام يمتلك بعض المبادئ االساسية التي يتم االلتزام بها الى حد كبير 

االول هو استخدام الفرد كوحده قرار مشتركة ، نتيجة لذلك اليوجد قرار يتخذ من قبل الكل وبذلك وبدال عنه 

 خاذ القرارات من خالل االختيارات المشتركة لألفراد يتم ات

اما الثاني  فيكون عن طريق استخدام االسواق في النظام السياسي والنهائي هو طبيعة المصلحة الذاتي لكل 

  . االفراد بداخل  النظام السياسي

و المؤسس للنظرية تم تاريخ نظرية االختيار العام الحديثة من عمل المستشرق دنكان بالك والذي يعد ه

حيث حدد بالك برنامج استخدمه للتوحيد نحو نظرية الخيارات السياسية االكثر عمومية  .االختيار العام

وكذلك قام بتطوير المفاهيم االساسية لما ستصبح نظرية الناخب المتوسط واعاد اكتشاف االعمال السابقة 

حول نظريه التصويت
((. 

 

ظرية على اساس انها نظام يتم من خالل اطارها التوصل او الحصول على وبذلك نصل الى توضيح هذه الن 

دراسة لطرق والتقنيات التي يستعمل  االفراد عن طريقها المؤسسات الحكومية لمصالحهم الخاصة ، بحيث 

يتم تحليل الكائن في ظروف ديمقراطية ومباشر  وبشكل عام تدرس هذه النظرية العملية االنتخابية وسياسة 

يتم التأكيد في أغلب األوقات على أن نظرية االختيار العام لها ميل مناهض للدولة .دارة وانشطة النواب اال

لكن هناك تنوع إيديولوجي بين منظري الخيار العام، حيث كان السياسي ما نكور أولسون من األشخاص 

 سية،الذين دافعوا عن دولة قوية وعارض بدالً من ذلك ضغط جماعات المصالح السيا

 

                                                             
 الشمري النظرية السياسية الحديثة عبد الصمد  

 رنزالنظرية السياسية ادوار بي 8
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لذلك بشكل أكثر عمومية قام رئيس الواليات المتحدة سابقاً جيمس بوكانان باقتراح أن يتم تفسير نظرية االختيار  

العام على أنها سياسة بال رومانسية، وهو نهج نقدي لمفهوم سابق منتشر للسياسة المثالية التي تم وضعها ضد 

 .فشل السوق

 

الً للممارسات السياسية اعتماداً علي آليات االقتصاد ، وقد تأّسست هذه تحلي" الخيار العام " تشّكل نظرية 

 Gordonوغوردون توللك  James Buchananالنظرية انطالقاً من مقال مشترك بين جيمس بوكانان  

Tullock  قياس تحقيق التوافق" تحت عنوان   ٧٧1صدر سنة 

االقتصاديين ، خصوصاً جيمس بوكانان ، أن موظفي لقد أثبتت المالحظات والتجارب التي أجراها مجموعة من 

والساسة يتصرفون بشكل ، يشبه تصرفات بقية الفاعلين االقتصاديين من ( البيروقراطيون واإلداريون ) الدولة 

 علي تعظيم منافعهم الفردية -أيضاً  -منتجين ومستهلكين   حيث يعملون 

علي خالف النظرية المهيمنة التي تعّد رجاالت الدولة والسياسيين أفراداً منّزهين ، ال يبحثون إال عن المصلحة 

العامة بتفان مطلق ، ونكران تام للذات مع اختالف كبير ، هو أنهم يتصرفون في أموال الشعب توضح نظرية 

الخيار العام 
(٧)

 

أن تتخذ قرارات مضرة بمصلحة األغلبية ؟  -ة الديمقراطية حتّي في ظل األنظم -" للدولة " كيف يمكن  -٧

وكيف تؤدي المساومات السياسية وبروز جماعات الضغط المنظمة واللولبيات إلي االستفادة من 

امتيازات ووضعيات ربعية إلي سّن وفرض قرارات وقوانين وتشريعات مضرة بمصلحة األغلبية ؟ 

ن أجل تحقيق مصالحها ، بشكل ، يمّكنها من خوصصة األرباح ، وكيف تدافع اللولبيات الدولة دفعاً م

 .وتأميم الخسائر علي بقية الشعب 

لماذا تعد االقليات اكثر تنظيما وضجيجا وتأثير من االغلبية  الصامتة والجامدة واالقل قدرة على التفاعل  - 

0 

للعمالة ، وتتفاقم حاجة أسباب تضّخم واكتظاظ القطاع العام   حيث تغيب حوافز لالستخدام الفعال  - 

 -حتماً  -مّما يؤدي . الرؤساء إلي اإلكثار من الموظفين والمرؤوسين ، والرفع من اإلنفاق العمومي 

بدولة الرفاه إلي التدخل المفرط والمنهك سياسياً واقتصادياً ، وما ينتج عنه من تفاقم العجوزات 

 .لة المركزة الموازناتية ، وانفجار الديون العمومية وإفالس الدو

ال تخلص هذه النظرية إلي الدعوة للسقوط في الفوضى ، بإلغاء وجود الدولة ، لكنها تدعو لمراجعة 

مفاهيم كالمصلحة العامة واإلجماع السياسي وغيرها ، والتفكير في عمل الدولة من منطلق مصلحة الفرد 

التدابير ، مثل التقييم القَْبلي للتكاليف ولمحاربة ظواهر فشل الدولة تقترح هذه المدرسة سلسلة من . الحر 

الفوائد ، التدخل الحكومي ، وإنشاء هياكل ومؤّسسات أكثر مرونة ولالمركزية لتحقيق المصلحة  \

 .الجماعية 

  (الوهم المالي ) المطلب الثاني                       

   

، وهناك نظريات مختلفة من اجل تبرير  تعد زيادة االنفاق العام موضوع اهتمام في مجال المالية العامة

اسباب الزيادة في االنفاق العام وحجم االقتصاد ، ومنها نظرية الوهم المالي فلوهم  هو اعتقاد خاطئ حول 

شيء غير موجود في الواقع او تفسير مشوهه للظواهر يوجد الوهم المالي في مجموعه متنوعه من االشكال 

اذا افترض     ٧999في عام  John Stuart Mill،٧999في عام  McCullochوكانت بداياته من قبل 

ان الطبقة الحاكمة صممت سياسات ضرائب والنفقات العامة لتقليل المقاومة من الطبقة المسيطرة على 

بين المواطنين وتحتوي على ( العقالنية )االقتصاد وتستند نظريته الى افتراض محدودية الرشادة او 

                                                             
 
 تاريخ النظريات السياسية وتطورها حسن خليفه- 
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تفضيالت االفراط غير المتناسقة  ،وسوء فهم وعدم وضوح بشان فوائد  الخدمات مفهومين متصلين من 

 عادة ما يشار الى خفض التكاليف على انه تفسير محتمل للتفضيالت الغير متسقه . العامة وتكاليفها
(٧)

 . 

مقارنه بما  ال يحصل على المقدار المناسب من النفقات العامة للدولة بأنهفلوهم المالي هو شعور لدى الفرد 

تحصل علية الدولة من ايرادات عامه ويعود ذلك الى كون االفراد ال يمتلكون تصويرا صحيحا للمعلومات 

المالية بشكل منهجي ،وذلك نتيجة ال انخفاض شفافية المعلومات او غيابها احيانا بحيث يجعله ذلك احيانا 

 . وبطريق الخط يطلب المزيد من  النفقات الحكومية

 : فان نظرية الوهم المالي توضحوبتالي 

اظهر الصراع المذهبي بين المدرسة الكنزية وتصرفاتها المالية التي اشرت انخراطا في تطبيقات  :أوال

او الدولة واسعة د او ما يسمى بالدولة التدخلية نظرية الوهم المالي من خالل الدور الواسع للدولة في االقتصا

تشجيع قوى الصرف  اإلضافية في االقتصاد وتنشئة الطلب الفعال لضمان  التدخل في الحياة االقتصادية في

اشاعة دولة  عبر تقوية الطلب او  األنفاق الكلي وعموم الطلب الفعال و)النمو واالستقرار االقتصادي  

ر من جهة وبين التيارات الليبرالية الجديدة التي اعتمدت اقتصاد السوق الحر عب  welfare stateالرفاهية 

دور نظرية الخيار العام كمنهجية تجسدت عملياً في اجماع واشنطن ذلك منذ اخر  سبعينيات القرن الماضي 

 small stateالحد األدنى (بغية تطبيق المنهج االقتصادي الليبرالي الجديد الذي يعتمد حكومة 

assumption (قوى السوق  بإطالقسية اشاعة  التناف في االقتصاد لبلوغ النمو واالستقرار االقتصادي و

 .  الحر في االستقرار والنمو الرفاهية 

على انه حالة  الفشل في تصويب  fiscal illusionينظر عالم االقتصاد في نظريته الى الوهم المالي :  ثانياً 

ما اذ يتحقق الوهم المالي عندما ال تفصح اإليرادات الحكومية  عن تصورها الكامل ب. دقة النفقات الحكومية 

، ومن ثم يتحقق الوهم المالي بان كلفة النفقات التشغيلية  يدفعه المكلفون بالضريبة او دافعي الضرائب

الحكومية تبدو اقل مما هي عليه حقاً وطالما ان جميع او بعض المكلفين بدفع الضرائب ي تنفعون من النفقات 

فان شدة األنفاق الحكومي سوف تتزايد  hidden revenuesالحكومية والسيما من تلك  اإليرادات المختفية 

على توسيع حجم األنفاق الحكومي باستمرار ولمصلحة حمالتهم  politicians، ما سيحفز  السياسيين 

 االنتخابية
.

 

من الذين تقدمهم عضو (تجويع  الوحش)في سياسة اطلق عليها الكتاب األمريكان من الليبراليون الجدد: ثالثا

: قتصاديين في عهد الرئيس رونالد ريغان  االقتصادي والذي ارتبط اسمه بمفهوممجلس المستشارين اال

Reaganomics حيث وضع  نظرية الخيار العام في برنامج الرئيس ريغان االقتصادي. 

                                                             
1 "Bias in post Keynesian:Budgetery politics: The Erosion and potential Replacement of Fiscal Norm “ in Deficits, ed 
James Buchanan , Charles Rowley and Robert Tollison. Oxford 1986 
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الوهم المالي  )وعدها استراتيجية استخدمها المحافظون  األمريكان لتقييد األنفاق الحكومي وتحريره من ظواهر 

ضمن ليبراليتهم  الجديدة، ذلك بالدعوة الى خفض الضرائب من اجل خفض ذريعة األنفاق كما عرفه  (الكنزي

Niskanan  بانها حكومة الواليات المتحدة النهمة بالنفاق والصرف ويجب :قائال  009 هنا  بالوحش في العام

 .االمن وغيرها حة وان تمول البرامج الحكومية من المصادر الضريبية مباشرة كبرامج التعليم والص

. كما  وجد الكاتب نفسه ان ثمة عالقة سالبة قوية بين المستويات البينية للنفقات االتحادية واإليرادات االتحادية   

فخفض الضرائب واألنفاق الممول بالعجز، يجعل الكلف التشغيلية للحكومة اقل كلفة من اي  نموذج  آخر وهكذا 

للمحافظين ضد  السياسيين  سياسياته كإستراتيجية( تجويع الوحش )استراتيجية  Niskananاستخدم 

politicians  المناوئين بغية تقييد األنفاق الحكومي ضمن( مبادي علم االقتصاد الريغانيReagonomics  .)

اي من اجل تجويع الوحش الحكومي ومنعه من األنفاق المفرط لدواعي سياسية  ذلك بخفض اإليرادات الضريبية 

اآلن الكثير يرون بالمقابل . عمل ضمن حكومة الحد األدنى التي تتساوي فيها النفقات مع  اإليرادات الضريبيةوال

 بسهولة ذلك بين خفض  الضرائب اليوم والذي قد ال يؤد ي الى خفض األنفاق و تألفيهاثمة اكذوبة التي  يمكن 

. في  المستقبل fiscal illusionازالة الوهم المالي 
((٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 "James Buchanan , Charles Rowley and Robert Tollison (1986)               
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 (المبحث الثالث)

 .الخيار العام والحرس الدستوري السياسي الجديد في العراق/ المطلب االول 

خالل المدة الدستورية  second bestوتحولت الى تفضيل ثاني ( الهوية الوطنية)بعد ان تراجعت  -٧

اك تفضيال اوال الطائفية التي اضحت وقت ذ-جراء توافقية الهويات الفرعية االثنية  ٧ 0 -009 

first best تحاول العملية السياسية الراهنة ان تصل الى بلوغ ما يمكن تسميته من وجهة النظر ،

الذي يوفق بين التفضيل االول (( hybrid social contractبالعقد االجتماعي الهجين ))الشخصية 

لوطنية العراقية لتعلو سطوتها والتفضيل الثاني للهويات في مرحلة تاريخية بدأت تنتظر والدة الهوية ا

primacy  فوق الهويات الفرعية كلها والتطلع الى تأسيس مسار الرفاهية السياسية المقبلة للبالد من

 .المواطنة مبدأخالل 

ما يحدث اليوم من حراك دستوري هو والدة راية جاءت وليدة تفكك وانشطار الراية االكبر عددا  - 

اي )ن الرايات االصغر عددا لتوليد فكرة الراية الوطنية الموحدة لصق اجزاءها بين هجين م وإعادة

فالراية االكبر اخذت تنشطر على نحو تدريجي ومتناسق وهي تحتفظ .  (الحرس الدستوري الجديد

بتفوقها في صناعة القرار الوطني والرايات االصغر اخذت تتوحد على نحو اكثر اندماجاً لتوليد 

االعراق لبلوغ  سرعة دمج شرائح المركبات المنشطرة من الطوائف و معادالت سياسية تساعد على

 .وهو االغلبية الوطنية( national hybrid political entityكيان سياسي وطني هجيني )

سيحمل الكيان الهجين درجة من احتماالت الديمومة التي ال يمكن التنبؤ بها في االمد الطويل اذ ما  - 

ممارسات سياسية حرجة على محاور امامية في قدرة زرع بذور بقاءها تركت على الغارب لتتحرك ب

 . او توليد محاور عكسية في تحريك جذور تفككها

انهت االنتخابات البرلمانية العراقية االخيرة مرحلة امتحان اعادة بناء العقد االجتماعي المركب  -9

ى حراك رايات سياسية جاءت باتجاهات انه عقد ولِد حقاً عل(. الطائفي الجديد للعراق أالثني)السياسي 

،  االنتخابية البرلمانية ٧0/٧0متناقضة في نقطة تسيير سفينة البالد الدستورية ضمن خرائط صناديق 

الطائفية -اما والدة تجاذب سياسي عابر االثنية:  ما وضعت النظام السياسي برمته امام مفترق طرق

ة التفكيك السياسي صوب التفاعل او التنافر مع قوة المفاعيل والسير نحو اغلبية برلمانية وطنية او اعاد

االقليمية والدولية ودخولها في اشكالية توافقية تتولى تحديد درجة التحول في  واالتجاهات المحلية و

العقد االجتماعي المركب الجديد وبراية وطنية سياسية واحدة 
(

one political national flag . 
(٧

 

 :فتحت تأثير

العرق المكون للعقد االجتماعي الهجين نفسه التي قد تسعى -شرائح الطائفة ( مطرقة)كوامن او :  اوال

تلك القوى على اعادة التفكيك واعادة االندماج بخالياها القديمة والعودة الى توازن الطوائف السياسية 

                                                             

1- Bias in post Keynesian :Budgetary.                                                                 
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جمعها ويفرقها وهي التي ي( سياسات الحرس الدستوري القديم)اي  power sharingالمحاصصاتية 

الريع النفطي ومكتسباته في االنفاق الحكومي وسعي قواها الزبائنية من قوى السوق الالهثة وراء الريع 

rent seekers . 

فديمومة . القدرة على تماسك الشرائح داخل الهجين السياسي المستحدث نفسه من جهة( سندان: )ثانياً 

من ان يؤسس  بلوغ االنتخابات القادمة وبثبات البد الحرس الدستوري الجديد ونجاحه متماسكاً حتى

ضمن لعبة توازن الشرائح السياسة، تحت  supreme national interestsللمصالح الوطنية العليا 

وبين ( الشريحة الطائفية العرقية داخل الكيان السياسي الهجين)قيد تأثير مسألة كفتي الصراع بين 

 (.لسياسي الهجينالطائفية العرقية خارج المكون ا)

ـ ان تماسك الحرس الدستوري الجديد الذي يحمل مشروعا إصالحيا للبالد امامه مهمة شاقة في تسيير 9

، ذلك بين تدخل رأسمالية Non-hybrid public choice theoryنظرية خيار عام غير هجينة 

تحريك ثقل الموازنة العامة الدولة الثرية بثقل خدماتها في اإلصالح االقتصادي ورفاهية المواطن وبين 

بالوهم المالي : التي تشكل نصف الناتج المحلي االجمالي وتحريرها من امكانية تحقق ما يمكن تسميته

والذي سبق ان فرضته بشكل واضح  hybrid Iraqi fiscal illusionالعراقي الهجين هذه المرة 

طوال العقدين الماضيين من ( ديمالحرس الدستوري الق)انظمة المحاصصة السياسية ضمن ترتيبات 

اذ يقدر ما تم . الزمن، وسعيها الدؤوب في استنزاف موارد الموازنة العامةً لتوسيع دور الحكومة التشغيلية

انفاقه على قطاعي الكهرباء والعسكرة على سبيل المثال هو بنحو ربع تريليون دوالر خالل اقل من عقدين 

، ونتائجه مازالت غير مبرهنة في  قطاع كهرباء وهو ضعيف الكفاءةمليار دوالر على   9من الزمن منه 

 .رفاهية الشعب على ارض الواقع

    الوهم المالي في موازين القوى السياسية في العراق/ المطلب الثاني  

 

العقدين الطائفية ان ثمة ظاهرة الزمت المالية العامة طوال -ترى الطبقة السياسية العراقية بتشكيالتها االثنية

، ما يستدعي  الماضيين وهي غلبة االيرادات العامة الريعية على النفقات العامة في السجالت المالية للموازنة

، بمثابة  سنويا yearly fiscal illusionوبهذا يتشكل وهما ماليًا . التوسع التراكمي السنوي في االنفاق العام

مقدما  advancesنفطية ذلك طالما ان السلف المسحوبة ضريبة تصاعدية على تقديرات ارتفاع االيرادات ال

ألغراض االنفاق والتي ال تظهرها الحسابات الختامية منذ عشر سنوات وهي مؤجلة التسوية كأنفاق فعلي 

ال تشكل أي مضمون في التطابق بين االيرادات والنفقات العامة في ( مليار دوالر ٧00والتي زادت على )

( بفائض حقيقي)لتنتهي ( virtual deficitبعجز افتراضي )الموازنة العامة السنوية وكأنما تبدأ . العراق

 fiscal illusionيجري نقله كرصيد افتتاحي في موازنة السنة المالية الالحقة وهو في حقيقته وهما ماليا 

 يبرره امران
(٧)

. 

ت خالل العقدين الماضيين في ظل تطور عائدات النفط السنوية التي تزايدت متوسطاته بنحو خمس مرا: االول

٪ من  ٧استمرار تسعير سنوي متحفظ ألغراض احتساب عوائد النفط في الموازنة العامة والتي تشكل قرابة 

                                                             
1 "politics: The Erosion and potentia l Replacement of Fiscal Norm 
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 advancesاجمالي االيرادات السنوية فيها، ما يسوغ بشكل مستمر سحب الفائض الريعي المتحقق بشكل سلف 

للحكومة وهي  final accountsظل تعثر الحسابات الختامية صعبة التسوية ولم تحسب كإنفاق نهائي في 

 .اساس الوهم المالي العراقي

يمول باالقتراض حاال وعلى وفق  actual deficitتحويل العجز االفتراضي عااله الى عجز حقيقي : والثاني

زنة السنوية الواحدة ماهو مخطط في الموازنات السنوية في حال هبوط االيرادات النفطية عن معدالتها في الموا

سنويا وبشكل متصاعد دون  politiciansمع استمرار االحتفاظ بسعات االنفاق المتعاظم الذي يقره السياسيون 

( الوهم المالي)وان مكامن . تراجع او انكماش في النفقات الجارية الثابتة كتعويضات المشتغلين على سبيل المثال

:في العراق يسوغه ما يأتي
٧))
 

 (.السياسة المالية والتخبط الليبرالي)رقة الدولة الريعية الصغيرة مفا -أ

وارتباطها باقتصاد السوق في   00 ثمة اتجاهين في الفكر الليبرالي احاطا السياسة المالية للدولة بعد العام 

 :العراق

يبرالية الجديدة في ضمن حل مأزق الثالوث المستحيل مع الل( المكونات-الدولة)لم تلتِق فكرة : االتجاه االول

بل على العكس فان دولة المكونات، تحاول زيادة  small state assumptionموضوع الدولة الصغيرة 

الضغط اإلنفاقي صوب إبراز سعة المكون مالياً والسيما من خالل تعظيم المصروفات االستهالكية او الموازنة 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا (. االمة–للدولة )ل او بديل التشغيلية ويتصرف المكون مالياً وكأنما هو سياق محتم

استاذ  Dani Rodrikاالتجاه في طبيعته المتناقضة، قد سهل الخروج من مأزق الثالوث المستحيل كما يراه 

االمة والديمقراطية البرلمانية  — اي الجمع بين فكرة الدولة)السياسات الحكومية في جامعة هارفرد االميركية 

ذلك طالما ان االندماج في السوق العالمية او العولمة يرى ( مة في البلدان الطرفية من المنظومة الرأسماليةوالعول

تحرك على إدامة المسارات ( امة–فيدراليات ديمقراطية وليست دولة )مجرد  بأنها( المكونات –الدولة )في 

تلك الفيدراليات ال يمكن ان تتحول فيما بينها الى وان ( السوق-الدولة)الكلية للنظام االقتصادي السياسي العالمي 

 .االمة في ايجاد شعب موحد يتمتع بالرفاهية والحرية االقتصادية-بناء الدولة

، تأتي  ، المكرسة اتفاقيا صوب االستهالك النهائي ال للتنمية وتوجهاتها االنتاجية وبهذا فان المخاطر المالية

 -باألحيائية االقليمية)السياسية الدولية وهو ما يسمى  سوى تعظيم مبدأ خطير في الجغرافية

Bioregionalism ) باألقاليم السياسية واالسواق الماثلة لها اثنياً او ( المكونات–الدولة )الذي يعني ذوبان

                                                             
 
مظهر محمد صالح باحث اقتصادي اكاديمي ومستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية  المصدر  شبكة االقتصادين  - 

 . العراقيين
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الى ( المكونات-الدولة)معتقديها عبر الحدود، وهو أمر تبحث عنه العولمة بتحويل الكيانات الديموقراطية 

!!.االمة-ترتبط بأسواق العولمة على نحو اقوى من الرابطة الوطنية كما تراها الدولة( اليات ديمقراطيةفيدر)
( (٧

 

فيرى إن سيادة المستهلك نحو النزعة الى االستهالك هما متغيران اساسيان يوجهان غايات : اما االتجاه الثاني

وان المستهلك اي اشبه ما . الية في االقتصاد العراقيالنظام االقتصادي ونشاطاته كافة كما تريده المدرسة الليبر

وان غايات السياسة االقتصادية جلها امست ذات ميول . اليوم كما يزعم اصحاب تلك المدرسة( king)بالملك 

وال تلتقي السياسات الليبرالية مع السياسات التي تتجه . استهالكية او مغذية للنزعة االستهالكية على اقل تقدير

لتشغيل المنتج والمباشر لقوة العمل وتعظيم الرفاهية من خالل كثافة التراكم الرأسمالي المادي والبشري نحو ا

وبهذا طبعت الموازنة . ومن ثم بلوغ شيء من االمثلية في االنتاج الحقيقي وصوال الى الرفاهية االستهالكية

التي تفرض قيداً انفاقياً يقتضي ( المكونات-ةالدول)االتحادية وصممت السياسة المالية االتحادية لتلبية رغبة 

 تعظيم الجانب التشغيلي او االستهالكي في الموازنة الى اقصى حدود ممكنة وحسب تدفق العوائد الريعية النفطية

، مستثنين من  ، ولكن على حساب تعثر مزمن في الموازنة االستثمارية تفرضه اشكالية دولة المكونات نفسها

-، الذي هو مصدر إدامة حياة الدولة ءة االستثمار في القطاع الريعي النفطي لوحده وبتميزذلك ارتفاع كفا

 .المكونات

الى ما يزيد على   00 الف موظف حكومي في نهاية عام  900من ( المكونات - دولة)فارتفع عدد العاملين في 

   ٧ 0 ماليين موظف حكومي في نهاية العام  9

ضه مع المدرسة الليبرالية التي تؤمن بمفهوم الدولة الصغيرة ولكن في مفهوم هو أمر على الرغم من تعار

 .يوجد ما يسوغه فكراً وعمال( المكونات-الدولة)

من ناحية السلوك االنفاقي الداخلي وتغيير ( االمة-الدولة)ممارسة وظيفة ( المكونات-الدولة)وهنا تحاول 

لمالية العامة التقليدية في مصفوفة وظائف ونشاطات شديدة مسارات السياسة المالية وتوجيهها حول وظائف ا

االستهالكي  - ، االمر الذي جعل االنفاق السيادي االنفاق وتمتلك قوة ليبرالية مشتقة من مأزق الثالوث المستحيل

االمة الٌمعظمة -يحاول التصرف على انه الدولة( مكون)فكل . للمكونات يسير نحو اقصاه في التبذير والصرف

ويعد هذا السلوك التبذيري كارثة َجرت في معطياتها تحريف عائدات النفط . لإلنفاق التشغيلي إزاء المكون االخر

في سلم اولويات المالية العامة وبما ينسجم ( االنفاق التشغيلي)وتخصيصها نحو ظاهرة االستهالك الحكومي 

-009 فبين العام . ا بالعولمة واسواقها الخارجيةالمكونات والسوق الليبرالية الملتحمتين كلتيهم-وبنية دولة 

صرف مايقارب اكثر بكثير من النصف تريليون دوالر على االنفاق الحكومي التشغيلي والحصيلة  ٧ 0 

-للدولة)كما انعكست التصرفات المالية . مؤسفة في نتائجها اذ باتت دولة تتمتع بمفهوم الحد االعلى غير منتج

السياستين النقدية والتجارية وهما يتلقيان المتغيرات السالبة التي تدفع بهما القوى  على توجهات( المكونات

                                                             
 
 1 80حيدر وهاب عبود - 
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 sharingالعاملة في اطار ما اصطلح عليه بالمحاصصة السياسية فهي ( المكونات-للدولة)االنفاقية المستهلكة 

of political power  الوهم المالي )من مشكالت نزعة اثنية او مناطقية تفكيكية تبذيرية السلوك تخفي الكثير

– fiscal illusion ) االمة -وهي في الوقت نفسه، استهالكية تشغيلية غير منتجة وتتصرف من منطق الدولة

فبالرغم من القدرة التشغيلية للموازنة االتحادية على االتساع، اال ان . المكونات -الصغيرة وهي تلبس ثوب الدولة

ترتبط بالسوق العالمية عن طريق قنوات ( المكونات-الدولة)المسار الذي جعل  بنائها االستهالكي غير المنتج هو

التجارة والتبادل الدولي
.٧

 

التي تقضي بتشكيل هيئة عامة  009 من دستور الجمهورية للعام ( ٧01)وبناء على ما تقدم، مازالت المادة 

 مساعدات والقروض الدولية لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية بما يحقق عدالة توزيع المنح وال

بموجب استحقاقات االقاليم والمحافظات والتحقق من االستخدام االمثل للموارد المالية االتحادية وضمان الشفافية 

، وقد استعيض عنها باستمرار ٧ 0 والعدالة عند التخصيص، مازالت معطلة حتى اعتمادها مؤخرا من العام 

من التخصيصات السنوية للموازنة االتحادية واكثر % 99وبنسبة تبلغ ( اشرالمباشر وغير المب)بأساليب الدعم 

من  9%في حين ظلت حصيلة الضرائب ال تشكل سوى اقل من . من الناتج المحلي االجمالي للعراق% ٧9من 

 .اجمالي سقف الموازنة السنوية للبالد

 .انموذجا ٧ 0 الموازنة العامة : مفارقة الوهم المالي في العراق -ب

عوداً على بدء، تنصرف السياسة المالية في العراق الى القرارات التي توضح ما اذا كانت السلطة المالية قد 

قامت بالصرف اقل او اعلى مما هو متاح لها من ايرادات متسلمة من رسوم وضرائب وعوائد مالية من انتاج 

 .وتصدير النفط وتحويالت نقدية مختلفة

 effective demand policyية على انها تجسد حقيقة الطلب او االنفاق الفعال ولكي تشخص السياسة المال

لبلوغ حقيقة الوهم المالي، فان تلك السياسة ظلت تمارس فكرة العجز وتمويله من خالل االقتراض لسد فجوة 

ديرات الضريبية العجز حتى بدال من ان تذهب الى قواعد المالية العامة وسبلها الطبيعية في تدبير الرسوم والتق

، بل ظل العجز السنوي balanced budgetاو خفض بعض النفقات الحكومية لبلوغ التوازن في الموازنة 

يشكل محوراً لصيقاً ومقيداً لالستدامة المالية في العراق التي تتعاظم مخاطرها االنفاقية المستمرة بأفعال او ردود 

وهو ما جعلت الموازنة العامة تتحرك . لمكاسب انتخابية قادمة politiciansافعال تحفز عليها القوى السياسية 

توهم قرارات السوق والسياسة االقتصادية برمتها لمصلحة  discretionary policyبأساليب مالية اجتهادية 

.((power sharingالمحاصصاتية المشاركة في السلطة ))القوى 
 

 

                                                             
 ةدور الصكوك في تمويل الموازن,   9 80عبد الصبور الدجالوى  -  
8
  10 -18  ص  808احمد البكل المجله العالمية للبحوث المالية والتجارية  
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في انموذج الموازنة  fiscal illusion paradoxم المالي وفي ضوء ما تقدم، وبغية التحري عن مفارقة الوه

 :هناك ثمة مفارقتين ٧ 0 العامة االتحادية للعام 

 

 .وهي تلمس عجز في االنفاق العام وحصول فائض وهمي: االولى

 ٧ 0 الولنظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية لغاية كانون ا \وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد

 تقرير بالمصروفات حسب التصنيف االقتصادي للموازنة الجارية                               

 

 الموازنة الجارية  اسماء الفصول نوع النفقة        

 

 

 

 

 النفقات الجارية

    43,446,672:69,857 تعويضات الموظفين 

 659,832,896288 المستلزمات الخدمية 

 6310834313296 ات السلعيةالمستلزم

 670404865667 صياغة موجودات 

 13391572382794 المنح واالعانات والفوائد والمصروفات 

 37696585834 االلتزامات والمساهمات والمساعدات

 18979326041441 الرعاية االجتماعية

 82496337335177 مجموع النفقات  الجارية

 36526366278904 قات الرأسمالية النف النفقات الرسمالية 

 23466790865322 خدمة الدين المديونية

 

 

 

 

 البرامج الخاصة

 18076234443 تعويضات الموظفين 

 601879815678 المستلزمات الخدمية 

 21846843467890 المستلزمات السلعية 

  صيانة الموجودات 

 77771399004 النفقات الرأسمالية 

 452083705433 عانات والفوائد والمصروفاتالمنح واال

 874482807325 مجموع البرامج الخاصة

8952668630525134 المجموع العام 

58 

    ٧ 0  نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية لغاية كانون االول \وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد : المصدر 
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تراجعا في النفقات العامة وتعاظماً في  ٧ 0 العامة العراقية المنشورة في العام  اذ اظهرت بيانات المالية

مدعية ال  Iraqi politiciansااليرادات الحكومية ما اشر فائضاً تقديرياً توقعته االوساط السياسية العراقية 

ن دينار، بل ان تريليو ٧ يشكل قرابة  ٧ 0 صحة بوجود عجز افتراضي مقدر في الموازنة العامة للعام 

ولكن لم يدرك الوسط السياسي . تريليونات دينار 1الموازنة العامة المذكورة ستنتهي بال ريب بفائض يزيد على 

لسد عجز متزايد في نفقاتها  ٧ 0 تريليونات دينار خالل العام  9ان المالية العامة قد اقترضت اساساً اكثر من 

لم يتم ( تريليون دينار ٧9والتي زادت على )ترليون دينار  ٧ ٧بالغ وان السلف المسحوبة على سقف االنفاق ال

احتسابها ضمن جيوب االنفاق لكونها معلقة على التسوية النهائية في الحسابات الختامية وعلى وفق التحليل 

اية السنة وان العجز الفعلي في نه. المالي الراقي الذي قدمه الخبير المالي الدكتور احمد عبدالحسين بهذا الصدد

تريليونات دينار في اطار  1تريليونات دينار بدال من فائض قدره السياسيون بنحو  ٧هو بنحو  ٧ 0 المالية 

 9،19الخوض في الوهم المالي العراقي والدعوة الى تصحيح االنفاق بعد ان بلغ برميل النفط سعرا وسطيا قدره 

في حين ان . دوالر 99الرسمي االفتراضي البالغ  دوالر ألغراض احتساب عوائد الموازنة بدال من السعر

دوالر للبرميل مع افتراض ثبات العوائد غير   ١توازن الموازنة يمكن ان يتحقق بمتوسط سعر نفط ال يقل عن 

 .النفطية

 :Custom fiscal illusionوتتعلق بالوهم المالي الجمركي: اما المفارقة الثانية 

  ٧ 0 نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية لغاية كانون االول \ة قسم التوحيد وزارة المالية دائرة المحاسب

 تقرير باإليرادات حسب التصنيف االقتصادي للموازنة االتحادية

 الموازنة االتحادية اسم العدد العدد نوع االيرادات 

 

 

 

 االيرادات الجارية

 9527297547418 االيرادات النفطية والثروات المعدنية 1

 3252565479951 الضرائب على الدخول والثروات 2

 1283676071188 الضرائب السلعية ورسوم االنتاج 3

 11378830709498 الرسوم  4

 1513945267361 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 5

 4990265118713 االيرادات التحويلية  7

 1561722189531 ايرادات اخرى 8

10901035475366 مجموع االيرادات الجارية             

0 

 71108810210 االيرادات الرأسمالية  6 االيرادات الرأسمالية

10908146356387 المجموع العام

0 
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 ٧ 0 نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية لغاية كانون االول \وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد 

 تقرير االيرادات النفطية وغير النفطية ونسبة كل منهما من اجمالي االيرادات للموازنة الحالية               

 96622396703686 اجمالي االيرادات النفطية 

 12459066809185 االيرادات الغير نفطية

 109081463563870 اجمالي االيرادات

 %89 داتنسبة ايرادات النفط من اجمالي االيرا

 %11 نسبة االيرادات الغير نفطية من اجمالي االيرادات

 %100 نسبة اجمالي االيرادات

نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة االتحادية  لغاية كانون االول \وزارة المالية العراقية دائرة المحاسبة قسم التوحيد: المصدر

 . ٧ 0 سنة 

نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية واالستثمارية لغاية \سم التوحيدوزارة المالية دائرة المحاسبة ق 

 0 0 تشرين االول لسنة

 تقرير باإليرادات حسب التصنيف االقتصادي للموازنة الجارية واالستثمارية               

الموازنة  الموازنة االستثمارية الموازنة الجارية االيرادات  العدد

 االجمالية

االيرادات النفطية  1

 والثروات المعدنية

37706575080105.6 0 37,706,57

5,080,106 

الضرائب على  2

 الدخول

1,547,577,351,767 5,414,588 1,547,582,

766,355 

الضرائب السلعية  3

 ورسوم االنتاج

1,063,808,009,669 0 1,063,808,

009,669 

554,630,7 1739573355 552,891,169,997 الرسوم 4

43,352 

حصة الموازنة من  5

 ارباح  القطاع العام

1,274,652,912,068 0 1,274,652,

912,068 

27,250,55 0 27,250,559,316 االيرادات الرأسمالية 6

9,316 
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364,048,6 1,204,804,659 365,253,410,592 االيرادات التحويلية  7

05,934 

555,527,3 8,540,770,423 546,986,567,952 االيرادات االخرى 8

38,375 

43,094,07 9,080,953,708 43,084,995,061,466 المجموع العام 

6,015,174 

 

نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية لغاية  تشرين االول  لسنه / وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد

 0 0 

 لموازنة الجاريةتقرير بالمصروفات حسب التصنيف االقتصادي ل

 الموازنة الجارية اسماء الفصول

 33,434,991,830,128 تعويضات الموظفين(   0٧) مجموع الفصل 

 196,855,841,683 المستلزمات الخدمية(    0) مجموع الفصل 

 1,100,833,012,321 المستلزمات السلعية(    0) مجموع الفصل 

 128,922,967,741 صيانة الموجودات(   09) مجموع الفصل 

 81,308,692,665 النفقات الرأسمالية(   09) مجموع الفصل 

 8,604,562,421,673 المنح واالعانات وخدمة الدين(   01) مجموع الفصل 

 7,269,670,226 االلتزامات والمساهمات(   0١) مجموع الفصل 

 109,003,452,368 البرامج الخاصة(   09) مجموع الفصل 

 12,703,910,131,653 الرعاية االجتماعية(   0٧) صل مجموع الف

 المجموع العام

 

56,367,658,020,459 

 

نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية لغاية  تشرين االول  لسنه /  وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد: المصدر 

 0 0 

٪ من 90 وضرائب وتحويالت نقدية مختلفة لم تحقق سوى فبالرغم من ان العوائد غير النفطية من رسوم 

قد بينت ( الوهم المالي الجمركي)، فان مؤشرات  ٧ 0 تريليون دينار في موازنة  0 تقديراتها البالغة اصال 

لتبلغ اكثر من واحد تريليون دينار مقارنة بالعام  ٧ 0 هي االخرى ان االيرادات الجمركية التي زادت عام 
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وهما ماليا في الحصيلة الجمركية، وعلى وفق التحليل الراقي  أالهي  مليار دينار ما  91لم تتعدى  والتي 0 0 

الذي قدمه االقتصادي الدكتور كاظم العقابي والذي ارجع الزيادة االسمية في العوائد الجمركية باألساس الى 

يوم انغلقت التجارة العالمية  0 0 السابق  مقارنة بالعام ٧ 0 ، اولهما تزايد النشاط التجاري في العام  عاملين

، ان فرق الزيادة في العوائد الجمركية قد جاءت بها ضريبة التضخم بسبب عامل  صوب العراق وثانيهما

 ٪  تخفيض الدينار العراقي ازاء السلع المستوردة بالدوالر بنسبة 

 0 0 دولة على الموازنة االستثمارية  لغاية  تشرين االول لسنه نظام توحيد حسابات ال/ المحاسبة قسم التوحيد دائر وزارة الما

  تقرير بالمصروفات حسب القطاعات للموازنة االستثمارية                                          

 الموازنة االستثمارية  اسماء القطاعات

 21,617,680,836 القطاع الزراعي(   0٧) مجموع القطاع 

 498,321,785,015 القطاع الصناعي(    0) اع مجموع القط

 369,282,806,242 قطاع النقل واالتصاالت(    0) مجموع القطاع 

 546,139,198,935 مباني وخدمات(   09) مجموع القطاع 

 62,471,367,624 التربية والتعليم(   09) مجموع القطاع 

 56,367,658,020,459 المجموع العام                   

نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة االستثمارية  لغاية  تشرين االول /  وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد\المصدر

 . 0 0 لسنه 
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 االستنتاجات 

  ، وهي  يمكن استنتاج بان هناك العديد من المالمح والمتغيرات والتحوالت الكبيرة تلوح في األفق الدولية

ان تسير باتجاه إعادة النظام الدولي إلى حالة التوازن الذي تأرجحت كفته منذ مدة طويلة و ان الوقت قد  -٧

، ألنه في السابق لم يكن بمقدور الدول الكبرى وحدها أن تجاري  حان أالن إلحداث تلك التغيرات

 . والعسكريةالواليات المتحدة آو تقف بوجهها في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية 

لقد وصل االقتصاد العالمي اليوم إلى مر حلة من التداخل الكبير خاصة في المجاالت المصرفية   - 

والمالية والشركات المتعدية الجنسيات والسلع اإلستراتيجية والتكنولوجيات المتقدمة وهو ما يربط 

 . بمجملة االقتصاد العالمي بشكل عضوي ومباشر

عام ال تتوافق من حيث األساس مع ما يحتاج إليه االقتصاد العالمي وحجم ان عملية خفض اإلنفاق ال - 

 . ماليته العامة وما سيؤثر في عدم استقرار أسواق المالية العالمية وما الضرر الذي تجنيه دول العالم

بقدر تعلق األمر بموضوع البحث فان الفارق األساس بين اإلشكالية واألزمة بان اإلشكالية هي حدث  -9

، إما األزمة فهي حالة تتالحق إحداثها بشكل سريع ومفاجئ  ر بشكل تدريجي من مصادر متعددةيظه

لذي يزيد من األمر ا وتتشابك فيها األسباب والنتائج وتصعب فيها حالة التنبؤ بما يمكن إن يحدث مستقبالً 

  .حيرة متخذي القرارات 

قتصادية واالجتماعية وشراء السلم االجتماعي ان الميزانية الضخمة التي تم صرفها لتحسين الظروف اال -9

، والنتيجة لم يعرف أي قطاع نجاح باهر  ، أدت إلى هالك خزينة الدولة(0٧٧ -000 )خالل الفترة 

وهذا ما يتوافق مع :  ، ما عدا إعادة انتخاب نفس الوجوه وبقائهم في عملية صنع الخيار العام وتام

 .العام االفتراضات األساسية لنظرية الخيار 

أدى توسع دائرة البيروقراطية في تنفيذ السياسات العامة بسبب تخلف اإلدارة في المفاهيم واألدوات  -1

وجهلها بدورها في عملية صنع القرارات، إلى تعطل وفشل الكثير من الخيارات العمومية سواء كانت 

 . في مدة وطبيعة االنجاز أوفي عمليات التوزيع
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،  ، ومع ضخامة اإلنفاق في اآلونة األخيرة متدنية مقارنة مع الدول األخرىتعتبر األجور في العراق  -١

والرشوة  ، فظهرت السرقة واالختالسات أصبحت موارد الدولة ضرورية لتأمين معيشة فئة معينة

 .وازداد الفساد بسرعة فائقة أدى في كثير من الحاالت إلى تجسيد مشاريع وهمية 

 

 

 التوصيات  

ظرية الخيار العام على محمل الجد يفرض ضمان التحقيق في ماهية نحن ووهم كتجمعات يجب أْخذ ن -٧

( أو األمريكيون)، أو الفرنسيون  والبيانات من مثل نحن كمجتمع نفكر أو نفعل هذا وذاك. سياسية

س ثمة ولي. ، هي إما مجرد أحاديث ال معنى لها منطقياً أو أنها ديكتاتورية يعتقدون أن يفعلون هذا وذاك

طريق غير ديكتاتورية لتجميع خيارات األفراد المختلفة وصهرها في مجموعة واحدة من الخيارات 

 . ، إال إذا كان لدى األفراد خيارات متطابقة أو كانوا مجمعين على أمر ما السوبر

األفضلية  .علينا التشكيك في النهج التقليدي الذي يوازن بين التكاليف والمنافع بحثاً عن الوضع األفضل - 

، بمعنى أنها ال تستطيع وصف  يمكن تعريفها بطريقة فضفاضة بحيث يكون كل شيء هو األفضل

 .  الوضع الحالي للعالم

يجب علينا ان  نفهك كلما توسع سلطان الدولة، زاد احتمال أن تكون األغلبيات إما غير متناسقة أو   - 

فكلما زاد تدخل الدولة ازداد تحول القضايا : وربما كانت الحالة النمطية هي ظاهرة الدوران. مستبدة

لتصبح متعددة األبعاد  وكلما قل التجانس بين خيارات الناخبين، زاد عدم تناسق أو دكتاتورية الدولة 

 المستبدة

ان هنالك شي غير مؤكد لقد حطم الخيار العام وجهة النظر الساذجة، القائلة بأنه لتبرير تدخل الدولة،   -9

بعد ثورة الخيار العام، لم يعد . إذا حدث فشل للسوق فإن الدولة المثالية يمكن أن تصححهيكفي بيان أنه 

في وسع المحللين السياسيين االكتفاء بمقارنة األسواق الحقيقية بالدولة المثالية  عليهم تحليل الدولة كما 

 .ها القداسةالخيار العام أنهى حيرة الدولة ونزع عن. هي قبل أن يحلموا بكيف يجب أن تكون

يمكن النظر إلى الخيار العام على أنه يظهر فائدة السياسات أو وجود فشل للدولة  مثل القول أن الدولة  -9

إما أنها تشجع كفاءة التوزيع أو أنها مجرد آلة إلعادة التوزيع  وإما أنها تطرح نموذج الطلب للدولة 

بتعبير . موذج العرض حيث يحكم االستبدادحيث يرّد المنافسون السياسيون على مطالب المواطنين أو ن

 .آخر، ثمة توتر دائم بين الخط الليبرتاري والخط الذي يدعو إلى تدخل الدولة في نظرية الخيار العام
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” دالّة الرفاه االجتماعي“من خالل مالحظه موضوع نظريات الخيار االجتماعي يجب ان نجد نوع   -1

 .التي سبقت ثورة الخيار العام

 

 

 

 

 قائمة المصادر

 الكتب العربية : اوال 

  ٧90-١٧ ٧ص  ٧ 0 احمد البكل المجله العالمية للبحوث المالية والتجارية  -٧

  0٧9 حيدر وهاب عبود   - 

 دور الصكوك في تمويل الموازنه 0٧9 عبد الصبور الدجالوى   - 

 .النظرية السياسية الحديثة ، عبد الصمد الشمري  -9

ادي اكاديمي ومستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية  المصدر  مظهر محمد صالح باحث اقتص -9

 شبكة االقتصادين العراقيين 

 الكتب المترجمة  :ثانيا 

 الدساتير النهج  االقتصادي لقاموس نيو بالجريف لالقتصاد الطبعة الثانية  009 دينيس سي مولر  -٧

 ٧1 ه االدب العربي صفحه الخيار العام دراسة استقصائية مجل ٧٧١1دينيس سي مولر  - 

 .99 -٧  اسس فكرية لالختيار  ص(٧\1\0٧9 )كونجليتون ،روجرد   - 

 منطق العمل الجماعي  الطبعة الثانية  مطبعة جامعه هارفارد ٧٧١٧\٧٧19مانكور اولسون االبن  -9

   -  موسوعة الخيار العام ص 9 \٧\0٧9 مولر دي سي -9

  09-9٧9اد مساهمة جورج ستيلجر التحليل االقتصادي اقتص -1

النماذج االقتصادية  المجلة االمريكية العلوم السياسية  ٧٧٧٧وليام سي ميتشل ومايكل سي مونجر  -١

  9٧-99ص

 .البحث عن الريف  قاموس نيو جريف لالقتصاد الطبعة الثانية  009 \٧٧9١جوردن تولوك  -9

  00 بوكان  -٧

 0 ص  ٧٧1التفاضل  والتكامل    -٧0



30 
 

 ١9 -91 ص  ٧٧٧بال المجلة االمريكية السياسية الدريتش االختيار الرشيد واالق -٧٧

  ٧٧9١داونز نظرية اقتصادية للديمقراطية نيويورك هاربرورو - ٧

 االقتصاد دار االهلية للنشر والتوزيع عمان 0٧٧٧9بول سامويلسون، وليام نوردهاوس - ٧

 مؤسسة االطلس لألبحاث االقتصادية(منبر الحرية ،المحرر)ثورة الخيار العام001 ليموبير -٧9

 النظرية السياسية ادوار بيرنز -٧9

 النظريات السياسية وتطورها حسن خليفه -٧1

 .٧9-٧مجال االقتصاد الدستوري الصفحات من  ٧٧٧0جيمس ام بوكان  -٧١

 .٧9-٧االقتصاد الدستوري الصفحات من  009 (٧٧9١)جوردون تولوك  -٧9

 ٧9- ص 009 ستيفن بريسمان  -٧٧

  1-٧فحات من مبدا جديد من مجرد بوكان الص(٧٧99\٧9٧1)كنوت ويكسل -0 

 

 الكتب االجنبية : ثالثا 

1- 1967. "The Welfare Costs of Tariffs، Monopolies، Theft،" Western 

Economic Journal ، 12- later Economic Inquiry ، 5 (3)، pp. 224 – 32 

2- Bias in post Keynesian : Budgetery politics: The Erosion and potential 

Replacement of Fiscal Norm “ in Deficits, ed James Buchanan , 

Charles Rowley and Robert Tollison. Oxford 1986 

3- Bias in post Keynesian :Budgetary   

4- James Buchanan , Charles Rowley and Robert Tollison (1986) 

5- politics: The Erosion and potentia l Replacement of Fiscal Norm 

  

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 This study aimed to show the most recent entries in the study and 

analysis of public policy, a theory of public option to its owner, James 

Buchanan, which examines how economic decision-making for 

governments, as well as knowledge of the basic assumptions underlying this 

theory and that fiscal policy is one of the important economic decisions 

adopted by governments  , so addressed this study of fiscal policy from the 

perspective of the public option by recognizing the pace of public spending 

in Iraq for the period (2004-2020), and highlight the illusion of financial in 

the financial sector, it has been reached that Iraq's fiscal policy has been 

somewhat with the assumptions of the theory compatible  General option, 

which sees that the government has always resorted to expansionary fiscal 

policy, albeit opposed to economic theories to preserve their own interests. 

 

 Keyword Search: fiscal policy, public option, the financial illusion, market 

failures, failures Government. 
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