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المغرب: تقليص اإلنفاق غير الضروري
الرباط ـ مصطفى قماس

لم يستثن صندوق النقد الدولي 
ــة مــــن الـــوســـائـــل  ــ ــــوازنـ ســـيـــاســـة املـ
التي يمكن أن يلجأ إليها املغرب 
ــمــــرت الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة،  ــتــ ــــي حــــــال اســ فـ
تقليص  مــع  الــدعــم  التدخل عبر  يأتي  حيث 
اإلنفاق غير الضروري وزيادة املوارد ضمن 
وتوقع  اململكة.  إلــى  رفعها  التي  التوصيات 
صندوق النقد الدولي أن ينكمش االقتصاد 
في العام املاضي 7.2 في املائة، مع انتعاش 
في العام الحالي بنسبة 4.5 في املائة، وهو 
انــتــعــاش يــبــقــى مــحــاطــا بــحــالــة عـــدم اليقني 
الصندوق  العالم. ويفترض  التي تسود في 
أن العودة للحجر الصحي ستضر بالنشاط 
االقتصادي في اململكة بسبب أزمات العرض 
ــاورة ضـــيـــقـــة،  ــ ــنــ ــ ــع هــــامــــش مــ ــ ــ ــــب، ومـ ــلـ ــ ــــطـ والـ
فــــإن إعــــــادة تــقــيــيــم املـــخـــاطـــر عــلــى األســـــواق 

يمكن أن تــقــود إلـــى مــراجــعــة ســعــر األصـــول 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــديـــن  والــــكــــشــــف عــــن هـــشـــاشـ
وفي  الوطنية.  املالية  املؤسسات  وإضــعــاف 
الــســيــاق، يتصور االقــتــصــادي املغربي،  هــذا 
رضوان الطويل، أن األزمة تدفع إلى التفكير 
املالية  أن  يــرى  املــيــزانــيــة، حيث  فــي سياسة 
العمومية يجب أن تتخفف من سقف 3 في 
املائة على مستوى عجز املوازنة، مشددا على 
املــوارد لإلنفاق االجتماعي  ضــرورة توجيه 
الـــذي ســاهــم فــي النمو االقــتــصــادي والــرفــاه 
النظر  إعـــادة  أن  الطويل  ويــرى  االجتماعي. 
ــيــــة يـــمـــر عـــبـــر الــقــيــام  فــــي الـــســـيـــاســـة املــــوازنــ
باختيارات على مستوى الجباية واإلنفاق، 
أن  االجتماعي  التماسك  فــي  يفترض  حيث 
يصبح مــبــدأ أســاســيــا، خــاصــة أن صــنــدوق 
ــا بــعــد  ــــي يـــتـــوقـــع أن يــشــهــد مــ ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ

الجائحة ارتفاع البطالة وتفاقم الفوارق.
ــعــــرض الــــصــــنــــدوق لــلــســيــاســة  ــا يــ ــنــــدمــ وعــ

ــاك فــســحــة  ــنــ ــو يـــعـــتـــبـــر أن هــ ــهـ الــــنــــقــــديــــة، فـ
لتقليص معدالت الفائدة الرئيسية، مؤكدا 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تـــدخـــل الـــبـــنـــك املــــركــــزي مــن 
ودعم  املالي،  القطاع  نقائص  معالجة  أجل 
املــوجــودات من السيولة عبر تليني شروط 
املــوارد الذاتية، مشددا على ضــرورة لجوء 
الــســلــطــات إلــــى تــوفــيــر ضــمــانــات إضــافــيــة 
للقروض التي توفرها املصارف. ويتصور 
الصندوق، الذي كان أتاح للمغرب، في ظل 
تداعيات األزمة الصحية في إبريل/ نيسان 
والسيولة  الوقاية  خــط  استعمال  املــاضــي، 
البالغة قيمته 3 مليارات دوالر، أن التدابير 
التجارة واندماج  تربك  أن  الحمائية يمكن 

املغرب في سالسل القيمة العاملية.
الثالثاء  الصندوق في تقرير، صــدر  وشــدد 
املــاضــي، عــلــى أن الــوضــع الــحــالــي يمكن أن 
الحمائية وإعـــادة  فــي  اإلمــعــان  إلــى  يفضي 
العابر  التدفق  يقلص  ما  الشركات،  ترحيل 

للحدود للتجارة واليد العاملة، بما في ذلك 
تــحــويــالت املــغــتــربــني، نــاهــيــك عـــن املــخــاطــر 
األمــنــيــة الـــضـــارة بــالــتــجــارة والــيــد العاملة 
والــرســامــيــل والـــثـــقـــة، واالضـــطـــرابـــات الــتــي 
ويتصور  النفط.  سعر  على  تؤثر  أن  يمكن 
الــصــنــدوق أن هــذه املــخــاطــر يمكن أن تضر 
بـــاالقـــتـــصـــاد املـــغـــربـــي، خـــاصـــة أن املــمــلــكــة 
للتجارة  مرتهنا  مفتوحا،  اقتصادا  تتبني 
ــم الــــعــــاملــــيــــة، وتــــحــــويــــالت  ــيــ ــقــ وســـلـــســـلـــة الــ
ــراد الــطــاقــة.  ــيـ ــتـ املــغــتــربــني والــســيــاحــة واسـ
وعــــنــــدمــــا يـــســـتـــعـــرض تــــوصــــيــــاتــــه، يـــؤكـــد 
ــنــــدوق عـــلـــى آلــــيــــة املـــــوازنـــــة فــــي حــالــة  الــــصــ
اســتــمــرار الــجــائــحــة، وهـــي آلــيــة تتيح دعما 
للشركات والعمال، مع التأكيد على تقليص 
اإليــــرادات  الــضــروريــة وزيــــادة  النفقات غير 
عبر املساهمات اإليرادية أو تلك التي تتخذ 
شكال تصاعديا على الصعيد الجبائي من 

أجل تفادي زيادة املديونية.

عّمان ـ العربي الجديد

ــد، حملة  ــ ــة، أمـــس األحـ ــيــ الــعــمــل األردنــ أطــلــقــت وزارة 
وترحيلها،  املخالفة  الوافدة  العمالة  لضبط  تفتيش 
في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى تنظيم سوق 
الــعــمــل فــي الــبــلــد الــــذي يــشــهــد تــصــاعــدًا فــي مــعــدالت 
الــبــطــالــة، وســـط تــداعــيــات جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
الجديد. وقال الناطق اإلعالمي باسم الوزارة، محمد 
القرارات  الحملة تأتي بعد  إن هذه  الزيود في بيان، 
تجديد  العمل  أصحاب  على  سهلت  التي  الحكومية 
قــرار مجلس  العمالة غير األردنــيــة، ومنها  تصاريح 

الــوزراء تخفيض 80% من الغرامات املترتبة عليهم، 
نهاية  حتى  متاحة  التسهيالت  هــذه  أن  إلــى  مشيرًا 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري. ووفــــق الــبــيــان، فــإن 
ــاء الــعــمــالــة  ــفـ ــــرارات الــســابــقــة تــضــمــنــت أيـــضـــا إعـ ــقـ ــ الـ
الوافدة من الغرامات املترتبة عليها، شرط مغادرتها 
أراضــي اململكة )خــروج بال عــودة( قبل نهاية مايو/ 
ــادة الـــ 12 مــن قانون  أيــار املقبل. وقــال الــزيــود إن »املـ
الــعــمــل تــمــنــح الـــوزيـــر صــالحــيــة تسفير الــعــامــل غير 
املنشأة،  مــديــر  أو  العمل  األردنـــي على نفقة صــاحــب 
ــبــط وهـــو غــيــر حــاصــل عــلــى تــصــريــح عــمــل أو 

ُ
إذا ض

لــه بالعمل  املــصــرح  لــدى صاحب عمل غير  استخدم 

لديه، أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير املهنة 
املخالف  العامل  أن  وأضــاف  بها«.  العمل  له  املصرح 
إذا صـــدر قـــرار مــن الــوزيــر بتسفيره ال يــجــوز إعـــادة 
على  ســنــوات   3 مضي  قبل  استخدامه  أو  استقدامه 
ر أعـــداد العمال  األقــل مــن تنفيذ قــرار التسفير. وتــقــدَّ
الــوافــديــن فــي األردن فــي نهاية الــعــام املــاضــي بأكثر 
مـــن مــلــيــون عـــامـــل، مــنــهــم مـــا يـــقـــارب 348 ألـــف عــامــل 
مسجلني لدى وزارة العمل، وأكثر من 600 ألف آخرين 
غير مسجلني، وتشكل العمالة املصرية الجزء األكبر 

منهم، تليها العمالة السورية.
وســبــبــت جــائــحــة كــــورونــــا، وكـــذلـــك الـــــقـــــرارات الــتــي 

ارتفاعا  الــوبــاء،  انتشار  ملواجهة  الحكومة  اتخذتها 
كــبــيــرًا فــي مــعــدل الــبــطــالــة، وال سيما مــع عـــودة آالف 
ــارج، وخـــاصـــة مـــن دول الــخــلــيــج  ــيــــني مـــن الــــخــ األردنــ
العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل 

الوباء وتهاوي عائدات النفط.
إلـــى مستويات  فــي األردن  الــبــطــالــة  وارتـــفـــع مــعــدل 
 تـــاريـــخـــيـــة، مــقــتــربــا مـــن 24% خــــالل الـــربـــع الــثــالــث 
الــعــام املــاضــي 2020، بــزيــادة 4.8% عــن الفترة  مــن 
نفسها مــن 2019، وفـــق بــيــانــات صــــادرة عــن دائـــرة 
اإلحــــصــــاءات الــعــامــة الــحــكــومــيــة نــهــايــة نــوفــمــبــر/ 

تشرين الثاني املاضي.

األردن يالحق العمالة المخالفة عبر حمالت مكثّفة

توقعات بإنعاش سعر الدينار 
الجديد أسواق ليبيا

يتوقع بعض أصحاب األعمال في 
مصراتة )غربي ليبيا( أن يدعم 

سعر الصرف املوحد الجديد 
األسواق في أنحاء البالد بعد 

سنوات من االنقسام بني طرفني 
متنافسني على جانبي الصراع. 

وكان مجلس إدارة البنك املركزي 

قد بدأ األسبوع املاضي تطبيق 
سعر جديد يبلغ 4.48 دنانير 

للدوالر بعد االتفاق عليه الشهر 
املاضي وذلك في أول اجتماع له 

بكامل هيئته منذ خمس سنوات 
بعد انقسام البالد بني فصائل 

متحاربة في الغرب والشرق. 
وعلقت حكومة الوفاق الوطني 

املعترف بها دوليا رسوما 
فرضتها على معامالت النقد 

األجنبي قبل عامني لتقترب بسعر 
الصرف الرسمي من سعر السوق 

السوداء. وحسب رويترز، يقول 
تجار إن استقرار سعر الصرف، 

بغض النظر عن قيمته، هو املفتاح 
لسوق أفضل. وقال الليبي إبراهيم 
الغيراني من داخل أحد املصارف: 

»استقرار اقتصاد البالد يعتمد 
علي األمن بصفة عامة، ولو تم 

تنفيذ هذا القرار بشكل مضبوط، 
سيتم توفير السيولة في 

املصارف.

تراجع األسهم المتداولة في 
العراق

تراجع عدد األسهم املتداولة في 
سوق العراق املالي بنسبة 12.4 

باملئة خالل العام املاضي، مقارنة 
مع 2019، تحت ضغوطات تذبذب 
وفرة السيولة الناجمة عن جائحة 

كورونا. ويبلغ عدد الشركات 
املسجلة في السوق املالية حتى 

نهاية العام املاضي 104 شركات، 
جرى التداول على أسهم 75 
شركة، بينما باقي الشركات 

موقوفة عن التداول بسبب 
مخالفات مرتبطة باإلفصاح عن 

تقاريرها. وقالت السوق املالي في 
تقريرها السنوي، األحد، إن 58 
يوم عمل رسمي لم يتم التداول 

خاللها في 2020، بسبب قرارات 
صحية مرتبطة بغلق املرافق 

الحيوية في البالد ملواجهة جائحة 
كورونا، بينما بلغ عدد أيام التداول 

183 جلسة. 

تباطؤ معدل التضخم 
الرئيسي في مصر

قال الجهاز املركزي املصري 
للتعبئة العامة واإلحصاء 

)حكومي(، أمس األحد، إن 
تضخم أسعار املستهلكني باملدن 

تباطأ إلى 5.4 باملئة على أساس 
سنوي في شهر ديسمبر/ كانون 

األول املاضي من 5.7 باملئة في 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
املاضي. وانكمشت األسعار 
0.4 باملئة عن الشهر السابق 

بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 باملئة. 
ويشكك مراقبون في هذه البيانات، 

حيث يؤكدون أن أسعار السلع 
والخدمات ارتفعت بمعدالت كبيرة، 

ما أرهق معيشة املواطنني على 
عكس األرقام الرسمية.

أخبار

كورونا يُضعف 
انتعاش اقتصاد 

كوريا الجنوبية

قال مركز أبحاث حكومي، أمس األحد، إن حيوية االنتعاش االقتصادي في كوريا الجنوبية تضعف، إذ ظل قطاع الخدمات راكدًا وسط عودة ظهور 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا. واستمر قطاع التصنيع في االنتعاش بسبب الصادرات القوية بشكل أساسي، لكن صناعة الخدمات تعاني من 
الركود بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لتقرير التقييم االقتصادي الشهري الصادر عن معهد التنمية الكوري )KDI(، والذي نشرته وكالة األنباء 
الكورية الجنوبية )يونهاب( أمس. وأظهر التقرير الصادر باللغة اإلنكليزية أنه »على الرغم من االنتعاش في الصناعات التحويلية، ال يزال االقتصاد 

الكوري ضعيفا بقيادة صناعة الخدمات بسبب العودة السريعة لظهور كوفيد-19«.

اقتصاد
Monday 11 January 2021
االثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2021 م  27  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2324  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

ضعف وسائل المكافحة يفاقم الخسائر

15.9
دولــيــة  ــرات  ــؤش م تصنف 
دول   8 أســوأ  ضمن  اليمن 
في العالم من حيث أزمات 
 15.9 إّن  حــيــث  ــذاء،  ــغـ الـ
من  يعانون  شخص  مليون 
ما  أي  حادة،  غذائية  أزمة 
من   %53 مــن  أكثر  نسبته 

عدد السكان اإلجمالي.

تحقيق

اليمن من بين أكثر 
8 دول في العالم معاناة 

من أزمة الغذاء

إتالف المحاصيل 
يساهم في توسيع 

فجوة األمن الغذائي

صنعاء ـ محمد راجح

شــهــد الــيــمــن طــــوال الــعــام املــاضــي 
انــــتــــشــــارًا غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــلـــجـــراد 
الصحراوي الذي شكل أزمة كبيرة 
الــزراعــي، في  القطاع  وتبعات ضــارة تكبدها 
ظـــل مـــحـــدوديـــة عــمــلــيــات املـــراقـــبـــة واملــكــافــحــة 
وعــــدم وجــــود تنسيق وتــكــامــل بــني األجــهــزة 
املختصة املعنية في البالد. غزو الجراد لليمن 
بــهــذه املــســتــويــات غــيــر املــســبــوقــة ســاهــم إلــى 
جانب عوامل أخــرى في توسيع فجوة األمن 
الحاد عند مستويات مرتفعة، تنذر  الغذائي 
والتدهور  املستمر  الــصــراع  ظــل  فــي  بالخطر 
والظروف  العيش،  سبل  وتعطل  االقتصادي 
وأدى  املحاصيل.  وآفـــات  باملناخ  الصلة  ذات 
ــزارع واملــحــاصــيــل لــغــزو مــتــواصــل  ــ تــعــرض املـ
للجراد الصحراوي طوال الفترة املاضية، إلى 
ــزارعـــني خسائر  إتــــالف املــنــتــجــات وتــكــبــيــد املـ
لتكاثر  خصبة  أرضـــا  اليمن  ويشكل  فــادحــة. 
الــجــراد الــصــحــراوي، إذ شهدت الــبــالد فــوران 
ــــراوي خـــالل  ــــحـ ــــصـ ــلــــجــــراد الـ غـــيـــر مـــســـبـــوق لــ
العامني 2019 و2020، ويرجع سبب ذلك إلى 
ــا عــاشــتــه الـــبـــالد من  الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة ومــ
أعاصير والتي تركزت بشكل أكبر في سواحل 

اليمن الشرقية. 
يقول رئيس قسم املعلومات في املركز الوطني 
الــجــراد، أحمد اإلريــانــي، إن  ملراقبة ومكافحة 
ــراد اســتــمــر بــالــتــكــاثــر ومــــع حــلــول فصل  الـــجـ
إلــى مناطق  بــدأ بالتحرك واالنــتــقــال  الصيف 
املرتفعات الغربية من صعدة شماال والجوف 
ــراب  ــ ــط الــيــمــن وتـــكـــاثـــرت األسـ ــار وســ ــ ــى ذمـ إلــ
فــي أمــاكــن غــيــر أمــاكــنــهــا املــعــتــادة بمساعدة 
ــاء بــــــدأت تــنــتــقــل  ــتـ ــشـ الـــــريـــــاح. ومـــــع حـــلـــول الـ
أســــــراب مــنــهــا إلــــى املـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة كما 
»العربي الجديد«، ألن الجراد  يؤكد األرياني لـ
يــجــد ضــالــتــه بــالــنــمــو والــتــكــاثــر فــي البيئات 
الخصبة والرطبة حسب توضيحه، إذ ألحقت 
وفـــق تــأكــيــداتــه، أضـــــرارًا بــالــغــة بــاملــحــاصــيــل، 
خــصــوصــا فــي مــنــاطــق بــالــجــوف وتــهــامــة في 
الحديدة وصعدة، وكانت محاصيل الحبوب 
البرتقال  مثل  الفاكهة  وبعض  والــخــضــروات 

األكثر تأثرًا.
الــجــراد الصحراوي  ومــن املتوقع أن يــؤدي 
والــفــيــضــانــات  الــخــريــفــيــة  الــحــشــد  ودودة 
إلــى زيـــادة مستويات انــعــدام الــغــذاء الحاد 
وانعدام األمن الغذائي، إضافة إلى ما خلفه 
مؤثرة،  عديدة  تبعات  من  كورونا  فيروس 
فـــي حـــني مـــن املــتــوقــع أيــضــا أن يــصــل عــدد 
ــة غـــذاء  األشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أزمــ
حادة شديدة في اليمن وفق تقارير رسمية 
إلى ما يزيد عن 17 مليون مع نهاية العام 
املجاعة.   بتزايد خطر  ينذر  ما  2020، وهــو 

األدوات التي ساهمت الحرب في إضعافها 
ــدات  ــيـ ــأكـ ــة. رغــــــم ذلــــــك وفــــــق تـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــل املـ ــثـ مـ
»العربي الجديد«، تم بذل  املسؤول اليمني لـ
والتمكن  اإلمكانيات  بأبسط  كبيرة  جهود 
من مكافحة الجراد في مناطق واسعة، لكن 
األمر يحتاج إلى تكامل الجهود في مختلف 
مناطق اليمن وهذا ما سيتم افتقاده بسبب 
الحرب الدائرة في البالد منذ عام 2015، لذا 
يــزحــف الــجــراد بــأعــداد واســعــة ومــا يخلفه 
مـــن خــســائــر وتــبــعــات عــلــى مـــصـــادر األمـــن 

الغذائي في اليمن.
وأطــلــقــت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة »الـــفـــاو« 
فــي ديسمبر/كانون  املــتــحــدة  لــأمــم  الــتــابــعــة 
أن جيال  من  تحذيرات  املاضي سلسلة  األول 
جــديــدا مــن أســـراب الــجــراد الــصــحــراوي يهدد 
ــن الــغــذائــي ملــاليــني الــرعــاة  سبل العيش واألمـ
واملزارعني في منطقة القرن األفريقي واليمن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود املــكــثــفــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى هــــذه اآلفـــــة طـــــوال عــــام 2020. وأشـــــارت 
الدولي وحملة  الدعم  أن  إلى  األممية  الوكالة 
ساعدا  املسبوقة  وغــيــر  الــواســعــة  االستجابة 
فــي معالجة أكــثــر مــن 1.3 مــلــيــون هــكــتــار من 
غـــزو الـــجـــراد فـــي عــشــرة بـــلـــدان مــنــذ يــنــايــر / 
ــارت  كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. ولــكــن الــفــاو أشـ
إلـــى أن الــظــروف املــنــاخــيــة املــواتــيــة واألمــطــار 
واســع  تكاثر  فــي  تسببت  الــغــزيــرة  املوسمية 
النطاق للجراد، إضافة إلى أن أسراب جديدة 
على  التكاثر  كما يجري  تتشكل،  الــجــراد  مــن 
جــانــبــي الــبــحــر األحـــمـــر، مــمــا يــشــكــل تــهــديــدا 
جديدا ملجموعة من الدول مثل اليمن. وتشير 

تـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة إلــــى أســـبـــاب عــــدة منها 
النزاع وعوامل أخرى كالكوارث الطبيعية وما 
خلفته من تبعات وتفشي الجراد الصحراوي 
ــــف الـــــتـــــدخـــــالت الـــــــالزمـــــــة ملـــكـــافـــحـــتـــه،  ــعـ ــ وضـ
والتي أدت إلــى زيــادة عــدد األشــخــاص الذين 
يعانون من انعدام األمن الغذائي، إضافة إلى 
الفئات الضعيفة  الــتــي أصــابــت  االنــعــكــاســات 
خصوصا الذين يعملون في القطاع الزراعي. 
وتصنف مؤشرات دولية أزمة الغذاء في اليمن 
الثالثة أو  حسب عدد األشخاص في املرحلة 
أعلى، كأسوأ أزمة غذاء على مستوى العالم، 
حيث بلغ العدد 15.9 مليون شخص يعانون 
مــن أزمــــة غــذائــيــة حــــادة، أي مــا نسبته %53 
مـــن عـــدد الــســكــان اإلجـــمـــالـــي، بــيــنــمــا يصنف 
ــخــــاص ضـــمـــن املــرحــلــة  8.9 مـــاليـــني مــــن األشــ
اليمن من  الثانية أي بما نسبته 30%. ويعد 

بني أعلى 8 دول في تصنيف التقرير العاملي 
ألزمة الغذاء، بينما يحتل املرتبة الرابعة من 
حــيــث عـــدد الــنــازحــني والــالجــئــني والــتــي تعد 
أحــد الــعــوامــل الــتــي تــدفــع مــاليــني األشــخــاص 
للدخول في حدة األزمة الغذائية، إضافة إلى 
أن 10 ماليني شخص في اليمن في حالة أزمة 
غــذائــيــة و5 مــاليــني فـــي أزمــــة غــذائــيــة طــارئــة 

و64000 في حالة أزمة غذائية كارثية.
بـــــــــدوره، يـــطـــالـــب الـــبـــاحـــث الـــــزراعـــــي مــجــيــب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــبــيــدي، فـــي حــديــثــه لـــ
بــضــرورة تــقــديــم املــســاعــدة اإلنــســانــيــة بشكل 
مـــتـــواصـــل ومـــــن دون عــــوائــــق إلنــــقــــاذ حــيــاة 
الــســكــان الـــذيـــن يــواجــهــون مــســتــويــات عالية 
ــاد، بــمــا في  ــعــــدام األمـــــن الـــغـــذائـــي الــــحــ مـــن انــ
ــتــــي ال تــســتــطــيــع  ــك الـــفـــئـــات الـــضـــعـــيـــفـــة الــ ــ ذلــ
تــحــمــل الـــصـــدمـــات الـــغـــذائـــيـــة، وحــمــايــة سبل 
عيشهم، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه 
الـــتـــي تــــضــــّررت بــفــعــل الـــفـــيـــضـــانـــات. ويــشــدد 
ــى مــســتــوى، آثـــار  ــرورة الــتــقــلــيــل ألدنــ ــ عــلــى ضـ
ــرّي،  الــفــيــضــانــات املــقــبــلــة عــلــى نــظــم املــيــاه والــ
ودعــــم املـــزارعـــني الــذيــن خــســروا محاصيلهم 
ومراعيهم بسبب اآلفات والصدمات املناخية 
يقتضي  فيما  الــجــراد،  وتفشي  والفيضانات 
ــع مـــســـتـــوى املــــســــاعــــدات فــي  ــ األمـــــــر كــــذلــــك رفــ
املــزارعــني والــرعــاة والصيادين  اليمن لتمكني 
الغذاء ألنفسهم وأسرهم  إنتاج  من  اليمنيني 
ومــجــتــمــعــاتــهــم، وال ســيــمــا أنـــهـــم يــواجــهــون 
الصحراوي في ظل ما  الجراد  مشكلة تفشي 
تعيشه البالد من حرب أثرت بشكل كبير على 

التدخالت الهادفة ملراقبتها ومكافحتها.

الجراد يغزو 
مزروعات اليمن

ساهم غزو الجراد الصحرواي لليمن بمستويات كبيرة إلى جانب عوامل أخرى، في توسيع 
فجوة األمن الغذائي الحاد، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البالد من أزمات اقتصادية 

خانقة في ظل استمرار الصراع وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات اإلنتاجية

الجزائر ـ حمزة كحال

انــتــقــلــت املـــخـــاوف فـــي الــجــزائــر، 
ــنــــار، مــن  مــــن تــــراجــــع قــيــمــة الــــديــ
املواطنني إلى املستثمرين، الذين 
الــنــقــدي حساباتهم  خــلــط عـــدم االســتــقــرار 
ودفعهم إلى التريث في إطالق استثمارات 
جديدة، بالنظر إلى ارتفاع مصاريف املواد 
املــســتــوردة املــكــونــة الســتــثــمــاراتــهــم، ســواء 
كانت إنتاجية أو خدماتية، ما دفعهم إلى 
توجيه نداء للرئيس الجزائري عبد املجيد 
تــبــون، مــن أجــل ضبط قيمة الــديــنــار وكبح 

تعويمه من طرف املصرف املركزي.
فـــي أحــــد مــصــانــع الـــجـــزائـــر لــــأدويــــة، يقف 
مالكه حسان تاج العراب، حائرا بني إطالق 
وذلــك  أكــثــر،  التريث  وبــني  توسعة ملصنعه 
حفاظا على رأس املال املدخر في البنك، إذ 
الــعــراب إن »تــراجــع الدينار في 2020  يقول 

دفعه إلى تأجيل إطــالق عملية استثمارية 
لــتــوســعــة مصنعه،  مــلــيــونــي دوالر  بــقــرابــة 
ــرورة إعـــادة  وذلـــك لــعــدة أســـبـــاب؛ أولــهــا ضــ
والتي  بها نهاية 2019،  قــام  التي  الــدراســة 
ــــدوى حــالــيــا فـــي ظل  أصــبــحــت مـــن دون جـ
إنــتــاج  وحــتــى سلسلة  الــعــمــلــة.  قيمة  تغير 
األدويـــــة زاد ســعــرهــا بـــ 12 بــاملــائــة مــقــارنــة 
مــع صيف 2020، حــني قــام بــإجــراء الطلبية 
الستيرادها من إيطاليا، وذلك بعد تراجع 

الدينار أمام العملة األوروبية املوحدة«.
ـــ »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف املــســتــثــمــر الــــجــــزائــــري لــ
ــم الــــديــــنــــار أثــــــر عــلــى  ــويــ ــعــ الــــجــــديــــد« أن »تــ
املــســتــثــمــريــن كــمــا أثـــر عــلــى املـــواطـــنـــني، نحن 
أيــضــا لــديــنــا مــصــاريــف وخــطــط مبنية على 
إنفاق بالعملة الصعبة، والتهاوي املتواصل 
املــنــتــجــني واملــســتــثــمــريــن، فمن  يــضــر  للعملة 
كانت لديه قبل شهرين مدخرات محلية بما 
البنكي،  الحساب  في  دوالر  ماليني   3 يعادل 
فقد  أنــه  أي  دوالر،  مليون   2.5 قيمتها  باتت 
نــصــف مــلــيــون دوالر مــن دون أن يــقــوم بــأي 
عــمــلــيــة اســـتـــثـــمـــاريـــة ولـــــو كـــانـــت خــــاســــرة«. 
ــر الــتــعــامــالت  وســـجـــل ســعــر الـــصـــرف فـــي آخــ
 ،2021 الثاني  يناير/كانون  مطلع  الرسمية 
ــد، و182  ــواحــ الــ الــــيــــورو  166 ديــــنــــارا مــقــابــل 
الـــواحـــد، و137  اإلســتــرلــيــنــي  للجنيه  ديـــنـــارا 
ــام نفسها  ــ ــد، فـــي أرقــ ــواحــ ديــــنــــارا لــــلــــدوالر الــ
التي أنهى بها 2020، وهي األكبر في تاريخ 
سعر  سّجل  شهٍر،  وقبل  الجزائرية.  العملة 
العملة األوروبية، اليورو، في البنك املركزي 

الــواحــد  لليورو  ديــنــارًا  الــجــزائــري، 155.75 
اإلسترليني.  للجنيه  دينارًا  و173  للشراء، 
لــلــشــراء.  الــــدوالر فسجل 129.2 ديــنــارًا  أمـــا 
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام 
ي البنك املركزي 

ّ
العمالت األجنبية، إلى تبن

إذ  الــضــرورة،  عند  الدينار،  تعويم  سياسة 
سبق أن فقد الدينار جزءًا كبيرًا من قيمته 
خالل العام املاضي، ملواجهة تبعات تراجع 

عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وتــتــجــه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة نــحــو فــرض 
تــعــويــم جــديــد لــلــعــمــلــة املــحــلــيــة )الـــديـــنـــار(، 
خالل السنة الحالية، لكبح فاتورة الواردات 
مــن جــهــة، وحــمــايــة احــتــيــاطــي الــصــرف من 
باإلضافة  ثانية،  جهة  من  السريع  التبخر 
إلى امتصاص جزء من التضخم املنتظر أن 
يصل خالل السنة القادمة إلى 4 في املائة، 

حسب توقعات الحكومة.
وســتــنــخــفــض قــيــمــة الـــديـــنـــار 5 فــــي املـــائـــة 
مـــقـــارنـــة بــالــســعــر الـــحـــالـــي، حــســب مـــوازنـــة 
املتوسط  الصرف في  يرفع سعر  ما   ،2021
السنوي إلــى 142.20 ديــنــارًا لــلــدوالر لسنة 
لسنة  و156.78   ،2022 لعام  و149.31   2021
انخفاض  تسجيل  بــافــتــراض  وهـــذا   ،2023
طــفــيــف فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل 
الــــــدوالر بــنــحــو 5 فـــي املـــائـــة ســنــويــا. وقـــال 
وزيــــــر املـــالـــيـــة الــــجــــزائــــري، أيـــمـــن بــــن عــبــد 
إن »خيار  الرحمن، في تصريحات مؤخرًا، 
تخفيض العملة الوطنية كان إلزاميا سنة 
2021، كحل الستقطاب استثمارات أجنبية 

بغداد ـ سالم الجاف

الــجــديــدة لعام  الــعــراقــيــة  املــوازنــة  تجاهلت 
إلعــمــار  مــالــيــة  مــبــالــغ  أي  2021 تخصيص 
املــنــاطــق الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب أو تعويض 
املــتــضــرريــن. وبـــدأ الــبــرملــان، أول مــن أمــس، 
تـــجـــاوزت  والـــتـــي  مــــوازنــــة 2021،  مــنــاقــشــة 
قيمتها 150 تريليون دينار عراقي )103.4 
إلــى نحو 70  مــلــيــارات دوالر( بعجز يصل 
بما  دوالر(،  مــلــيــار   48.2( ديــنــار  تــريــلــيــون 
يعادل 46.6% من إجمالي املوازنة ألول مرة 

في تاريخ العراق.
العراق  وأثــار عــدم تضمني مشروع موازنة 
ــاري، أي مـــخـــصـــصـــات مــالــيــة  ــام الــــــجــــ ــعـ ــلـ لـ
للمناطق املدمرة نتيجة املعارك التي جرت 
فيها ضد تنظيم داعش اإلرهابي وما تبعها 
انــتــهــاكــات، انتقاد قــوى سياسية عــدة،  مــن 
حّملت الحكومة مسؤولية ذلك، فيما هاجم 
مركز حقوقي عراقي الحكومة، بسبب عدم 

إنصافها هذه الشريحة املظلومة.
وقال رئيس لجنة املهجرين، في البرملان، رعد 
»املــوازنــة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الدهلكي، 
لـــم تــتــضــمــن أي فــقــرة إلعـــــادة الـــنـــازحـــني، ما 
يـــدل عــلــى ضــعــف الــتــخــطــيــط، وعــــدم اكــتــراث 
الــحــكــومــة بــاملــنــاطــق املـــحـــررة، وعـــدم سعيها 
إلعــادة النازحني«. وأضــاف الدهلكي أن عدم 
وجود مخصصات إلعمار املناطق املدمرة في 
املوازنة »مخيب لأمل«، بينما »مخصصات 
املستقلة«.  والهيئات  للمؤسسات  انفجارية 
وتابع »سيكون لنا موقف واضح في البرملان 
تجاه هذه امللفات، إذ ال يمكن إهمال حقوق 

واستحقاقات الشعب«.
بــدوره، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  حــســني الــعــقــابــي، لــــ
»الــعــجــز املــالــي واألزمــــات السياسية وســوء 
إدارة الدولة، كلها ألقيت على كاهل املواطن 
املــوازنــة مخصصات  وعــدم تضمني  الفقير، 
للمناطق املدمرة يعكس السياسة الحكومية 
غير الصحيحة«، مؤكدا أن »ذلك تسبب في 

خيبة األمل لدى أهالي تلك املناطق«.
وأشــــــار الــعــقــابــي إلــــى أن »هـــــذا الــظــلــم هو 
على  السياسية  األجــنــدات  سيطرة  نتيجة 
الحكومة والبرملان، والتي تنعكس أزماتها 
عــلــى مــصــلــحــة الـــشـــعـــب«، مـــشـــددا عــلــى أن 
»قانون املــوازنــة يحتاج إلــى بنود واضحة 
ــة ملـــعـــالـــجـــة أزمــــــــة تـــلـــك املـــنـــاطـــق  ــريــــحــ وصــ

وإنصافها، وهذا من مسؤولية الجميع«.

من جهته، انتقد مرصد »أفـــاد«، وهــو مركز 
اإلنسانية  بالقضايا  معني  عراقي  حقوقي 
فــي الــعــراق، »عـــدم تضمني املــوازنــة الحالية 
أي فـــقـــرة تــخــص إعـــمـــار املـــنـــاطـــق املـــحـــررة، 
األمــــر الــــذي تــســبــب فـــي خــــذالن وخــيــبــة أمــل 
كبيرة لدى سكان مدن شمال وغرب العراق 
املنكوبة«. وأفاد املرصد في تقرير له بأنه »ال 
توجد أي تعويضات في املوازنة للمواطنني 
ــنـــازلـــهـــم ومـــتـــاجـــرهـــم ومــــصــــادر  املـــــدمـــــرة مـ
أرزاقهم، على الرغم من أن فقرات في املوازنة 
الحكومة  ضمنتها  أخــرى  تعويض  تضمن 
لشرائح أخرى، وهي بالتأكيد أقل أهمية من 
امللف اإلنساني واألخالقي األول في العراق«.

وأضــــــــاف أن »املــــــوازنــــــة تــتــضــمــن تــمــيــيــزًا 
واضحا بني املناطق، وهو ما يجعل البرملان 
متورطا إلى جانب الحكومة في حال مرت 
لتعويض  مــبــالــغ  أي  تــخــصــيــص  دون  مـــن 
الذين تم تصنيفهم  املواطنني، وعلى األقــل 
ــــال مــــــــأوى(«.  ــاالت الـــحـــرجـــة )بــ ــ ــحـ ــ ضـــمـــن الـ
التخطيط  وزارة  وتــقــاريــر  لبيانات  ووفــقــا 
إعادة اإلعمار، وتقرير  العراقية، وصندوق 
العدد  فــإن  الــــوزراء،  العامة ملجلس  األمــانــة 
املــســجــل لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة الـــتـــي تشمل 
املــنــازل املستقلة )الــفــيــال( والــشــقــق والـــدور 
التي  السكنية،  املــجــمــعــات  داخـــل  املــشــتــركــة 
تدمرت بفعل العمليات اإلرهابية واألخطاء 
والصاروخي،  الجوي  والقصف  العسكرية 
147 ألف وحدة موزعة في محافظات األنبار 
ونينوى وصالح الدين وكركوك، منها أكثر 
من 90 ألــف وحــدة تعرضت لدمار كامل أو 

شبه كامل ال يصلح ترميمه.
ــه تـــم أيـــضـــا تــدمــيــر  ــى أنــ ــار املـــرصـــد إلــ ــ وأشــ
1415 مصنعا وورشة إنتاجية بشكل كامل 
الخدمة،  عن  أخرجها  بشكل جزئي  و3893 

كــمــا ســجــل تــدمــيــر وتـــضـــرر قـــرابـــة 65 ألــف 
مـــحـــل تــــجــــاري مــــوزعــــة بــــني مـــحـــالت مــــواد 
اســتــهــالكــيــة وإنــشــائــيــة وبــضــائــع غــذائــيــة 
ــواد مــنــزلــيــة، عـــدا عــن خسائر  ومــالبــس ومــ
تـــقـــدر بــنــحــو 750 ألــــف هــكــتــار زراعــــــي مع 

املعدات الخاصة بالفالحني.
ولــفــت املــرصــد إلـــى أن »املــلــف األهــــم هــو عــدد 
ــقـــطـــوا جـــــــراء الــعــمــلــيــات  ــداء الــــذيــــن سـ ــهــ الــــشــ
ــاء الــعــســكــريــة، إذ نجحت  اإلرهــابــيــة واألخـــطـ
الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة فـــي تــحــويــلــه مـــن ملف 
إنساني إلى سياسي، متعمدة عدم تقديم أي 
 2014 عــام  منذ  الضحايا  بعدد  تتعلق  أرقـــام 
ولغاية نهاية العمليات العسكرية ضد تنظيم 

داعش، مطلع يناير/كانون الثاني 2017.
ــرار مـــمـــاطـــلـــة الـــحـــكـــومـــة،  ــمــ ــتــ وقــــــال إن »اســ
للعام الــرابــع على الــتــوالــي، فــي تضمني أي 
للمواطنني  بــالــتــعــويــضــات  متعلقة  فــقــرات 
في مدن شمال وغرب العراق ووسطه ممن 
ومصادر  منازلهم  دمــرت  أو  أهاليهم،  قتل 
تمنعهم  بإعاقات  أصيبوا  ممن  أو  رزقــهــم، 
مــن الــعــمــل، تــمــثــل واحــــدة مــن أبــــرز أســبــاب 
املناطق  تلك  املــأســاوي في  الواقع  استمرار 
الـــعـــراق  الـــتـــي تــشــكــل 48.7% مـــن مــســاحــة 
اإلجمالية ويقطنها نحو 15 مليون نسمة«.

وأشـــــار إلــــى أن هــــذا الــتــجــاهــل يــأتــي »رغـــم 
ــدم إلــــى  ــ ــقــ ــ ــروع املـــــــوازنـــــــة املــ ــ ــشــ ــ تـــضـــمـــني مــ
بدفع  تتعلق  تعويض  فقرات  عــدة  البرملان 
الــفــالحــني فــي إقــلــيــم كــردســتــان  مستحقات 
ــراق ومـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان، أو تــعــويــض  ــعــ الــ

متضرري السيول«.
البرملان املوافقة  أنه »من املعيب على  وأكــد 
على تمرير املوازنة، في الوقت الذي تتشرد 
األســر وتعيش ظــروفــا قاسية بسبب  آالف 
ــدم إمــكــانــيــة بــنــاء ولــو  تــدمــيــر مــنــازلــهــا وعــ

غرفة واحدة تؤويهم على أنقاضه«.
نـــواب مــن كتل سياسية مختلفة في  وكـــان 
البرملان العراقي، قد أكــدوا في وقــت سابق 
صــعــوبــة تــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون املـــوازنـــة 
بمضمونها   ،2021 الــحــالــي  لــلــعــام  املــالــيــة 
الـــــذي أرســـلـــتـــه الـــحـــكـــومـــة، مـــن دون إجــــراء 
تعديالت جوهرية عليها، وسط ترجيحات 
بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة. وقال 
النائب البرملاني عن محافظة البصرة، عدي 
»الــعــربــي  عـــــواد، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ
مـــوازنـــة 2021، ظلم  »قـــانـــون  إن  الـــجـــديـــد«، 
محافظات وسط وجنوب العراق، من حيث 

توزيع التخصيصات املالية واملشاريع.

مأزق تهاوي 
الدينار الجزائري

الموازنة تتجاهل تعمير المناطق المدمرة

ارتفاع تكلفة المواد المستوردة 
يهّدد المستثمرين

طالب رجال أعمال 
جزائريون، الحكومة، 

بضرورة توفير االستقرار 
النقدي، بهدف إنقاذ 

استثماراتهم من تداعيات 
تهاوي العملة المحلية

العراق أسواق

رجال أعمال يطالبون 
الرئاسة بتوفير االستقرار 

النقدي للعملة

الحرب على داعش 
تسببت في تدمير 147 ألف 

وحدة سكنية

قوى سياسية تحّمل 
الحكومة مسؤولية 

استمرار معاناة المتضررين مباشرة وغير مباشرة وتمكينها من تقييم 
املنتجات الوطنية، خاصة أن النواب سبق 
أن انـــتـــقـــدوا غـــيـــاب املــســتــثــمــريــن وتــجــمــيــد 
الذي  الوطني لالستثمار  الصندوق  نشاط 

لم يناقش مشاريع جديدة منذ 14 شهرًا«.
وإلى ذلك، قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية 
ألربــــــاب الـــعـــمـــل، مــحــنــد الــســعــيــد نـــايـــت عبد 
العزيز، إنه »ال يمكن تعويم العملة الستمالة 

ــابـــل  ــقـ مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــــانـــــب ونـــــدفـــــن فـــــي املـ
املــســتــثــمــريــن الـــجـــزائـــريـــني«. وأضــــــاف نفس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »مــمــثــلــي  املـــتـــحـــدث لــــ
رجال األعمال طالبوا في لقائهم مع الرئيس 
من  السابع  في  تبون،  املجيد  عبد  الجزائري 
يناير/كانون الثاني الجاري، بضرورة توفير 
االستقرار النقدي للعملة املحلية، كما طالبوا 

في املاضي باستقرار تشريعي أيضا«.

تراجع العملة المحلية 
ألحق أضرارًا بالغة 
باالستثمارات الخاصة 
)Getty/بالل بن سالم(

الجراد  ومكافحة  مراقبة  مركز  مدير  نائب 
الصحراوي في اليمن، أمني الزربة، يؤكد أن 
الــجــراد واســعــة جــدا وهناك  مساحة تكاثر 
معاناة كبيرة في عملية مكافحتها بسبب 
االفتقاد لإلمكانيات الالزمة للمكافحة مثل 
ــالـــرش وغـــيـــرهـــا من  ــارات الـــخـــاصـــة بـ ــيـ الـــسـ
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اقتصاد

موسى مهدي

األميركية  املــال  أســـواق  تجاهلت 
ــام  ــ ــــحـ ــتـ ــ والــــــعــــــاملــــــيــــــة حــــــــادثــــــــة اقـ
الكونغرس من قبل أنصار دونالد 
ــي، وارتــفــعــت  ــاضــ تـــرامـــب يــــوم األربــــعــــاء املــ
الــرئــيــســيــة ولــم  مــــؤشــــرات »وول ســـتـــريـــت« 
يهتز العائد على سندات الخزانة األميركية. 
إال أن الحادثة زرعت الشكوك حول مستقبل 
ــيـــة  ــقـــراطـ االســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي فـــــي ديـــمـ
الــواليــات املتحدة. ويــرى املستثمرون حتى 
اآلن، أن هـــذه الــحــادثــة لــن تــؤثــر عــلــى دخــل 
األميركي على  االقتصاد  قــدرة  أو  الشركات 
ــرار فـــي اإلنـــفـــاق،  ــمـ ــتـ جــمــع الـــضـــرائـــب واالسـ
ولــكــن عــلــى املــــدى الــبــعــيــد، فــــإن هــــذه الــهــزة 
الزلزالية ربما سيكون لها تأثير على نظرة 
السياسي  لالستقرار  األجانب  املستثمرين 
في الواليات املتحدة وسط االنقسام العرقي 
ــفــــاوت الـــحـــاد  ــتــ والـــطـــبـــقـــي والـــســـيـــاســـي والــ
ــذه الـــحـــادثـــة تـــأتـــي فـــي وقــت  فـــي الــــدخــــل. هــ
يــتــراجــع فــيــه الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزانــة 
الفائدة املنخفضة )صفر  األميركية، بسبب 
و0.25%(، ويواجه فيه سعر صرف الدوالر 
ــر وبــنــســبــة 7.0% خـــالل  ــ تـــراجـــعـــا هــــو اآلخــ
العام املاضي 2020، بينما يواصل التراجع 
ــام  الــعــمــالت األخــــرى فــي الــعــالــم، خاصة  أمــ
الـــيـــوان الــصــيــنــي. كــمــا أنــهــا تــأتــي فــي وقــت 
يعاني فيه االقتصاد األميركي من الضعف 
كورونا،  الشديد بسبب مضاعفات جائحة 
بــيــنــمــا خــــرج االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي املــنــافــس 
لـــه مــبــكــرًا مـــن تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة ويــحــقــق 
ــــرات الــرئــيــســيــة  ــــؤشـ ــا فــــي جــمــيــع املـ ــاعـ ــفـ ارتـ
يرى محللون  وبالتالي  االقتصادي.  لــأداء 
أن حـــادثـــة اجــتــيــاح الــكــونــغــرس ســتــضــاف 
الـــدوالر والــعــائــد على السندات  إلــى ضعف 
ــة وتــــقــــود تـــدريـــجـــيـــا إلـــــى ضــعــف  ــاديـ ــيـ الـــسـ
املــال  أدوات  فــي  املــالــيــة األجنبية  الــتــدفــقــات 

األميركية. 
وحــســب الــبــروفــيــســورة كريستني فــوربــس، 
ــتـــس  ــد مـــاســـاشـــوسـ ــهـ ــعـ ــرة فـــــي مـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ املـ
االستثمار  تدفقات  حجم  فــإن  التكنولجي، 
األجــنــبــي فـــي  أمــيــركــا يــقــدر ســنــويــا بنحو 
ترليوني دوالر، معظمها في أسواق األسهم 
والسندات. وترى فوربس أن هذه التدفقات 
ــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه أمـــيـــركـــا مــن  تـــحـــدث فــــي وقـ
العام واالخــتــالالت في ميزان  الدين  ارتفاع 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري وتــــراجــــع ســـعـــر صـــرف 
ــــدوالر. وبــالــتــالــي يــثــيــر خــبــراء تــســاؤالت  الــ
حـــول جــــدوى االســتــثــمــار طــويــل األجــــل في 
أميركا، إذا كان العائد االستثماري يواصل 
االنخفاض، كما  والــدوالر يواصل  التراجع 

أن االستقرار السياسي يواجه مخاطر. 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، حــــذر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ملــصــرف » ولـــدمـــان ســـاكـــس« االســتــثــمــاري 
الــعــاملــي، مــن مخاطر حــادثــة االقــتــحــام على 
الــواليــات  العاملي ووصفها  مستقبل مركز 
بــأنــهــا مــثــال آخـــر عــلــى كيفية تــبــديــد الثقة 
الـــتـــي بــنــتــهــا أمـــيـــركـــا خــــالل عـــقـــود عـــديـــدة. 
ينظر  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  ومنذ 
الــعــالــم لــواشــنــطــن كــقــلــعــة مــنــيــعــة لحماية 
النظم الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية 
ــة أن  ــادثــ ــحــ ــذه الــ ــ ــم. وأظـــــهـــــرت هــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
االســتــقــرار الــســيــاســي فــي أمــيــركــا يمكن أن 
يــتــعــرض لـــضـــربـــات جـــديـــة. بـــالـــتـــالـــي، فــإن 
الــثــقــة االســتــثــمــاريــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
املستثمرين  لكبار  بالنسبة  تتراجع  ربــمــا 
ــال األمــيــركــيــة في  فــي االقــتــصــاد وأدوات املـ

املستقبل. 
وتــشــيــر دراســـــــات أمــيــركــيــة إلــــى أن الــــدول 
التي تعاني مــن عــدم االســتــقــرار السياسي 
ــا تــخــســر الــجــاذبــيــة االســتــثــمــاريــة  ــادة مـ ــ عـ
وإن كانت الدراسات في السابق تركز على 
تتناول  ربما  فإنها  الناشئة،  االقــتــصــادات 
الـــواليـــات املــتــحــدة أيــضــا، إذ  فــي املستقبل 
إن احــتــجــاج الــرئــيــس تـــرامـــب عــلــى نتيجة 
ــابـــات واتـــهـــامـــه بـــســـرقـــة الــنــتــيــجــة،  ــتـــخـ االنـ
تــحــولــت مـــن عــمــلــيــات االنـــتـــقـــاد الــســيــاســي 
ــقـــــالب عــلــى  ــ ــجــــدي فــــي االنـ إلـــــى الــتــفــكــيــر الــ

نيويورك ـ العربي الجديد

التمويل  عــن معهد  بيانات صـــادرة  أظــهــرت 
الدولي، ارتفاع الديون العاملية بأكثر من 17 
لتبلغ 275  عــام 2020،  تريليون دوالر خــالل 
تريليون دوالر وسط ضغوط جائحة فيروس 
كورونا الجديد. وذكر املعهد في تقرير، أمس 
األحــــد، وفـــق وكــالــة األنـــاضـــول، أن االرتــفــاع 
كــان مــدفــوعــا بالتراكم الــحــاد فــي االقــتــراض 
الحكومي  الدين  رفــع نسبة  الــذي  الحكومي، 
الــعــاملــي إلـــى الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي، إلــى 
 .2019 فـــي   %90 مـــن  املـــاضـــي  الـــعـــام   %105

الــديــمــقــراطــيــة والــســيــطــرة عــلــى الكونغرس 
بــالــقــوة والــعــنــف الـــذي أودى بــحــيــاة أربــعــة 

مواطنيني. 
وهذه الحادثة ربما تتخطى آثارها ما حدث 
بعد اغتيال الرئيس جون كيندي في العام 
1963 ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال الــرئــيــس رونــالــد 
االســتــقــرار  إن  إذ   ،1981 الـــعـــام  فـــي  ريـــغـــان 
يعاني  أميركا  فــي  واالجتماعي  السياسي 
فــي األســــاس مــن مجموعة مــن الــتــحــديــات، 
على رأسها العنصرية االقتصادية واملالية 
فــي أمــيــركــا الــتــي تــزايــدت فــي ســنــوات حكم 
الرئيس ترامب وأصبحت مؤسسة متكاملة 
تمارسها البنوك والشركات وأســواق املال، 
وكـــــذا فـــي الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة املـــتـــاحـــة في 

الغنب  يتزايد  وبالتالي  التجارية.  األعــمــال 
ــيـــات في  ــلـ االجــتــمــاعــي وســــط الـــســـود واألقـ
الـــواليـــات املــتــحــدة ويــهــدد بــتــمــزق املجتمع 
ثــورات شعبية غاضبة.  األميركي وحــدوث 
وال يستبعد محللون أن يتطور هذا الشرخ 
عـــلـــى يــــد الـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة 
البيضاء إلى صراع دام في شوارع الواليات 
املــتــحــدة خـــالل الــســنــوات املقبلة مــا لــم تتم 
الــســيــطــرة عــلــيــه ويـــســـود الــقــانــون والــعــدل 

واملساواة في الواليات املتحدة. 
وبشأن االنقسام والتمييز العنصري املالي، 
يــقــول تقرير صـــادر عــن مــصــرف االحتياط 
الــفــيــدرالــي، )البنك املــركــزي األمــيــركــي(، في 
العام املاضي، إن أصحاب األعمال التجارية 

وأشار التقرير إلى أن االقتصاد العاملي يدخل 
املــتــزايــدة، وبكمية  االخـــتـــالالت  2021 وســـط 
آفــاق  التي ستؤثر على  الــديــون  مــن  قياسية 
ال  الحكومات  استمرار  إلــى  الفتا  االنتعاش، 
سيما باألسواق الناشئة في االقتراض، لكنه 
املال  الكبير على رأس  االعتماد  أن  حــذر من 
األســواق  في  املقترضني  قد يجعل  األجنبي، 
الــنــاشــئــة أكــثــر عــرضــة لــلــتــحــوالت املــفــاجــئــة 
كورونا  جائحة  وأدت  العاملية.  املخاطر  فــي 
خالل 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة في 
كافة القطاعات االقتصادية، مما دفع البنوك 
املــركــزيــة حـــول الــعــالــم إلقــــرار حـــزم تحفيزية 

ــار الـــفـــائـــدة في  ــعـ ضــخــمــة، كــمــا خــفــضــت أسـ
ومعهد  العاملي.  االقتصاد  إلنعاش  محاولة 
أكثر  عاملية تضم  الدولي، مؤسسة  التمويل 
في  مالية، وتتمثل مهمته  470 مؤسسة  من 
لــلــمــخــاطــر،  واإلدارة  املــالــيــة  الــصــنــاعــة  دعــــم 
ويضم في عضويته البنوك املركزية العاملية 
التأمني،  وشــركــات  الكبرى  الدولية  والبنوك 
ــــري األصــــــول  ــديــ ــ ــاعــــد، ومــ ــقــ ــتــ وصــــنــــاديــــق الــ

وصناديق الثروة السيادية.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا في 
املاضي على تمديد  األول  أكتوبر/ تشرين 
مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية 
الــثــنــائــيــة حــتــى نــهــايــة الــنــصــف األول من 
ــالـــوا إنــهــم ســيــدرســون تــمــديــدهــا  2021 وقـ
ــــرى فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان. وفــي  6 أشـــهـــر أخـ
الدولي  التمويل  بيانات صــادرة عن معهد 
قفز  املــاضــي،  الــثــانــي  فــي نوفمبر/ تشرين 
إلــى %432  املتقدمة  إجمالي ديــن األســـواق 
مــــن الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي فــــي الـــربـــع 
الثالث من 2020، مقارنة مع حوالي %380 
إلى  الــديــن  نسبة  وبلغت   .2019 نهاية  فــي 
الناتج اإلجمالي في األسواق الناشئة نحو 
250% فــي الــربــع الــثــالــث، وســجــلــت الصني 
335%. وقد يواجه القطاع املصرفي العاملي 
مخصصات تفوق تريليون دوالر في العام 
الجاري 2020، لتغطية الديون املشكوك في 
حسب  كــورونــا،  جائحة  بسبب  تحصيلها 
تصريحات سابقة في نهاية الشهر املاضي، 
ــركــــزي األوروبـــــــي.  ملـــســـؤولـــني فـــي الــبــنــك املــ
ــال بــنــجــاح الــلــقــاحــات املـــضـــادة  ــ ــم اآلمــ ــ ورغـ
لكوفيد 19، إال أن تعافي األعمال التجارية 
املقترضة يبقى مستبعدًا، وبالتالي تتوالى 
الــتــحــذيــرات لــلــقــطــاع املــصــرفــي الــعــاملــي من 

تراكم الخسائر.

عدم  عامل  تضيف  وبالتالي  واالجتماعي 
اســتــقــرار أســاســي إلـــى مــخــاطــر االســتــثــمــار 
ــتــــحــــدة. فــــي هـــــذا الـــصـــدد  فــــي الـــــواليـــــات املــ
ــات املــجــتــمــع  ــاسـ ــيـ ــرة مــعــهــد سـ ــديــ تـــقـــول مــ
إن »هذه  املفتوح، هيذر غرامبل،  األوروبـــي 
الــحــادثــة تــعــطــي مـــثـــااًل عــلــى أن االســتــقــرار 

الــســيــاســي يــمــكــن أن يــنــهــار«. مــن جانبها، 
ــزوري،  ــيــ تـــــرى الـــبـــروفـــيـــســـورة بـــجـــامـــعـــة مــ
ــة تــقــوم  ــدولــ ريــبــكــا أم ســـمـــرز، أن أســــس الــ
عـــلـــى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى األمــــن 
االقتصادية  املصالح  وحماية  واالســتــقــرار 
والــــقــــدرة عــلــى نــشــر أيــديــولــوجــيــتــهــا. هــذه 
الحادثة تزيد من عدم االستقرار السياسي 
وربما الغنب االجتماعي وتناقض املصالح 
ــــني املـــجـــتـــمـــعـــات  ــة واالقــــتــــصــــاديــــة بـ ــيــ ــالــ املــ
املـــكـــونـــة لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة. ويــــالحــــظ أن 
العديد من األثرياء غــادروا املدن األميركية 
ــاضــــي حــيــنــمــا انــدلــعــت  خـــــالل الـــصـــيـــف املــ
األميركي  املواطن  مقتل  على  االحتجاجات 
ــار  ــعـ ــا أن أسـ ــمـ ــلــــويــــد، كـ األســـــــــود جـــــــورج فــ

البنايات واملساكن تراجعت في نيويورك. 
بالتالي، على الرغم من أن الحادثة لم تؤثر 
فـــــورًا عــلــى أداء أســــــواق املـــــال وربــحــيــتــهــا، 
ولكن ربما تكون لها آثار في املستقبل على 
الواليات املتحدة، إن لم تتمكن إدارة الرئيس 
لسد  فعالة  تنفيذ سياسات  من  بايدن  جو 
االجتماعي  الغنب  ومعالجة  الدخول  فجوة 
ــلـــجـــم بـــالـــقـــانـــون  ــيـــة وتـ ــات الـــعـــرقـ ــ ــروقـ ــ ــفـ ــ والـ
املجموعات العرقية البيضاء املتطرفة التي 
للمناصب  البيض  غير  صــعــود  ترتضي  ال 
الــشــأن يرى  السياسية فــي أميركا. فــي هــذا 
االقـــتـــصـــادي األمـــيـــركـــي كــامــبــل هـــارفـــي في 
ــة، أن  ــيـ ــركـ ــيـ تــعــلــيــقــات لـــنـــشـــرة كــــوارتــــز األمـ
ــواق دائـــمـــا تــنــظــر لــلــمــســتــقــبــل«. وفــي  ــ ــ »األسـ

تحليله لعدم تأثر األســواق خالل تعامالت 
األســــــبــــــوع بــــالــــحــــادثــــة، يــــقــــول هـــــارفـــــي إن 
اقتحام  لحادثة  يستجيبوا  لم  املستثمرين 
الــكــونــغــرس ألنــهــم وضــعــوا فــي حساباتهم 
مسبقا احتمال فوز املرشح الديمقراطي جو 
بايدن وكذلك احتمال رفض الرئيس ترامب 
للنتيجة واحتمال حدوث حاالت من العنف، 
انتخابات   على  انتباههم  ركـــزوا  أنــهــم  كما 
ــدرة  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وتــداعــيــاتــهــا عــلــى قـ
الرئيس املنتخب على تمرير قوانني سريعة 
بعد تنصيبه بعد 10 أيام، بما في ذلك إجازة 
التوقعات  مــن  أكــبــر  تحفيزية  مالية  حــزمــة 
وتقديم مساعدات أكبر للمجتمعات الفقيرة 

في املدن األميركية والريف.

ما بعد اقتحام 
الكونغرس

قفزة هائلة في الديون العالمية خالل 2020

)Getty( الحادثة لم تؤثر فورًا على أداء أسواق المال وربحيتها

)Getty( متجر سينسبري في لندن)البنوك المركزية ضخت مبالغ ضخمة للحد من تداعيات كورونا )فرانس برس

)Getty( الروبل تعرض ألكبر اختبار في العام الماضي

االستثمار األجنبي 
في أميركا يقدر بنحو 

ترليوني دوالر سنويًا

ــود، حــيــنــمــا يـــتـــقـــدمـــون بــطــلــبــات  ــ ــسـ ــ مــــن الـ
للمصارف التجارية للحصول على تمويل 
ألعمالهم التجارية، يحصلون على التمويل 
البيض،  نظرائهم  مــن  أعــلــى  فــائــدة  بنسبة 
وأعلى كذلك من منافسيهم وذوي األصول 
اآلســـيـــويـــة. كــمــا أن نــســبــة رفـــض املــصــارف 
السود،  العمالء  تمويل  لطلبات  األميركية 
أعــلــى كثيرًا مــن نسبة الــرفــض لــأفــراد من 

املجموعات العرقية األخرى. 
وبــالــتــالــي فــــإن الــتــحــديــات الــعــنــصــريــة في 
أمــيــركــا الــتــي غــذاهــا الــرئــيــس تــرامــب خــالل 
ســــنــــوات حــكــمــه بـــالـــتـــغـــريـــدات الــعــنــصــريــة 
والـــــقـــــرارات الـــرئـــاســـيـــة والــتــعــلــيــقــات ربــمــا 
ــمـــاســـك الــســيــاســي  ــتـ ــة فــــي الـ ــقـ ــثـ ــقــــوض الـ تــ

ال تأثير فوريًا 
على االقتصاد األميركي

قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــــروســـــي، ألــيــكــســي 
بــالده ستصطدم بثالث  إن  بوشكوف، 
الــعــام، ويتعني  هـــذا  مــشــكــالت رئيسية 
عـــلـــى مـــوســـكـــو أن تــعــمــل عـــلـــى حــلــهــا. 
وأوضــــح بــوشــكــوف فــي صفحته على 
»تيلغرام«، أن املسألة األولى التي تواجه 
روســيــا هــذا الــعــام هــي كيفية الــخــروج 
ــائـــي )كـــــورونـــــا(. أمــا  مـــن الـــوضـــع الـــوبـ
الثانية فهي إمالءات عمالقة اإلنترنت، 
ــل  والـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق بــالــتــغــيــيــرات داخـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا على 
الروسية  الحكومة  وتــتــخــوف  روســيــا. 
ــتــــمــــاالت تـــشـــديـــد الـــحـــظـــر عــلــى  مــــن احــ
املــؤســســات والــشــركــات الــروســيــة. ومن 
الجديد  العام  في  روسيا  مخاوف  بني 
أن تعرقل عمليات الحظر تصدير الغاز 
الطبيعي، خاصة مشروع نورد ستريم 
2. وحــســب مــا ذكـــرت نــوفــوســتــي، كتب 

بوشكوف أن »الجواب على األولى هو 
الــتــطــعــيــم... وعــلــى الــثــانــيــة هـــو قــانــون 
الــذي  اإلنــتــرنــت،  الــرقــابــة على  مكافحة 
دخـــل لــلــتــو حــيــز الــتــنــفــيــذ... بــاإلضــافــة 
إلى تطوير منصات اإلنترنت الخاصة 
الشبكات  أن عمالقة  فــي  بــنــا، وال شــك 
الــــكــــبــــيــــرة لــــــن تـــمـــتـــثـــل لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
الروسي  السيناتور  وأشار  الروسية«. 
ــنــــطــــن ســتــنــظــر إلـــــى أي  إلـــــى أن »واشــ
ــــب مـــوســـكـــو  ــانـ ــ ــــة ضــــعــــف مـــــن جـ ــــالمـ عـ
وستؤدي  الضغط،  نجاح  على  كدليل 
كــمــا يعتقد بوشكوف  تــشــديــده«.  إلـــى 
أن الـــحـــوار حـــول قــضــايــا مــعــيــنــة، مثل 
تمديد معاهدة »ستارت 3«، مع اإلدارة 
األميركية ممكن، لكنه سيكون محدودًا 
ولــــن يـــؤثـــر عــلــى »املـــحـــتـــوى الــرئــيــســي 

للعالقة« مع واشنطن.
)العربي الجديد(

افــتــتــحــت أســـعـــار الـــحـــبـــوب والـــبـــذور 
ــذرة  الــزيــتــيــة مــن الــقــمــح والــصــويــا والـ
ــاع كـــبـــيـــر بـــســـبـــب جــائــحــة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى ارتـ
كوفيد-19 وعوامل أخرى مثل املخاوف 
املناخية. وقال رئيس شركة »أغري تك 
ترايد« للمعلومات، كلود جورجيليه« 
»هذه السنة تؤشر إلى الصحوة على 
صعيد املـــواد األولــيــة الــزراعــيــة«. وقد 
الــزراعــيــة  ــــواد  املـ ازدادت أســـعـــار هـــذه 
مــجــتــمــعــة بــنــســبــة تــــــراوح بـــني 14 % 
ــة  دراســ وتـــوقـــعـــت   ،2020 فـــي   % و19 
حديثة أجرتها مؤسسة »يو بي أس« 
املنحى  استمرار  السويسرية،  املالية 
من  الثاني  النصف  حتى  التصاعدي 
2021. وقــــال مــيــشــال بــورتــيــيــه املــديــر 
الـــعـــام لــشــركــة »أغـــريـــتـــل«: »يــثــيــر هــذا 
االرتفاع في األسعار اهتماما متجددًا 

املالية  والصناديق  املستثمرين  لــدى 
الزراعية  وفي قطاع السلع األساسية 
بعد أربــع أو خمس سنوات تدهورت 
ــل  فــيــهــا األســـــعـــــار، ويـــبـــعـــث ذلـــــك األمــ
ــبـــر«. وشــّكــلــت  ــار أكـ ــ فـــي ســـنـــوات ازدهــ
الــجــائــحــة الــســبــب األول فــي االرتــفــاع 
الــبــلــدان  الــكــبــيــر لــأســعــار إذ شجعت 
على تخزين املواد الغذائية األساسية 
تفاديا لخطر انقطاع سالسل التموين 
املقابل تهديدات  أثــار في  ما  العاملية، 
ــة. وأوضـــــــــح رئـــيـــس  ــاعــ ــاالت مــــجــ ــ ــحـ ــ بـ
»أغــــــــري تــــرايــــد كـــونـــســـلـــتـــيـــنـــغ« بــيــار 
دوكـــلـــو، أن »الــصــيــنــيــني اشـــتـــروا في 
مليون   150 نحو  املاضيتني  السنتني 
طــن مــن مــخــزونــات الـــذرة لبيعها إلى 

مصنعي أغذية املواشي الصينية«.
)رويترز(

روسيا تواجه 3 عقبات 
في 2021

ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية

اقتصاد الناس

رغم أن أسواق األسهم والسندات لم تتأثر بحادثة اقتحام الكونغرس 
يوم األربعاء، ولكن خبراء يرون أن الحادثة قد تهدد مستقبل االستقرار 
وقت  في  المتحدة،  الواليات  على  االستثمارات  وتدفق  السياسي 

يتراجع فيه العائد على الدوالر وأدواته.

العملة  مقابل  مستوياته  أدنى  إلى  الماضي  األسبوع  الــدوالر  تراجع 
سنوات.  منذ  مرة  ألول  يــوان   6.5 من  أقل  قيمته  بلغت  إذ  الصينية، 
وتعني قوة اليوان زيادة تدفقات 
أدوات  إلــى  ــدوالر  ال من  االستثمار 
االقتصاد  وتعزيز  الصينية،  المال 
كسب  قد  اليوان  وكــان  الصيني. 
7.0% مقابل الدوالر العام الماضي. 
بهذا  اليوان  أن  مصرفيون  ويــرى 
الذي  الخطر  المستوى  بلغ  السعر، 
نحو  يدفع  وربما  ــدوالر  ال يهدد 
سرعة تدويله في أسواق الصرف 

وفي االحتياطات العالمية.

تراجع مقلق للدوالر

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الثاني 2021، صدمت  بيانات يوم الجمعة املوافق 8 يناير/ كانون 
في  خيالية  قفزات  بسبب  االفتراضية،  العمالت  ألســواق  املتابعني 
، حيث تجاوز سعر عملة 

ً
سعر العملة األكثر شيوعًا واألكثر تداوال

بيتكوين سقف الـ 40 ألف دوالر، وبلغ 41 ألف دوالر بنهاية اليوم 
حول  األميركية  املجموعات  بعض  توقعات  للجدل  واملثير  نفسه. 
مستقبل هذه العملة، حيث ذهبت التقديرات في األجل الطويل إلى 
فــي أن  ألــف دوالر، وبــال شــك  إلــى 146  البيتكوين  أن يصل سعر 
لــدى املوجودين في  التوقعات تصنع حالة من اإلصــرار  مثل هــذه 
هذه السوق، بل تجذب عمالء جددًا، ولكن السؤال هو: ما العوامل 
التقدير؟ وما مبرر هذه  إلى هذا  املالية  التي ساقت هذه املجموعة 

املضاربات الجنونية، على عملة البيتكوين؟

سيناريوهات غامضة
ال تزال تسمية العمالت االفتراضية، في إطار املجاز، إذا ما أردنا 
فهذه  االقــتــصــاد.  علم  فــي  العملة  تعريف  قــواعــد  عليها  نطبق  أن 
التبادل  فعالم  للتبادل،  وسيلة  بكونها  تتسم  ال  زالــت  ما  العمالت 
اإللكترونية  الثقافات  من خاللها فئة محدودة، وبخاصة أصحاب 
الــعــالــيــة، أو أصــحــاب الــقــدرات املــالــيــة املــرتــفــعــة، كــذلــك فإنها ال تعد 
مقياس للثروة باملعنى الدقيق، لكون كثير من املجتمعات ما زالت 
مخزنًا  االفتراضية  العمالت  تكون  أن  الصعب  من  كذلك  تجهلها، 
، بعد أن كانت عملة البيتكوين 

ً
للثروة، فهي شديدة التقلبات. فمثال

أقل من 400 دوالر، صعدت إلى حدود 19 ألف دوالر، ثم تراجعت 
مع األزمات املالية إلى نحو 3.5 آالف دوالر، ثم بحلول أزمة كورونا 
 2020 عــام  نهاية  وكانت  كبير،  بشكل  عليها  املضاربات  اتجهت 
وأوائل عام 2021 مرحلة جديدة الرتفاع جنوني، حتى وصلت كما 
ذكــرنــا عاليه إلــى تــجــاوز سقف الـــ 40 ألــف دوالر. إن قبول بعض 
الدول بالعمالت االفتراضية، ومن بينها البيتكوين، جاء بناًء على 
أساس سيطرة البنوك املركزية على تعامل هذه العمالت بأسواقها، 
حتى ال تسبب أزمات كبيرة القتصاديات هذه الدول. فعلى الرغم 
من أن بعض الدول رحبت بإصدار عمالت افتراضية خاصة بها، 
مثل الصني، فإن الدافع هنا لم يكن أكثر من البحث عن مخرج من 
احتكار الدوالر كعملة دولية للتسويات املالية والتجارية، وما تسببه 

السياسات النقدية واملالية األميركية من أضرار للدول األخرى.
الــعــالــم يعيش أزمـــة مــزدوجــة لجائحة كــورونــا وانــهــيــار أسعار  إن 
الــنــفــط، كــذلــك إن مــا حـــدث فــي أمــيــركــا أصــــاب الـــــدوالر األمــيــركــي 
بالضعف، وال يعلم مستقبلها من حيث قوتها في األسواق الدولية، 
ولذلك قد تكون هذه العوامل قد ساعدت على رفع سعر البيتكوين 

في سوق املضاربة عليها.    

جنون المضاربة 
من  كبيرة  ملساحات  تخضع  االفتراضية  العمالت  ســوق  تــزال  ال 
إلـــى أســبــاب بعينها للوقوف  الـــوصـــول  الــصــعــب  الــضــبــابــيــة، ومـــن 
 ،

ً
على سّر التعامالت عليها، إال أن ملمح املضاربة هو األكثر قبوال

اإلنتاج  قائم على  اقتصاد  العملة  أنه ال يوجد وراء هذه  وبخاصة 
والخدمات، ووجود أشياء ملموسة، وإن كانت بعض األسواق تقبل 

البيتكوين وغيرها من العمالت االفتراضية كمقابل مادي.
الــعــاملــي، فــي ظل  الــتــراجــع والضبابية لالقتصاد  وفــي ضــوء حــالــة 
األزمـــة املــزدوجــة لفيروس كــورونــا وانــهــيــار أســـواق النفط، وكذلك 
حالة التذبذب في السوق العاملي للذهب، قد يذهب البعض إلى سوق 
العمالت االفتراضية، بحثًا عن مساحة للربح السريع. وهنا ال تغيب 
عنا حركة غسل األموال، التي تجد في سوق العمالت االفتراضية، 
لنشاطهم،  غطاء شرعي  عــن  والبحث  أموالهم  لحركة  آمــنــًا،  مــالذًا 
وبخاصة أن االقتصاديات التي اعترفت بالعمالت االفتراضية، ما 
العديد من االقتصاديات ما زالــت تجرمها  زالــت مــحــدودة، وهناك 
هذه  وقــع  مــن  القومي  االقــتــصــادي  أمنها  فــي  لتأثيرها  وتتحسب 
العمالت. والفارق الكبير خالل أيام قليلة، في سعر عملة البيتكوين، 
ليصل إلى الضعف، يضع الكثير من عالمات االستفهام، هل جرى 
التضييق على عمليات التعدين التي تعتبر األصل في وجود هذه 
التي  الــخــوارزمــيــات  الــعــمــالت؟ هــل ُوضــَعــت قيود تكنولوجيا عبر 
مــحــدودة،  العمالت ستكون  أن  فأشيع  بــهــا،  العمالت  هــذه  تــصــدر 
عملة  في سعر  املتتالية  الــزيــادات  أدت  وبالتالي سيرتفع سعرها. 
وغياب  الشديد،  االستغراب  من  إلــى حالة  األيــام  البيتكوين خــالل 
املنطق االقــتــصــادي، حتى فــاقــت مــعــدالت املــضــاربــة املــوجــودة في 
النقد، أو بورصات السلع،  أســواق األسهم والسندات، أو بورصات 
فالبيتكوين قفز سعرها بنسبة نحو 29% خالل األيام األولى فقط 
من عام 2021، بينما قفز سعرها خالل عام 2020 بنسبة %380.

وهو ما يؤكد أن املضاربة على البيتكوين وصلت إلى حد الجنون، 
فمعظم األنشطة االقتصادية على مستوى العالم أصيبت في مقتل 
بسبب كورونا وانهيار أسعار النفط، فما هي السوق أو االقتصاد 

الذي تنشط فيه البتكوين وأخواتها حتى ترتفع بهذا الشكل؟

صناعة الوهم
الــخــبــرة فــي أي نــشــاط، معتبر، ويحقق  ال شــك فــي أن دور بــيــوت 
التي تقدمها  أهدافه من خالل حصول املستفيدين على الخدمات 
بيوت الخبرة، سواء في مجاالت التسويق أو اإلنتاج، أو البورصات، 
أو دراسات الجدوى، أو غيرها، ولكن ما دور بيوت الخبرة في مثل 
سوق العمالت االفتراضية؟ هل سيكون للعمالت االفتراضية أدوار 
كبيرة خالل الفترة القادمة، في ظل انتظار واقع نظام عاملي جديد؟ 
ولكن ما املؤشرات التي دفعت إلى سوق املضاربة على البيتكوين، 
املؤسسات  هــل ستقبل  مــعــدودة؟  أيـــام  فــي  أســعــارهــا  لتتضاعف 
في  الدولية  االحتياطيات  مــن  كجزء  االفتراضية  بالعمالت  املالية 
الــوضــع الحالي،  املــركــزيــة؟ هــذه احــتــمــاالت بعيدة فــي ظــل  بنوكها 
وحتى إذا افترضنا صحتها، فمن غير املقبول أن يرتفع سعرها 
ــة الــعــديــد مــن صــورة  ــ بــهــذه الـــصـــورة، بــل كـــان سيساعد عــلــى إزال
التحديد،  وجـــه  عــلــى  وقيمتها  وحجمها  إصـــدارهـــا  فــي  الــغــمــوض 
املزيد  إتاحة  إلى  الــدول  املركزية، وستسعى  البنوك  لدى  وبخاصة 
العمالت. وسنجد من يدعون  املعلومات والشفافية تجاه هذه  من 
الفني، لكي  الخبرة في تلك األســواق، يقّدمون ما يعرف بالتحليل 
يقدموا لنا مجموعة من املنحنيات، تقول إنه عند كسر حاجز كذا 
سيقفز أو ينخفض سعر تلك العمالت االفتراضية بكذا، وبال شك، 
التحليالت،  هــذه  يتابعون  األســـواق  تلك  في  املضاربني  من  الكثير 

وعلى أساسها يدفعون بأموالهم نحو هذه األسواق.

سيناريوهات غامضة 
ومضاربة جنونية 

على البيتكوين
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