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متنفذون يحاولون الترويج لعقاراتهم
على حساب المواطن
كتب �إبراهيم العنقيلي:

حتذر «ال�شاهد» من قيام العديد
م��ن املتنفذين يف قطاع العقار
بالرتويج ب��ان ا�سعار االرا�ضي
ال�سكنية �سرتتفع واالي��ج��ارات
يف طريقها لالرتفاع م��رة اخرى
مربرين هذا بت�أخر توزيع الوحدات
ال�سكنية ع��ل��ى امل��واط��ن�ين وان
�صندوق الرعاية ال�سكنية يخلو
من وحدات وخمططات �أو م�شاريع
م�ستقبلية متوهمني ان ك��ل هذه
ال�ضجة الأعالمية �سوف ت�ؤثر على
م�سار ال�سوق وحت��دد اجتاهاته
ولأنهم واهمن ب�أن ال�سوق يتحدد
ب�أمرهم ولي�س بالعر�ض والطلب

م�شككني يف قدرة �صندوق الرعاية
ال�سكنية علم ًا بان ال�صندوق لديه
خطط طويلة الأم��د للق�ضاء على
قوائم االنتظار ويف ظل وجود وزراء
متحم�سني حل��ل الق�ضية وتوجه
ال��دول��ة بقياداتها حل��ل م�شاكل
امل��واط��ن�ين فكالمكم ال يغري من
االمر �شيئ ًا �سوى ان جتنوا اموا ًال
وحتققوا ارباح ًا وهمية كما تعودمت
يف امل��ا���ض��ي ال��ق��ري��ب م��ع زي��ادة
�أ�سعار الكهرباء واملاء يف الكويت
مطلع �أغ�سط�س املقبل ،يبد�أ مالك
العقارات اال�ستثمارية التي يقطنها
الوافدون بتغيري عقود الإيجار،
ح�سب الت�سعرية اجلديدة ،والتي من
املرتقب �أن ترتفع بن�سبة ،% 12.5

ح�سب درا�سة الحتاد العقاريني،
وتظهر الدرا�سة �أن �إيجارات ال�شقق
ال�سكنية املكونة من غرفة و�صالة
�ستزيد �إلى  900دوالر �شهري ًا هذا
العام ،فيما �ستزيد ال�شقق املكونة
من غرفتني و�صالة من  1300دوالر
�شهريا �إلى  1465دوالر ًا بعد �إ�ضافة
الزيادة املقررة يف �أ�سعار الكهرباء
واملاء.
�إن ال�سوق العقاري بالكويت مازال
يعاين م��ن زي���ادة العر�ض وقلة
الطلب ،ما ت�سبب يف ركود وا�سع
للعقارات منذ نهاية العام املا�ضي،
وبالتايل دفع مالك العقارات �إلى
عمل عرو�ض وتخفي�ضات للمرة
الأولى بهدف جذب امل�ست�أجرين،

�إال �أن زي���ادة الكهرباء وامل��اء
املقررة �ستت�سبب يف �أزمة جديدة
لل�سوق.
وان معاناة امل�ستثمرين العقاريني
�ستتفاقم مع زي��ادة الإيجارات يف
ظل هجرة الوافدين �إلى �أوطانهم �أو
بالد خليجية �أخرى هربا من زيادة
الأ�سعار ،خالل الفرتة الأخرية،
خا�صة بعد رفع الدعم عن الطاقة.
ويف نف�س االجتاه ،التعرفة اخلا�صة
بالكهرباء واملاء �ستزيد الأعباء
على امل�ست�أجرين ،وخ�صو�ص ًا ذوي
الدخل املحدود منهم ،و�أن ال خيار
�أمام املالك �سوى رفع الإيجار ل�سد
الفجوة امل�ستجدة بني الأ�سعار
القدمية واجلديدة.

محكمة أميركية تلغي حكم ًا بشأن البنك العربي
�ألغت حمكمة ا�ستئناف �أمريكية ،قرارا �أ�صدرته
هيئة حملفني يف �سبتمرب  2014ب�أن البنك العربي
ومقره الأردن م�س�ؤول عن ت�سهيل هجمات نفذها
م�سلحون على �صلة بحركة حما�س من خالل
حتويالت مالية.
وذك��رت املحكمة ومقرها مانهاتن �أن قرارها

يطلق تنفيذ اتفاق ت�سوية تو�صل �إليه البنك مع
�أ�صحاب الدعاوى ،وهو اتفاق كان من املنتظر
�أن يدخل حيز التنفيذ� ،إذا اعترب القرار ال�صادر
عن هيئة املحلفني يف بروكلني الغيا.
وح��ذر م�س�ؤولون �أمريكيون كبار يف وزارة
اخلزانة الأمريكية من تداعيات ما و�صفوه بـ

«�أحكام ذات �صبغة �سيا�سية» على اال�ستثمارات
العربية يف الواليات املتحدة.
وميثل البنك العربي �أحد �أعمدة النظام امل�رصيف
يف الأردن ،كما ميلك �سمعة جيدة يف املنطقة
ب�سبب ممار�ساته يف جمال التمويل واالبتعاد
عن املخاطر.

فيتنام حققت أعلى الثروات خالل العقد الماضي بنسبة % 210

 215تريليون دوالر إجمالي الثروات الخاصة في العالم
•  2252شخص ًا تتعدى ثرواتهم المليار دوالر حول العالم
• فنزويال خسرت  % 48من ثروتها على مدى العقد الماضي

تقدر ال�ثروات اخلا�صة يف العامل
الآن بـ  215تريليون دوالر ،مبا
ميثل زيادة قدرها  %12خالل عام
 ،2017وذلك وف ًقا لأحدث التقارير
ل�رشكة �أبحاث ال�سوق « نيو وورلد
ويلث».
وي�شمل هذا الرقم الرثوات اململوكة
لل�سكان ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى 15.2
مليون �شخ�ص ممن تتجاوز ثرواتهم
املليون دوالر ،و� 584ألف �شخ�ص
ممن تتعدى ثرواتهم الـ  10ماليني
مليارديرا
دوالر� ،إ�ضافة �إلى 2252
ً
ممن تتعدى ثرواتهم املليار دوالر.
وهناك عدة عوامل ث�ؤثر على الرثوة
العاملية وت ��ؤدي �إلى حتولها من
بينها �أداء الأ���س��واق واالجتاهات
الدميوغرافية وتغيري �أثرياء العامل
لأماكن عي�شهم.
وهناك �أكرث  10دول زادت ثرواتها

خ�لال العقد امل��ا���ض��ي وت�صدرت
فيتنام قائمة الدول التي حققت �أعلى
ال�ثروات خالل العقد املا�ضي من
� 2007إلى � ،2017إذ �شهدت زيادة يف
ثروتها بن�سبة  ،%210وف ًقا لتقرير
ن�رشه «فيجوال كابيتالي�ست».
ومن املتوقع �أن ت�شهد فيتنام زيادة
يف ثروتها بن�سبة  %200خالل
الع�رش �سنوات املقبلة.
ويعود ذل��ك �إل��ى النمو الكبري يف
قطاعات مثل ال��رع��اي��ة ال�صحية
وال�صناعات التحويلية واخلدمات
املالية.
ويف املركز الثاين جاءت ال�صني،
�وا يف حجم
التي ال ت��زال ت�شهد من� ً
ث��روت��ه��ا رغ���م ه��ج��رة الآالف من
مواطنيها الأثرياء �إلى دول مثل كندا
و�أ�سرتاليا.
ورغم �صغر حجم دولة موري�شيو�س،

اإلمارات :لن تتم زيادة
«القيمة المضافة» قبل  5سنوات
ذك��ر وزي��ر املالية الإم��ارات��ي ،ونائب حاكم دب��ي حمدان بن را�شد
�آل مكتوم� ،أنه لن تتم مناق�شة زيادة �رضيبة القيمة امل�ضافة خالل
الفرتة احلالية.
وقال �إن مرحلة تطبيق �رضيبة القيمة امل�ضافة ال تزال يف بدايتها ،وال
ننظر على املدى القريب �أو املتو�سط يف مناق�شة زيادة قيمتها ،قبل �أن
تكتمل التجربة ب�شكل كلي.
و�أ�ضاف الوزير� ،أنه لن تكون �أي زيادة يف �رضيبة القيمة امل�ضافة
قبل �أن متر فرتة ال تقل عن � 5سنوات على التطبيق ،وذلك بهدف تقييم
ت�أثريات التجربة.
وكانت الإم��ارات قد طبقت �رضيبة القيمة امل�ضافة فعلي ًا يف  1يناير
 ،2018من خالل فر�ض ن�سبة  5%على توريد جميع ال�سلع واخلدمات.

مصر تبحث مع اليابان تعزيز
التعاون في مجال البترول
بحث وزي���ر ال��ب�ترول وال�ث�روة
املعدنية مب�رص املهند�س طارق
امل�لا م��ع نائب وزي��ر االقت�صاد
والتجارة وال�صناعة الياباين
ما�ساكى �أوجو�شى �سبل تعزيز
التعاون بني البلدين يف �صناعة
البرتول وامل�رشوعات اجلديدة
امل��خ��ط��ط �إق��ام��ت��ه��ا يف �صناعة
التكرير والبرتوكيماويات.
و�أك�����د ط����ارق امل��ل�ا يف بيان
�صادر،ام�س على �أهمية تعزيز
التوا�صل واال�ستفادة من اخلربات
ال��ي��اب��ان��ي��ة خ��ا���ص��ة يف جم��ال
التكنولوجيا و�إقامة امل�رشوعات
ال��ب�ترول��ي��ة امل��ت��ط��ورة ،خالل
الفرتة املقبلة.
و�أ�ضاف البيان �أن زي��ارة الوفد
ال��ي��اب��اين مل����صر ،ت ��أت��ي �ضمن
�سل�سلة من االجتماعات املقرر
عقدها بني اجلانبني بناء على
طلب ال��دول��ة الأ���س��ي��وي��ة� ،إث��ر
انتخاب الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي لرئا�سة االحتاد الأفريقي
خالل الدورة احلادية والثالثني.
ون��وه قابيل �إل��ى �أن االجتماع
ا�ستعرا�ض م�رشوع جممع التكرير
والبرتوكيماويات املقرر �إقامته
باملنطقة االقت�صادية ملحور

تنمية قناة ال�سوي�س بالتعاون
بني ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة
للبرتوكيماويات وهيئة البرتول
و��ش�رك���ة «ت��وي��وت��ا ت�سو�شو»
اليابانية املتخ�ص�صة عاملي ًا
يف �إقامة مثل تلك امل�رشوعات
العمالقة.
و�أ�شار الوزير� ،إلى قرب انتهاء
درا�سة اجلدوى التف�صيلية للمجمع
ل�ل�إ��سراع بو�ضعه على خريطة
الإن��ت��اج ،حيث �سيتم تخ�صي�ص
جانب من �إنتاج املجمع لتغطية
احتياجات ال�سوق املحلى وت�صدير
الباقي للأ�سواق العاملية.
من جانبه� ،أك��د «�أوجو�شى» �أن
العالقات مع م�رص تت�سم باملتانة
وحتكم عالقاتهما ر�ؤية �سيا�سية
وا�ضحة وتقدير متبادل لدور
البلدين الفعال  ،م�شري ًا �إلى �أن
ب�لاده حري�صة على التعاون مع
م�رص يف كافة امل��ج��االت ونقل
التجربة اليابانية �إلى م�رص خا�صة
يف املجاالت التكنولوجية.
و�أ����ض���اف� ،أن���ه وج���ه ال��دع��وة
للمهند�س ط���ارق امل�ل�ا وزي��ر
البرتول حل�ضور م�ؤمتر التعاون
الأفريقي الياباين املقرر انعقاده
�شهر مايو املقبل.

�إال �أنها متكنت من حتقيق زيادة يف
ثروتها بن�سبة  %195على مدار
العقد املا�ضي حيث يعود ذلك
�إلى �سيا�ساتها ال�رضيبية اجليدة
و�شواطئها اجلميلة.اال انه غابت عن
هذه القائمة دولتان من االقت�صادات
املتقدمة هما نيوزيلندا و�أ�سرتاليا.
منوا يف الرثوة
وحققت الدولتان
ً
بلغ  %90و %83على التوايل.
وبخ�صو�ص الدول التي فقدت ثرواتها
خالل العقد املا�ضي فقد �أثرت الأزمة
االقت�صادية يف فنزويال على ثروتها
بدرجة كبرية ،فبعد �أن كانت �أغنى
دولة يف �أمريكا اجلنوبية .وخ�رست
فنزويال  %48من ثروتها على مدى
العقد املا�ضي ،و�أ�صبحت يف املركز
الأول يف هذه القائمة.
ومعظم ال��ب��ل��دان ال��ت��ي انخف�ضت
ثرواتها خالل العقد املا�ضي هي

اقتصاد

دول �أوروبية .ويعود ذلك للأزمة
املالية التي وقعت ع��ام ،2008
ريا
والتي �أث��رت على �أوروب���ا ت�أث ً
ريا.
كب ً
وت��ع��د ال��ي��ون��ان م��ن �أك�ث�ر ال��دول
أثرا بالأزمة املالية العاملية،
ت� ً
�إذ خ�رست  %37من ثروتها خالل
الفرتة بني  2007و .2017ورغم �أن
عاما
اململكة املتحدة ظلت ملدة ً 30
وجهة لأثرياء العامل� ،إال �أن ذلك
تغري للمرة الأول��ى خالل .2017
كما فقدت اململكة املتحدة  %2من
ثروتها ،ومن املحتمل �أن يكون ذلك
ب�سبب ال�رضائب اجلديدة واخلروج
من االحتاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالدول العربية جاءت
م�رص يف املرتبة العا�رشة يف هذه
القائمة ،حيث ف��ق��دت  %10من
ثروتها خالل العقد املا�ضي.

 90مليار دوالر تكلفة الحرب
على «داعش»
�أنهت وزارة التخطيط العراقية تقريرها حول حجم
التكلفة الإجمالية الناجمة عن احلرب �ضد «داع�ش»
الإرهابيُ ،
وقدرت بنحو  90مليار دوالر ،يف وقت
تراهن احلكومة على م�ؤمتر املانحني املزمع عقده
يف الكويت بعد �أيام.
وق��ال وكيل ال��وزارة مهدي العالق يف بيان� ،إن
«ال��درا���س��ات امليدانية التي �أجنزتها ال���وزارة
بالتعاون مع عدد من اجلهات امل�ساندة ،قدرت
اخل�سائر التي تكبدها العراق نتيجة احلرب �ضد
«داع�����ش» بني  80مليار دوالر �إل��ى  90مليار ًا»،
مو�ضح ًا �أن « 47مليار دوالر من الأ��ضرار مرتبط
بالبنى التحتية واملن�ش�آت االقت�صادية ،فيما تتعلق
بقية املبالغ بقطاعات �أخرى �أبرزها ال�سكن».
و�أعلنت النائب عن حمافظة نينوى نورة البجاري
يف ت�رصيح �إلى «احلياة»� ،أن «�أكرث من  250منظمة
و�رشكة عربية و�أجنبية وممثلني عن �أكرث من 65
دولة ،ي�شاركون يف م�ؤمتر �إع��ادة �أعمار العراق
املزمع عقده يف الكويت من «فرباير» احلايل حتى
 14منه».
واعتربت �أن «امل�ؤمتر هو املخرج الوحيد للعراق
من �أزمة ت�أمني تكاليف �إعادة الأعمار الكبرية»،
م�شرية �إلى �أن «اللقاءات التي عقدها رئي�س الوزراء
العراقي حيدر العبادي يف دافو�س �أخ�ير ًا لدعوة
ال�رشكات العاملية والدول �إلى امل�ساهمة يف �إعمار
العراق ،كانت �إيجابية».
و�شدد العالق على �أن العراق «يبني اليوم �آما ًال كبرية
للح�صول على دعم مايل عرب هذا امل�ؤمتر» ،الفت ًا
�إلى �أن «تقرير الوزارة �سيعر�ض �أمام املانحني يف
�شكل مف�صل وعرب تقارير ميدانية و�ضعت بالتن�سيق
مع البنك الدويل».
وذكر �أن «التقارير �ست�شخ�ص الأ�رضار لكل مــنطقة
وقطاع على ح��دة ،مبا فيها النفط والكهرباء

والرتبية والزراعة وال�سكن» ،م�ؤكد ًا �أن «حمافظة
نينوى هي الأكرث ت�رضر ًا بني كل املحافظات ويف
كل القطاعات».
وقال« :حاول العراق التخفيف من وط�أة الأ�رضار،
و�أطلق عمليات �رسيعة لإعادة اال�ستقرار يف عدد من
املدن عرب م�شاريع �آنية �صغرية لت�أهيلها بهدف
ا�ستقبال النازحني ،يف مقدمها �إزالة الألغام وت�شغيل
حمطات �صغرية للماء والكهرباء وفتح املدار�س
غري املت�رضرة و�إعادة ت�أهيل امل�ست�شفيات».
ولفت �إلى �أن «�صندوق �إعمار املناطق املحررة
تلقى دعم ًا مالي ًا من دول كثرية ،ي�تراوح بني
 500مليون دوالر �إلى  600مليون لتنفيذ م�شاريع
�إعادة اال�ستقرار� ،إ�ضافة �إلى ما ُر�صد من �أموال من
املوازنة العامة».
و�أو���ض��ح العالق �أن «الفرق بني عمليات �إع��ادة
اال�ستقرار ال�رسيعة املنفذة حالي ًا ،و�إع���ادة
الأعمار التي �ستعر�ض يف م�ؤمتر الكويت ،هو �أن
الأول��ى تنفذ بتمويل قليل وعرب م�شاريع �صغرية
هدفها ت�أمني امل�ستوى الأدنى لعودة النازحني،
فيما تعتمد الثانية على بناء امل�شاريع الكبرية
بتمويل كبري مثل م�شاريع بناء حمطات الكهرباء
الكبرية واملجاري وغريها» .و�أكد �أن «امل�شاريع
�ساهمت بالفعل يف تقلي�ص عدد النازحني يف البلد
خالل املراحل الأولى من احلرب �ضد «داع�ش»� ،إلى
نحو الن�صف مع انتهاء احلرب» .وك�شف �أن «عدد
النازحني العائدين مع نهاية العام املا�ضي بلغ
مليونني و� 800ألف ،فيما ال يزال مليونان و900
�ألف يف خميمات النزوح حتى الآن».
ومل يغفل �أن «امل�ساعدات الإن�سانية التي تلقاها
العراق من الكويت حالي ًا ،فاقت ما قدمته الدول
العربية جمتمعة ،ما ي�شعرنا باالمتنان الكبري
لها».

عن طريق إصالح نظام الدعم

الجزائر تتطلع للتخلص من عجز الموازنة
خالل السنوات المقبلة

• عبد الرحمن راوية

قال وزير املالية اجلزائري عبد الرحمن راوية �إن حكومة بالده
تتطلع لإجراء �إ�صالحات يف نظام الدعم مع �سعيها للتخل�ص من عجز
املوازنة خالل ثالث �إلى �أربع �سنوات.
و�أبلغ راوية ال�صحافيني على هام�ش اجتماع لوزراء املالية العرب
وم�س�ؤولني من �صندوق النقد الدويل ملناق�شة الإ�صالحات املالية يف
املنطقة ب�أن احلكومة قد تخف�ض دعم البنزين يف عام  2019ودعم
�سلع �أخرى يف عام .2020
وامتنع عن حتديد �أوجه الدعم التي قد تخ�ضع للخف�ض يف عام 2020
مكتفيا بالقول ب�أن نظام الدعم احلايل �أبقى �أ�سعار عدد كبري من
ال�سلع واخلدمات منخف�ضة بداية من الكهرباء ومرورا باخلبز وزيت
الطهي.
و�أكد راوية �أن خف�ض الدعم �سيتم يف �سياق �إ�صالحات تهدف �إلى
جعل النظام �أكرث كفاءة و�أن يعطي املزيد من الدعم لأ�صحاب الدخل
املنخف�ض من اجلزائريني.
وتعتمد اجلزائر ب�شدة على �إيرادات النفط والغاز وتلقت �أو�ضاعها
املالية دعما من تعايف �أ�سعار النفط العاملية يف الأ�شهر املا�ضية
بالإ�ضافة �إلى خف�ض الإنفاق احلكومي .ووفقا لتقديرات �صندوق النقد
الدويل ،ف�إن اجلزائر �سجلت عجزا ماليا بلغ  ٪ 3.2من الناجت املحلي
الإجمايل العام املا�ضي مقارنة مع  13.5باملئة يف عام .2016
وقال راوية �إن احلكومة ال تتوقع احلاجة القرتا�ض �أموال هذا العام
على الرغم من �أنه ال ميكن ا�ستبعاد االقرتا�ض العام املقبل.

قانون «جريشام»  ...كيف تطرد العملة السيئة
نظيرتها الجيدة من السوق؟
تخيل مثلاً لو �أ�صبح التزوير فج�أة
��رم ق��ان��ون� ًي��ا .وطلبنا من
غ�ير مجُ � ّ
النا�س عدم القيام به ،ولكن يف غياب
�أي عقوبة تردع فاعله .ما الذي قد
يحدث؟
بب�ساطة� ،سيتم �إغراق ال�سوق بكميات
هائلة من الأموال املزورة .ف�إذا كان
ب�إمكان النا�س �رشاء �أي �شيء بعملة
ال تكلفهم �سوى قيمة الورق واحلرب
الذي تطبع به ،فما الذي مينع الكثري
منهم من فعل ذلك.
وم��ع الوقت �سيزداد حجم الأم��وال
املزورة املوجودة يف دائرة التبادل
النقدي ،لتخرج الأم��وال احلقيقية
ب�شكل تدريجي من ال�سوق.
ويف ال��وق��ع ي��وج��د ه��ن��اك قانون
اقت�صادي يف�رس هذه الظاهرة ي�سمى
«ق��ان��ون جري�شام» ،وال���ذي ميكن
تلخي�صه يف العبارة التالية :النقود
الرديئة تطرد النقود اجل��ي��دة من
ال�سوق».
وم��ن �أج��ل فهم �أف�ضل لهذا القانون
وتطبيقاته احلالية ،من املهم ج ًدا
العودة �إلى �أ�صوله وظروف ن�ش�أته.
ا�ستوحى ال�سري «توما�س جري�شام»
«1579 - 1519م» م�ست�شار ملكة
�إنكلرتا القانون امل�سمى با�سمه من
�أزم��ة النظام النقدي ثنائي املعدن

«الذهب والف�ضة» .ولتو�ضيح طبيعة
ما حدث �سن�رضب املثال التايل.
لكن قبل ال��ب��دء ،وم��ن �أج���ل بناء
منوذج ب�سيط� ،سنفرت�ض االفرتا�ضات
التالية � :اً
أول ،ن�سبة ال�سعر العاملي
للف�ضة مقابل الذهب ي�ساوي 15.2
�إلى � ، 1أي �أن  15.12غرام ًا من الف�ضة
ميكنها �رشاء واحد جرام من الذهب
«والعك�س بالعك�س».
النظام النقدي يف البلد الذي �سنقوم
بتحليله ،هو نظام ثنائي املعدن
ميكن خالله ت��داول الذهب والف�ضة
على حد �سواء ،كما يتم اعتماد نظام
«العملة احل��رة» مبعنى �أنه ب�إمكان
اجلمهور جلب الذهب والف�ضة �إلى
م�صلحة �سك العملة من �أج��ل �سكها
لت�صبح نقو ًدا.
ريا
ه��ذا البلد بعينه ال ميتلك ت�أث ً
ريا على ال�سعر العاملي للذهب �أو
كب ً
الف�ضة ،وبالتايل ال ي�ؤثر على الن�سبة
بني �سعريهما .ولكن �إذا قررت حكومة
ه��ذا البلد تثبيت �سعر الف�ضة �إلى
الذهب عند � 15إل��ى  ،1وبالتايل
�أ�صبح ال�سعر العاملي للذهب �أعلى
بالن�سبة للجمهور ،مقارنة مع ال�سعر
الذي تعر�ضه م�صلحة �سك العملة،
وبالعك�س� ،أ�صبح �سعر الف�ضة املحلي
�أعلى مقارنة مع �سعرها العاملي.

ما �سيحدث ،هو �أن هذه ال�سيا�سة
�ست�ؤدي �إل��ى خ��روج ال��ذه��ب ب�شكل
تدريجي من دائ��رة ال��ت��داول ،وذلك
لأنه �سيتم اكتنازه �أو ت�صديره �إلى
اخلارج من قبل مواطني البالد ،الذين
�سيحاولون اال�ستفادة من الفارق
ال�سعري ،بينما �ستُغرق الف�ضة
النظام النقدي ،وذلك لأن امل�ضاربني
الأجانب واملواطنني على حد �سواء
ي�ستفيدون من املبالغة يف قيمتها.
ويف ه��ذا امل��ث��ال الب�سيط ،كانت
قيمة الف�ضة مبالغا فيها ،بينما
كان الذهب مقيما ب�أقل من قيمته،
وبالتايل ،ميكن الإ�شارة �إلى الف�ضة
على �أنها «املال الرديء» والذهب هو
«املال اجليد».
وه��ذا النظام النقدي ل��ن ي�ستعيد
توازنه �إال �إذا مت رفع �سعر الذهب
يف ال�سوق املحلي ليماثل ال�سعر
العاملي البالغ  15.12غ��رام ف�ضة
مقابل كل غ��رام من الذهب .وهناك
نقطة مهمة �أخرى ،وهي �أن املبالغة
يف �سعر الف�ضة ت�سببت يف حتويل
النظام النقدي يف البالد – الذي من
املفرت�ض �أن��ه ثنائي العملة – �إلى
نظام يعتمد «معيار الف�ضة» بحكم
الأمر الواقع.
وهذا يقودنا �إلى نقطة �أخرى ،وهي

�أن قانون «جري�شام» تقل �أهميته يف
�إط��ار نظام النقود الورقية ،لأنها
على عك�س النقود املعدنية ،ال ميكن
�إذابتها وت�صديرها للخارج �أو بيعها
بالوزن ،ولذلك تنح�رص تطبيقات
قانون «جري�شام» ب�شكل ما يف ظل
النظم النقدية احلديثة.
ويف جمتمعنا احلايل ،املعلومات هي
العملة التي نتداولها ب�شكل يومي،
و�شبكة الإنرتنت هي ال�سوق احلالية
للتبادل .و�إذا حاولنا هنا تطبيق
�سيتوجب علينا
قانون «جري�شام»،
ّ
�إجابة ال�س�ؤال التايل :هل املعلومات
ال�سيئة تطرد املعلومات اجليدة؟
ويف م�ؤمتر عقد يف البيت الأبي�ض
ع���ام  1979ح���ول ع��ل��م املكتبات
واملعلومات� ،أ�شار امل�ؤرخ الأمريكي
« دانيال جاي بور�ستني» �إلى الآثار
املرتتبة على تكنولوجيا القرن
الع�رشين (الإذاعة والتلفزيون) التي
تنتج امل��ع��ل��وم��ات ب��ك�ثرة وب�شكل
�رسيع .و علق «بور�ستني» على هذه
التكنولوجيا النا�شئة ق��ائ�ًل�اً «يف
�إ�صدارنا ال�ساخر يف القرن الع�رشين
من قانون جري�شام ،متيل املعلومات
ال�رسيعة �إل��ى دف��ع املعرفة خارج
دائرة اهتمام اجلمهور».
لكن هل فعلاً قانون جري�شام ينطبق

على ه��ذه احل��ال��ة؟ ه��ل املعلومات
ال�سيئة تطرد املعلومات اجليدة؟ �إذا
نظرنا �إلى الأم��ر من زاوي��ة التعليم
فالإجابة الأول��ي��ة �ستكون بال �شك
«ن��ع��م» ،حيث اكت�شف �أخ�صائيو
التوعية يف ال��والي��ات املتحدة �أن
الطالب يعتمدون على الإنرتنت ب�شكل
كبري كم�صدر ملعلوماتهم ،و�أن ما
ي�ستخرجونه من معلومات يغلب عليه
ال�سيئ �أكرث من اجليد.
وتعتقد «ت��ارا ب��راب��ازون» �أ�ستاذة
الإع��ل�ام يف جمعة «ب��راي��ت��ون» �أن
الإن�ت�رن���ت ،ي�ساهم يف «ت�سطيح
خربة» امل�ستخدمني ،وذلك لأن كل
املعلومات املوجودة على الإنرتنت
تتمتع بنف�س القدر من امل�صداقية
دائما �أن
بالن�سبة لهم ،ويعتقدون
ً
النتيجة الأولى يف حمرك البحث هي
الأكرث موثوقية.
ورغم انح�سار تطبيقاته يف النظام
النقدي ،ال يزال قانون «جري�شام»
ح ًيا يف اقت�صاد املعلومات ،فكما
�أ�شار «روبرت ماندل» الفائز بجائز
نوبل بالعلوم االقت�صادية لعام
« ،1999القوة املحفزة التي يقوم
عليها قانون جري�شام هي االقت�صاد:
نحن ما زلنا نحاول ت�سوية ديوننا
ومعامالتنا ب�أرخ�ص و�سيلة دفع».

الغارد :اإلنفاق في الدول العربية يفوق مستوى االقتصادات الصاعدة
�أكدت مديرة �صندوق النقد الدويل «كر�ستني الغارد» �أن م�ستوى
الإنفاق يف بع�ض الدول العربية يفوق بكثري املتو�سط امل�سجل
يف اقت�صاديات الدول ال�صاعدة.
وذكرت الغارد ،يف للمنتدى املايل العربي الثالث � ،أن م�ستوى
الإنفاق يف الدول العربية يبلغ �أعلى بكثري من املتو�سط ال�سائد
يف االقت�صادات ال�صاعدة ،ويقرتب من  55%من �إجمايل الناجت
املحلي يف بع�ض بلدان املنطقة ،وفق ًا لوكالة �أنباء ال�رشق
الأو�سط.
و�أكدت الغارد �أنه يف حال مل تكن �سيا�سة املالية العامة على
م�سار م�ستدام ،ف�سي�صبح ت�صاعد املديونية عبئا على كاهل
ال�شباب ،ولن يتاح حيز كاف لتمويل الإنفاق ال�لازم للنمو
االحتوائي.

و�أ�شارت «الج��ارد»� ،إلى �أن �سيا�سة الإنفاق على وجه التحديد
ت�ساهم بدور حيوي يف دعم وتعزيز النمو امل�ستدام واالحتوائي
الذي تن�شده املنطقة العربية.
و�أو�ضحت� ،أن اال�ستثمارات العامة من �أولويات النمو امل�ستدام
واالحتوائي ،منوهة �إلى �أن هناك جماالت �أخرى ت�شكل �أولوية
�أي�ضا ،كال�صحة والتعليم واحلماية االجتماعية يكون فيها
الإنفاق منخف�ضا ،يف الوقت الذي ترتفع فاتورة الإنفاق يف
جماالت �أخرى كدعم الطاقة و�أجور القطاع العام.
وكانت «الغارد ،قد �أكدت �أن �سيا�سة دعم الطاقة بالدول العربية
يف ظل التكلفة املرتفعة ،والتي ت�صل ملتو�سط  4.5%من
�إجمايل الناجت املحلي يف البلدان امل�صدرة للنفط ،و نحو 3%
من �إجمايل الناجت املحلي يف البلدان امل�ستوردة للنفط ،رغم

انخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية ،ال يوجد مربر لها.
وقالت� ،إنها تتفهم ك��ون الوظائف احلكومية «�صمام �أمان
اجتماعي» كبري ،لكن حني يكون القطاع العام هو اجلهة التي
ت�ؤمن وظيفة من كل خم�س وظائف ،فبذلك يكون القطاع العام
يتحمل تكاليف هائلة ت�ؤثر على ا�ستدامة املالية العامة،
والقدرة على �إقامة قطاع خا�ص ديناميكي ،وحتقيق احلوكمة
الر�شيدة.
و�أ�شارت �إلى �أن التحديات ال تقت�رص على ال�رشق الأو�سط ،فقد
كان �إ�صالح فاتورة �أجور القطاع العام «الكبرية �أو املتنامية»
ب�رسعة ��ضرورة واجهت كثري من بلدان ال��ع��امل ،حيث كان
الت�صميم الدقيق للإ�صالحات �أتاح لبلدان مثل «�أيرلندا» تخفي�ض
هذه الفاتورة بن�سبة  4%من �إجمايل الناجت املحلي.

