10

الثالثاء  29تشرين الثاني  2016العدد 3045

رأي

الليرة السورية ...هل من أمل؟
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مديرا التحرير:
إيلي شلهوب،
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

يزن زريق *
فــي آذار  2012ارت ـفــع سـعــر ال ــدوالر مقابل
الليرة السورية متجاوزًا الـ 95ليرة سورية
وهــي ضعف مــا كانت عليه فــي أوائ ــل عام
 2010حني كان الــدوالر يساوي  47.5ليرة،
أي أن الـ ـ ــدوالر ارت ـف ــع ف ــي ذل ــك ال ـح ــن في
قفزة استثنائية في تاريخ العمالت بنسبة
.!%100
لـقــد تبخر فــي ذل ــك ال ـيــوم نـصــف مــدخــرات
الـســوريــن .لــم يـ ِـع الكثير مــن الـنــاس (بمن
فـيـهــم أع ـضــاء ال ـفــريــق االق ـت ـص ــادي الـقــائــم
على إدارة اقتصاد البالد) أهمية ونتائج
الحدث الذي قصم ظهر العملة .وتمامًا كما
يحصل حني يقع الزلزال ،الهزة األولى هي
األق ــوى وهــي ذات األث ــر الـتــدمـيــري األســوأ
أمــا مــا يــأتــي بعدها فيكون بمثابة هــزات
ارتدادية ال تكون مطلقًا بالقوة والخطورة
نفسها.
فبينما ّأدت الـخـمـســن ل ـيــرة األول ــى التي
ارتفع فيها الــدوالر أمام الليرة لخسارتها
 %50مــن قيمتها األصـلـيــة ف ــإن الخمسني
ال ـث ــان ـي ــة أخ ـس ــرت ـه ــا ف ـق ــط  %16,6بـيـنـمــا
الـخـمـســون الـثــالـثــة أخـســرتـهــا  ،%8,4وأمــا
ال ــرابـ ـع ــة ف ـس ـت ـخ ـســرهــا  %5م ــن قـيـم ـتـهــا.
وطـ ـبـ ـع ــا قـ ـ ــام الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي ب ـم ــواج ـه ــة
املوضوع متبعًا سياسة business as usual
أي كأن أمـرًا لم يكن .ثم بعد فترة قصيرة،
وبعد أن ثبت أن التصريحات وامل ــداورات
واملراوغات ونشر الشائعات لم تنفع ،ولم
يعد بــاإلمـكــان متابعة سياسة طمر رأس
النعامة ،عمد الفريق االقـتـصــادي الحاكم
إلى سياسة جديدة ،وهي التسهيل الكمي
أو  quantative easingأي طباعة العمالت
وضــخ السيولة وإغــراق األســواق بــاألوراق
النقدية الفاقدة القيمة لينشأ لدينا حالة
م ـشــاب ـهــة ل ـح ــال ــة ال ـخ ـط ــوط املـ ـت ــوازي ــة فــي
ال ـه ـن ــدس ــة  -ال ي ـل ـت ـق ـيــان -أح ــده ـم ــا يـعـ ّـبــر
عــن «الـسـعــر الــرسـمــي» واآلخ ــر عــن السعر
الحقيقي في «السوق السوداء».
إلدراك م ـ ــدى س ـ ــوء األوض ـ ـ ـ ــاع نـ ـع ــود إل ــى
تـقــريــر لـلـبـنــك ال ــدول ــي حـمــل ع ـن ــوان «مينا
ايـ ـك ــون ــومـ ـي ــك م ــونـ ـيـ ـت ــور» ي ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه إن
احـتـيــاطــي امل ـصــرف ال ـس ــوري مــن الـعـمــات
األج ـن ـب ـيــة ق ــد ب ـلــغ الـ ـي ــوم ح ـ ــدود االن ـه ـيــار
متراجعًا من  20مليار دوالر عشية األزمــة
إلــى نحو  700مليون دوالر (مــع احتياطي
مــن الــذهــب يبلغ حــوالــى  25طــن تــم تسييل
أغلبه عن طريق عمليات التدخل اإليجابي
وط ــرح كـمـيــات دوالري ـ ــة فــي أوقـ ــات معينة
للبنك املــركــزي عبر شــركــات الـصــرافــة) .مع
بـلــوغ سـعــر ال ـصــرف أرقــامــا قياسية حيث
يتجاوز  462ليرة بحسب بيانات بورصة

دمشق أما في السوق السوداء فيتراوح بني
 525و 550ليرة للدوالر الواحد« ،هذا معناه
بــوضــوح أن االحتياطي قــد جــف» كما قال
الخبير االقتصادي جهاد اليازجي لوكالة
«ف ــران ــس بـ ـ ــرس» .ك ــل ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
ال ـع ـجــز ف ــي امل ـيــزان ـيــة لـيـبـلــغ ح ــوال ــى %20
مــن إجـمــالــي الـنــاتــج املـحـلــي ال ــذي يتراجع
ب ـم ـعــدالت س ـنــويــة بـلـغــت ف ــي  2015نسبة
 .%19بعد أن قمنا بقراءة في األرقــام ال بد
من إجراء محاولة في قراءة األسباب.
ت ـع ـت ـم ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات عـ ـ ـ ــادة واحـ ـ ـ ـ ــدة مــن
الـطــريـقـتــن لـضـبــط أس ـعــار عـمــاتـهــا ،إمــا
ع ــن طــريــق ت ـحــديــد أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة فـيـتـ ّـم
تـحــديــد الـسـعــر الـتــوازنــي لـلـيــرة بـمــا يزيد
عــن معدل التضخم بنسبة  2إلــى  %3من
ب ــن أمـ ــور أخ ـ ــرى .وف ــي ال ـح ــال ــة ال ـســوريــة
نـجــد أن سـعــر الـفــائــدة مـثـ ّـبــت نسبيًا عند
ّ
حدود  ،%10في حني أن معدالت التضخم

ّ
تبخر في يوم
واحد عام  2012نصف
مدخرات السوريين

خــال الـسـنــوات الخمس السابقة تتحرك
ض ـم ــن م ـت ــوس ــط ي ـت ـج ــاوز  ،%100فــأبـقــى
املركزي على أسعار الفائدة ثابتة نسبيًا
ّ
ب ـي ـن ـمــا حــل ـقــت األسـ ـع ــار وت ـح ـقــق ال ــرك ــود
العميق في االقتصاد.

أم ـ ــا ال ـط ــري ـق ــة ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ض ـب ــط أس ـع ــار
العمالت فهي التحكم باحتياطيات البنوك
أي تحديد االحـتـيــاطــي األدن ــى ال ــذي يجب
ع ـلــى ال ـب ـن ــوك ام ـت ــاك ــه ل ـت ـقــوم ب ــاإلق ــراض،
وه ــو مــا يسمى بــ«االحـتـيــاطــي اإلل ــزام ــي»،
وقـ ــد ق ــام ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة بـتـحــديــد
احتياطي إلزامي بالغ االنخفاض (حوالى
 )%5وهي نسبة قليلة أعطت املجال للبنوك
في التوسع باإلقراض الرخيص (املنخفض
ال ـفــائــدة عـلــى الـبـنــك وامل ـق ـت ــرض) مـمــا أدى
إل ــى ارت ـفــاع جـنــونــي فــي م ـعــدالت التضخم
وان ـخ ـف ــاض قـيـمــة ال ـع ـم ـلــة ف ــي ظ ــل طــوفــان
ازدياد املعروض النقدي الحاصل.
خ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ت ـ ـص ـ ـبـ ــح تـ ــدخـ ــات
«امل ـ ــرك ـ ــزي» ال ـس ـخ ـي ــة ذات آثـ ـ ــار مـ ـح ــدودة
ووقتية تلبي حــاجــات الـســوق ألي ــام قليلة
ثــم ســرعــان مــا تعود األسـعــار إلــى االرتـفــاع
ألن أسباب وجــذور تدهور العملة املحلية

السياسات المالية وظروف الحرب وتجار األزمات ساهموا في تغذية االنهيار الداخلي لالقتصاد (أ ف ب)

ترامب ،ترومان وتقسيم فلسطين
حسين قاسم *
فــاز دونــالــد تــرامــب .تفاجأ كثيرون واحتج
أم ـي ــرك ـ ّـي ــون ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة وق ــرع
الــزع ـمــاء األوروبـ ـي ــون ج ــرس اإلنـ ـ ــذار .يــريــد
البعض أن تقوم الدنيا وال تقعد ،علمًا بأن
بانقالب أو بانتخابات مزورة.
يأت
ترامب لم ِ
ٍ
هو ابن شرعي للنظام العاملي ،وهو نتيجة
ألزم ــة قائمة ولـيــس سببًا ألزم ــة قــادمــة .قد
يكون االحتجاج ضروريًا من بــاب تحذيره
من َ
مغبة اتخاذ قــرارات متطرفة ،لكن ليس
اعـتــراضــا عـلــى نتيجة انـتـخــابــات فــي دولــة
تعتبر نفسها وصـيــة عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة
في العالم .في نهاية األمــر ،األفضل أن يتم
التعاطي معه على أس ــاس مـ ّـا سيتخذ من
م ــواق ــف كــرئـيــس ول ـيــس ك ـمــرشــح .الــدعــايــة
االنـتـخــابـيــة ش ــيء والــرئــاســة الفعلية شــيء
آخـ ــر .ه ــذا ع ــدا ع ــن أن م ـع ـت ـقــدات وق ـنــاعــات
ال ــرئ ـي ــس ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أهـمـيـتـهــا ،تبقى
أضـعــف مــن ضــروريــات الحكم واسـتـمــراره.
فـسـيــاســة الــرئـيــس األم ـيــركــي هــي ُم ِّ
حصلة
تفاعل مــراكــز الـقــوى فــي الــواليــات املتحدة.
هــذا مــا حصل مــع الرئيس هــاري تــرومــان*
بالنسبة إلى قرار تقسيم فلسطني.
َّ
«يدعي اليهود أن الله سبحانه وتعالى قد
ّ
اخ ـتــارهــم مل ـيــزة خــاصــة ب ـهــم .أن ــا مـتــأكــد أن
ُحـكـ َـمـ ُـه أفـضــل مــن ذل ــك .فــي الحقيقة إن ــي ال

أعتقد أن الله قد اختار أي مجموعة لتكون
ّ
مفضلة لديه» .هذا الرأي لترومان وهو «كان
يــريــد أفـضــل ال ـظــروف لليهود فــي كــل مكان
لكنه يعترض على قيام دولــة دينية سـ ً
ـواء
كانت كاثوليكية أو يـهــوديــة .وكــان يرفض
أي صـيـغــة تـلـحــق ال ـضــرر بــالـسـكــان الـعــرب
أو يمكن أن تؤدي إلى حرب وإراقة الدماء».
(هــذه املقتطفات والالحقة منها اقتبستها
مـ ــن كـ ـت ــاب جـ ـ ــون جـ ــوديـ ــس بــاإلن ـج ـل ـيــزيــة
«ال ـت ـكــويــن :ت ــروم ــان ،ال ـي ـهــود األم ـيــرك ـيــون،
وأسس الصراع العربي اإلسرائيلي»).
لـ ــذلـ ــك ،ك ـ ــان تـ ــرومـ ــان ي ـم ـت ـعــض ك ـث ـي ـرًا مــن
ّ
الضغوطات الصهيونية ويحاول التملص
منها ُ
فيحيل األم ــر ل ــوزارة الـخــارجـيــة ،وقد
ّ
كان طاقمها غير مؤيد لقيام دولــة يهودية
وال حتى لهجرة يهودية كثيفة إلى فلسطني.
تـعـبـيـرًا ع ــن ان ــزع ــاج ــه هـ ــذا ،ق ــال ف ــي إح ــدى
ّ
املرات« :لم يستطع املسيح ،عندما كان على
األرض ،أن يرضيهم ،فكيف يمكن ألحــد أن
ّ
يتوقع أن يكون لي أي حظ في ذلــك؟» .لكنه
وألسباب ،معظمها انتخابية ،وفي لحظات
حاسمة كان يرضخ لهذه الضغوطات ويلبي
الطلبات الصهيونية حتى من دون الرجوع
إلى وزارة الخارجية والتشاور معها .حصل
هذا عندما أصدر تصريحًا ،في سنة ،1946
ب ـم ـنــاس ـبــة يـ ــوم «كـ ـيـ ـب ــور» الـ ـيـ ـه ــودي (ع ـيــد
الغفران) ّ
يعبر فيه عن «اهتمامه العميق ...أن

ُ َّ
تتخذ خطوات بأسرع وقــت ممكن للسماح
ب ـه ـجــرة  100أل ــف ي ـه ــودي ال ــى فـلـسـطــن»،
داع ـي ــا بــذلــك بــريـطــانـيــا لــرفــع ال ـق ـيــود الـتــي
وضعتها على هجرة اليهود إلــى فلسطني
بموجب الكتاب األبيض .تبريرًا لخضوعه
َّ
«علي أن أعطي أجوبة ملئات اآلالف من
قال:
ّ
الذين يتطلعون لنجاح الصهيونية وليس
لدي مئات اآلالف من الناخبني العرب».
لعدم قدرته على اإلمساك بالقرار األميركي
ب ـشــأن ال ــوض ــع ف ــي فـلـسـطــن ،ك ــان تــرومــان
«ي ـشـعــر بــال ـقــرف ع ـنــد ال ـت ـعــاطــي م ــع ك ــل ما
ّ
يتعلق بفلسطني» .وك ــان دائ ـمــا يتمنى أن
األمم
تقوم ،بالنيابة عنه ،جهات أخرى مثل ّ
املتحدة باتخاذ القرار الصائب الذي يتمناه

تعكس قرارات الرئيس
معادلة مراكز القوى
األميركية وليس
القناعات الشخصية

ّ
لكن من دون أن يتدخل تحاشيًا للضغوطات
الصهيونية .حصل ذلــك عند تأليف لجنة
ُاألمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـخ ــاص ــة ب ـف ـل ـس ـطــن ال ـتــي
أن ـشــأت فــي  15أي ــار  1947لــرفــع اق ـتــراح حل
للوضع في فلسطني.
لـكــن الـلـجـنــة لــم تـكــن ب ــدوره ــا خ ــارج نطاق
التأثير والـضـغــط الصهيوني ،لــذلــك كانت
تــوصـيـتـهــا بـتـقـســم فـلـسـطــن إل ــى دول ـت ــن،
ي ـه ــودي ــة وع ــرب ـي ــة م ــع وض ــع ال ـق ــدس تحت
وصــايــة األم ــم املـتـحــدة .واقـتــرحــت  %55من
فلسطني للدولة اليهودية ،ويسكن في هذا
القسم  498000يهوديًا و 497000عربيًا .أما
الدولة العربية فحصتها  %40يسكن فيها
 725000عربي و 10000يهودي.
لـسـنــا ب ـحــاجــة إل ــى خ ـب ــراء ل ـن ـعــرف أن هــذا
الـ ـق ــرار م ــا ه ــو إال ت ـشــريــع دولـ ــي لتأسيس
الدولة اليهودية وهو أبعد ما يكون عن أداة
إلرســاء ســام في فلسطني .وهنا ال أتحدث
ع ــن ح ـق ــوق ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي امل ـغـ َّـي ـبــة
ِّكليًا ،وإنما عن مسعى السالم الــذي ّ
يدعيه
«املـجـتـمــع ال ــدول ــي» .يـكـفــي أن ن ـس ــأل :كيف
يمكن إقامة دولــة يهودية ونصف سكانها
عــرب؟ الـجــواب الحتمي :تهجير الـعــرب ،أي
تطهير عرقي وحرب طويلة.
ه ــذا م ــا ك ــان قـســم ال ـخــارج ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة يعيه ،لذلك تم تأليف لجنة مختصة
لــرفــع مقترح لتعديل التقسيم فــي محاولة

