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األمـــوال لــفـــتح حـــســـاب بـــهــا ,
اضافة الى اسـتغراق وقت طويل
ـعـامالت الـبـنـكـيـة ,وان إلتـمــام ا
فــتح احلــسـاب في خــدمــة الـدفع
االلــكـــتــرونـي مــتـــاح لــلـــجـــمــيع

ومجانا .
وبـــهــذا الـــصــدد يـــقــول خـــبــراء
مصـرفيون ان هذا الـنوع اجلديد
ـصـارف الــرقـمـيــة سـتـكـون من ا
تكـالـيف تشـغيـله مـنخـفضـة جدا
ويـقـدر ان تـكـون ارخص بـحـدود
صارف ـئة  من تكـاليـف ا 30 با

التقليدية .
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ــزايـا ـكـن تـشــخــيص بــعض ا
لــلـــبــنــوك الــرقــمـــيــة  والــتي من

اهمها :-
1) سرعة انشاء حساب شخصي
فـي أي بـنك الــكـتــروني وتـفــعـيل

احلساب بطريقة بسيطة.
2) احلـمايـة الـقـوية الـتي تـتـمتع
بــهـا الــبــنــوك االلــكــتــرونـيــة في

احلفاظ على اموال العمالء.
3) ســهــولــة ارســال واســتــقــبـال
األمــــوال حـــــيث تـــــتم فـي ثــــوان

معدودة .
4) تــسـمح الـبـنـوك االلـكـتـرونـيـة
للعـميل بتحـويل امواله من عملة

الى عملة اخرى .
5) خـصم رسـوم بـسـيـطـة مـقـابل
كل عـمـلـيـة ايـداع او سـحب تـبدأ

ئة . ئة الى 1 با من  0,5 با
اخملــاطــر الـــتي تــواجه الــبــنــوك

االلكترونية :
ـصـرفـي يـرى بـعض اخلـبـراء ا
وجــــــود بــــــعض اخملــــــاطــــــر في
ـــصــارف ألعــمـــالــهــا ــارســة ا
االلـكترونـية والتي يـترتب علـيها
وتتمثل ـالية  , بعض اخلـسائر ا

هذه اخملاطر في :-
1. اخملـاطــر الــتـقــنـيــة : وحتـدث
هــــذه اخملــــاطـــــر من احــــتــــمــــال
اخلـسـارة او من اخـطـاء الـعمالء
او من بــرنـامـج الـكــتــروني غــيـر

مالئم .
2. مخاطر االحتيال : وتتمثل في
تــــقـــلــــيـــد الــــبـــرامـج او تـــزويـــر
مــعــلــومــات مــطــابــقــة لـلــبــرامج

االلكترونية.
3. مـخـاطـر ناجتـة عن سـوء عمل

النظام االلكتروني.
4. مــخـاطــر قــانـونــيــة : وحتـدث
عـنـدمـا ال يـحتـرم الـبـنك الـقـواعد
االلــكـــتــرونـــيــة والـــتــشـــريــعــات

نصوص عليها. ا
5. مخاطر فـجائية: قد تؤدي الى
مشاكل في السيولة وفي سياسة

صرفية. القروض ا
6. مـخاطـر تكـنولـوجيـة: وترتبط
بــالـــتــغــيــرات الــتـــكــنــولــوجــيــة

السريعة .
ولـــــكن اذا  مـــــعـــــاجلـــــة هــــذه
اخملـاطـر ووضع حد لـهـا ستـبقى

الـكومـبـيوتـر الـشخـصي لـلعـميل
بـحـزمة الـبـرمجـيـات الـشخـصـية
قصود فا لقاء رسوم او مجانا  ,
اذاً بـالـصــيـرفـة االلـكــتـرونـيـة او
الـرقـمـيـة  هــو اجـراء الـعـمـلـيـات
صرفية بشكل الكتروني والذي ا
يـعـد االنـتــرنت من اهم اشـكـاله ,
وبــذلـك فـهـي بــنــوك افــتــراضــيـة
تنـشئ لها مـواقع الكتـرونية على
االنــتـرنت لـتـقــد نـفس خـدمـات
مــــوقع الـــبــــنك من ســــحب ودفع
وحتــويل دون انــتــقــال الــعــمــيل
الــيــهـــا . لــقـــد ظــهــرت الـــبــنــوك
االلـــكـــتـــرونـــيــة  فـي اوربـــا عــام
 1995وحــقــقت جنــاحــا كــبــيــرا
واصـــبـــحت اكـــثـــر الـــتــعـــامالت
واالسـتثـمـارات االلـكتـرونـيـة تتم
عبر هذه البنوك  ,كما انها تمكن
مـن االســتـثــمــار عــبــر االنــتــرنت
ودفع األمـوال وتـمــكن من سـحب
األربــاح من الــشـــركــات وارســال
واسـتــقـبــال األمـوال بــسـهــولـة ,
فــالــبــنــوك االلــكــتــرونــيـة تــمــكن
الــزبـائن مـن ارسـال واســتــقــبـال
األمــوال عن طــريق االنــتــرنت او
بــواســطـة تــطـبــيــقـات الــهـواتف
ــخــتـلـف الـعــمالت , الــذكــيــة و
فالـثـورة الـتي حـقـقـتـهـا تـقـنـيات
نا البنـوك االلكترونيـة جعلت عا
الية عامالت ا اكثر سهولة في ا
عبر االنـترنت بخالف التـعقيدات
في الــبـنــوك الــتــقـلــيــديــة والـتي
تـــشــــتـــرط وجـــود حــــد ادنى من

ـصــرفـيـة في شـهــدت الـسـاحــة ا
الـــعــالم خـالل الــفــتـــرة األخــيــرة
تـوسـعا هـائال في الـتـكنـولـوجـيا
البنكيـة والتي من ابرز مظاهرها
انتـشار البـنوك اإللكتـرونية التي
تـخـتـلف عن الــبـنـوك الـتـقـلـيـديـة
زاياها العديدة . وبسبب توسع
عـمـلـيـات الــتـجـارة اإللـكـتـرونـيـة
اصـبح االحـتيـاج كـبـيرا لـنـوعـية
جديدة من الـبنوك غير الـتقليدية
ـكـان مـع او والـتي ال تـتـقـيـد 
ـــقـــصــود وقـت مـــحـــدد . فـــمـــا ا
بالبنوك االلكترونية او الرقمية ?
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كن ان نعد البـنوك االلكترونية
ـعــنـاهـا الــواسع بـأنــهـا مـوقع
مــــــــــــــــالـي وجتـــــــــــــــاري واداري
واســــتـــشـــاري شــــامل له وجـــود
مسـتقل ويتم التـعاقد معه لـلقيام
عامالت او بخدمات او تـسوية ا
اتـــمــام الــصــفــقــات عــلى مــواقع
الـــكــتــرونــيــة ,وتـــعــني الــبــنــوك
االلكـترونـية قـيام الـعمـيل بإدارة
حـــســــابـــاته او اجنــــاز اعـــمـــاله
ــتــصــلـة بــالــبــنك عـبــر شــبــكـة ا
نزل او االنترنت سـواء كان في ا
ــــكــــتـب وفي أي مــــكــــان ووقت ا
يـرغبه  ,ويعـبـر عـنهـا بـ(اخلـدمة
كن الـية عن بـعد) ,وبـالتـالي  ا
للزبون ان يتصل بالبنك مباشرة
بـاالشـتـراك الـعـام عـبـر االنـتـرنت
واجرائه خملتـلف التعامالت على
اســـاس ان يـــزود الــبـــنك جـــهــاز

البنوك الرقمية ثورة تكنولوجية
جــديــدة تــمــثل اجتــاهــا حــديــثـا
ا ومختلفا عن البنوك التقليدية 
حتـــــقــــقـه من مـــــزايــــا عـــــديــــدة.
ــتــسـارع وكــنــتــيــجــة لــلــنــمــو ا
لـتـكـنـولـوجـيـا االعالم واالتـصـال
جاءت الـبـنوك االلـكـترونـيـة التي
سـاهـمت وبشـكل فـعال في تـقد
خــدمــات مــتــنــوعــة وبــتــكــالــيف
مــنــخــفــضــة مــخـتــصــرة الــوقت
كان  ,اضـافة الى انهـا تتـميز وا
بـإمــكـانـيــة الـوصــول الى قـاعـدة
اوسـع من الــــعـــمـالء مع تــــقـــد

خدمات مصرفية كاملة وجديدة .
اما في العراق فما زال بعيدا عن
صـارف الرقـمية هـذا النـوع من ا
احلـديـثـة فـهـو لم يـحـدث الـنـظام
ـــصـــرفي بـــشـــقــيـه احلــكـــومي ا
واخلـــاص عــلـى اسس تـــقـــنـــيــة
عـلـومات واالتـصاالت لـيـساهم ا
بــــشــــكل فــــاعل فـي الــــنــــهـــوض
بـاالقتـصاد الـوطني ويـلعب دورا
في تــــــمــــــويل الــــــنــــــشــــــاطـــــات
االستـثـماريـة االنـتاجـيـة وتوفـير
ـــصـــرفـــيـــة افـــضـل اخلـــدمـــات ا
ــكــافــحــة واحــدثــهــا والــقــيــام 
عمـليـات غسـيل األمـوال وانتـقال
ـشـروعـة وتـفعـيل األمـوال غـيـر ا
االجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحق
اخملـالف والـفاسـدين . وما تزال
الـثــقــة مـفــقـودة بــ مــصـارفــنـا
الــتـقـلـيــديـة بـشـقـيــهـا احلـكـومي
واخلــاص وبـ الــنــاس بــســبب
الفساد والروت واسباب عديدة
اخـرى ,لــذلك جنـد ان كــثــيـرا من
الـــنــاس يـــفــضـــلــون االحـــتــفــاظ
بــأمـوالــهم في مــنـازلــهم بـدال من
الـبـنوك. فـالـعـراق اليـوم بـحـاجة
ــصــرفي الـى تــطــويـــر نــظــامـه ا
لـيـســاهم في تـمـويل الـنـشـاطـات
االســتــثـمــاريـة الــتي حتــتـاجــهـا
الــــــــبـالد واالســــــــتــــــــفـــــــــادة من
الـتـكـنـولـوجـيـا الـبـنـكـيـة لـتـقـد
صرفيـة التكنولوجية اخلدمات ا
ط األداء الـــكــامــلــة مـــتــجــاوزا 
االعـتيـادي للمـصارف الـتقلـيدية,
والـعمل عـلى تـهـيئـة مـستـلـزمات
الـبـنـوك الـرقـمـيـة واولـهـا تـوفـير
شــبـكــة قــويـة لـألنـتــرنت تــغـطي
جـمـيع منـاطق الـعراق في الـقرى
ــدن  وبـــأســعـــار مــنـــاســبــة . وا
فـالـتقـدم الـتـكـنـولوجـي سوف لن
يـتـوقف عـنـد هـذا احلـد فكـل يوم
يـــفــاجــئــنــا بـــكل مــا هــو جــديــد
لـــيــواكب عــصــر الــســرعــة الــذي
نـعـيشـه وتزيـد مـتـطلـبـاته بـشكل
مـتـسارع من اجل احلـصـول على
خـدمـات وتــسـهـيالت في احلـيـاة
الـعمـلية والـشخـصية . وسـتبقى
البنوك الرقمية ثورة تكنولوجية
ـصـارف جــديـدة تـزلـزل قــواعـد ا
الـتــقـلــيـديـة  ,وال بـد لــلـعـراق ان

يلتحق بركب هذه الثورة .
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بغداد

للـتـغيـيـر وقـناعـة األكـثريـة بـها
ولـكن لألسف دون بـلـورة جـهـة
مـعـيـنه وطـنـية جـامـعـة أو آلـية

محددة لذلك .
 2- حـــقـــيـــقـــة أن الــــعـــمـــلـــيـــة
الـســيـاســيـة الــعـرجــاء الـنــشـاز
وصــلـت لــنـــهـــايـــتــهـــا. من دون
وجـــود رغـــبـــة حــــقـــيـــقـــيـــة من
ـسـتـفـيدين الـقـائـم عـلـيـهـا وا
مــنـهــا إلجـراء أي تــعــديل عـلى
أقل تـقـدير وال نـقل تـغـيـيرا. بل
ــاهـو الـعــكس هــنــاك تــمــسك 

خطأ يرافقه إستزثار سلبي . 
 3- حـقـيــقـة أن األنـظــار  تـتـجه
مـعـظـمـهـا  ألمـريـكـا رغم تـبـاين
القناعات بها وتبدل مراكزها. 

ــوقف.  4- حـــقــيــقــة عــبــثــيــة ا
فـالــذي تـعـلـق  بـذيـلــهـا بـاألمس
وجـاء خـلـف دبـابـات اإلحـتالل 
ثم قـــــعـــــد عـــــلى تـــــلـــــة خــــراب
"بــفـضل" أمــريـكـا دولـة الـعـراق
اإلحــــتالل  يــــحـــذر الــــيـــوم من
إحتالل أمريكي للعراق ويحمل
ـقــاومــة لــهـا  ويــتــوعـد لــواء ا

تــســريـــبــات تــرافــقـــهــا رســائل
مـحـكـمـة جاءت بـاسـالـيـب تـبدو
عفوية كتجوال جنود أمريكي
في زي عسكري غير قتالي وهم
حـــاســـرو الـــراس . وهـــنـــا ســـر
الـدراية العـميقة لـقواعد الـلعبة
وهـنــا تـأثــيـر مــتـعــدد الـوجـوه

وخملتلف اإلجتاهات. 
ومـا يـجـعلـنـا جـميـعـا - أيـا كان
موقـعنـا - نقف كـثيـراً أمام هذه
الــتــسـريــبــات هــو انــهــا جـاءت
بظرف معسر يعيشه احلاكم في

العراق واحملكوم معا .
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وإذا كــان طـبـيــعـة الـتــسـريـبـات
وتوقيتاتها تزيد األمور تعقيدا
عـلـيـنـا وحـذراً وتـرقـبـاً فـهـنـاك
أمر اخـر يـصعب عـلـينـا احلال
ويـشـوه عـليـنـا االسـتـدالل وهو
أن هذه تـسريـبات ومـا يتـبعـها
من مــواقف تـصـارعــهم حـقـائق
وتــنــاقــضـــات في الــوقت ذاته 

ومنها :-
 1- حــقــيــقــة الــرغــبــة الــعــامــة

تـســريــبــات  تــعج بــهــا وسـائل
. يـصعب الـتواصل اإلجـتـمـاعي
الـتحـقق من صـحتـها لـسـرعتـها
التي تـسابق الـبرق . تـسريـبات
لم يـسبق ان شـاهـدنا بـحـجمـها

وال بضبابيتها .
تـسـريـبات مـتالحـقـة  تـتـلـقـفـها
مـواقف وتـالحـقـهـا. مـواقف لـنـا
ن حولنا وجـمعنا في حيص و
بــيص بـ مــهـلل لــهـا ومــطـبل
وكــأن الـــفـــرج اإللــهي إقـــتــرب 
وبــ مــتــوجس بل خــائف حـد
الـــرعـب  وكـــأن حـــســــابه دنـــا

ومئآله جلهنم حطب.
تسريبـات عن الوضع السياسي
فـي الــعـراق ومــســتــقــبــله. وعن
إنتشار واسع لـلقوات األمريكية
فـي الـــعــراق . تـــســـريـــبـــات عن
إجـــراءات مــتــنــوعــة قــد تــغــيــر
ـا تــنـهي اشــيـاء كــثـيــرة. بل ر
الــعــمــلـــيــة الــســيـــاســيــة الــتي
أوجــــدتـــــهــــا. من يـــــدري فــــقــــد
تـــســـتـــبـــدلـــهـــا - كـــمـــا تـــقـــول
الـتسـريـبات - بـحـكومـة مـؤقته.

أوصـلت العـراق إلى ماهـو عليه
اآلن من ترد شـبه شامل. ولكـننا
ـــرر ذلك مـــدعـــومـــا  بـــإشــارة
لــــضـــرورة فــــرض رأي عـــراقي
ـة مـتـحـجـجـ أن ال نـكـرر جـر
الــذيـن الــتـــقـــوا في نـــيـــويــورك
ولــــــنــــــدن  وصـالح الــــــديـن في
تــســعـيــنــات الـقــرن الــعــشـرين
وجــاءوا خـــلف دبــابــات الــغــزو
رر ذلك االنكلوصـهيوايراني . 
ونـشيـر لضرورة الـبعـد العراقي
الــــــــــوطــــــــــنـي فـي اي حتـــــــــرك
أو غـيــره. لـكن من دون أمـريــكي
ه من تـقــد مــا يــنــبـغـي تـقــد
هــيـئــةعـراقــيـة أو كـيــان وطـني
رر ذلك ونشير حقيقي جـامع. 
لــــضـــرورة الــــبــــعــــد الـــعــــراقي
الـــوطــنـي وحلــكـــومــة إنـــقــاذ 
ونـحن بــ خـائف و مـتـردد أو

تـــــــائه وجـــــــد فـي ذلك مـــــــدخال
ليمسك العصى من الوسط. 

4- حـقيقـة وجود حراك لـلشارع
الـعــراقي ولـكـن مـعــظم دوافـعه
هي نـقص اخلـدمـات أو تـوفـيـر
فرص العـمل وحتس الوضع 
بــيــنــمــا الــتــغــيـيــر الــشــامل أو
الــتـعـديـل احلـقـيــقي لـلــعـمــلـيـة
الـسياسـية ال يحـظى إال بهامش

بسيط. 
كـمـا ان عـمـلـيـة إمـتـطـاء احلراك
من قـوى سيـاسـية بـعـينـهـا  قد
جرت وستجـري بانانية سديدة
 تـتذبـذب بـ  جتيـير مـصـلحي
أنـــاني  او دس أنـــاس ســيـــئي

السلوك بقصد التشويه. 
والــذي ســـمح لــذلك مـــتــغــيــران
ـتــغـيــر األول يـتــعـلق إثــنــان ا
بالشعب العراقي ذاته إذ مازال

جـنـودهــا بـاإلبـادة تــنـاسى انه
لوال أمـريـكـا ما كـان له أن يـكون

حيث هو اآلن .
والــــذي قــــاومـــــهــــا ألي ســــبب
وأثــــخن اجلـــراح بـــجـــنـــودهـــا
وأرغــــــمــــــهــــــا عـــــلـى نــــــوع من
اإلنـســحـاب الـذي قـلل وجـودهـا
ــكــثف ال يــخــفي الــعــســكــري ا
ــكن أن يــسـمى ــا  تــرحــيــبه 
إعادة إنتشار القوات األمريكية
او حــــتى إحـــتـــمـــاالت الـــعـــودة
لـلعـراق  ومن ثم أحـكـام الـشأن

العراقي أمريكيا. 
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وهناك امثالنا من يرى إمكانية
الــتــغــيــيــر عــبـر دور أمــريــكي
ــوجب مــســؤولــيــتــهــا ســواء 
األخالقـيـة والـقـانـونـيـة كـونـهـا
دولـــــــة أحـــــــتـالل. وهـي الـــــــتي

يــسـتـمع لــتـوصـيــفـات اجلـهـات
تحكمة بالعملية السياسية أو ا
سـتفـيـدين منـها أو تـلك التي ا
تنظـمه طائفيـا. وهي توصيفات
تــطــلــقـــهــا عــلى من يــحــاول أن
ـوقف الـوطني ويـوجهه يلـملم ا
ا يـخدم التعـديل احلقيقي او
الــتـــغــيـــيـــر الالزم لــلـــعـــمــلـــيــة
الـسـيـاسـيـة الـعـرجـاء الـنـشـاز .
ومن ب هـذه التوصـيفات التي
تــطــلـق جــزافــا عـــلى من يــدعــو
لــــوحـــدة الــــعـــراق وحتــــريـــره
بــالـــتـــكــفـــيــريـــ الــســـلــفـــيــ
الـصدامـيـ البـعثـيـ السـلفـية

الداعشية والوهابية الخ.. 
ـتــغـيــر الــثـاني ; يــتــعـلق امــا ا
ــقــاومــة بــالــقــوى الـــوطــنــيــة ا
ـعـارضـة للـعـمـلـية لإلحـتالل وا
الــســيــاســيــة الــعــرجــاء. فــهـذه
الـقـوى تــعـاني عــدم  جتـاوز مـا
يـعـوق تـوحـدهـا. أو تـقـصـيـرها
بـتقد آلـية وطنـية جامـعة لها
ـا يــعـاني بل إلنـقــاذ الـعــراق 
جلأت ألسبـاب مختلـفه للصعود
عـلـى الـتل فــرادى أو اإلنـخـراط
بـالعـمـلـية الـسـيـاسيـة الـعـرجاء
بـاإلتـكـاء عـلى مـجـربـ فـاشـل

ا فاسدين . ور
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ـتالحقه مع هـذه الـتسـريـبـات ا
يشـهـد العـراق حراكـا سـياسـيا
دولـيا زيارات مـفاجـئة وأخرى
ـفـاجـئه في زيـارة غــريـبـة. أمـا ا
تـرامب ووزير خـارجيـته ووزير
خــارجـيــة فــرنـســا. و الــغـريــبـة
فــزيــارة وزيــر خــارجــيــة إيــران
الــتي دامت خـمـســة أيـام الـتـقى
بها بقادة فـصائل مسلحة. وهو
اول وزيـر خـارجيـة زائـر يـلـتقي

بــفــصـائـل مـســلــحــة. واجلــديـد
الــغـريب بـنــوعي الـزيـارات هي
أن الـزائرين يـصـرحـون وكـأنهم
عيتهم.   بعواصمهم ومع من 
واقف  أن هـذه التـسـريـبـات وا
قـــد يــأتي تــقــيــيــمــهــا لــيس من
دالالتـــهــــمــــا الــــذاتــــيــــة بل من
مــقــتــربــات نــاجته من الــعالقــة
الــســبــبــيــة بــيــنــهــا. فــتــســارع
ــعــارضـة . ــؤيــدة وا ــواقف ا ا
وقــــد حــــصــــد األمــــريــــكـــان او
أصـحاب التـسريبـات أولى ثمار
تــســريـبــاتــهم . إذ شــقت وحـدة
صــفــنـا  وهــذه غـايــة الـغــابـات
إلعـدائــنــا. كـمــا كـســبت أيــضـا
أرضـيـة "شـعــبـيـة" أو سـيـاسـيـة
تذكي لهم عشية الغزو األمريكي
في  2003يـوم اسـتـبـشـر فـاقدو
الـبـصـر والـبـصـيـرة بـاالحـتالل
سـبيال خلالص مـزعوم عـلى يد
مـؤسسة إنـسانيـة خيرة إسـمها
أمــــريــــكــــا.وهــــا هــــو يــــتــــكـــرر
الـسينـاريو عبـر التسـريبات او
ان الـــتــــســـريـــبــــات بـــدأت رسم
الـســيـنــاريـو ذاته. فـيــا تـرى مـا
ـقـصـود من هـذه الـتـسـريـبات ا
واقف ?!. ما غايتهما ?!. وهذه ا
أهو قـول احلـق ام إصطـيـاد في
مـيـاه عـكـرة??!!. أهـو زراعـة أمل
ــقــصـود أم خـيــبــة األمل?. هل ا
منها جس نبضنا على إختالفنا
??! أم الـقـصـد أحيـاء األمل لـهم
وتـهيـئـة البـيئـة لـسلـوك ما?!. أم
قـصـود التـخويـف والتـرهيب ا
لـغـرض تـبـديـل وجـهـة الـطـاعـة

عند غير بوصلة طاعته ?. 
ـنوحة لـتصـفية أم هي فـرصة 

خصوم?!. أم...?.
ي وباحث عراقي { اكاد
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ئة العام الى  GDPنحو 40 با
ويــــرجـع ذلك الـى انــــخـــــفــــاض
االيـرادات الــضــريــبــيــة بـســبب
االنـكــمـاش االقــتـصــادي وعـلى
اثـرهـا ارتـفع حـجم الـدين الـعام
الى اكــثـر من تــرلـيـون دوالر في
االعــــــــوام 2011-2010-2009
وهنـاك سبب اخر ألرتـفاع الدين
هـــو زيــــادة مـــعــــدالت الـــنــــمـــو
الـسـكـاني والــرعـايـة الـصـحـيـة
واجلـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــشيء
الــوحـــيـــد الـــذي يـــتـــفق عـــلـــيه
احلــــــزبـــــــان اجلـــــــمـــــــهــــــوري
ــوقــراطي هــو تــأيــيــدهم والــد
ـوازنة الـعسـكرية خملصـصات ا
التي تتجاوز النفقات العسكرية
لـــلــدول الــصـــنــاعــيـــة الــكــبــرى
مــجـتـمـعـة وتـبــلغ قـيـمـة خـدمـة
الــدين نــحـو  8 تـرلــيـون دوالر
وهـي حـــسب قــــوة االقـــتــــصـــاد
االمـريـكـي قـابـلـة لالدراة بـسـبب
اجـــراءات الــبـــنك االحـــتـــيــاطي
الـفـيـدرالـي من خالل تـدخـله في
ــالــيــة وابــقــاء عــلى االســواق ا
اسـعـار الـفـائدة مـنـخـفـضة ألنه
يـدرك ان ارتـفـاع تـكـالـيف الـدين
ســيـــؤدي الى تــقــلـــيل مــعــدالت
الــنــمــو االقـتــصــادي ويــقـوض
قــدرة االقـتـصـاد االمــريـكي عـلى
الـــســـداد. وتـــتــمـــتـع الـــواليــات
ــتــحــدة بــقــوة عــمــلــة الـدوالر ا
وشــيــوعـهــا ومـقــبــولـيــتــهـا في
الـعـالم وتـستـمـد هـذه الـقوة من
صالبــة االقـــتــصــاد االمـــريــكي
وحــــتى يــــظل الــــدوالر عـــمــــلـــة
احــتــيـاطـي قـابــلــة لــلــتــطـبــيق
ينبغي ان تـفوق معدالت الفائدة
مــعـــدالت الـــتــضـــخم. إن اعــادة
ـتـحدة هـيـكـلـة ديون الـواليـات ا
ـــســـتـــقـــبل بـــســـبب وارد فـي ا
ـوازنة استـمرار مـعدالت عـجز ا
واســتــمـــرار ظــهــور الــســنــدات
االمــريـــكــيــة في كل مــزاد وبــدأ
ـســتـثــمـرين الــشك لــدى كـبــار ا
بـــالــســـنــدات االمــريـــكــيـــة مــثل
اليابان والص في قدرة امريكا
عـلى االستـمرار في تـمويل عبء
تزايـد وعمومـاً استمر الـدين ا

مـــــرور عـــــام ارتــــفـــــعت الى 90
ــئـة ?وهــكــذا  حل مــشـكل بــا
نــقص الـســيـولــة الــتي واجـهت

تحدة. الواليات ا
مع تنـفـيـذ عمـلـيـة أعادة هـيـكـلة
الـدين الـعـام أقتـرح "هـامـلـتون"
على الكونغرس االمريكي أنشاء
بـنكاً وطـنياً وهو بـنك الواليات
تحدة والذي  العمل به عام ا
ـــــوجـــــبـه حـــــصـــــلت  1791و
احلكـومة الفـيدراليـة على حصة
دة ئة والذي  تسديده  20 با
عـــشــر ســنـــوات و عــرض عــلى
ئة من أسهم ستثمرين 80 با ا
ئة. صرف وبنسبة فائدة 6 با ا
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أجراءات "هاملتون" عززت الثقة
بالبـنك االمريكي وهذا ادى الى
حتــــــــويـل رؤوس االمــــــــوال من
تحدة. كان أوربا الى الواليات ا
ابــتـكــار هـامـلــتـون الــثـاني هـو
تــــوزيع اربــــاح اســــهم الــــبــــنك
ـــســتــثــمــرين االمــريـــكي عــلى ا
االجـــــانـب وســـــرعـــــة حتـــــويل
الـدوالر الى مـسـكـوكـات ذهـبـية
ومن ثم كانت االصول االمريكية
صــديـقـة لـلـمـســتـثـمـر االجـنـبي
وكــانـــوا يــعـــرفــون بـــأن هــنــاك
اسـواقـا نــشـطـة لــهـذه االصـول.
بــعـد عـام  1815اقـتــرن ارتـفـاع
مـــعـــدل الـــنــــمـــو االقـــتـــصـــادي
عدالت الـتعرفة الكـمركية على
الــعـديــد من الــسـلع واخلــدمـات
ـــوازنـــة لــــتـــولـــيـــد فــــوائض ا
واستخـدم هذا الفائض من اجل
تـــخــــفـــيـض الـــدين الــــعـــام الى
الصفر بحلول عام 1835. وبعد
ــيـة االولـى ارتـفع احلـرب الــعــا
ـتــحـدة من 2.1 دين الــواليـات ا
مــلــيــار دوالر الى 25. 5مــلــيــار

دوالر عــــام  1919بــــعــــدهــــا 
تـــخــــفــــيـض الـــديــــون مـن عـــام
1920- 1930بــــســـــبـب زيــــادة
ــوازنـة اذ بـلغ الـدين فـوائض ا
الـعـام نـحـو 16. 2مـلـيـار دوالر
وهــذا االنــخــفــاض كــان ســبــبه
ــالـيــة في أنــتــعــاش االســواق ا
ـتحـدة في عشـرينات الـواليات ا
ـاضي. في اعقاب االزمة القرن ا
ـــالـــيـــة عــام  2007تـــدهــورت ا
ـالــيــة في الــواليـات االوضــاع ا
ـــتــحــدة االمــريــكــيــة وبــلــغت ا
ذروتـــهـــا عــام  2008حـــيـــنـــهــا
ازدادت تــوقــعــات الــكــونــغــرس
االمريكي بأن تـصل نسبة الدين

في الـــــوقت الـــــذي ظــــهـــــرت به
ـتـحـدة اتخـذ الـعالم الـواليات ا
االقــتـــصــادي في اوربــا نــظــرته
الــســلــبــيــة حــول الـديـن الــعـام
وكــــان "آدم ســــمـــــيث" من أبــــرز
الداعم لهـذه النظرة فقد كتب
ســمـيث فـي الـفـصـل االخـيـر عن
هـــذه الــديــون: أن ارتـــفــاع هــذه
الديون سـيدمر اوربا وكل دولة
تــبــنــته قــد ضــاعــفت الــتـمــويل
تـدريــجـيـاً وعـنـدمــا فـشـلـوا في
ـوارد توجـهوا الى تـخـصيص ا
االقــتـراض. كــانت هــنـاك نــظـرة
ايـجــابـيــة من قـبل اجلــنـرال في
اجلــيش االمــريــكي "الــكــســنــدر
هــامـلــتـون" وهـو مــسـاعــد قـائـد
اجلـيش الــقــاري وهـو يــقـر اذا
كــــــان الـــــديـن ضـــــمـن احلـــــدود
ـعتـدلـة سـيـكـون نعـمـة قـومـية ا
ولـيس نـقـمـة كـمـا أنه سـيـخـلق
بــيــئـــة مــنـــاســبــة لـــلــصـــنــاعــة
والـــتـــجـــارة فــــضالً عن فـــرض
الـــــضـــــرائب دون وجـــــود ردود
افــعـــال كــبـــيـــرة. قــام الـــرئــيس
"جـــورج واشـــنـــطن" بـــتـــعـــيـــ
"السكـندر هـاملـتون" لـيكون اول
وزيـــر لـــلــــخـــزانـــة فـي الـــدولـــة
اجلديـدة واتـخذ هـامـلتـون عدد
اليـة ليحول اداة من القـرارات ا
الـدين الـعام االمـريـكي الى ثروة

وطنية متخذ التدابير اآلتية:
 1-تـــبــــادل طــــوعـي لــــلــــديـــون
ـة مقـابل الديـون اجلديدة الـقد
تـتــكـون من ســنـدات بــفـائـدة  6
ئة. ئة وسندات بفائدة 3 با با
 2- دفــــعـت حــــزمـــــة الـــــديــــون
ئة. اجلديدة بنسبة فائدة 4 با
 3- سُـمح لــوزارة اخلـزانـة بـأن
تـبق اسعار الـسوق ثابـتة وبدأ
الــــتـــداول اجلـــديــــد لـــســـنـــدات
اخلــــــزانــــــة فـي ســـــوق االوراق
ـالـيـة في بـوسـطن نـيـويـورك ا
وفــيالدلـفــيـا عـام  1791وكـانت
هـذه هـي الـوالدة االولى لــسـوق

سندات اخلزانة احلديثة.
 4- بـرزت اسهـامات "هـاملـتون"
االيجابية بشأن استخدام الدين
الـعـام وقـام بـاسـتـبـدال الـديون
ــة بــالـــديــون اجلــديــدة الـــقــد
وشجع الـبنوك عـلى قبول ديون
ـتحـدة كتـعويض عن الـواليات ا

القروض.
 5-  قــــــبــــــول الــــــســــــنـــــدات
ــئــة االمــريــكـــيــة بــواقع 50 بــا
وبـعـد ـئـة  بــنـسـبــة فـائـدة 6 بــا

الـبـنك الــفـيـدرالـي عـلى اثـر ذلك
زيــادة الـعــرض الــنــقـدي اال ان
ذلك له تــــأثــــيــــر ســــلــــبي عــــلى
مـــســـتــــويـــات الـــتـــضـــخم وان
اعـضــاء الـكــونـغـرس االمــريـكي
عـلـمـوا بـأن الـسـيـاسـة الـنـقـديـة

التوسعية ليست حالً سليما.
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ــسـؤولـ في  وقــد طـرح أحـد ا
الــبـــيت االبــيض ســؤاالً لــوزيــر
اخلــــزانـــة: اعــــلم ان الــــواليـــات
تحـدة تعـد مدينـا متـعثرا هل ا
تــــخـــــبـــــرنــــا مـــــا هي اخلـــــطط
ـســتــقـبــلـيــة ألعــادة هـيــكـلــيـة ا
الـديـون? اكــتـفى وزيــر اخلـزانـة
ـا انك تـسـأل سؤاالً بجـواب: ر
! بـعدهـا  وضع خطط قـانونـياً
مستـقبلية لـلحد من الدين العام
وتــخــفــيــضه ألن الــتــخــلف عن
السـداد واعادة الهيـكلة سيؤدي
الى زيـادة في تـكـلـفـة االقـتراض
ـستـقـبل واثـار اقتـصـادية في ا
فـي الـــدول االوربــــيـــة واســـواق
الــسـنــدات االمـريـكــيـة الســيـمـا
Bloomberg" " كـــشـف وكـــالــة
أن الـــــديـن األمـــــريـــــكـي ســـــجل
ارتفاعا قيـاسيا خالل فترة حكم
الرئيس احلـالي دونالد ترامب
حــــيث ارتــــفــــعـت قــــيــــمــــته في
الـسنـت األخـيرتـ فقط بـ 9.1
تـرلـيون دوالر وقـد ارتـفع الدين
العـام األمـريـكي لـيصل إلى 21
تريليون وهذا من شأنه التأثير
عــلى قــدرة الــســداد لالقــتــصـاد
االمــريـكي الســيــمـا ان االنــفـاق
الــعــســكــري في تــزايــد وعــجـز
ـوازنة مسـتمـر وقد يصل الى ا
 1تــرلـيــون بــحـلــول عـام 2020
وهذا سـيشـكل نسـبة خـطرة من
الـنـاجت احملـلي االجـمالـي وهذا
يــــؤشـــــر عــــلى عـــــدم حتــــقــــيق
استـدامـة الـدين العـام االمـريكي
ستثمرين ستقبل ويـنذر ا في ا
بـالــسـنـدات االمـريــكـيـة بـوجـود
خــطـر عــلى الــقـيــمـة الــسـوقــيـة

للسند االمريكي.

{ باحث اقتصادي 
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