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ظل هذه املعطيات ،هل يمكن الحديث
جــديــا ع ــن قـ ــدرة دول «بــري ـكــس» على
إطالق عملة ّ
موحدة؟

عالقة ملتبسة مع الدوالر
تتميز الـ  Cryptocurrencyبأنه ال توجد
هـيـئــة مــركــزيــة ت ـحــدد قـيـمـتـهــا وتـقــف
خلفها .وفيما يرى الكثير من الخبراء
ُ
أن هــذه املسألة ت َع ّد من أكبر العوائق
أمــام نمو العملة الرقمية املشفرة ،إال
أن البعض اآلخر يرى أن غياب سلطة
مركزية له حسناته ،وخاصة لناحية
التهرب من العقوبات التي قد تفرض
ويكون الدوالر إحدى أدواتها.
وف ـي ـم ــا ال يـ ـ ــزال ال ـ ـ ـ ــدوالر ه ــو الـعـمـلــة

ُ
تسهم بعض دول
بريكس في منح
الدوالر قوته من خالل
عالقاتها االقتصادية
مع الواليات المتحدة

بــن الـصــن والـهـنــد بظلها عـلــى سير
عمل املجموعة ،وكانت آخر تجلياتها
املواجهة العسكرية بينهما أخيرًا عند
ه ـض ـبــة دوكـ ـ ــام الـ ـح ــدودي ــة امل ـت ـنــازع
ُّ
عليها ،والتي اتفق على وضع حد لها
قبيل انطالق أعمال القمة.
أم ــا إحـ ــدى أبـ ــرز ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة ب ـ ـجـ ــديـ ــة ع ـ ــن م ـس ـت ـق ـبــل
املجموعة ،فهو مــدى استعداد الصني
ُ
التي تـ َـعـ ُّـد االقتصاد األكبر بني الــدول
األع ـ ـضـ ــاء ل ــوض ــع ث ـق ـل ـهــا ف ــي تـطــويــر
«بـ ــري ـ ـكـ ــس» وت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا ،خـ ــاصـ ــة أن
اهـتـمــامـهــا األســاســي واالسـتــراتـيـجــي
البعيد امل ــدى يتمثل بــإنـجــاز مشروع
«طريق الحرير» .وأحد املؤشرات غير
املطمئنة تمثل بإعالن الصني في ختام
ال ـق ـمــة تـخـصـيـ َـصـهــا مـبـلــغ  76مـلـيــون
دوالر للتعاون والـتـبــادل االقتصادي
وال ـت ـك ـنــولــوجــي ب ـ ّـن الـ ـ ــدول الـخـمــس،
ّ
تستعد لـضــخ عـشــرات مليارات
فيما
الدوالرات في مشروع الطريق.
دون أن ننسى السجل غير املريح لدول
املـجـمــوعــة فــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـســان
واستشراء الفساد فيها .بالتالي ،في

ً
األكـثــر ت ــداوال وق ــوة فــي الـعــالــم ،إال أن
ّ
امل ـ ـحـ ــاوالت ل ـل ـحــد م ــن ط ـغ ـيــانــه ب ــدأت
تتكاثر مع سعي بعض ال ــدول ،وعلى
رأس ـ ـه ـ ــا ال ـ ـصـ ــن وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،لـ ــزيـ ــادة
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام عـ ـم ــاتـ ـه ــا املـ ـحـ ـلـ ـي ــة فــي
الـتـبــادالت الـتـجــاريــة .لكن إط ــاق دول
«ب ــري ـك ــس» لـعـمـلــة رق ـم ـيــة م ـش ـفــرة قد
يـكــون مــن نـقــاط قــوتــه أنــه يمنح عملة
كهذه مشروعية ،لكون دول كبرى تقف
خلفها ،وهو ما تفتقده العملة الرقمية
األشهر «بيتكوين» على سبيل املثال.
كذلك إن استخدام عملة كهذه ،لو جرى
اعـتـمــادهــا ،يمكنه أن يـسـ ّـهــل الـتـجــارة
ويجعل من التبادل التجاري بني دول
«بريكس» وشركائهم أكثر إنصافًا.
يـشـيــر الـخـبـيــر ف ــي أس ـ ــواق ال ـبــورصــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ج ـهــاد ال ـح ـكـ ّـيــم ،إل ــى أن ــه «ال يـ ــزال من
املبكر الحديث عــن توحيد العملة ما
ب ــن دول بــري ـكــس ،ول ــو عـلــى شـكــل ال ـ
 ،Cryptocurrencyخــاصــة أن الـ ــدورة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـكـ ــل دولـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن دول
امل ـج ـمــوعــة مـخـتـلـفــة ،واقـتـصــاديــاتـهــا
ليست متشابهة ،ما يجعل من الصعب
تــوحـيــد سـيــاسـتـهــا الـنـقــديــة ،أق ـلــه في

القريب العاجل».
ّ
الحكيم أنه إذا
في السياق عينه ،يرى
ك ــان ال ـه ــدف م ــن إطـ ــاق عـمـلــة رقـمـيــة
مـشـفــرة ل ــدول بــريـكــس ،أو حـتــى عملة
ورق ـي ــة م ـ ّ
ـوح ــدة ه ــو ال ـحــد م ــن هيمنة
ُ
ال ـ ـ ــدوالر ،ف ــإن ه ــذه ال ـ ــدول ت ـس ـهــم هي
أيـضــا فــي مـنــح الـ ــدوالر قــوتــه ،خاصة
أن «البعض منها شركاء إقتصاديون
أساسيون للواليات املتحدة األميركية،
وت ـح ــدي ـدًا ال ـص ــن ال ـت ــي تـمـتـلــك أكـبــر
احـتـيــاطــي ب ــال ــدوالر فــي ال ـعــالــم» .فهل
ال ـ ـصـ ــن م ـس ـت ـع ــدة ألن ت ـه ـب ــط قـيـمــة
احتياط النقد الذي تملكه؟».
مــن جهته يشير الخبير االقـتـصــادي
شربل قــرداحــي ،إلــى أن «دول بريكس
العـ ـ ــب ف ــاع ــل ومـ ــؤثـ ــر فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـعــاملــي ،وط ـمــوح ـهــا أن ي ـكــون لــديـهــا
عملة مــن عـمــات االح ـت ـيــاط كــالـيــورو
والجنيه اإلسترليني والــن الياباني
والفرنك السويسري ،خاصة أنها تملك
امل ـقــومــات واألس ــاس ـي ــات االقـتـصــاديــة
التي تساعد توجهًا كهذا .لكن أي عملة
ّ
موحدة قد تطلقها دول بريكس ،سواء
ً
أكانت رقمية أم ورقية ،لن تكون بديال
ل ـل ــدوالر ،بــل عملة مـنــافـســة كــالـيــورو.
ويـ ــوضـ ــح ق ـ ــرداح ـ ــي أنـ ـ ــه «ال يـ ـه ــم إن
كانت العملة ورقـيــة أو رقمية فــي ظل
ـال من
الـتــوجــه ال ـعــام نـحــو مجتمع خ ـ ٍ
النقد .والعملة الرقمية يمكن أن تكون
مـقــدمــة للعملة الــورق ـيــة .فعلى سبيل
املـ ـث ــال ،س ـب ـقــت الـ ـي ــورو ع ـم ـلــة رقـمـيــة
تعرف بالـ  ECUاستخدمتها املصارف
وامل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ف ــي أوروب ـ ــا بني
عامي  1979و .»1999
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ح ـ ــدي ـ ــث رئ ـ ـي ـ ــس ص ـ ـنـ ــدوق
االس ـت ـث ـمــارات امل ـبــاشــرة ال ــروس ــي عن
تركيز دول «بــريـكــس» على استخدام
ال ـع ـمــات الــوط ـن ـيــة ،ف ـي ـشــدد قــرداحــي
ً
على أن احتماال كهذا «غير ممكن في
ظل نظام صرف متحرك ،لكون املعيار
امل ـع ـت ـمــد س ـي ـظــل ال ـ ـ ـ ــدوالر .وفـ ــي ح ــال
رغبتهم بتطبيق هذا الخيار ،سيكون
عليهم اعتماد نظام صرف َّ
موجه ،ومن
َ
ث َّم يتحول إلى نظام صرف ثابت قبل
أن ينتقلوا إلى العملة الرقمية».
حـقـقــت م ـج ـمــوعــة «ب ــري ـك ــس» الـعــديــد
مــن اإلن ـجــازات منذ نشأتها ،وفرضت
ّ
جديًا ،ولو بالحد األدنى ،الحديث عن
تطوير النظام الــدولــي السائد حاليًا.
لكن يبقى أن خلق بديل جدي ملواجهة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة يـفــرض
ع ـلــى هـ ــذه الـ ـ ــدول أن ت ـب ــدأ بـمــواجـهــة
مـشــاكـلـهــا الــداخـلـيــة وامل ـشــاكــل فــي ما
ً
بينها لتقدم بــديــا جــديــا يـعـ َّـول عليه
ً
وقابال للحياة والصمود.

سياحة

«سيدرار» ...مشروع سياحي ضخم في األرز

شهد منتجع "بيبلوس سور مير" إطالق مشروع "سيدرار"
الذي يهدف إلى تعزيز السياحة في منطقة األرز والذي يمتد
ً
على مساحة  130ألف متر ّ
ّ
ويضم  47شاليه مستقال
مربع
و 13ع ـق ــارًا خــاصــا وف ـنــدقــا فـخـمــا ،ومـنـتـجـعــا ،ومـطـعـمــا،
وحانة ،إضافة إلى مجموعة من املساحات العامة املجهزة
بأحدث وسائل الراحة ومساحة مخصصة ّ
للتسوق ومهبط
للطوافات.
كما تخلل حفل اإلطالق إعالن "سيدرار" شراكته مع جمعية
ج ــذور لـبـنــان ،وه ــي منظمة غـيــر حكومية مهمتها إع ــادة
تحريج لبنان ،حيث سيعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع

واسعة النطاق لزيادة مساحة غابة أرز الرب الشهيرة ،وذلك
من خالل زرع شتالت األرز التي تنبت في الغابة نفسها.

أول مدينة ذكية في لبنان

تحتفل قرية "بيت مسك" النموذجية وبالتعاون مــع هيئة
"أوجيرو" بإطالق املدينة الذكية األولى في لبنان يوم السبت
 16أيلول القادم في تمام الساعة  5عصرًا.
سـيـتـخـلــل االح ـت ـفــال الـ ــذي ي ــرع ــاه رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
ال ـحــريــري تـجــربــة اس ـت ـخــدام اإلن ـتــرنــت مــن خ ــال األل ـيــاف
البصرية (فايبر أوبتيك).

سيارات

«فولكس واجن»
تغيير استراتيجي تاريخي
شـ ـه ــدت م ـج ـم ــوع ــة "ف ــولـ ـك ــس واج ـ ــن"
إطالق أكبر عملية تغيير في تاريخها
مع استراتيجيتها املستقبلية الشاملة
التي تحمل عنوان "معًا  -استراتيجية
 ،"2025التي تمهد الطريق أمام شركة
السيارات العمالقة لتصبح واحــدة من
ال ـشــركــات الـعــاملـيــة ال ــرائ ــدة ف ــي مـجــال
حلول التنقل املستدامة ،حيث ستغني
املركبات املؤتمتة بالكامل تجربة التنقل
لعدد كبير من الناس.
ف ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق ع ــرض ــت "فــول ـكــس
واجن" سيارة "سيدريك" ،أول سياراتها
االخ ـت ـبــاريــة املـتـمـيــزة بـمـفـهــوم التنقل
املتكامل في املستقبل ،والتي ال تحتاج
إلى سائق...
كبسة زر واحدة

تعد تقنية  OneButtonمــن "فولكس
واج ـ ــن" صـلــة ال ــوص ــل ب ــن املـسـتـخــدم
وسـ ـي ــارة "سـ ـي ــدري ــك"؛ ذلـ ــك ألن ملسة
واح ـ ـ ــدة ل ـل ــزر ك ـف ـي ـلــة ب ــإت ــاح ــة تـجــربــة

بإمكان السيارة القيام
بالعديد من الوظائف من
دون الحاجة الى سائق
التنقل للجميع ،وفــي أي وقــت ومكان.
ويكفي الضغط على زر OneButton
ح ـتــى ت ــأت ــي سـ ـي ــارة س ـي ــدري ــك ،وفــي
الوقت املشار إليه مسبقًا ،وتتعرف إلى
مستخدمها وينفتح أمامه الباب املكون
مـ ــن ق ـس ـم ــن .ك ـم ــا ت ـت ـك ــون ع ـنــاصــر
التحكم من زر وحلقة تشير إلى وقت
وصــول "سيدريك" مع إش ــارات ملونة
وإش ـ ـ ـ ــارة اه ـ ـتـ ــزاز ت ــوج ــه األشـ ـخ ــاص
ذوي اإلعــاقــة الـبـصــريــة إل ــى الـسـيــارة.

إض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـبــق يـعـمــل عنصر
ّ
كمعرف
التحكم املبتكر فــي الـسـيــارة
عام للتنقل في جميع أنحاء العالم مع
جهاز استقبال متكامل ،ونظام تحديد
املواقع وبوصلة لتحديد موقع السيارة.
وسـ ــواء ك ــان املـسـتـخــدم فــي امل ـنــزل أو
في جولة عمل ،أو في أحــد املنتجعات
لقضاء العطلة يكفي أن يضغط على
الزر لتعمل سيدريك بشكل تلقائي.
سيارة تقود عنك

تـمـتــاز "س ـيــدريــك" بــالــذكــاء ،ن ـظ ـرًا إلــى
قدرتها على تنفيذ العديد من الوظائف
واملهام ،كإيصال األطفال إلى املدرسة،
وأخ ــذ صــاحـبـهــا إل ــى املـكـتــب ،والبحث
وحدها عن مكان للركن ،والتوجه إلى
املركز التجاري الستالم الطلبات ،ونقل
ال ــزوار من املطار وكــل ذلــك بكبسة زر
واحدة ،مع وظائف التحكم الصوتي أو
باالستعانة بتطبيق للهواتف الذكية -
والذي ّ
يتميز بأعلى مستويات املوثوقية
واألم ــن .بمجرد الــدخــول إلــى السيارة،
يمكن لـلــركــاب الـتـحــدث مــع "سـيــدريــك"
حــول الوجهة ،وكيفية الــوصــول إليها،
ووقت القيادة ،والحالة املرورية الراهنة،
وربـمــا تحديد اسـتــراحــة قصيرة على
الطريق ـ ويمكن للمستخدمني التحدث
مع السيارة كما لو أنهم يتكلمون مع
مساعدهم الشخصي .وأثناء التواجد
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ،ي ـم ـكــن لـلـمـسـتـخــدمــن
اختيار ما يريدون القيام به بالضبط.
ويـ ـك ــون ال ــزج ــاج األم ــام ــي عـ ـب ــارة عن
ش ــاش ــة ك ـب ـي ــرة ب ـت ـق ـن ـيــة  OLEDمــع
وظــائــف الــواقــع املـعــزز ،وتعمل كمركز
اتـ ـص ــاالت وتــرف ـيــه  -وي ـم ـكــن لـلــركــاب
إغالق أعينهم والجلوس واالسترخاء.
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي وفـ ـ ــي ظ ـ ــل وج ـ ـ ـ ــود ن ـظ ــام
القيادة الذاتية أصبحت عجلة القيادة
والـ ــدواسـ ــات وق ـم ــرة ال ـق ـي ــادة عـنــاصــر
زائدة عن الحاجة في السيارة.

