
يع��د نق���س �لأغذي��ة للكثري من �لنا���س يف �آ�سيا ذك��رى بعيدة 
ولك��ن بينم��ا تكاف��ح �ملنطقة لإطع��ام وتغذية �ل�س��كان �لذين 
ت��زد�د �أعد�ده��م فاإن��ه ميك��ن �أن ي�سب��ح حقيق��ة م�ؤمل��ة م��ن 
حقائ��ق �حلياة جم��دد�. �إن �آ�سيا بالفعل هي �أك��ر �س�ق للم��د 
�لغذ�ئي��ة يف �لع��امل ومن �ملت�قع بحل�ل ع��ام 2050 �أن ينم� 
ع��دد �سكانه��ا �إىل خم�س��ة ملي��ار�ت - بزي��ادة مقد�رها 900 
ملي���ن ن�سمة وب�سب��ب ت��سع �لطبقة �ل��سطى، م��ن �ملرجح �أن 
متث��ل �ملنطقة ن�سف �لزيادة �لعاملية يف �إ�ستهالك حل�م �لبقر 
و�لدو�ج��ن �سن�يا و�أكرث من ثالثة �أرب��اع �لزيادة يف �إ�ستهالك 
�لأ�سم��اك من �لآن وحتى عام 2030 وبحل�ل ذلك �ل�قت، فاإن 
�أك��رث م��ن 60 يف �ملائ��ة من �إجم��ايل �لطلب عل��ى �حلب�ب يف 
�لعامل �لنامي �سياأتي من جن�ب و�رشق �آ�سيا ومن �أجل م��كبة 
ه��ذ� �لطل��ب �ملتز�ي��د، �سيتعني زي��ادة �لإنتاج �لغذ�ئ��ي بن�سبة 
ت��ر�وح ما بني 60 و 70 يف �ملائة مقارن��ة بال�سن��ت �لع�رش 
�لأخرية. وم��ن �لناحية �ملثالية، ميكن مل��ز�رع �آ�سيا �أن ت��سع 
�إنتاجه��ا بب�ساطة ولكنها لالأ�سف غري مهيئة للقيام بذلك علما 
�أن��ه من �أج��ل �إنتاج كمية كافية من �لأغذي��ة، �ستحتاج مز�رع 

�آ�سي��ا �إىل �خل�س���ع لتح�ل �لقرن �حل��ادي و�لع�رشين. وينبغي 
�أن تك�ن م�ساعدة �ملز�رعني على م��جهة تغري �ملناخ يف �آ�سيا 
ج��زء� �أ�سا�سيا من هذ� �جلهد وعلى �لرغ��م من �أن زيادة حر�رة 
ك�ك��ب �لأر�س ميكن �أن تع��زز �لإنتاج �لزر�ع��ي يف عدد قليل 
م��ن �ملناطق، فاإنها �ستحد ب�سدة م��ن �لإنتاج ورمبا ت�ؤدي �إىل 
�أزمات غذ�ئي��ة مط�لة يف بقية �أنحاء �ملنطقة ومع تز�يد ندرة 
�ملي��اه يف �ملناطق �خل�سبة تقليديا مث��ل �سهل �لغاجن �لهندي 
ف��اإن �رتفاع م�ست�ى �سطح �لبحر �سيدمر م�ساحات �سا�سعة من 
�لأر��س��ي �لزر�عية و�إذ� كانت م�ست�ي��ات �سطح �لبحر �سرتفع 
مبق��د�ر م��ر و�حد، فاإن ت�رشب �ملياه �ملاحل��ة �لناجم عن ذلك 
�سيه��دد 70 يف �ملائ��ة م��ن �لأر��س��ي �لزر�عي��ة �ل�ساحلية يف 
فيتنام وبينما تتغري تدفق��ات �ملياه �لد�فئة و�ملرتبطة باملد، 
ميكن �أن تنخف�س �لعائد�ت من مناطق �سيد �لأ�سماك �ل�سخمة 
يف دلتا نهر ميك�نغ. وفقا لبح�ث بنك �لتنمية �لآ�سي�ي، ميكن 
�أن ينخف���س �إنت��اج �لأرز و�لقمح �ملروي بحل���ل عام 2050 
بن�سب��ة ت�س��ل �إىل 20٪ و44٪ على �لت��يل وم��ن �ساأن ذلك �أن 
ي���ؤدي �إىل �إرتفاع �أ�سعار �حلب�ب وف�ل �ل�س�يا و�لقمح بن�سبة 
70٪، م��ا يت�سبب يف �إرتفاع عدد �لأطف��ال �لذين يعان�ن �س�ء 
�لتغذي��ة يف �ملنطق��ة مبق��د�ر 11 ملي�ن��ا. ولك��ن ه��ذ� ل يجب 

�أن يك���ن م�ستقبل �آ�سي��ا ل� متكن �ملز�رع�ن فيه��ا من �لتاأقلم 
حي��ث ي�رشف معظم �ملز�رعني �لي�م على قطع �أر��سي �لكفاف 
�لت��ي تديرها �لأ���رشة، ويفتقرون �إىل �مل��ال و�ملعرفة �لالزمة 
لتح�سني �لأنت��اج وج�دة �ملحا�سيل ففي ميامنار، على �سبيل 
�ملث��ال، ت�ستخدم 16 يف �ملائة فقط من �لأ�رش �لزر�عية �جهزة 
�حلر�ثة �أو �جلر�ر�ت لإعد�د �لأر�س للزر�عة. وعالوة على ذلك، 
فقد ترك �لتده�ر �لبيئي م�ساحات �سا�سعة من �لأر��سي جرد�ء 
ووفقا لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لت�سحر، ت�ؤثر خمتلف 
�أ�س��كال �لت�سح��ر يف ما يق��رب من 40 يف �ملائ��ة من جمم�ع 
م�ساح��ة �أر��س��ي �آ�سيا ويف حني ل ت�ستطي��ع �حلك�مات �إن�ساء 
�أر����س جديدة قابل��ة للزر�عة، فاإنها ت�ستطي��ع -بل يجب- �أن 
تتبع �سيا�س��ات لدعم وت�طيد وتكثيف �لعمليات �لزر�عية على 

�لأر�س �لتي ل تز�ل متاحة.
�أول ، ميك��ن حلك�مات �ملنطقة �لروي��ج للجمعيات �لتعاونية 
�لزر�عي��ة وحتى ل يتم �خللط بينها وبني �جلمعيات �لتعاونية 
�لزر�عية ذ�ت �لطابع �لقدمي، فاإن �جلمعيات �لتعاونية �حلالية 
تع��د جتاري��ة متام��ا م��ع �إعط��اء �لأول�ي��ة للكف��اءة و�لأرباح 
وه��ي ت�سمل �مل�ساري��ع �لزر�عية و �ملز�رع��ني �أي�سا وجميعهم 
ي�حدون م��ردهم خلل��ق �إقت�ساد�ت �حلجم وخف�س �لتكاليف 

ورف��ع �لدخل وعندما ت�س��رى بكميات كبرية من قبل �جلمعية 
�لتعاوني��ة ف��اإن مدخ��الت �لإنت��اج مث��ل �لأ�سم��دة و�ملع��د�ت 
ت�سبح �أقل تكلف��ة وهذ� ينطبق �أي�سا على عملية �حل�ساد ومن 
خ��الل �لتعاون مع��ا لتن�سيق �لزر�عة ف��اإن �جلمعيات �لزر�عية 
�لتعاوني��ة يف �لهن��د ونيب��ال ق��د جعل��ت م��ن �ملمك��ن زر�عة 
حما�سي��ل كل ع�س��� يف �جلمعي��ة وح�ساده��ا مع��ا م��ن قبل 

�لآلت بدل عن عمل ذلك فرديا ب�سكل يدوي.
كم��ا ميك��ن �أن ت�سيف �جلمعي��ة �لتعاونية قيم��ة بعد �حل�ساد 
وذلك من خالل تب�سيط وت�حيد تنظيف �ملحا�سيل و�لت�سنيف 
و�لتعبئ��ة و�لتغلي��ف و�لتخزين و�لنقل وهذ� يزي��د من �إمد�د�ت 
�لأغذي��ة ويع��زز دخ��ل �ملز�رع��ني ل �سيم��ا يف �أماك��ن مث��ل 
بنغالدي���س حي��ث يف�س��د �أكرث م��ن ثلث �مل����د �لقابل��ة للتلف 
قب��ل �أن ت�س��ل �إىل �مل�ستهل��ك. وتق�م �ل�س��ني بالفعل بتحديث 
�مل��ز�رع من خ��الل �جلمعيات �لتعاونية ومن خ��الل �إ�ستخد�م 
�ملن�سات �لتجارة �لإلكرونية �لرقمية لالإ�ستفادة من �لأ�س��ق 
ذ�ت �لقيم��ة �لعالية وق��د �أدى برنامج �جلمعي��ة �لتعاونية يف 
فيتنام �إىل حت�س��ني ن�عية �ملنتجات للم�ستهلكني يف �ملناطق 
�حل�رشي��ة وعزز �إير�د�ت �ل�س��اي و�لف��كه و�خل�رشو�ت بن�سبة 

�لثلث تقريبا.

تعد �حلروب �أ�س��أ �أزمة ممكن �أن مير بها �أي بلد، 
لأثاره��ا �ل�سيا�سية و�لقت�سادي��ة و�لجتماعية 
و�لبيئية و�لتي قد ت�ستمر لعق�د حتى بعد �نتهاء 
�حل��رب نف�سه��ا، و�حلرب �لد�ئ��رة يف �س�ريا هي 
خ��ري دليل عل��ى ذلك، حيث �لدم��ار و�خلر�ب يف 
كل م��كان وعل��ى �لأ�سع��دة كافة ب��ات و��سحًا 
وجلي��ًا من خ��الل م��ا تتناقله و�سائ��ل �لعالم، 
وعل��ى �ل�سعيد �لقت�سادي قدر �لبنك �لدويل يف 
تقري��ره �أن �جمايل خ�سائر �لقت�ساد �ل�س�ري ب� 
226 مليار دولر من جر�ء �حلرب �مل�ستمرة يف 
�لب��الد منذ �كرث م��ن �ست �سن����ت و�لتي �وقعت 
خ�سائر ب�رشية فادحة ودمار�ً يف �لبنى �لتحتية، 
و�أف��اد �لتقرير �ل�سادر بعن����ن "خ�سائر �حلرب: 
�لتبع��ات �لقت�سادية و�لجتماعية لل�رش�ع يف 
�س�ري��ا" بان �حلرب �مل�ستمرة منذ �لعام 2011 

"ت�سبب��ت يف خ�سارة يف �إجمايل �لناجت �ملحلي 
مبا قيمته 226 مليار دولر، �أي �أربعة �أ�سعاف 
ه��ذ� �لإجم��ايل �لع��ام 2010"، ومن��ذ ن�س�بها، 
ت�سبب��ت �حلرب بدم��ار هائل يف �لبن��ى �لتحتية 
ومبقت��ل �ك��رث م��ن 320 �ل��ف �سخ���س بح�س��ب 
�ملر�س��د �ل�س���ري حلق���ق �لن�س��ان، بال�سافة 
�ىل نزوح وت�رشيد �كرث من ن�سف �ل�سكان د�خل 
�لب��الد وخارجه��ا، وَيذك��ر نائ��ب رئي���س �لبنك 
�لدويل ل�س���ؤون �ل�رشق �لأو�سط و�سم��ال �أفريقيا 
حافظ غامن "�إن �حلرب يف �س�ريا متزق �لن�سيج 
�لجتماع��ي و�لقت�سادي للب��الد"، و�و�سح �ن 
�أي�سا  "عدد �ل�سحايا مدم��ر ولكن �حلرب تدمر 
�مل�ؤ�س�س��ات و�لنظم �لتي حتتاجه��ا �ملجتمعات 
لتق���م ب�ظائفه��ا، و�سي�س��كل �إ�سالحه��ا حتديًا 
�أك��ر من �إعادة بن��اء �لبنية �لتحتي��ة، وه� حتٍد 

�سيظل ينم� ويتعاظم مع ��ستمر�ر �حلرب".
وبح�س��ب �لتقرير، فاإن "نح��� 27٪ من جمم�ع 

�ل�ح��د�ت �ل�سكنية قد ُدمرت �أو ت�رشرت جزئيًا" 
كم��ا "ت���رشر نح��� ن�س��ف جمم���ع �ملن�س��اآت 
يف  �ل��دويل  �لبن��ك  ويعتم��د  جزئي��ًا"،  �لطبي��ة 
�حت�س��اب �ل�رش�ر على �س�ر �لأقمار �ل�سناعية 
تقيي��م  در��س��ة  م��ن  م�ستق��اة  بيان��ات  وعل��ى 
�لأ���رش�ر يف �س�ري��ا ومعل�مات م��ن �ملنظمات 
�ل�رشيك��ة �مل�ج���دة عل��ى �لر���س، ويتح��دث 
�لبن��ك �لدويل عن تقدير�ت تفيد باأن "6 من بني 
كل 10 �س�ري��ني يعي�س���ن �لآن يف فق��ر مدق��ع 
ب�سبب �حل��رب". وُيلحظ كذلك فق��د�ن نح� 538 
�ألف وظيف��ة �سن�يًا يف �ملدة �ملمت��دة من �لعام 
2010 حت��ى �لع��ام 2015. ويق���ل �ن ثالث��ة 
م��ن ��س��ل �ربعة �س�ريني يف �س��ن �لعمل، �ي ما 
يق��ارب ت�سعة ماليني �سخ�س، ل يعمل�ن �أو غري 
منخرط��ني يف �أي �سكل م��ن �أ�س��كال �لدر��سة �أو 
�لتدريب، كما وقد ت�رشر �لقطاع �ل�سحي ب�سكل 
كبري م��ن جر�ء �حلرب، وف��ق �لتقرير �لذي ي�رد 

�ل�س�ريني  "عدد  �ن 
�لذين مي�ت�ن ب�سبب 
عل��ى  �لق��درة  ع��دم 
�حل�س�ل عل��ى �لرعاية 
�ل�سحي��ة �أكر م��ن عدد 
�ملت�فني كنتيجة مبا�رشة 
�لتقرير  ويخل���س  للقتال"، 
�ىل �ن "�نهي��ار �لأنظمة �لتي 
تنظ��م �لقت�س��اد و�ملجتم��ع، 
كم��ا و�لثق��ة �لتي ترب��ط �لنا�س 
مع��ًا، لهم��ا �أث��ر �قت�س��ادي �أ�س��أ 
من تدمري �لبنية �لتحتية �ملادية"، 
ومل يرك��ز �لتقرير على م�ساألة �عادة 
�لعم��ار يف �س�ري��ا وكلفته��ا، لكن��ه 
ت�قع يف حال �نته��اء �لنز�ع يف �لعام 
�حل��ايل، "تقل���س �لفج���ة ب��ني �إجمايل 
ن�س���ب  قب��ل  وم�ست����ه  �ملحل��ي  �لن��اجت 
�ل���رش�ع بنح��� 41٪ يف �ل�سن����ت �لأرب��ع 
�ملقبل��ة" عل��ى �ن تزد�د �خل�سائ��ر �سن�يًا يف 

حال ��ستمر�ر �لنز�ع.
ل  كاف��ة  �لقت�سادي��ة  �لقطاع��ات  ت���رشرت 
�سيم��ا �لنت��اج �لنفطي خ��الل �ست �سن����ت من 
�حل��رب �ملدم��رة �لت��ي ت�سهده��ا �س�ري��ا، وف��ق 
م��ا �أعل��ن ع��دد من �ل���زر�ء خ��الل م�ؤمت��ر �قيم 

�أخ��ري�ً يف دم�سق، ويت�س��در قطاع �لطاقة قائمة 
�لقطاعات �ملت�رشرة من جر�ء �لنز�ع �لذي �أحلق 
دم��ار�ً هائاًل بالبن��ى �لتحتية و����رش�ر�ً فادحة 
باملج��الت �حلي�ية، وفق ما �أعل��ن �مل�سارك�ن 
"�حل��رب يف  �قي��م بعن����ن  �ل��ذي  �مل�ؤمت��ر  يف 
�س�ري��ا: تد�عياته��ا و�آفاقه��ا"، حي��ث ذكر وزير 
�لنفط �ل�س�ري علي غامن �ن "�حلرب على �س�ريا 
��ستهدف��ت بالدرجة �لوىل �لقط��اع �لقت�سادي 
و�أ�س��اف  �لنفط��ي"،  �لقط��اع  ممنه��ج  وب�س��كل 
"حت�لن��ا من بل��د منتج وم�س��در للنفط �ىل بلد 
ي�ست�رد كل �حتياجاته �لنفطية"، و�ن "�خل�سائر 
يف �لقط��اع �لنفط��ي بلغ��ت حت��ى تاريخ��ه 66 
ملي��ار دولر" لفت��ًا �لنتب��اه �ىل تر�جع �نتاج 
�لنف��ط بن�سب��ة 98 يف �ملئ��ة م��ن �لع��ام 2010 
حت��ى 2017. كم��ا �نخف�س �نت��اج �لغاز خالل 

�ملدة نف�سها نح� 52 يف �ملئة.
و�نخف���س �نت��اج �س�ري��ا م��ن �لنف��ط بح�س��ب 
�ل�زي��ر، من 385 �لف برمي��ل ي�ميًا �ىل ثمانية 
�لف برمي��ل، يف ح��ني تر�جع �نت��اج �لغاز من 
21 ملي���ن م��ر مكعب حتى ت�سع��ة ماليني مر 
مكع��ب. وت�ق��ف �نت��اج �لف��سفات كلي��ًا، وعلى 
�لرغ��م  م��ن ه��ذ� �ل��قع، �أع��رب وزي��ر �لنفط عن 
تفاوؤل��ه مت�قع��ًا �رتف��اع مع��دلت �لنت��اج �ثر 
�سيط��رة �لق��ت �حلك�مية عل��ى عدد من �حلق�ل 
�لت��ي كان��ت باأي��دي تنظي��م د�ع���س خ�س��س��ًا 
يف ري��ف حم���س )و�س��ط(، و�ىل جان��ب �لقطاع 
�لنفط��ي، ت���رشرت �لكهرباء ب�س��كل كبري خالل 
�س��ت �سن��ت م��ن �حلرب، �ذ �أف��اد وزير �لكهرباء 
زه��ري خرب�طل��ي يف �مل�ؤمت��ر ذ�ت��ه، �ن تلبي��ة 
�لطل��ب قب��ل ن�س���ب �لن��ز�ع بلغ��ت 97 يف �ملئة 
بينما �نخف�س��ت حاليا �ىل 27 يف �ملئة "ب�سبب 
حمدودي��ة م��ادة �لفي�ل و�لغ��از"، وبلغ �جمايل 
�لطاق��ة �لكهربائية �ملنتج��ة �سن�يا قبل �حلرب 
49.7 ملي��ار كيل�و�ط �ساع��ي مقابل 19 مليار 

كيل�و�ط �ساعي حاليًا.
وق��در خرب�طل��ي �ل���رش�ر �لتي حلق��ت بقطاع 
�لكهرب��اء بنح��� �ألفي مليار ل��رية �س�رية ) 3.8 
ملي��ار دولر(، وعز� ه��ذ� �لنخفا�س �ىل خروج 
عدد من �ملحطات �لكهرباء و�خلط�ط �لكهربائية 
عن �خلدمة ب�سبب "�لعتد�ء�ت �ملتكررة من قبل 
�ملجم�عات �لرهابية" �و ل�ق�عها يف �ملناطق 
�خلا�سعة ل�سيطرة �لف�سائل �ملقاتلة، من جهته، 
ق��در وزير �لنقل علي حم���د خ�سائر قطاع �لنقل 
منذ بدء �لن��ز�ع باربعة ملي��ار�ت و567 ملي�ن 
دولر، �أم��ا عل��ى م�ست�ى �لتعلي��م، فقد ت�رشرت 
نح��� 7000 مدر�س��ة يف �س�ري��ا �ي م��ا يقارب 
ثل��ث ع��دد مد�ر���س �لب��الد، 500 مدر�س��ة منها 
يف حل��ب )�سمال(، بح�سب وزي��ر �لربية هزو�ن 
�ل���ز، كم��ا �نخف�س ع��دد �ملدر�س��ني بن�سبة 37 
يف �ملئ��ة. وغ��ادر �لب��الد 22 يف �ملئة من �فر�د 

�لهيئة �لتعليمية يف �ملرحلة �جلامعية.
ذك��رت وكالت��ان تابعت��ان ل��الأمم �ملتح��دة �إن 
�أدن��ى  �إىل  تر�ج��ع  �س�ري��ا  يف  �لغ��ذ�ء  �نت��اج 
م�ست�ياته عل��ى �لإطالق يف حني يعاين ماليني 
�ملدني��ني م��ع حل���ل �ست��اء �ساد���س ع��ام على 
�حل��رب، و�رشح��ت منظم��ة �لأغذي��ة و�لزر�ع��ة 
لالأمم �ملتحدة )ف��او( وبرنامج �لأغذية �لعاملي 
�إن �لكث��ري م��ن �ملز�رع��ني ��سط��رو� �ىل �إهم��ال 
�أر�سه��م ومل ي�ستطيع���� حتم��ل �أ�سع��ار �لب��ذور 

و�لأ�سم��دة ووق�د �جلر�ر�ت �لآخذة يف �لرتفاع، 
و�أ�سافت �ل�كالت��ان يف تقرير م�سرك �أن �إنتاج 
�لقم��ح �ل�رشوري ل�سناعة �خلب��ز -وه� عن�رش 
�أ�سا�سي على مائدة �لطعام �ل�س�رية- تر�جع من 
3.4 ملي���ن طن م��ري يف �ملت��سط قبل ن�س�ب 
�حلرب يف 2011 �إىل 1.5 ملي�ن �لعام �حلايل.

وجاء يف �لتقرير �أن هناك عجز�ً يقدر بنح� 838 
�ألف طن يف �حتياجات �لبالد من �لقمح �لبالغة 
3.854 ملي���ن طن مع �أخذ �ل����رد�ت �لتجارية 
�ملزروع��ة  �مل�ساح��ة  �أن  وتاب��ع  �لعتب��ار،  يف 
 2016-2015 ح�س��اد  م��س��م  يف  باحلب���ب 
ه��ي "�لأ�سغر على �لإط��الق". و�أظهرت زيار�ت 
ميد�ني��ة وم�س���ح �إنتاج��ا �أعل��ى م��ن �ملت��سط 
لل�سعري �ل��ذي حت�ل �إليه بع���س �ملز�رعني نظر� 
لأن �ملح�س���ل �ل��ذي ينم��� على مي��اه �لأمطار 
�أكرث مقاومة م��ن �لقمح ولتاأثر م�ساحات كبرية 
من �لأر��س��ي �لزر�عية باجلف��اف، ويثري نق�س 
�لغ��ذ�ء قلق��ا �سديد� يف �رشق حل��ب �لذي يخ�سع 
ل�سيطرة مقاتل��ي �ملعار�سة وحتا���رشه �لق��ت 
�حلك�مي��ة حيث تق���ل �لأمم �ملتحدة �إن ما بني 
250 �ألف��ا و275 �ألف �سخ���س ما ز�ل�� يعي�س�ن 

يف �ملنطقة.
وقد ذكرت �مل�سادر �أن �مل�ؤ�س�سة �لعامة للحب�ب 
يف �س�ري��ا �أبرمت �سفقة ل���رش�ء ملي�ن طن من 
�لقم��ح من رو�سيا حليف��ة �لرئي�س �ل�س�ري ب�سار 
�لأ�س��د لتلبي��ة �حتياج��ات �ملناط��ق �خلا�سع��ة 
ل�سيط��رة �حلك�م��ة مل��دة ع��ام، وكان��ت �س�ريا 
قب��ل �حل��رب بل��د� م�س��در� للما�سي��ة، �ذ تقل�س 
ع��دد �ملا�سية و�لأغنام �لآن كث��ري� �إذ �سار عدد 
�ملا�سية �أقل 30 باملئة وتر�جعت �أعد�د �خلر�ف 
و�ملاعز 40 يف �ملئة كما �سجلت �أعد�د �لدو�جن 
-�لت��ي تعد بالطبع �مل�س��در �لأرخ�س للروتني 
�حلي����ين- �نخفا�س��ا هائ��ال بل��غ 60 باملئ��ة، 
و�أ�ساف��ت �أن �أكرث م��ن �سبعة ماليني �سخ�س يف 
�س�ريا م�سنف�ن عل��ى �أنهم "غري �آمنني غذ�ئيا" 
مب��ا يعنى �أنه��م ل ي�سمن���ن من �أي��ن �ستاأتيهم 
وجبته��م �لتالية. وتابعت "80 باملئة من �لأ�رش 
يف �س�ري��ا تع��اين نق���س �لغ��ذ�ء �أو نق�س �ملال 

�لالزم ل�رش�ء �لغذ�ء."
و�نخف���س �سع��ر ���رشف �لل��رية �ل�س�ري��ة بنح� 
�ست��ة يف �ملئ��ة مقاب��ل �ل��دولر �لمريك��ي، �ذ 
ح��دد م���رشف �س�ري��ا �ملرك��زي �سع��ر ���رشف 
�ل��دولر مقابل �للرية �ل�س�رية ب���517،40 لرية 
ك�سعر و�سط��ي للم�سارف و517،30 لرية ك�سعر 
و�سط��ي مل�ؤ�س�سات �ل�رش�فة"، وكانت ن�رشة ي�م 
�خلمي�س �لذي يع��د �خر �يام �ل�سب�ع يف �س�ريا 
)�لعطل��ة �ل�سب�عية �جلمعة و�ل�سب��ت( �ل�سادرة 
عن �مل�رشف، حددت �سعر �رشف �لدولر مقابل 
�لل��رية �ل�س�رية ب���487،44 ل��رية �س�رية ك�سعر 
و�سطي للم�سارف و487،42 لرية ك�سعر و�سطي 
مل�ؤ�س�س��ات �ل�رش�فة، وبلغ �سع��ر �رشف �لدولر 
�لمريك��ي يف �ل�س���ق �ل�س�د�ء �لح��د نح� 550 
لرية �س�ري��ة، ويف �يار/ماي��� �ملا�سي، �سهدت 
�لل��رية �ل�س�رية تر�جعا كبري� مقابل �لدولر بلغ 
20 يف �ملئ��ة يف ي���م و�حد، م��ا دفع �مل�رشف 
�ملركزي �ىل �سخ مالي��ني �لدولر�ت يف �ل�س�ق 
بهدف �حت����ء �لزمة، وكان �ل��دولر �لمريكي 
ي�س��اوي عام 2011 لدى بدء �لن��ز�ع يف �س�ريا 

48 لرية �س�رية..

ت��ج��ه �سنادي��ق �ل��رثوة �ل�سيادية �لأك��ر يف �لعامل 
�حل��ايل  �لع��ام  خ��الل  �أرباحه��ا  هب���ط  �حتم��الت 
باملقارنة م��ع �أرباح وفرية يف �لعام �ملا�سي، ب�سبب 
ع��ئد �سعيف��ة نتيجة لتن�ي��ع ��ستثمار�تها بالدخ�ل 
�إىل �لقت�س��اد�ت �لنا�سئ��ة، فقد ��ستثم��رت �ل�سناديق 
�ل�سيادي��ة بكثافة يف �لأ�س����ق �لنا�سئة وبخا�سة عن 
طريق �أ�س��ق �لأ�سهم و�ل�سند�ت، حيث تكلفة �ل�ستثمار 
زهيدة و�حلج��م كبري مبا يكفي ل�ستيعاب ��ستثمار�ت 
�سخم��ة،، وذلك بدل عن �لدخ�ل يف �سفقات ��ستثمار 
مبا���رش لعله��ا �أعل��ى عائ��د� لكنه��ا غالب��ا م��ا تك�ن 
�سغرية للغاية وتتطلب جه��د� �ساقا لال�ستفادة منها، 
ويف ماي�/�أي��ار ذك��ر جه��از �أب� ظب��ي لال�ستثمار �إنه 

�سيخف�س �مل�ست���ى �مل�ستهدف لنك�ساف��ه على �أ�سهم 
�لأ�س����ق �ملتقدم��ة و�أبق��ى م�ست���ى �لنك�س��اف على 
�لأ�س����ق �لنا�سئ��ة م��ن دون تغي��ري، ورف��ع �سن��دوق 
�لنف��ط �لأذربيج��اين �لبالغ��ة قيمته 34 ملي��ار دولر 
وزن �لأ�س����ق �لنا�سئة يف حمفظته �إىل 13٪ يف �لعام 

�ملا�سي من ٪9.5.
وعل��ى نح��� مماثل ذك��رت �سنادي��ق م��ن �سنغاف�رة 
ورو�سي��ا عل��ى م��دى �لع��ام �ملن���رشم �إنه��ا ع��ززت 
��ستثمار�ته��ا باأ�س���ل �لأ�س��ق �لنا�سئ��ة على ح�ساب 
��ستثم��ار�ت �ل�س����ق �ملتقدم��ة، وبح�س��ب �لبيان��ات 
يخ�س�س �أكر 38 �سندوقا �سياديا يف �لعامل -و�لتي 
ت�ستثم��ر نح��� 900 ملي��ار دولر عاملي��ا يف �أ�سه��م 
مدرج��ة- �أك��رث من ثل��ث �لإجمايل لالأ�س����ق �لنا�سئة 
ب��قع 383 ملي��ار دولر، وبزيادة 18٪ عن منت�سف 

2012، وت�ستح�ذ �لأ�س����ق �لنا�سئة يف �آ�سيا و�ل�رشق 
�لأو�س��ط -حيث من�ساأ عدد كب��ري من تلك �ل�سناديق- 
عل��ى �جلان��ب �لأك��ر من �لكعك��ة، وذل��ك ب��قع 227 
�لرتي��ب،  عل��ى  دولر  ملي��ار  و140  دولر  ملي��ار 
و�ساع��دت تل��ك �لأ�س�ل -�لتي ��ستف��ادت بدورها من 
تدف��ق �أم����ل رخي�س��ة م��ن �لقت�س��اد�ت �ملتقدمة- 
�سناديق �سيادية كثرية عل��ى حتقيق �أرباح يف خانة 

�لع�رش�ت عام 2012.
ي�س��خ �مل�ستثمرون �ل�سيادي�ن مزي��د� من �لأم��ل يف 
���رشكات �لتكن�ل�جي��ا �جلديدة ويفتح���ن مكاتب يف 
و�دي �ل�سيليك���ن �أم��ال يف �قتنا���س �لفر�سة �لنادرة 
ل�رشك��ة خا�سة جديدة تنم� ب�رشع��ة لتتجاوز قيمتها 
�مللي��ار دولر، وتاأمل �سناديق �لرثوة �ل�سيادية، �لتي 
تدي��ر �أ�س�ل تزيد قيمتها عل��ى 6.59 تريلي�ن دولر، 

يف �أن تدر تلك �ل�ستثمار�ت، �لتي ل تز�ل يف مر�حلها 
�ملبك��رة، عائد�ت �سخمة �إذ� حققت �ل�رشكات �جلديدة 
من���� مذه��ال، لك��ن مث��ل تل��ك �مل�رشوع��ات �جلدي��دة 
قد تتي��ح �أي�س��ا �أد�ة حت���ط لل�سنادي��ق �ل�سيادية �إذ� 
و�جه��ت حياز�ته��ا يف �لقطاع��ات �لتقليدي��ة تهدي��د� 
م��ن �ل���رشكات �لرقمية، وعل��ى �سبيل �ملث��ال �سال�سل 
�لفن��ادق �لعاملي��ة �لت��ي تاأث��رت �أن�سطته��ا �سلب��ا من 
�ل���رشكات �لتي تتيح �حلجز عر �لإنرنت مثل �إيربنب 
وهي نف�سها من فئة تلك �ل�رشكات �مل�ستهدفة، و�أجرت 
�ل�سنادي��ق �ل�سيادي��ة 12 ��ستثمار� �لعام �ملا�سي يف 
���رشكات جديدة يف �ل�لي��ات �ملتح��دة بقيمة 12.4 
ملي��ار دولر �رتفاعا من �أربعة ��ستثمار�ت يف 2012 
بقيم��ة 202 ملي���ن دولر بح�س��ب بيان��ات جمعتها 

بت�س ب�ك للبح�ث.

وعل��ى م�ست�ى �لعامل �سهد �لع��ام �ملا�سي 42 �سفقة 
ب��ني �سنادي��ق �ل��رثوة �ل�سيادية و�ل���رشكات �جلديدة 
بلغ��ت قيمتها نح��� 16.2 ملي��ار دولر بح�سب مركز 
بح���ث �ل��رثوة �ل�سيادي��ة بكلي��ة �لأعم��ال يف مدريد، 
وياأت��ي تاأ�سي���س �سن��دوق "روؤية �س�فت بن��ك"، �لذي 
بر�أ�سم��ال  �لتك�ن�ل�جي��ة  �مل�رشوع��ات  عل��ى  يرك��ز 
مق��د�ره 100 ملي��ار دولر وه� م���رشوع م�سرك بني 
�سن��دوق �ل�ستثم��ار�ت �لعام��ة �ل�سع���دي وجمم�عة 
�س�فت بنك �لياباني��ة، لي�سري �إىل �أن تلك �ل�ستثمار�ت 
�جلدي��دة �ست�سهد من���� وخا�سة بعدم��ا تفتحت �سهية 
�ل�سن��دوق �ل�سع���دي عليها �إث��ر ��ستثم��ار 3.5 مليار 
دولر يف �أوبر، ويف �لع��ام �ملا�سي، �سملت �ل�سفقات 
�لت��ي �ساركت فيه��ا �سناديق �سيادية �س��خ مليار�ت 
�ل��دولر�ت يف �رشكات مثل ت�ساينا �إنرنت بل�س و�آنت 

فاينن�س��ال �سريفي�سيز وهي �إحدى ���رشكات علي بابا 
�ل�سينية.

وتختل��ف �لأ�سالي��ب �لت��ي تتبعه��ا �سنادي��ق �ل��رثوة 
�ل�سنادي��ق  فبع���س  �لفر���س،  �ل�سيادي��ة لقتنا���س 
تخ�س���س لتل��ك �ملهمة وح��د�ت لر�أ�س �مل��ال �ملغامر 
مث��ل فريتك���س فن�رشز ل�سن��دوق تيما�سي��ك و�إمبال�س 
�لتابع��ة للك�يت، لكن �ملزيد م��ن �ل�سناديق �ل�سيادية 
تفتح مكات��ب يف و�دي �ل�سيليك�ن ب�سان فر�ن�سي�سك�، 
وه� مركز ل�رشكات �لتكن�ل�جيا �جلديدة، وجهاز قطر 
لال�ستثم��ار ه��� �أحدث �سن��دوق يعلن خطط��ا يف هذ� 
�ل�س��دد، وفقا ملجلة ف�ر�سن، فق��د كان لدى �ل�ليات 
�ملتح��دة 101 �رشكة من تل��ك �لفئة يف 2016 مقابل 
36 يف �ل�سني وثماين �رشكات يف بريطانيا و�سبع يف 

�لهند.
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

564.19
6.08
1.07%

214,005,913
333,987,434
253
28
2
17
9

2.28
72,029,848.00

0.36
30,680,812.00

0.39
27,238,000.00

0.46
24,408,528.00

6.25
10,596,600.00

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BIBI( اثمار

)AISP( بذور

0.36
85,280,032.00

0.38
71,200,000.00

0.46
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2.28
31,504,761.00

0.22
24,000,000.00

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BIBI( اثمار

)IBSD( بيبسي

)BNOR( شمال
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