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جيوبلويتيك األموال الساخنة وظاهرة عدم االستقرار السياسى

د.جهاد عوده 

تدفقات األموال الساخنة تشير إلى انتقال تدفقات رأس المال إلى البلدان ذات معدالت الفائدة 
المرتفعــة و/ أو التغيــرات المتوقعــة فــي أســعار الصــرف، بالنســبة للمســتثمرين الدولييــن، هنــاك 
مكاســب كبيــرة يمكــن جنيهــا مــن نقــل األمــوال بيــن البلــدان المختلفــة بأســعار فائــدة مختلفــة. 
وتشــير األمــوال الســاخنة إلــى العملــة التــي تتحــرك بســرعة وبشــكل منتظــم بيــن األســواق المالية، 
ممــا يضمــن للمســتثمرين تأميــن أعـلـى أســعار فائــدة قصيــرة األجــل متاحــة. تتحــول األمــوال 
الســاخنة باســتمرار مــن البلــدان ذات معــدالت الفائــدة المنخفضــة إـلـى البلــدان ذات المعــدالت 
األعلــى. هــذا يعنــى انــه مــع  الراســماليات الناضجــه تكــون اســعار الفائــده منخفضــه، هــذا يرجــع 
الــى التخطيــط  الراســمالى طويــل المــدى. بينمــا نالحــظ انــه مــع الراســماليات الناشــئه نجــد انهــا 
تميــل اـلـى اســعار  الفائــده المرتفعــه بســبب المضاربــه وعــدم التــورط ـفـى مشــاريع اســتراتيجيه 
كــم الراســمالى.  ـفـى الراســماليات النائشــه التــى تنتشــر فيهــا االمــوال  تحتــاج اـلـى صبــر ـفـى الترا
الســاخنه نجدهــا تؤثــر التحويــالت الماليــة علــى ســعر الصــرف ومــن المحتمــل أن تؤثــر علــى ميــزان 

مدفوعــات الدولــة. فــي دوائــر إنفــاذ القانــون والمؤسســات المصرفيــة، 

تــم تمييزهــا  التــي  المســروقة  األمــوال  إـلـى  أيًضــا  الســاخنة«  يمكــن أن تشــير عبــارة »األمــوال 
بشــكل خــاص، بحيــث يمكــن تتبعهــا وتحديدهــا. األمــوال الســاخنة هــي رأس المــال الــذي يتنقلــه 
المســتثمرون بانتظــام بيــن االقتصــادات واألســواق الماليــة لالســتفادة مــن أعلــى معــدالت الفائــدة 
قصيــرة األجــل. تجلــب البنــوك األمــوال الســاخنة إلــى االقتصــاد مــن خــالل تقديــم شــهادات إيــداع 
قصيــرة األجــل بمعــدالت أعلــى مــن المتوســط، يعتبــر االقتصــاد الصينــي مثــاالً علــى ســوق المــال 
الســاخن الــذي أصبــح بــارًدا بعــد هــروب المســتثمرين.  Hot Capital هــو المــال الــذي يتحــرك 
بســرعة وبشــكل مقلــد فــى مفاهيــم االســتثمار. وفــي الوقــت الحالــي، يتــم تعبئــة مبالــغ ضخمــة مــن 
األمــوال وتوجيههــا إلــى المشــاريع والشــركات واألســباب نتيجــة للعواطــف الملتهبــة المتنافســة. 
أدى ظهــور »رأس المــال الســاخن« - الــذي أصبــح ممكًنــا بفضــل األمــوال غيــر معروفــه المصــدر 
كثــر  بدقــه عملًيــا - إلــى التمويــل لالنقالبــات الصغيــرة. ســيتطلب الهــروب مــن دورة الدمــار مــا هــو أ

مــن سياســة نقديــة ذكيــة والعــودة إلــى الواقــع فــي األســواق. 
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نموذج أول: 

لنفترض أن كال من االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة لديهما معدل فائدة 0.5٪. في ذلك الوقت، 
لــن يكــون هنــاك فــرق كبيــر ســواء قمــت بوضــع مدخــرات فــي بنــوك االتحــاد االوربــي أو بنــوك االتحــاد 
األوروبــي. ومــع ذلــك، إذا رفعــت المملكــة المتحــدة أســعار الفائــدة إلــى 1.5٪، فســتحصل علــى عائــد 
أعلــى بكثيــر مــن االدخــار فــي أحــد البنــوك البريطانيــة. لذلــك، قــد يبيــع مســتثمرو االتحــاد األوروبــي 
اليــورو وشــراء الجنيــه اإلســترليني حتــى يتمكنــوا مــن كســب المزيــد مــن الفائــدة مــن مدخراتهــم. 
ســيؤدي هــذا الطلــب المتزايــد علــى الجنيــه اإلســترليني إلــى رفــع قيمــة الجنيــه اإلســترليني مقابــل 
اليــورو. حتــى التغييــرات الصغيــرة فــي أســعار الفائــدة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى أســعار 
الصــرف. تعنــي زيــادة حركــة رأس المــال أنــه مــن األســهل تحويــل األمــوال عبــر الحســابات. يمكــن 
نقــل األمــوال مــن حســاب إـلـى آخــر بســهولة. أيًضــا ســتكون عمولــة شــراء الــدوالر محــدودة جــًدا 
كثــر جاذبيــة لتحويــل الحســابات. فــي عــام 2011، شــهد الفرنــك السويســري ارتفاًعــا  ممــا يجعلهــا أ
ســريًعا حيــث ســعى المســتثمرون إـلـى شــراء الفرنــك السويســري. لــم تكــن أســعار الفائــدة ـفـي 
سويســرا مرتفعــة بشــكل خــاص، لكــن المســتثمرين اعتبــروا سويســرا مــالًذا آمًنــا مــن صعوبــات 
منطقــة اليــورو. لذلــك، انتقلــت هــذه التدفقــات الماليــة الســاخنة مــن منطقــة اليــورو إلــى سويســرا.
يمكن أن تتسبب تدفقات األموال الساخنة في زعزعة االستقرار. يمكن أن يؤدي االرتفاع السريع 
كثــر تكلفــة. يمكــن أن تخلــق  فــي قيمــة العملــة إلــى اإلضــرار بصــادرات الــدول ألن الصــادرات تصبــح أ
تدفقــات األمــوال الســاخنة ســيولة زائــدة تغــذي طفــرة األصــول ـفـي المســتقبل وتخلــق المزيــد 
مــن المشــاكل طويلــة األجــل. هــذا مــن الصعــب قيــاس االمــر بدقــة ألنــه ال يوجــد تعريــف واضــح 
لمــا يشــكل بضبــط المــال الســاخن.  بمعنــى ان األمــوال الســاخنة هــى = التغيــر فــي احتياطيــات 
النقــد األجنبــي  ناقــص  صاـفـي الصــادرات  ناقــص  صاـفـي االســتثمار األجنبــي المباشــر. بمعنــى 
آخــر، األمــوال الســاخنة هــي تدفــق داخلــي الحتياطيــات النقــد األجنبــي العالقــة لــه بالصــادرات أو 
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االســتثمار الفعلــي. ال تتعلــق األمــوال الســاخنة فقــط بعمــالت الــدول المختلفــة، ولكنهــا قــد تشــير 
أيًضا إلى رأس المال المســتثمر في الشــركات المنافســة. تســعى البنوك لجلب األموال الســاخنة 
مــن خــالل تقديــم شــهادات إيــداع قصيــرة األجــل )CDs( بمعــدالت فائــدة أعـلـى مــن المتوســط. 
إذا قــام البنــك بتخفيــض أســعار الفائــدة، أو إذا قدمــت مؤسســة ماليــة منافســة معــدالت أعلــى، 
يكــون المســتثمرون علــى اســتعداد لنقــل أمــوال األمــوال الســاخنة إلــى البنــك الــذي يقــدم صفقــة 
أفضــل.  فــي ســياق عالمــي، ال يمكــن لألمــوال الســاخنة أن تتدفــق بيــن االقتصــادات إال بعــد إزالــة 
الحواجــز التجاريــة وإنشــاء البنــى التحتيــة الماليــة المتطــورة. فــي ظــل هــذه الخلفيــة، يتدفــق المــال 
إلــى مناطــق النمــو المرتفــع التــي توفــر إمكانيــة تحقيــق عوائــد ضخمــة فــى قــول اخــر الراســماليات 
الناضجــه. وعلــى العكــس مــن ذلــك، تتدفــق األمــوال الســاخنة مــن البلــدان والقطاعــات االقتصادية 

ذات األداء الضعيــف.

نموذج ثانى: 

يقــدم االقتصــاد الصينــي مثــاالً واضًحــا علــى مــد وجــذر األمــوال الســاخنة. منــذ مطلــع القــرن، أدى 
اقتصاد البالد سريع النمو، المصحوب بارتفاع كبير في أسعار األسهم الصينية، إلى جعل الصين 
كثــر أســواق المــال ســخونة فــي التاريــخ. ومــع ذلــك، فــإن تدفــق األمــوال إلــى الصيــن  واحــدة مــن أ
ســرعان مــا عكــس االتجــاه بعــد انخفــاض كبيــر فــي قيمــة اليــوان الصينــي، إلــى جانــب تصحيــح كبيــر 
فــي ســوق األســهم الصينيــة. يقــدر كبيــر محللــي االقتصــاد الصينــي فــي رويــال بنــك أوف ســكوتالند، 
 ،2015 مــارس  إـلـى   2014 ســبتمبر  مــن  القصيــرة  الســتة  األشــهر  خــالل  أنــه  كويجــس،  لويــس 
خســرت البــالد مــا يقــدر بنحــو 300 مليــار دوالر مــن األمــوال الســاخنة. يعــد انعــكاس ســوق المــال 
ـفـي الصيــن تاريخًيــا. مــن عــام 2006 إـلـى عــام 2014، تضاعفــت احتياطيــات البــالد مــن العمــالت 
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األجنبيــة، ممــا أدى إلــى تكويــن رصيــد قــدره 4 تريليونــات دوالر، تــم اســتحقاقه جزئًيــا مــن االســتثمار 
األجنبــي طويــل األجــل فــي الشــركات الصينيــة. لكــن جــزًءا كبيــًرا جــاء مــن األمــوال الســاخنة، عندمــا 
كمــة ذات العوائــد  اشــترى المســتثمرون الســندات ذات معــدالت الفائــدة الجذابــة واألســهم المترا
ـفـي الصيــن،  كواًمــا مــن المــال  المرتفعــة المحتملــة. عــالوة عـلـى ذلــك، اقتــرض المســتثمرون أ
بأســعار رخيصــة، مــن أجــل شــراء ســندات ذات معــدل فائــدة أعلــى مــن بلــدان أخــرى. علــى الرغــم 
مــن أن الســوق الصينيــة أصبحــت وجهــة جذابــة لألمــوال الســاخنة، وذلــك بفضــل ازدهــار ســوق 
األســهم والعملــة القويــة، إال أن تدفــق النقــد تباطــأ إلــى حــد كبيــر فــي عــام 2016، ألن أســعار األســهم 
بلغــت ذروتهــا لدرجــة أنــه لــم يكــن هنــاك ســوى القليــل مــن االرتفــاع. باإلضافــة إـلـى ذلــك، منــذ 
عــام 2013، تســبب تقلــب اليــوان أيًضــا فــي عمليــات تصفيــة واســعة النطــاق. خــالل فتــرة األشــهر 
التســعة بيــن يونيــو 2014 ومــارس 2015، تراجعــت احتياطيــات النقــد األجنبــي للبــالد بأكثــر مــن 
250 مليــار دوالر.  وقعــت أحــداث مماثلــة فــي عــام 2019، عندمــا وفًقــا لتقديــرات معهــد التمويــل 
كثــر مــن 60 مليــار دوالر مــن رأس المــال مــن االقتصــاد الصينــي بيــن مايــو  الدوـلـي، تــم ســحب أ
ويونيــو مــن ذلــك العــام، بســبب زيــادة ضوابــط رأس المــال، باإلضافــة إلــى انخفــاض قيمــة اليــوان. 
يتــم توجيــه نشــاط األمــوال الســاخنة بشــكل عــام نحــو االســتثمارات ذات اآلفــاق القصيــرة. وكان 

معظمــه  فــى شــركات البنــاء واالتصــاالت.

نموذج ثالث: 

علــى الرغــم مــن أن تدفقــات رأس المــال الخارجــة ليســت مفاجئــة فــى االقتصــاد المصــرى، إال أن 
تخفيــض قيمــة العملــة تــم لتخفيــف الضغــط علــى الجنيــه المصــرى. فعلــى خلفيــة الصــراع بيــن 
روســيا وأوكرانيــا، أدت التدفقــات الخارجــة مــن »األمــوال الســاخنة« - األمــوال التــي يســيطر عليهــا 
المســتثمرون الذيــن يبحثــون عــن عوائــد قصيــرة األجــل، وغالًبــا مــا تنقــل األمــوال بيــن البلــدان 
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لالســتفادة مــن معــدالت الفائــدة المتغيــرة - إلــى زيــادة الطلــب علــى العملــة األمريكيــة فــي مصــر، 
ممــا جعــل تخفيــض آخــر لقيمــة الجنيــه ضــرورة. علــى الرغــم مــن أن التدفقــات الخارجــة لألمــوال 
الساخنة ال ينبغي أن تكون مفاجئة حيث يختار مديرو الصناديق المالذ اآلمن في أوقات األزمات، 
إال أن هنــاك مخــاوف بشــأن خــروج جماعــي مــن األســواق الناشــئة، بمــا فــي ذلــك مصــر، التــي قــد 
تواجــه عــدًدا مــن التحديــات الماليــة واالقتصاديــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط. مصطلحــات. 
هــذا أمــر طبيعــي، بالنظــر إلــى التوتــرات المتزايــدة بيــن روســيا وأوكرانيــا. قالــت حنــان رمســيس، 
القاهــرة، للمونيتــور: » ينســحب المســتثمرون  ـفـي شــركة الحريــة للسمســرة ومقرهــا  المحللــة 
مــن األســواق الناشــئة ويحولــون أموالهــم إلــى مــكان آخــر«. بالتأكيــد، تشــكل عمليــات البيــع هــذه 
مخاطــر علــى االحتياطيــات األجنبيــة وكذلــك العملــة المحليــة، والتــي قــد تنخفــض قيمتهــا بنســبة 
تصــل إلــى 15٪. وقالــت إنــه علــى الرغــم مــن توقــع تدفقــات رأس المــال إلــى الخــارج، إال أنــه يتعيــن 
عـلـى البنــك المركــزي والبورصــة المصريــة اتخــاذ خطــوات للتخفيــف مــن تأثيرهــا. كانــت تبلــغ 
قيمــة العملــة األمريكيــة حاليــا 15.75 جنيًهــا فــي الســوق المحلــي، وفًقــا لبيانــات البنــك المركــزي 

المصــري.  واالن 18.75  جنيهــا.
قبــل األزمــة األوكرانيــة، كانــت هنــاك مخــاوف مــن عمليــات البيــع الخارجيــة لســندات الخزانــة 
المصريــة، خاصــة بعــد أن كشــف االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي عــن إمكانيــة رفــع ســعر الفائــدة. 
قــال وزيــر الماليــة محمــد معيــط ـفـي 6 مــارس 2022 إن نــزوح األجانــب الجماعــي مــن أدوات 
الديــن الســيادية كان متوقعــا، وتقــول الســلطات المصريــة إنهــا تعمــل علــى معالجــة األمــر لكنهــا 
لــم تذكــر تفاصيــل. أفــادت وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتماـنـي يــوم 7 مــارس 2022 أن األســواق 
الناشــئة تواجــه مجموعــة متنوعــة مــن مخاطــر االئتمــان اإلضافيــة الناجمــة عــن الصــراع بيــن روســيا 
وأوكرانيــا، مشــيرة إـلـى ضغــوط األســعار وتقلــص تحمــل المســتثمرين للمخاطــر. وحــذر التقريــر، 
»قلنــا أن بــوادر ضغــوط التمويــل الخارجــي يمكــن أن تكــون حافــًزا التخــاذ إجــراءات تصنيف ســلبية 
للعديــد مــن الــدول الســيادية فــي األســواق الناشــئة، بمــا فــي ذلــك مصــر وتركيــا«. فــي 2 مــارس، نقــل 
تقريــر لرويتــرز عــن مصــادر مجهولــة قولهــا إن تدفقــات رأس المــال األجنبــي الخارجــة بلغــت 3 
مليــارات دوالر منــذ 24 فبرايــر. بــاع المســتثمرون األجانــب الهابطــة مــا قيمتــه 3.068 مليــار جنيــه 
ــا لبيانــات مــن البورصــة  إســترليني )196 مليــون دوالر( مــن األســهم منــذ بدايــة عــام 2022، وفًق
المصريــة.   قــد يكــون االنخفــاض الحالــي مؤقًتــا. جــاء فــي تقريــر S&P Global Ratings  الصــادر فــي 
5 ســبتمبر 2021 أن حيــازات غيــر المقيميــن مــن ســندات وســندات الحكومــة بالعملــة المحليــة 
ارتفعــت إلــى 33 مليــار دوالر )13٪ مــن إجمالــي األوراق الماليــة( فــي أغســطس 2021، مــن مســتوى 
منخفــض بلــغ 10 مليــارات دوالر فــي يونيــو 2020 ومــا فــوق بلغــت ذروة مــا قبــل الجائحــة مــا يقــرب 
مــن 28 مليــار دوالر فــي فبرايــر 2020.  انخفــض احتياطــي النقــد األجنبــي فــي مصــر مباشــرة بعــد 
انــدالع الوبــاء واإلغــالق الــذي تــال ذلــك بيــن مــارس ويونيــو 2020. وانخفــض صافــي االحتياطيــات 
األجنبيــة إلــى 36 مليــار دوالر فــي مايــو 2020 بعــد أن وصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه علــى اإلطــالق عنــد 

45.5 مليــار دوالر فــي ينايــر وفبرايــر. 2020 حســب بيانــات البنــك المركــزي. 
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حــذرت وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز للتصنيفــات االئتمانيــة فــي ســبتمبر 2021 مــن أن تدفقــات رأس 
النقــد األجنبــي«، موضحــة أن  ـفـي احتياطيــات  إـلـى انخفــاض كبيــر  المــال الخارجــة قــد »تــؤدي 
»تدفقــات رأس المــال الخارجــة مــن األســواق الناشــئة مرجحــة عندمــا تبــدأ السياســات النقديــة فــي 
البلــدان المتقدمــة فــي العــودة إلــى وضعهــا الطبيعــي. ومــع ذلــك، يمكننــا أن نشــهد مخاطــر مرتفعــة 
ـفـي ميــزان المدفوعــات ـفـي مصــر إذا كان هنــاك ســحب حــاد لألمــوال ـفـي حيــن ظلــت إيــرادات 
الســياحة  بعائــدات  تلحــق  التــي  بالوبــاء  المرتبطــة  األضــرار  بســبب  الجــاري ضعيفــة  الحســاب 
والتصديــر.   واعتبــر البعــض أن تدفقــات األمــوال الســاخنة هــي نــوع مــن االســتثمار غيــر المباشــر 
والمتــداول، وتنطــوي علــى التعــرض ألســواق األوراق الماليــة وتــداول العمــالت األجنبيــة واألدوات 
األخــرى قصيــرة األجــل. كان تعويــم الجنيــه المصــري عالمــة فارقــة ـفـي الجهــود المبذولــة لجــذب 
تدفقــات رأس المــال األجنبــي. قــال بنــك جيــه ـبـي مورجــان االســتثماري ومقــره نيويــورك ـفـي 8 
مــارس إن تخفيــض قيمــة العملــة ســيكون مطلوبــا، مشــيرا إلــى الضغــوط المتزايــدة علــى الجنيــه 

المصــري.

تخفيــض قيمــة العملــة هــو أحــد اإلجــراءات حتــى ال يكــون هنــاك ســوق موازيــة. ومــع ذلــك، مــن 
الضــروري تعزيــز منــاخ االســتثمار لألمــوال األجنبيــة واألفــراد لضــخ العملــة الصعبــة مباشــرة فــي 
ســوق رأس المــال. مــددت مصــر آجــال اســتحقاق الودائــع الدوالريــة مــن دول الخليــج.  ـفـي 9 
مــارس،  مــددت المملكــة العربيــة الســعودية  وديعــة بقيمــة 2.3 مليــار دوالر فــي البنــك المركــزي 
كتوبــر 2026. وتشــمل الودائــع الدوالريــة األخــرى فــي البنــك المركــزي مــن الخليــج العربــي  حتــى أ
5.7 مليــار دوالر مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة و 4 مليــارات دوالر مــن الكويــت.  يجــب أن تكــون 
هنــاك وســائل لجــذب تدفقــات العملــة الصعبــة باإلضافــة إلــى المــوارد األربعــة التقليديــة: إيــرادات 
قنــاة الســويس، والســياحة، وتحويــالت المغتربيــن المصرييــن، والصــادرات. إن ســوق األســهم 
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يمكــن أن يكــون قنــاة موثوقــة لجــذب التدفقــات الدوالريــة.   االمــر اذى إصــالح ســوق رأس المــال 
لضــخ المزيــد مــن الســيولة فــي األســهم المحليــة. واألهــم مــن ذلــك، يجــب أن يثــق المســتثمرون 
األجانــب والمحليــون فــي ســوق األوراق الماليــة. يجــب أن نتعلــم مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
التــي اســتفادت مــن االكتتــاب العــام األولــي لشــركة النفــط العمالقــة أرامكــو. ســجل ســهم الشــركة 
أعـلـى مســتوى لــه عـلـى اإلطــالق عنــد 45 ريــاالً ]12 دوالراً[. وتبلــغ القيمــة الســوقية ألرامكــو 2.4 

تريليــون دوالر، أي مــا يعــادل إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعشــر دول عربيــة. 
قــال مصرفيــون وخبــراء اقتصاديــون  27 يوليــو 2020 إن خطــر نشــوب صــراع فــي ليبيــا ومخــاوف 
بشــأن األمــن الماـئـي وتراجــع قطــاع الســياحة يهــدد بقلــب موجــة صعــود ناشــئة ـفـي الســندات 
المصريــة. اجتذبــت الدولــة الواقعــة فــي شــمال إفريقيــا موجــة مــن اهتمــام المســتثمرين األجانــب 
فــي األشــهر الثالثــة  قبلهــا، مدفوعــة بالتمويــل الجديــد مــن صنــدوق النقــد الدولــي )IMF(، والديــون 
المحليــة قصيــرة األجــل التــي تقــدم عوائــد بنحــو 13٪، وهــي مــن بيــن أعلــى المعــدالت فــي األســواق 
الناشــئة. ومــع ذلــك، يحــذر مصرفيــون وخبــراء اقتصاديــون مــن أن طفــرة العائــد تخفــي اقتصــاًدا ذا 
آفــاق ضعيفــة ومخاطــر سياســية متزايــدة، مــع هبــوط بورصــة القاهــرة.EGX.30   ظهــر هــذا وســط 
مخــاوف مــن التدخــل فــي ليبيــا. أعطــى البرلمــان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي األســبوع الماضــي 
الضــوء األخضــر لتدخــل عســكري محتمــل ـفـي ليبيــا. قــد يــؤدي نشــر القــوات المســلحة ـفـي ليبيــا 
إلــى زيــادة اإلنفــاق العســكري فــي وقــت يعانــي فيــه فيــروس كورونــا بالفعــل مــن عجــز فــي الميزانيــة. 
وقالــت زينــة رزق المديــرة التنفيذيــة للدخــل الثابــت ـفـي أرقــام كابيتــال »مــن الواضــح أن حزمــة 
دعــم صنــدوق النقــد الدولــي طمأنــت المســتثمرين األجانــب ولهــذا كان هنــاك تحســن فــي التدفقات 
لكــن األساســيات ال تــزال ضعيفــة«. وأضافــت: »الفيــروس ينتشــر، والســياحة تتراجــع، واإلنفــاق 
الحكومــي - المطلــوب لتعزيــز االقتصــاد - ســيضيف المزيــد مــن النفــوذ«. وممــا زاد الشــكوك أن 
مصــر فشــلت حتــى اآلن فــي التوصــل إلــى اتفــاق مــع إثيوبيــا لتنظيــم التدفقــات مــن ســد النهضــة 
الــذي يهــدد مصــدر الميــاه الرئيســي فيهــا. قــال حســنين مالــك، رئيــس أبحــاث األســهم فــي شــركة 
Tellimer Research، »لقــد  تعاظمــت المخاطــر السياســية ». فــي غضــون ذلــك، قــال محللــون إن 
صناعــة الســياحة، التــي تشــكل مــا يصــل إلــى 15٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مــن غيــر المرجــح 
أن تتعافــى قريًبــا. علــى عكــس تونــس والمغــرب، لــم تتــم إضافــة مصــر إلــى قائمــة االتحــاد األوروبــي 
للــدول اآلمنــة التــي ينتشــر فيهــا كوفيــد -19. قــال دبلوماســيون إن حــاالت اإلصابــة بكوفيــد -19 
التــي تــم اإلبــالغ عنهــا فــي مصــر تراجعــت فــي األســابيع الماضيــة، لكــن عــدد اإلصابــات الجديــدة ال 

يــزال مرتفعــا للغايــة فــي الوقــت الحالــي بحيــث يتعــذر رفــع تحذيــر الســفر. 
قــال عــالء عقــل، رئيــس الجمعيــة المصريــة للفنــادق بالبحــر األحمــر، إن الرحــالت الســياحية إـلـى 
منتجعــات البحــر األحمــر تتزايــد منــذ إعــادة فتــح المطــارات ـفـي األول مــن يوليــو، لكــن معــدالت 
كثــر مــن  اإلشــغال العاديــة ســتعود فقــط بحلــول مــارس أو أبريــل مــن العــام المقبــل. وأضــاف أن أ
نصــف الفنــادق عــادت إـلـى العمــل بعــد شــهرين مــن اإلغــالق ومــن المحتمــل إعــادة فتــح تلــك 
التــي ال تــزال مغلقــة بحلــول نوفمبــر. ولــم يــرد البنــك المركــزي والمركــز الصحفــي الحكومــي علــى 
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أســئلة أرســلتها رويتــرز. قالــت وزيــرة التخطيــط هالــة الســعيد فــي مايــو إن الحكومــة توقعــت نمــًوا 
بنســبة 3.5٪ فــي الســنة الماليــة 21/2020، التــي بــدأت فــي يوليــو، لكــن النمــو قــد يتباطــأ إلــى 2٪ إذا 

اســتمرت أزمــة فيــروس كورونــا حتــى نهايــة العــام.
وافق السيسي في مارس على خطة بقيمة 100 مليار جنيه )6 مليارات دوالر( لوقف التداعيات 
االقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك دعــم قطــاع الســياحة، ودفــع رواتــب الموظفيــن الذيــن يرســلهم أصحــاب 
العمــل إـلـى بالدهــم، ونقــود العمــال غيــر الرســميين. مــع بلــوغ االحتياطيــات األجنبيــة 38 مليــار 
دوالر، أصبحــت األوضــاع الماليــة لمصــر أفضــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2011 بعــد اإلطاحــة 
بحســني مبــارك. هــذا أقــل مــن 45 مليــار دوالر قبــل الوبــاء، لكــن البنــك المركــزي كان قــادًرا علــى 
دعــم العملــة، التــي عــززت فــي يوليــو بعــد تراجــع فــي الشــهر الســابق، وهــو مكســب ســاعد مشــتري 
الديــون قصيــرة األجــل عـلـى تحقيــق ربــح.  قــال فــاروق سوســة، كبيــر االقتصادييــن ـفـي الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا ـفـي بنــك جولدمــان ســاكس: »لقــد شــهدنا تدفقــات كبيــرة عائــدة إـلـى 
مصــر«. وقــال سوســة: »كانــت التدفقــات الوافــدة بالفعــل عنــد الطــرف القصيــر مــن المنحنــى، 
ممــا يعكــس عوائــد أعلــى علــى المــدى القصيــر وإمكانيــة تعزيــز الجنيــه علــى المــدى القريــب، ممــا 

كثــر ربًحــا فــي مصــر فــي الوقــت الحالــي«.  يجعــل التجــارة المحمولــة أ
وكان يشــير إـلـى اســتراتيجية تتضمــن اقتــراض المســتثمرين بالعمــالت حيــث تكــون معــدالت 
الفائــدة منخفضــة لالســتثمار فــي البلــدان التــي ترتفــع فيهــا العائــدات. كان أداء الســندات الدوليــة 
لمصــر أفضــل مــن أداء بعــض الــدول الســيادية ـفـي األســواق الناشــئة ذات التصنيــف المماثــل، 
مثــل الســلفادور وســريالنكا، منــذ عمليــات البيــع المكثفــة فــي مــارس. لكــن المحلليــن يقولــون إن 
تدفــق »األمــوال الســاخنة« - أو االســتثمارات التــي تتــم لفتــرات قصيــرة - ال يترجــم إلــى وظائــف 
جديــدة فــي االقتصــاد الحقيقــي وقــد يختفــي إذا تراجعــت العملــة. وباســتثناء قطــاع الطاقــة، كانــت 
مصــر تكافــح لجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر، وهــو مــأزق ألقــى المحللــون باللــوم فيــه علــى 
البيروقراطيــة وتوســع الشــركات المملوكــة للجيــش فــي قطاعــات مــن إنتــاج الغــذاء إلــى األســمنت. 
»زيــادة االســتثمار األجنبــي المباشــر طويــل األجــل يتطلــب المزيــد مــن التحســين ـفـي مؤشــرات 
واســتقرار  بــه  التنبــؤ  ويمكــن  ســليم  كـلـي  اقتصــادي  إطــار  عـلـى  والحفــاظ  األعمــال،  ممارســة 
القانونيــة  اإلدارة  الناشــئة،  األســواق  ائتمــان  اســتراتيجية  رئيــس  آغــا،  رضــا  قــال  سياســي«، 

واالســتثمارات العامــة. 
هــذا وشــهد االقتصــاد مصــرى  حالــة مــن التطــور التدريجــي. كان االتجــاه اإليجابــي الــذي نشــأ فــي 
النصــف الثاـنـي مــن عــام 2017، بفضــل برنامــج صنــدوق النقــد الدوـلـي الممــدد للتمويــل ومدتــه 
كثــر( يهــدف إلــى ضمــان  ثــالث ســنوات )اتفاقيــة قــرض بقيمــة 12 مليــار دوالر، يمكــن تجديدهــا أ
اتخــاذ تدابيــر اجتماعيــة واقتصاديــة جديــدة مــن حيــث الشــروط العــدل واإلدارة العامة والشــفافية. 
كتشــفه  عــالوة عـلـى ذلــك، فــإن قطــاع الطاقــة )بفضــل إطــالق ظهــر- حقــل غــاز مكامــن عمــالق ا
كتشــافات أخــرى فــي غــرب مصــر وفــي البحــر(، والســياحة  إينــي فــي مصــر البحريــة فــي عــام 2015 - وا
كدوا أنفســهم مرة أخرى  )11.3 مليون زائر في 2018، وهو أفضل أداء منذ 2012( وقطاع البناء أ
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علــى أنهــم القــوى الدافعــة لالقتصــاد المصــري. فــي الوقــت نفســه، فــإن االنتعــاش فــي االســتهالك 
الخــاص )+4.2٪ فــي 2018( ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي )+5.3٪ فــي 2018( همــا أعظــم نتائــج 
االقتصــاد  إطــار  ـفـي  اإليجابيــة  التغييــرات  فــإن  ذلــك،  ومــع  للسيســي.   األوـلـى  الرئاســية  الفتــرة 
الكلــي ليــس لهــا آثــار كبيــرة علــى مالييــن المصرييــن الذيــن مــا زالــوا يعانــون مــن مشــاكل هيكليــة 
طويلــة األجــل، والتــي ال يــزال الكثيــر منهــا بــدون حــل ويرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا ببعضــه البعــض. ال 
تــزال الدولــة معرضــة لمشــاكل مزمنــة )مثــل التوجيــه أو الوجــود القــوي للجيــش ـفـي االقتصــاد. 
وبشــكل غيــر رســمي، قــد تمثــل المؤسســات العســكرية مــا يصــل إـلـى 20-60 ـفـي المائــة مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي الوطنــي ؛ 3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وفقــا للدولــة البيانــات 
المتاحــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 61 فــي المائــة مــن الســكان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عاًمــا 
يبحثــون عــن وظائــف يمنعــون توطيــد الهيــكل االقتصــادي وإحيــاء اإلصالحــات االجتماعيــة. ـفـي 
الواقــع، مــن المهــم أن نضــع فــي اعتبارنــا أن التنميــة واالســتقرار مــن العناصــر شــديدة التقلــب فــي 
ــا بالمســائل  مصــر اليــوم. ترتبــط التوتــرات السياســية وعــدم االســتدامة االقتصاديــة ارتباًطــا وثيًق
المتعلقــة باألمــن الداخلــي والحــدود، وبالتالــي فــإن أي إشــارة ســلبية بهــذا المعنــى ســتنتقل حتمــاً 
إلــى البعــد االقتصــادي والسياســي للبلــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يــزال  اإلرهــاب  واحتمــاالت العنــف 
المجتمعــى  يمثــالن تهديديــن مهميــن يمكــن أن يؤثــران علــى مســار التعافــي الوطنــي ويقوضانــه. 
وفــي ضــوء ذلــك أيًضــا احتمــال الغضــب واإلحبــاط واالســتياء هــي مشــاعر منتشــرة بيــن قطاعــات  
مختــاره مــن الســكان. إذا أهملــت هــذه العناصــر فقــد تــؤدي إلــى ظهــور أعمــال عنــف جديــدة يمكــن 
أن تســتغلها الجماعــات اإلرهابيــة أيًضــا، الثــورات واإلضرابــات بســبب الزيــادات فــي أســعار الوقــود 
والخبــز - الناجمــة عــن التخفيضــات فــي نظــام الدعــم )الــذي يمثل حوالي 10 في المائة من الميزانية 
الوطنيــة الســنوية( وانخفــاض قيمــة العملــة )انخفضــت قيمــة الجنيــه المصــري بنســبة 32.3 فــي 
المائــة وال تــزال تفقــد قيمتهــا( - أظهــروا مســتوى متزايــًدا مــن عــدم الرضــا واالســتياء بيــن أفقــر 

شــرائح الســكان تجــاه الســلطات. 
الســخط  حالــة  تحديــد  ـفـي  ضرورتهــا،  مــن  الرغــم  عـلـى  االقتصاديــة،  اإلصالحــات  ســاهمت  لقــد 
االجتماعــي الحاليــة التــي ُتســيء فيهــا الحكومــة اســتخدام اإلصالحيــة كأداة وظيفيــة للســلطة 
إلخفــاء مشــاكل البــالد الكبــرى. علــى ســبيل المثــال، يعــد االســتخدام الدعائــي للمشــاريع الضخمــة 
)مثــل توســعة قنــاة الســويس أو العاصمــة اإلداريــة الجديــدة علــى بعــد 45 كيلومتــًرا مــن القاهــرة( 
ثابًتــا فــي الســرد الرئاســي وغالًبــا مــا يمثــل اختبــاًرا لتحويــل االنتبــاه عــن المشــكالت الخطيــرة التــي 
لــم يتــم حلهــا. : البطالــة الجامحــة )9.9 فــي المائــة، ولكــن هــذا المعــدل أعلــى بكثيــر بيــن الشــباب 
- 32.6 فــي المائــة(، والزيــادة فــي أســعار الطاقــة والنقــل، وانخفــاض قــدرة ريــادة األعمــال الخاصــة، 

والفســاد، وانعــدام الشــفافية فــي البيروقراطيــة ليســت ســوى عــدد قليــل مــن المشــاكل.
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نموذج رابع: 

وهــو   SPAC  التابعــة لدونالــد ترامــب، مجموعــة ترامــب لإلعــالم والتكنولوجيــا، مــن خــالل تطبيقهــا 
الــذي ســيصدر قريًبــا باســم »Truth Social«، بالفعــل مــا يكفــي مــن رأس المــال لتقييمــه بمــا 
يزيــد عــن مليــار دوالر - مــع القليــل لتظهــره لنفســها بخــالف المحتــوى الســاخن الخطــاب وواجهــة 
المســتخدم التــي تبــدو متطابقــة مــع Twitter. فــي عــام 2021، قــال طــارق فانســي، رئيــس قســم 
القائمــة بشــكل  BlackRock، إن االســتثمارات  ـفـي  الســابق لالســتثمار المســتدام  المعلومــات 
أساســي علــى مخــاوف ESG هــي »عــالج وهمــي خطيــر يضــر بالمصلحة العامة«. في غضون ذلك، 
كثــر مــن 1 تريليــون دوالر إـلـى منتجــات  قــام المســتثمرون المصابــون بالذعــر األخالـقـي بتحويــل أ
مثل Green Bonds - الديون التي أصدرتها الشركات لتمويل القضايا الصديقة للبيئة - والتي 
لهــا تأثيــر مشــكوك فيــه، ولكنهــا تــؤدي أيًضــا إـلـى ارتفــاع الرســوم لشــركات إدارة األمــوال مثــل 
BlackRock.. أســهم ميمــي، التــي دخلــت بشــكل مذهــل إلــى الســاحة العالميــة مــع ارتفــاع مكافــئ 
GameStop ـفـي أوائــل عــام 2021، غالًبــا مــا يغذيهــا رأس المــال الغاضــب - كمــا قــد يكــون هــذا 
الغضــب مبــرًرا أو صالًحــا. فــي حالــة Gamestop ) أو » Gamestonk »، إذا كنــت تفضــل ذلــك(، 
تــم توجيــه مبلــغ كبيــر مــن المــال لالنتقــام مــن مظالــم الماضــي المتصــورة. لــم تكــن أساســيات 
الشــركة مهمــة. دخــل مســتثمرو التجزئــة الذيــن شــعروا بالحــروق جــراء انهيــار وول ســتريت ـفـي 
عــام 2008 ـفـي هــذا الحــدث. )ارتفعــت درجــة حــراري بمجــرد مشــاهدة المعركــة تجــري، وأصبــت 
برغبــة شــديدة فــي المشــاركة - اســتغرق األمــر كل مــا كان علــّي أن أبقــى علــى الهامــش(. شــركة 
Hot Capital ليســت مجــرد أمــوال »ذكيــة« أو »غبيــة«. إنهــا أمــوال عاطفيــة. هــذا هــو الســبب 
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فــي أن كل فيديــو تســويقي جيــد يحركــه المتبرعــون فــي العالــم يحــاول جــذب أوتــار قلــوب النــاس. 
ولكــن اآلن نفــس النــوع مــن الطاقــة والغضــب الــذي يغــذي معظــم الحمــالت السياســية الحديثــة 
ينتشــر فــي كل المجــاالت األخــرى. وهــي تؤثــر علــى طريقــة رفــع رأس المــال وكيفيــة انتقالــه. يمكــن 
أن يجتــذب الشــراء الحــار كميــات كبيــرة مــن رأس المــال عمليــا بيــن عشــية وضحاهــا. نحــن نعيــش 
فــي Hot Takeconomy، و Hot Capital هــي عملتهــا.  Robin DiAngelo   التــي نشــرت كتابهــا 
White Fragility فــي يونيــو 2018، رأت أنــه عملًيــا أصبــح مطلوبـًـا للقــراءة أثنــاء احتجاجــات جــورج 
فلويــد فــي صيــف عــام 2020. جذبــت علــى الفــور مئــات اآلالف مــن الــدوالرات   مــن الشــركات التــي 
أرادت ســماعها تتحــدث. لقــد كان الشــكل الــذي يحركــه الخــوف مــن Hot    Capital. لــو أرادت 
DiAngelo أن تبــدأ شــركة )أي شــركة!( بمهمــة لمكافحــة العنصريــة، أتخيــل أن ذراع رأس المــال 
االســتثماري Tiger Global كان ســيطرق بابهــا بفحــص Hot Capital ـفـي غضــون ســاعات. لــم 
يتغيــر شــيء. قــوة مظلمــة تعمــل فــي العالــم. إنهــا القــوة نفســها التــي ســمحت دائًمــا للسياســيين 

كبــر مــن أي وقــت مضــى. األذكيــاء بجمــع المزيــد مــن األمــوال بســرعة أ
وهــي تــؤدي اآلن إـلـى إنشــاء منصــات وســائط اجتماعيــة جديــدة )»حريــة التعبيــر«، ومكافحــة 
االســتيقاظ( وجامعــي التبرعــات الطقوســيين للعدالــة االجتماعيــة. يســتغرق األمــر اآلن دقائــق 
معــدودة لشــخص مــا إلنشــاء صفحــة GoFundMe بعــد وصــول شــيء حــارق إـلـى دورة األخبــار. 
تصمــم الشــركات الناشــئة بنشــاط عــروض جمــع التبرعــات للمســتثمرين المســتعدين للمعركــة. 
تــم نشــرها عـلـى  التــي   meme web3 ربمــا كنــت محظوًظــا بمــا يكفــي لعــدم مشــاهدة حــرب
Twitter، والتــي أظهــرت مــدى ضعــف أصحــاب البشــرة والقائميــن علــى نشــر هــذه  المــال حالًيــا. 
كثــر  Hot Capital  هــي أمولــة اســتجابة القتــال أو الهــروب. إنــه رجعــي. أولئــك الذيــن يشــتكون أ
مــن Woke Capital، عـلـى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن يســتخدموا حملتهــم الصليبيــة ضــد   
إـلـى  المــال الخــاص بهــم - لجــذب االنتبــاه، عـلـى ســبيل المثــال،  Woke Capital لزيــادة رأس 

العمــل المناهــض للعنصريــة، أو تشــكيل جوهــر منصــة سياســية، أو بــدء جامعــة أوســتن .
يتدفق Hot Capital إلى أعلى األصوات في لحظة معينة. ال يتم تسعير رأس المال هذا ليعكس 
القيمــة التــي يمكــن أن تخلقهــا تلــك األصــوات وشــركاتها ومشــاريعها ؛ ســعره هــو انعــكاس لرغبــة 
المانــح فــي الفــوز بلعبــة محــاكاة - وهــذه دائًمــا طريقــة غيــر فعالــة لتخصيــص رأس المــال. إنه يعيق 
النمــو االقتصــادي ألنــه يغــذي الحــرب األيديولوجيــة ويصــرف انتباهنــا عــن بنــاء أعمــال دائمــة أو 
معالجــة مشــاكل هيكليــة حقيقيــة.  ســنكون جميًعــا أفضــل حــااًل إذا تــم توجيــه رأس المــال نحــو 
األشــياء المهمــة بالفعــل - األشــياء التــي تســاهم فــي بنــاء بيئــة بشــرية متكاملــة ومســتدامة. لكــن 

 . Hot Capital هــذا يعتمــد علــى كســر دورة المحــاكاة التــي تغذيهــا
لــن يكــون ذلــك ســهال. إن أســرع طريقــة لتجميــع الكثيــر مــن التبرعــات فــي القطــاع غيــر الربحــي 
اليــوم، علــى ســبيل المثــال، هــي خلــق تهديــد ثــم تصعيــد إثــارة الخــوف مــن هــذا التهديــد مــن أجــل 
رفــع صنــدوق الحــرب. يقــوم BLM بهــذا األمــر لتأثيــر كبيــر علــى اليســار. اســتخدم كريســتوفر روفــو 
تكتيــكات مماثلــة بشــأن الحــق فــي قيــادة حملــة ضــد تدريــس نظريــة العــرق الحــرج فــي المــدارس 
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العامــة، مشــيًرا إلــى طريقــه نحــو المالءمــة وزيــادة رأس المــال. الجميــع يلعــب نفــس اللعبــة.  قــد 
يكــون هــذا بمثابــة أخبــار قديمــة لرينيــه جيــرار، أســتاذ األدب والتاريــخ الفرنســي المولــد الــذي بــدأ 
فــي التعبيــر عــن آرائــه حــول الرغبــة والصــراع فــي أواخــر الخمســينيات مــن القــرن الماضــي. أدرك 
جيــرارد أن النــاس يريــدون مــا يريــده اآلخــرون - رغبــة محاكيــة - ويتعارضــون مــع بعضهــم البعــض 
ليــس ألنهــم أو رغباتهــم مختلفــة ولكــن ألنهــم متماثلــون فــي األســاس : فــي حالــة اليســار واليميــن 
السياســيين، يبــدو أن هــذا قــوة. أو كمــا قالهــا جوناثــان هايــدت وجريــج لوكيانــوف : »هــوس اليميــن 

وحركــة الصحــوة العظيمــة لليســار تغــذي بعضهمــا البعــض«. 
وفًقــا لجيــرارد، فــإن الرغبــة فــي المحــاكاة تولــد التنافســات، والتــي بدورهــا تولــد صراًعــا ال ينتهــي - 
حالــة مؤســفة أحــذر منهــا فــي كتابــي الرغبــة: قــوة الرغبــة المحاكيــة فــي الحيــاة اليوميــة. اعتقــد جيــرارد 
أن هنــاك طريقــة للخــروج مــن دوامــة الصــراع هــذه. يبــدأ بــإدراك واضــح، ومــن ثــم التخلــي: رؤيــة 
أن مــا كنــا نحــارب مــن أجلــه هــو تدميــر ذاـتـي، وأن لدينــا المزيــد لنكســبه مــن خــالل التخـلـي عــن 
 Hot Capital كثــر مــن الشــروع ـفـي لعبــة الالنهائيــة. تحــاول هزيمتــه.  تعمــل تعلقنــا بمنافســنا أ
علــى تفاقــم المشــكلة ذاتهــا التــي حددهــا Girard. إنهــا تحقــق ســرعة الخــروج عــن طريــق تســخين 
المنافســات المحاكيــة - غالًبــا عــن قصــد. ال يســتخدمها الالعبــون األقويــاء الذيــن ينظمــون هــذه 
العاصمة لبناء أديرة مونت سانت ميشيل أو كاتدرائيات شارتر. بدالً من ذلك، يقومون بجمعها 
لتمييــز أنفســهم فــي ســوق األفــكار ويســتخدمونها لبنــاء المزيــد مــن األســلحة مــن أجــل المواجهــة 
النهائيــة. امنحنــا هــذه األمــوال، واذهــب إلــى عــرض مبيعــات Hot Capital، وســنضع حــًدا لهــم ألننــا 

نريــد عكــس مــا يريــدون. )أليــس كذلــك؟( 
في تنافس تقليد، تكتسب األشياء قيمة ألن المنافس يريدها. يريدون CRT في المدارس؟ ليكن؛ 
ســنوقف CRT بقــوة اإلرادة السياســية إذا كان علينــا ذلــك، ونحــن بحاجــة إـلـى تبرعــات الحلفــاء 
والرفــاق مثلــك للقيــام بذلــك. كل انتصــار هــو فــي نهايــة المطــاف باهــظ الثمــن. مــن خــالل هزيمــة 
عــدوك، فإنــك تهــزم - للمفارقــة - ســبب وجــودك. وهــذا هــو الســبب فــي أن النشــر المتعجــرف لـــ 
Hot Capital ليــس مجــرد تبذيــر. إنــه غبــي.  أدرك رينيــه جيــرارد هــذا االتجــاه أيًضــا. »الفردانيــة 
الحديثــة تفتــرض شــكل اإلنــكار اليائــس لحقيقــة أن كل واحــد منــا، مــن خــالل رغبــة المحــاكاة، 
يســعى إلــى فــرض إرادتــه علــى إخوانــه مــن البشــر، الــذي يدعــي أنــه يحبــه ولكنــه يحتقــره فــي كثيــر 
مــن األحيــان«، قــال. عندمــا قــرأت هــذا االقتبــاس اآلن، أفهــم أن عبــارة »فــرض إرادتــه« تحولــت 
كبــر مــن الرقابــة  إـلـى »فــرض إرادتــه مــن خــالل ضــخ رأس المــال ـفـي مبــادرات تــؤدي إـلـى قــدر أ
وعــدم الحريــة لعدونــا«.  كيــف ســترتفع درجــات الحــرارة؟ مــن الصعــب القــول. فــي الوقــت الحالــي، 
تعمــل Hot Capital علــى اســتقطاب العالــم. يســارع كل جانــب إلــى بنــاء شــبكات اتصاالتــه وبنيتــه 
التحتيــة وحتــى الجامعــات. ينقســم االقتصــاد إـلـى شــركات باللونيــن األحمــر واألزرق وتدفقــات 

رأس المــال المقابلــة - لكــن القاســم المشــترك هــو أنهــا ســاخنة. 
»تعميــم عناصــر التفاضــل الخاصــة بــك« عبــارة عــن شــعار صاخــب فــي تجــارة التســويق، وتحقــق 
Hot Capital تجزئة الســوق واالســتهداف الديموغرافي المفرط بنفس الســهولة التي يجذب بها 
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 Black  Rifle مثــل ،Hot Capital مصبــاح األخطــاء الذبــاب. حتــى الالعبيــن المحيطيــن فــي لعبــة
الزرقــاء،  الشــفرة  Impossible Foods ذات  األحمــر وشــركة  الترميــز  Coffee Company ذات 
تســاعد في دفع المســتهلكين المســتقطبين بالفعل إلى المعســكرات المناســبة. مؤســس شــركة 
تكميليــة ذات ميــول ليبراليــة - وهــو اآلن مجــرم مــدان - قــام مؤخــًرا ببيــع المكمــالت الرياضيــة 
التــي تحمــل عالمــة التمويــه بمجــرد ســحب رعايــة شــركته مــن أحــداث اللياقــة البدنيــة ألرنولــد 
شــوارزنيجر بســبب موقــف »Governator« مــن تفويضــات اللقــاح والقنــاع. وبهــذا المعنــى، فــإن 

Hot Capital عبــارة عــن مبيعــات وتســويق علــى »God Mode«، مــع تمكيــن كل رمــز غــش. 
لكــن المنافســات المحاكيــة التــي أطلقتهــا شــركة Hot Capital هــي أيًضــا شــديدة الســمية - 
كثــر الحــاالت المعديــة لفيــروس كورونــا. فــي كتــاب الرغبــة،  كثــر مــن أ وهــي فيروســية عــدة مــرات أ
كتــب عــن أهميــة حمايــة أنفســنا مــن هــذه العــدوى وتعلــم الرغبــة فــي مســتقبل ال يتوســطه لنــا  أ
 Hot منافســونا: مســتقبل خــارج الدائــرة. بالنظــر إـلـى مخاطــر الصــراع االجتماعــي الــذي تغذيــه
Capital، فــإن هــذا مهــم للغايــة. ســيكون مــن الحكمــة التخلــي عــن أدوارنــا فــي هــذه المنافســات. 
كثر الصليبيين حماســة  المنافســات المقلــدة هــي دائًمــا، فــي نهايــة المطــاف، مدمــرة، وتخدع حتى أ
وبطولــة.  ســوف يكتشــف Cooler Head البديــل العقالنــي لـــ.  Hot Capital فــي عمليــة تســخين 
هــذه الرغبــات المحاكيــة المتنافســة، ال تلطفهــا Hot Capital مثــل الفــوالذ - فهــي تجعلهــا نحيفــة 

وقابلــة للكســر، وتكشــف بدقــة عــن مــدى ســطحية هــذه الرغبــات. ليــس لديهــم قــوة البقــاء.  



الرصاع الجيو سياىس ىف الرشق االوسط : جيوبلويتيك األموال الساخنة وظاهرة عدم االستقرار السيايس

16 د.جهاد عوده - أستاذ العلوم السياسية

20 مارس 2202التاريخ 

الناشر 
مركز جسور للدراسات االستراتيجية 

SSJ - seidutS cigetartS rof ruoseJ

01200888234تليفون

 العنوان
23 شارع رمسيس متفرع من شارع بغداد – الكوربة – مصر 

الجديدة – القاهرة

info@jesour.netالبريد االلكتروني
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