أوراق العملة

كنوز طبيعية

ساموا حتتفي بتراثها البيئي بعمالت ملونة
ميليندا وير

مــن الســهل فهــم قيمــة العمــات الورقيــة املصممــة لتكــون غيــر
قابلــة للتزييــف .ولكــن مــن الصعــب يف بعــض األحيــان أن نــرى
قيمــة املناظــر الطبيعيــة لبلــد مــا يواجــه تهديــدات منهــا تغيــر
املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة واملطــورون مفرطــو احلمــاس —
ربمــا حتــى يكــون قــد فــات األوان.
ويف ســاموا ،التــي يقــل عــدد ســكانها قليــا عــن  200ألــف
نســمة ،هنــاك تاريــخ مــن االحتفــاء باجلمــال الطبيعــي الرقيــق
لبيئتهــا احمليطــة علــى عملــة البلــد ،التــاال الســاموية.
وتصــور العمــات الورقيــة لســاموا — التــي تصــدر بجميــع
ألــوان قــوس قــزح — أشــخاصا مؤثريــن ومؤسســات مؤثــرة،
ولكنهــا تصــور أيضــا البيئــة الطبيعيــة الفريــدة التــي ال يمكــن
تعويضهــا لبلــد مــن بلــدان جنــوب احمليــط الهــادئ :شــاالت
متتاليــة (شــاالت ســوبواجا)؛ وزهــرة ســاموا الوطنيــة،
التيويــا ،املعروفــة أيضــا باســم زهــرة الزجنبيــل األحمــر؛
والطائــر الوطنــي (احلمــام ذو املنقــار املســنن ،وهــو مــن األنــواع
املهددة باالنقراض وال يتواجد إال يف ســاموا)؛ وشــاطئ رملي
أبيــض بكــر.

وحصلــت عملــة ســاموا ،التــي كان آخــر إصــدار منهــا يف
عــام  ،2008بدورهــا علــى جوائــز جلمــال تصميمهــا؛ وأشــارت
شــركة  Banknote Worldإىل العملــة الورقيــة مــن فئــة  20تــاال،
والتــي تظهــر عليهــا شــاالت ســوبواجا واحلمــام ذو املنقــار
املســنن ،بوصفهــا واحــدة مــن «أجمــل» العمــات الورقيــة.

حمايدة كربونيا وإيجابية مناخيا

يف اآلونــة األخيــرة ،كانــت العملــة الورقيــة التذكاريــة مــن فئــة
 10تــاال الصــادرة احتفــاء ببطولــة األلعــاب الرياضيــة ملنطقــة
احمليــط الهــادئ لعــام  2019التــي اســتضافتها ســاموا،
مرشــحة جلائــزة العملــة الورقيــة للعــام الصــادرة عــن جمعيــة
.International Bank Note Society
وحتتفــل النســخة حمــدودة اإلصــدار مــن العملــة الورقيــة
بموضوعــي الرياضــة والشــباب ،وتعــرض أطفــاال يمارســون
رياضــة الرغبــي ورياضييــن بالغيــن يتنافســون يف رياضــة
التجديــف ونســاء يمارســن رياضــة رفــع األثقــال.
ويُعتقــد أيضــا أن العملــة الورقيــة املصنعــة مــن أوراق
البوليمــر املطبوعــة باللــون األزرق الزاهــي هــي أول عملــة
ورقيــة حمايــدة مــن حيــث الكربــون يف العــامل ،وفقــا ملــا ذكرتــه
ليــا كولينــز مديــرة اخلدمــات املصرفيــة والعمــات بالبنــك
املركــزي يف ســاموا .وتــم تعويــض االنبعاثــات الناجتــة
عــن إنتــاج العمــات الورقيــة عــن طريــق حتقيــق وفــورات يف
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون يف أماكــن أخــرى ،وفقــا للبنــك
املركــزي وشــركة تصميــم العمــات «دي ال رو».
وتقــول ليــا كولينــز جمللــة التمويــل والتنميــة إن وقــت إصدار
العملــة كان مناســبا للغايــة؛ إذ كان مرتبطــا بــأول بطولــة
«خضــراء» لأللعــاب الرياضيــة يف منطقــة احمليــط الهــادئ،
وأتاحــت للدولــة املضيفــة ســاموا فرصــة القيــام بحملــة
ضــد املــواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد وتشــجيع
تعويضــات الكربــون بيــن البلــدان املشــاركة.

احلاجة إىل العمل العاجل

الصور :بنك ساموا املركزي

تــم االحتفــاء بعملــة ســاموا الورقيــة مــن فئــة  20تــاال بســبب تصميمهــا .وتعــرض الطائــر
الوطنــي (احلمــام ذو املنقــار املســنن) والزهــرة الوطنيــة (التيويــا) وشــاالت ســوبواجا.
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صــدرت العملــة الورقيــة احملايــدة مــن حيــث الكربــون علــى
خلفيــة القلــق املتزايــد إزاء تغيــر املنــاخ يف ســاموا وعلــى
الصعيــد الــدويل.
فقــد اعتــاد ســكان ســاموا ،الذيــن يعيشــون يف دولــة صغيــرة
تتكــون مــن جزيرتيــن رئيســيتين ،بشــكل متزايــد علــى األضــرار
الناجمة عن الظواهر اجلوية احلادة ،باإلضافة إىل التهديدات
الناجمــة عــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والكــوارث الطبيعيــة
املتعلقــة باملنــاخ ،مثــل إعصــار غيتــا يف عــام .2018
وأعــرب الســيد تويليبــا ســايليلي ماليلجــاوي رئيــس وزراء
ســاموا عــن دعمــه التخــاذ اجملتمــع الــدويل إجــراءات عاجلــة
ملكافحــة تغيــر املنــاخ الــذي وصفــه بأنــه «تهديــد وجــودي ...
ألســرة احمليــط الهــادئ بأكملهــا» .ويف كلمــة لــه أمــام األمم

املتحــدة يف عــام  ،2019قــال إن األزمــة ال تقتصــر علــى الــدول
اجلزريــة الصغيــرة أو الــدول الناميــة .واســتطرد قائــا «إن تغيــر
املنــاخ يعبــر احلــدود بــدون دعــوة وال يميــز علــى أســاس احلجــم
أو الوضــع االقتصــادي».

السياحة وعمالت التاال

بــدأ تــداول العملــة الورقيــة مــن فئــة  10تــاال ،وهــي أول عملــة
رأســية علــى اإلطــاق يف ســاموا ،يف عــام  ،2019وانضمــت
إىل العمــات املســتخدمة بالفعــل مــن نفــس الفئــة ،والتــي تبــرز
صــورا مــن جمــايل التعليــم والرياضــة وهــي أكثــر عملــة ورقيــة
تــداوال يف البلــد ،وفقــا للبنــك املركــزي.
وتركــز كل عملــة مــن العمــات الورقيــة متعــددة األلــوان
األخــرى يف ســاموا والتــي صــدرت آلخــر مــرة يف عــام 2008
علــى موضــوع خمتلــف:
·فالعملــة الورقيــة مــن الفئــة  5تــاال امللونــة باللونيــن األحمــر
والبرتقــايل تركــز علــى «الســياحة» ويظهــر عليهــا شــاطئ
ماتاريفــا علــى أحــد وجهيهــا وتظهــر علــى الوجــه اآلخــر فيــا
فاليمــا ،وهــي مســكن الروائــي االســكتلندي وكاتــب أدب
الرحــات روبــرت لويــس ستيفنســون .وقــد قــام ستيفنســون
بتأليــف كتابيــن مشــهورين عامليــا عنوانهمــا جزيــرة الكنــز
( )Treasure Islandوقضيــة الدكتــور جيكيــل والســيد هايــد
الغريبــة ( ،)Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hydeوقــد
أُطلــق عليــه لقــب «راوي احلكايــات» يف ســاموا التــي عــاش
فيهــا أربــع ســنوات قبــل وفاتــه يف عــام .1894
·وتمثــل العملــة الورقيــة الصفــراء والبرتقاليــة مــن فئــة 20
تــاال «البيئــة» (تبــرز الطائــر الوطنــي ،والزهــرة الوطنيــة،
وأحــد الشــاالت اخلالبــة)؛ وتركــز العملــة األرجوانيــة مــن

أصــدرت ســاموا عملــة ورقيــة تذكاريــة مــن فئــة  10تــاال يف عــام  2019لالحتفــال باأللعــاب
الرياضيــة ملنطقــة احمليــط الهــادئ التــي اســتضافها البلــد .ويُعتقــد أنهــا أول عملــة ورقيــة حمايــدة
كربونيــا يف العــامل.

فئــة  50تــاال علــى «االســتقرار السياســي واالقتصــادي»
(تعــرض جممــع احلكومــة يف ماتاجيااللــوا والبنــك
املركــزي)؛ أمــا الزمــردة اخلضــراء مــن فئــة  100تــاال
فتعــرض صــورا لرئيــس دولــة ســاموا مــن عــام  1962إىل
 ،2007الســيد ماليتــوا تانومافيلــي الثــاين ،والكاتدرائيــة
الكاثوليكيــة التاريخيــة «موليفــاي».
وال تــزال العملــة املطبوعــة مهمــة يف ســاموا ومــن املرجــح
أن تظــل هكــذا لبعــض الوقــت .وتقــول كولينــز إن البنــك ينظــر
يف إعــادة تصميــم عمالتــه الورقيــة ،وعلــى الرغــم مــن أن
ســاموا تــدرس اجتاهــات العمــات الرقميــة« ،فإننــا نفضــل مــن
الناحيــة الثقافيــة اســتخدام النقــد علــى الدفــع اإللكتــروين».
ميليندا وير تعمل ضمن فريق جملة التمويل والتنمية.
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