
ر�ؤ�ضاء �لوزر�ء �لربيطانيون ُعر�ضة لق�ضاء �آخر �أيامهم يف 
ي�ضتغنون  بخلودهم  قناعتهم  فب�ضبب  �خلندق،  �حُلكم من 
�مل�ضاعدين  مل�ضلحة  �ل�رصيحني  �مل�ضت�ضارين  ع��ن 
�ملخل�ضني. مر�ر �لوقت ُي�ضّيق نظرتهم �إىل �لعامل خارج 

�لباب �لأمامي ملقر �لرئا�ضة يف د��نينج �ضرتيت 10.
�ل�ضيدة  �أ�ضالفها.  �نتهى  حيث  من  ب��د�أت  م��اي  ترييز� 
�ملن�ضب،  �أ�ضهر يف  �ضتة  عليها  بالكاد م�ضى  �لتي  ماي، 
مت  لديها.  �ملدنية  �خلدمة  موظفي  بكبار  نهائيا  تثق  ل 
�لن�ضيحة  �ل��ق��ر�ر.  �تخاذ  عملية  من  �مل�ضوؤ�لني  �إبعاد 
هذه  �ل�ضيا�ضيني.  م�ضاعديها  من  �لتكّلف  جتلب  �لب�ضيطة 
لي�ضت طريقة ذكية لإد�رة حكومة - ناهيك عن حكومة 
�ل�ضيا�ضية  �حلياة  يف  ��ضطر�ب  �أكرب  �إد�رة  عن  م�ضوؤ�لة 
�حلرب  نهاية  منذ  �خلر�ج،  بعد  �لأمة،  يف  ��لقت�ضادية 

�لعاملية �لثانية. ��ضعت �ل�ضيدة ماي �لآن خططها خلر�ج 
"�ضعب" لربيطانيا - �نف�ضال تام عن �لحتاد �لأ�ر�بي 
يعمل على �إخر�ج بريطانيا من �ل�ضوق �ملوحدة ��لحتاد 
�جلمركي. �قالت �إنه ل ُيكن �أن تكون هناك حلول ��ضط، 
�إذ� �أر�دت بريطانيا �حلد من هجرة �لحتاد �لأ�ر�بي �نبذ 

�ل�ضلطة �لق�ضائية ملحكمة �لعدل �لأ�ر�بية.
فكرة  �ضابق  �قت  يف  رف�ضت  قد  �ل��وزر�ء  رئي�ضة  كانت 
لة،  ُمف�ضّ على �ضفقة  �ضتح�ضل  �لآن  �ملقاي�ضة.  هذه  مثل 
�زير  جون�ضون،  لبوري�س  �للبقة  �لعبارة  يف  �بريطانيا، 
�إيفان  �ل�ضري  �لأم��ري��ن.   كال  على  �ضتح�ضل  �خلارجية، 
بر�ك�ضل،  يف  �ل��د�ئ��م  �ملتحدة  �ململكة  ممثل  ر�ج���رز، 
�أخ��ري�  تقبل  مل  م��اي  �ل�ضيدة  �لإح��ب��اط.  ب�ضبب  ��ضتقال 
�ملنطق �لقا�ضي لت�ضميمها �لذي يق�ضي باإبعاد �ل�ضباكني 
�لبولنديني �جامعي �لفو�كه �لهنغاريني، �إل مع �لأ�ضبوع 

�حلايل. �ل�ضري �إيفان، كما يبد�، كان حمقا طو�ل �لوقت.
�ملعتادة  �ل�ضكلية  �لطماأنينة  قّدم  �لوزر�ء  رئي�ضة  خطاب 
�أ�ر�با،  �لقوية بعد خر�ج بريطانيا مع  �لعالقات  ب�ضاأن 

��خلزعبالت �خليالية ب�ضاأن �لفر�س �جلديدة �لهائلة لأمة 
تظهر �لآن با�ضم جديد هو "بريطانيا �لعاملية". 

مع ذلك، ل ينبغي على �أحد �ل�ضك يف �لتكلفة، �لقت�ضادية 
�لحتاد  عن  �مُلقرتح  لالنف�ضال  �ل�ضيا�ضية،  ��جلغر�فية 
�لأ�ر�بي. �ضتتوقف بريطانيا عن كونها من�ضة لل�رصكات 
�لأجنبية - يف جمال �لت�ضنيع ��خلدمات - �لتي ترغب 
يف �لبيع من د�ن عو�ئق يف �أكرب �ضوق يف �لعامل. �ضتو�جه 
�ل� 27 يف  �لبلد�ن  مع  للتجارة  �ل�رصكات حو�جز جديدة 
�أكرث من ُخم�ضي �ل�ضادر�ت  �لحتاد �لأ�ر�بي �لتي ُتّثل 
�لتجارية  �ل�ضفقات  ع�رص�ت  قلب  �ضيتم  �لربيطانية.  
�لعالقات  فيه  ت�ضُعف  �لذي  �لوقت  يف  ثالثة.  بلد�ن  مع 
كما  �ل�ضيا�ضية.  �لعالقات  تذبل  �ضوف  �لقت�ضادية، 
�ضيكون ر�ؤ�ضاء �لوزر�ء �لربيطانيون غائبني عن �لن�ضائح 
من قارتهم. رمبا فهمت �ل�ضيدة ماي هذ� يف حر�ضها على 
قبل  ترمب.  د�نالد  �ملنتخب  �لأمريكي  للرئي�س  �لتودد 
�لنتخابات ت�ضاركت مع موؤ�ض�ضة ��ضتمن�ضرت �جهة �لنظر 

عن ترمب بو�ضفه �ضعبويًا خطر�ً. 
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مل ن�ضدق باديء �لمر م�ضامعنا باأن �لتق�ضيم 
�لد�يل �جلديد للعمل هو نتاج �لعوملة �قو�ها 
�ل�ضيما  �لمم  ل�ضيادة  �لعابرة  �لقت�ضادية 
�رصحًا  �لقت�ضاديون  �مُلنظر�ن  ذهب  �ن  بعد 
��لنتقال  لل�ضناعة  �ملكاين  للتحول  �تف�ضري�ً 
��ضتوطنت  �لتي  �لقدية  معاقلها  م��ن  بها 
�ىل  �ملرت�بولية  �لأم  �بلد�نها  �ل�ل  �لعامل 
لتو�ضيف  جديدة  حما�لة  يف  �لنامية  �لبلد�ن 
فعندما  ُمعوملة،  كقوة  �لعمل  تق�ضيم  ظاهرة 
�ضاد �لتق�ضيم �لد�يل للعمل ب�ضكله �لقدمي كانت 
�تركزت  نه�ضت  قد  �لأجرية  �لعاملة  �لقوى 
حني  يف  ح�رصيًا  �ل�ضناعية  �ملجتمعات  يف 
يف  لها  متكئًا  �لأج��ري��ة  �ل��ق��وى  تلك  �ج��دت 
�ل�ضتخر�جية  �ل�ضناعات  عرب  �لثالث  �لعامل 
�لكبرية  �لزر�عية  �لن�ضاطات  �يف  �ملعدنية   ��
تلك  �ن  �ل  ��لت�ضدير،  �ملتاجرة  على  �لقائمة 
)��لتي  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �لأج��ري��ة  �لقوى 
�لرب�لتارية(  �لعاملة  �لقوة  ��ضباه  من  هي 
�حلياة  تاريخية جتمع بني  كانت تثل حقبة 

�لنمط  �ب��ني  �ل��ق��ر�ي��ة  ��من��اط��ه��ا  �لفالحية 
�لتجاري �حل�رصي للمدينة.

موؤلفه  يف  كوت�س  ديفيد  �لكاتب  يقول  �ذ 
��لركود  �لنمو  �لر�أ�ضمالية:  �ملو�ضوم/�مناط 
عن  �ل�ضادر  �حلديثة  �لتاريخية  �حلقبة  يف 
مو�ضحًا  2000م  �لعام  يف  ن�رص)بولتي(  د�ر 
�لعمل  عن  �لبحث  هي  �ملال  ر�أ���س  �ظيفة  �أن 
م�ضاعفة  �ىل  قاد  �لذي  �لمر  �هو  �لرخي�س 
نحو  �ىل  �ل�ضناعي  �حلقل  يف  �لعاملني  عديد 
3 ماليني عامل يف �ل�ضنو�ت �لثالثني �لخرية 
�لبلد�ن  يف  �ل�ضيما  �لع�رصين  �ل��ق��رن  م��ن 
�ىل  قادت  �لتي  �لرئي�ضة  �لعجلة  ��ن  �لنامية. 
�لعامل  يف  لالإنتاج  �لر�أ�ضمايل  �لنمط  �نت�ضار 
�لثالث هو ظهور ماي�ضمى: بالتعا�ن �لنتقايل 
يف  �لتعا�ن  من  �لنمط  هذ�  تنامى  �ذ  �لد�يل، 
�لخري  �لربع  خالل  �ل�ضناعي  �لنتاج  ��ضاعة 
من �لقرن �لع�رصين من 7 �آلف �حدة �ضناعية 
يف �لعام 1973 لي�ضبح بنحو 26 �لف �حدة 
بني  �نه  �ُيلحظ   ،1993 �لعام  يف  �ضناعية 
�لثالثة  �للفية  مطلع  �حتى   1953 �لعام 
�لنتاج  يف  �ل�ل  �لعامل  م�ضاهمة  �نخف�ضت 
 77 �ىل  باملئة   95 من  �لعاملي  �ل�ضناعي 
�لبلد�ن  ح�ضة  ت�ضاعفت  ح��ني  يف  باملئة 
 5 من  �لعاملي  �ل�ضناعي  �لناجت  يف  �لنامية 

باملئة �ىل 23 باملئة خالل �ملدة نف�ضها �آنفًا.
�خلارجية  �ل�ضتثمار�ت  تدفق  تعاظم  حيث 
حدتها  �ت�ضاعدت  �لثالث  �لعامل  بلد�ن  نحو 
�لرغم  على  �ملا�ضي،  �لقرن  ت�ضعينيات  يف 
�ل�ضتثمار�ت قد ذهبت  �لكثري من تلك  �ن  من 
كما  نف�ضها.  �لم  �ل�ضناعية  �ل��ب��ل��د�ن  �ىل 
�لتعا�ين  �لنتقال  عملية  من��اذج  �ف�ضل  �ن 
يف  �مل�ضنعية  �ل��وح��د�ت  ظاهرة  بنمو  ثل  تمَ
عليها  �طلق  ��لتي  ح��رة  �قت�ضادية  مناطق 
)ماكيالد�رز( يف منطقة �حلد�د �ملك�ضيكية-
�ل��ع��ام  يف  ن��و�ت��ه��ا  ت�ضكلت  �ذ  �لم��ريك��ي��ة، 
�قت�ضادية  منطقة  باإقامة  �ُضمح  حيث   1965
�حل��د�دي��ة  �ملنطقة  ط��ول  على  �م��ت��دت  ح��رة 
�لمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  للمك�ضيك 
��تيحت  �ميال،   10 عمقها  عازلة  �مبنطقة 
�قطع  �ل�لية  �ملو�د  �إ�ضتري�د  �مل�ضانع  لتلك 
�لتعرفة  من  �لتام  �لعفاء  ��ضا�س  على  �لغيار 
�ملنتجات  ت�ضدير  يعاد  �ن  �رصيطة  �لكمركية 

�لناجمة عن ت�ضنيعها كافة.
�ت�ضعت  قد  م��اك��ي��الد�رز  ظاهرة  �ن  �يلحظ 
 1993 �لعام  بعد  ل�ضيما  ن�ضاطها  �ت�ضاعف 
�ملتحدة  �لوليات  مع  �ملك�ضيك  دخلت  عندما 
ملنطقة  �حل��رة  �لتجارة  باتفاقية  �لمريكية 
�لقيود  �ُزيلت  حيث  )نافتا(  �ل�ضمالية  �مريكا 

�ل����ت����ج����اري����ة 
كافة.  �ملتبقية 
ذل���ك  ي���ن���ع  �مل 
�مل�ضتثمرين  �لتفاق 
�لأ�ر�ب�����������ي�����������ني 
عن  ف�ضاًل  ��ليابانيني 
حتريك  من  �لأمريكيني 
قوة  نحو  �مو�لهم  ر�ؤ����س 
�لعمل �لرخي�س �معاقله يف 
ماكيالد�رز. فقد جرى ن�ضب 
�ملمثلة  �ملعامل  م��ن  �لآلف 
لل�ضناعات �لتجميعية على طول 
�ملك�ضيكية–�لمريكية،  �حل��د�د 
يف  �م  �ل�ضيار�ت  �ضناعة  يف  �ضو�ء 
�ضناعة �ل�ضلع �لكهربائية �غريها من 

�ل�ضلع �ملنزلية �ملعمرة ��لن�ضيجية.
�حل���د�د  ي��ع��رب  �ن���ه  للنظر  �ل��الف��ت  م��ن 
�ملرتفون  �لعمال  رجال  يوميًا  �ملذكورة 
�مل�ضتثمرين  �ك��ب��ار  �ل�����رصك��ات  �م��دي��ر� 
�للف  �لفارهة، يف حني حتت�ضد  بحافالتهم 
من قوة �لعمل �ملك�ضيكية بطو�بري �نتظار )بعد 
جتميعهم من مناطق ع�ضو�ئياتهم �� ماي�ضمى 

يف  ليو�ضعو�  �مل���ج���ا�رة(  �ل�ضفيح  مب���دن 
�أعمالهم  �ماكن  نحو  �ملتجهة  �لنقل  حافالت 
مع  �عر�ضها  �حل���د�د  ط��ول  على  ��مل��م��ت��دة 
�لبحاث  �توؤكد  �لمريكية.  �ملتحدة  �لوليات 
ظاهرة  �ن  �لد�لية  �لقت�ضادية  ��لدر��ضات 
�لعمل �لرخي�س هي لي�ضت ب�ضبب عر�س �لعمل 
�حلرة  �لقت�ضادية  �ملنطقة  يف  �ملحد�د  غري 
ت�ضكيالت  من  ياأتي  ذلك  �لكن  )ماكيالد�رز( 
�لقوى �لعاملة غري �ملنظمة ��لبعيدة عن �لنظم 

�لرقابية.
ل  منتجة  عمالية  ق��وة  �نها  �ُخ���رى  بعبارة 
ت�ضمن  د�لية  رقابية  معايري  لأي��ة  تخ�ضع 
قام  �لتي  �ملحا�لت  كل  ُجوبهت  �إذ  حقوقها. 
تنظيم  لإقامة  �ملاكيالد�رز  يف  �لعمال  بها 
نقابي بالرف�س ��لقمع من جانب �حلكومات 
�لرغم  �لعمل على حِد �ضو�ء. ذلك على  ��رباب 
قد ن�ضت على �ضمان  )نافتا(  �تفاقية  �ن  من 
نقابية  بتنظيمات  �حمايتهم  �لعمال  حقوق 
يف  �لو�قع  �ر���س  على  يتحقق  مل  ذلك  �ن  �ل 
�لعمالية  �لنقابات  �ملاكيالد�رز. كما حا�لت 
نقابية  تنظيمات  قيام  �ىل  �لدعوة  �لمريكية 
حرة فيها �ذلك رغبة منها يف خف�س �ملناف�ضة 
�حما�لة ل�ضد تدفق �لقوة �لعاملة �ملك�ضيكية 
�ملك�ضيكية  �حل��د�د  تخرتق  �لتي  �لرخي�ضة 
�لمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  باجتاه  �ضماًل 
بالف�ضل.  ب��اءت  جميعها  �مل��ح��ا�لت  �ن  �ل 
�لعمل  �ل�ضحية ��لبيئية �ظر�ف  فاملتطلبات 
جميعها  ُع��دت  �ملهنية  �ل�ضالمة  �متطلبات 
�غم�ضت  حني  يف  غائبة.  تكن  مل  �ن  �ضعيفة 
�حلايل  �لقرن  مطلع  منذ  �ملك�ضيكية  �حلكومة 
عينيها عن ترخي�س قيام �لتنظيمات �لنقابية 
طاملا �ن �ملاكيالد�رز قد غدت �حلا�ضنة �لتي 
�ملك�ضيكي  �لعمل  فر�س  من  �ملاليني  تت�س 
�لجنبية  بالعملة  �ملتدفقة  م��و�رده��ا  ��ن 
�لثاين  �مل��ورد  باتت  �ضادر�تها  عن  �لناجمة 
عائد�ت  بعد  للبالد  �لجنبي  بالنقد  �مل�ضاهم 

�لنفط �ملك�ضيكي مبا�رصة.
�جلو  هو  �ضيئة  عمل  بظر�ف  �لن�ضاء  فت�ضغيل 
�لعمايل �ل�ضائد �لذي ي�ضكل 60 �ىل 70 باملئة 
�مل��اك��ي��الد�رز.  �لعمل يف  ق��وة  �ج��م��ايل  م��ن 
د�ن  �لقا�رص�ت  �لن�ضاء  ت�ضتخدم  ما  �غالبًا 
باجور  عمل  كقوة  ���ضتغاللهن  �ضنة   16 �ضن 
�ضهولة  ع��ن  ف�����ض��اًل  زه��ي��دة،   �� منخف�ضة 
ت�رصيحهن �قت ما ت�ضاء �د�ر�ت تلك �مل�ضانع.

�ن �نت�ضار قوة �لعمل �لأجرية غري �ملنظمة يف 
ظل عوملة �ل�ضو�ق قد ��ضعفت حتى من �لقوة 
�لت�ضا�مية لقوة �لعمل �ملنظم مع �رباب �لعمل 
�ل�ضيما يف �ملجتمعات �ل�ضناعية �ملرت�بولية 
�لعريقة يف �لعامل �ل�ل. �ذ �دت مناف�ضة �لقوى 
�لعاملة غري �ملنظمة �لقادمة من �ر�ء �لبحار 
�لعمال  لنقابات  �جلمعية  �لقوة  ت�ضديع  �ىل 
�لرغم  �على  ��لمريكية.  �ل�ر�بية  �ملنظمة 
بنقابات  �ملنتظمون  �لعمال  يتمتع  ذلك  من 
�لعمال يف �ملجتمعات �ل�ضناعية �لقدية، ممن 
ب�ضبب  �ف�ضل  بو�ضع  عالية،  �جور�ً  يتقا�ضون 
�لناجمة  �ل�ضتهالكية  �ل�ضلع  ��ضعار  �نخفا�س 
عن م�ضاهمة �لعمل �لرخي�س �ملنخف�س �لجر، 

ما يعني تعاظم �لجر �حلقيقي لهم.
م��ن عمال  �لآلف  ع�����رص�ت  ت��دف��ق  ف��ان  ل���ذ�، 
�ل��ولي��ات  �ىل  �ملك�ضيكيني  �مل��اك��ي��الد�رز 

�ملتحدة كان م�ضدره عاملني: ��لهما، حما�لة 
�لدخول يف تنظيمات نقابية موؤ�ض�ضية ُعمالية 
�حممية  �لجر  من  �دنى  بحد  تتمتع  �مريكية 
بظر�ف عمل توفرها قوة �لقانون، �ثانيهما، 
�فائ�س  لئ��ق  معي�ضي  مب�ضتوى  �لتمتع  هو 
جماز�ً:  عليه  �أطلق  �أن  يكن  عمايل  �دخ��اري 
�رتفاع  ب�ضبب  ذلك  �جلزئي(  �لقيمة  )بفائ�س 
�ضلة  �نخفا�س  عن  �لناجم  �حلقيقي  �لج��ر 
تولد توفري�ت  �لتي  �ل�ضتهالكية  �ل�ضلع  ��ضعار 
�لرخي�س  �لعمل  من  بالأ�ضا�س  ُم�ضتلبة  هي 
�لد�يل  �لتق�ضيم  �ّلدها  ��لتي  �غريهم  للن�ضاء 
حا�ضنات  ع��رب  للعمل  )�مل���ع���ومل(  �جل��دي��د 
للعمل  منظم  غري  ت�ضغياًل  تقت�ضي  �ضناعية 
منخف�س �لجر يف �طار ما تت ت�ضميته �آنفًا: 
تعا�ن  �لكنه  �ل��د�يل...  �لنتقايل  بالتعا�ن 
�نتقايل خاٍل من �لعد�لة !. �ن ما ي�ضمى بجدل 
دفع  قد  �ل�ضعار  �منظومة  �فائ�ضها  �لقيمة 
للم�ضكالت  �لت�ضدي  �ىل  �لدر��ضة  هذه  كاتب 
�ل��ف��ك��ري��ة يف حت���ول �ل��ق��ي��م �لق��ت�����ض��ادي��ة 
 T R A N S F O R M A T I O N (
�ملنتجة  �ل�ضناعية  لل�ضلع   )PROBLEM
�ىل �ل�ضعار �لتناف�ضية �على �فق نظرية �لعمل 
�ضناعيتني  �ضوقني  يف  �لكن  للقيمة  كم�ضدر 
عمالية  تنظيمات  ذ�ت  �حد�هما  خمتلفتني 
�لنقابي  �لتنظيم  من  خالية  ��لخرى  نقابية 
�جلزئي  �لقيمة  بفائ�س  عليه  �طلقنا  ما  �هو 

��ملنوه عنه �آنفًا.
5- �لحتكار �لر�أ�ضمايل يخرتع نف�ضه

حتول  ظاهرة  جمدد�ً  �لر�أ�ضمايل  �لعامل  يعي�س 
عمالقة  كيانات  �ىل  �لتناف�ضية  �ل�رصكات 
لظاهرة  �ل�ضنوي  فالعدد  مت�ضارع.  �ب�ضكل 
�ل�رصكات  ب��ني  م��ا  ��ل���ض��ت��ح��و�ذ  �لن��دم��اج 
�لعام  يف  عليه  ك��ان  م��ا  �ضعف  �ل��ي��وم  غ��د� 
�لتفريق  �ضعوبة  م��ن  �ل��رغ��م  �على   .1990
�ل  ��ل���ض��ت��ح��و�ذ(  )�لن��دم��اج  ظاهرتي  ب��ني 
�لقانوين  �لحت��اد  �ىل  ين�رصف  �لندماج  �ن 
لكيانني ي�ضبحا كيانًا ��حد�ً �بعالمة جتارية 
�لن�ضاط  كان  �ذ  �فقيًا  �لندماج  �يعد  ��حدة. 
عموديًا  �لندماج  ذلك  يعد  حني  يف  متماثاًل 
بع�ضها  �يتمم  تكاملية  �لن�ضاطات  كانت  �ذ� 
قيام  �ىل  فين�رصف  �ل�ضتحو�ذ  �ما  �لبع�س. 
 �� �خ��رى  �رصكة  ��ضهم  ب�رص�ء  �لكيانات  �حد 
كافة  �ل���ض��ول   �� �مل��ال  ر�أ���س  على  �لهيمنة 
كافة  �لحو�ل  �يف  عليها.  ذ  �مل�ضتحومَ لل�رصكة 
فان �ل�ضتحو�ذ ��لندماج يوؤديان يف �لنهاية 
يف  موحدة  ��خل�ضوم  �ل�ضول  ت�ضبح  �ن  �ىل 
ظل كيان قانوين ��حد. �بناًء على ذلك �ضمي 
�لوليات  يف  ��لع�رصين  �حلادي  �لقرن  مطلع 
�خلطى  ف��رتة  يثل  بانه  �لمريكية  �ملتحدة 
�ملتعجلة لالندماج ��ل�ضتحو�ذ �لتلقائي �هو 
تاريخ  يف  �ل�رصعة  هذه  مبثل  يتحقق  مل  �مر 
م�ضت.  عام  مئة  قبل  �ل  �لقت�ضادي  �مريكا 
تكوين  يف  �أمريكية  �رصكة   100 ��ل  فح�ضة 
�ملتحدة  للوليات  �لجمايل  �ملحلي  �لناجت 
�رتفعت من   33 باملئة يف �لعام 1994 لتبلغ 
بنحو يزيد على 46 باملئة يف �لعام 2014 يف 
على  �مريكية  م�ضارف  خم�ضة  ت�ضتحوذ  حني 
�ملوجود�ت   �� �ل�ضول  من  باملئة   45 ن�ضبة 
�مل�رصفية يف �لوليات �ملتحدة بعد �ن كانت 

بنحو 25 باملئة يف �لعام 2000.

���ض��ات��ي��ا ن���ادي���ال، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رصك��ة 
عالقات  كارثة  �أم��ام  نف�ضه  �ج��د  مايكر��ضوفت، 
�ملا�ضي. م�ضدر  )مار�س(  �آذ�ر  عادية يف  عامة غري 
فتاة  من  �مل�ضتوحى  �لر�بوت  تاي،  كانت  �ملتاعب 
مر�هقة، �لتي كانت مربجمة للتفاعل مع م�ضتخدمي 

من�ضة تويرت.
يف غ�ضون �ضاعات من تفعيلها على موقع �لتو��ضل 
عن�رصية  ع��ب��ار�ت  تقلد  ت��اي  كانت  �لجتماعي، 
�كارهة للن�ضاء ��إباحية، من �لتي كان �مل�ضتخدمون 

�لآخر�ن يدفعونها �ىل �لقيام بتكر�رها.
غري  �لر�بوت  ب�رصعة  �أ�قفت  مايكر��ضوفت  �رصكة 
�ملرغوب بعبارة جاء فيها �أن هناك �ضعور� "بالأ�ضف 
غري  ��مل��وؤذي��ة  �مل�ضيئة  �ل��ت��غ��ري��د�ت  على  �ل��ب��ال��غ 

�ملق�ضودة من تاي".

ب�ضعة  بعد  �لعر�ضية  تاي  ظهور  �عودة   - �لتجربة 
�لع�ضو�ئية  �لر�ضائل  م��ن  ت��ي��ار�ت  لإر���ض��ال  �أي���ام 
باللوم  تلقي  ر�ضالة  ذلك  يف  مبا  تويرت،  مل�ضتخدمي 
علني،  �ب�ضكل  كان  �لكحول"  "ب�ضبب  �ضلوكها  على 

كارثة.
�لأحا�ضي�س،  ير�عي  ب�ضكل  �لأم��ر  مع  ناديال  تعامل 
�رصكة  فريق  �ىل  �للكرت�ين  �لربيد  عرب  �أر�ضل  حيث 
مايكر��ضوفت �لذي ي�رصف على تاي – �أي �لباحثني 
�لربجميات،  �مهند�ضي  �ل�ضطناعي،  �ل��ذك��اء  يف 
يف   – �لرجت���ال  يف  �ملتخ�ض�ضني  ��لكوميديني 

�ضباح �ليوم �لتايل لإيقاف �لر�بوت تاي.
هذ�  مع  لتعاملنا  �لأ�ىل  "�لطريقة  ن��ادي��ال:  يقول 
كان عن طريق �لتاأكد من �أن �لفريق ل ي�ضعر بالندم 

خلو�ضه فعال هذه �ملخاطرة".
�هو  "ز�"،  نف�ضه  �لفريق  �أطلق  ذلك  من  �أ�ضهر  بعد 
على  �لألفية،  من  م�ضتوحاة  �أخ��رى  �أنثى  ر�ب��وت 

.KIK من�ضات في�ضبوك ما�ضنجر �تطبيق �لدرد�ضة
يقول ناديال: "يجب عليكم �لتاأكد من �أنه �إذ� �رتكبتم 

�لأخطاء فيجب �لتعلم »منها«".
هذ� يلخ�س �أ�ضلوب �إد�رة �لرئي�س �لتنفيذي �لبالغ من 

�لعمر 49 عاما - �ل�رصيح ��حلا�ضم ��ملت�ضامح.
عندما توىل من�ضبه يف عام 2014، عّد حمللون �أنه 
�آمن - مهند�س كال�ضيكي �رجل �ل�رصكة �لذي  خيار 

كان مع �رصكة مايكر��ضوفت منذ عام 1992.
جنوب  يف  �أب��اد  حيدر  مدينة  يف  �لد  �ل��ذي  ناديال، 
�ل�ضن�ضكريتية.  �لدر�ما  �معلم  موظف  �بن  هو  �لهند، 
حياته  من  مبكر  �قت  يف  د�ؤ�ب.  �أن��ه  عنه  �يعرف 
�لأ�ضبوع  نهاية  عطلة  �أ�ق��ات  يق�ضي  كان  �ملهنية، 
يف �ضيكاغو لإكمال �ملاج�ضتري يف �إد�رة �لأعمال يف 
كلية بوث لإد�رة �لأعمال، �هي رحلة بالطائرة لعدة 
ريدموند،  يف  مايكر��ضوفت  �رصكة  مقر  من  �ضاعات 

بولية ���ضنطن.

�لكفاية  فيه  �أنه كان جريئا مبا  �ضك يف  كان هناك 
ق�ضت  �لتي  مايكر��ضوفت،  من�ضبه يف �رصكة  لتويل 
عقود� يف �إنتاج �إخفاقات مبا فيها م�ضغل �ملو�ضيقى 
قفزت  �ضنو�ت،  ثالث  بعد  موبايل".  �يند�ز   � ز�ن 
لت�ضل  د�لر  مليار   200 مايكر��ضوفت  �أ�ضهم  قيمة 

�إىل �أكرث من 492 مليار د�لر.
ما  �ه��و  �ل�رصكة،  م�ضتقبل  على  �لآن  ناديال  يركز 
 - �ل�ضطناعي  �لذكاء  يف  �ضيكون  �أنه  على  ير�هن 
�أن تعزز من قدرة  �لتي يكن  �لذكية  �لأجهزة  ظهور 
يف  ميونيخ،  يف  موؤتر  هام�س  على  �قال  �لإن�ضان. 
�أملانيا: "�إنه �ضيكون حول �لأ�ضخا�س �لذين يعملون 
تكون  �أن  عليك  يتوجب  �أنه  يعني  �هذ�  �لآلت.  مع 
�أي  يوجد  ل  عملها.  �كيفية  �لآلت  فهم  على  قادر� 
جمال من جمالت �حلياة ل يتطلب �لفهم �حل�ضابي".

�ي�ضحك عند ذكر تقرير �رصكة ماكينزي لعام 2015 
�لذي قّدر باأن �لأن�ضطة �لتي ت�ضتغرق �أكرث من 20 يف 

�ملائة من �قت عمل �أي رئي�س تنفيذي، يكن �أن يتم 
حقا  "�أنا  قائال:  ذكي،  م�ضاعد  بو��ضطة  �آليا  تنفيذها 

بحاجة �إىل ذلك".
�جه  يف  �عمالها  مايكر��ضوفت  �رصكة  ن  يح�ضِّ �إنه 
�أكرث ما يكن  �مل�ضتقبل، بحيث حت�ضل �ل�رصكة على 
من �لذكاء �ل�ضطناعي. يف �أيلول )�ضبتمرب( �ملا�ضي، 
من  �أكرث  ي�ضم  �ل�ضطناعي  للذكاء  فريقا  ��ضتحدث 
��ملهند�ضني  �لأكادييني  من  �ضخ�س  �آلف  خم�ضة 
ينظر  �لكنه  �مل�ضتقبل،  يف  �لت�ضغيل  نظام  لت�ضميم 
�أي�ضا �إىل ما هو �ر�ء �رصكة مايكر��ضوفت ��إىل بقية 

�لعامل.
�إثارة بالن�ضبة يل هو ما  "�ل�ضيء �لأكرث  �كما يقول: 
�ر�ء ما نقوم به باأنف�ضنا �لآن، �هو �أخذ قدرة �لذكاء 
لدينا �جعلها متاحة  نف�ضها �ملوجودة  �ل�ضطناعي 

حتى ي�ضتطيع �جلميع ��ضتخد�مها.
بر�دي�س«  »�أن��در�  فيها  �ل��دُت  �لتي  �لولية  مثال  خذ 

كالهما  »���ضنطن«.  فيها  �أعي�س  �لتي  ��ل��ولي��ة 
ت�ضتخدم �أ�ضا�ضا خو�رزميات �آلة �لتعلم نف�ضها لتقدمي 
تنبوؤ�ت عدد �لطالب �لذين يرتكون �ملد�ر�س �لثانوية. 
�لذكاء  �لديقر�طية على  �إ�ضفاء  بالن�ضبة يل هو  هذ� 
يف  مايكر��ضوفت  �رصكة  مقر  يف  �ل�ضطناعي". 
�ل�ضطناعي  للذكاء  مدر�ضة  هناك  ريدموند،  مدينة 
تطبيق  كيفية  �لعمال  تعّلم  �هي  حديثا،  �فتتحت 
م�ضاعد  مثل  �مل�ضتخدمني  منتجات  يف  �لتكنولوجيا 

.CORTANA مايكر��ضوفت �لرقمي
�رصكة  �إن  ��ل�ضابقون  �حلاليون  �لعمال  �ي��ق��ول 
عليها  �لتعرف  يكن  ل  هذه  �جلديدة  مايكر��ضوفت 
قد  بوملر.  �ضتيف  عهد  على  كانت  �لتي  �ل�رصكة  من 
يكون ذلك ب�ضبب �لع�رص �متغري�ته، حيث �إن ناديال 
يف  ي�ضع  بوملر  كان  حني  يف  �لف�ضول،  على  يركز 
يف  �لكمبيوتر  �أجهزة  �أعمال  عن  �لدفاع  �أ�لوياته 

�ملجموعة.
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الرأسمالية المعولمة: تركز أم اغتراب
د. مظهر محمد صالح 

الجزء الثالث

فيليب ستيفنز
الجزء األول

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

707.82
1.56
0.22%

10,865,955,714
11,141,694,238

552
39
9
13
17

1.00
2,147,483,647.00

0.56
762,112,000.00

0.56
150,000,035.00

0.61
131,500,000.00

2.65
116,855,961.00

)BZII( عراقنا

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BCOI( أهلي

)IBSD( بيبسي

1.00
9,500,999,680.00

0.52
397,198,240.00

2.64
309,295,424.00

1.07
94,802,688.00

0.56
82,668,016.00

)BZII( عراقنا

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط
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