
اأ�شعر بارتياع �شديد من القيام به  العمل الذي 
خالل العام احلايل �شيكون ملء ا�شتمارة طلب 
�شفحة   85 من  مكونة  الربيطانية  للحكومة 
يف  دائمة  اإقامة  اآُم��ل،  كما  �شيمنحني،  ال��ذي 
يف  بريطانيا".  "خروج  بعد  املتحدة  اململكة 
ملواطني  بالن�شبة  الرئي�شية  امل�شكلة  الواقع، 
لي�شت  املتحدة  اململكة  يف  الأوروب��ي  الحتاد 
اإىل  �شتتو�شل  املتحدة  اململكة  كانت  اإذا  ما 
اتفاق ب�شاأن الو�شع القانوين ملواطني الحتاد 
الإجرائية  الفخاخ  بالأحرى  لكن  الأوروب���ي، 

والقانونية التي يوجد منها الكثري.
تعديل م�رشوع قانون "خروج بريطانيا" الذي 
�شّوت عليه جمل�س اللوردات الأ�شبوع املا�شي، 
ملواطني  واح���د  ج��ان��ب  م��ن  ال�شمانة  ل��دع��م 
ُيعد  فهو  يرام.  ما  على  كله  الأوروب��ي  الحتاد 
�شنكون  النية  ُح�شن  على  للدللة  رمزية  بادرة 
�شبه  من  العموم  جمل�س  الأبد.  اإىل  لها  ممتنني 

املوؤكد اأن ُيلغيه. وهذا اأمر ل باأ�س به اأي�شا.
حول  معلومات  على  م�ش�س،  على  ح�شلت، 
يف  الإقامة  وحقوق  الأوروب��ي  الحتاد  م�شاألة 
اأي  يرغب  اأن  ميكن  مما  اأكرث  املتحدة  اململكة 
اأنه  وا�شتنتجت  معرفتها،  يف  ع��ادة  �شخ�س 
بالن�شبة للغالبية الُعظمى من مواطني الحتاد 
لي�س من املهم  اململكة املتحدة  الأوروب��ي يف 
كثريا ما اإذا كانت احلكومة الربيطانية �شُت�شدر 
كانت  اإذا  ما  اأو  حقوقنا،  حلماية  كبريا  اإعالنا 
الإقامة �شُت�شبح ورقة م�شاومة يف مفاو�شات 

"خروج بريطانيا".
الأوروب��ي ميلك جميع  الحتاد  قانون  مبوجب 
يف  تلقائيا  حقا  الأوروب���ي  الحت��اد  مواطني 
كانوا  اإذا  الحتاد،  يف  اآخر  بلد  اأي  يف  الإقامة 
اأو  اخل��ا���س،  حل�شابهم  يعملون  اأو  موظفني، 
ال�شخ�س  هو  بذلك  )املق�شود  ذاتيا  مكتفني 
املال  من  يكفي  ما  لديه  لكن  يعمل،  ل  ال��ذي 
طالبا.  كانوا  اإذا  اأو  مريحة(،  حياة  ليعي�س 
بالن�شبة للمكتفني ذاتيا والطالب هناك خدعة. 
اأن يتوافر لديهم تاأمني �شحي  احلكومة تطلب 
�شامل، وهي فقرة مل يكن اأحد يعلم بها اإل يف 

الآونة الأخرية.
الأوروب���ي.  الحت��اد  قانون  ه��ذا هو  اأن  لح��ظ 
يف  الفئتني  هاتني  �شمن  يقعون  الذين  معظم 
تاأمينا  ا�شرتوا  قد  يكونوا  لن  املتحدة  اململكة 
من  جمانا  ي�شتفيدون  لأنهم  خا�شا،  �شحيا 
خدمة ال�شحة الوطنية؛ ومن ثم �شيكون ممكنا 
احلكومة  ترحلهم  اأن  القانونية  الناحية  من 
ي�شتوفون  ل  اأن��ه��م  اأ�شا�س  على  الربيطانية 
يحدث،  ولن  يحدث،  مل  هذا  الإق��ام��ة،  معايري 
لكن ل يوجد ما مُيكن التفاو�س عليه بالن�شبة 
اىل  بحمايتهم  يدينون  فهم  الفئتني؛  لهاتني 
الحت��اد  ق��ان��ون  ولي�س  ال��ربي��ط��اين،  اجل��م��ود 

الأوروبي.
من  الأخ��رى  الفئات  من  اثنتني  لنا  ُيبقي  هذا 
املواطنني، هما املوظفون والعاملون حل�شابهم 
اخلا�س. متنح اململكة املتحدة الإقامة الدائمة 
اإذا كان ُمقيما  الفئتني  لأي �شخ�س يف هاتني 
ملدة خم�شة اأعوام اأو اأكرث. ولديهم احلق لتقدمي 
الدائمة  الإق��ام��ة  و�شع  على  للح�شول  طلب 
تعبئة  اإىل  اأجله  من  يحتاجون  الذي  الر�شمي، 

ا�شتمارة مكونة من 85 �شفحة.

الذين  النا�س  لها.  ينتبه  اأحد  ل  اأن  هي  امل�شكلة 
اليومية  املعامالت  يف  النقدية  الأوراق  يتداولون 
ل يتوقفون عادة لفح�شها بعناية. احلرب اخلا�س، 
وال�شور  والأل��ي��اف،  واخل��ط،  املائية،  والعالمة 
جهد  هي  امُلكلفة  الأمنية  امليزات  هذه  املج�شمة: 
اأن  عليها  يغلب  امل��زورة  النقدية  الأوراق  �شائع. 
النقدية  الأوراق  لأن  امل�شارف،  يف  فقط  تظهر 

احلقيقية لديها رمز مقروء اآليا.
جهود »املركزي الأوروبي«

املركزي  البنك  ق��ادت  هذه  النتباه  عدم  م�شكلة 
مُيكن  هل  ب�شيط:  �شوؤال  يف  البحث  اإىل  الأوروب��ي 
ت�شميم الأوراق النقدية بطريقة اأف�شل حتى يكون 
ال�شخ�س العادي اأكرث عر�شة ملالحظة وجود �شيء 

خاطئ؟
بناء على دعوة من الرجل الذي قابلته يف املوؤمتر، 
 - ال�شوؤال  ه��ذا  ج��واب  ملعرفة  معي  التعاقد  مت 
للبنك  الرئي�شي  املقر  اإىل  بالطائرة  و�شافرت 

املركزي الأوروبي يف فرانكفورت.

ثم  اآخر،  ثم  ب�شارة،  باب حممي  اأُدِخلت من خالل 
اآخر. يف غرفة داخلية �شغرية، ُعر�شت علّي اأكوام 
خمتلفة من الأموال املزيفة. ُنّظمت الأموال ح�شب 
اإ�شطنبول،  من  الكومة  ه��ذه  املفرت�س:  اأ�شلها 
كانت  كومة  كل  وهلمجرا.  بلفا�شت  من  وه��ذه 
تت�شم ببع�س امليزات املعربة التي �شمحت بك�شف 
الأوراق املزورة كانت جيدة؛  التزوير. بع�س هذه 
الأ�شعة  �شوء  حتت  فقط  وا�شحًا  ك��ان  التزوير 
البنف�شجية. لكن معظمها مل يُكن خفيا بقدر  فوق 
الذي  احلرب  تقريبا،  جميعها  يف  املرء.  يتوقع  ما 
يفرت�س اأن يتغري لونه مل يتغري لونه. ويف اأخرى 
وب�شكل  باليد  مر�شومة  كانت  املائية  العالمة 
�شعيف. يف اأحد الأكوام ال�شور املج�شمة الف�شية 
مادة  من  ُمل�شقة  قطعة  �شكل  على  تقليدها  مت 
لمعة من ختم علبة لأقرا�س “�شي دي”. كثري من 
لديها ميزات  الأ�شا�س مل تُكن  النقدية يف  الأوراق 

اأمنية على الإطالق.
اجلمهور  من  تقريبا  اأحد  اأي  ُيالحظ  ذلك، مل  ومع 
ي�شعون  امل�شتهلكون  كان  امل��زورة.  الأوراق  هذه 
الأوراق النقدية يف جيوبهم، ثم يعطونها لغريهم 
م�شتخدمون  لأننا  ملاذا؟  النقدية.  التعامالت  يف 

غري منتبهني ب�شكل مده�س. حاول البنك املركزي 
خ��الل  م��ن  امل�شكلة  ه���ذه  م��ع��اجل��ة  الأوروب�����ي 
ي�شجع  ك��ان  ع��ام��ة،  توعية  حمالت  ا�شت�شافة 
خاللها النا�س على التوقف واإمعان النظر فيما يف 
اأيديهم، لكن هذا النهج ف�شل. هذا الأمر كان يتطلب 
اجلهد  لبذل  ا�شتعداد  لديهم  يكن  مل  والنا�س  جهدا 
بامليزات  هائل  ب�شكل  احلكومات  تهتم  ال��الزم. 

الأمنية، اأما اجلماهري فال تفعل.
ما  معرفة  خمتلف:  م�شار  اّتخاذ  البنك  اأراد  لذلك 
ومل��اذا.  فعال  الب�رشي  الب�رشي  النظام  ُيالحظه 
امليزات  على  كبرية  مبالغ  اإنفاق  من  ج��دوى  ل 

الأمنية التي ل ُيالحظها �شوى خرباء الأمن.
البنك  م��ع  الطويلة  عالقتي  ب��داي��ة  ك��ان��ت  ه��ذه 
يتمّكنوا  مل  قانونية،  لأ�شباب  الأوروبي.  املركزي 
من ت�شنيع، اأو اإر�شال الأوراق النقدية املزيفة يل، 
كيفية  معرفة  كان  العمل  يف  الأول  ق��راري  لذلك 
املوافقة  على  ح�شلت  بنف�شي.  بديلة  اأوراق  اإنتاج 
العادية،  غري  الدرا�شة  ه��ذه  على  جامعتي  من 

وجل�شت مع طالبي للعمل.
ال�شعب �شناعة ورقة مزيفة  لي�س من  تبني،  كما 
مرجتلة. يف البداية عليك اأن جتري م�شحا �شوئيا 

ل��ك��ال ج��ان��ب��ي 
النقدية  ال��ورق��ة 
بعد  عالية.  بدقة 
ا�شتخدم طابعة  ذلك 
اأحد  اطبع  ثم  ملونة، 
قم  ث��م  وم��ن  اجلانبني، 
بعناية،  الأوراق  ب�شف 
بعد  الآخ��ر.  اجلانب  واطبع 
احلجم  ح�شب  احل��واف  ق�س 
مزيفة  ورق���ة  على  �شتح�شل 

تبدو جيدة ب�شكل معقول.
متاما  �شحيحا  يبدو  ل  ه��ذا  لكن 
ذات  خمتلفة  باأوراق  جّربنا  لذلك   -
الأوراق  جتعيد  حاولنا  عالية.  جودة 
امل��اء،  يف  بع�شها  غم�شنا  ال��ن��ق��دي��ة. 
امل��واد  من  وغريها  وال�شودا  واحلليب، 
الأخرى. جعلناها ب�شكل عام تبدو حمبوبة 

متاما.
اأمنية،  ميزات  لديها  يُكن  مل  النقدية  اأوراقنا 
لكن هذا لي�س ما كّنا ندر�شه. كنا نحاول معرفة 
اإذا  النا�س  يالحظها  اأن  ميكن  التي  التفا�شيل 
ب�شيطة  الإلهام من جتربة  على  غرّيناها. ح�شلت 

ومارلني  نيكر�شون  رميوند  النف�س،  عاملا  اأدارها 
اآدمز، يف عام 1979. عر�شا على امل�شاركني 15 
ر�شما خمتلفا للبن�س الأمريكي. اأحدها كان البن�س 
الفعلي، بينما الأخرى كانت ُن�شخا مت التالعب بها، 
بحيث كان التاريخ يف املكان اخلاطئ، اأو مت تغيري 
ال�شعار )مثال، “الوليات املتحدة الأمريكية” بدل 

عن “نحن نثق باهلل”(.
اأقل من ن�شف امل�شاركني متّكنوا من حتديد البن�س 
ال�شحيح. على الرغم من اأن امل�شاركني يتعاملون 
مع هذه القطع النقدية كل يوم تقريبا يف حياتهم، 
يعتقدون  كانوا  التي  للطريقة  ينتبهوا  مل  اأنهم  اإل 

اأنهم يتعاملون بها. التجربة ل ُترتجم اإىل خربة.
مل ل؟ هذا لأننا ل نرى �شوى ما ننتبه اإليه من ُقرب. 
لنتخيل اإلقاء ملحة على رجل وامراأة يتنزهان يف 
مثل  �شيء  هو  فعال  �شرناه  ما  كل  احلدائق.  اإحدى 

رجل وامراأة وطعام.
باأنظمة  امل�شهد  تنظر يف  الوقت، عندما  مرور  مع 
ا�شتيعاب املزيد  النتباه املوجودة لديك، تبداأ يف 
من التفا�شيل: اأطباق ح�شاء، بطانية ذات مربعات، 
الوقت:  من  املزيد  م��رور  ومع  اخللفية.  يف  تالل 
قليال،  منحنية  ملعقة  ي�شتخدم  اأن��ه  مثال  تالحظ 
الأ�شجار املحيطة هي  وهي ترتدي قالدة ف�شية، 

اأ�شجار النبق.
امل�شهد فقط  التفا�شيل يف  املزيد من  ُندِخل  نحن 
اإذا اأولينا اهتماما اأكرث و�شاألنا املزيد من الأ�شئلة. 
حت�س  هل  حوا�شنا.  جميع  مع  احل��ال  هي  وه��ذه 
بحذائك الذي تلب�شه على قدمك الُي�رشى يف الوقت 
اأن  فمك؟ مبجرد  ل�شانك يف  موقع  ما هو  احلايل؟ 
للجواب.  ُمدركا  ُت�شبح  الأ�شئلة،  هذه  عن  جُتيب 

لكنك مل تعرف اإل عندما ا�شتف�رشت.
التي  الكامريا  ُت�شبه  ل  لدينا  الب�رش  حا�شة  لذلك 
تلتقط امل�شهد بالكامل. بدل عن ذلك، ل نرى �شوى 
هي  وهذه  اأدمغتنا.  اإليها  ت�شعى  التي  التفا�شيل 
امل�شكلة مع الأوراق النقدية. رمبا ُنلقي نظرة على 
الأمنوذج  ُتطابق  اأنها  من  للتحقق  الأوراق  اإحدى 
التفا�شيل.  ُندقق يف  لكننا ل  الذي نتوقعه،  العام 
امل��رك��زي  البنك  حملة  تنجح  مل  ال�شبب  ل��ه��ذا 
نحن  املال:  يف  النظر  واإمعان  للتوقف  الأوروب��ي 
مبا  افرتا�شاتنا  ُتنا�شب  التي  بالأ�شياء  نهتم  ل 
الورقة  بالفعل  نعرف  اأننا  ونعتقد  الكفاية.  فيه 

املوجودة يف اأيدينا.
الأوراق  من  العنا�رش  اأي  معرفة  كانت  مهمتي 
لي�شت  التي  واأّي��ه��ا  ملحوظة،  هي  التي  النقدية 
اخلطوات  ب�شاأن  التو�شيات  وتقدمي  ملحوظة، 
اختبارات،  لعدة  امل�شاركني  اأخ�شعنا  التالية. 
ومن  )اأ(،  النقدية  الورقة  اإىل  النظر  منهم  بالطلب 
كان  الفرق.  واإعالمنا  )ب(  النقدية  الورقة  اإىل  ثم 
اأجرى  �شاعق.  ب�شكل  رديئا  ذلك  يف  النا�س  اأداء 
النهاية  ويف  ع��ام،  من  لأك��رث  درا���ش��ات  خمتربي 
الجت��اه  يف  فعله.  ينبغي  ما  يل  وا�شحا  اأ�شبح 

ال�شحيح
اأن  على  اأدل��ة  قّدمت  للبنك،  الأخ��ري  عر�شي  يف 
العالمة املائية على اليورو ينبغي اأن تكون وجها 
ولي�س مبنى. ملاذا؟ لأن الدماغ الب�رشي متخ�ش�س 
من  القليل  لديه  لكن  ال��وج��وه،  يف  هائل  ب�شكل 
الإمكانات الع�شبية امُلكّر�شة للمباين الكبرية. ومبا 

اأن العالمات املائية املزورة تكون مر�شومة باليد 
اأ�شهل  املثايل  غري  الوجه  ك�شف  فاإن  عام،  ب�شكل 

بكثري من املبنى غري املثايل.
التنفيذ. كيف  البنك �شعوبة يف  مع الأ�شف، واجه 
على  توافق  املختلفة  البلدان  كل  جعل  مُيكنهم 
وجه �شخ�س واحد؟ ما هي اجلن�شية التي مُيكنهم 
الأ�شطورية  الأم��رية  اأخ��ريا  اخ��ت��اروا  اختيارها؟ 
يوروبا، والأوراق النقدية اجلديدة بقيمة 50 يورو 
ني�شان  يف  للتداول  �شتطرح  وجهها  حتمل  التي 
)اأبريل(. يقول تون رو�س، مدير الأوراق النقدية يف 
با�شتمرار  ن�شعى  “نحن  الأوروبي:  املركزي  البنك 
اكت�شاف  الإم��ك��ان  ق��در  النا�س  على  ل  ن�شهِّ لأن 
راأ�س  �شورة  با�شتخدام  �شعداء  كّنا  لذلك  التزوير. 
اجلديدة  يوروبا  �شل�شلة  يف  املج�شمة  ال�شور  يف 

اخلا�شة بنا”.
لأنهم  لكن  ال�شحيح،  الجت���اه  يف  خطوة  ه��ذه 
اإ�شدار  وجود  دون  من  اأ�شطوريا  وجها  اختاروا 
وجه  من  قليال  فائدة  اأقل  فهو  “�شحيح”،  واحد 

يتعّرف عليه اجلميع.
النقدية  الأوراق  جميع  ب��اأن  اأو�شيت  ذل��ك  بعد 
هي  كما  نف�شه،  باحلجم  تكون  اأن  ينبغي  لليورو 
يجعل  الأق��ل  يف  هذا  الأمريكية.  النقدية  الأوراق 
ما  ملعرفة  قليال  اأطول  مدة  اإليها  ينظرون  النا�س 
اأن  املجل�س،  اأج��اب  الأ�شف،  مع  معه.  يتعاملون 
البيع  اآلت  جميع  ت�شميم  اإع��ادة  يتطلب  قد  هذا 
ما  احلد.  فوق  كثريا  عمال  يتطلب  هذا  الأوروبية. 

هي تو�شيتي التالية؟
كان  امل�شكلة  قلب  الفا�شلة.  حجتي  قّدمت  الآن 
النقدية كانت مملوءة مبيزات زخرفية  اأن الأوراق 
والأب��ط��ال  الأ�شجار،  ب��الأم��ن:  عالقة  لها  لي�شت 
الدوامة.  والأل��وان  والأع��الم،  والطيور،  الوطنيون، 
ل اأحد ُيالحظ امليزات الأمنية ب�شبب جميع عوامل 
اقرتحت،  كما  العملة،  من  جزء  املذكورة.  الإلهاء 
مع  فارغة  بي�شاء  ورقية  قطعة  يكون  اأن  ينبغي 
�شيء.  كل  هذا  الو�شط.  يف  واحدة  جم�شمة  �شورة 
املزّور لن يكون قادرا على ن�شخ ذلك على طابعة، 
كل  انتباهه  ت�����رشف  ل��ن  ال�����ش��ارع  يف  وال��رج��ل 

التفا�شيل التي ل عالقة لها بالأمن.
وافقوا على تو�شيتي الأخرية، من الناحية النظرية 
- لكن رف�شوها يف نهاية املطاف على اأ�شا�س اأن 
الثقايف  الزخم  هناك جوانب كثرية فوق احلد من 

يف ت�شميم الأوراق النقدية.
الأوراق  تبدو  اأن  النا�س  يتوقع  اأخ��رى،  بعبارة 
املفرت�س  من  العمالت  معينة.  بطريقة  النقدية 
الفخمة  ال�شلطة  من  تربزه  مبا  امل�شاهد  ُتبهر  اأن 
واملواهب الفنية للهيئة احلاكمة. على ما يبدو، ل 
اأن تبدو غري فخمة وغري فنية  توجد حكومة ُتريد 
مقارنة بحكومة اأخرى. وهكذا و�شلت التجربة اإىل 
نهايتها.  احللول الفّعالة تتعرّث يف بع�س الأحيان 
ب�شاأن  فعال  نهتم  كّنا  اإذا  لكن  التقاليد.  وجه  يف 
التم�شك  جت��اوز  علينا  �شيكون  امل�شكلة،  معاجلة 
اأن نتوقع من النظام الب�رشي  بالعادات. ل مُيكن 
بها  التي حتيط  الأمنية  امليزات  الب�رشي مالحظة 
هالة كبرية. لتح�شني جمتمعنا، �شيكون علينا بذل 
ُق�شارى جهدنا لفهم تفا�شيل الأدمغة التي يتاألف 

منها ذلك املجتمع.

)مار�س(  اآذار  يف  الأول  الكامل  التداول  اأ�شبوع  بعد 
درجة  ما  الآتية:  الأ�شئلة  مع  امل�شتثمرون  يت�شارع 
وال�شندات  الأ�شهم  تقييمات  عليها  تبدو  التي  الغثاء 
الأمريكية  لالأ�شهم  اجلديدة  القيا�شية  الأرقام  اخلطرة؟ 
الأويل  العام  الكتتاب  لعملية  املتحم�س  وال�شتقبال 
الذي  التفاوؤل  الأوىل على  العالمة  لي�شت  �شناب  ل�رشكة 
ُي�شبح جاحمًا. هام�س ال�شندات اخلطرة – العالوة التي 
ال�رشكات  �شندات  اقتناء  مقابل  امل�شتثمرون  يطلبها 
على  الفائدة  �شعر  بني  الفرق  يف  املتمثلة  اخل��ط��رة، 
ال�شندات احلكومية و�شعر الفائدة على �شندات ال�رشكات 
املعنية - يتجه نحو اأدنى م�شتوياته منذ الأزمة املالية.
العائد  ذات  ال�رشكات  �شندات  على  املخاطر  ع��الوة 
املرتفع تبلغ الآن 20 نقطة اأ�شا�س اأعلى من املجموعة 

 335 البالغة   ،2014 )يونيو(  حزيران  يف  املنخف�شة 
الدرجة  من  ال�رشكات  ل�شندات  بالن�شبة  اأ�شا�س.  نقطة 
BB، الطبقة الأوىل يف عامل ال�شندات اخلطرة، الهام�س 
هو نقطة اأ�شا�س واحدة فقط اأعلى من القاع الذي و�شل 
اإليه يف مرحلة ما بعد الأزمة. ويف حني ميكن اأن تكون 
هناك م�شافة اأخرى اأمام �شندات الدرجة CCC، اإل اأن 
الرتفاع الكبري يف اأ�شعار ال�شندات ذات العائد املرتفع 

ُيثري قلقا منذ الآن.
ُي�شبح  اإ�س"،  بي  "يو  يف  ال�شرتاتيجية  خرباء  وبح�شب 
اأن  اعتبار  على  املخاطر،  جتاهل"  "امل�شتحيل  من 
"قدرا  احت�شبت  املرتفع  العائد  ذات  الأمريكية  ال�شندات 

كبريا فوق احلد من الأخبار اجليدة للغاية".
اأو   -  CAPE مقيا�س  اأن  جند  الأ�شهم،  اإىل  وبالنظر 
اأي�شًا  ارتفع   - دوريًا  املعدلة  الأرباح  اإىل  ال�شعر  ن�شبة 
الذي  الأمر  الإنرتنت،  طفرة  منذ  ن�شهده  مل  م�شتوى  اإىل 

ُي�شري اإىل درجة من تهاون امل�شتثمرين.

ل�شندات  الكبرية  البيع  عمليات  ت�شتاأنف  هل  ثانيا، 
اخلزانة الأمريكية؟

الفيدرايل  الحتياطي  م�شوؤويل  من  املت�شدد  احلديث 
اأعلى ب�شكل حاد.  اإىل  ال�شندات  اإىل ارتفاع عائدات  اأدى 
ع�رشة  لأجل  القيا�شية  ال�شندات  على  العائد  وبو�شول 
اأعوام اإىل نحو 2.50 يف املائة، بات قريبا من امل�شتوى 

الذي بداأ به العام.
احل�شا�شة  عامني،  لأجل  ال�شندات  على  العائد  وارتفع 
لل�شيا�شة النقدية، اإىل م�شتوى اأعلى من 1.30 يف املائة، 
لي�شل اإىل اأعلى م�شتوياته منذ عام 2009 بعد احت�شاب 
ال�شوق تقريبًا رفع الحتياطي الفيدرايل اأ�شعار الفائدة 

الرئي�شية ق�شرية الأجل يف اجتماعه الأ�شبوع امُلقبل.
ال�شيا�شة  ت�شديد  املتداولون  يتوقع  عندما  العادة  ويف 
عائدات  ترتفع  ال��ف��ي��درايل  الحتياطي  م��ن  النقدية 
ال�شندات لأجل عامني بوترية اأ�رشع من ال�شندات الأطول 
لأجل  ال�شندات  عائدات  �شهدنا  ذلك  بدًل عن  لكن  اأجال. 

ع�رشة اأعوام ترتفع بوترية اأ�رشع، ما يوؤدي اإىل منحنى 
عائدات حاد ب�شكل متوا�شع.

نظر  وجهة  لتخاذ  اأ�شباب  لديهم  امل�شتثمرون  كذلك 
اأج��ال:  الأط���ول  اخل��زان��ة  �شندات  بخ�شو�س  مت�شائمة 
�شندات  من  اأقل  كميات  الآن  ت�شرتي  الأجنبية  اجلهات 
اخلزانة الأمريكية، وعلى راأ�شها اليابان، وهناك احتمال 
اأن يخف�س البنك املركزي الأمريكي ميزانيته العمومية 
اخلزانة  وزارة  تتجه  اأن  خطر  هناك  ث��م  ال�شخمة. 
رمبا   - اأط��ول  اآج��ال  ذات  �شندات  بيع  اإىل  الأمريكية 
احلالية،  الإدارة  اأ�شارت  �شندات لأجل 50 عامًا - كما 
من اأجل امل�شاعدة يف متويل تو�ّشعها يف املالية العامة.
املركزي  البنك  يف  منا�شب  اإجماع  هناك  هل  ثالثا، 

الأوروبي؟
ال�شنوي  اأعوام يخرتق الت�شخم  اأربعة  للمرة الأوىل منذ 
يف منطقة اليورو هدف البنك املركزي الأوروبي، لي�شل 
اأ�شا�س  )يناير( على  الثاين  املائة يف كانون  اإىل 2 يف 

"معدل الت�شخم الإجمايل".
مع انخفا�س معدل البطالة وارتفاع الثقة، طالب �شّناع 
برنامج  باإيقاف  وتكراراً  م��راراً  اأملانيا  يف  ال�شيا�شة 
الت�شهيل الكمي التاريخي يف البنك املركزي الأوروبي. 
يف   40 بن�شبة  فر�شة  هناك  تتعاون:  الأ�شواق  وب��داأت 
املائة لأن يرفع البنك املركزي الأوروبي اأ�شعار الفائدة 
�شعودا   - امُلقبل  )اأبريل(  ني�شان  بحلول  الودائع  على 
من 10 يف املائة يف �شباط )فرباير( - وفقًا لبيانات 
البنك  رئي�س  دراج��ي،  ماريو  يواجه  لذلك  بلومبريج. 
املركزي الأوروبي، حتّديا يف اجتماع املجل�س احلاكم 

يف البنك غدا.
على  احلفاظ  يجب  احلذرون،  ال�شيا�شة  ناع  �شُ وبح�شب 
يف  تخفي�س  اأي  يف  النظر  قبل  املنطقة  يف  النتعا�س 
التي  الطرفية  البلدان  ب�شاأن  املخاوف  وتبقى  التحفيز. 
لديها اأعباء ديون كبرية، حيث مل يواكب الت�شخم بقية 
البطالة  الذي يظل فيه معدل  الوقت  اليورو، يف  منطقة 

 - اليورو  منطقة  يف  الأ�شا�شي  الت�شخم  ويظل  مرتفعًا. 
الذي ي�شتبعد اأ�شعار الطاقة واملواد الغذائية - ثابتًا عند 

0.9 يف املائة.
مورجان  بي  "جيه  يف  ال�شرتاتيجية  خرباء  وُيجادل 
اإذا  ما  �شعب  قرار  باأنه  نعتقد  "نحن  بالقول:  ت�شي�س" 
على  تعديالت  �شيجري  الأوروب��ي  املركزي  البنك  كان 
املخاطر  كون  اإىل  بالإ�شارة  امل�شتقبلية،  توجيهاته 
اجلانب  نحو  مائلة  تكون  ع��ن  ب��دل  متوازنة  الكلية 
ال�شلبي، واإىل اإزالة التحيز الهبوطي على اأ�شعار الفائدة 

الر�شمية".
يف نهاية العام املا�شي اأعلن البنك املركزي الأوروبي 
حتى  ال�شندات  ���رشاء  برنامج  متديد  على  �شيعمل  اأن��ه 
كانون الأول )دي�شمرب( 2017، ويف الوقت نف�شه خف�س 
 60 اإىل  يورو  مليار   80 من  ال�شهرية  ال�رشاء  عمليات 
مليار يورو. و�شيتعر�س دراجي اإىل �شغط من اأجل �رشح 

ما �شيفعله البنك املركزي بعد ذلك.
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 مايكل ماكينزي وإلين مور 
وتوماس هال ودان مكرم 

فهم العالقة بين المال ودماغ اإلنسان.. مفتاح التغلب على تزييف العمالت
كاليف كوكسون
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