
ب��ات معروفًا عند �جلميع، �إن �لر�أ�شمالية �شيطانية يف نطاقها، 
�ذ �إن لها وجوه عديدة، وقد بد�أ حتول عظيم �أخر يف �لر�أ�شمالية 
�المريكي��ة يف خ��ال ف��رة �د�رة �لرئي���س ريغ��ان، يف �لوق��ت 
ذ�ت��ه قام��ت �نكل��ر� با�شت��ري�د بع�س م��ن نف�س ق��وى �لتحول 
يف �ثن��اء �شن��و�ت �حلك��م �خلا�ش��ة بتات���ر، حت��ى �ُشميت تلك 
�لف��رة ب��� )�إقت�ش��اد ريغ��ان(، ب�شبب جتمع ثاث ق��وى عظيمة 
ه��ي، �لنقودي��ة وكم��ا ذك��ر ميلتون فريدم��ان لرونال��د ريغان 
�إن �لنقودي��ة )�ملنه��ج �لنق��ودي( ميكن �أن ت��وؤدي �ىل تخفي�س 
�لت�شخ��م مع �نخفا�س موؤقت يف �النت��اج و�لعمالة، �ما �لقوى 
�لثاني��ة فهي ب��روز نف��وذ �لنم�شاوين �ملحدث��ن ورغبتهم يف 
حتري��ر رياديي �العم��ال و�لدولة، �م��ا �لثالثة فق��د كانت حلم 

�أن�شار جانب �لعر�س لتحرير �الغنياء من �ل�ر�ئب �ملفرطة.
وم��ن تل��ك �لق��وى ج��اء �شع��ود ق��وة �ليم��ن �جلدي��د يف فرة 
�ر�خ��ر �ل�شبيعينات و�أوئ��ل �لثمانينيات، بدء�ً م��ن �القت�شادي 
�لنم�ش��اوي �ودفي��ج فون مايز�س يف فيين��ا، �لتي ��شتقرت على 

درج �ل�شل��م �الأمام��ي للبي��ت �البي���س مع ريغ��ان، وكما حدث 
م��ع �ملذه��ب �لنقودي، ف��اأن �شعود �ليمن �جل��دد كان رد فعل 
عل��ى �أزم��ات �لرك��ود �لت�شخم��ي يف �شن��و�ت �ل�شبعينيات من 
�لق��رن �لع�ري��ن، وبينما كان �لكينزي��ون متحدين يف توقعهم 
لقي��ام �حلكومة بدور ما يف �القت�شاد، فاأن �ليمن �جلديد كان 
ي�شع ثقته يف �لر�أ�شمالية ذ�ت �ال�شو�ق �حلرة، كما كان �ليمن 
�جلديد ي��رى يف �ل�شوق حًا جلميع �مل�ش��اكل �القت�شادية و�أنه 

ميثل �حلل �لوحيد.
تبع��ت �حللق��ة �ملبدئي��ة الت�ش��ال �لنم�شاوين �جل��دد بال�شلطة 
�ل�شيا�شي��ة م��ن �ن�شاء موؤ�ش�ش��ة ت�شارلز كوخ ع��ام 1974، �لتي 
��شبح��ت يف مابعد معهد كات��و يف �لعا�شم��ة و��شنطن، وكان 
ك��وخ رئي�س جمموعة كوخ �ل�شناعية ق��د �أن�شاأ موؤ�ش�شته لغر�س 
ب��ذور و�آر�ء �القت�شادي��ن �ملنا�ري��ن ملب��د�أ دع��ه يعمل دعه 
مي��ر، وكان �لهدف �مل�شرك للنم�شاوين �جلدد ومعهد كاتو هو 
تقلي�س دور �حلكومة �ىل �دنى حد ممكن، وعلى �لرغم من �أنهم 
يف�شل��ون �شخ�شية من ط��ر�ز �القت�شادي �آين ر�ن��د �أحد �عمدة 
�ملدر�ش��ة �لنم�شاوية على ريغان كريئ���س، �ال �ن رئا�شة ريغان 

كان��ت ه��ي �للعب��ة �لوحي��دة �لتي م��ن خالها ق��ام �لنقودين 
و�أن�ش��ار علم �قت�شاد ريغان ببناء ج���ر �ىل �قت�شاد �لكازينو 

يف �لظهور.
راأ�سمالية الكازينو

كان م��ن بن ت��ر�ث عل��م �القت�ش��اد �لريغاين �زدي��اد ت�شخيم 
�أهمي��ة وول �شري��ت يف �ملجتم��ع �المريكي، وكان��ت �لر�شالة 
�لرئي�شي��ة لرونال��د ريغان ه��ي �أن �حلرية لعم��ل ماي�شاء �ملرء، 
لي�ش��ت مق�شورة على �ل�ركات �المريكي��ة وحدها، بل من حق 
جميع �لنا�س ذوب �ل��ر�ء �أن يفعلو� ماي�شاوؤون، وكان ��شتمر�ر 
ه��ذه �ل�شيا�شات من جان��ب �د�رة كلينتون، غالب��ًا على ح�شاب 
�أولئ��ك �لذي��ن كان��و� قريبن م��ن �لق��اع، حمل ده�ش��ة وغ�شب 
كث��ري من �لدميقر�طين �لقد�م��ى، �ذ مل تكن هناك �شوى م�شافة 
�شئيل��ة تف�ش��ل بن �ل��رة وول �شري��ت، وهك��ذ� �أ�شبحت وول 
�شري��ت مرك��ز دو�مات �الع�ش��ار �ملايل �ل��ذي �رعان ماكان 
�شيع�ش��ف باقت�شاد �مريكي يعاين م��ن �له�شا�شة �ملالية، ويف 
�أثن��اء �لفرة من عام 1983 �ىل عام 1989، تفجرت �لواليات 
�ملتح��دة متحول��ة �ىل ال���س فيغا���س، وم��ن هنا �أت��ى م�شطلح 

)�قت�ش��اد �لكازينو(، و�رتفعت فقاع��ة م�شاربة من نوع مماثل 
يف �شم��اء طوكيو. وبلغ هذ� �لتحول ذروة �مل�شاربة �ملالية يف 
منت�ش��ف �لثمانينيات تقريب��ًا، و�ندمج يف �لرك��ود �لعظيم يف 
�أو�ئ��ل �لت�شعيني��ات، ليوؤدي �ىل �عادة �إ�شع��ال هو�س �مل�شاربة 
خ��ال �لن�شف �لثاين م��ن ت�شعينيات �لقرن �لع�ري��ن، وبد� �أن 
كثريي��ن ق��د �أع��ادو� �كت�ش��اف �ملتع��ة يف �كت�ش��اب �لنقود من 
�لنق��ود �أو من �ال�ش��ول �ملالية بداًل من �العتم��اد على �الرباح 
�لنا�شئ��ة من �نتاج �ل�شلع، و�أعاد �أخ��رون �كن�شاف ميزة �جل�شع 
و�ل��ر�ء �لفاح�س من خال �لقفز بالث��ورة �ىل م�شتويات �خرى 
من �النفاق �لريف �لباذخ، حتى �أ�شح �ملجتمع عبارة عن �شوق 
عماق��ة لا�شتثمار يف �ل�ش��وق �لنقدية حيث �ملهم��ة �لرئي�شية 
فيه��ا للعائ��ات ومن�ش��اآت �العمال ه��ي �مل�شارب��ة. �أن �لفكرة 
�لرئي�شي��ة م��ن كل ذلك، هي بيان �لتحول �خلط��ري �لذي �شهدته 
�لر�أ�شمالي��ة كتط��ور طبيع��ي له��ا، م��ن ر�أ�شمالي��ة جتارية �ىل 
ر�أ�شمالي��ة �شناعية �نتاجية قائمة عل��ى �أ�شا�س �نتاج خمتلف 
�ل�شل��ع و�خلدم��ات وت�شديرها للخ��ارج، لتنزع ه��ذ� �لثوب من 

�النتاج �حلقيقي و�ملادي، وترتدي ثوب �لر�أ�شمالية �ملالية.

تدخ��ل بريطانيا خ��ال �ل�شهور �ملقبل��ة منعطفًا 
تاريخي��ًا، حي��ث �شتنه��ي ع�شويته��ا يف �لكتل��ة 
�الأوروبي��ة �لت��ي دخلته��ا يف ع��ام 1973 عل��ى 
عه��د رئي�س �ل��وزر�ء تيد هيث، لتبد�أ عه��د�ً جديد�ً 
من �ملفاو�ش��ات و�لرتيب��ات �لتجارية مع دول 
�الحت��اد �الأوروب��ي وباق��ي دول �لع��امل، كدول��ة 
م�شتقلة بقر�رها �ملايل و�القت�شادي و�ل�شيا�شي، 
وعل��ى �لرغ��م م��ن �ملز�ي��ا �لعديدة �لت��ي يوفرها 
�لف��كاك من قيود �الحتاد �الأوروب��ي، فاإن هنالك 
حتدي��ات عدي��دة تو�ج��ه بريطاني��ا يف ف��رة ما 
بعد"�لربيك�ش��ت". �ذ ك�شف تقري��ر �أجرته موؤ�ش�شة 
"ريزولو�شن فاوند��شن" �أن �لفجوة بن �الأغنياء 
و�لفق��ر�ء يف بريطانيا ق��د �ت�شعت خال �ل�شنو�ت 
�لع���رة �ملا�شية، وح�شب �لتقري��ر فاإن و�حد يف 
�ملئ��ة من �ل�شكان ميتلكون نحو 14 يف �ملئة من 
�الأ�ش��ول يف �لب��اد، �إذ ميتل��ك 488 �ألف �شخ�س 
�أ�ش��وال تبل��غ قيمته��ا نح��و 11 تريلي��ون جني��ه 
��شرلين��ي، وعلى �جلان��ب �الآخر، ك�ش��ف �لتقرير 
�أن 15 يف �ملئ��ة من �ل�شكان، �لذين ي�شل عددهم 
�إىل 7.3 مليون �شخ�س، �إما الميتلكون �أي �أ�شول 
عل��ى �الإطاق �أو مثقل��ون بالديون، ويف �ملقابل، 
ردت �حلكوم��ة عل��ى �لتقري��ر بتاأكي��د �أن مع��دل 

ع��دم �لعد�ل��ة يف �لدخول جلمي��ع �ملو�طنن عند 
�أق��ل م�شتوى له من��ذ ثمانينات �لق��رن �ملا�شي، 
وتع��د موؤ�ش�ش��ة "ريزولو�ش��ن فاوند��ش��ن" �إحدى 
�ملوؤ�ش�شات غري �ملنح��ازة �شيا�شيا، و�أ�ش�شها عدد 
من �ملفكرين و�خلرب�ء عام 2005 بهدف حت�شن 
م�شتوي��ات �ملعي�ش��ة ب��ن �أك��ر م��ن 15 ملي��ون 
�شخ���س من �أبن��اء �لطبق��ة �لو�شط��ى و�لدنيا يف 

�ملجتمع �لربيطاين.
وك�شفت �ملوؤ�ش�ش��ة �أن �شيا�شات �متاك �لعقار�ت 
يف بريطاني��ا يف نهاية �لق��رن �ملا�شي، ومطلع 
�لق��رن �حل��ايل، �أدت �إىل �ت�شاع فج��وة �لر�ء بن 

�ملو�طنن طو�ل �ل�شنو�ت �لع�رة �ملن�رمة.
وذكرت �ملوؤ�ش�شة �إن ن�شبة �لعقار�ت �لتي ميتلكها 
ثمان��ن يف �ملئة م��ن �لربيطاني��ن، �رتفعت من 
35 يف �ملئ��ة �إىل 40 يف �ملئ��ة يف �لف��رة ب��ن 
عام��ي 1995 و2005، لك��ن من��ذ ذل��ك �لع��ام 
وحتى �الآن، بد�أت هذه �لن�شبة يف �لر�جع ل�شالح 
�الأغنياء، كما ذكر �لتقرير �أن تر�جع ن�شبة �متاك 
�ل�شكن يف بريطانيا "يزيد من �ت�شاع �لفجوة بن 
�الأغني��اء و�لفق��ر�ء، وب��ن �ل�شباب وكب��ار �ل�شن، 
وذل��ك بعد �أن كان �مت��اك �ل�شكن ي�شهم يف دحر 

عدم �مل�شاو�ة بن طبقات �ملجتمع".
من جه��ة �أخرى ���رح وزير �خلز�ن��ة �لربيطاين 
فيلي��ب هاموند لبي بي �ش��ي �إن �ل�ركات حتجم 

عن �ال�شتثمار يف بريطانيا نظر� حلالة �لغمو�س 
�ملتوف��رة بع��د ت�شويت ب��اده على �خل��روج من 
�الحت��اد �الأوروبي، �ذ �أنه م��ن �لو��شح للغاية �أن 
�ل�ركات لي�س لديها حرية �لت�رف فيما يتعلق 
باال�شتثم��ار�ت، لذ� حتجم ن�شاطه��ا وميكن تفهم 
ذل��ك، وج��اءت ت�ريح��ات هامون��د يف �لوق��ت 
�ل��ذي ت�شري فيه در��ش��ة �أجر�ها �حت��اد �ل�شناعة 
�لربيط��اين �إىل �أن 42 يف �ملئ��ة م��ن �ل���ركات 
�الحت��اد  م��ن  �خل��روج  �أن  تعتق��د  �لربيطاني��ة 
ودع��ا  ��شتثمار�ته��ا،  بخط��ط  ي���ر  �الأوروب��ي 
�حت��اد �ل�شناع��ة �لربيطاين حكومت��ه �إىل �رعة 
�إب��ر�م �تف��اق جت��اري يف �مل�شتقبل م��ع �الحتاد 

�الأوروبي.
كب��ري  نيوتون-�شمي��ث،  ري��ان  �أف��اد  ح��ن  يف 
�آي"  ب��ي  "�ش��ي  جمموع��ة  يف  �القت�شادي��ن 
�حلكوم��ة  عل��ى  يتع��ن  لاأعم��ال  �ل�شاغط��ة 
�لربيطاني��ة م��ن �أج��ل م�شاع��دة �ل���ركات على 
�الحتفاظ بالتفاوؤل وح�شار حالة عدم �ليقن �أن 
تتحرك ب�رعة نحو �التفاق على �روط �النتقال 
�خلا�ش��ة بخروج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي 
و�لرتيبات �لتجاري��ة يف �مل�شتقبل، و�أ�شاف �أن 
ه��ذ� �شبب �قر�ح )جمموع��ة( �شي بي ىي �لبقاء 
يف �ش��وق موح��دة و�حتاد �جلم��ارك حتى ت�ري 

�التفاقية �لنهائية.

�حت��اد  ح��ذر 
عي��ن  ل�شنا �
م��ن  �لربيطاني��ن 
�القت�ش��اد  تباط��وؤ 
�ل�شنو�ت  يف  �لربيط��اين 
�الزم��ة  ب�شب��ب  �ملقبل��ة 
تعي�شه��ا  �لت��ي  �ل�شيا�شي��ة 
�لب��اد وتد�عي��ات بريك�شت، 
غ��د�ة ب��دء مفاو�ش��ات خروج 
بريطانيا من �الحتاد �الوروبي، 
�الخ��رية  �لتوقع��ات  وبح�ش��ب 
لاحت��اد فان �القت�ش��اد �لربيطاين 
�شي�شجل من��و� بن�شبة 1،6 باملئة هذ� 
�لعام، قب��ل �أن تر�جع هذه �لن�شبة �ىل 
1،4 باملئ��ة يف 2018، وبلغ��ت ن�شب��ة 
باملئ��ة   1،8 �لربيط��اين  �القت�ش��اد  من��و 
ع��ام 2016، و��ش��اف �حت��اد �ل�شناعي��ن 
�لربيطاني��ن، �ك��رب جتم��ع بريط��اين الرباب 
�لعم��ل، �النتخاب��ات �لربيطانية �لت��ي مل تنتج 
غالبي��ة و��شح��ة يف جمل���س �لن��و�ب �ىل قائم��ة 
وكان��ت  �لتباط��وؤ،  ه��ذ�  �ىل  �ملوؤدي��ة  �ال�شب��اب 
�لتوقع��ات �ل�شابق��ة ت�ش��ري �ىل من��و بن�شب��ة 1،3 

باملئ��ة للع��ام 2017 وبن�شب��ة 1،1 باملئة للعام 
.2018

كما �علن��ت �ملدي��رة �لعامة الحت��اد �ل�شناعين 
يج��ب  �أن��ه  فريب��رن  كاروالي��ن  �لربيطاني��ن 
�ملحافظة عل��ى ثبات �لنمو، على م��دى �ل�شنو�ت 
�لقليل��ة �لقادم��ة �لت��ي �شت�شه��د تباط��وؤ� لوت��رية 
قط��اع  �ن  عل��ى  فري��ربن  و�ش��ددت  �القت�ش��اد، 
�لت�شدي��ر �لربيط��اين يجب �ن ي��وؤدي دور �ملحفز 
�حلقيق��ي للنم��و، م�ش��رية �إىل �ن �رتف��اع ن�شب��ة 
�لت�شخ��م و�لنم��و �ل�شديد �لبطء لاج��ور يعني �ن 
�لنا���س بد�أو� بالفع��ل ي�شعرون بال�شغ��ط، وبد�أت 
بريطانيا و�الحتاد �الوروب��ي ر�شميا مفاو�شات 
بريك�شت يف بروك�شل بالتعهد بالعمل ب�شكل بناء 
من �أجل �لتو�شل التفاق على �لرغم من �جلدل يف 
لن��دن حول �عتم��اد مقاربة "قا�شي��ة" �م "مرنة" 
للط��اق، و�ش��ددت رئي�ش��ة �ل��وزر�ء �لربيطاني��ة 
تريي��ز� ماي مر�ر� عل��ى �ن بريطانيا �شتخرج من 
�ل�شوق �الوروبي��ة �مل�شركة و�لوح��دة �جلمركية 
به��دف �حلد من �لهجرة �ىل بريطانيا �نطاقا من 
�ر��شي �الحتاد �الوروب��ي، متحدثة عن بريك�شت 
�لت��ي ت�ش��م  "قا���س"، وق��د دع��ت �ملجموع��ات 
�حت��اد �ل�شناعين �لربيطانين وغ��رف �لتجارة 
�لربيطانية، و�حتاد �ل���ركات �لهند�شية، و�حتاد 
���ركات �الأعم��ال �ل�شغ��رية ومعه��د �ملديري��ن، 

�حلكومة �ىل �عطاء �القت�شاد �الولوية.
�مل�شتهلك��ن  �أن  حكومي��ة  بيان��ات  �أظه��رت 
�لربيطاني��ن �شه��دو� �أطول موج��ة �نخفا�س يف 
قدرتهم �ل�ر�ئية منذ �شبعينيات �لقرن �لع�رين، 
لك��ن هناك موؤ�ر� على �أن �القت�شاد رمبا �كت�شب 
بع���س �لزخم يف �الآونة �الأخرية، وتعطي �الأرقام 
�ل�شادرة عن مكت��ب �الإح�شاء�ت �لوطنية �شورة 
قامت��ة للم�شتهلك��ن �لذي��ن يو�جه��ون �ل�شدم��ة 
�الأج��ور  من��و  تباط��وؤ  ع��ن  �لناجت��ة  �ملزدوج��ة 
و�رتف��اع �لت�شخ��م �ل��ذي يرج��ع الأ�شب��اب عل��ى 
ر�أ�شه��ا �نخفا���س قيم��ة �جلني��ه �ال�شرليني منذ 
�لت�شوي��ت ل�شالح �خلروج من �الحتاد �الأوروبي، 
وب��ن مكت��ب �الإح�ش��اء�ت �لوطني��ة �إن �لدخ��ل 
�لت�شخ��م،  لاإنف��اق، �ملع��دل يف �ش��وء  �لقاب��ل 
�نخف�س للربع �لثال��ث على �لتو�يل وعز� ذلك يف 
جزء منه �إىل توقيت دفع �ل�ر�ئب. ومتثل موجة 
�النخفا�س �أ�شو�أ موجة من نوعها منذ �ل�شبعينات 
وهب��ط مع��دل �الدخ��ار �إىل �أدن��ى م�شت��وى عل��ى 

�الإطاق عند 1.7 يف �ملئة.
ويرق��ب بن��ك �جنل��ر� �ملرك��زي موؤ���ر�ت على 
ت�ش��ارع �القت�شاد بع��د بد�ية �شعيفة ه��ذ� �لعام 
يف �لوق��ت �ل��ذي ي�شعى فيه لتحدي��د موعد زيادة 
�أ�شعار �لفائدة للمرة �الأوىل يف ع�ر �شنو�ت، و�أكد 
مكتب �الإح�شاء�ت �لوطنية �أن �القت�شاد منا 0.2 
باملئ��ة فقط يف �لف��رة بن يناير كان��ون �لثاين 
ومار���س �آذ�ر مقارنة مع �الأ�شهر �لثاثة �ل�شابقة، 
لي�شجل بذلك تباطوؤ حاد� مقارنة مع وترية �لنمو 
يف �لرب��ع �الأخري م��ن 2016 �لبالغة 0.7 باملئة 
عل��ى �أ�شا���س رب��ع �شن��وي، ويتوقع بن��ك �جنلر� 
�ملرك��زي �أن تزيد وترية �لنمو �إىل 0.4 باملئة يف 
�لرب��ع �لث��اين، بالرغم من �لنتائج غ��ري �حلا�شمة 
لانتخاب��ات �لعام��ة �لت��ي �أجري��ت ه��ذ� �ل�شهر، 
وذك��ر �إنه قد يبد�أ يف رفع �أ�شعار �لفائدة �إذ� ز�دت 

�ل�شادر�ت و�ال�شتثمار يف �الأ�شهر �ملقبلة.
و�أ�ش��اف مكتب �الإح�ش��اء�ت �لوطني��ة �إن قطاع 
�خلدم��ات �ملهيم��ن عل��ى �قت�ش��اد بريطانيا منا 
بوت��رية �شهري��ة بلغ��ت 0.2 يف �ملئ��ة يف �أبري��ل 

ني�ش��ان مب��ا يقل قلي��ا ع��ن م�شت��و�ه يف مار�س 
�آذ�ر، لك��ن منو �لقطاع يف ثاثة �أ�شهر حتى �أبريل 
ني�شان بلغ 0.2 يف �ملئة �رتفاعا من 0.1 باملئة 
يف �لثاثة �أ�شهر �الأوىل من �لعام، و�إن ��شتثمار�ت 
�ل���ركات ز�دت 0.6 باملئ��ة عل��ى �أ�شا���س رب��ع 
�الأوىل م��ن 2017  �لثاث��ة  �الأ�شه��ر  �شن��وي يف 
دون تغي��ري عن �لتقدي��ر�ت �ل�شابقة ومبا يعو�س 
جزئي��ا �نخفا�ش��ا يف �لربع �الأخ��ري، و�أ�شاف �أن 
عجز مي��ز�ن �ملعام��ات �جلاري��ة �لربيطاين ز�د 
�إىل 16.9 ملي��ار جني��ه ��شرليني يف �لفرة بن 
يناي��ر كانون �لثاين ومار�س �آذ�ر مبا يعادل 3.4 
باملئ��ة من �لناجت �ملحل��ي �الإجمايل �رتفاعا من 

2.4 باملئة يف �لربع �الأخري من �لعام �ملا�شي.
ويرج��ع �ل�شب��ب �لرئي�شي ور�ء �رتف��اع �لعجز �إىل 
يف  لربيطاني��ا  �لتج��اري  �ملي��ز�ن  �أد�ء  �شع��ف 
مطل��ع 2017، و�إن كان �لعج��ز ج��اء �أق��ل قلي��ا 
من متو�شط �لتوقع��ات �لبالغ 17.3 مليار جنيه، 
ويف �إطار تفا�شيل �لنمو �الإجمايل لاقت�شاد يف 
�أو�ئ��ل 2017، ذك��ر مكتب �الإح�ش��اء�ت �لوطنية 
�إن �إنف��اق �مل�شتهلك��ن منا بوترية �أبط��اأ مقارنة 
م��ع �أو�خر 2016، لريتف��ع 0.4 يف �ملئة مقارنة 
مع 0.7 باملئة يف �لربع �لر�بع، و�نخف�س �لدخل 
�حلقيق��ي �لقاب��ل لاإنف��اق 1.4 يف �ملئ��ة عل��ى 
�أ�شا�س ربع �شن��وي وهو ثالث هبوط على �لتو�يل 

و�أكرب تر�جع منذ �لربع �الأول من 2013.
تخو�س �ل��دول �الع�ش��اء يف �الحت��اد �الوروبي 
وكالت��ن  ��شت�شاف��ة  عل��ى  �شدي��دة  مناف�ش��ة 
�أوروبيت��ن �شتغ��ادر�ن بريطاني��ا بع��د بريك�شت 
ومعهم��ا مئات �ملوظف��ن وعائاتهم وما ير�فق 
ذل��ك من عائ��د�ت �قت�شادية، ويريد ق��ادة �لدول 
�الأع�ش��اء ب��اأي ثمن تف��ادي فتح �ش��وق مز�يد�ت 
و�شيغتنم��ون فر�شة �لقمة �الوروبية �خلمي�س يف 
بروك�ش��ل ملحاولة تبني �آلي��ة تو�فقية لاختيار، 
و�قرح��ت فرن�شا مدينة لي��ل )�شماال( ال�شت�شافة 
�ملناف�ش��ة  لك��ن  لل��دو�ء"،  �الوروبي��ة  "�لوكال��ة 
عليه��ا تب��دو حمتدمة مع �م�ش��رد�م وكوبنهاغن 

و�شتوكهومل وبر�شلونة.
�م��ا �ملاني��ا فري��د �ن ت�شب��ح فر�نكف��ورت مقر 
"�ل�شلط��ة �مل�رفي��ة �الوروبية" و�ش��ط مناف�شة 
باري���س وب��ر�غ، وب��رزت كذل��ك مدن عل��ى غر�ر 
فيينا ودبلن وو�ر�شو ر�شحتها بلد�نها ال�شت�شافة 
�الوروبي��ة  "�لوكال��ة  وتتخ��ذ  مع��ا.  �لوكالت��ن 
لل��دو�ء" مقره��ا من��ذ 1995 يف ح��ي �العم��ال 
"كاناري وورف" يف لندن، وهي مكلفة �لرويج 
لل�شح��ة �لعامة من خ��ال �أن�شطة تقييم و�إ�ر�ف 
عل��ى �لعقاق��ري لا�شتخ��د�م �لب���ري و�لبيطري، 
وتوظ��ف �لوكالة ح��و�ىل 900 �شخ���س و�شجلت 
30 �ل��ف ليل��ة يف �لفن��ادق بف�ش��ل زو�رها �لكر 
يف �لع��ام 2015، بح�ش��ب وثيقة ملجل�س �الحتاد 
�الوروب��ي، يف ح��ن �أن�شئت "�ل�شلط��ة �مل�رفية 
�الوروبي��ة" يف 2011 و�تخ��ذت مق��ر� يف لندن، 
وبات��ت معروف��ة ع��رب �ختب��ار�ت �الجه��اد �لتي 
جتريه��ا على �مل�ش��ارف �الوروبية، وهي توظف 
زو�ره��ا  ير�ك��م  فيم��ا  �شخ�ش��ا،   190 ح��و�ىل 
حج��وز�ت فندقي��ة ت��و�زي ح��و�ىل 9000 ليل��ة 
�شنوي��ا، بح�ش��ب �لوثيق��ة نف�شه��ا، وو�شع جمل�س 
�الحتاد �الأوروبي �لذي ي�شم �لدول �الع�شاء �آلية 
بع��دة مر�حل تتيح لها توزي��ع �لنقاط على �ملدن 
�ملر�شح��ة �ملرغوبة، وما ز�لت �الآلية طور �لبلورة 
ويفر���س �ن تط��رح �خلمي���س على ق��ادة �لدول 

�الأع�شاء �ل�27 �ملجتمعن يف بروك�شل.

ت�شه��د �لعمل��ة �الفر��شي��ة "بيتكوين" تقلب��ا د�ئما يف 
قيمتها. وم��ع ذلك، كانت هناك ��شطر�ب��ات ��شتثنائية 
موؤخ��ر� بعد �أن ز�دت �ملخاوف من وقوع �ر�ع د�خلي 
بن �ملتعاملن بهذه �لعملة، ثم تر�جعت هذه �ملخاوف، 

لكنها مل تختف متاما.
و�نخف�شت قيمة وحدة بيتكوين �إىل نحو 1،863 دوالر، 
قب��ل �أن ترتف��ع م��رة �أخ��رى �إىل 2،402 دوالر ، وفق��ا 
للبيان��ات �لتي �أوردها موقع "كوين دي�شك" �الإخباري. 
لكن هذه �لقيمة ال ت��ز�ل �أقل بع�س �ل�شيء من �الرتفاع 
�لذي �شجلته يف يونيو/حزير�ن �ملا�شي، وبلغ 3،019 
دوالر، ماه��ي �ملخاط��ر؟، و�أدى �نت�ش��ار �لتكنولوجي��ا 
�ملالي��ة �إىل ب��طء معاجل��ة �ملعام��ات، �إذ �شك��ى بع�س 

�مل�شتخدم��ن من �أنه��م ي�شطرون لانتظ��ار ثاثة �أيام 
�أو �أك��ر للتاأكد م��ن �إجناز �ملعام��ات �لتجارية حينما 
كان �شج��ل �ملعام��ات يف �أ�شو�أ حاالت��ه يف مايو/�آيار 

�ملا�شي.
وع��اوة عل��ى ذلك، �رتفع��ت �لر�ش��وم �أي�ش��ا لت�شل �إىل 
خم�ش��ة دوالر�ت لكل معاملة يف بد�ي��ة يونيو/حزير�ن 
�ملا�شي، وهذ� �الأمر يجعل ��شتخد�م عملة بيتكوين �أمر� 
مكلف��ا للغاية يف بع���س عمليات �ل���ر�ء، مثل زجاجة 

من �جُلعة يف حانة تقبل �لتعامل بالبيتكوين.
وهن��اك و�شائل معين��ة للتغلب على ه��ذه �مل�شكلة، لكن 
جمتم��ع �ملتعاملن بهذه �لعمل��ة �مُل�شفرة ُمنق�شم ب�شاأن 
�أي �حلل��ول �لتي يج��ب تبنيها، وتكم��ن �خلطورة يف �أن 
عملة بيتكوين قد تنق�شم فعليا �إىل �ثنتن، �إحد�هما غري 
متطابق��ة م��ع �الأخرى، وهو م��ا ي��وؤدي يف �لنهاية �إىل 

تقوي�س �لثقة يف هذ� �مل�روع متاما.
�أن  يف  �مل�شكل��ة  تتمث��ل  �مل�شكل��ة؟،  �أ�شب��اب  ه��ي  م��ا 
�لتكنولوجيا �الأ�شا�شية لبتكوين حتتوي على قيود د�خل 
�لنظام نف�شه، وهي �أن �شجل �ملعامات �ل�شابقة، و�لذي 
ُيع��رف ب�"�شل�شلة �لكتل"، ميك��ن �أن ي�شتوعب ميغابايت 

و�حد فقط من �لبيانات، ُت�شاف �إليه كل ع�ر دقائق.
وم��ن �أجل توثي��ق �ملعام��ات بعملة بيتكوي��ن، حتدث 
عملي��ة ُت�شم��ى "�لتعدين، وه��ي عملي��ة ح�شابية معقدة 
هدفها �لتدقيق و�لتوثيق وت�شجيل �لعمليات �لتي جتري 
بن حمافظ �لعمات �الإلكرونية، وهذه �لعمليات ُتنتج 

معادالت ح�شابية ُم�شفرة.
وخال عملي��ة �لتعدين، ُت�شارع �أجه��زة �ملتطوعن �إىل 

حل �مل�شكات �حل�شابية �ملعقدة.
ومقاب��ل ح��ل كل م�شكلة من هذه �مل�ش��كات �حل�شابية، 

يج��ري معاجلة كتلة من عمات بيتكوين. ومقابل ذلك، 
ف��اإن �الأجهزة �لت��ي تنجح يف عملي��ات �لتعدين حت�شل 
عل��ى بيتكوي��ن جدي��دة. ومل يك��ن ل��دى بيتكوي��ن �حلد 
�الأق�ش��ى ل�شل�شل��ة �لكتل �ملق��در بو�ح��د ميغابايت لكل 
ع���ر دقائ��ق، لكن ه��ذه �خلا�شي��ة �أ�شيف��ت للم�شاعدة 
يف �لدف��اع عن ه��ذه �لتكنولوجيا �ش��د هجمات تعطيل 
�خلدمة، �لتي قد ت��وؤدي �إىل غمر �شل�شلة �لكتل بو�بل من 

�ملعامات �ل�شغرية.
ما هو �شبب عدم زيادة هذ� �حلد �الأق�شى، يف�شل �لعديد 
من �مل�شارك��ن يف عمليات �لتعدي��ن �لرقمي للبتكوين 

ما ُيطلق عليه "حل بيتكوين �لاحمدود".
وي��رى هوؤالء �أن �ل�شماح لهم بزيادة حجم �شل�شلة �لكتلة 
�شُي���رع م��ن �ملعام��ات ويقلل م��ن �لر�ش��وم. لكن هذ� 
�الأمر قد يجعل عملية �لتعدين نف�شها ُمكلفة وغري عملية 

للعمليات �ل�شغرية �ل�ريعة، وهو ما ي�شع هذه �لعملية 
يف قب�ش��ة جمموع��ة �شغ��رية م��ن �ل���ركات �لك��ربى. 
ويرج��ع �ل�شب��ب يف ذلك �إىل وجود حاج��ة ُملحة لتعزيز 

�لقدرة على �ملعاجلة للتحقق من �ملعامات.
وباالإ�شاف��ة �إىل ذلك، فاإن هن��اك حاجة لزيادة �لنطاق 
�لعري���س للبيانات وم�شاح��ة �لتخزين، لنق��ل وتخزين 

�شل�شلة �لكتل الأنها �شُت�شبح �أكرب بكثري.
ويق��ول �ملنتق��دون له��ذ� �حل��ل �أي�ش��ا �إن ه��ذه �خلطوة 

�شتجعل بيتكوين �أكر عر�شة لهجمات �لقر��شنة.
ل بع�س مطوري �لربجميات  ما هي �خلطة �الأخرى؟، ف�شّ
�إع��ادة تنظيم �شكل معام��ات بيتكوي��ن بطريقة جتعل 

�شل�شلة �لكتل �أكر كفاءة.
و�ق��رح ه��وؤالء �ملط��ورون ب�ش��كل حُم��دد �إع��ادة نق��ل 
�أماك��ن "توقيعات �ملعامات"، و�لت��ي تُفك �ل�شفرة عن 

بيتكوي��ن حتى يت�شنى �رفه��ا، من د�خل �شل�شلة �لكتل 
�إىل مل��ف م�شتقل، ُينقل جنبا �إىل جنب معها، ومن �شاأن 
ه��ذه �خلطوة �أن ُت�شاع��د يف معاجلة �ملعامات ب�شعف 
�ل�رعة �حلالية. وكميزة �إ�شافية، ميكن للحو��شيب �لتي 
ُت�شتخدم يف �ملعاجلة �أن توفر م�شاحة من خال �ختيار 

عدم �الحتفاظ ب�شجات �لتوقيعات �لرقمية �الأقدم.
لكن �ملعار�شن لهذه �خلط��ة يرون �أنها �شتكون خطوة 

موؤقتة، و�شت�شيف �ملزيد من �لتعقيد.
ه��ل هن��اك �حتمال حل��ل و�شط؟، يب��دو ذل��ك ممكننا، �إذ 
�أن هن��اك طريق��ة ته��دف �إىل �لب��دء يف �إر�ش��ال بيانات 
�لتوقيع��ات �لرقيم��ة ب�شكل منف�ش��ل من �شل�شل��ة �لكتل 
يف وق��ت الح��ق من ه��ذ� �الأ�شب��وع، ومن ث��م م�شاعفة 
�حل��د �الأق�شى لل�شل�شلة �إىل �ثنن ميغابايت خال ثاثة 

�أ�شهر.
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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

557.54
0.24
0.04%

2,136,694,395
3,046,143,392

464
31
8
6
17

0.58
1,248,702,976.00

1.25
375,862,048.00

0.90
171,819,232.00

2.31
122,132,192.00

6.54
52,086,900.00

)BBOB( بغداد

)BKUI( كورد

)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي

)AISP( بذور

0.58
2,188,055,129.00

1.25
300,689,640.00

0.90
190,910,251.00

0.33
61,407,363.00

2.31
53,233,158.00

)BBOB( بغداد

)BKUI( كورد

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي
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