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سياسة

مليار ليرة!
سبيل املثال« ،فــي وضــع غير طبيعي
ّ
يتحتم النقاش في اإلنفاق الضروري
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــود الـ ـس ــاري ــة مـ ــن قـ ــروض
وإي ـج ــار وأش ـ ـغـ ــال ،»...وعـنــدهــا يمكن
النقاش في الخيارات التي ّ
تحدد شكل
ّ
االقتصاد واملجتمع «فالحكومة قررت
منذ سنوات أن تدعم الكهرباء بمبلغ
ضخم نسبيًا ،يتجاوز ملياري دوالر
س ـن ــوي ــا ،ألن ـه ــا قـ ـ ـ ّـررت ب ـيــع ال ـك ـهــربــاء
ب ــأق ــل م ــن ك ـل ـف ـت ـهــا .كـ ــان خـ ـي ــارًا لـهــذه
ال ـس ـل ـطــة ي ـش ـبــه خ ـي ــاره ــا ف ــي ت ــوزيــع
أك ـثــر مــن  350مـلـيــار ل ـيــرة مـســاعــدات
للجمعيات ،وتنفيذ مشاريع إنشائية
في مناطق ّ
محددة دون سواها ،ودعم
م ــزارع ــي ال ـت ـب ــغ ،ودعـ ــم ال ـخ ـب ــز ...لكل
هذه الخيارات نتائج مالية .فعلى أي
اساس ّ
تحدد هذه الخيارات؟» .يضيف
ن ـح ــاس ،إن ــه يـمـكــن االس ـت ـم ــرار ضمن
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،أي «ال ـح ـف ــاظ على
الـنـظــام الـقــائــم اقتصاديًا واجتماعيًا
وس ـيــاس ـيــا .ه ــذا ال ـخ ـيــار ه ــو تــرجـمــة
للواقع الحالي حيث السياسة النقدية
تستوجب الـحـفــاظ على مــا أمـكــن من
الدوالرات وزيادتهم بإغراءات وفوائد
أع ـ ـلـ ــى .وم ـ ــن م ــوجـ ـب ــات ه ـ ــذا ال ـخ ـيــار
إسكات أو إرضــاء أي فئات أو جهات
سياسية واجتماعية ،بالتمويل املتاح
من حساب الخزينة وتأمني استمرارية
تمويل النظام السياسي لضمان عدم
انهيار أي حلقة من حلقاته».
أم ــا الـبـحــث ع ــن م ـخــرج مـنــاســب من
ال ـن ـظــام ال ـحــالــي بــأقــل ض ــرر مـمـكــن،
فهو خـيــار ثــان يتضمن كسر حلقة
اس ـت ـق ـطــاب ال ـ ـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـخ ــارج
ب ـ ـمـ ــوازاة االن ـت ـق ــال إلـ ــى ش ـكــل مـعـ ّـن
لإلنتاج يضمن خفض عجز امليزان
الـ ـخ ــارج ــي مـ ــن خ ـ ــال خ ـف ــض كـلـفــة
اإلنتاج لتأمني تنافسية للمنتجات
وال ـس ـل ــع امل ـص ـن ــوع ــة م ـح ـل ـي ــا ...ه ــذا
مشروع سياسي اجتماعي مختلف
يجب أن ّ
تعبر عنه املوازنات العامة.

ذلك في الزيارة التي سبقت احتجاز
السعودية لرئيس الحكومة« .حتى
بعد عودته من الرياض (بعد األزمة)،
كان الحريري ال يزال إيجابيًا».
ُيـشـ ّـدد املصدر األوروب ــي على النأي
ّ
بــالـنـفــس الـلـبـنــانــي ،وي ـقــول إن على
الحكومة اللبنانية أن تضمن التزام
ّ
كل األطراف بالصيغة الجديدة التي
تبنتها ال ـح ـكــومــة« ،وال ــدع ــم الـقــوي
لرئيس الحكومة يأتي من الحلفاء».
ُي ـ ّسـ ّـمــي الــرئ ـيــس ع ــون ،واص ـف ــا إي ــاه
بأنه ضمانة للتركيبة الحكومية.
ل ــم ي ـن ـق ـطــع الـ ـت ــواص ــل ب ــن امل ـص ــدر
األوروب ــي وحــزب الـلــه ،وهـنــاك ثالث
مـســائــل نــوقـشــت مــع امل ـســؤولــن في
ً
امل ـق ــاوم ــة .أوال ،لـبـنــانـيــة ح ــزب الـلــه،
«ق ـل ـن ــا ل ـه ــم إن ـن ــا ن ـع ـت ـبــر حـ ــزب ال ـلــه
ح ــزب ــا لـبـنــانـيــا ل ــدي ــه تـمـثـيــل نـيــابــي
وح ـكــومــي ول ـه ــذا ال ـس ـبــب نـتــواصــل
ّ
معهم ،في حني أن العديد من البلدان
يعتبرونه منظمة إرهابية» .املسألة
الثانية ،هي السالح« ،فنحن نتفهم
ّ
قول حزب الله إن سالحه ساهم في
ّ
رد اإلرهـ ــاب عــن لـبـنــان وال ــدف ــاع عن
األراض ـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة .ول ـك ــن بــالـنـسـبــة
إلينا ،ال نعترف إال بسالح الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي» .أم ـ ــا امل ـس ــأل ــة األخـ ـي ــرة،
فهي نشاطات حزب الله الخارجية،
«نتفهم ُ
الحجج بالنسبة إلى سوريا،
ول ـكــن مـ ــاذا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـعــراق
وال ـب ـحــريــن وال ـك ــوي ــت؟ ه ــذه األم ــور
ُت ّ
عرض البلد للخطر».
(األخبار)

بيتكوين مجددًا :الثروة والفقاعة
عامر محسن
حني خالطت تالميذ كلية ادارة األعمال في أيام الجامعة ،اكتشفت ّالفارق بني
الـنــاس الــذيــن قــد يصبحون أثــريــاء فــي حياتهم وأولـ ّئــك الــذيــن سيظلون خــارج
املنافسة .املسألة ال عالقة لها بالرغبة واألح ــام ،كلنا ّ
نحب أن نكون أثرياء،
ّ
السؤال هو في أن تكون قــادرًا على فعل ما يستلزمه األمر حتى تصبح ثريًا.
ّ
ّ
ّ
هناك صفات خاصة مميزة ،يتمتع بها هؤالء وانت ال تملكها ،تطبع سلوكهم
الرغبة ّ
وتفكيرهم وتجعل جمع املال الهدف األساس في حياتهم :هذه ّ
الجامحة،
ّ
املتوقد للوصول الى ّ
ّ
القمة ،العقل املبرمج لحساب الربح واألسعار
هذا الشغف
ّ
ومعدل الفائدة ،وسلوك من اكتشف باكرًا مصدر سعادتهّ وطموحه الوحيد في
ّ
الحياة ،وقد كـ ّـرس نفسه من دون تــردد لهذا الهدف .بالطبع ،أكثر األثرياء في
العالم ـ بعيدًا عن خرافات الرأسمالية ـ هم ببساطة ٌ
أناس ورثوا مالهم ،أو جاؤوا
ّ
ّ
من عائالت ميسورة رسمت لهم الطريق (حتى أناس مثل بيل غايتس وجيف
بيزوس ،أصبحوا رموزًا لـ«باني الثروة» العصامي ،ال يحيدون عن هذا النموذج:
درسوا في جامعات نخبوية ،وعالقات أهلهم فتحت لهم األبواب ّ
وأمنت لهم أمانًا
ّ
ماديًا يسمح بـ«املخاطرة» .حني ترك بيزوس شركته في «وول ستريت» وأسس
ً
أصال ّ
ثريًا قادرًا على التقاعد في الثالثينيات ،وبيل غايتس ترك
«أمازون» ،كان
الدراسة في هارفرد حتى يبني شركته ال ألنه ال يكترث للمخاطر ،بل ألنه يعرف
ّ
أن حياته ستكون آمنة مرفهة مهما جرى ـ ـ ولو كان تلميذًا فقيرًا يــدرس في
ّ
«مجنون» كهذا).
بفعل
بفضل منحة ،ملا فكر
هارفرد
ٍ
ٍّ
ّ
ّ
نحن هنا نتكلم على التنافس بني أبناء الطبقة الوسطى ،أي من يملك نصف
ً
فرصة لالرتقاء واالنضمام الى تلك الفئة «العليا» ،وتصبح ّ
قصة نجاحه دليال
ٍ
ّ
على «عــدالــة» الرأسمالية وانـفـتــاح الـســوقّ .
حجتي هنا هــي أن صـفــات الــذكــاء
والتعليم واالجتهاد لوحدها ـ ـ من دون املزايا املذكورة أعاله ،والتي تجعلك ترفع
سقف طموحك ،وتخاطر بالقليل الذي تملكه من أجل الكثير ـ ـ لن تجعلك ّ
ثريًا
ّ
في السوق الرأسمالي ،بل هي ستضعك في فئة «املديرين التنفيذيني» ،املوظف
ّ
ّ
الى
ذي الرتبة العالية ،الطبيب أو املحامي؛ ستصبح ميسورًا ولكنك لن تنضم ُ ّ
نادي األثرياء .وهــذه ،في عرفي ،املقايضة األســوأ ،فانت ستعمل وتكدح وتذل
تماما كالبروليتاري ،ولكن من دون أن تحصل على اليخت والقصر والطائرة
الخاصة ،والحرية والسلطة والـقـ ّـدرة التي تأتي مع املــال الكثير (على الهامش،
هنا هو ّأن االقتصاد ،كلما كــان «رأسماليا أكثر» ومنتظمًا ،كما في
الطريف ّ
اميركا ،تقل امكانيات الصعود الطبقي وتنحصر الثروة وتتوالد؛ فيما تبرز
حالة «الفقير الطموح» الذي يصبح مليونيرًا في االقتصادات التي ينهار فيها
ّ
تشكيل بنيوي ،كمصر في أيام االنفتاح،
السوق ،كحالة روسيا ،أو تشهد اعادة
ٍ
ّ
حروب أهلية).
أو تمر في
ٍ
وصعود
االلكترونية
«بيتكوين»
عملة
ـوع
ـ
ض
ـو
ـ
م
ـش
ـ
ق
ـا
ـ
ن
أ
كنت
ـن
ـ
ح
منذ ّأي ــام،
ّ
ّ
ٌ ّ
األقل،
أسعارها ،ذكرني صديق بأننا نعرف بال
ـ«بيتكوين» منذ عام ّ 2010على ّ
ّ
ّ
ونبشر به منذ تلك ّ
ّ
األيام ولم نفكر ،رغم ذلك كله،
ونتنبأ بنجاحه
ونتكلم عنه
ّ
بوضع دوالر واح ـ ٍـد مــن مالنا ّ
للرهان على مــا نقول ونــؤمــن ،أو حتى «نركب
ٍ
ّ
املوجة» ونستفيد .املسألة هي أنني لو وضعت مئة دوالر في «بيتكوين» في
بداياته ،ال أكثر ،لكنت اآلن أكتب هذا املقال من بيت تقاعدي الساحلي في تايالند
ّ
أو فييتنام (ولكنت أملك الصحيفة) ،بل أنني حني كتبت في هذه الصفحات عن
دوالر ،وهي قد ازدادت
«بيتكوين» منذ أشهر قليلة ،كانت قيمته قد بلغت ألفي
ّ
من حينه أكثر من ثمانية أضعاف ـ ـ ولــم نستثمر .ورغــم كــل ما مـ ّـر والفرص
ّ
الضائعة فنحن نعلم اليوم أننا ،لو اشترينا في «بيتكوين» اآلن ،فنحن نملك
ً
ً
ّ
فرصة ّ
سنة مثال ،ولكننا لن نفعل (وذلك ،ببساطة،
جيدة ملضاعفة ّمالنا خالل ٍ
ألننا لم نولد من أجل الثراء والحياة ّ
الجيدة).

يتمدد
بيتكوين ّ
ّ
ّ
ّ
كما كــان ستالني يـقــول ،فــإن «الكمية هــي فــي ذاتـهــا نــوعــيــة» ،وهــذا مــا يحصل
ّ
االفتراضية .حني يصل سعر البيتكوين الواحد الى 17
اليوم مع سوق العمالت
ألف دوالر ،وتشارف القيمة االجمالية للبيتكوينات املوجودة في العالم على ما
يقرب الـ 300مليار دوالر ،ال يعود في اإلمكان تجاهل الظاهرة وتنشأ ديناميات
جــديــدة مــن حولها وتتغذى منها .أصبحت «غــوغــل» تعامل بيتكوين كعملة،
تعطيك مباشرة سعر التحويل مقارنة بغيرها من الفئات النقدية .ويفترض
أن ت ـبــدأ غ ــرف ال ـت ـجــارة ه ــذا الـشـهــر (ف ــي شـيـكــاغــو ون ـي ــوي ــورك) بـبـيــع «عـقــود
مستقبلية» للبيتكوين ،وهي أداة ّ
مالية تسمح لك باملراهنة على ارتفاع سعر
العملة االلكترونية .انت ،في هذه العقود ،تقوم تقنيًا بشراء كمية من البيتكوين
«فــي املستقبل» بسعر اليوم ،أي ّأن ّ
السعر لو ارتفع حينها ،فأنت ستشتري
ّ
بسعر أقل وتكسب الفارق (وحتى تراهن على انخفاض السلعة ـ ـ
بيتكوينات
ٍ
 shortingـ ـ فأنت تفعل العكس ،أي تتعاقد على «بيع» بيتكوينات في املستقبل
بسعر اليوم ،فلو انخفضت قيمتها ،فأنت ستشتريها بالسعر املنخفض حينها
وتبيعها الى الطرف الثاني على أساس  17,000دوالر للبيتكوين الواحد ـ ـ في
الكثير من هذه الصفقات ،ال ّ
يتم تبادل مال وبيتكوينات ،بل يقوم املصرف أو
ّ
الوكالة ببساطة بحساب الـفــارق ،ربحًا أو خـســارة ،ويدفعه لــك حــن يستحق
العقد) .في الوقت ذاتــه ،ستقوم صناديق املــال في «وول ستريت» قريبًا ببيع
ّ
مسعرة بالـ«بيتكوين» ،وهي وسيلة تسمح لك باالستثمار في ّ
السلعة
سندات
االلكترونية بسهولة وعـبــر حسابك االعـتـيــادي ومــن دون تعقيدات التحويل
واالحتفاظ ببيتكوينات ،فالسندات تشتريها بالدوالر وقيمتها ترتفع وتنخفض
بحسب سعر البيتكوين ،فتربح وتخسر بالتوازي مع حركة السلعة (وهذه هي
ّ
األداة التي «يشتري» عبرها الكثير من املستثمرين والصناديق اليوم الذهب
وباقي املعادن).
شــركــة أمـيــركـيــة تعنى بـخــدمــات «الـبـيـتـكــويــن» والــوســاطــة فــي بيعه وتحويله،
«كوينبايز» ،أصبحت مؤسسة ضخمة وتـتـ ّ
ـوســع باستمرار بفضل انفجار
بيتكوين وباقي العمالت االفتراضية .نشرت «نيويورك تايمز» تحقيقًا عن
«كوينبايز» ذكر أن عدد من فتحوا حسابات لديها ارتفع في األشهر املاضية
الى أكثر من  13مليون أميركي (من السهل للغاية أن تنشئ «محفظة الكترونية»
وتربطها بحسابك املصرفي ،خالل دقائق ،وتبدأ فورًا ببيع وشراء البيتكوين

شركة كهذه) ،والشركات املالية التقليدية ،حني تجد أمامها سوقًا
وغيره عبر
ٍ
بهذا الحجم ،فهي تريد ّ
حصة منه ،وأن ال تتركه لـ«كوينبايز» وأمثالها .للسبب
ذات ــه ،لــم يـعــد فــي وس ــع الـصـ ٌحــافــة املــالـ ّـيــة أن تتجاهل ظــاهــرة بيتكوين ،أو أن
ّ
تسخفها وتحكم بأنها صرعة ستنتهي قريبًا ولن يكون لها تأثير .التقارير من
الوكاالت الكبرى حول بيتكوين (من «بلومبرغ» الى «وول ستريت جورنال» الى
ّ
العملة ،وهي تعتمد خطابًا
غيرها)
كانت سلبية بإصرار طوال مسيرة صعود ّ
مزدوجًاّ :
قريبًا ويخسر كل من راهن عليه أمواله
وسيندثر
«فقاعة»
بيتكوين
أن
ّ
(وهي مقولة ّ
حاجز سعري :ألف دوالر ثم الفني
تكررت مع كسر بيتكوين لكل
ٍ
ّ
ّ
ثم خمسة فعشرة الخ) ،وأن بيتكوين ـ ـ في اآلن نفسه ـ ـ «خطير» ويهدد سالمة
ويشجع على التهرب من الضريبة والجرائم والدكتاتورية ،بل ّ
ّ
ويهدد
النظام املالي
البيئة ويساهم في االنحباس الـحــراري (بسبب عملية «اسـتـخــراج» بيتكوين
ً
التي تمارسها حاليًا ماليني األجهزة وتستهلك قدرًا هائال من الكهرباء) .هذا
الخطاب ،بالطبع ،يعكس مخاوف املصارف املركزية ونظرتها الى هذه العمالت
ّ
املتفلتة من رقابتها ـ ـ ونحن نقرأ «ايكونوميست» أو «بلومبرغ» ،يجب أن نعرف
ّ
املصالح وااليديولوجيا التي ترشح من صفحاتها ـ ـ ولكن الواضح هو أننا ال
نعرف الى اليوم حدود هذه الظاهرة و«خطرها».

تحرر
بيتكوين كأداة ّ
ّ
بصرف النظر عن مصير عملة بيتكوين بالتحديد ،وارتفاع أو انهيار سعرها،
فـ ّ
ّ
ً
مستوى مختلف ،وقد
املركزية بالفعل هو أمـ ٌـر من
ـإن ما يخيف املـصــارف
ّ
االلكترونية أمـرًا
ال يكون باإلمكان رده بعد الـيــوم .بعد أن أصبحت العمالت
ّ
«جديًا» ،ودخلت في النظام املالي وحظيت بقبول الجمهور ،فما هي ال مسألة
ً
ّ
مثالّ ،أنــه من األفضل له بكثير أن ّ
يحول
وقت حتى يكتشف العامل املهاجر،
املال الى أهله عبر عملة الكترونية يرسلها الى «محفظة» أهله مباشرة ،وليس
مصرفي أو «ويستيرن يونيون» .سيفهم ّأنــه قـ ٌ
ّ
ـادر على ارســال
تحويل
عبر
ٍ
ً
تحويل كبير أو ينتظر
رسم
يدفع
أن
دون
من
املال،
من
بدال
عائلته،
الى
بيتكوين
ٍ
وبسهولة
بلد
ٍ
ّأيامًا أو يخاطر بتجميد الحوالة أو رفضها .وهذا ينطبق على ّأي ٍ
ومجانًا (لو شاء االنتظار بضع ساعات) ،أو يدفع رسمًا صغيرًا يعطيه ّ
ّ
أولوية
ً
ً
في «بلوكتشاين» مقابل أن ينجز تحويال ضخمًا ـ ـ بماليني الــدوالرات مثال ـ ـ
خالل دقائق .ومن الفوائد الجانبية هنا ّأن التصريح عن هذا املال ودفع الضرائب
قد يصبح مسألة «اختيارية».
اشتر بيتكوين
مشكلة؛
ال
الخارج؟
الى
أمواله
تهريب
انت ملياردير روسي يريد
ّ ِ
ّ
بروبالت داخــل روسيا ثـ ّ
بلد واصــرف
أي
في
الكترونية
محفظة
ـى
ـ
ل
ا
لها
حو
ـم
ٍ
هذه البيتكوينات بالدوالر عبر «شركة صرافة» مثل «كوينبايز» او غيرها ،ولن
وكم املتاعب الذي ّ
يعرف أحد بهويتك (اقرأوا عن فضيحة «دويتشه بانك» ّ
تكبده
ّ
ّ
روسيا ـ ـ
مبيضو األم ــوال حتى يحولوا روبالتهم الــى دوالر ويخرجوها من ّ ّ
مقابل لها في لندن ـ ـ وقد تم تعقب
عبر شراء أسهم في موسكو بالروبل وبيع ٌ ٍ
صفقاتهم في نهاية األمــر وكشفها) .انت دولــة مثل كوريا الشمالية أو ايــران،
تمنعك اميركا من استخدام النظام املصرفي وتحتاج الى دوالرات لالستيراد؟ ال
ّ
عملة تملكهاّ ،
املحلية ،أو ّ
وحولها فورًا الى
اشتر بيتكوينات بعملتك
مشكلة؛
بأي ٍ
ٍ
دوالرات (عبر مئات الحسابات ،لو شئت التمويه ،وآالف الصفقات الصغيرة)،
ً
وق ــد ص ــار حـجــم س ــوق البيتكوين ال ـيــوم قــابــا إلخ ـفــاء اسـتـيــراد دول ـ ٍـة كاملة
موقع يتابع أسعار العمالت االفتراضية ،بلغت قيمة صفقات بيتكوين
(بحسب
ٍ
في أربع وعشرين ساعة ،أول من امس ،أكثر من  13.6مليار دوالر) .بل هناك
ٌّ
حل أفضل من ذلك ،ملاذا ال تدفع ّ
ملورديك مباشرة عبر بيتكوين ،من دون الحاجة
ّ
بالنظام املصرفي ورقابة البيروقراطي األميركي؟ ّأما لو كنت
حتى الى املرور ً
ّ
ثريًا غربيًا أو شركة تريد التهرب من الضرائب وإخفاء ثروة ،فإن اإلمكانات هنا
ال متناهية ـ ـ قالت ادارة الضرائب األميركية ،وهي تطالب «كوينبايز» بكشف
ّ
ّ
ـاح مصدرها
أسـمــاء عمالئها ،بــأن أقــل مــن  800اميركي قــد صــرحــوا عــن أرب ـ ٍ
بيتكوين في السنوات املاضية ،مع أن قيمة العملة ازدادت مئات املرات.
ّ
عملة تخلفها،
هذه الوظائف ،وكثير غيرها ،من املمكن أن تؤديها بيتكوين أو أي ٍ
املسألة األساس هي في التكنولوجيا التي ما زالت تثبت صالبتها ،وفي اتفاق
الناس على إعطاء هذه العمالت قيمة .بل ّإن االرتفاع السريع ،كما يحصل في
ّ
طاولة وانت
يشجع على التبادل (فأنت لن تدفع بيتكوينًا ثمن
حالة بيتكوين ،ال
ٍ
ستحتفظ به)
بل
القريب،
املستقبل
في
سترتفع
البيتكوين
هذا
تعرف أن قيمة
ّ
وهذا ما يجعل بيتكوين حاليًا «عملة استثمار» .بل ّإن خبيرًا ّفي مجلة «اتالنتيك
الكترونية ،كل منها ّ
ّ
مونثلي» ّ
يؤدي دورًا
بمستقبل تكون فيه أكثر من عملة
تنبأ
ٍ
ّ
ّ
ومستقرة ولكنها ال تستخدم ال للصفقات الكبيرة
مختلفًا (عملة ثابتة القيمة
ّ
وتخزين القيمة ،عملة أخرى للتبادالت اليومية ،عملة يتغير سعرها باستمرار
ّ
للمضاربة والرهان ،الخ)ّ ،
ّ
فاعلية
ولكن املشترك بينها جميعًا أنها ستكون أكثر
من ّالدوالر األميركي اليوم ،وهنا بيت القصيد.
وسهولة وسالسة ّ
ّ
سياسية ،وأبقته «عملة احتياط» حياديةّ
لو ّأن اميركا لم تستغل ّالدوالر ألسباب
واسـتـفــادت اقتصاديًا مــن هــذه الوضعية واكـتـفــت ّ ،ملــا كــان للبيتكوين وباقي
العمالت االلكترونية املعنى ذاته اليوم (اال في ما يتعلق بفارق رسوم التحويل)،
ّ
ّ
ـاح وأدا ٍة للرقابة والعقاب
ولـكــن ّاستخدام ال ــدوالر والنظام املــالــي العاملي كـسـ ٍ
والـتـحــكــم فــي األسـ ــواق ،ووسـيـلــة ضـغــط لتوحيد امل ـمــارســات املــالـيــة واألنـظـمــة
ّ
املصرفية حــول العالم كما تريد واشنطن ،هــو مــا يجعل الكثيرين فــي العالم
ّ
ّ
العاملية حياديةّ
ّ
يلهثون خلف أي بديل .على طول التاريخ ،كانت «عملة االحتياط»
ّ
الرومانية الى الجنيه
وخــارج نطاق السياسة ،من الذهب ٌالخالص الى الدنانير
ّ
ّ
«اسمية» (كالدوالر اليوم) غير موجودة اال
االسترليني ،فأن تتحكم بالعالم عملة
ّ
ّ
شاشات الكمبيوتر ،ولكنها تضعنا جميعًا تحت الرقابة والتحكم الدقيق،
على
ٌ
السبب ايضًا ،من ّ
حالة من الهيمنة لم يسبق لها نظير .لهذا ّ
الصعب أن
فهي
ّ
ّ
بالتمدد واالنتشار ،وتهديد مكانتها
يسمح النظام العاملي لبيتكوين وأمثالها
واستبدالها ،من دون معركةّ .أمــا من يشتري لكي يضارب ،ومن يراهن على
املستمر لقيمة بيتكوينّ ،
فإن هذا ال يحصل ّ
ّ
ألي سلعة ،وسيكون هنا
االرتفاع ّ
«فقاعة» في املاضي ـ ـ رابحون وخاسرون .في هذا اإلطار،
حالة
كل
ـ ـ كما في
ّ
ٌ
اقتباس نقلته مجلة «ايكونوميست» عن ناثان روتشيلد ،حني سئل عن
ينفع
ّ
ّ
املستمر فأجاب« :كنت دائمًا أبيع أبكر مما يجب».
سر ثروته الكبيرة وربحه
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