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ّ
ّ
◼ فكر مجددًا

رسم بياني

سوق األرز والسياسة
من يصنع من؟
األمجد سالمة
مـ ــا هـ ــي الـ ـع ــاق ــة بـ ــن رأس املـ ــال
والـسـيــاســة؟ ّأيـهـمــا يصنع اآلخ ــر؟
وهـ ـ ــل نـ ـ ــوع هـ ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة يـحـمــل
عامل استمرارية مع ّ
تغير الزمان
واملكان؟
ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ــدافـ ـ ــع
األول لـلـبـحــث ف ــي طـبـيـعــة الـعـمــل
السياسي الحديث وانتظامه مع
ّ
تطور رأس املــال في اإلقتصادات
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة .ولـ ـ ـي ـ ــس مـ ـ ــن ال ـس ـه ــل
الـجــزم بــإجــابــات ُمـحـ ّـددة عــن هذه
األس ـئ ـل ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن الـكـثـيــر
ُ
ُم ــن ال ـن ـظــريــات ط ــرح ــت ،وال ت ــزال
ت ـطــرح ،حــول طبيعة الـعــاقــة بني
أولكسي كوستوفسكي ــ أوكرانيا

ال ـس ـي ــاس ــة ورأس املـ ـ ــال .وبـيـنـمــا
االت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه ال ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ه ــو
محاولة الفصل بني مسارات عمل
رأس املـ ــال وال ـس ـي ــاس ــة ،واع ـت ـبــار
ً
ّ
يتضمن البحث
األخـيــرة عـمــا ال
فــي خ ـيــارات البنية االقـتـصــاديــة؛
عضويًا
هنالك اتجاه يرى ترابطًا
ّ
بــن السياسة ورأس املــال ،ولكنه
دائـ ـم ــا م ــا ي ـع ـطــي ع ــام ــل ال ـق ـي ــادة
لألخير.
ل ـ ـكـ ــن ه ـ ـنـ ــالـ ــك حـ ـ ـ ـ ــاالت ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
عاكست هذه اآلراء ،وأعطت نماذج
م ـع ــاك ـس ــة ل ـل ـت ـن ـظ ـيــر الـ ـس ــائ ــد عــن
العالقة بني السياسة ورأس املال،
ومــن هــذه الـحــاالت إنـشــاء وتـطـ ّـور
سوق األرز املركزي في اليابان.
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أوجه الشبه بين حجر النقد والعمالت الرقمية
بروس بويير

يبحث الكاتب عن العالقة بين رأس المال والسياسة ،انطالقًا من
التجربة التاريخية لليابان ،إذ ساهم قرار سانكين توكاي بفرض
إقامة اإلقطاعيين وعائالتهم وحاشيتهم في ّالعاصمة،
ّبهدف ضبطهم والقبض على الحكم ،بإحداث تغيرات عميقة
أثرت في شكل المجتمع واالقتصاد اليابانيين ،وقادت إلى تحويل
رأس المال ،ومعه بعض النفوذ السياسي ،من طبقة إلى أخرى
ّ
والتطور
النظام الجديد
االقتصادي

ُ
أ ّس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ف ـ ـ ــي ح ــي
«دوجـ ـيـ ـم ــا» ف ــي م ــدي ـن ــة «أوسـ ــاكـ ــا»
فـ ــي عـ ـ ــام  ،1697خـ ـ ــال فـ ـت ــرة حـكــم

«ال ـشــوغــونــات» مــن «ال ـتــوكــوغــاوا».
و«ال ـ ـ ـشـ ـ ــوغـ ـ ــون» ه ـ ــو لـ ـق ــب ال ـح ــاك ــم
العسكري (والفعلي) لليابان ما بني
عــامــي  1185و ،1868وك ــان املنصب
وراثـ ـي ــا ،ي ـع ـ ّـن شــاغ ـلــه اإلم ـب ــراط ــور
بشكل صوري.
ولـ ـك ــن بـ ــدايـ ــة ،ي ـج ــب ت ــوض ـي ــح أن
املجتمع الـيــابــانــي كــان ُيـقـ ّـســم إلــى
أربع طبقات تحت الطبقة الحاكمة:
ال ـ ـس ـ ــام ـ ــوراي ،وهـ ـ ــي ط ـب ـق ــة فـيـهــا
ط ـيــف م ــن ال ـط ـب ـقــات ال ـص ـغــرى من
كـبــار اإلقـطــاعـيــن (الــديــام ـيــو) إلــى
املقاتلني العاديني .تليها من حيث
ّ
املــرت ـبــة طـبـقــة ال ـف ــاح ــن ،وم ــن ثم
طـبـقــة ال ـحــرف ـيــن ،وأدن ــاه ــا مرتبة
طبقة ّ
التجار.
شـ ـه ــدت فـ ـت ــرة حـ ـك ــم «ش ــوغ ــون ـي ــة
ّ
املمتدة من عــام 1600
تــوكــوغــاوا»،
ّ
ّ
إلى عام  ،1868تطورات اقتصادية
هــائـلــة ،ســاهـمــت فــي نـقــل املجتمع
ّ
ّ
ويعدد
الياباني إلى حالة جديدة.
جورج سانسوم ،في كتابه «تاريخ
ال ـيــابــان ،»1867-1615 :الـتـطـ ّـورات
األســاسـيــة الـتــي ســاهـمــت فــي هــذه
ال ـن ـق ـل ــة .وأولـ ـ ـ ــى ه ـ ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات
ك ــان ت ـط ـ ّـور االنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي كـ ّـمــا
ون ـ ــوع ـ ــا ب ـس ـب ــب تـ ـ ـط ـ ـ ّـور أس ــال ـي ــب
ال ــزراع ــة ،وال ــداف ــع الــرئـيـســي وراءه
كـ ــان ان ـت ـش ــار الـ ــزراعـ ــة ال ـت ـج ــاري ــة،
الـتــي كــانــت مرتبطة فقط بمحيط
«ك ـ ـي ـ ــوت ـ ــو» الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة،
وتـ ّ
ـوس ـعــت لتشمل مـحـيــط الكثير
من املدن الكبرى بعد نقل العاصمة
«يدو» (التي أصبحت في
إلى بلدة ِ
ما بعد طوكيو).
ّ
ّ
والتربح منه
التنوع الــزراعــي
هــذا
ّأديا إلى ظهور الحاجة إلى تطوير

ـحـ ــرف امل ــرت ـب ـط ــة ب ــأن ــواع
ب ـع ــض الـ ـ ِ
ال ــزراع ــات ،بـسـبــب نـمــوهــا ،وتــالـيــا
نمو حجم املواد األولية املوجودة.
ّ
التطورات طاول نظام النقل
وثالث
واملواصالت في البالد ،فالنقل كان
ّ
متخلفًا يعتمد على طرقات ّ
ضيقة
ووعـ ـ ــرة ب ــن امل ـن ــاط ــق ،ل ـكــن ت ـطـ ّـور
مـسـتــوى ال ــزراع ــة وال ـح ــرف ،وقـيــام
سـ ــوق م ــرك ــزي ــة دف ـع ــا إلـ ــى تـطــويــر
النقل البحري والطرقات الداخلية.
ّ
ّ
البحريان الشرقي
فنشأ خطا النقل
والغربي ،اللذان ربطا ،مع الطرقات
الداخلية ،سائر املناطق بالعاصمة
الجديدة «يدو» ومدينة «أوساكا»
الـتــي تـحـ ّـولــت إلــى املــركــز التجاري
األول في البالد.
وهنا ال ّ
ّ
بد من أن ّ
التطور
نعرج على
الــرابــع واأله ــم ،وهــو نشوء السوق
املركزية في «أوساكا» .فبالرغم من
أن «شوغونية توكوغاوا» تعاملت
ّ
م ــع الـ ـتـ ـج ــارة ب ـش ـكــل م ـت ـق ــلــب بــن
الفترات املختلفة من حكمها ،فتارة
ّ
ّ
الحرة،
تشجع
كانت
على التجارة ّ
ّ
وطورًا كانت تتدخل بشكل مكثف،
إال أن ال ـثــابــت الــوح ـيــد ك ــان اتـبــاع
نظام السوق املـ ّ
ـوحــدة ،وخصوصًا

فــي ت ـجــارة األرز .وس ــوق األرز في
«أوس ـ ــاك ـ ــا» ت ـح ـ ّـول ــت ب ـس ــرع ــة إل ــى
العصب االقتصادي األساسي في
البالد ،وخصوصًا مع أهمية األرز
ّ
فــي النظام الضريبي .فالفلحون
ك ــان ــوا يــدف ـعــون ضــرائـبـهــم لطبقة
اإلق ـطــاع ـيــن م ــن ال ـس ــام ــوراي على
شكل ّ
كميات من األرز ،والساموراي
ّ
بــدورهــم كــانــوا يــأخــذون حصتهم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددهـ ـ ــا «ال ـ ـ ـشـ ـ ــوغـ ـ ــون»
ويرسلون الباقي له.
وسـ ـ ــرعـ ـ ــان م ـ ــا اسـ ـتـ ـف ــاد أصـ ـح ــاب
مخازن األرز في «أوساكا» من هذا
الــواقــع ،وتـحـ ّـولــوا إلــى تـ ّـجــار كبار،
ومــع الــوقــت إلــى العــب أســاســي في
مــراكـمــة رأس امل ــال فــي ال ـبــاد ،كما
يشرح دافيد موس ويوجني ِكنتغن
في بحثهما «سوق دوجيما لألرز
وأصول التجارة بالعقود اآلجلة».
وصار ّ
التجار ،الذين كانوا يشترون
األرز من إقطاعيي الساموراي ،وفي
ّ
الــوقــت عـيـنــه ي ـخــزنــون مــا ال يريد
اإلقطاعييون أن يبيعوه ،يصدرون
«إمـ ـتـ ـي ــازات األرز» ل ـه ــم ،لـيـقــومــوا
بدورهم باستعمال هذه اإلمتيازات
«ال ــورق ـي ــة» لـلـتـبــادل ال ـت ـج ــاري ،ما
جعلها عمليًا عملة مدعومة باألرز.
وم ـ ــع ازدي ـ ـ ـ ــاد إنـ ـف ــاق اإلق ـط ــاع ـي ــن
وازديـ ـ ـ ـ ــاد اس ـت ــدان ـت ـه ــم مـ ــن ت ـ ّـج ــار
«أوساكا» ،بدأ األخيرون يصدرون
امـتـيــازات تفوق مــا كــانــوا يملكون
ف ــي م ـخــازن ـهــم ،وي ـقــرضــون ـهــم ،أي
أنهم بــدأوا يمارسون دورًا شبيهًا
بالدور البدائي للمصرفيني.
ّ
ول ـكــن ،مــا ال ــذي دف ــع بــات ـجــاه هــذه
ال ـت ـطـ ّـورات؟ ومــا ال ــذي اختلف بني
«شوغونية توكوغاوا» وما سبقها
من شوغونيات؟

السياسة المركزية وتبعاتها

ّ
لعل العامل األبــرز في دفع اليابان
ّ
ن ـح ــو هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات كـ ــان ن ـظــام
«ســان ـكــن ت ــوك ــاي» ،أي الـحـضــور
ال ـب ــدي ــل .ف ـقــد ف ــرض ــت «شــوغــونـيــة
ت ــوك ــوغ ــاوا» عـلــى اإلق ـطــاع ـيــن من
ط ـب ـق ــة الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــوراي نـ ـظ ــام إق ــام ــة
جـ ـب ــري ــة سـ ـن ــوي ــة ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
«ي ــدو» ،حيث يقيم اإلقطاعي سنة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،وي ـق ـيــم ف ــي الـسـنــة
ال ـت ــي تـلـيـهــا ف ــي مـقــاطـعـتــه ،ولـكــن
مع اإلبقاء على زوجته ووريثه في
العاصمة كرهائن عند «الشوغون».
هــذا الـنـظــام س ــارع فــي نمو «يــدو»
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ق ـص ـي ــرة
ج ـ ـ ـ ّـدًا ،ب ـس ـبــب وج ـ ــود اإلق ـطــاع ـيــن
وعــائــات ـهــم ف ــي امل ــدي ـن ــة ،فتبعهم
الـكـثـيــر م ــن أف ـ ـ ّـراد طـبـقـتــي الـتـ ّـجــار
والحرفيني ليوفروا الخدمات لهم،
ِ
ك ـمــا ي ـش ــرح م ــاري ــوس يــان ـســن في
كتابه «صناعة اليابان العصرية».
والـهــدف الرئيسي مــن هــذا النظام
كــان اإلب ـقــاء على والء اإلقطاعيني
«لـلـشــوغــون» واس ـت ـنــزاف قــدراتـهــم

امل ــالـ ـي ــة ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان مل ـن ـع ـهــم مــن
ّ
شــن حــروب عليه أو على بعضهم
البعض .فاإلبقاء على مركزي إقامة
دائمني كان منهكًا ماليًا ،حتى على
أكـبــر اإلقـطــاعـيــن مــن ال ـســامــوراي،
وهذا كان سببًا رئيسيًا في ازدياد
إنفاقهم.
ّ
اإلقـ ـط ــاع ــي دائـ ـ ــم ال ـت ـن ــق ــل لــم
ول ـك ــن ّ
يكن يتنقل وح ــده ،بــل تبعه املئات
(وفـ ـ ـ ــي حـ ــالـ ــة بـ ـع ــض اإلق ـط ــاع ـي ــن
الـكـبــار اآلالف) مــن ال ـســامــوراي من
الـطـبـقــات األدن ـ ــى ،فــي حــركــة تشبه
الـخــدمــة العسكرية اإلجـبــاريــة عند
«ال ـ ـشـ ــوغـ ــون» فـ ــي «ي ـ ـ ـ ــدو» .ف ـكــانــت
املدينة تشهد يوميًا خــروج اآلالف
م ــن اإلق ـط ــاع ـي ــن وجـ ـن ــوده ــم عـل ّــى
مدار السنة ودخولهم .وهذا التنقل
الدائم الــذي ال بـ ّـد أن يبدأ من قصر
اإلق ـط ــاع ــي ف ــي م ـقــاط ـع ـتــه ،مـضــافــا
ّ
إلى منع اإلقطاعيني من تملك أكثر
من قصر واحد وتحويله إلى مركز
إداري ملقاطعاتهم يربطها بباقي
املقاطعات ،جعل هذه القصور مراكز
ّ
للتجار والحرفيني.
اجتذاب مديني
وســرعــان مــا ّ
تحولت هــذه القصور
ومحيطها إلى مدن وأسواق جديدة
ّ
األهم أن
للمزروعات والحرف .ولكن
ّ
ه ــذا الـتـنــقــل خـلــق حــاجــة ّإل ــى نظام
ّ
يتحمل التنقل الــدائــم
نقل مـتـطـ ّـور
بــن املـنــاطــق املختلفة والـعــاصـمــة،
وم ــن دون ح ـصــول ح ــاالت تـصــادم
املتنافسني.
بني اإلقطاعيني
ّ
وخلقت حــركــة التنقل هــذه حاجة
عـنــد اإلق ـطــاع ـيــن إل ــى إن ـف ــاق امل ــال
خ ـ ـ ــارج م ـق ــاط ـع ــات ـه ــم (ف ـ ــي «ي ـ ــدو»
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق مـ ـنـ ـه ــا وإلـ ـيـ ـه ــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى الـ ـه ــداي ــا امل ـق ـ ّـدم ــة
«ل ـل ـش ــوغ ــون») ،وه ــم ال ـ ّـذي ــن كــانــوا
ي ـ ـت ـ ـقـ ــاضـ ــون مـ ـسـ ـتـ ـح ــق ــاتـ ـه ــم م ــن
ال ـض ــرائ ــب ب ـ ـ ــاألرز ،م ــا س ـ ّـه ــل قـيــام
نظام التبادل باستعمال امتيازات
ّ
الورقية ،وأيضًا في نمو دور
األرز
وغنى ّ
تجار وأصحاب مخازن األرز
فــي «أوس ــاك ــا» .ويـشــرح سانسوم،
أن ه ــذه ال ـت ـح ـ ّـوالت ال ـت ــي شـهــدهــا
دور س ـ ــوق األرز فـ ــي «أوس ـ ــاك ـ ــا»
س ــاه ـم ــت ف ــي ن ـق ــل رأس املـ ـ ــال فــي
الـيــابــان مــن طبقة الـســامــوراي إلى
طـبـقــة ال ـت ـ ّـج ــار ،وه ــي كــانــت طبقة
مــذمــومــة وف ــق األعـ ــراف اليابانية،
وفــي نموه بشكل كبير ومراكمته.
ون ـقــل ه ــذا ال ـت ــراك ــم ف ــي رأس امل ــال
قسمًا مــن الـقـ ّـوة السياسية مــن يد
الساموراي إلى أيــدي دائنيهم ،أي
طبقة ّ
التجار.

من صلب العمل السياسي
ال ي ـم ـك ـن ـن ــا ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ال ـب ـن ـيــة
االقتصادية ألي بلد من دون إدراجها
ّ
الضيق ملعنى العمل
ضمن الطيف
السياسي .فهذا السياق التاريخي
في اليابان ،يظهر أن قرارًا سياسيًا
ـ ـ الـ«سانكني تــوكــاي» ـ ـ كــان الهدف
األس ــاس ــي م ـنــه ال ـق ـبــض ع ـلــى نـظــام
ح ـكــم إق ـط ــاع ــي ع ـبــر إرسـ ـ ــاء قــواعــد
ّ
م ــرك ــزي ــة ،ش ــك ــل الـ ــدافـ ــع األس ــاس ــي
لتطورات ّ
ّ
حدثت االقتصاد الياباني
بشكل كبير .باإلضافة إلى ذلك ،نتج
مّــن ه ــذه الـسـيــاســة ت ـغـ ّـيــرات عميقة
أثــرت في شكل املجتمع واالقتصاد
اليابانيني ،وقادت إلى تحويل رأس
املال ،ومعه بعض النفوذ السياسي،
من طبقة إلى أخرى.

إن ال ـع ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة م ـث ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ Bitcoinوتـقـنـيــة
ُ
الـ ـ ـ ـ ــ Blockchainاملـسـتـخــدمــة لتسجيل املـعــامــات
الرقمية فــي سـجــات متاحة للعموم ،قــد ال تكون
ثورية إلى هذا ّ
ّ
الحد .قبل بضعة مئات من السنني،
ع ـلــى األقـ ـ ــل ،اس ـت ـخ ــدم س ـك ــان ج ــزي ــرة يـ ــاب غــرب
ميكرونيسيا ،في إدارة أعمالهم وتعامالتهم املبادئ
نفسها ،التي تدخل في صلب آلية تشغيل العمالت
الرقمية اليوم .ووفقًا لعالم اآلثار في جامعة أوريغون
األميركية سكوت فيتزباتريك« :سبقت التبادالت
بــأح ـجــار ال ـن ـقــد ف ــي ي ــاب تـكـنــولــوجـيــا ال ـ ـ ـ ــBitcoin
والـ.»Blockchain
ـاع الـ ـسـ ـن ــوي ل ـج ـم ـع ـيــة ع ـل ــم اآلث ـ ــار
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ـ ّ
األميركية ،الذي نظم في واشنطن ،في نيسان /أبريل
املــاضــي ،ش ــرح فيتزباتريك الـعــاقــة بــن األق ــراص
ال ـح ـجــريــة الـضـخـمــة امل ـن ـحــوتــة وال ـع ـم ــات الــرقـمـيــة
املنتشرة في الفضاء الرقمي في الوقت الحالي.
يستند فيتزباتريك إلى الدراسات التي أجريت حول
ه ــذه الـصـخــور وت ــاري ــخ مــواقـعـهــا فــي ي ــاب والـجــزر
ّ
امل ـج ــاورة لـهــا ،ويـشـيــر إل ــى أن ســكــان ي ــاب أبـحــروا
م ـســافــة  400كـيـلــومـتــر إل ــى ال ـج ــزر املـ ـج ــاورة في
ميكرونيسيا الستخراج أحجار الكلس ،وذلك قبل
الجزر في عام  .1783كما
وصول األوروبيني إلى هذه ّ
أنهم تفاوضوا مع الـقــادة املحليني بهدف الوصول
إلى رواســب األحجار الكلسية .وواصلوا رحالتهم
إلــى هــذه الجرز الستخراج األقــراص الصخرية من
مواقعها ،فنحتوا ثقبًا مركزيًا في كل قطعة دائرية
ّ
ليتمكنوا من رفع الصخرة ،التي أطلقوا عليها اسم
ّ
 ،RAIونقلوها إلــى يــاب على عــوامــات ،وعرضوها
أمـ ــام ال ـج ـمــوع ،بـحـيــث اس ـت ـحــوذت مـجـمــوعــات من
العشائر واألفــراد على ملكيات فيها ،وحـ ّـددت قيمة
كل حجر وفقًا لحجمه وشكله وجودته واألخطار
ال ـت ــي واجـ ـه ــت ال ـن ـ ّـح ــات ــون الس ـت ـخ ــراج ـه ــا ،ق ـبــل أن
ّ
يخصص للـ RAIمكان عام لتعرض فيه.
إن عملية نقل ملكية القرص كانت متاحة ،فهو كان
يستخدم كهدية زواج ،أو لتأمني حلفاء سياسيني،
أو مقابل الـحـصــول على ال ـ ّغــذاء مــن سـكــان الجزر
القريبة .وهــذه املـعــامــات كلها حصلت بعلم كافة
أف ــراد املجتمع ،وبـغــض النظر عـ ّـمــن حصل على الـ
 ،RAIإال أنه بقي في موقعه األصلي.
يعمل ال ــ Bitcoinوال ــ Blockhainبالطريقة نفسها،
وفــق فـيــزبــاتــريــك ،باعتبار أن «ّعـ ّـمــال مـنــاجــم» (أي
الباحثني عــن) الـ ـ  Bitcoinيـحــلــون ألـغــازًا رياضية
ّ
معقدة لتحرير وحــدات العملة .فيتم عندها نقلها
وتخزينها في شكل آمــن في سجل Blochchain
ال ـعــام واآلمـ ــن ،حـيــث تـتــوافــر ت ــواري ــخ كــل العمليات
التي خضعت لها كل وحدة من وحدات ال ــ،Bitcoin
وفي شكل علني لكافة املشتركني في الشبكة .كما
يمكن ّتبادل ال ــ Bitcoinمع سلع وخدمات مختلفة،
أو التخلي عنها في أي وقت من قبل املشاركني في
النظام الرقمي ،لكن مع بقائها في املكان نفسه.
ً
هــذه املقاربة التي يطرحها فيزباتريك أثــارت جدال
واس ـع ــا! تــوافــق عــاملــة اآلث ــار واألنـتــروبــولــوجـيــا في

ﺑﻴﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﻳﻢ!

Rai

ّ
ﺳﺎﻓﺮ ﺳﻜﺎن ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺎب إﻟﻰ
اﻟﺠﺰر اﻟﻤﺠﺎورة ﻻﺳﺘﺨﺮاج
ﺣﺠﺮ اﻟﻜﻠﺲ ّ
وﺣﻮﻟﻮه إﻟﻰ
وﻋﻨﺪ
) Raiﺣﺠﺮ اﻟﻨﻘﺪ(.
ّ
ﻋﻮدﺗﻬﻢّ ،
ﻓﺴﺮوا ﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﻦ اﻟـ Raiﺣﺘﻰ
ﻳﺪرﻛﻮا ﻗﻴﻤﺘﻪ

اﻻﺳﺘﺨﺮاج

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻋﺮض ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﴼ ﻟﻜﻞ
ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰﻳﺮة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ّ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮدة
وﺧﺼﺎﺋﺾ ﻛﻞ ﺣﺠﺮ
أﺑﺮﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻳﺎب اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻣﻊ ﺳﻜﺎن
اﻟﺠﺰر اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ
أﺣﺠﺎر اﻟﻜﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﺘﻔﺎوض

ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻋﺎم ،ﻛﺎن ﺣﺠﺮ اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﺘﺎﺣﴼ ﻟﺘﺒﺎدل ﺳﻠﻊ
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺤﻔﻆ وﺗﺘﻨﺎﻗﻞ ﺑﻴﻦ
ﺳﻜﺎن ﻳﺎب ﺑﺼﻮرة
ّ
وﻋﺎﻣﺔ
ﺷﻔﻮﻳﺔ

اﻟﺘﺒﺎدل

Bitcoin

اﻟـBitcoin
ﻳﻘﻮم ّ ُﻣﺴﺘﺨﺮج
ّ
ﺑﺤﻞ ﻟﻐﺰ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻌﻘﺪ
ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮم
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـBlockchain
ّ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ
َ
ّ
ُﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
رﻗﻤﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ّ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻞ
ﻋﻤﻠﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺗﺠﺮي ّ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺘﺨﺮج
اﻟـ Bitcoinﻃﻠﺒﴼ رﻗﻤﻴﴼ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺠﺮي ﺗﺒﺎدل ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻘﺎء
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﺠﻞ رﻗﻤﻲ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻛﻞ ﺗﻮارﻳﺦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻟـ
 Blockchainاﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ
تصميم :رامي عليان

جــامـعــة إلـيـنــوي كــاثــريــن ســامـبــك ،عـلــى الـفــرضـيــة،
باعتبار أن «املـقــارنــة مشروعة بــن حجر املــال في
يــاب وتكنولوجيا ال ـ ــ ،Blockchainفسكان جزيرة
ياب ابتكروا نظامًا عامًا لخلق آلية تتبع آمنة لتبادل
ال ــ ،RAIوهــذا ما تفعله تكنولوجيا ال ـ ــBlockchain
من خالل املحافظة على التاريخ الرقمي والتحديثات
ّ
الخاصة بكل وحدة من العمالت الرقمية».
لـكــن فــي املـقــابــل ،ينتقد عــالــم األنـتــروبــولــوجـيــا في
كـلـيــة ل ـنــدن لــاقـتـصــاد وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة ديفيد
غريبر ،هــذه املـقــاربــة ،فهو ينظر إلــى املــال على أنه
«نتاج الضرائب الحكومية والديون ،فيما ال ترتقي
أقراص ياب الحجرية إلى مستوى العملة ،بحيث ال
يمكن تقسيم الـ ــ RAIإلــى أج ــزاء صغيرة وإج ــراء
عمليات شــراء أو نقله بسهولة من مكان إلى آخر.
واألمــر نفسه ينطبق على العمالت الرقمية التي ال
ترتقي أيـضــا إلــى مستوى اسـمـهــا .إن ال ـ ــBitcoin

ّ
ومثيالتها ّ ليست إال وح ــدات صــرف غير ُمنظمة
بـقـيــم مـتـقــلـبــة ب ـش ـ ّـدة ،م ــا يـجـعــل ه ــذه االخ ـتــراعــات
الرقمية غير خاضعة لسلطة جامعي الضرائب أو
سلطة املستهلكني».
ال يــزال مصير العمالت الرقمية مبهمًا فــي الوقت
الراهن .تقول عاملة اآلثار واألنتروبولوجيا في كلية
بــارد جــوان بــارون« :ال ُيقبل الكثير من الناس على
ش ــراء الـسـلــع مــن خ ــال الـ ـ ـ ــ ،Bitcoinخـصــوصــا أن
مفهوم العمالت الرقمية مــا زال غامضًا بالنسبة
لكثيرين منهم» .وأيـضــا ،يشير فيزباتريك إلــى أن
«مستقبل أحجار النقد غير معروف ،لكن على رغم
ندرة التعامل به وتركه في األدغــال ،يبدو أن الـRAI
قد يستعيد ألقه إذ يتم إنقاذه ّ
مجددًا وتجديده من
بماضيهم».
قبل سكان الجزر املهتمني
ّ
مجلة Science News
ترجمة فيفيان عقيقي

◼ اضاءة

ُ
َّ
كيف تحدد قيمة
العملة الحقيقية؟
إن الـعـنـصــر األه ــم ال ــذي ّ
يميز
ع ـم ـلــة وط ـن ـيــة ع ــن غ ـيــرهــا من
ال ـع ـم ــات ه ــو ق ـي ـم ـت ـهــا ،فـعـنــد
طباعة العملة تـقـ ّـرر املـصــارف
املركزية مــا هــي أكبر الــورقــات
الـنـقـ ّ
ـديــة امل ـتــداولــة ،فيما ُيـحـ ّـدد
عـ ـ ـ ـ ــدد أصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاره ـ ـ ــا ق ـي ـم ـت ـه ــا
االسـمـيــة ،الـتــي تشير بــدورهــا
إلـ ــى الـ ـق ــوة ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـلــورقــة
داخل البلد.
ت ـع ـت ـبــر الـ ــوحـ ــدات امل ـئ ــوي ــة مــن
الـعـمـلــة ،الــورقــة الـنـقــديــة األكـثــر
شيوعًا واألكـثــر إتاحة في كل

الـبـلــدان ،فــي الــوقــت الــراهــن .إال
أن القيمة الحقيقية لكل ورقــة
ُيـعـ ّـبــر عنها مــن حـيــث قيمتها
بـ ـ ـ ـ ــدوالرات ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األمـيــركـيــة ،أي بما يمكنها أن
تشتريه في بلدها األم مقارنة
بـ ـم ــا ي ـم ـك ــن أن ت ـش ـت ــري ــه فــي
الواليات املتحدة األميركية.
فإذا كان لدينا ما يعادل مليون
دوالر أميركي من عملة ما ،ما
هو ّ
الحيز الــذي ستشغله هذه
الـكـمـيــة مــن الـعـمـلــة فــي حقيبة
يدوية؟
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