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ونحاول إليها نفتقر التي األموال أما الحرية، سبيل هي نملكها التي األموال
العبودية. سبيل فهي عليها، الحصول

روسو، جاك جان اعرتافات روسو، جاك جان
األول الكتاب
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فاوست، مرسحية جوته، فولفجانج يوهان
اإلمرباطور قرص األول، الفصل الثاني، الجزء





وتقدير شكر

بوالية دالتون يف ِلتل دي إدوارد وللراحل روما يف ستاِدريني لِربِكِله الشكر املؤلِّف ه يوجِّ
فستفال، ورولف يونج لكالوس الشكر ه يوجِّ كما الكتاب. هذا فكرة عىل ماساتشوستس
إطالعه يف الفضل إليهم يرجع حيث برلني؛ يف شِفدلر فون آلرنِم وكذلك ميونخ، يف وكالهما
أيًضا يشكرهم وهو األخرى، األمن الرفيعة واملنتجات النقد لطباعة الرسي العالم عىل
آخرون هناك مهمني. أشخاص إىل إياه إحالتهم وعىل البحث، يف الكريمة إرشاداتهم عىل
وليس وأخريًا املايل، والقطاع املركزية والبنوك األمن الرفيعة الطباعة صناعة يف كثريون،
أسمائهم ذكر يمكن ال الكتاب، هذا يف ساهموا الذين األوروبية الجنائية الرشطة قوات آخًرا
وسيتعرَّف املؤلف، مع أحاديثهم يخص فيما تامة رسية من عليه االتفاق تم ملا نظًرا هنا
جميًعا يشكرهم واملؤلف الكلمات، اختيار يف أو معينة أحداث رسد يف دورهم عىل أكثرهم
والتجاري العام باألرشيَفنْي والعامالت للعاملني بالشكر املؤلف يَِدين كما به. ثقتهم عىل
ويخص الشاملة. البحثية مساعدتهم عىل تسايتونج ألجماينه فرانكفورتر صحيفة يف
الكتاب هذا بنرش قراره عىل ها، سيه ِفيل-فيه بدار النرش مدير جانته، هارتموت بالشكر
ترجمته عىل روبي وإدوارد التحريرية، العملية تنسيقها عىل هورنالين ويوتا باإلنجليزية،
دقيقًة نظرًة إلقائهما عىل ُفكس ِمكونِك وشانني بول دانيال وإس صعبًا، أملانيٍّا ا نصٍّ
التي ِسِنكَّا زوجته املؤلِّف به يخص الشكر أعظم لكن اإلنجليزية. املخطوطة عىل وناقدًة
يجيب الفكر شارد األحوال من كثري يف كان زوًجا صٍرب يف لت وتحمَّ لسنوات ت ضحَّ
رعايتها دون من ليتسنَّى الكتاب هذا يف بُِذل الذي الجهد كان وما مقتضبة، بكلمات

مها. وتفهُّ وتشجيعها وحبِّها
بيندر كالوس





متهيد

النقد. أوراق اة املسمَّ الثمينة الورقية الِقَطع هذه إىل أيدينا تمتد أن دون يوٌم يميض ال
املستعِمرون كان عاٍم، بألِف وبعَدها الصينيني! أيدي عىل الورقية النقود اخُرتعِت
موَّلوا إنهم حتى الغربي، العاَلم يف ُممنهًجا استخداًما استخدمها َمن أوَل األمريكيون
الحياة ر تصوُّ يصعب أنه والحقيقة الدوالر. أوراق من هائلة كميات بإصدار ثورتَهم
األوراق هذه تُصنع كيف تماًما الجمهور عامة عن يُخَفى ذلك ومع نقود، دون الحديثة
من فيها بما العاملية النقد طباعة سوق عىل األوروبية الرشكات تَُهيْمن يصنعها. وَمن
لفحص تُستخدم التي امُلَؤتَْمتة ات املعدَّ إىل باإلضافة نة، ُمؤمَّ وأحبار خاصة طباعة آالت
النقدية األوراق إلعدام تُستخدم التي نة امُلَؤمَّ الفرَّامات أو دقيًقا، فحًصا النقد أوراق
من قليل عدٌد بالكامل عليها يُسيطر ذاتها الخاصة النقد أوراق وطباعة املستعملة.
هذه وتربَّر للعامة. معروف غري يكون يكاد كلُّه وهذا التقنية، العالية األوروبية الرشكات
الخصوصية، شديد منتٍَج بإنتاِج املحيط املشدَّد األمن لوازم من باعتبارها دوًما الرسية
التي — التسييس الشديد الهيكل ذلك — السوق هيكل نتاج أيًضا الرسية هذه كانت وإْن
يَختلف ال وْضٌع وهو والخاصة. الحكومية النقد أوراق ومطابع املركزية البنوك فيها تعمل
مفتوح، مجتمع يف مناسب غري بالرسية الهوس هذا لكن السالح. صناعة يف سائد هو عما
— األحيان أغلب يف وتبديد — مكثَّف استخدام عىل تنطوي النقد أوراق طباعة أن بما

الرضائب. دافعي ألموال
ونفوذها االقتصادية أمريكا قوة د يُجسِّ الذي امَلِهيب األمريكي الدوالر إىل مثًال انظر
لعملة ورقة مليارات ٩ نحو اليوم الفيدرايل االحتياطي مجلس مطابع تُنتج العاملي.
نموذجني العملة وطباعة سكِّ مكتب لهما يشغِّ اللتان املطبعتان وتُعترب سنويٍّا، الدوالر



النقود ُصنَّاع

أوروبية طباعة تكنولوجيا إىل يستند فيه ِمراء ال الذي نجاحهما فإن ذلك ومع للكفاءة،
نة امُلؤمَّ األوروبية أْحباره دون باهتًا سيبدو الدوالر إن بل صارمة. أمنية تدابري بها تُحيط
سياسًة أمريكا تتَِّبع التزييف، ضد والحرب النقد أوراق تأمني مجال يف لكْن قويٍّا. تأمينًا
يتعلَّق فيما الدوالر تكبَّدها التي التكلفة كانت األوروبي. النْهج عن واضًحا اختالًفا تختلف
دوالر، السوبر ى يُسمَّ ما ظهور عليه يَُدلُّ الذي النحو عىل كبرية، النقدية األوراق بتزييف
تمييُزها املختصني غري عىل معها يتعذَّر عالية جودة ذات دوالر ١٠٠ فئة مزيَّفة ورقة وهو
الزائفة النقدية األوراق هذه يصنع َمن لغُز بعُد يَُحلَّ لم دوالر. ١٠٠ فئة سليمة ورقة عن
عىل بالالئمة األمريكية الحكومة تُلِقي السليمة. النقدية األوراق عن تمييُزها يَصُعب التي
وبأنه السوبر، الورقة مصدر بأنه وتتَّهمه الشمالية، كوريا يف الرجعي الشيوعي النظام
هذه أن عن مرة ألول يكشف الكتاب هذا لكنَّ املتحدة. الواليات ضد اقتصادية حربًا يشنُّ
تُديُرها الرسية شديدة مطبعة يف ُطبعْت قد تكون أن تماًما الجائز من السوبر األوراق
الشمال. جهة واشنطن العاصمة عن كثريًا تَبُعُد وال األمريكية، املركزية االستخبارات وكالة
يرفع بذلك وهو عملها، وطريقة النقد أوراق صناعة عىل الضوءَ الكتاُب هذا يُسلِّط
للكشف الوحيدة السابقة املحاولة نُرشِت الصناعة. هذه عىل املفروض الرسية حجاب
ممثيل من بارَزيْن ممثَِّلنْي لكنَّ أمريكي، مؤلِّف يَِد عىل ١٩٨٣م عام القصة هذه عن
اطِّالع دون للحيلولة مبارشًة؛ املطابع من الكتاب هذا نَُسخ كل برشاء قاَما الصناعة هذه
يُرفع واآلن اليوم. الكتاب ذلك عىل العثور ويستحيل املجال، هذا دواخل عىل الجمهور

الرسية. تَْكتَِنفها التي الصناعة هذه عن الستاُر
بصناعة املحيطة الرسية عىل القائمة املؤسسية الثقافة ساعدِت ع، متوقَّ هو وكما
العام، الصالح يف تكون قلَّما أعماٍل ممارسات حْجب عىل قويٍّا تأمينًا نة امُلؤمَّ الطباعة
تحتكر التي الرشكات أن والحقيقة جدل. مثار تكون ما أحيانًا أخالقية ومعايري
تكشف وهنا خاللها. من الجمهور وابتزاُز املركزية البنوك ابتزاُز عمليٍّا يُمِكنها املستلزمات
جوري» «منظومة اة املسمَّ ومنظومته جوري جوالتريو قصة عن مرة ألول الجديدة األبحاُث
تتألَّفمن منظومًة السويرسي، اإليطايل األصل ذو هذا، مهندسامليكانيكا ر طوَّ فقد كاملًة.
طباعة عاَلم يف ثورًة فأحدَث بالصفحة، تُغذَّى األلوان املتعددة الغائرة الطباعة طابعات
بِبنَاء املركزية البنوك جوري أقنع باور، أوند كوينج األملانية اآلالت رشكة وبمساعدة النقد.
إضافية جديدٌة معلوماٌت تُظِهر ذلك، عىل عالوة فيه. ُمباَلغ نحو عىل التكلفة باهظة مطابع
عىل بنجاٍح محافًظا ماكيناته، لتقليد يابانية محاولة إحباط من برباعة جوري تمكَّن كيف
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تمهيد

النقد طباعة عىل القائمني بعض أن شك ال العاملية. النقد طابعات سوق عىل سيطرته
خوًفا وذلك جوري؛ آالت تقدُّم لوْقف الَقِذرة الِحيَل من الكثري جرَّبوا الخاص الِقطاع من
الخاص القطاع من بريطاني طبَّاع حكايَة الكتاُب هذا ويَحِكي ني. ُمِهمِّ ُعَمالء خسارة من
التي اآلالت بأن املرصية االستخبارات إبالغ عىل — املرصي عميلِِه فقدان خشيَة — أقدم

املنشأ». «يهودية جوري من رشائها عىل يوشكون
النقود»، طبع «ُرخصة تُعترب ال قويٍّا، تأمينًا نة امُلؤمَّ للطباعة ن امُلحصَّ العاَلم يف لكْن
األحبار صانع قصة مثًال فهناك للنجاح؛ مؤكًَّدا ضمانًا أحيانًا، هائلة أرباح ِمن تُِدرُّ وما
الجديدة، وآالته جوري املقرَّب صديِقه ُخطى عىل سار الذي عمون، ألبري السويرسي
هذه عىل كاملة شبَه سيطرًة النهاية يف َمنََحه األْمِن الرفيعة األحبار من جديًدا صنًفا فطوَّر
يُنتجها التي نة املؤمَّ الحرب أصناف بني من عاملي. نطاق عىل الخصوصية الشديدة السوق
١٩٥٠ مقابل منه الكيلو يُباع برصيٍّا»، املتغري «الحرب ى يُسمَّ األلوان ُل متبدِّ حربٌ عمون
الرشكة إليهما آَلْت اللذين عمون ألبري ابنَْي فإن الباهظ، السعر هذا من الرغم وعىل دوالًرا.
اقتصادية مشكالت يف العائلية رشكتهما أوَقَعا العرشين، القرن تسعينيات يف أبيهما من
تَحِمل التي الورق وصناعة النقد لطباعة الخاصة الربيطانية الرشكة وهناك ا. جدٍّ خطرية
األخطاء من سلسلًة لكن العاملية، النقد سوق عىل لعقود هيمن الذي رو، ال دي اسَم
مكانَة قلَّص برسعة، تغيريُهم يَتِمُّ كان الذين التنفيذيون، الرؤساء ارتكبها التي اإلدارية
إىل الرامية الجهود حتى تتمكَّن ولم مَىض، فيما عليه كانت بما مقارنًة كثريًا الرشكة هذه
نفُسها وهي املصري. هذا اتِّقاء من السوق تقسيم أو األسعار لتحديد رسية صفقات إبرام
من كامٍل إصداٍر بإعدام برلني، جدار سقوط بعَد بولندا، أقنعْت التي الربيطانية الرشكة
بزعم دوالٍر) مليوَن ٢٠) أملاني مارٍك مليوَن ٣٥ طبُعها تَكلَّف التي الجديدة النقد أوراق
رشكة أعادت وعندئٍذ صالحة». «ليست األملاني، منافسها طبعها التي األوراق، هذه أن
بسبب الَعْقَد ت َخِرسَ ما رسعان لكنها لبولندا، أخرى جديدة نَْقد أوراق َطبْع رو ال دي

املطبعية. األخطاء كثرة
التي ديفريَنت، أوند جيزيكه الخاصة األملانية النقد طباعة رشكة قصة أيًضا هناك
بإدارة الرشكة، هذه صارت ثم الثانية، العاملية الحرب أثناء تامٍّ شبَه قضاءً عليها ُقيض
الوحيدة الطباعة رشكَة أوتو، سيجفريد الكاريزمية الشخصية صاحب الجريء مالكها
من بدايًة يشء بكل واملشتِغلة ا، تامٍّ رأسيٍّا تكامًال واملتكاملة قويٍّا، تأمينًا نة املؤمَّ العالم يف
أوتو َطَمَع لكنَّ املستعمل. النقد فرَّامات إىل النقد فحص أجهزة ومن الطباعة، إىل الورق
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ما عميقة أزمة يف بالرشكة ألَقى جشعهما، بسبب املرياث من حَرَمهما اللذين ابنَيْه، وَطَمَع
— بونِدسدروكراي وصلْت كيف قصة مرة ألول تُحَكى ذلك، عىل عالوة عليها. تؤثِّر زالت
أحدث األرجح عىل كانت والتي كبري، باحرتام تَحَظى التي األملانية االتحادية النقد مطبعة
التي الفارغة الضجة بسبب خصخصتها اإلفالسخالل شفا إىل — آنذاك العالم يف مطبعة
تشيكوني األخَويْن بنهاية الجشع آذن كما والجشع. الرؤية وغياب نفَسها بها أحاطت
أول يكوِّنا بأْن يَحلُمان األخوان كان األرجنتني. يف كالكوجرافيكا تشيكوني ومطبعتهما
األرباح إىل يتطلَّعان وكانا الجنوبي، الكرة نصف يف قويٍّا تأمينًا نة مؤمَّ طباعة رشكة
القروضيف عىل اعتماًدا الرشكة ع توسُّ أن غري النقد. طبُع سيُِدرُّها التي املستمرة الوفرية
تُفوح ِخداِعيَّتنَْي عمليتني ويف الدولية. املافيا من عصابة أذرع بني بها رَمى املجال هذا
أحد سيناريو من مبارشًة اقتُبستا وربما والفرنسية، البلجيكية االستخبارات رائحة منهما
الديمقراطية) (الكونغو لزائري زائفة» أصلية نقدية «أوراًقا األَخَوان طبع هوليوود، أفالم
الثاني الفصل بموجب دائنيها من االحتماء إىل الرشكة اضُطرَِّت النهاية ويف والبحرين،

اإلفالس. قانون من
لكن أوروبية، صناعة اليوم هي قويٍّا تأمينًا نة املؤمَّ الطباعة صناعة إن البداية يف قلنا
فرضْت التي هي املشرتكة األوروبية والعملة األمر. ُقيض أطول. لفرتة هكذا تظل ال ربما

عواقبُه. تُعَلم ال عميًقا تغيريًا قويٍّا تأمينًا نة املؤمَّ الخاصة الطباعة صناعة عىل
نحو والتقنية، السياسية الناحيتنَْي من املؤملة، املسارات مرة ألوِل الكتاُب هذا يَروي
عندما حتى أوروبا يف القرار ُصنِع عملية صعوبة مدى يصف حيث ؛ بحقٍّ مشرتكة ُعملة
الجميع ألن ته؛ برمَّ املسعى أخفق لقد املشرتكة. األوروبية كالُعملة مهمة بمسألة األمر يتعلَّق
ويصف القومية. امتيازاتهم عن التخيلِّ دون لكْن مشرتكة، ُعملة مزايا تقاُسم يريدون كانوا
واملطابع؛ الورق مورِّدي من ينبغي مما أكرب عَدٍد مشاركة أدَّْت كيف مرة ألول الكتاب هذا
يف جودتها وخْفض الجديد اليورو أوراق إنتاج تكلفة رفع إىل والخاص، منها الحكومي
املهمة. هذه ألداء فنِّيٍّا لة مؤهَّ اليورو طبع يف املشاركة املطابع كل تَكن لم إذْ نفِسه؛ الوقت
محلَّ أوروبا يف اآلن حلَِّت التي الزائفة، اليورو أوراق يف املطَّردة الزيادة أسباب أهم وهذا
كيف الكتاب ح يوضِّ كما للتزييف. عرضًة األكثر الُعملة باعتبارها الزائفة الدوالر أوراق
واتَّخذت الجديدة، الُعملة إدخاَل قويٍّا تأمينًا نة واملؤمَّ املهيِمنة الحكومية املطابع استغلَِّت
ينبغي كما مستغلَّة غري الُقدرات هذه لكن هائلة. إنتاجية قدرات تبني كي مربًرا منه
يف إضافية طلبيَّات عن البحَث الدول جانب من بسخاء ماليٍّا املدعومة املطابع وبدأت اآلن،
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تأمينًا نة امُلَؤمَّ الخاصة املطابع إن اإلنتاجية. قدراتها تشبع كي العاملية النقد طباعة سوق
التنافسية القدرَة اليورو يُعزِّز أن املفرتض من وكان العاملية. السوق هذه عىل تعتمد قويٍّا
العاجل القريب يف يشء يُفعل لم وإذا النقد. صناعة عىل يَقِيضَ أْن ال أوروبا، يف والكفاءة
الخاصة املطابع مستقبُل فسيكون اإلغراقية، بأسعارها الحكومية املطابع ِجَماح ِلَكبْح

خطر. يف أوروبية صناعة باعتبارها قويٍّا تأمينًا نة امُلَؤمَّ
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األول الفصل

اإللكرتوين» «النقد إىل «األوبيلوس» ِمن

نقٍد أوراق من َحفنة من وتحفيًزا إثارًة أكثر يكون قد الذي ما ورقية. نقود … جديدة نقود
ُقطب هيوز، هاَورد مثل الناس؛ بعض عىل هذا ينطبق ال ربما قط؟ تُثَْن لم تماًما جديدة
اضطراب وهو النقود؛ فوبيا من يُعاني هيوز كان الغموض. يكتنفه الذي األمريكي النفط
من الخالية النقد ورقة تضاريس عىل أناملنا نُمرِّر القدر! َلسخرية ويا إكلينيكيٍّا. موثَّق
طباعتها. حرب رائحة ونستطيب أناملنا، بني عليها الضغط عند طقطقتها ونسمع الثنيات
فنحن نقود؛ دون الحياة تُتصور ال للعمل، تقسيٍم من عليه ينطوي بما الحديث، عاملنا يف
الديون، سداد عند َدْفع كوسيِط ونقدِّمها املعامالت، تسعري يف قياس كوحدة نستخدمها
وكيف متى لكن األحالم. ق يحقِّ الذي اليشء هو هذا ِخر. ندَّ عندما للقيمة مخزنًا ونجعلها
تتمتع التي العينية القيمة عىل الثالثة» «السلعة اة املسمَّ املجرَّدة «النقود» هذه ل نفضِّ بدأنا
استُخدمْت فقد التاريخ. فجر يف مسترتة اإلجابة التجارية؟ معامالتنا يف حقيقية سلعة بها
الحرة، التجارة إىل البسيطة املقايضة من البطيء االنتقال أثناء غرابة الدفع وسائط أشد
يف بة املثقَّ الحجر وألواح الجنوبية، وسيبرييا التبت يف املضغوطة الشاي أوراق كقوالب
يف َدف والصَّ الزجاجي والخرز النحاس وحلقات والفئوس امللح وأقراص ياب، جزيرة
متانة مجرد وأحيانًا املادية، القيمة واستقرار الندرة كانت والكثري. الكثري وغريها أفريقيا،

االختيار. تُحدِّد التي هي الوسيط،
اة املسمَّ املجرَّدة السلعة اخرتاع يف فكَّر َمن أول القديمة العصور كهنة كان ربما
بينها، املقارنة يُمكن مدفوعات يُريدون دائمة، قيمة ذات إتاوًة يُريدون كانوا «النقود».
بدايًة النقود فكرة بدأْت والِعرافة. اإلنجاب كطقوس يؤدونها التي املقدَّسة الخدمات نظري
حيث الحديث؛ للزمن قياسنا قبل الرابعة األلفية يف النهرين بني ما بالد يف نسبيٍّا مبكرة
نحاس)؛ وأحيانًا وفضة (ذهب املعدن من ثابتة وحدات أو مقادير السومريون د حدَّ



النقود ُصنَّاع

تلك كانت أخرى. تلَو مرة ِحَدٍة، عىل صنف كل وفحص والوزن القياس َسِئموا ألنهم
كان اإلغريقية، الحوليات بحسب أرجوس طاغية فيدون، لكنَّ النقد. أشباه ُصَور أُوَىل
نهاية يف بيلوبونيز جزيرة شبه شمال يف املعدنية العملة سكِّ نحو خطوات اتَّخذ َمن أول
التجارة تعزيز هدفان: باِلِه يف كان املسيح. ميالد قبل السابع القرن ومطلع الثامن القرن
الزمان ذلك يف الُقضاة كان العملة. سكِّ حقِّ ظهور بداية تلك كانت سلطته. وتقوية
«أوبيلوس»،1 ى تُسمَّ َيشٍّ أسياخ هيئة عىل أجًرا يُصِدرونها التي األحكام مقابَل يتقاَضْون
فيدون جمع القرابني. حيوانات من اللحم قطعيات من معنيَّ عدد عىل بموجبها يحصلون
«أوبولوس» الناس اها سمَّ نقديًة ِقَطًعا بها واستبدل املالئمة، غري بأحجامها األسياخ هذه
يَْت فُسمِّ ذلك تََلْت التي مستًوى األرقى املعدنية النقد قطعة أما طفيف). لُغوي (بتغيري
كان وهكذا اليش». أسياخ من «مجموعة إىل األصل يف ترمز وكانت الدراخمة، آنذاك
النقود ظهور إىل تُشري أخرى مصادر بالتأكيد هناك ديني! شبَه عمًال النقود استحداث
–٦١٩ (حوايل ليديا ملك ألياتس أمر املصادر، لهذه وفًقا آخر. مكان ويف ر متأخِّ زمان يف
أن مصادفة وليست األناضول. وسط غرب يف حقيقية معدنية نقود أول بسكِّ ٥٦٠ق.م)
نقوده لسكِّ ألياتس استخدم التاريخ. يف دائمة بيٍع محالِّ أول أقام الذي أيًضا هو ألياتس
الطبيعة. يف الحال هذه عىل موجودة والفضة الذهب من سبيكة وهو املعدني، الكهرمان
كان مما واسع؛ نطاق عىل يتفاوت النقدية الِقَطع هذه يف والفضة الذهب محتَوى كان
مرضَب ثروتُه زالت ما الذي (٥٦٠–٥٤٦ق.م)، كروسيوس ابنُه أمَر ولهذا قبولها؛ يعوق
املعدن من محتواها وَضِمن والفضة، الذهب من نقدية قطع أول بسكِّ هذا، يومنا إىل األمثال
أيًضا هريودوت ويدَّعي هريودوت. اإلغريقي املؤرخ إلينا نقله ما ذلك حال، أيِّ عىل الثمني.
بالنقود الدِّين عالقة عىل ُحوِفظ وقد الجديد. ألياتس باقتصاد بشدة معجبًا يكن لم أنه
سكَّ القديمة، روما ويف طويًال. زمنًا القرابني) حيوانات لحم قطعيَّات (بدائل املعدنية

كابيتولني. تل فوق حاليٍّا الكائن مونيتا، جونو معبد يف املعدنية النقود الكهنُة
يف الورق أيًضا اخرتعوا كما الورقية، النقود اخرتاع يف الصينيني إىل الفضُل يَعود
األوىل تانج أرسة عهد يف تاريخيٍّا موثَّقة ورقية نقود أول ظهرْت امليالدي. األول القرن
هذه وكانت — الصني يف مزدهرة واقتصادية سياسية حقبة وهي — (٦١٨–٩٠٧م)
عىل بها محتَفظ ثمينة معادن إيصاالت وتحديًدا إيداع، شهادات عن عبارة الورقية النقود
وكانت عاديُّون، أشخاٌص اإليصاالت هذه يُحرِّر كان آخر. شخص لصالح األمانة سبيل
–٨٠٨) تسونج هني اإلمرباطور أعلن ثم التجارة. يف َدْفع كوسيِط واسع نطاق عىل مقبولة
النحاس إن ويُقال املالية. سلطته امتيازات أحد هذه اإليداع شهادات إصدار أن ٨٢١م)
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مصدر عن يبحث أيًضا كان أنه الجائز ومن وندر. شحَّ ُعملته يفرضب يستخدمه كان الذي
كان ذلك مقابل ويف فائدة، يدفع كان اإلمرباطور إيداع شهادات حامل ألن جديد؛ إيرادات
كضمان اإلمرباطورية السلطات إىل اإلمرباطورية أرض من مكان كل يف تقديمها يستطيع
أول تلك كانت الرضيبية. االلتزامات لسداد مقبولة الشهادات هذه وكانت بل للمدفوعات،
بمجيء النقدية لألوراق املنتظمة اإلصدارات بدأِت ثم التاريخ. يف حكومية ورقية نقود
الطائرة»؛ «النقود عليه أُطلق ا عمَّ يتحدَّثون الناس أخذ (٩٦٠–١٢٧٩م). سونج أرسة
انتعاًشا الخارجية التجارة فشهدِت ار، للتُّجَّ األوراق راقت الوزن. خفيفة ورقية نقود وهي
نقٍد أوراِق من وصَلنَا ما أقدَم تَُعدُّ التي النقدية الورقة لهذه نموذج ويوجد ع. متوقَّ غري
قطعة عن عبارة وهي فرانكفورت، يف األملاني االتحادي بالبنك النقود متحف يف محفوظة
لُبِّ من ومصنوعة واألسود، األزرق باللونني ملوَّنة ٢٢سم) × (٣٤سم الورق من مستطيلة
إمرباطورية عهد يف صدرت حكومية نقدية «ورقة أنها النقش ويُظِهر التوت. شجرة لحاء
الُحكَّام وأصدرها الُعملة)، عىل أُطلق الذي (االسم نقدية وحدة ١٠٠٠ قيمتها مينج»
هذه من كاملة رزمة وقعت (١٣٦٨–١٣٩٨م). الرهيبة» الحرب «حقبة يف الُجُدد امَلُغول
املالكمني»، «تمرُّد أثناء بكني اقتحام عند الدولية الحملة فيلق أيدي يف النقدية األوراق

قاعدته. يف املخبَّأة النقدية األوراق فانهالِت لبوذا، تمثاًال يدوية قنبلة َحطَّمْت عندما
يف الصيني االخرتاع هذا ذكر َمن أول (١٢٥٤–١٣٢٤م) بولو ماركو البندقيُّ كان
وكان تماًما،2 نفِسه الوقت يف إيطاليا يف ر تتطوَّ بدأت البنوك باكورة كانت أسفاَره. وصفه
توفر كانت إذ متزايدة؛ كبرية بأعداد اإلذنية والسندات التجارية األوراق تحرير يَجري
املحفوفة والبحرية الربية األسفار يف األصول خسارة ضد الحماية من أفضل مستًوى
حال يف تضيع والفضية الذهبية العمالت كانت أن بعد األزمنة، تلك يف بالغة بمخاطر
األشخاص لغري اإلذنية السندات برصف مسموًحا يكن فلم َسْطو، جريمة أو حادثة وقوع
أقايص إىل طريقها اليد بخط كتابًة تحمل التي الورقية القصاصات هذه ْت شقَّ املفوَّضني.
النقود هيمنة وستظل نقٍد. أوراَق بعُد تمثِّل تكن لم ذلك ومع املعروف، العالم ربوع
د املتعمَّ والتالعب الكثرية التزييف عمليات من الرغم عىل لقرون، تغريُّ دون املعدنية
جوتنربج يوهان مجيء ننتظر أن علينا كان والفضية. الذهبية الُعملة قيمة وانخفاض
استخدامها إعادة يمكن حروًفا تضم التي املنفصلة، األحرف طباعة نظام واخرتاعه
كان ذلك بعَد وحتى الورقية.3 النقود مزايا عىل الغربي العالم يتعرَّف أن قبل للطباعة،
أمسرتدام يف أمسرتدام) (بنك فيسلبنك بنك تأسيس كان بطيئًا. الورقية النقود انتشار
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ُمِغلَّة شهاداٍت البنك أصدر حيث النقد؛ أوراق إىل الطريق عىل ة مهمَّ مرحلًة ١٦٠٩م عام
الُعَمالء إيصاالت جاءت ثم الكمبياالت. ملقاصة نظاًما واستحدث ودائع، مقابل لفائدة
عند استخدامها، يمكن كان والتي البنك، لدى واملخزَّنة املودعة الثمينة املعادن مقابل
وهدفه البنك هذا رسالة كانت نقود.4 دون املدفوعات لتسوية النقد عن عوًضا تظهريها،
لعب أْن َغْرَو فال نقدية، دون املدفوعات حركة تشجيع هما الكمبياالت يخص فيما
له يُسمح لم فيسلبنك بنك لكنَّ الخارجية. التجارة يف قياديٍّا دوًرا آنذاك الهولنديون
األول تشارلز امَلِلك كان الخطوة. هذه اتخذوا الذين هم اإلنجليز كان ائتمان. بتقديم
لندن برج يف املخزونة الفضة من رعاياه موجودات بمصادرة أَمَر قد (١٦٠٠–١٦٤٩م)
لتمويل جديد من أموال إىل بحاجة آنذاك كان إذ — بعُد فيما هذا جرَّاء رأُسه ستُقطع —
لعمالئهم الثمينة املعادن حفظ ة مهمَّ األقوياء لندن صاغُة توىلَّ بعدئٍذ االسكتلندية. حروبه
إيداع شهادات يُصدرون الطلب عند كانوا أمانًا. أكثر كانت التي رساديبهم يف الخائفني
قابلة الكمبياالت هذه وكانت إليهم، املسلَّمة الكميات مقابل الصاغة» «كمبياالت ى تسمَّ

االسمية. قيمتها كسور إىل رصُفها يجوز وكان بل للتداول،
الناس كان ١٦٦١م. عام السويد يف أُصدرْت أوروبا يف حقيقية نقدية ورقة أول
وبناءً جيب. كمرصوف كيلوجراًما ٢٠ إىل وزنُها يَِصل النحاس من ألواًحا يحملون هناك
بَنكو ستوكهوملس بنك أصدر ريجا، مدينة يف املولود باملسرتوك يوهان من اقرتاح عىل
الذي — البنك أعرس ما رسعان النحاسية. أو الفضية «الطالر» بُعملة مقوَّمة نقدية أوراًقا
القروض. منْح يف إفراطه نتيجة — الحًقا الحكومة إلدارة خضع ثم ا خاصٍّ البداية يف كان
النقود إصدار حق أن غري التايل. القرن أثناء معنيَّ بانتظام تتكرَّر أن املتوالية لهذه ُكتب
التي اإلصدار أنشطة عىل إرشاف هناك يكن ولم للبنوك، مملوًكا زال ما كان آنذاك الورقية
قصرية الودائع استحقاق آجال يف التباينات بتنسيق بالها تشغل كانت هي وال تُزاِولها،
اإلعسار كان ثَمَّ وِمن األجل؛ طويلة أغلبها يف كانت التي والقروض الثمني) (املعدن األجل
بتأسيس ١٦٩٤م عام نقد أوراق هيئة عىل الورقية للنقود املنتظر االخرتاق جاء حتميٍّا. أمًرا
الخاص. القطاع مستثمري من اتحاٍد يد عىل — املركزية البنوك كلِّ أبي — إنجلرتا بنك
وليام يَِد عىل آنذاك جرْت لندن لربج أخرى َمَلكية نهب لعملية فعل كَردِّ البنك أُسس
يُعاني وكان وقتَها، بريطانيا عرش عىل كان الذي (١٦٥٠–١٧٠٢م)، الهولندي الثالث
إنجلرتا لبنك ُسمح الفرنسيني. ضد العسكرية حملته لتمويل الالزمة األموال يف نقًصا
تغطية بنسبة باالحتفاظ ملزًما كان لكنه االئتمان، وِمنح النقد أوراق بإصدار الخاص
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ودائع مقابل الصادرة إنجلرتا بنك سنداُت حلَّْت الثمني.5 املعدن من ودائعه إىل معينة
الورقية النقود خِت رسَّ وأخريًا الصاغة. سندات محلَّ بُحريَّة بتباُدلها واملسموح العمالء
الخاص. إنجلرتا لبنك املمنوح االمتياز نظري سخية بقروض بريطانيا ُعوِّضت أقداَمها.
رة املظفَّ املسرية وراء الدافعة القوَة فصاعًدا ذاك ُمذ تمويلها إىل والحاجة الحروب وصارت

الورقية. للنقود
القارة يف — األجل قصري ذلك مع كان الذي — األول ازدهاَرها الورقية النقود شهدت
عىل محِرتف اسكتلندي ُمقاِمر وُقْدرِة خياِل بفْضل عرش الثامن القرن بداية يف األوروبية
(١٦٧١–١٧٢٩م) لوريستون ِمن لو جون كان الفرنسيني. خدمة يف يعمل كان اإلقناع
واحد. آٍن يف مالية وعبقرية عادية غري ذاكرة يمتلك ورق والعَب السمعة، سيِّئَ نساء زيَر
لكن ُمميتة، مبارزة يف الَعْمد غري القتل بتهمة لندن محاكم إحدى باإلعدام عليه َحكمْت
عندما فرنسا يف الظهور لو جون عاود ثم حياته، أنقذوا الخارج يف نفوذ ذوي أصدقاء
لرعاياه َخْلَفه يَرتُك لم الشمس، ملك عرش، الرابع فلويس اقتصادية. أزمة بها عصفْت
َديْنًا أيًضا بل تذكارية، ونصب كبرية إقليمية مكاسب مجرد ١٧١٥م عام يف وفاته لدى
أقل َدْفع ولو ممكنًا يكن لم السنوية. الرضيبية اإليرادات مثل ٢٥ يعادل هائًال قوميٍّا
مالية بسياسة االسكتلندي الرجل أوَىص بريطانيا، إىل مذكرة يف السندات. عىل فائدة مبلغ
مقيَّدة (الورقية) النقود كمية تظلَّ أالَّ ينبغي أنه مفادها االقتصاد، إلنعاش عية توسُّ عامة
كاملوارد القومية األصول استحضاُر ذلك، من بدًال وينبغي، ثمينة، بمعادن بتغطيتها
املفرتض من كان النقد. أوراق كمية لقياس كأساس والتكنولوجيا والسكان الطبيعية
سيما وال الخارج، يف فرنسا مستعمرات لتنمية استثماري رأسماٍل بمنزلة هذا يكون أن
اإلجراء هذا سيُنعش ما رسعان بأنه الربيطاني التاَج لو جون وبرشَّ أمريكا. يف لويزيانا
«املوارد اعتبار عند للخيال حدٌّ هناك يكن لم األم. البلد يف واالقتصاد الحكومي التمويل
َحِظَي املشيئة. حسب إصداُرها عمليٍّا يُمكن الورقية فالنقود ضابًطا. معياًرا القومية»
الوطني يْن بالدَّ لو جون اضطلع أورليون. أمري العرش عىل الويصِّ مع بمقابلة لو جون
عىل االسمية بقيمته القيمة عديم يكون يكاد الذي الورق بسداد ووعد كله، املسدَّد غري
له اإلذن هو ذلك مقابل يف طلبه ما كلُّ استحقاقه. أَجُل يَِحلُّ عندما ثمني معدن هيئة
الذي البنك، هذا مال رأس إن بل نقد. أوراق إصدار امتياز وَمنحه خاص، بنك بتأسيس
أوراق هيئة عىل بالدفع جزئيٍّا فيه االكتتاب يمكن كان كومباني»، آند «لو اسم حمل
ودائعه عن منفصل بشكل القروضبغزارة، آنذاك يمنح أخذ بنكه أن والحقيقة حكومية.
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عىل قائمة ثروة ميالد الورقية؛ النقود ميالد لحظة هي تلك كانت الثمينة. املعادن من
بأسلوب النقدية لو جون نظريَة االقتصادية، األمور يف أيًضا الحاذق جوته، د مجَّ الورق.
النقود اخرتاع املرسحية قدَّمِت حيث «فاوست»؛ مرسحيته من الثاني جزئه يف وذلك أدبي،
أخرى، بوسائل — ذهب إىل الرصاص تحويل محاولة — للخيمياء كامتداد الورقية

كاذب.6 كمظهر املال تكوين عملية إىل — خفي طرف من — وأشارت
أنه كما أثرياء، املواطنني كلَّ يَجَعل بأْن العرش عىل الويصَّ وعد قد االسكتلندي كان
لدرجة البداية يف كبريًا نجاًحا ُره تصوُّ ق حقَّ «مليونري». مصطلح الحديثة األزمنة أورث
هذا جنرال. بنك اسمه ليصبح تسميته وأعاد كومباني»، آند «لو بتأميم َعاَجل البالط أن
فتال لو، جون أصدره الذي البنك بسهم املضاربة أشعل الذي هو تحديًدا األوَّيل النجاح
بسبب الورقية بنقوده الخيال واسع اسكتلندي رجل تجربة أخفقْت الحتمي. االنهيار ذلك
املستعمرات يف التجارية األعمال من تُجنَى أن يُمكن التي فيها املباَلغ األرباح توقعات
الذين الكثريون السياسيون األعداء فيهم بَمن — املقرتضني مباالة ال وبسبب الخارجية،
من ق املتدفِّ املال رأس ساهم املنتجة. باالستثمارات — البالط يف عداءهم لو جون أثار
االنهيار. يف كبرية مساهمة املتداَولة») أو املحمومة «النقود اليوم ى يُسمَّ (ما وهولندا إنجلرتا
الِفرار، إىل لو جون واضُطرَّ مضطربات، سنوات ثالث بعد ١٧٢٠م، عام جنرال بنك أفلس
آنذاك الفرنسية العملة كانت باملناسبة، سنني. ببضع ذلك بعد البندقية يف ُمعدًما ومات
للعملة الئق غري االسم هذا سنة بثالثمائة ذلك بعد الخرباء وجد أْن ومنطقيٌّ «إيكو»، ى تُسمَّ
واالستقرار الورقية النقود موضوع ظلَّ االضطراب، ذلك وبسبب أيًضا املشرتكة. األوروبية
قد املسكوكة النقود قيمة يف الجوهري التآُكل كان ينفصم. ال ارتباًطا مرتبَطنْي النقدي
كان إذ املسيح؛ ميالد قبل الثالث القرن يف ديوجني اإلغريقي الفيلسوَف بالفعل أغضب
خالل من القيمة تآكل أن كما الساسة». نرد «لعبة هي املسكوكة النقود إن ساخًطا يقول
املطلقني الُحكَّام من كالٍّ ألن الورقية؛ النقود استحداث أيًضا شوَّه العامة اإلدارة سوء
كان الذي — القيمة» بضمان الحكومة د «تعهُّ مع تعاَمل ديمقراطيٍّا املنتخبني والساسة
عىل محضة مباالة بال — عام بوْجه مقبوًال دْفع وسيَط الورقية النقود لجعل رضوريٍّا
املسكوكة النقود ِمن حتى أرسع بمعدل الورقية النقود قيمة تتضاءل أْن ر ُقدِّ القرون. مرِّ
رة مدمِّ عواقب باملناسبة، به، الخاص والبنك لو جون لفضيحة كان والفضة. الذهب من
اقتصاد يتعاَف ولم الحضيض. إىل معه القارة بنصف هوى حيث أوروبا؛ إىل بالنسبة
حكام م وأمَّ الفرنسية الثورة انفجرِت عندما طويلة بسنني ذلك بعد إال الصدمة من فرنسا
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الثورة عن نجمْت التي الهائلة بالنفقات للوفاء كطريقة الكنيسة ممتلكات الُجدد البلد
بًا ترقُّ كبرية؛ بكميات «أِسنيا» ى تُسمَّ للفائدة ُمِغلَّة دفع سندات أُصدرْت ثم ومن وحروبها.
الورق هذا قبول إىل الدائنون اضطرَّ املصاَدرة. الكنيسة أصول بيع من املتوقعة للعوائد
بما املالية، الناحية من سليمة كانت لكنها أخالقية، الفكرة تكن لم ربما النقد. عن عوًضا
الفرنيس االقتصاد بدأ الدين. أرايضرجال وهي بأصول، مدعومة كانت األِسنيا أوراق أن
قلَّص حيث قصريًا؛ كان التعايف هذا لكن والفاقة. الركود من عقود بعد ببطءٍ يتعاَىف
بكثري؛ التوقعات دون ما إىل مة املؤمَّ الثروة مبيعات من العوائد والفساد اإلدارة سوء
من كبرية كميات فرنسا تغمر كانت ذلك، إىل باإلضافة األِسنيا. سندات قيمة ض خفَّ مما
العظمى بريطانيا يف النازحون املالكة األرسة أفراد استطبعها التي الزائفة، األِسنيا سندات
سنوات بضع بعد بالتهريب. القارة إىل وُجِلبْت ِبت، ويليام حكومة من رصيحة بمباركة
ذرة آِخر بذلك ُقوِّضْت عليه. املطبوعة الورق ثمن حتى تساوي األِسنيا سندات تكن لم
إىل للقيمة كمخزن للذهب الدائم الفرنسيني تفضيل ُعزي وقد الورقية، النقود يف الثقة من

األِسنيا. وسندات الورقية لو جون نقود مع السيئتني التجربتني تلك
يف الجديد، العالم يف الورقية النقود تاريخ يف الحاسمة الفصول ُكتبِت األمر، واقع يف
من «ُعملة حتى واسع نطاق عىل فيها تُتداول كانت التي املحدودة» غري «أرضاإلمكانيات
فرضه الذي الرضيبي العبء ارتفع عرش.7 السابع القرن من األول الثلث منذ التبغ» ورق
النفيسة؛ املعادن ندرة ازدادت وكلما هناك، باطِّراٍد الربيطانيون االستعماريون الحكام
لقد العظمى. بريطانيا عن باالستقالل املطالبات نغمة َعَلْت أمريكا، يف النقود، ثَمَّ وِمن
بنجامني كان للنقود. بديًال األحيان بعض يف قطًعا املقطعة اللعب أوراق حتى استُخدمْت
املستعمرات َمنْح إىل قبُل من دعا قد دوالر، ١٠٠ ال ورقة اليوم تُزيِّنصورتُه الذي فرانكلني،
فرانكلني َصنعة كانت ١٧٢٩م. عام له مقال يف الورقية النقود طبع يف الحرية من مزيًدا
املتكرُِّر لندَن رفُض آنذاك ساهم الورقية.8 بالنقود اهتمامه أيًضا يُفرسِّ قد مما طبَّاًعا؛
املستعمرات يف ورقية نقود بإصدار بموجبصالحياتها البنوك وقيام املطالب هذه يف النظَر
االستقرار لكن االستقالل، عىل الحصول تم ١٧٧٥م. عام األمريكية الثورة اندالع يف املنعزلة
لتمويل القاري الكونجرس ِقبَل من بغزارة الورقية النقود إصدار انتهى د. تبدَّ النقدي
حكَّام بغزارة َطبََعها التي الزائفة النقوُد أضعفتْها التي النقود وهي — الثوري الجيش
ونوفمرب ١٧٧٥م يونيو بني ففيما املفرط. التضخم من بحالة — املحاَرصون املستعمرات
مليون ٢٤١٫٦ بإجمايل دوالريٍّا إصداًرا ٤٢ عن يقل ال ما الكونجرس اعتمد ١٧٧٩م،
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(بمعنى «الكونِتِننْتال» فقدان إن بل األيام.9 تلك يف استيعابه يصعب مبلغ وهو دوالر،
يف يُقال فكان األمثال، مرضب صار قيمتَه االنفصالية) الواليات ُعملة اسم وهو ؛ قارِّيٍّ

كونِتِننْتال.» يُساوي «ال تهكُّم:
من املستقلة األمريكية املتحدة الواليات تتمكَّن أن َقبَْل طويًال وقتًا األمر استغرق
هناك كانت رقابة. دونما اإلصدار من عقوٌد ذلك تََلْت ة. بمشقَّ النقدي االستقرار استعادة
الصغر، بالغة أحيانًا كانت التي املحلية البنوك آالف من صادرة ورقية نقدية أوراق
«البنوك اسم كان البسيطة. النقدية األوراق هذه من الزائفة النسخ من متزايد وطوفان
تطبع كانت التي البنوك تلك عىل الناس عامة أطلقه الذي االسم هو املغامرة» أو املتطرفة
يَشكون املواطنون كان ثمينة. بمعادن بدعمها تكرتث وقلَّما مباالة، بال النقدية األوراق
يكن لم املرءَ لكنَّ إليها. الوصول الصعب من يجعل نحو عىل الرئيسية مقارِّها خفاء من
كانت الرئيسية. املقار تلك يف إال الورقية بالنقود الفضة أو الذهب استبدال يستطيُع
بإصدار املركزية الحكومة تضطلع أن ينبغي كان إذا ما مسألة حيال منقسمة الحكومة
النصف خالل الساسة بني هذا بشأن مرير نزاع ثار ال. أم قيمتها وتضمن النقد أوراق
املدعومة والزائفة، منها األصلية — الدوالر أوراق طوفان كان عرش. التاسع القرن من األول
أوروبا من املتحدة الواليات عىل املتدفقني املهاجرين يمكِّن — املدعومة وغري وفضة بذهب
الكونجرس يُْقدم لم خاٍل. شبه شاسع بلد استيطان يُتيح نحو عىل األمالك رشاء من
ويقرِّر زائًفا، أغلبها كان التي هذه، املتداَولة النقد أوراق كل تحويل قابلية إيقاف عىل
عام حتى دة املوحَّ الوطنية النقد أوراق استحداث الوطنية» املصارف «قانون خالل من
أو الدوالر ميالد لحظة تلك كانت حرصيٍّا. الخزانة وزارة إىل بإصدارها عاِهًدا ١٨٦٣م،

ظهره. األخرضعىل اللون لغلبة االسم بهذا سمي الذي الظهر» «أخرض
عىل أوروبا يف محدوًدا، ِنطاُقها ظلَّ حيث قليًال؛ إال النقد أوراق فكرة يخدم لم هذا كل
دون ُملَزمة كانت التي املصدرة، البنوك مصالح مع تماًما يتَِّسق ذلك كان البداية يف األقل.
د «أتعهَّ عبارة: الطلب. عند الثمني باملعدن إليها املقدَّمة للورقة املكافئة القيمة بدفع شك
الربيطانية، النقد أوراق عىل هذا يومنا يف حتى مطبوعة «… الطلب عند لحاِمِله أدَفَع بأْن
النقدية الورقة عن عوًضا الذهب من ِقطع رصف حاليٍّا ًرا متصوَّ يَُعد لم أنه من الرغم عىل
النقد أوراق إنتاج وكان األيام، تلك يف بالفعل كبريًا التزييف من الخوف كان املقدَّمة.
حالة يف لالستقرار مزعِزع أثٌر الصغرية الفئات من لألوراق يكون أن يُخَىش كان مكلًِّفا.
اسمية قيمة ذات نقد أوراق إصدار البنوك فتجنَّبِت انتشارها، التساع نظًرا أزمة؛ وقوع
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بنك الئحة إن بل الثرية. املجتمع وطبقات التجارة عىل حْكًرا النقد أوراق فظلت منخفضة،
عن االسمية قيمتُها تَِقلُّ نقد أوراق إصدار ١٧٩٣م عام حتى عليه تحظر كانت إنجلرتا
الفرنيس الريف يف الناس كان الزمان. ذلك يف به بأس ال مبلغ وهو اسرتلينيٍّا، جنيًها ٢٠
كانوا إذ عرش؛ التاسع القرن نهاية حتى ورقية نقود دون من الغالب يف حياتهم يمارسون
نقٍد ورقة أوَّل فرنسا بنك يُصِدر ولم املعدنية. النقود منها بدًال مدفوعاتهم يف يستخدمون
عام حتى — الزمان ذلك يف لعامل السنوي األجر — فرنك ٥٠٠ عن االسمية قيمتُها تَِقلُّ له
مارك ١٠٠ دون نقٍد ورقَة الرايخ بنك إصدار يأِت لم األملانية، اإلمرباطورية ويف ١٨٤٧م.
القرن بداية يف الرايخ بنك إدارة مجلس أعضاء أحد شكا ذلك ومع ١٨٧٦م. عام حتى
الورقية. النقود استخدام من الَحِذر عىل األملاني الشعب إجبار برضورة قائًال العرشين

يف حتى طويل زمن منذ أقدامها خْت رسَّ قد الورقية النقود كانت الوقت ذلك بحلول
بإنتاج البلدان من ومزيد مزيد اضطلع النابليونية، الحروب بعد أنه ذلك نفسها؛ أوروبا
فيما القانونية»، «العملة وحدها هي النقدية أوراقها أن معلنة بنفسها، الورقية النقود
الحنيفصاعًدا، ذلك منذ تماًما. عنه التخيلِّ تَمَّ ثمَّ مراحل، عىل النفيسة باملعادن ُقلِّصالدعم
عىل للديون، استيفاءً الورقية النقود قبول والحكومة املواطنني جميع عىل يتعنيَّ أصبح
االلتزام حتى أنه غري األخرى. للمدفوعات باستخدامها ملَزًما يكن لم املواطن أن من الرغم
القسم ويستشهد إجباريٍّا. يكن لم السواء، عىل والورقية املعدنية الرسمية، العملة بقبول
طرف من الدائن أعلن لو وذلك املربَّر، للرفض بمثاٍل األوروبي املركزي بالبنك القانوني
عىل مسبًقا املرتقب والعميل هو اتفق لو أو العقد، إبرام قبل للدفع معينة رشوًطا واحد
أو مايل)، تحويل اإللكرتوني، النقد خصم بطاقة (شيك، النقدي الدفع بخالف تعويض
طريان رحلة فتذَكرة بهما. املعرتف والعدالة املنطق مبدأَِي سيَنتِهك املقدَّم املدفوع كان لو
محشوًة كانت مهما حصالة بمحتويات ثمنها دفع يمكن ال استوائي منتجع إىل متجهة
الورقية النقود سمعة إىل املتكرِّرة التضخم نوبات أساءت حال، أيِّ عىل النقدية. بالقطع
اضطرارية نقد بأوراق للكلمة الحريف باملعنى مغمورة أملانيا كانت املثال، سبيل عىل بشدة.
تطرًفا، األشد الصورة يف األوىل. العاملية الحرب بعد املفرط التضخم فرتة أثناء لها قيمة ال
دفاتر. يف بالربيد وترسل واحد جانب عىل تُطبع صارت أن األوراق بهذه الحال وصل
ريتشارد األمريكي الرئيس استغنَى عندما ١٩٧١م، عام نهائيٍّا بالذهب الدعم عهد انتهى
بحلول الدوالر. قيمة تخفيض لتجنُّب بالذهب الدوالر أرصدة مبادلة التزام عن نيكسون
أُزيلت لقد حال. أي عىل املركزية البنوك تجاه إال قائًما االلتزام ذلك يكن لم الوقت، ذلك
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أنها هو الورقية النقود تفعله ما كلَّ إن اإللزامية. النقود طبع طريق يف األخرية العقبة
الناس، لِغشِّ املعدنية النقود زمن يف الحال عليه كانت مما أرخص سبيًال لطات للسُّ تُتيح
نوبل، جائزة عىل الحائز الليربايل القومي االقتصادي هايك، فون إيه فريدريش يقول كما
التخيلِّ هو يشء أفضل أن ومضيًفا الالحقة، مقاالته يف الورقية للنقود انتقاده عن ًا معربِّ

مجدًدا.10 عنها
لفرتة الفكرة هذه راودتْهم قد — الورقية النقود مخرتعو وهم — الصينيون كان
كانت شديدة. بكثرة تَظَهر بدأْت قد املزيَّفة النقود كانت عرش. الثالث القرن يف وجيزة
موجودات من يصاَدر وما مكافأة عىل يحصل لطات السُّ إىل مزيفة نقوًدا يُسلِّم «َمن عبارُة
بالحكم أيًضا الصينيون خرج وهكذا املذكورة. النقدية األوراق عىل مبارشًة مكتوبًة امُلجِرم»
لكن هذا. يومنا إىل فة مخفَّ بصيغة النقد أوراق عىل مكتوب وهو نفسه، الوقت يف العقابي
بشدة. والتنمية التجارة لت سهَّ قد (الورقية) النقود كانت القمقم. من خرج قد كان املارد
واضطر وتالميذه. ماركس كارل حتى وال دونها، من الَعيَْش يََودُّ أحٍد ِمن هناك يَُعد لم
خطَّط الذي النقود إلغاء «تأجيل» إىل روسيا، يف االشرتاكية الثورة أبو لينني، فالديمري
يَِفي ما كلُّ السوفييت للمواطنني يتوافر عندما رسميٍّا تُلَغى أن املفرتض من كان له.
تبادل؛ كوسيط املال إىل بحاجة معه يعودون ال نحٍو عىل ِسَلٍع من اليومية باحتياجاتهم
تيس ماو مثل يوطوبيٌّ ثوريٌّ حتى وال بل قط، حقيقة إىل االشرتاكي الفردوس ل يتحوَّ فلم
يف مالذهم إىل أخريًا جنوده وصل فعندما نقد. أوراق بال حياة ُر تصوُّ يمكنه كان تونج
َطبْع كان الصني، عرب بالخسائر املفعمة الطويلة مسريتهم نهاية يف املرتبة يونان كهوف
دولة اتخذتْها التي األوىل اإلدارية التدابري أحد «الرِّنِمنبي» بهم الخاصة الشعبية الُعملة
قماش استخدموا فقد ورق، وجود لعدم ونظًرا حديثًا. املعَلنة االشرتاكية والفالحني العمال
الثورية. النقود بذلك لتكون جانبيها أحد عىل َطبعوا مستطيلة ِقَطًعا فقطَّعوه الكتان،
هذه من العديَد ميونخ يف ِهبوِفراينزبنك بنك يحوزها التي الورقية النقود مجموعة وتضم
للعيش الوحيدة ة الجادَّ املحاولة جاءت الكتان.11 قماش عىل املطبوعة النقدية األوراق
فعندما بوت. بول يف العرصالحجري» «شيوعية من هذا الرأسمايل» االستغالل «رمز دون
العيان، شهود أحد روى كما ١٩٧٥م، عام كمبوديا يف لطة السُّ إىل الُحْمر الَخمري وصل
األوراق بمرأَى واستمتعوا النوافذ، من النقد ِرَزم وألَقْوا املركزي البنك رسداب اقتحموا
وقت يف صوابهم إىل عادوا هؤالء وحتى الشوارع. عرب الرياح ها تُطريِّ حديثًا املطبوعة
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اآلتي الجار وضع النقدية، أوراقهم إلصدار وقتًا الشيوعيون هؤالء يَِجَد أن قبَل لكن الحق.
الدموي. حكمهم لنظام نهايًة الشيوعية فيتنام من

«الكروت مثل للحكومات هي إذ فحسب؛ باألرقام النقدية األوراق قيمة تُقاس ال
عمل برحالت فالقائمون دقيقة.12 سياسية رسائل وتحمل بل لألفراد، الشخصية»
الخارج، إىل وصولهم لدى أيديهم يف عليهم الغريبة الورقية النقود صون يتفحَّ والسياح
كثري ويف ينتظرهم. الذي املجهول عن لهم انطباع َل أوَّ منهم وعي دون بذلك فيستمدون
أعظم يُغَدق حيث اندماج؛ وعامَل الوطنية للُهوية رمًزا النقد أوراق صارت البلدان من
اختار فقد أيًضا. الغرض لهذا إعدادها عىل والتقنية والجمالية الفنية العناية من قدر
يف الفنلنديون أقامه الذي التذكاري النصب من جانبًا مثًال الفنلندي الحكومي البنك
فنلنديٍّا مارًكا ٢٠ فئة ورقته عىل ليضعه الثاني ألكسندر الرويس للقيرص هلسنكي وسط
سان يف آنذاك الحاكم القيرص الثاني، نيقوال إىل مبطَّنة رسالة تلك كانت ١٨٩٧م.13 سنة
(الروسية) الكربى فنلندا لدوقية ألكسندر منحه الذي االستقالل يف يتدخل لئال بطرسربج،
بتزيني يَكتَِف لم إذ املسائل؛ هذه يف توريًة أقل الثاني ِفلِهلم القيرص وكان ١٨٠٩م. عام
من تُِطلُّ «جرمانيا» ل بصورة ١٩٠٨م عام أصدرها التي مارك ١٠٠ فئة النقدية ورقته
يوحي نحو عىل سيف عىل قابضًة أملانية، بلوط شجرة تحت جالسًة حذرة، نظرٌة عينيها
تجوب حربية سفن من قتايل تشكيل صورة الورقة هذه عىل أيًضا اتخذ بل بالتهديد،
قوة أكرب ثاني لتصبح ستتقدَّم األملانية اإلمرباطورية أن مفادها برسالة باعثًة العالم بحار

العالم.14 يف بحرية
من الدوري للتمحيص املْصدرة، للبلدان رموًزا بوصِفها النقد، أوراق تخضع كما
ويتم سنويٍّا. مرات ثالث بمتوسط املادية، وحالتها أصالتها من للتأكُّد املركزية البنوك ِقبَل
وهو املشرتَكة، األوروبية الُعملة مجال يف األقل عىل تماًما، ُمَؤتَْمتٍَة بطريقة اإلجراء هذا
عرش، االثني األعضاء البلدان يف جيدة بحالة عموًما اليورو أوراق تكون ألن ضمانة بمنزلة
باستمرار تُفَحص النقد ألوراق الصحية الجوانب حتى املفرتض. هو هذا األقل عىل أو
البنوك استعاضت مثًال، املرسِطنة املواد من القلق فبسبب املختربات. يف تامة رسية ويف
سطحية كطبقة املستخدم املعتاد الحيواني الجيالتني عن اصطناعية بمنتجات املركزية
ومع بالبكترييا. تلوثها زيادة وأيًضا النقد، أوراق ُعمر إطالة إىل أدَّى مما النقد؛ ألوراق
خوف أن كما خرافة. إال هو ما النقد أوراق طريق عن اإليدز فريوس انتشار فإن ذلك
أوراق طريق عن الفتَّاك «سارس» فريوس انتشار احتمال من ٢٠٠٣م سنة أوائل الصني

29



النقود ُصنَّاع

من الرغم وعىل املختربية.15 النتائج إىل ال الجماهريية الهسترييا إىل ببساطة يُعَزى النقد
ساعة، ٢٤ ملدة إليه املسلَّمة النقد أوراق كلَّ ممنهج نحٍو عىل يحتجز الصني بنك كان ذلك
البكترييا أنَّ طبيعي أمٌر التداول. إىل إعادتها قبل سارس، لفريوس املفرتض العمر وهي
باب مقبض ملس عرب انتقالها احتمال لكن النقد، أوراق عرب أيًضا تنتقل قد والفريوسات
اختبار كشف أكرب. باملرض حادة إصابة مصاب شخٌص قريبة فرتة منذ َلَمَسه أْن سبق
األوراق من املائة يف ٩٩ أنَّ عن ١٩٩٩م عام بريستول معهد أجراه الذي الصحية النظافة
أن خشية البنك ل فتدخَّ كوكايني، آثار أظهرْت إنجلرتا بنك إليه سلَّمها التي املستعملة
املعلومات تكنولوجيا اعة ُفقَّ شهدتْها التي املنطقية غري السعرية الطفرات أن أحٌد ر يتصوَّ
عجل عىل صيغ صحفي بيان يف قيل املدينة. يف الكوكايني شمِّ مدمني َخبَل ثمرة هي
إن إنجلرتا) بنك عىل يُطَلق الذي (اللقب سرتيت» ثِردنيدل أوف ليدي «أولد من صادر
الفرز.16 آالت لوَّثْت االتساخ شديدة األوراق بعض إن بل كوكايني، بآثار يتعلَّق ال األمر
إىل فَوَصل انترش قد يبدو فيما هذا اآلالت» «تلوُّث كان ٢٠٠٢م، صيف ذروة وبحلول
أن نورمربج يف والدوائية الحيوية الطبية البحوث معهد أجراه اختباٌر أظَهر حيث أملانيا؛

كوكايني.17 بقايا نْت تضمَّ فحصها يورو أوراق عرش أصل من تسًعا
قبل مرة من أكثر املرء يفكر أن فالواجب «ملوَّثة»، النقد ورقة كانت وإن حتى
استعراض عرش الرابع لويس بالط محظيات من شهرية محظيٌة حاولْت فعندما إتالفها.
رجال تشغل لم مساء، ذات حفلة يف فرنك ألف ٥٠٠ بقيمة إذني سند بالتهام ثروتها
جينزبورج سريج الفرنيس املغنِّي أشعل عندما لكْن نعمتها. لويل املالية العافية إال البالط
ما عىل احتجاًجا ١٩٨٤م عام التليفزيون كامريات أمام فرنك ٥٠٠ فئة ورقة يف النار
الجمهورية، أنحاء يف الرصخة هذه صدى تردَّد دخله، عىل مفرطة فرضرضائب اعتربه
نجا جينزبورج لكن التهم، من وابٌل ذلك أعقب مقدَّس! ليشء إهانًة هذه فعلتُه واعتُربْت
بأْمر وجيزة فرتة منذ أُلغي قد كان الفعل هذا يُجرِّم الذي القانون ألن العقوبة؛ من
الواليات يف السهولة هذه بمثل بفعلته لينجو املتمرد املطرب هذا يكن لم املحكمة. من
أما الوطنية. للكربياء إهانًة يمثِّل هناك الظهر خرضاء لورقة الَعْمدي فاإلتالف املتحدة؛
إن ذلك عن ُسئل عندما باقتضاب قال حيث تسامًحا؛ أكثر فهو األملاني االتحادي البنك
من يشء يتغري ولم للفاعل. كافية عقوبة هو َعْمًدا أملاني مارك ورقة بإتالف املال خرسان

األوروبي. املركزي البنك ظل يف الرباجماتي املوقف هذا
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النقود، مسألة فإن ذلك ومع النقد؛ إىل قاضية رضبة توجيه يف املذهبيون ينجح لم
كذلك بالرضورة يظلَّ لن لقرون اعتياديٍّا شيئًا ظل وما تنتَِه، لم النقد، أوراق وتحديًدا
تحديد مسألة عىل البحثية واملعاهد املركزية البنوك من كثري يف الخرباء يعكف األبد. إىل
من التهديد ويأتي املقبلة. السنوات يف إليها بحاجة نظلُّ ربما التي الورقية النقود كمية
وتنخفض تطوًرا تزداد أجهزة فهناك البديلة. الدفع أدوات ومن املزيِّفني، من اتجاهني:
رفيعة نسخ تكنولوجيا تستخدم ملوَّنة، وطابعات ضوئية وماسحات حواسيب من تكلفًة،
الفردية. املتطلبات يالئم مزيج يف توليفها إمكانية مع النقود، تزييف يُريدون ِلَمن متاحًة
لم بجودة النقد أوراق استنساخ شاءوا إذا املزيِّفون يستطيع األجهزة هذه وباستخدام
مع ويهبط يعلو دفٍع كوسيِط النقد أوراق مستقبل إنَّ سنة. عرشين منذ رة متصوَّ تكن
التأمني لزيادة املبذول الجهد كان وكلما النقدية. أوراقه أمن يف تهتز ال التي املواطن ثقة
نقود وهي نقوًدا، يستهلك النقود فتصنيع النقود. إنتاج تكلفة ازدادت أكرب، التقليد ضد
مقبولة وبتكاليف األمن، من َقْدر بأعىل ورقية نقود ُصنع أن والواضح الرضائب. دافعي

فأكثر. أكثر أهميًة يزداد الوقت، ذات يف
من املصنوعة النقد بأوراق باالستعاضة التكلفة، تقليص إىل كسبيل مراًرا، أُويص
عام استخدم َمن َل أوَّ هايتي كانت الورق. من املصنوعة تلك عن البالستيكية البوليمرات
منذ خرجْت التي بنكنوت»، «أمريكان مؤسسة إنتاج من بالستيكية نقٍد أوراَق ١٩٧٤م
حيث ذريًعا؛ إخفاًقا الُخطوة أخفقِت النقد. أوراق طباعة رشكات قائمة من الحني ذلك
واضُطرَّ الرطب، املداري املناخ ذلك يف أسابيع بضعة غضون يف تماًما الطباعة حرب تالَىش
بالكلية أسرتاليا ل تتحوَّ أن قبل أخرى عاًما عرشون مضت التداول. من األوراق سحب إىل
الحني، ذلك منذ النقدية. أوراقها لصنع — بوليمر ركيزة إىل املرة هذه — البالستيك إىل
املصنوعة الورقة هذه مثل إصدار بتجربة األقل عىل الحارة املناطق يف بلًدا ١٢ نحو قام
ورومانيا الجديدة غينيا وبابوا واملكسيك وإندونيسيا وبروناي الربازيل منها البوليمر؛ من
النقدية أوراقها كل تحويل عىل حاليٍّا تعكف االشرتاكية فيتنام وحتى وتايالند. وتايوان
أرادوا الذين األسرتاليني، من بمساعدة األغلب يف التحول عمليات ْت تَمَّ البوليمر. أوراق إىل
تتكلَّف اإلضايف. الطلب خالل من املرتفعة إنتاجها تكلفة لدفع البوليمر ركيزة تصدير
منها؛ أطول تعيش أيًضا لكنها صنعها، يف الورقية النقود من بكثري أكثر البوليمر أوراق
األوىل بالدرجة وهم أنصارها، يقوله ما هذا األقل عىل النهاية. يف أرخص يجعلها مما
بأنه البالستيكية النقود معارضو ويردُّ كمورِّد. يعملون الذين البرتوكيماويات ُصنَّاع
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الخامة صالحية طيلة التداول يف بالستيكية نقد ورقة إبقاءُ أمنية، ألسباب يمكن، ال
الهائل الجبل إعدام أنَّ كما تكلفتها. السرتداد أيًضا الالزمة املدة وطيلة منها املصنوعة
بيئية. مشكلة أيًضا سيصري سنة كل للتداول صالًحا يَُعْد لم الذي البالستيكي النقد من
ن، امُلَؤمَّ الورق مصنِّعو هم البالستيكية النقود ضد الحملة مون يتزعَّ َمن أنَّ الطبيعي من
وألسباب حال، أيِّ عىل الخاص. القطاع من النقد طباعة رشكات كبار أيًضا هم الذين
بحقائب أشبه ملمسها يف فهي بكابوس؛ أشبه البالستيكية النقود تبدو محضة، جمالية
مجلة تُبِدها لم ملحوظة وهذه البقالة، فيها تُحمل التي تدويرها املعاد املخفضة «ألدي»

وحدها.18 «ِفرتشافتسفوِخه» األعمال
هؤالء يظهر البديلة. الدفع أدوات مصدُره النقد أوراق يُواِجه الذي الثاني التهديد
املحلية. األهلية الكربياء يف جذور ذات اقتصادية بدائل هيئة عىل رضًرا األخف املنافسون
املتحدة، والواليات واليابان وأملانيا وفرنسا وإنجلرتا والربازيل أسرتاليا يف كله، العالم فَحْوَل
قانونية؛ ثغرات بذكاءٍ مستغلًة املحلية»، «نقودها ل ج وتروِّ تتعاَىل التي األصوات آالف هناك
التجار ويَقبَل ثابت، تقييم لنظام تخضع بقسائم هناك الخدمات أثمان تُسدد حيث
الخارج؛ إىل األموال تدفق يوِقف هذا أن ويُفرتض دفع. كوسيط القسائم هذه املحليون
املحلية النقوُد هذه تُلِغي أن يُفرتض وال عمل. فرص ويخلق املحيل االقتصاد ز يُحفِّ مما

لها. تكمِّ بل الرسمية، العملَة
اإللكرتوني» و«النقد العرصاإللكرتوني، يشكِّله قياُسه يصعب خطورة أشدُّ تحدٍّ ثمة
هي كثرية اإلنرتنت. عرب البنكية واألنشطة اإللكرتونية» و«التجارة اإللكرتونية»، «النقود أو
القرن تسعينيات منتصف يف واشنطن يف ُعِقَد مؤتمٍر ففي النقد. أوراق بنهاية التنبؤات
يُستعاضبحركات بأن بالفعل كليفالند يف الفيدرايل االحتياطي لبنك ممثٌل تنبَّأ العرشين،
الدعم محل الورقية النقود حلَِّت مثلما ما يوًما النقود عن إلكرتونيٍّا لة املفعَّ الحسابات
تُنِشئها التي اإللكرتونية النقود تُناِفس أن بإمكانية املتحدث وتنبَّأ بل الثمينة. باملعادن
ويذكِّرنا الحكومات.19 تُصدرها التي النقدية واألوراق الِقَطَع يوم ذات خاصة كيانات
النقود إصدار يف الحكومة دور حول سنة مائتي منذ أمريكا يف دار الذي بالجدل هذا
أكَّده ما وهو املادي، جوهرها فقدت النقود أن نجد الوراء إىل تاريخيٍّا نظرنا وإذا الورقية.
املعامالت تشكِّل فال املوضوع.20 هذا حول عة موسَّ دراسة يف األملاني االتحادي البنك أيًضا
لدينا تكون إذن فلماذا أملانيا.21 يف املدفوعات حركة إجمايل من املائة يف ٥ إال اآلن النقدية
وإذا الحقيقي، الزمن يف بنكي حساب رصيد إىل الوصول يتسنَّى كان إذا ورقية نقود
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البطاقة كانت وإذا والرشاء، األسعار مقارنة الفور عىل تتيح اإللكرتونية التجارة كانت
مشرتيات أيِّ ثمن دفع من املرء تمكِّن اإلنرتنت عرب املرصفية األنشطة أو البالستيكية
أموال هيئة عىل صفًرا) ١٢ وأمامها ٢) دوالر تريليونَْي من بأكثر مقارنًة مشكالت؟ دون
الصناعية، األقمار طريق عن أو برقيٍّا، الكوكب حول يوميٍّا تتواثب افرتاضية محاسبية
بغض هذا يومنا يف شديد إبهار مثار تبدو ال امُلْصَدرة نقدية ورق قطعة مليار املائتي فإن
عىل وهما للنقد، صديقني ليسا والتجارة املرصيف النظام إن فئتها. كرب مدى عن النظر
فالفرز النقود. من كثريًا يكلِّفهما النقود مع التعامل ألن دونه؛ من للعيش تامٍّ استعداد
من املليارات عرشات تساوي املرتاكمة والتكلفة مرهقة. يومية واجبات والعدُّ والفحص
خدمات ملزوِّدي األولية النشوة خضم يف ذلك، ومع وحدها. اليورو منطقة يف اليوروهات
أن بد وال سهًال، اإللكرتوني الدفع يكون أن يجب الدفع. بمشكالت استهانوا اإلنرتنت،
عن الناجم فالرضر العميل؛ إىل بالنسبة خاصة أهمية ولهذا التالعب، من بمأمن يكون
بكثري يتجاوز اإللكرتوني والدفع اإلنرتنت عرب املرصفية األنشطة أنظمة داخل االحتيال
حتى فنيٍّ حلٍّ عىل القضايا هذه استعَصْت الزائفة. النقد أوراق عن الناجمة الخسائر
لن شيئًا محفظته من نقد ورقة َسْحِب دون املرء فيها يَدَفع التي اللحظة زالت وما اآلن.
مادي يشء هي مثلما اجتماعي َعْقد النقود البعيد. املستقبل يف إال يبدو ما عىل ق يتحقَّ
معينة بهيئة ومنفعتُها نفِسه. املؤتمر ذلك يف آخر متحدث حذَّر حسبما تكنولوجيا، أو
الورقية. النقود هي الهيئة هذه زالت وما الهيئة.22 لتلك العام القبول عىل بالكلية ف تتوقَّ
يف املقارنة يقبل ال بشكل رخيصة فهي النقد؛ أوراق يفصفِّ تِقُف مفِحمة ُحَجج هناك
مصاريف توجد ال األقل عىل — خدمة بمصاريف ارتباطها لعدم نظًرا اليومي؛ االستخدام
الذي للمنتج الشفاف غري التسعري يف عاتقه عىل ل تحمِّ كانت وإن حتى — العميل يالحظها
يستطيع حاسوبي لصٌّ يُوَجد ال ألنه األمن؛ من عالية درجة له تقدِّم وهي عليه. يحصل
شاء، كلما استخدامها املرء يستطيع كما حسابه. رصيد واستنفاد املعاملة عىل س التجسُّ
مدعاة (وهذا وراءها أثًرا ترتك ال النقد أوراق ألن تماًما؛ الهوية مجهولة وهي تقريبًا.
أن باإلجماع والخارج أوروبا يف االستقصائية املسوح تؤكِّد الدخل). رضيبة دائرة ألسف
املخاوف انتشار أدَّى الورقية. النقود باستخدام الدفع بعادات بعناد يتشبَّثون املواطنني
اإلضافية االحتياطية التدابري تكلفة عن فضًال والالمباالة، الجهل إىل باإلضافة التالعب، من
وقد اإللكرتونية. النقود إىل االرتقاء عرقلة إىل اآلن، حتى والشبكة البطاقة بني لالتصال
حركة من فقط املائة يف ٦٧ أن بالفعل هنا املذكورة األملاني االتحادي البنك دراسة أظهرْت
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بنسبة مقارنًة ٢٠٠٢م، عام نقًدا تُسدَّد تزال ال كانت األملاني التجزئة بيع قطاع يف املبيعات
عىل معتمدة بأدوات ذت نُفِّ التي املشرتيات حصة أن حني يف ١٩٩٤م، عام املائة يف ٧٩
النمو هذا ُعِزي ذلك ومع املائة. يف ٢٩٫٥ إىل ٦ من ارتفعت ذاتها الفرتة تلك يف البطاقات
النقد بطاقة تعريفشخيصمثل برقم حاليٍّا املجهزة اآلن» «ادفع بنظام الخصم بطاقة إىل
٩٠ نحو تعادل معاملة مليار ١٫٢ من أكثر ُسويت ٢٠٠١م، عام يف تماًما. اإللكرتونية
وقيمتها الخصم ببطاقات املعامالت عدد أن يعني مما هذه؛ الخصم ببطاقات يورو مليار
«ادفع بنظام االئتمان بطاقة فإن أخرى، ناحية ومن فحسب. سنوات أربع يف تضاعفا
التسوية وصعوبة االئتمانية للجدارة اململِّ التمحيص بسبب عصيبًا وقتًا شهدت الحًقا»
لم الخصم، ببطاقة ومقارنًة املكشوف. عىل السحب لفائدة اإلضافية التكاليف وارتفاع
حجوزات يف شهرتها بفضل إال ذلك ق تحقِّ ولم املبيعات، حركة قيمة ثلث عىل إال تستحِوذ
يحوِّل أن يلزم التي — مسبًقا» «ادفع بنظام النقد بطاقة حصة أما والفنادق. الطريان
يف دوًرا تلعب ال أنها لدرجة اآلن، ا جدٍّ فصغرية — حسابه من مبلًغا املستخدم إليها

اإلحصائيات.
تتعلَّق بل ال، أم املستقبل يف ورقية نقود هناك ستظل كانت إذا بما تتعلَّق ال املسألة
ستتمتع التي معة والسُّ الحديثة الحياة يف النقد أوراق ستلعبه الذي املستقبيل الدور بماهية
يف العملة وطباعة سك مكتب مدير ِفرجسون إيه توماس إليه خلص ما وهذا آنذاك، بها
آٍت، طويل لوقت النقد أوراق يُبقي سوف اليد يف الجميل النقود ملمس إن كلمته.23
االحتياطي ُعملة تطبع الحكومية مطبعته أن ننىس ال الذي ِفرجسون، اعتقاد حسب وذلك
أوراق محل اإللكرتونية النقود تحلَّ أن قبل وقتًا األمر يستغرق سوف الدوالر. العاملي؛
النقد أوراق من بدًال االفرتاضية اإللكرتونية النقود إصدار يف املركزية البنوك وتبدأ النقد

النرضة.
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النقود طباعة سوق سببخصوصية

قوتها ترتفع وملاذا يُديرها، َمن نعرف وعمليٍّا. نظريٍّا النقود، عن ا جدٍّ كثريًا نعرف
أوراق يصنعون ن عمَّ شيئًا نعرف نكاد ال لكن وينخفضان. رصفها وسعر الرشائية
الكثرة هذه بمثل الجميع معه يتعامل العالم يف آَخر صناعي منتَج يوجد ال النقد.
هذا بمثل معزول الصناعة فروع من آخر فرع يوجد وال املتكرِّر، النحو هذا وعىل
النقد. كطباعة الغموض يكتنفه آخر مجال يوجد وال الجمهور، عني عن الشديد اإلحكام
أرسار عىل للحفاظ هائلة جهوًدا والخاص، الحكومي القطاعني من النقود، ُصنَّاع يبذل
النقود طباعة ألن اإلنرتنت؛ عرص مع متناسب غري يبدو ية بالرسِّ الهوس هذا نشاطهم.
ة جمَّ صعوبات تواجه الصناعة فهذه متطورة؛ تكنولوجية إنتاج عملية مجرد ليست
دافعي أموال استعمال ن يتضمَّ هذا أن ننَس وال عميقة. هيكلة إعادة عملية عليها تنطوي

النقود. طباعة ثمن يدفع الذي هو املواطن ألن الرضائب؛
هذا قلَب وثيًقا ارتباًطا بها املرتبط ن املؤمَّ الورق وتصنيع النقد طباعة تشكل
الطباعة فإن ذلك ومع الصناعة. قطاعات من الصارمة األمنية اإلجراءات ذي القطاع
وجوازات املالية والسندات الشيكات فهناك بكثري. أكثر هو ما عىل تشتمل نة املؤمَّ
اليانصيب وأوراق والطوابع الرضيبية والنماذج القيادة ورخص الهوية وبطاقات السفر
الرشائط األخرية، السنوات يف أيًضا، وهناك الطريان. وتذاكر الكربى الفعاليات وتذاكر
الدخول يف املستخدمة البالستيكية البطاقات يف املدمجة اإللكرتونية والرقائق املمغنطة
مورِّدو ينتمي أوسع، وبمنظور الصحي. التأمني وخدمات الخلوية والهواتف واملدفوعات
لصنع الخاصة األسطوانية القوالب رون يوفِّ وهم الصناعة. هذه إىل أيًضا املنتجات هذه
الفحص وأجهزة املسلسل الرتقيم وماكينات املالية السندات طباعة وآالت ن امُلَؤمَّ الورق
الخاصة امللوَّنة واألحبار الطباعة قبل ما منتجات لتضمَّ القائمة وتستمر اإللكرتوني.
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والخصائص الرقيقة املعدنية واألرشطة مة املجسَّ والصور األمنيَّة والخيوط واألصباغ
هذه من أيٍّ عىل الحصول يمكن وال ية. الرسِّ شديدة غالبًا تكون التي األخرى األمنية
أن كما حرَّة. تجارة يف قانوني بشْكل مستعملة، أم كانت جديدة املساندة، املواد وال اآلالت
(اإلنرتبول) الجنائية للرشطة الدولية املنظمة به تُبلَّغ املستعملة اإلنتاليو طباعة آلة بيع
الحذر من درجة أعىل جانب إىل — تتطلَّب إنتاج عملية إنها روتينية. بصورة ليون يف
بنربة الطباعة عالم يف صة املتخصِّ ويك بِرنت مجلة نوَّهْت وكما الدقة. من درجة أعىل —
عملية يف دة املعقَّ املواد من التشكيلة هذه مثل يجمع آخر صناعي منتَج يوجد ال اعتزاز:
منعدمة. تكون تكاد التي هذه التفاوت معدَّالت نفسه الوقت يف يقتيض بينما اإلنتاج
الصناعة من صغري حرصي قطاع هناك التكنولوجيا. من ًما متقدِّ نوًعا تمثِّل النقد طباعة
وأعني العمالء، ذلك يف بما شخصية، معرفة اآلَخر يعرف الكل هنا، هذا. يُتيح فقط
ومستشاروهم األمن وأجهزة املركزية البنوك ممثِّلو يجتمع منافسيه. وعمالء املرء عمالء
أعىل بمعدل اآلن يحدث ذلك إن يقولون قد كثريون — بانتظاٍم ما نوًعا املستقلون
ويكون الشخصية، الدعوة عىل تماًما املشاركة وتقترص الرؤى، لتبادل — ينبغي مما
وعي عىل إنهم بعناية.1 منتقاة مرتفة فنادق يف مختارة فخمة أماكن يف دائًما االجتماع
املنافسة الحكومات. أرسار عىل كمؤتَمنني أنفسهم ويرون ومنتجاتهم، بصنعتهم تام
بعًضا بعضهم ويساعد بينهم، فيما دائم اتصال عىل هم ذلك ومع مريرة؛ وغالبًا شديدة،
حرب عن للتخيلِّ استعداد عىل يكونون وأحيانًا ة، تامَّ ية رسِّ يف الطباعية اإلنتاجية بالطاقة

العمالء. مصلحة أجل من تحديًدا ليس مزايدات؛

وَهْزيل ي رسِّ

وما ي رسِّ هو ما عىل العثور ع توقُّ يمكنهم ن امُلَؤمَّ القطاع هذا بواطن يف يغوصون َمن
هوتيل جراند فندق يف ُعِقد اجتماع يف سنوات بضع منذ ذلك تَبنيَّ السواء. عىل َهْزيل هو
الحضور إىل القطاع هذا إىل ينتمي إيطايل خبري أرسَّ حيث روما؛ يف الفاخر إكسلسيور
االسم وهو — رينو ر طوَّ فقد املدهشة. جوري» «جوالتريو السويرسي اإليطايل قصَة
سطح من (الطباعة اإلنتاليو طباعة يف املستخدمة اآلالت — الجميع به يعرفه كان الذي
ضد الة فعَّ حماية رت وفَّ ثَمَّ وِمن الشديدة؛ بدقتها تميَّزت التي األلوان املتعددة غائر)
من تعمل أن العالم يف عالية أمنية تدابري ذات ملطبعة ممكنًا يَُعد لم أنه لدرجة التزييف،
لحفر كتقنية ينقش) أو يحفر بمعنى إيطايل أصلها (كلمة اإلنتاليو تاريخ يعود دونها.
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تستخدم كانت التي النهضة، عرص إبان ميالنو يف األسلحة مصانع إىل املعدنية األلواح
اسم العملية هذه عىل أُطلق االحتفاليات. يف املستخدمة الدروع لتزيني األلواح هذه مثل
جوري جوالتريو أحدث والطباعة. الرسم فنون يف بالحامض الحفر أو باإلزميل الحفر
طباعة يف التقنية هذه باستخدام ثورًة — باألرسار العليم الشخص ذلك روى كما —
م مصمِّ مجرد يكن لم جوري السنيور أن غري األلوان. املتعددة املالية والسندات النقد
طابعات لسوق عامليٍّا محتكًرا الواقع بحكم صار غبار. له يَُشقُّ ال بائًعا كان بل عبقري،
تدابري ذات لندن يف إنجليزية نقد طباعة (رشكة رو ال دي رشكة ويف املالية. السندات
املائة يف ٢ بنسبة ترخيص رسم عىل بموجبها يحصل صفقًة جوري أبرم عالية) أمنية
نقد مطبعة أكرب آنذاك رو ال دي كانت آالته. عىل تُطبع ورقة كل عىل الدخل صايف من
مليارات ٥ من أكثر تُنتج كانت العرشين، القرن ثمانينيات نهاية ويف العالم. يف خاصة

جوري. لجوالتريو به بأس ال مبلًغا بذلك رة موفِّ سنويٍّا، نقد ورقة
بأرباحهم — النقد أوراق طبَّاعي عن السائدة الفكرة مع القصة هذه تتفق
وراء من جدوى ال بالطبع النقود». لطباعة «رخصًة يحملون كأشخاص — األسطورية
نة امُلَؤمَّ الطباعة عالم يف الرخصة رسم عن تتحدَّث التي القصة لهذه تأكيد عن البحث
عندئٍذ َوجد الشحيحة املعلومات هذه عىل مبنيٍّا مقاًال فإن ذلك ومع ية. الرسِّ تكتنفه الذي
مع للتحاور دعوًة بعُد فيما ى تََلقَّ الكتاب هذا مؤلف أن لدرجة الصحف، إىل طريَقه
لسنوات الذكر سالف الفندق يف فاخر جناح له محجوًزا كان الذي جوري، جوالتريو
ريايض قوام ذا األنيقة، الرمادية سرتته يف الطاغي بحضوره جوري، السنيور كان طويلة.
واحدة أوقية توجد وال اذ، أخَّ وجه ذا رجًال كان ُسْمرة. الشمس أشعة أكسبتْها وبرشة
راوي اسم وهو ضيفه، من واحًدا شيئًا يُريد كان خرصه. منطقة يف الزائدة الدهون من
قال استنطاقه، يف إلحاحه من الرغم عىل هذا، عن املؤلِّف له يَكِشف لم وعندما القصة.
سوى ذلك يكون أن يمكن «ال نفسه: إىل ثًا متحدِّ كان لو كما مفعمة سكتة بعد جوري
مضيُفه رصفه أن بعد الفندق، بهو إىل عاد قد الزائر كان دقائق بضع غضون يف ابني!»
الصحة.» من له أساس ال يقينًا هو املنشور التأكيد «هذا بقوله: بًا معقِّ ما نوًعا بفظاظة
الرتخيص رسم أن جوري السنيور أرسار عىل املؤتََمنني أحد أكَّد طويلة، بفرتة ذلك بعَد
جوري جوالتريو مات سنوات. بضع منذ الواقعة تلك حدثْت تأكيد. بكل حقيقي املذكور
فإن ذلك ومع أبوه. بناها التي الرشكة روبرتو االبن باع الحني ذلك ومنذ ١٩٩٢م، عام
شيئًا يعرف ال الجمهور أن أوضحْت بدايًة فهي انطباًعا؛ ترتك زالت ما الواقعة هذه
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النقود طباعة رشكات أن واضًحا كان ثانيًا: النقد. صنع طريقة وال النقد صانعي عن
من مزيد وفرض نشاطهم، أرسار عن للتنقيب محاولة أيِّ مع بحساسية تتعامل نة امُلَؤمَّ

عليهم. الشفافية
املكتبات يف نة امُلَؤمَّ النقدية األوراق طباعة رشكات عن معلومات إىل يَسَعْون َمن
املصقولة املجلَّدات من هائلة كمية هناك يشء. أيَّ سيجدون ما نادًرا الصحف وأراشيف
املايل الدعم ى تَتََلقَّ بأنها هيئتها فخامة تَِيش والتي النقد، ألوراق ملوَّنة صوًرا تضم التي
عن الجوهرية املادة من قليل إال يوجد ال لكْن مركزي. بنك من التحريري» و«اإلرشاد
مسدًال نجُده قلَّما الصمت من الكثيف الستار هذا مثل ذاتها. نة امُلَؤمَّ النقد طباعة رشكات
بها، مرتبط يشء وأيِّ النقد أوراق صناعة غري الصناعة قطاعات من آخر قطاع أيِّ عىل
العيد بمناسبة ١٩٧٧م عام محدود جمهور عىل ُوزِّعْت التي املطبوعة تباهِت حسبما
رشكة أفراد يعلم ميونخ.2 يف الكائنة ديفريَنت أوند جيزيكه رشكة لتأسيس ١٢٥ رقم
من واحدٌة الرتاث يف أذنيها حتى الغارقة العائلية الرشكة فهذه يتحدثون. عمَّ ميونخ
تدابري ذات نقد مطبعة أكرب تَُعدُّ اليوم وهي العالم، يف الخاصة النقد طباعة رشكات أقدم
املورِّد بدور تقوم التي البورصة يف أسهمها املتداَولة القليلة الرشكات حتى عالية. أمنية
— فورتسبورج يف الكائنة باور أوند كوينج األملانية الطباعة آالت كرشكة — القطاع لهذا
طباعة قطاع يف نشاطها تخص بيانات أيَّ السنوية تقاريرها من ممنهج بشكل تحذف
املنتجات. هذه عن عامة إعالنات توجد ال فيه. مرغوب غري يشء الدعاية املالية. السندات
ما عىل نظرة إلقاء مرة ألول أمريكي صحفي حاول العرشين، القرن ثمانينيات بداية يف
كمادة الكتاب هذا عىل العثور عمليٍّا يمكن ال له.3 كتاب يف القطاع هذا كواليس وراء
ألبري وصديقه جوري جوالتريو عجل حيث العامة؛ املكتبات ُكْربَيَات يف حتى وال تاريخية،
طرحها دون للحيلولة كلها املطبوعة النسخ رشاء إىل الطباعة، أحبار أعمال رائد عمون،
جوري (مركز مونت» «ال قبو يف الكتب َكومَة عيان شهوُد رأى بعُد وفيما للجمهور.

لوزان. مدينة يف الفني)
الكتاب هذا لتأليف البحوث إجرائي أثناء حوار يف الصناعة ممثيل إرشاك محاوالت
عن يَُجب لم هاتفيٍّا املطروحة أو كتابيٍّا املقدَّمة األسئلة ممنهج. نحو عىل تفاديها تمَّ
من أوامر عىل بناءً االتصاالت حظروا املحامون شيئًا. تقول ال املركزية البنوك أغلبها.
وراء من املؤلِّف بدوافع نون يتكهَّ كانوا الدعاية ووكالء الصحفيون املسئولون الرشكات.
إىل الرشكاُت لجأِت مرة. من أكثر ردَّهم ذلك كان لك؟ يدفع الذي َمن األسئلة. طرح
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دام ما مماطالت تحدث وكانت ية، الرسِّ عىل حفاًظا دولية اتفاقيات يف وشاركْت التهرُّب،
يكن لم عندما الحقائق ضغط تحت إال الرشكات تَستَِجب لم القول: خالصة ممكنًا. ذلك
«الَحذَر إىل ديفريَنت أوند جيزيكه عن الصادرة االحتفالية املطبوعة دعِت آخر. مخرج ثمة
وتربير املطبوعة.» النقدية األدوات بصنع العليمني األشخاص كل جانب من املطلق املهني
بالعمالء. تجمعه التي االستئمانية وعالقته إنتاجه لعملية امرئ كل حماية هو ذلك
لكن األخرى، الصناعات يف عاديَّان شيئان أيًضا هما املفروضة ية والرسِّ املهني الَحذَر
يتم العالية، األمنية التدابري ذات النقدية األوراق طباعة لرشكات التعاقدية الرتتيبات يف
ويظالن الرشكات، يف قاعدته إىل الهرم قمة من يمتدان وهما دقيق. بتفصيل النصعليهما
َمن كان ومهما الرشكات. هذه عن رحيلهم بعد طويلة لسنوات األشخاص عىل سارينَْي
استُحرض الجانب هذا مؤملة. تكون قد جزاءات ع يتوقَّ أن بد فال الرتتيبات هذه ينتهك
عن الكشف عدم فاشرتطوا تحدَّثوا َمن وأما الشخصية. املقابالت رافيض جانب من مراًرا
فقد — للكلمة األوسع باملعنى — منافسيهم بشأن كانت املقابالت أن بما لكن ُهوياتهم.

معلومات. لتقديم تماًما مستعدون مقابالت معهم أُجريْت ن ممَّ كثريًا أن تبنيَّ
ورقية، أم معدنية سواء النقود، إصدار يف الحرصي الحق بمعنى النقدية، السيادة
املالية، بوزير منوط املعدنية النقود رضب وحق دولة. أيُّ عليها تقوم التي الركائز من
وإصدارها الورقية النقود إنتاج لكن املوازنة. إليرادات إضايف كمصدر تُفيد النقود وهذه
وسنغافورة. كونج هونج مثل ا جدٍّ قليلة استثناءات عدا املركزية بالبنوك حرصيٍّا منوط
الحكومية املطبعة يف نقدها بإنتاج املركزية البنوك تسمح اليوم، الكبرية البلدان كل يف
إبان الورقية، للنقود األوىل األيام يف نفوذها. عىل تعدٍّ أيِّ الكتشاف مفتوحًة أعيُنَها وتُبقي
كانت بعُد. الحال هو هذا يكن لم العرشين، القرن من األول والنصف عرش التاسع القرن
األيام، تلك يف العاملية السوق عىل تُهيمن الخاص القطاع من النقد طباعة بعضرشكات
خاصة حكومية نقٍد مطبعِة امتالك بمقدورها التي البلدان كانت األسعار. تُمِيل وكانت
ضت تمخَّ الثانية. العاملية الحرب بعد تماًما هذا تغريَّ االثنتني. اليدين أصابع عىل تَُعدُّ بها
بالتفصيل الحق موضع يف سنتناولها التي — الطباعة آالت تصميم يف الفنية االبتكارات
حيث ومن سياديٍّا». «عمًال باعتبارها النقد طباعة آنذاك الصغرية البلدان اكتشاف عن —
يومنا يف الحكومية للمطابع تأكيد بكل هي العليا اليد أن نجد املنتَجة، النقد أوراق عدد
أسباب أحد وهذا التجارية. املطابع أو الخاص القطاع مطابع شأن تراجع فيما هذا،

الجانبني. بني العالقات توتر
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نوعه»؛ من «فريد صناعي إنتاج — إيطاليا بنك تأكيد حسب — النقد أوراق إنتاج
خاصة حمايًة النقد) طباعة به تُعرف الذي اآلخر (االسم االستئمانية الطباعة تستحق لهذا
الذين املركزيني املرصفيِّني من كثري عقيدَة هذا، بقولهم اإليطاليون، يردِّد اإلنتاج. عملية يف
هذا من ويستنتجون سيادي، واجب إصدارها، مجرد ال النقد، أوراق صنع أن يفرتضون
ال الخاص القطاع مطابع وأن الحكومية، ملطبعتهم النقد أوراق إنتاج ادِّخار رضورة
موضوع يتناول منشور عمل أيَّ إن اس. الحسَّ املنتَج هذا مثل تصنيع عىل ائتمانها يمكن
كبري ممثل قول بحسب الجمهور، لدى والقلق الجشع يوقظ أن شأنه من النقد طباعة
والحقيقة الكتاب. هذا لتأليف أَجريتُها التي البحوث سياق يف األوروبي املركزي للبنك
قطعة عىل اعتباطيٍّا املطبوعة القيمة يف عمياء ثقًة يَثَِق أن ينبغي املواطن أن فكرة أن
يصعب فكرة لهي مضمونًة ثمني بمعدن تغطيتُه تَُعد لم الورق من الشكل مستطيلة
يصوِّر يشء ال الراسخ. اإليمان أو العادة، قوة إال األرجح عىل تعكس وال عقالنيٍّا، فهُمها
أفضل الحديث، الورقي النقد ظاهرة حقيقًة، تفسريُها يتعذَّر التي الالعقالنية الظاهرة
«نقود وهو باإلنجليزية؛ الناطقة البلدان يف االقتصاديون لها سكَّه الذي املصطلح من
مصادفة وليست يشء، ال من «قيمٍة» َخْلق يُشبه األمر ذكرنا. أن سبق كما إلزامية»،
نقود، لتُكن قيل: (فكأنما نور»! فكان نور، «ليُكْن النور: َخْلق بخرافة يذكِّرنا هذا أن
ساخًرا، مرة ذات توخولسكي كورت األملاني واملهاجر املؤلف قال وكما نقود.) فكانت
وأيُّ قيمة. ذات ألنها عموًما؛ مقبولة وهي عموًما، مقبولة ألنها قيمة؛ ذات النقود فإن
وبشكل الفور عىل النقد، أوراق يف الناس ثقة الحقيقة يف ستقوِّض نوع أي من تالعبات
عمل النقد طباعة بأن القائل الزعم عىل اإلقناع قوة من مزيًدا يُضِفي ال هذا لكن قاطع.
وحده النقد أوراق إصدار الحكومة. واجبات من — كذلك تظل أن ويجب — سيادي
ال عملية إال هو وما كذلك، فليس النقد أوراق إنتاج أما سيادية، وظيفة يَُعدُّ الذي هو
له مسموٌح الخاص فالقطاع مثال؛ األسلحة صناعة يف ولنا والتكلفة. بالجودة إال تُعنَى
يجوز التي وحدها هي — العنف استخدام باحتكارها — الدولة لكن األسلحة، بإنتاج

األسلحة. هذه استخدام لها
فالجمهور يربره؛ ما له صارمة أمنية تدابري ذو بأنه النقود طباعة قطاع وصف إن
إذ النقد؛ أوراق نقل يخصُّ فيما إال املعرفة حقَّ الصارمة األمنية املتطلبات يعرف ال
أن بسهولة املرء ويستطيع خاصة. نقل وسيلة باستخدام باملاليني نقد أوراق نقل يُمكن
عىل تسري الفئة، عىل اعتماًدا اليوروهات، بمليارات تُعدُّ نقد أوراق كمية وجود يتصوَّر
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يُحفظ رسٌّ نقد مطبعة أي من التسليم عمليات توقيت أن عجب وال الرسيعة. الطرق
تكون الثمينة البضاعة هذه أن أيًضا عجب وال الداخيل. املستوى عىل حتى برصامة
تكون ية والرسِّ األمن متطلبات لكن بالسالح. جة مدجَّ خاصة حراسة بِفَرق مصحوبًة
وفق مة مصمَّ اإلنتاجية فاملنشآت وتخزينه؛ النقد بإنتاج يتعلَّق فيما استثنائية أيًضا
األمنية باللوائح الصارم وااللتزام حقيقية. حصونًا تُشبه وأحيانًا خاصة، أمنية معايري
يتعاملون الذين األفراد ويُختار باملنشأة. واألمن الرقابة دائرة من دقيقة لرقابة يخضع
أملانيا، ففي فائقة. بعناية للتسليم، الجاهزة األوراق سيما وال النقد، أوراق مع مبارشة
ذات والهنود الروس وكان نظيف. جنائي سجلٍّ امتالك القطاع هذا يف للتوظيف يُشرتط
يزالون ال وهم معزولة، سكنية مناطق يف بأكملها املعنية العاملة قوَّتهم يُسِكنون يوم
من التجرُّد العامل يلزم املطابع، من كثري يف األحيان. بعض يف اليوم إىل هذا يفعلون
عىل محظورة منطقة الطبع غرفة العمل. بدء قبل جيوب دون شغل بدلة وارتداء مالبسه
مكتب مطبعة هو القاعدة لهذه الوحيد واالستثناء املركزية. البنوك ممثيل حتى الزوَّار،
تكساس يف ويرث فورت يف ثانية مطبعة هناك لكن واشنطن. يف العملة وطباعة سكِّ
للمطبعة التابعة الطباعة غرفة مشاهدة املمكن من ذلك، ومع الزوار. عىل محظورة
فقط. االتحادي البنك من كتابي بإذن لكن أملانيا، يف ديفريَنت أوند جيزيكه أو االتحادية
الذي البلد اسم الضيف يعلم أن يفرتض وال بالقماش. اآلالت تغطية يجوز عندئٍذ وحتى
التغليف؛ وغرف املطابع مداخل عند اعتيادي أمٌر والرقابة طلبيَّته. طباعُة حاليٍّا تَجري
خصائص ذات مادة هناك كانت وإذا يخرج. أو يدخل شخص أي تسجيل يتم حيث
املنطقة بدخول اإلطالق عىل ألحد يُسمح فال تجهيُزها، أو ُصنُعها يَجري ية الرسِّ شديدة
هذا يومنا يف حديثة نقد بمطبعة الطباعة غرفة داخل حركة كل مغادرتها. أو املعنية
بعض يف سنوات. إىل أحيانًا تصل طويلة لفرتة بالفيلم ويُحتفظ بالفيديو، يقينًا لة مسجَّ
الطباعة غرف يف املوجودين من ألحد يُسَمح فال مفاجئة؛ رقابية إجراءات توجد املطابع
حرَّاس بمعرفة تفتيشهم يتم ثم صوتية، إشارة انطالق عند عملهم مواضع من بالتحرُّك
الورق مصنع بوابة عند للتفتيش عشوائي بشكل الزوَّار إخضاع مثًال ويجوز األمن.
وكل ورق، صناعة أم طبع سواء اإلنتاج، خطوات بكل بسجلٍّ ويُحتفظ لويزنتال. يف
الورق وصفحات البيضاء األوراق ويقاس. جديد من يُحسب العمل جوانب من جانب
تسليم ويجب بالغة. بدقة توثيقه يتم يشء، كل ببساطة املطبعية، واألخطاء املقصوصة
طلبيَّة إتمام عند املركزي، البنك أِي للعميل؛ التابعة املعنية اللجنة إىل السجل هذا
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استثناء دون مطبعية أخطاءً ن تتضمَّ التي النُّسخ جميع تسليم تحديًدا ويجب الطبع.
عىل وتحديًدا معتمدة، خاصة هيئة عىل إال الورق تسليم يجوز وال إلعدامها. العميل إىل
عدد من التأكد يتسنَّى بحيث الحواف؛ مكشوفة صفحة ٥٠٠ تضم ِرْزمة ى يسمَّ ما هيئة
يجوز الذي وحَده هو يشء عليه يُطبَع لم الذي لالستعمال الصالح غري الورق الصفحات.
وال معطَّلة، آلة إصالح لزم وإذا توثيقه. أيًضا يَِجب إجراء وهو نفِسه، املوقع يف إعدامه
«األعني مبدأ يُطبَّق التغليف، منشأة يف أو نع الصُّ التَّاِم للنقد النهائية املراقبة أثناء سيما
حيث — الفيديو بكامريات كافة العمل خطوات مراقبة استمرار مع — األمني األربع»
منفصلني. بمفتاحني اآلالت بفتح — الداخيل األمن قسم من أحدهما — مًعا موظفان يقوم
تام. بإحكام املاكينات هذه تُعزل هذا، يومنا يف الشفافة البالستيكية األغطية وبفضل

مرِهقة. أمنية متطلبات ذات صناعة شك بال إنها
يف ية الرسِّ يف عمالئهم ورغبة ومورِّديهم والطبَّاعني املنتجني رغبة ترتبط كذلك
ليس سوق النقد أوراق فإنتاج القطاع. لهذا العادي غري بالهيكل النقد طباعة مجال
املساِندة واملواد الورق رشاء يف كما النقد طبع يف علنية عقود توجد سوقي. سعر لها
حكومية، مطبعًة املعنية املطبعة كانت وإذا نة. امُلَؤمَّ امللوَّنة واألحبار األمنية كالخصائص
عدد أن مثلما محدود العطاءات مقدِّمي عدد لكنَّ مناقصات. يف العقود تطرح أن بدَّ فال
ثنائية عملية يف التفاوض يَجري املركزيني، املرصفيني أحد قال وكما محدود. امُلشَرتين
الكثيف التطوير جهد بني التوفيق يقبل ال تناقض أيًضا يوجد ويكاد احتكارية. شبه
بتقديم املحتملني املتعاقدين لبعض إالَّ السماح عدم متطلَّب من ذلك ييل وما التكلفة
خالل من التكاليف خْفض عىل العمل وحدها، النقد طبع عملية باستثناء عطاءاتهم.
خاصية أو عملية استخدام أمكن لو املثال، سبيل فعىل مستحيل. أمٌر بالجملة اإلنتاج
أيًضا، التجارية العالمات ذات كالبضائع منتجات لحماية النقد، ألوراق ُطوِّرت أمنية،
استخدام يَِجب التزييف، فِلُمحاربة النقد. أوراق طباعة يف القيمة عديمة تلقائيٍّا فستُصبح
يَلَزم املطروح املنتَج مع التعامل يف الحرصية هذه النقد. أوراق عىل حْكٌر هي تقنيات
أيِّ إىل لكْن والعميل. املورِّد بني عليه التفاوض يَلَزم ما وهو ِسعرية، بعالوة تعويُضها
العاَلم يف معينة إنتاجية ملادة فقط واحد ُمورِّد مثًال هناك كان إذا مربًِّرا هذا يظلُّ مًدى
رشكات تُساِوم ملاذا ذلك، عىل عالوة السوقية؟ الَهيْمنة استغالل إساءة تبدأ متى كله؟
خاصية أو مميَّز سعٍر عىل للحصول بقوة نة ُمَؤمَّ طباعية أحباٍر مورَِّد خاصة نقود طباعة
أيِّ دون العميل إىل اإلضافية التكاليف تمرير يستطيع الطبَّاع هذا كان إذا مميزة أمنية
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بأس ال خاصة عمولة هناك ستكون ربما بل ربحه؟ هامش يزيد الطريقة وبهذه مشكلة
لتخفيض بشدة املساومة عدم نظريَ املادة ُمورِّد ِمن النقود طباعة لرشكة هذا يف بها
واألسعار. األسواق يف املتحكِّمة االحتكارية االتحادات مخاطر إغفال يمكن ال السعر.
يحصل بحيث عطاءاتهم، هيكلُة بسهولة يُمِكنهم رسمي بشكٍل املتنافسون فاملورِّدون

الفائدة. من قدٍر عىل الجميع
نسبيٍّا األجور ُمتََدنُّو مسئولون يتوىلَّ ما غالبًا ، خاصٍّ بوْجه الثالث العاَلم ى يُسمَّ فيما
عىل الئق غري تأثري ممارسة محاولة تأتي وال باملاليني. نقد طبع عقود إسناد يف البتَّ
النقد من ما لبلٍد الِفْعيل االحتياج زيادَة املرء يستطيع فقلَّما بالرضورة. املورِّد من القرار
كل املورِّدين. اختيار عىل التأثري يقينًا يستطيع املرء لكنَّ قانونية، غري عطايا خالل من
مربٌِّر أحٍد لدى يوجد وال املشكلة. هذه يعلم األطليس جاِنبَِي كال عىل القطاع هذا يف واحد
كانت األملانية الصناعة لها تتحمَّ التي الرشوة تكلفة آخر. إىل االتهام بأصابع لإلشارة
حتى أيًضا، وكانت بل مفيدة»، «نفقات بند تحت الدفاتر يف تماًما رشعي بشكل ل تُسجَّ
تََعاَمل الخارج. يف أُنفقْت أنها لو الرضيبية للتخفيضات ة مستحقَّ مضت، سنوات بضع
أجنبية. بلدان عىل تنطوي َدامْت ما الرشوة مع ُمماِثلة مباالة بال روتينيٍّا السويرسيون
من مزيد إىل سنوات منذ باريس يف والتنمية االقتصادي التعاون منظمة َسَعْت وقد
اتفاقية ١٩٩٧م عام وأقرَّْت الفساد، عىل الحرَب فأعلنِت العامة، املشرتيات يف الشفافية
واسع، نطاق عىل التنفيذ حيِّز االتفاقية دخول قبل وحتى التنفيذ. حيِّز اآلن دخلت دولية
أما الوطنية. قوانينها يف نتْها ضمَّ التي األوىل البلدان بني من ١٩٩٨م عام أملانيا كانت
إذا كثرية، بلدان يف قليًال. إال يتغري لم الواقع ألن مهل؛ عىل فتحرَّكْت الرباجماتية بريطانيا
عناء نفَسه يُكلِّف أالَّ ينبغي فربما املطلوب البقشيش لدْفع ا مستعدٍّ العطاء مقدِّم يكن لم
كاإلمارات بلدان إىل اتجهْت حيث نفَسها؛ تُساِعد كيف تَعِرف الصناعُة خدماته. عْرض
هذه والتنمية. االقتصادي التعاون منظمة اتفاقية عىل ع تُوقِّ لم التي املتحدة، العربية
عصفورين رضب يمكنه املرء أن يعني مما أيًضا؛ رضيبية واحات الغالب يف هي البلدان

واحد. بحجر

سوقي سعر بال لكن سوق

تُنِتجها النقد أوراق من الساحقة فاألغلبية ما. نوًعا محريِّ بهيكل النقد طباعة سوق تتَّسم
الحكومية املطبعة هذه مثل املركزية. للبنوك تابعة دوائر ِمن أكثر ليست حكومية مطابع
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بعض أيًضا هناك تكلفتها. هيكل بشأن للقلق مضطرَّة ليست — مثال إيطاليا يف ولنا —
كلُّها أو أغلبُها زال ما رأسمالها أسُهَم لكنَّ صوريٍّا ُخصِخصت التي الحكومية املطابع
البنك أن أيًضا هنا املرءُ يَفَرتِض أن يمكن النمسا. ذلك ومثال املركزي، البنك َحْوزة يف
الطائفة وأفراًدا). وأمنًا (مبانَي التكلفة الحال بطبيعة ل يتحمَّ املاِلَك، بصفته املركزي،
القطاع من النقد طباعة رشكات هي السوقية والحصة األعداد حيث من حْجًما األصغر
لكنها الربح، إىل يهدف وجميعها الخاصة، السوق ملبادئ وفًقا يعَمل وجميُعها الخاص،
املقام يف الوطنية العملة يطبع الرشكات هذه بعض السوق. عىل متفاوتة بدرجات تعتمد
يف فوسيل أوِرل ذلك وأمثلة املركزي، البنك مع َعْقد بُموِجب جذابة، وبأسعار األول،
الوطنية العملة َطبْع يف باملشاركة لها يُسَمح ثانية طائفة هولندا. يف وإنسخيده سويرسا،
جيزيكه رشكة مثل وذلك التصدير، تجارة لصالح األول املقام يف تَعَمل لكنها ُمْجٍز، بأْجٍر
العملة طباعة من امُلستبَعَدة الخاص القطاع مطابع أيًضا هناك وأخريًا ديفريَنت. أوند
وفرنسوا بريطانيا، يف رو ال دي رشكة ومثالها — تاريخه حتى األقل عىل — الوطنية
سنُبنيِّ كما وذلك هنا، التغريُّ يف آِخذًا شيئًا ثمة لكنَّ فرنسا. يف فيدوسيري أوبرتور شارل

بعُد. فيما
ِقيَمِتها. أو العاملية النقد أوراق سوق أحجام حول ُمتاحة رسمية بيانات توجد ال
يف الكائنة املحدودة، إنرتناشونال موند ِسكيورا الربيطانية االستشارات رشكة تُقدِّر
نقد (ورقة ِوْحدة مليار ١٩٠ أو ١٨٠ مجموُعُه ما هناك أن بريكشاير، يف كنجزكلري
األقل. عىل نسمة مليارات ٦ حاليٍّا عدُدهم البالغ العالم لسكان للتداول مطروًحا مفردة)
هناك سنويٍّا. وحدة مليار و٩٥ ٨٥ بني يرتاوح بما النقد طباعة َحْجم الرشكة وتُقدِّر
التقديَريْن كال التداول. من مسحوبة أوراق محلَّ تحلَّ كي الوحدات تلك معظم إىل حاجة
قسم عن املسئول التنفيذي شِلبوش، فالرت يُقدِّر حيث ينبغي؛ مما أكثر منخفًضا يبدو
يزيد بما عامليٍّا املتداولة الكمية ديفريَنت، أوند جيزيكه يف بأكمله والورق النقد أوراق
منها يُطبَع وحدة، مليار ٩٠ من بأكثر النقد طباعة وحجم نقد، ورقة مليار ٢٠٠ عن
الوحدات تلك من األقل عىل ملياًرا ٤٥ هناك حكومية.4 مطابع بمعرفة وحدة مليار ٨٠
وروسيا حكوميتان)، (مطبعتان املتحدة الواليات تحديًدا: وهي فقط، بلدان أربعة تُنِتجها
األول املركز الصني وتحتل مطابع). (ست والصني مطابع)، (أربع والهند (مطبعتان)،
إال أحيانًا يُساوي ال األوراق هذه حجم لكنَّ سنويٍّا، نقد وحدة مليار ٢٠ بطبعها عامليٍّا
الهائلة اإلنتاجية طاقتَهم بنائهم يف الصينيني، إن بل سجائر. ُعلبة َوْجه مساحة نصف
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وأعادوا باألرض، َجبَل بتسوية مرَّة ذات قاموا ورق، مصانع ثالثة أيًضا ن تتضمَّ التي
احتمال ُمزاِرعيها. أْجل من ونقلوها العليا الرتبة طبقة جرَّفوا أْن بعَد ا قْرسً قرية توطني
إىل ما يوًما النقد، طبع ورق يف سيما وال الكبرية، اإلنتاجية بطاقتهم الصينيني اتجاه
الهنود الثاني املركز يف ويجيء الصناعة. يف ن ممَّ بعًضا تُقِلق فكرٌة التصدير سوق
األرجح عىل سريتفع رقم وهو وحدة، ملياَر ١٦ ب تُقدَّر سنوية باحتياجات التكتُّم البَاِلغو
النظيف» «النقد وسياسة للبلد املستدام التحديث ظل يف املقبلة السنوات يف ا حادٍّ ارتفاًعا
مخصخصًة أم للحكومة مملوكًة أكانت سواء — الدولة مطابع حصة بجانب الجديدة.
النقد أوراق لسوق سنويٍّا وحدة مليارات ١٠ مقداره بحجٍم املرء يخرج — فقط باالسم
املرء ل يتوصَّ للمناقصة، طرحها دون ص تُخصَّ التي الطبع حصة طرحنا وإذا الُحرَّة.
بد وال الخاصة، للمطابع املفتوحة هي فقط هذه النقد». طباعة يف املتاحة «السوق إىل

سنويٍّا. وحدة مليارات ٨ عن ما نَوًْعا يَزيد الحايلَّ حْجمها أن
واألحوال االقتصادية التنمية درجة عىل النقد أوراق من ما بلد احتياج يعتمد
السكان عدد رضب يتعنيَّ إنه تقول الصناعة هذه يف عامة قاعدة وهناك املناخية.
النقد. أوراق من التقريبي السنوي البلد احتياج لحساب عرشة يف املعتدلة املنطقة يف
األمنية التدابري ذات الطباعة تتكلَّف الرطبة. املناطق يف أعىل االستبدال إىل الحاجة وتكون
طباعية ملنشأة الالزمة االستثمارات استثماراتها تتجاوز حيث املال؛ من كثريًا الصارمة
رساديب إلنشاء سيما وال الكثيفة، األمنية والتجهيزات الطباعة آالت تبتلع بكثري. تجارية
مما القليل هناك يكون قد العقارات، تكلفة حسب فعىل املال. من ضخًما قْدًرا نة، ُمَؤمَّ
من الغرضخطٍّا لهذا املرء يشرتي أن يمكن يورو. مليون ٨٠ عن يقل بمبلغ فعله يمكن
مناوبات عدد حسب عىل وذلك سنويٍّا، وحدة مليار إىل يصل ما إنتاج يستطيع الطابعات
مليون مائة من أقل النقد أوراق من وطني احتياج مع غالبًا يتناَسب ما وهو يوميٍّا، العمل
يتمتعون املتحدة باألمم عضًوا ١٩١ ال من ٦٤ فإن ذلك، من الرغم عىل سنويٍّا. وحدة
الخارج. يف نقودهم يطبعون منهم والباقون حكومية، نقد مطبعة امتالك برفاهية حاليٍّا
معظم أمكن. إْن هذا مبارشًة، مجاِور بََلٍد يف الطبْع يكون أالَّ ل يُفضَّ أمنية، وألسباب
املركزية بنوكها لدى املعتَمدة الخاصة املطابع إحدى إىل العمل هذا يُسِند البلدان هذه
املطابع ألن صارمة؛ ملعايري وفًقا غربلتها بعَد املحتملني باملورِّدين بقائمة تحتفظ التي
األحيان بعض يف يحدث استثنائية. حاالت يف إال أجنبية دول لصالح تعمل ال الحكومية
مطبعتها ُقْدرة لعدم نَْقدها إنتاج يف خاصة مطبعة إرشاك إىل ما حكومة تُضَطرَّ أن
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مثل املناسب. الوقت يف التسليم عىل — تماًما فْهُمها يصعب ألسباب أحيانًا — الحكومية
فرتات عىل إال بالطبع تحدث ال «الفائض») املهنية باللغة ى (تُسمَّ الطباعية الطلبات هذه
بلًدا ٢٠ حوايل هناك األوراق. من مليارات عدة إىل تصل أن يمكن عندئٍذ لكنها متقطعة،
لكن مناقصات. يف هذا يكون أن ويفرتض كهذه، فائض عقود طرح إىل بانتظام تضطر
العقود تكون الحالة، هذه ويف عطاءات. دون إسناُدها يتم ما غالبًا الوقت، ضغط تحت

نفِسه. بالَقْدر شديدة فيها الرغبة وتكون األجر، ُمجزية
بسبب تقريبية تقديرات النقد أوراق يف األعمال لنشاط التعاقدية القيمة تقديرات
املرء يَفَرتِض أْن يُمِكن ذلك ومع وآخر. ُمزوِّد كلِّ بني التفاوت شديدة التكلفة هياكل
لكْن الخاص. القطاع مطابع ِمْن إنتاجها يف أغىل امُلهيِمنة الحكومية املطابع تكلفة أن
ومع الفعلية. تَكاليِفَها ِحيَاَل ُمطِبًقا صمتًا الحكومية ومطابُعها املركزية البنوك تَلتَِزم
يف أباكس املجازفة مال رأس لرشكة إنرتناشونال موند سكيورا أعدَّتْه تقريٌر قدَّر ذلك
رقم وهذا سنويٍّا. يورو مليارات ٦ بنحو العاملية التعاقدية القيمة ٢٠٠٠م سنة صيف
حدوث ِمن الخوُف فيها دفع معينة، فرتة أرقام إىل التقديُر يستند حيث املبالغة؛ إىل يَميل
طبع عملية ٢٠٠٠م) سنة (ظاهرة الجديدة األلفية مطلع يف املتداول النْقد يف اختناقات
األمريكي العملة وطباعة سكِّ مكتب طبََع املثال، سبيل فعىل لها. مستًوى أعىل إىل النقد،
مليارات. ٩ عن قليًال يقلُّ الذي املعتاد رقمه من بدًال ١٩٩٩م عام دوالر ورقة مليار ١١٫٣
يف اليورو طرح أعقاب ويف لتوِّه. بدأ قد اليورو من الكبري األول اإلصدار طبع وكان
يف الطبيعي مستواه إىل مجدًدا عاد قد النقد أوراق من العاَلمي االحتياج كان السوق،
يورو مليارات ٤ نحو األرجح عىل ٢٠٠٤م عام العاملية املبيعات حجم وبلغ األثناء. تلك

.(1-2 رقم الجدول (انظر
شديد التجاري النشاط هذا يَجَعل الذي األمر وهو ضيقة، سوق النقد أوراق طباعة
متجانسة النقد أوراق ألن محدودة؛ املنتج تمييز إمكانيات أنَّ نَِجد ناحية، فِمن الصعوبة.
من الرغم عىل ملحوظ بشكل الطلب يف الزيادُة تباطأِت أخرى، ناحية ومن نسبيٍّا.
الرئيسية الثالثَة العوامَل والتضخم االقتصادي والتوسع السكاني النمو ويُمثِّل تََواُصلها.
املائة يف ٣ أو ٢ إىل هذا يومنا يف النمو يصل النقد. أوراق عىل الطلَب تُقرِّر التي
نمو معدَّل من ُ أبطأ الحالية الوترية هذه املائة. يف ٥ قبُل من كان أْن بعد فقط سنويٍّا
الطلَب أن نجد اإلحصاءات، مجال يف ثقلها لها التي الصناعية، البلدان يف العالم. سكان
االقتصادي، النشاط وعن — هناك ضعيف نموٌّ وهو — السكان نمو عن الناشئ اإلضايفَّ
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البديلة الدفع وسائُط جزئيٍّا أيًضا تُواِزنه الطلب هذا متناسب. غريَ انخفاًضا منخفٌض
ى يُسمَّ ما بلدان يف مختِلفة األمور تبدو اإللكرتوني. والنقد والخصم االئتمان كبطاقات
التحول ذروة يف أيًضا هي بْل فحسُب، قوية سكانية زيادًة تَشَهد ال التي الثالث، بالعاَلم
مرتبطة األغلب يف أيًضا تكون العملية فهذه ذلك ومع النقدي. االقتصاد إىل املقايضة من

التضخم. بارتفاع
*.(٢٠٠٢) العاملية النقد أوراق لسوق التقديرية املبيعات أحجام :1-2 جدول

٣٠١ األمريكي العملة وطباعة سكِّ مكتب
ورقة ١٠٠٠ لكل دوالًرا ٤٣ سعر بمتوسط وحدة مليارات ٧

٤٨٠ خاص) وقطاع (حكومة اليورو أوراق طباعة رشكات
ورقة ١٠٠٠ لكل دوالر ١٠٠ بسعر وحدة مليارات ٤٫٨

٦٢٠ اليورو حصة دون النقد طباعة مجال يف العاملة الخاصة للرشكات الُحرَّة» «السوق
ورقة ١٠٠٠ لكل دوالًرا ٦٢ بسعر وحدة مليارات ١٠

٢٨١٢ اليورو منطقة خارج األخرى الحكومية النقد طباعة رشكات
ورقة ١٠٠٠ لكل دوالًرا ٣٨ بسعر وحدة مليار ٧٤

٤٢١٣ املطبوع للنقد العاملية السوق إجمايل
نقد ورقة مليار ٩٥٫٨ التقديري الطباعي الحجم

ورقة مليارات ٨٫٧ األمريكي العملة وطباعة سكِّ مكتب طبََع مثًال، ٢٠٠٤م عام ففي كبرية. لتقلُّبات الطباعة تتعرَّضسوق *
ورقة. مليار ١٫٦ اليورو طباعة ورشكات نقد

إىل والتحول السكاني النمو من املزيج هذا الخاصة النقد طباعة رشكات تَهَوى
ألنَّ النقد؛ أوراق إىل باطِّراد متزايًدا احتياًجا يُوِجد الذي والتضخم، النقدي االقتصاد
باستثناءات الصاعدة، الدول يف متوافرة غريَ زالت ما اإللكرتوني للدفع الفنية الرشوط
يف م التضخُّ تأجيُج شأنها من الخاصة النقد طباعة رشكات أنَّ يَعِني ال هذا لكنَّ معينة.
حرصيٍّا منوطة النقدية السياسة عن فاملسئولية تجارية؛ أنشطة بها تَجَمعها التي البلدان
توريد إال النقد أوراق طباعة رشكات عىل وما املركزي، وبنكه ِحَدٍة عىل بََلد كلِّ بحكومة

منتَج.
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العاملية السوق تقتسم زالت ما خاصة نقد طباعة رشكات ثالث إال أساًسا يوجد ال
األملانية، ديفريَنت أوند وجيزيكه الربيطانية، رو ال دي أوروبا: يف وجميُعها املتاحة،
سوقية حصة عىل مجتمعًة تستحوذ وهي الفرنسية، فيدوسيري أوبرتور شارل وفرنسوا
إنسخيده أما بينها. فيما كبرية فجوات وجود من الرغم عىل املائة، يف ٩٠ نحو تُساوي
تُنِتج خاصة طباعة رشكة بأنها معروفة وكلتاهما — السويرسية فوسيل وأوِرل الهولندية
إال لهما فليس — الوطنية لبنوكها الفنية والكفاءة األمن من ا جدٍّ عاٍل مستًوى ذا نقًدا
طباعة رشكات دائرة نها تتضمَّ التي األخرى الرشكات وأما الحرة. السوق يف ضئيل وْزٌن
الرفيعة السوق هذه يف حظَّها َجرَّبْت والتي واألمريكتني، أوروبا من الحكومية غري النقد
أو الفنية املتطلبات بسبب املاضية السنوات يف أخفقْت فقد الصعوبة، والشديدة املستوى
عىل ينطبق هذا أنَّ واملدهش التجاري. النشاط من املجال هذا يف كفاءتها عدم بسبب
— استثناء بدون — اضُطرَّْت التي الحافل، الرتاث ذات األمريكية النقد طباعة رشكات

النقد. طباعة سوق من االنسحاب إىل
واالستقامة األمانة من درجة أعَىل «عىل املالية السندات طباعة رشكات تكون أن يجب
الكثري تغريَّ قرن.5 نصف منذ صة متخصِّ سويرسية مجلة ذكرْت كما السمعة»، وحسن
لآلخرين مراعاًة أو يًا تََروِّ يبدو، ما عىل الناس، يَْزَدِد لم لكْن الحني، ذلك منذ العاَلم يف
السوقية. الحصة عىل الرصاع يف هوادة فال معهم. بها يتعاملون التي الِحيَل اختيار عند
حتى ُمْغٍر، طباعة َعْقد عن املنافسني إلبعاد به مسموح الِحيَل كل استعمال أن ويبدو
مرة من أكثر خاصة نقد طباعة رشكة أرسلْت فقد الَغْدر. طريق عن ذلك كان وإْن
إىل منافسيها أحد لها تعرَّض وفواتري رضائب فضيحة حول صحفية تقارير مجموعة
املتحدة الواليات يف ن ُمَؤمَّ ورٍق صانع واستنسخ الوطنية. البنوك من املنافس هذا ُعَمالء
البحثي مختربه يف أملاني مارك ١٠٠ فئة األوراق من األويل الطراز من زائفة نَُسًخا
األملاني املارك طبع يف املستخَدم ن امُلَؤمَّ األملاني الورق حتى بأنه تركيٍّا عميًال يُقِنع كي
ليس النقدية الورقة حواف أحد عند فتحة من منه جزءٌ يَظَهر الذي األمني بخيطه
والبنك الدويل النقد صندوق اجتماع يف حدث ما أو التزييف. من بَمأَْمٍن الحقيقة يف
تقريًرا بالربيد املركزية البنوك محافظو ى تَلقَّ حيث ١٩٩٧م؛ عام كونج هونج يف الدويل
يف الخاصة. النقد طباعة رشكات إحدى فيه وقعْت ُمحِرج مطبعي خطأ حول ًال مفصَّ
بمساعدة آَخَر إىل حني ِمن تسويقية معونة تقديم ر نتصوَّ أن يَسُهل البيئة، هذه مثل
مثل مع عادًة بها يُحتفظ وثيقًة عالقاٍت هناك أنَّ ننَس وال صديق. استخبارات جهاز
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االستخبارات أجهزة فكلُّ التزييف، ضد الحرب يف تعاون مجرد ليس إنه األجهزة. هذه
وبطاقات سفر جوازات لنفِسها: يشء تزييف إىل آخر إىل حني من تحتاج العالم يف
فقط العالم، يف التقنية الكليات من أيٍّ يف تُدرَّس ال املهارة هذه نْقد. وأوراق ُهوية
الُعَمالء هؤالء يتعلَّم أن يمكن الصارمة األمنية التدابري ذات النقد طباعة مؤسسات يف
برلني يف مقرُّها الكائن األملانية، االتحادية االستخبارات فدائرة املهارة. هذه الحكوميون
فضًال الجاهزة، القطع بعض دائًما لديهما سيكون االتحادية واملطبعة بوالخ)، يف (سابًقا
الخارجية ووزارة رو ال دي الخاصة النقد طباعة رشكة بني الوثيقة التقليدية العالقة عن

الجاللة. صاحبة واستخبارات الربيطانية
لرشكات مربًحا نشاًطا النقد إنتاج يظل االحتدام، املتزايدة املنافسة من الرغم وعىل
التي امللوَّنة باألوراق ال الصعبة، بالُعملة يكون عامة كقاعدة والدفع الخاصة. النقد طباعة
االنضباط مستوى ما. حاكم لصالح طبْعها من توٍّا النقد طباعة رشكة انتهت قد تكون
الُعملة يف نْقٌص غالبًا يوجد الثالث، العاَلم ى يُسمَّ فيما لكْن عاٍل، األموال تحويل يف
الخاصة. النقد طباعة رشكات عمالء أفضل هم هؤالء أن الحظ لسوء للتداول. القابلة
عادًة املتاحة السوق عىل الرصاع عليه؟ ما يسدِّد ال مركزيٍّا بنًكا سيُقاِيض الذي ذا وَمن
الصعبة، الظروف يف لكْن املذكورة. الثالث الخاصة النقد طباعة رشكات بني يستِعُر ما
عندما سيما وال الحكومية، املطابع ضدَّ امَليْدان يف صفوَفها هذه الثالث الرشكات د تُوحِّ
طاقتها استغالل يف رغبًة الَحدِّي بالنظام تكاليفها الحكومية النقد طباعة رشكات تحسب

الزائدة. اإلنتاجية
تَطبَع التي البلدان أسماء إعالن عىل الخاصة النقد طباعة رشكات من أيٌّ تُْقِدم ال
يقتضيه كان والذي بل يوم، ذات شائًعا كان الذي الطابعة الرشكة شعار حتى لها. نقوًدا
النقدية، الورقة يف ما مكان يف مخفيٍّا وكان املتحدة، كاململكة البلدان بعض يف القانون
الخاصة النقد طباعة رشكات تسوقه الذي والسبب كبري. حدٍّ إىل به معموًال يَُعْد لم
عالقات عن أُفِصح إذا ُجنونُها» «سيَُجنُّ املركزية البنوك أن هو ُهوياتها إخفائها لتربير
ذاِت النقد طباعة بمجال طويل زمن منذ العوملة لِحَقِت فقد أخرى؛ أسباب وهناك العمل.
يسودان قبُل من يُعَرفا لم وتناُفس سوقية شفافية هناك أيًضا. الصارمة األمنية التدابري
ملحوظ. بشكل املركزية البنوك عمالء والء تراُجع الخاصة. النقد طباعة رشكات بني اآلن
بسهولة املورِّدين يُبدِّلون أنهم الخاصة النقد طباعة رشكات عىل عًرسا األمَر يزيد ومما
بشكل منشغلة — األقل عىل بعضها — املركزية البنوك فحتى إصدار. إىل إصدار من
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مستًوى أدنى عند النقد أوراق من مخزونها عىل الحفاظ وتحاول التكلفة بضغط متزايد
الزمنية والفواصل ، مستمرٍّ انخفاض يف َطَلِبيَّات من تطلَّب ما َحْجم فإنَّ ثم ومن ممكن؛
األلواح تَبَقى أن املتَّبع كان . التغريُّ بهذا تَِيش التفاصيل دائم. تناُقٍص يف الطلبيات بني
يف مخزَّنة الطباعة رشكات لدى — للعمالء ِمْلٌك املبدأ حيث ِمن هي التي — الطباعية
الطباعة، رشكة تغيري يف رغبًة ألواِحه استعادَة وطنيٌّ بنٌك طلب وإذا دابها، ِرسْ يف أماٍن
الوطنية البنوك من فكثري اليوم أما النقل. أثناء «َعَرًضا» ثمني طباعي َلْوٌح يتحطَّم فقد
تغيري عند االختيار حريُة أماَمها ِلتكوَن الطباعية لأللواح الفورية االستعادة عىل يُِرصُّ
أنَّ ِمن الصناعة هذه يف هم ن ممَّ كثريون ويشكو معها. تتعامل التي الطباعة رشكة
مجرد إىل وترتاجع األسطورية هاَلتَها تفقد بدأْت رة موقَّ يوم ذاَت كانت التي النْقد أوراق

آخر. إىل طرف من يتأرجح البندول تجارية. سلعة
أكثر الصارمة. األمنية التدابري ذات النقد طباعة لقطاع ماُن السِّ السنوات انقضت لقد
لم إن العالم، من كبرية أجزاء يف االزدهار وانتشار االقتصادي ع التوسُّ من قرن ربع من
وراء ومن أنواعها. بكل املالية والسندات النقد أوراق عىل الطلب ز حفَّ كله، العالم يف يكن
طباعة رشكات أو الخامات مورِّدو أو اآلالت صانعو فيه بما بأكمله، القطاُع َرِبَح هذا،
العرشين، القرن ثمانينيات نهاية يف الَحِذرة اإلنذار إشارات أُوَىل جاءْت نة. امُلَؤمَّ النقد
أِذن االنخفاض. يف اآلِخذة واألسعار الزائدة اإلنتاجية الطاقة من يشكو القطاع بدأ عندما
من شيئًا أيًضا االنتعاُش ذلك صار ما ُرسعاَن لكْن آَخَر. بانتعاش أوروبا رشق فتُْح
وتراجَعْت اإللكرتونية، باملتاجرة املادية املالية السندات عن االستعاضة بدأِت ثم املايض.
عن واستُعيض التقليدية، الربيدية والطوابع السياحية والشيكات البنكية الشيكات أهمية

اإلنرتنت. شبكة عْربَ بالحجوزات الطريان تذاكر
ن تَظالَّ ذلك ومع ناضجتنَْي»، «صناعتنَْي ن، امُلَؤمَّ الورق وُصنُع نُة، امُلَؤمَّ الطباعُة تُمثِّل
الوافدين من كثريٌ كان وإْن حتى العتيقة، الصناعات من كونهما عن البُْعد كلَّ بعيدتنَْي
ن يتضمَّ جذَّابًا أعمال نشاَط النقد وطباعة الورق صنع يظل ذلك. عكس يظن املشهد عىل
تزيد املزيِّفني ضد الشدِة املتزايدُة املعركة نسبيٍّا. عالية إيرادية وقدرة مستقرة مبيعات
األلفية، مطلع بُعيَد هذا، تَسبَّب وقد باستمرار. تكلفتُها تتزايد أمنية خصائص عىل الطلب
لهذه الزائدة اإلنتاجية للطاقة ونظًرا جديد. من النقد أوراق سعِر متوسِط ارتفاِع يف
لة. مكمِّ مجاالت إىل االنتقال يف أيًضا بدأْت فقد الجوهري، بنشاطها يتعلَّق فيما الصناعة
مختلفة أنواًعا بدخولهم نشاَطهم نوَّعوا َمن إىل بالنسبة أسَهُل الهيكلة إعادة عملية
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نفِسها ِمن تجَعَل أْن الخاصة النقد طباعة رشكات تُحاِول األعمال. أنشطة من عديدة
من بداية — واحد مزوِّد من كاملة ُحْزمٍة عىل الحصول سياسة فباتِّباع أنظمة. مزوِّدة
الالزمة الخاصة واآلالت النقد طبع إىل للعميل يَىص ِخصِّ مة املصمَّ األمنية الخصائص
البنوَك لكنَّ باملزوِّد. مرتبًطا العميل يُصبح أْن يفرتض — وإعدامها النقد أوراق ملعالجة
طباعة رشكات اكتشفْت فقد ذلك، عىل عالوة تابعة. يجعلها فهو هذا؛ يَُروقها ال املركزية
كنشاط الصناعة خارج من لجهات َعْقد بُموِجب النقدية األوراق معالجة الخاصة النقد
روتينية. مسألة إليها بالنسبة هو عملها يف األمن معايري أعَىل واتباع وُمرِبح. جديد أعمال
واملتاجر التجارية البنوك — كبرية نقد كميات مع يوميٍّا تتعامل التي للمراكز ر توفِّ فهي
املواصالت وأنظمة القمار وكازينوهات السوبرماركت وسالسل األقسام متعددة الكربى
«مناولة ى يُسمَّ َما إطاِر يف وتغليِفها وفْرِزها النقود َعدِّ خدمات — ن امُلَؤمَّ النقل ورشكات
خالله ِمن يُمِكن الذي للنقد» املبارش «التدوير إىل لتصل الخدمة هذه تمتدُّ النقد».
دون وأصالتها حالِتها فْحص بْعَد الرصف آالت خالل من التداول إىل النقد أوراق إعادُة
البنك بمعرفة سابًقا يُجَرى كان الذي اإلجباري لالختبار أوًال إخضاِعها إىل االضطرار
التي فقط هي الزائفة األوراق أو للتداول مناِسبًة تَُعد لم التي النقد وأوراق املركزي.6
إعدام حقَّ يملك الذي وحَده هو ألنه القانون؛ بُموِجب املركزي البنك إىل إعادتُها يَِجب

ائتماني. رصيد مقابل النقد أوراق
يف سنوات منذ مستقرٍّ مستًوى إىل يصل بدأ النقد أوراق تداول يف االزدياد أنَّ بما
لرشكات تبيَّنْت األهمية، من مزيًدا البالستيكية البطاقة اكتساب ظل يف الصناعية الدول
البطاقات بتكنولوجيا وأقوى أقوى اهتماًما إبدائهم رضورة الخاصة النقد طباعة
تحدِّيات عىل ينطوي البطاقات أعمال مجال لكنَّ الحياة. مناحي مختلف يف وتوظيفها
يف األولية، مراحلها يف البطاقات، استُخدمِت املالية. القدرات ويستنزف تكنولوجية
ذاتها حدِّ يف البطاقة صارت واليوَم املصادقة. يف للمساعدة فقط البنكية العمليات
هي امُلمغنَط برشيطها الهاتفية النقدية البطاقة كانت املصادقة، بطاقة وبعَد َدْفع. أداَة
أيًضا لها َوجدْت التي برشيحة، املزوَّدة الذكية بالبطاقة استُعيضعنها ثم التالية، الخطوة
رشكات تُقدِّم األثناء، هذه يف املشرتك. تعريف بطاقة باسم الخلوية الهواتف يف استخداًما
ى وتُسمَّ حاسوبية، ُقْدرة عىل بذاتها تشتمل معالجة بطاقات أيًضا الخاصة النقد طباعة
التخزينية السعة تكون وتكاد رقمي. توقيع عىل يشتمل وبعُضها بل الذكية، البطاقات
حيث نفِسه؛ بالقْدر متنوعة توظيفها إمكانيات أنَّ كما محدودة، غري الذكية للبطاقات
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ُرَخص إىل الجماعي، النقل وسائل يف سيما وال الدخول، عىل الرقابة من استخداُمها يمتدُّ
بلدان يف انتشارها طريق يف يقف وال الُهوية. بطاقة أو الصحية الرعاية وبطاقة القيادة

البيانات. خصوصية حماية إال كثرية
املجال هذا يف العاَلم قائدَة الصارمة األمنية التدابري ذات األوروبية النقد طباعة تُعترب
املتعددة الطباعة وَجودة الفنية األمنية واالحتياطات التخطيطي فالتصميم هذا. يومنا يف
بطبيعة افُرتض العالم. يف الصادرة النقد أوراق ملعظم نموذًجا تُعترب النقد ألوراق األلوان
األوروبية النقد طباعة رشكات لتقديم فريدة كفرصة اليورو إدخال يُستغل أن الحال
وامَلْقِدرة للحداثة كنموذج ذاتها، املشرتكة الُعملة بجانب الصارمة، األمنية التدابري ذات
العسري امَلَخاض حول الكتاب هذا من األخري الجزء يف شامل تقرير ويوجد والريادة.
تحوَّلت التاريخية. الفرصة ضاعت مسبًقا: الحكم عن اإلفصاح ويمكن اليورو. ألوراق
التناُفس وزاد ثقيل. ِعْبءٍ إىل اليورو إنتاج يف اليورو أعضاء البلدان جميع إرشاك يف الرغبة
نحٍو وعىل املرشوع. تعقيد ِمن والخاصة الحكومية النقد طباعة رشكات بني التقليدي
ِدين متعدِّ ورق مورِّدي إىل اليورو طبْع إسناُد أدَّى الورقية، النقود تاريخ يف مسبوق غري
بشدة التكاليف ورفع اإلنتاج يف األمنية املخاطر زيادة إىل متعدِّدة نقد طباعة ورشكات
وجود إىل املشاركني لَدى الِحَرِفيَّة مستوى وتفاُوت اإلنتاج معدات ع تنوُّ وأدَّى داٍع. دون
أنها من الرغم عىل التزييف ضد اليورو أوراق أْمِن مستوى قلَّل مما الجودة؛ يف سَقَطات

العاَلم. يف أمنًا النقد أوراق أعىل تكون أن يُفَرتض كان
أْن يُمِكنها الجديدة املشرتكة الُعملة إنَّ بْل الرياح. أْدَراج تاريخية فرصة ذهبْت لقد
زادت اليورو، طباعة عىل السابقة املرحلة يف الخاصة. النقد أوراق صناعة وجود تُهدِّد
يوجد ال الرضيبية. اإليرادات من بتمويل كبرية، زيادًة اإلنتاجيَة طاقتَها الحكومية املطابع
ى تتلقَّ التي الحكومية، املطابع تبحث أْن ويُخَىش هذا. يومنا يف الطاقة هذه عىل طلب
طباعة رشكات عليها تَحيَا التي التصدير أسواق يف َطبْع عقود عن كبريًا، ماليٍّا دعًما

الخاصة. النقد
تغيريات التكنولوجي ل والتحوُّ الزائدة الطاقة تتطلَّب سوف املقبلة، السنوات يف
واالستمرارية السواء. عىل والحكومية الخاصة برشكاته القطاع، هذا يف عميقة هيكلية
والتطوير البحوث يف والقوة الرأسمايل والدعم التجارية البصرية تحسمه لن البقاء أو
عىل أعمق نظرة إللقاء الوقت حان لقد ينبغي. مما أقوى السيايس النفوذ ألن فحسب؛

التقلُّب. عليه يغلب الذي ومصريهم الصناعي القطاع هذا يف الالعبني أهمِّ
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الثالث الفصل

عامليا احتكاًرا جوري السنيور ق كيفحقَّ
بطابعاتِِه؟

بني بورش َمثَُل الطابعات بني «َمثَلُها امليكانيكية.» الهندسة جواهر من خالصة «جوهرة
الكلمات هذه بمثل حماسها عن عادًة تُعربِّ نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكات كانت السيارات.»
يرمز اسمه إن جوري. جوالتريو يُنتجها التي املالية السندات طابعات عن الحديث عند
أحدث لقد املالية. والسندات النقد أوراق لطبع الخاصة اآلالت وصيانة وتوريد لتطوير
كل من املائة يف ٩٠ من أكثر بمفرده. ذلك َفَعَل يكون ويكاد النقد، أوراق طبع يف ثورًة
هو املدهش النجاح هذا اسَمه. تَحِمل آالت عىل يُنتَج العالم هذا يف املطبوعة النقد أوراق

ا. جدٍّ مميزة تسويقية موهبة ونتاج فائقة، طباعية تكنولوجيا نتاج
والطباعة األلوان املتعددة اإلنتاليو طباعة تكنولوجيا جوري جوالتريو يخرتع لم
والتصميم بالخيال لكْن بمفرده. جميعها املالية والسندات النقد أوراق لخلفية املتزامنة
امُلتَّبع املعيار هي العمليات تلك املوهوب املهندس هذا جعل املرهف، التجاري والحس
يف ولد إذْ عروقه؛ يف تَجِري نة امُلَؤمَّ الطباعة كانت االنتشار. من مكَّنها مما الصناعة؛ يف
دينو جدُّه سها أسَّ التي املالية السندات مطبعة يف لَّم السُّ أدنَى ِمن الصنعَة تعلَّم ميالنو.
الذي ١٨٧٠م عام البابوية الدولة َفتْح من قصرية فرتة بعد ذلك كان ١٨٧٦م. عام ُكِون
«البلد يف واالقتصادي السيايس النفوذ زمن ذلك كان بالكامل. إيطاليا توحيد عن أسفر
وكانت والشيكات، والسندات األسهم من متزايدة أعداد إىل حاجة هناك كانت الجميل».
الطباعة رشكة تتلقَّ لم عالية. بجودة تطبعها كومبانيا إي ُكِون جراِفِكه أوِفتشينِه رشكة
الرشكة كانت الوقت ذلك بحلول ١٩٣٩م. عام حتى النقد أوراق لطبع األُوَىل طلبيَّتَها هذه
كالكوجرافيَّا تسميتُها أُعيدت قد وكانت وريناتو، أوجستوس ابنَيِْه قيادة تحت العائلية
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تدبريًا ذلك كان املالية). والسندات النحاسية الصفائح حفر (وتعني: كارتيفالوري إي
فإن ذلك عىل عالوًة إيطاليا. يف االنتشار يف آِخذًَة أيًضا كانت الفاشية أنَّ ذلك احتياطيٍّا؛
إسبانيا. يف فرانكو فرانشسكو الجنرال حكومة من جاءْت األوىل الطباعية الطلبيَّة تلك

١٩٣٦م عام «الزعيم» َعِهَد الجمهورية، وإعالنه األهلية الحرب يف انتصاِرِه بُعيَد
نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة إىل فذهبْت األملان، حلفائه بلد إىل بلده نقد لطبع طلبيَّة بأول
٣٠٠ حوايل إجماًال ديفريَنت أوند جيزيكه طبعْت ليبزيج. يف ديفريَنت أوند جيزيكه
تلك كانت فرانكو. بزعامة إسبانيا لصالح و١٩٣٩م ١٩٣٦ عاَمْي بني بيزيتا ورقة مليون
التذكارية الرشكة مطبوعة بافتخار إليه نوَّهْت ما وفق ليبزيج مطبعة تْها تلقَّ طلبيَّة أكرب
الرشكة ِت تلقَّ حيث مشكالت؛ هناك تكن لم والخمسني. املائة السنوي العيد بمناسبة
عىل األملاني الهجوم ُقبيل ١٩٣٩م، عام منتصف يف لكْن الالحقة. الطلبيات من العديَد
يُمِيل السيايس الَحذَر كان معها. يتعامل التي النقد طباعة رشكة فرانكو غريَّ بولندا،
أوراق كطبْع اٍس حسَّ مجاٍل يف األقل عىل هتلر، بزعامة أملانيا عىل أقلَّ بدرجٍة االعتماَد
عىل تقترص ال مزايا يُتيح كان الفاشية، إيطاليا من كان لو حتى مورِّد، وأي النقد.
أحِد عاًما، والعرشين الستة ذي جوالتريو إىل الطلبية هذه بتلبية ُعهد منها. الجغرافية
جيزيكه وبني بينه اتصال أوَل ذلك كان نة. امُلَؤمَّ للمطبعة الفني واملدير ريناتو ابنَْي
إنتاج من آالت عىل ميالنو يف الطبع تمَّ مبارش. غري اتصاًال يََزال ال وكان ديفريَنت، أوند
اآلالت لهذه العام التوزيع ترخيص عىل حصل قد ريناتو األب كان بون. سريج الفرنيس
بحاجة ليس فاملرء فقط. املطبعة الستخدام كانت اشرتاها التي بون آالت لكنَّ إيطاليا، يف

منافسيه. تقوية إىل
قد والُده كان الحرب. نشوب عند الِفَرار إىل اضُطرَّْت قد جوالتريو عائلة كانت
جوالتريو أما سويرسا. إىل الحدوَد العائلة بقيُة وَعَربَْت األرجنتني، إىل ذلك قبل هاجر
جوري وهو زواجها؛ َقبَْل العائيل ه أمِّ اسَم متَِّخذًا ُكِون ِمن العائيل اسَمه غريَّ الذي —
الذين األملان، من الثمينة وآالتها املطبعة إنقاذ ينوي كان خلفهم. من بقي فقد —
من هائل بَقْدر هذا يف جوالتريو نجح الحلفاء. قنابل ومن املنشأة، عىل سيطرتهم فرضوا
الخاصة الوحدات إحدى من بأعجوبة الفرار من عديدة مرات تمكَّن والدهاء. الشجاعة
لفرتة ريناتو األب عاد وعندما األرض. تحت العيش إىل واضُطرَّ األملانية، للقوات التابعة

الطباعة. رشكة يف تَه حصَّ باَع الحرب، نهاية بعد إيطاليا إىل وجيزة
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اإلسكندرية لقاء

قليلة ِقلٍَّة أيدي يف ُمركَّزة ومرموًقا، ُمرِبًحا ِقَطاًعا باعتبارها النقد، أوراق طباعة كانت
الطباعة رشكة وهي: الثانية؛ العاملية الحرب نهاية يف الخاصة النقد طباعة رشكات من
آند وووترلو كومباني، آند رو ال دي توماس الصارمة األمنية التدابري ذات الربيطانية
بنكنوت أمريكان بقيادة األمريكيني امُلناِفسني إىل باإلضافة صنز، آند وهاِرسون صنز،
أمريكان وبِرتِش بنكنوت، إس ويو ِولِكنسون، برادبريي التابعة الربيطانية رشكتها مع
يف املالية والسندات النقد أوراق طباعة سوق عىل يَُهيِْمنون الربيطانيون كان بنكنوت.
االستعمارية اإلمرباطورية بلدان عموًما تلك كانت وآسيا. أفريقيا ويف أوروبا جنوب
يف قطُّ إرشاُكها يتمَّ لم التي — األمريكية للمناَفسة كانت االنهيار. يف اآلِخذة الربيطانية
الوسطى أمريكا يف التضخم العالية البلدان يف الُعْليا اليُد — األمريكية دوالراتها طبع
من أغلبها يف الطباعية آالتها كانت والفلبني. القومية الصني يف وأيًضا والجنوبية،
َطبْع وكان طويًال. وقتًا يستغرق مسطَّحة ألواح عىل النقد أوراق َطبْع كان تصميمها.

لون. لكل منفصلة تشغيل دورة ويتطلَّبان اللون، أُحاديَّي كالهما واإلنتاليو الخلفية
الوقت يف تتميَّز األداء عالية األلوان متعددة إنتاليو طباعة آلة تطوير فكرة كانت
عىل قادرًة اآللة هذه تكون أن املطلوب كان جوالتريو. خيال تُداِعب العالية بالدقة نفسه
رشكات إىل اآلالت هذه بيع يف يرغب يكن لم واحدة. تشغيل دورة يف متعدِّدة ألوان طبع
إىل تفتقر كانت التي الكثرية البلدان تلك إىل بيعها يف رغبته بقْدر خاصة نقد طباعة
من دراية عىل جوري جوالتريو كان الذي — بون سريج كان بها. خاصة نقد مطابع
املتعددة اإلنتاليو لطباعة األسايس ر التصوُّ ر طوَّ قد — ميالنو مطبعة بفْضل بآالته َقبُْل
أعمال. كرجل ذاتها باملقدرة يكن لم لكنه ومخرتًعا، قديًرا مهندًسا الفرنيس كان األلوان.
طباعة آلة عىل التطوير من مزيًدا يُدِخل وبدأ بون، اخرتاع براءات جوالتريو اشرتى
حْفر آالت أُوَىل ُصِنعْت اإليطاليني. وامليكانيكيني مني امُلصمِّ من فريق بمساعدة اإلنتاليو
١٩٤٧م عام يف «بيلوتو»، ى تُسمَّ التي الفوالذي، اللوح ذات األلوان املتعددة جوري
تربط كانت بيدمونتي. بإقليم الصناعية اإلسكندرية بمدينة لآلالت مينو مصنع بمعرفة
املطبعة اشرتت وهكذا بريون، خوان األرجنتني دولة برئيس طيبة صالت جوري والد
إىل جوالتريو انتقل األويلَّ. النموذج آيرس بوينس يف الكائنة مونيدا دي كاسا الحكومية
فريقه رافقه الجنوبي. الكرة نصف يف املستقبل» «بلَد آنذاك تُعترب كانت التي األرجنتني
قليًال إال اإليطاليُة الصناعُة تُعاِن لم اإلسكندرية. يف ظل اآللة إنتاج لكنَّ هناك، إىل اإليطايل
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بعالقات قوية. بُسمعة تتمتَّع اإليطالية امليكانيكية الهندسة وكانت الحرب، من نسبيٍّا
نصف بيع يف البارع اإليطايل نجح ما رسعان مونيدا»، دي «كاسا مع أقامها التي العمل
وشييل الربازيل ضمنها من الالتينية أمريكا من بلدان إىل بيلوتو طابعاته من دستة
النقد أوراق أجمل بعض إنتاج يف السنني مرِّ عىل الدول هذه استخدمتْها وقد وكولومبيا،
موِطنَْي وأوروبا، األمريكية املتحدة الواليات يف تقدُّم إحراز لكنَّ العالم. يف األلوان املتعددة
األلوان املتعددة التكنولوجيا كانت وقتًا. استغرق املالية، السندات طبع يف العالم قادة
كثرية. ألعطال ُعرضة الطباعة آالت وكانت ينبغي، مما أكثر معقدة بيلوتو يف املستخدمة
هذا يف االستطالع محبِّي املتخصصني إىل آالته تقديم إىل أخريًا جوري سعى عندما
ف توقَّ العرشين، القرن خمسينيات مطلع يف الرئييس مينو مقرِّ يف األوروبيني من القطاع
وهو أملاني، رجٌل جوري ضيوف ضمن كان فنية. أعطال بسبب مرات عدة العميل البيان
طبع يُريد أوتو كان ميونخ. يف الكائنة ديفريَنت أوند جيزيكه عام مدير أوتو، سيجفريد
والتزوير. التزييف ضد الحماية من ممكنة درجة أعىل توفران مالية وسندات نقد أوراق
دويترش بنك قيادة إىل مذكرة يف اقرتح قد أوتو كان سيادتها، أملانيا استعادة قبل وحتى
أملانيا يف األملانية النقد أوراق طبع رضورَة األملاني، االتحادي البنك منه تحدَّر الذي الندر،
والفرنسية والربيطانية األمريكية النقد طباعة رشكات يُقِلق يزال ال ذلك كان جديد. من
ديفريَنت أوند لجيزيكه ُسمح قد يكن لم الثالث. الغربية االحتالل ملناطق تَطبَع التي
َجْودة يُقدِّم أن أوتو عىل كان ا. جدٍّ قليلة استثنائية حاالت يف إال الرايخ لبنك تَطبَع بأْن
ما فرتة يف فرصًة تَنَاَل أن به الخاصة املالية السندات ملطبعة أراد إذا آَخُر بلٌد يَْمِلُكها ال
اشرتاها محفورة نحاسية ألواح بطابعِة الوقت ذلك يف تعَمل مطبعتُه كانت الحرب. بعَد
تلك بروك. تومبا السويدية الحكومية الورق وصناعة النقد طباعة رشكة من مستعَملًة
عتيقة كانت ذلك من الرغم عىل لكنَّها الوقت، ذلك يف أملانيا يف نادًرا شيئًا كانت الطابعة
األلوان متعددة إنتاليو طباعة تُِتيح جوري آلة كانت التكنولوجية. الناحية من الطراز
ذلك كان إجماًال، الدقة. من عاٍل مستًوى عىل واحد محفور فوالذي طباعي لوح من
التقنيات أنَّ ألوتو أيًضا واضًحا كان لكْن وجودتها. الطباعة أداء يف هائًال نًا تحسُّ يَعِني
صانع عليها يَقِدر ال ربما تصنيٍع جودَة تتطلَّب املالية السندات طباعة بآلة الحساسة
عرض ثَمَّ وِمن مينو. إنتاج برنامج يف كثريات من واحدة جوري آلة كانت عادي. آالت
الخربة سنوات صاحب باور أوند كوينج اآلالت ومصنع جوري بني اتصال تدبريَ أوتو
كانت سنة، بمائة ذلك قبل تأسيسها زمن يف حتى اآلالت. من القطاع هذا يف الطويلة
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األلواح بنظام تَمِلكها ثقيلة خاصة طابعة ِل أوَّ عىل حصلْت قد ديفريَنت أوند جيزيكه
كوينج برشكة ودية عالقات تربطها تزال ال وكانت فورتسبورج، من املحفورة النحاسية

باور. أوند

اإليطالية الرابطة

مبيعات أن كما العالم، يف طباعة آالت صانع أقدم جدال بال هي باور، أوند كوينج
وطابعات حف الصُّ لطابعات األصيل الصانع هذا تجعل يورو مليار ١٫٤ البالغة املجموعة
هذه تُعترب العالم. يف مساِعدة ومعدات طباعية أنظمة مزوِّد أكرب ثالَث الصغرية املهامِّ
الذي األملانية امليكانيكية الهندسة مجال يف الرشكات أرقى بني من العريقة الرشكة
سة املؤسِّ العائلة َسيْطرة تحَت الرشكة زالت ما الذاتية. بقدراته والثقة بالقوة يتسم
يد عىل ١٨١٧م عام لندن يف رسميٍّا الرشكة نت ُدشِّ رأسمالها. أسُهم أغلبيَة بامتالكها
كان أْن بعد ذلك حدث باور. فريدريش أندرياس وصديقه كوينج جوتلوب فريدريش
الثنائيُّ أثناءَها ر طوَّ فرتة وهي لسنوات، إنجلرتا يف مًعا قبُل ِمن َعِمال قد املهندسان
وفيينا برلني يف امللكية البالطات يف القارية، أوروبا يف العاَلم. يف أسطوانية طابعة أوَل
يف ثورًة يُحِدث أن له ُكتب الذي االخرتاع بهذا اهتمام هناك يكن لم بطرسربج، وسان
أوُل كانت ثَمَّ وِمن عظيًما؛ املطبوعة الكلمة من الحكَّام خوف كان إذْ الصحف؛ طباعة
األداءُ مكَّن تايمز. لندن نصيب من األملانيَّنْي املهندَسنْي إنتاج ِمن رسيعة أسطوانية طابعة
ِمن اللندنيَة الصحيفَة الزمان ذلك يف اآللُة هذه حققتْه الذي النظري املنقطُع الطباعي
أوًال جعلْت التي الظروف أتاحت لقد كبرية. بدرجة املطبوعة اليومية نَُسخها كمية زيادة
ى تُسمَّ تايمز صارت عاملي. شأن ذاَت صحيفًة ثم جماهريي انتشار ذاَت جريدًة تايمز
إىل املهندسان عاد بافاريا، َمِلك من بدعوٍة الهائل. السيايس تأثريها بفضل «الصاعقة»
الصالح املاين نهر عرب فورتسبورج إىل فذهبا ١٨١٧م، عام املترشذمة األملانية الواليات

الثقيلة. الطابعات لقوالب االقتصادي بالنقل يسمح كان والذي للمالحة،
القديم الربيق من يشء يُلَمح يَُكن لم سنوات، بستِّ الثانية العاملية الحرب نهاية بعد
اقتصاديٍّا. الحضيض يف مة املقسَّ وأملانيا أنقاٍض، عن عبارة املدينة كانت فورتسبورج. يف
طابعة ِبيعْت الهندسية. املسوَّدات وأُحِرقت للقصف، هدًفا صار قد الرئييس املصنع كان
بولتسا، هانز كان إكو. دارمشتاتر هي محلية صحيفة إىل ١٩٥١م عام البداية يف واحدة
التي الجنوبية، أمريكا إىل دوريٍّا فسافر الخارجية، أعماله إلحياء يكافح الرشكة، رئيس
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أوند كوينج تُنِتجها التي املالية والسندات الصحف لطابعات مهمة سوًقا يوم ذات كانت
ناثيونال فابريكا هو قديم عميل مع تفاوض حيُث مدريد؛ يف توقَّف طريقه، ويف باور.
النقد.1 أوراق لطباعة يَىص ِخصِّ مة مصمَّ ثقيلة آلة توريد بشأن تيمربي إي مونيدا دي
التي «إيريس» باسم املعروفة بارز سطح من األلوان الرباعية الطباعة آلة كانت
تكنولوجيا وتمثل ١٩٢٣م، عام السوق يف باور أوند كوينج طرحتْها قد بولتسا عرضها
يف اإلسبان مع َعْقد توقيع يف يَحُدوه األمل كان ذلك ومع عرصها؛ عن نوًعا رة متأخِّ
ْوا تلقَّ أنهم أعماله رشكاء له كشف مدريد، يف مجدًدا الباب طرق وعندما عودته. رحلة
هذا كان جوري. جوالتريو ى يُسمَّ إيطايل طباعية آالت م مصمِّ من زيارًة ذلك غضون يف
النقد أوراق بطباعة املتعلِّقة ُخططه عن مثرية بمعلومات أبَلَغهم قد الشابُّ املهندس
مونيدا دي ناثيونال فابريكا عىل وإنَّ جذريٍّا ًا تغريُّ تغريَّ املوقف إن قالوا األلوان. املتعددة
بطائرته سافر املبتدئ هذا أنَّ أيًضا بولتسا علم يشء. كلِّ يف التفكريَ تُعيد أْن تيمربي إي
كان املطار. يف إليه تيمربي إي مونيدا دي ناثيونال فابريكا ممثيل واستدعى الخاصة
هانز مهندسيه كبري كان قبُل. من الشخص بهذا سمع قد فورتسبورج من اآلتي الرجل
كتب قد فِرتس كان اآلالت. عن ق موفَّ غري عرض إلعطاء اإلسكندرية يف موجوًدا فِرتس
بولتسا فكان اآلن أما ا. جدٍّ كثرية أخرى تقاريَر كحال حالُه أحد، يقرأْه لم تقريًرا أيًضا

نفِسه. الوقت يف ومنزعًجا ا، مهتمٍّ
أوارص نََمْت ما ورسعان أوتو، سيجفريد من برتتيب ميونخ يف األول اللقاء جرى
بي هانز روى كما بكثري، سنٍّا منه األصغر جوري وجوالتريو بولتسا هانز بني مودَّة
كان ثانوية تفصيلة ثمة عديدة. بسنوات ذلك بعَد بالتبنِّي، بولتسا ابن بولتسا-شونِمان،
يف كومو بُحرية منطقة من تحدَّروا قد بولتسا أسالف كان هنا. كبريًا دوًرا تلعب أْن لها
بالجنوب، العائلية الصلة هذه عىل الحفاظ عىل دائًما بولتسا حرص وقد إيطاليا، شمال
أساس يُصبح أْن لهذا كان لغات. من يتحدث ما بني من بطالقة اإليطالية يتحدَّث وكان
جوري جوالتريو أبرم ١٩٥٢م، مارس يف صاعَديْن.2 أعمال رائَدْي بني وثيقة عالقة
كان املدى. طويل تعاوٍن بَعْقِد سنوات بست ذلك بعد ج تُوِّ أوَّليٍّا اتفاًقا بولتسا وهانز

فأفلسْت. قبُل، من عليلًة كانت التي مينو لرشكة القاضية الرضبة يعني ذلك
كانت جوري، مع األَوَّيل االتفاق عىل توقيَعه بولتسا فيها َوَضع التي اللحظة يف
وقد اآلالت، صناعة يف الخربة من سنة ١٣٠ من بأكثر بالفعل تتمتع باور أوند كوينج
حصل جوري املبتدئ أنَّ نَِجد املنظور هذا ومن الفنية. املعرفة من ثمينًا َمعينًا شكَّلْت
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فورتسبورج يف الكائنة الرشكة تقوم أن عىل يقترص األمر يكن فلم سخيَّة. رشوط عىل
كيلوجرام لكل األملاني باملارك الوقت ذلك يف محسوبة ثابتة، بأسعار التوريد بعملية
ذلك يف بما بالكلية، التوزيع عن تتنازل أن أيًضا الرشكة عىل كان بل اآلالت،3 زنة من
تَتَنَاَزل بأن التزاًما تقطع أن عليها كان ذلك، عىل عالوة املحلية. األملانية للسوق التوزيع
طباعة بآالت الخاصة املستقبلية االخرتاع براءات طلبات كل عن مقابل، دون لجوري،
تكن لم مزايا. أيًضا له أتاح فالتعاون ساذًجا؛ يكن لم بولتسا لكن هذه. املالية السندات
أملانية آلة لرشاء استعداد عىل الخارج يف الجميُع يكِن ولم بعُد، اندملْت قد الحرب ِجراُح
سنويٍّا كاملة عديدة مجموعات تصنع أن باور أوند كوينج بمقدور بات واآلَن جديد. من
أعمال مجال يف حسابه. عىل مسبًقا جوري طلبها التي املالية، السندات طابعات من
مستداًما استغالًال هذا له َضِمَن التقلب، الشديد التجارية للطباعة الدوَّارة الطابعات
اإلعالن بشأن تَقَلق أن فورتسبورج عىل يكن لم التشغيلية. الطاقة من أسايسٍّ ملستًوى
أيًضا. مريحة كانت جوري وضعها التي الدفع صيغة أن كما الرصف. وأسعار واملبيعات
ونسبة التسليم، عند املائة يف و٥٠ الطلب، عند املائة يف ٣٠ نسبة كانت الَعْقد، فِبُموِجب
عند إال األوىل الدفعة د يسدِّ يكن لم جوري لكن اآلالت. رشاء عند الباقية املائة يف ٢٠ ال

لآللة. مشٍرت عىل حصوله
لحظة بمنزلة حرصي كصانع فورتسبورج برشكة تعاقديٍّا جوري ارتباط كان
ساهمت هذه الخاصة الطباعة آالت حصة أن ننَس وال إليها. بالنسبة أنفاس التقاط
الذروة. سنوات يف جي إيه باور أوند كوينج مجموعة مبيعات من املائة يف ٣٠ بنسبة
الحاجة، دعِت إذا ساعات غضون ويف رسمي، غري بشكل تُدفع معتربة، نقدية وبمبالغ
جوري اشرتى املمتد. املايل مأزقها يف فورتسبورج لرشكة املساعدة أيًضا جوري قدَّم
كان العديدة. رأسمالها زيادات خالل السوق يف لة املسجَّ باور أوند كوينج أسُهم أيًضا
مما ضعيفة؛ تزال ال كانت التي األملانية الرأسمالية السوق يف به بًا ُمرحَّ ِسعريٍّا دعًما ذلك
لم الوقت. بمرور باور أوند كوينج يف ا مهمٍّ اسرتاتيجيٍّا مستثمًرا جوري جوالتريو جعل

لوزان. يف جوري رشكة رأسمال أسُهم يف متباَدلة مشاركة هناك تكن

واحد يف خدمات ومزوِّد ومورِّد مطوِّر

فورتسبورج رشكة خربة كانت النواحي. كل من تَه صحَّ رشيًكا جوري اختيار أثبت
تُغذَّى التي الجديدة للطابعات الفني النجاح ضمنا اللذين العنرصين هما ومقدرتها
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هي اللغات، املتعدد الطلق بلسانه التسويقية، جوري جوالتريو عبقرية لكنها بالصفحة.
مصطلُح يُصبح أن قبل «عامليٍّا» بالفعل يُفكِّر جوري كان تجاريٍّا. نًرصا قت حقَّ التي
عمله مجال كان السياسية، الناحية من رسمي. خطاب كل يف لسان كلِّ عىل « «عامليٍّ
املقر لوزان إىل نقل عمون، ألبري صديقه نصيحة عىل بناءً ثَمَّ، وِمن الحساسية؛ شديد
لم آالته. حرصيٍّا خاللها من يوزِّع كان التي جوري أورجنايزيشن لرشكة الرئييس
والحسابات الجذَّابة، الرضيبية املعدالت عىل السويرسية الكانتونات تُِتيحه ما يقترص
قبُل من ذكرنا كما — املفيدة» «النفقات مع الكريم والتسامح االسم، املجهولة البنكية
بشكل األعمال مزاولة منه انطالًقا املرء يستطيع ُمحاِيًدا بلًدا أيًضا سويرسا كانت بل —
جوري اتخذ الباردة. الحرب حرارة فيه تتصاعد كانت زمن يف والرشق الغرب مع مثايل
ال دي رو شارع يف األعنُي عن البعيدة األرستقراطية القصور من واحد يف لنشاطه مقرٍّا
عمون أحبار ملصنع إداريٍّا مقرٍّا نفِسه الوقت يف يُستعمل املقرُّ هذا كان لوزان. يف بيه
أورجنايزيشن تَُحْز لم هناك ومن آٍت. موضع يف الكثري عنه سنروي الذي «سيكبا»،
النهائي التحزيم إىل الطبع من تمتدُّ التي كوباو-جوري آالت توزيع عىل السيطرة جوري
إىل باإلضافة الطباعة. وعماِل موظَِّفي تدريِب عىل أيًضا حازْت بل فحسب، النقد ألوراق
ورقة تصميم من الطبع، قبل ما خدمات أيًضا تقدِّم جوري أورجنايزيشن كانت ذلك،
النماذج بصنع مروًرا األمنية، بالخصائص تجميلها ذلك يف بما املالية، الورقة أو النقد
املالية السندات مطابع بإنشاء جوري اشتغل كما الطباعي. اللوح بصنع وانتهاءً األولية،
انتقالية. فرتة خالل لتشغيلها الفني التوجيه تقديم إىل باإلضافة املفتاح تسليم بنظام

مركز وأُنشئ لوزان، يف سيِفِلن ضاحية يف والتطوير للبحث واسعة دائرة أُنشئْت
كامًال عامًال نموذًجا هناك اتخذ قد جوري كان املجاورة. مونت لو يف البيانية العروض
والتحزيم واملعالجة للطبع كبرية آالت من لديه ما بكل ز ُجهِّ مالية، سندات طبع لصالة
بمقدور كان مطبعة. أيُّ إليها تحتاج التي الكاملة التحتية البنية ذلك يف بما النهائي،
يف النقد أوراق تحملها التي للصور اليدوي النقش أو النقد أوراق تصميم مراقبة العمالء
يمكنهم كان األمنية. األنظمة بأحدث ُمحكمة لرقابة الخاضعني املحميَّنْي، املركزين هذين
برحلة القيام مجرد موظفيهم. تدريب ومتابعة أصلية آالت عىل النقد أوراق طبع ممارسة
الصوت بطريقة الضوئية واملؤثرات باملوسيقى مصحوبة مونت، لو يف الطبع صالة يف
عن أوتوماتيكيٍّا تنفتح التي الستائر تكشف زائر. لكل تُنىس ال تجربة بمنزلة والضوء،
أوراق طباعة عالم يف مرتًا. ١١ بطول مرتيٍّا طنٍّا ٥٠ تزن طابعات تضم قاعة مرأى
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عىل مبارشًة باالطالع فيه ألحد يُسمح ال والذي بالكتمان، املتَّسم املالية والسندات النقد
خدمة عرض بدا مشدَّدة، لحراسة تخضع فيه التقنية املعرفة كانت والذي عمله، طريقة
«منظومة باسم ُعرفت التي — الكاملة الخدمة هذه كانت ثورة. بمنزلة جوري جوالتريو

النجاح. أمام الطريق ستفتح التي هي — جوري»
متعدِّدة طابعة أول السوق يف وكوباو جوري طرح العقد، عىل التوقيع من سنة بعد
أو بالحامض محفور طباعي وبلوح العالم. يف فوالذي بلوح بالصفحة تُغذَّى األلوان
متعددة مطبوعة صورة يُنِتج أْن آنئٍذ واحدة طباعية خطوة يف للمرء يمكن كان باإلزميل،
ضغط يتطلَّب هذا كان إصبع. بلمسِة ُسها تحسُّ يمكن بارزة تضاريس ذات األلوان
من مستحيًال كان ما وهو مرتيٍّا، طنٍّا ٨٠ ب تقدر بقوة الورق عىل الطباعية األسطوانة
املحفورة التجاويف يف املوجود الحرب يُنقل الطريقة بهذه الحني. ذلك حتى التقنية الناحية
الدوارة األسطوانة ضغط فيها يحدِّد نافرة، طباعة اإلنتاليو الورق.4 إىل الطباعي اللوح يف
الورقة قلب ويجب املرة، يف يطبع الذي هو فقط واحٌد وجٌه املستخَدمة. الحرب كمية
هذا إىل أُضيف ما ُرسعان باإلنتاليو. اآلخر الوجه لطبع جديد من اآللة يف وتمريرها
بالطباعة األوىل للمرة فَسمحْت واحٍد، آٍن يف الُخطوتني تلك تُنِجز طباعية آلة الربنامج
كانت الورقة. وجَهِي كال عىل الدقة بالغة ألوان بدرجات لخلفيٍة املتزامنة األلوان املتعددة
النمط طبع يمكن كان وعندئٍذ تماًما. متطابقة متشابكة أنماط من تتألَّف األلوان هذه
إال ممكنة غري الكاملة الصورة رؤية فتصبح شائبة، تشوبه ال نحٍو عىل افة شفَّ عىل
تضمني يتم أن قبل سنة عرشين من أكثر يَمِيضَ أن يجب كان الضوء. مواجهة يف برفعها
لكْن النقد. أوراق طباعة يف — عامليٍّا بها معرتًفا اآلن صارت — األمنية الخاصة هذه
اللون ثنائية ترقيم وطابعة اإلنتاليو إىل الخلفية طبع من آالت، خط تبلور ما رسعان
النهائي، التحزيم مرحلة إىل — «نومريوتا» باسم املعروف — الحروف تنضيد بنظام
جديًدا شيئًا أيًضا ذلك كان بعض. مع بعضها تماًما متناغمة كانت املراحل هذه وجميع

نة. امُلَؤمَّ الطباعة عالم يف
له تُتاَح كي كمرجع يستخدمهما اثنني أو مرشوع إىل ة ُمِلحَّ بحاجة جوري كان
النقد طباعة رشكة ذلك يف ساعَده بَحذَِرها. املعروفة املركزية البنوك إىل الحديث فرصة
أوند وجيزيكه — الهولندي الجلدر تطبع كانت التي — إنسخيده الخاصة الهولندية
تقديم وعند بالصفحة. تُغذَّى إنتاليو طباعة آالت أول عىل حصال إذ بميونخ؛ ديفريَنت
الباب كان النمساوي. الوطني البنك اشرتاه فيينا، يف املتزاِمنة الطباعة آللة األوَّيل النموذج
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طابعات بتصنيع لنفسها فورتسبورج احتفظْت انفتح. قد املركزية البنوك إىل املؤدِّي
املتزاِمنة الطباعة آالت ُصنع وأسندت الحروف، تنضيد بنظام الرتقيم وطابعات اإلنتاليو
اإلنتاج تكاليف بانخفاض هذا بُرِّر فيينا. من بالقرب الكائنة مودِلنج فابريك ماشينِن إىل
يف منخرطة باور أوند كوينج كانت أيًضا. سياسية دوافع وجود من الرغم عىل هناك،
يف املصنع كان مودِلنج. مصنع استعادة بشأن فيينا يف الحكومة مع صعبة مفاوضات
نهاية يف ُصوِدَر لكنَّه سنًة أربعني مدى عىل فورتسبورج لرشكة أصًال مملوًكا الحقيقة
مرة مصنعها رشاء إىل باور أوند كوينج اضطرت لذا األعداء». أصول «أحد بصفته الحرب
تقطيع (آلة وكتْباك نومريوتا وسوبر سيمولتان سوبر اآلالت كانت ذلك غضون يف ثانية.
إنتاجية قاعدة كانت التي مودِلنج، يف تُصنَّع اإلنتاليو طباعة آلة من وأجزاء وتحزيم)

فورتسبورج. يف الرئيسية القاعدة من تأتيها التصميمات كل وكانت ف، ِرصْ بشكل
حيث اليوم؛ منظورنا من عظيًما تجاريٍّا نجاًحا نسبيٍّا البطيء العادي اإلصدار ق حقَّ
يف إال مستًوى، األعىل بأدائه «سوبر»، إصدار به يُستبدل ولم عاًما، لعرشين يُصنَّع ظلَّ
الورق صفحات من الجديدة اآللة اسم اشتُقَّ مراحل. وعىل العرشين، القرن سبعينيات
كبرية تحدِّيات يُشكِّل الجديد الَقْطع كان عليها. تطبع كانت التي «السوبر» الكبرية
وتتشوَّه للرطوبة، الحساسية بالغة الكبرية الصفحات هذه كانت إذ الطباعة؛ لتكنولوجيا
مشكلتان وهما الشديد، األسطوانة ضغط تحت منحرف شبه شكل عىل الحواف عند عادًة
الدقة، من رفيع ملستًوى تحقيًقا لكْن قيمة. بال النقد أوراق يجعال أْن كلتَيْهما شأن من
األلواح وبتصميم الورق يف مائية عالمات بوضع البداية منذ التشوهات هذه حتى ُعولِجت
السوبر القطع ذات اإلنتاليو آلة كانت العرشين، القرن ثمانينيات نهاية ُقرب الطباعية.
نًا تيمُّ «أورلوف» اآللة بت لُقِّ التطور. هذا ذروة ببلوغ إيذانًا الكامل اإللكرتوني والتحكم
بتشاتنايا موسكوفسكيا وبرشكة — القيرص زمن يف عاش مهندس — أورلوف بإيفان
موسكو يف الكائنتنَْي بمطبعتَيْها الرشكة، هذه ستميض (جوزناك). جوزناكا فابريكا
عملية بفضل كوباو-جوري.5 آلالت مشٍرت أكرب ثاني لتصبح السنني مر عىل وبريم،
ملحوًظا وتوفريًا أوضَح، مطبوعًة صورًة أورلوف اإلنتاليو طابعة أتاحت خاصة، طباعية
لآلالت الفني» الطباعي «األداء كان الطباعي. األداء يف اإلعجاب تثري وزيادًة الحرب، يف
ورقة ٣٢ صفحة كل تضم الساعة، يف الصغري الَقْطع من صفحة آالف ٣ يبلغ السائدة
نَِجد املقابل ويف الصناعي. اإلنتاج ظروف ظل يف إليه الوصول يتسنَّ لم ما وهو نقد،
هذا يومنا يف األسواق يف تُطَرح امُلَؤتَْمتة أورلوف اإلنتاليو طابعات من األخري الجيل أنَّ
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نقد. ورقة ٦٠ صفحة كل تضم الساعة، يف سوبر صفحة ألف ١٢ يَبلُغ أقىص فنيٍّ بأداءٍ
عدة عىل معينة طابعة تُنِجَزها أن يمكن التي النقد أوراق لصفحات الفعيل العدد ف يتوقَّ
كانت النقابة. وقواعد للعاملني الفنية والخربة النقد ورقة تركيبة هي األمور وهذه أمور،
الالحق التطوير انتقل جوري. من حرصيٍّا تأتي زالت ما للطابعات امليكانيكية الرسوم
األداء يف زيادة عىل اشتملت التي الطابعات تطوير سيما وال فورتسبورج، إىل بالتتابع
املثال، سبيل عىل قائًما. ظل كافة االخرتاع براءات عن بالتناُزل االلتزام لكنَّ الطباعي.
يف وكان باور، أوند كوينج يف مهندًسا سنًة ألربعني عمل الذي — جرمان ألربخت قدَّم
براءة طلَب ١٤٥ وحده — بالصفحة تغذَّى التي الدوَّارة الطابعات عن مسئوًال النهاية

جوري. لصالح اخرتاع

وسيج رينو

وجوالتريو أوتو سيجفريد األملاني بالجيش السابق املدرعات ضابط بني اللقاءُ آذن كذلك
الرجلني، هذين بني الزمن من َعقًدا دامْت دائمة رشاكة ببداية اإلسكندرية يف جوري
كما — وسيج رينو كان االختالف. تمام مختلفتني الحياتيتان سريتاهما كانت اللذين
عن نََجَم قويٍة. «أنا» ب يتَّسمان وكانا بَعَمِلهما، مهووَسنْي — أنُفَسهما يان يُسمِّ كانا
تَِقلُّ ال التي واملصالحات الشديدة الغضب بنَْوبات وميلءٌ بالتوتُّرات حافٌل تعاوٌن هذا
الصفقة كانت وبولتسا. جوري بني لقاء ترتيب يف الفضل ألوتو كان عنها. دراماتيكية
الطابعات يخترب أن جوري عىل فاقرتح منها، نصيب له يكون أن وأراد بالنجاح، تُبرشِّ
النتيجة كانت به. الخاصة املالية السندات مطبعة يف الصناعية الظروف يف اإليطالية
امتياِز عىل أوتو حصل تلقائيٍّا. للتمديد قابًال والتطوير» الفني التعاون بشأن «اتفاًقا
كما أملانيا. يف الخاصة جوري آالت باستخدام يَطبَع بأن له املسموح الوحيد يكون أن
إليها يحتاج كان التي كوباو-جوري آالت عىل ُمْغٍر تخفيٍض عىل التفاوض يف أيًضا نجح
— تواُضًعا أكثر شك بال وهو — السعر يف تخفيض هناك كان بل الذاتي. الستخدامه
لم جوري لكن أوتو. فيها َط توسَّ صفقٍة إطار يف ثالث طرف إىل املورَّدة ات امُلعدَّ عىل
املسألة تلك يعترب جوري كان إذ التوريد؛ عمليات يتوىلَّ أوتو تَْرك يف راغبًا بالتأكيد يكن
ُشبْهة موضَع الحرصية رشط كان حتمية. الرصاعات كانت فيه. ق تفوَّ الذي مجاَله
يُلَغى أن لزم ثَمَّ وِمن االتحادي؛ البنك بمصالح يصطدم وكان االحتكار، قانون بموِجب
فعليٍّا االتحادي البنك م قسَّ عندما العرشين، القرن خمسينيات نهاية يف آجًال. أو عاجًال

65



النقود ُصنَّاع

أوند جيزيكه ومطبعة االتحادية املطبعة بني مناصفًة األملاني املارك ألوراق األوَّيل الطبع
أوتو كان متطابقة. بآالت املطبعتني كلتا تجهيز إىل الحاجة برزت الخاصة، ديفريَنت
السعر صار أخرى، ناحية ومن الحرصية. برشط الوفاء عىل يُِرصَّ لئالَّ يَكفي بما ذكيٍّا
الدولية؛ املنافسة يف ميونخ إىل بالنسبة ميزة آنذاك الطباعة آالت لرشاء تفضيًال األكثر

األعمال. مجال يف أوتو سيجفريد نظر بُْعَد جديد من أثبت مما
رشيًكا اآلخرين، يف دوًما الشكَّاك جوري، كان التكنولوجي، التبادل يخص فيما
ثالث من أقل تبعد كانت فورتسبورج أن من الرغم فعىل صديقه. مع تعاُمله يف يقًظا
عرب كافة املعلومات تمرَّ أن عىل املبدأ حيث من جوري أرصَّ ميونخ، عن بالسيارة ساعات
تجارة مجال إىل رصاحًة يتطلَّع أوتو سيجفريد كان لذلك. وجيه مربٌر هناك وكان لوزان.
عام — الكثري عنها سنقول التي — برنِتنج ِسكيوريتي رشكة وبتأسيسه امُلرِبح. ات امُلعدَّ
لوزان استفزَّ مما االتجاه؛ هذا يف ملموًسا تحرًُّكا اتخذ بسويرسا، جالروس يف ١٩٥٨م
أحدهما الرشكة مديَرِي تعامل أسلوب غالبًا بها اتََّسم التي الردود من ُمهتاٍج ِفْعٍل ردِّ إىل
ميونخ يف الكائنة الخاصة الطباعة رشكة بني مبارش باتصال جوري يَسمح لم اآلخر. مع
يف منخرًطا يظلَّ لن أوتو أنَّ اتضح ريثما فورتسبورج يف الكائنة اآلالت صناعة ورشكة
يف الناس زال وما يشء. بكل ِعلًما يُحاط أن عىل يُرصُّ ظل لكنه الطباعة. معدات تجارة

الفرتة. تلك خالل صعب كرشيك جاتسوال مهندسيه كبري يَذُكرون فورتسبورج
تجارة يف أوتو مساعدة عىل االعتماد إىل أحيانًا يُضَطرُّ كان نفَسه جوري لكنَّ
موظَّفو يلتقي عندما للحديث موضوًعا اليوم زالت ما مرص مع جوري مشكالت املعدات.
ظل يف لكْن إنجلرتا، يف نقدهم استطباع عىل َدأَبوا قد املرصيون كان القدامى. لوزان
نقد مطبعة بناء قرَّروا ١٩٥٦م، عام السويس أزمة بشأن لندن مع املتزايدة التوترات
القاهرة بني الواصل الطريق عىل رمزيته له موقًعا تحتلَّ أن يُفرتض وكان بهم، خاصة
— شارف فالرت كان املطبعة. بإقامة جوري أورجنايزيشن تُكلَّف وأن الجيزة، وأهرامات
ممثل — املرصية الساحلية اإلسكندرية مدينة يف مطبعًة يملك كان أملاني مهاجر وهو
حكم إبان ذلك كان التقليدي. عميلها خسارة الحتمال رو ال دي غضبت مرص. يف جوري
أفضْت التي إرسائيل، مع املتزايدة النارصوالتوترات عبد جمال القومي اليساري الجنرال
إىل رسية معلومة إيصال عىل الربيطانيون حرص وهكذا الست. األيام حرب إىل بعد فيما
من — لليهود» التجارية «املصالح ب االرتباط عىل توشك أنها مفاُدها النارص عبد حكومة
عىل االستجابة وجاءت القومي. ألمنها األهمية هذه بمثل مسألة يف — سواهم َمن كل بني
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بفقدان مهدًدا جوري وصار للرتاُجع، أعذاًرا املرصيون س تلمَّ حيث التوقعات؛ مستوى
امُلِهمِّ. العقد هذا

إقامة يتوىلَّ أن ميونخ يف أعماله رشيك من جوري طلب املأزق، هذا خضمِّ يف
وجهة من شبهة كل فوق األملاني، بالجيش السابق الضابط أوتو، كان النقد. مطبعة
من النارص عبد عن ُعرف ما ضوء يف مرص يف به بًا مرحَّ كان وربما بل املرصيني، نظر
عقًدا املرصي املركزي البنك أبرم التسليح. مهنديس وخصوًصا األملان، املهندسني تفضيله
وبطاقة صارمة أمنية تدابري ذات مطبعة إلقامة ١٩٦٠م عام ديفريَنت أوند جيزيكه مع
العاملني تدريب أيًضا ميونخ تولَّْت كما نقد. وحدة مليون ٨٠ مقدارها أوَّلية تشغيل
مرحلة خالل للمطبعة الفني والتوجيه املرصي النقد أوراق من األول اإلصدار وتصميمات
هذا تسبَّب اإلنشاء. أعمال ر تأخُّ بسبب سنوات عدة ر تأخَّ التشغيل بدء لكنَّ التشغيل. بدء
ِبك مانفِرد هو شابٍّا موظًفا أوتو أرسل والبنوك. اآلالت مورِّدي مع مشكالت يف بدوره
يف لديه خربة وال سنة وعرشين تسًعا العمر من يبلغ ِبك كان مرشوع. كمدير مرص إىل
من تمكَّن األفق، يف تلوح الست األيام حرب كانت وفيما بعامني، ذلك بعد لكْن الخارج.
القيادة إىل املطبعة تسليم من أخريًا تمكَّن ١٩٦٩م ويف النقد، أوراق إنتاج بدء عن اإلعالن
وحدة مليار حوايل — النقد أوراق من احتياجاتها تُلبِّي ومرص الحني ذلك ومنذ املرصية.
اإلنتاجية طاقتُها ِزيدْت التي وحَدها املطبعة هذه إنتاج من — األخرية اآلونة يف سنويٍّا
ديفريَنت أوند جيزيكه وتمكَّنْت بل امللعب، من اإلنجليزي املنافس أُزيح لقد بعُد. فيما
الحظ أن وبدا لويزنتال. يف لها التابع الورق ملصنع كعميل املرصيني كسب من فرتة بعد
املطبعة بدأِت فعندما طويًال؛ تَُدْم لم الفرحة تلك لكن بورتالز. التقليدي املورِّد خان
أعطِت لويزنتال، من الالزم الورق عىل وحصلت إلرسائيل النقد طبع يف األملانية االتحادية
لويزنتال مصنع ففقد ودية، ية رسِّ إخباريًة املرصيني الزمالءَ الربيطانية االستخباراُت

هذا. يومنا يف األمور بها تسري زالت ما التي الطريقة هي هذه جديد. من عميَله
أوتو مرشوع يخص فيما حتى وال التعاون، يخص فيما سابقًة القاهرة تكن لم
يف بعيًدا الجشع صديقه عىل اإلبقاء جاهًدا يحاول جوري كان املعدات. مجال يف املنفرد
قد ديفريَنت أوند جيزيكه كانت حيث بورما؛ يف بعُد فيما ذلك تبنيَّ ما رسعان الشأن. هذا
مجمع وهو فازي؛ مرشوع مديرية لصالح الفني التوجيه وتوفري لتأسيس عقًدا أبرمْت
للنقود، سكٍّ ودار ن ُمَؤمَّ ورق ومصنع نقد مطبعة من يتألَّف صارمة أمنية تدابري ذو
الرشقية أملانيا من مساعدًة املرشوع ذلك كان الواقع يف الجيش. مسئولية تحت وكلها

67



النقود ُصنَّاع

جمهورية من الرفاق لكنَّ ساكسونيا. بوالية فرايبريج يف العامة بوليجراف رشكة بقيادة
أكثر حرفيٍّا تنفيذًا موسكو يف سادتُهم إيَّاه نهم يُلقِّ ما ذون ينفِّ كانوا الديمقراطية أملانيا
وحاولوا القرى يف انترشوا فقد مخلصني، شيوعيني ُملِحِدين كانوا وألنهم ينبغي. مما
رئيس وين، ني الجنرال أمر البوذيني. رهبانهم ضد امُلتَديِّنة بورما يف السكان تحريض
أملانيا جمهورية رجال بطرد الغضب، الرسيعة األفعال ردود إىل ميَّاًال كان الذي الحكومة
قد يكونوا لم أنهم من الرغم عىل التايل، اليوم شمس عليهم تُِرشَق أن قبل الديمقراطية
بناءً ديفريَنت أوند جيزيكه إىل املرشوع ُسلِّم فازي. يف مهمتهم من الفراغ عىل قاربوا
االتحادية، الغربية أملانيا لدولة اململوكة أنالجن إنَدْسرتي دويتِشه رشكة من وساطة عىل
صناعة بناء عىل تساعد كانت التي فرينر فريتس األدوات صناعة رشكة تضم كانت والتي
املجاملة ظل ويف الفرتة، تلك شهدتْه الذي األنظمة» «تنافس ظل يف بورما. يف األسلحة
رشكة كانت االنحياز، عدم دول إىل تنتمي التي آسيوية رشق الجنوب الدولة لتلك العامة
ذلك مع لكن مرشوعها. عىل بون حكومة من رصيحة مباركة عىل حصلْت قد ميونخ
فازي بمرشوع الخاصة الطباعة آالت باع أن سبق قد جوري كان مشكالت. هناك كانت
طابعة هو ناقًصا كان ما الصعبة. بالُعملة الشيوعية الرشقية أملانيا من املطرود املورِّد إىل
الجانبني. عىل إنتاليو طباعة نقدهم طبْع يُريدون كانوا البورميني ألن ثانية؛ إنتاليو
ًما مصمِّ جوري كان رشيكه، أمام هذه اإلنتاليو الطباعة آلة رشاء مسألة أوتو طرح عندما
النهاية يف حصل أوتو لكن املناقشة. احتدَّت لوزان، موظَّفو يقول وكما عنها. إثنائه عىل
أوند جيزيكه إىل بالنسبة سيما ال ُمرِبًحا، خارجيٍّا مرشوًعا بورما هذا جعل آلته. عىل

املعارص. الجيوسيايس املناخ منظور من جدليٍّا مرشوًعا أيًضا كان لكن ديفريَنت،

تام مثلث كل

لكنَّ ببُطء. املالية والسندات النقد أوراق طباعة سوق كوباو-جوري طابعات َغَزْت
طباعة جهات أهم من بواحدة الفوز من تمكَّن أن قطُّ له سبق قد يكن لم جوري
الخرباء كان األمريكي. الحكومي العملة وطباعة سكِّ مكتب وهي كعميل؛ النقد أوراق
يمكنه الطباعة آالت عىل املكتب يفرضها التي الصارمة املتطلبات يستويف َمن إنَّ يقولون
ل تحوَّ قد املكتب كان العرشين القرن خمسينيات منتصف يف جهة. ألي يطبع أن فعًال
والتمس بالصفحة، التغذية بطريقة الدوَّارة الطباعة إىل املسطحة باأللواح الطباعة من
الوقت). ذلك يف الوحيدة (مطبعته واشنطن يف الكائنة ملطبعته طابعات لتوريد عطاءات
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أُسند إنتاليو طابعات ١٠ توريد َعْقد لكنَّ القيايس، إصداره ن يتضمَّ جوري عطاء كان
بلوٍح الوجهني عىل تُطبَع تزال ال الزمان ذلك يف الدوالر أوراق كانت رو. ال دي إىل
يستخدم املكتب يكن لم فقط. التقليديني واألسود األخرض باللَّْوننَْي لكْن محفور، فوالذي
يف كبرية األمل خيبة كانت األلوان. املتعددة دة املعقَّ اإلنتاليو طباعة آالت اإلطالق عىل
كان التي الطباعة آالت تكن لم مؤمًلا. الوجه ماء فقدان وكان وفورتسبورج، لوزان
إنتاليو طابعة آخر كانت الكلمة. بمعنى ناجحًة متعدِّدون صانعون رو ال ِلدي يصنعها
— اإلنتاليو كوباو-جوري طابعة عىل ا ردٍّ واعتُربْت رويس رولز ُصنع من وهي —
تُسبِّب أْن وبمقدورها كلِّه العاَلم يف حضور ذات رشكة رو ال دي كانت تجاريٍّا. فاشلًة
هذا مع عالقاته تحسني يف رغبتَه املرصيني مع جوري تجربة زادت لجوري. متاعب
القرن خمسينيات أوائل يف مرة ذات التعاون عليه عرضت قد رو ال دي كانت املنافس.
اآلن أما السبب. لهذا فرفض للربيطانيني، تقنيته بيع ن سيتضمَّ كان ما وهو العرشين،
جوري. أورجنايزيشن يف املشاركة الرشكة عىل عارًضا رو ال دي مع جوري تواصل فقد
ال فلماذا مرتفعة، والتسويق التطوير وتكاليف محدوٌد، العمالء عدد إن رو ال لدي قال
أورجنايزيشن نَْت فَدشَّ ١٩٦٥م، عام الربيطانيون وافق مطوَّلة، مفاوضات بعد نتعاون؟
العمليات يف التحكُّم كان امِلْلكية، حصص تَساِوي من الرغم عىل مشرتًكا. مرشوًعا جوري
اإلرشايف املجلس ورئيس التنفيذي» «الرئيس فأصبح جوري، يََدْي يف يزال ال التشغيلية
السلطة تركيُز له يضمن أن يُفرتض كان جوري. رو ال دي ى امُلسمَّ املشرتك للمرشوع
مصلحة زواَج الناظرين من كثري أعنُي يف ذلك كان املرشوع. رئيس يظل أن االعتيادي غري
أوراق من َقْدر أكِرب إنتاَج تُريد الخاصة الطباعة رشكة كانت الطبيعة». قوانني «ضد
كان منه. تحديًدا العمالء أولئك أْخذ يُريد الطباعة آالت مورِّد كان فيما لآلخرين، النقد
الذي — أورتشارد بيرت مع الوثيقة جوري صداقة لكن السوق. منطق يناقض التحالف
الطرفني. كال مصالح لحماية ضمانًا كانت — التنفيذي رو ال دي رئيس بعد فيما صار
قة، املتدفِّ األسهم بأرباح رضاها عن تُعِرب طويلة لسنوات ظلَّت رو ال دي أن والحقيقة
باور أوند كوينج كانت التشغيلية. العمليات يف جوري تحكُّم يف التدخل عن وامتنعْت
مقصوًرا رو ال دي دخول يكون أن برشط الربيطاني، الرشيك دخول عىل وافقْت قد
الربيطانيني طلب باتٍّا رفًضا باور أوند كوينج رفضْت الحالية. التعاقدية الرتتيبات عىل
النقطة هذه عىل أكَّدْت قد كانت أنها من الرغم عىل الطباعة، آالت تصنيع يف إرشاَكهم
املرتقب التوسع لكنَّ فورتسبورج. مصنع يف عادية غري جولة خالل جوري رشكة يف بقوة
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يزال ال املايل مركزها كان فورتسبورج. رشكة يف رضوريٍّا اإلضايف االستثمار جعل للعمل
١٢٫٥٥ بنسبة حصًة منهما كلٌّ يشرتي أن عىل رو ال ودي جوري وافق لذا تماًما؛ ضعيًفا
تخرج الطابعات كانت ذلك وبعد الَعْقد.6 عن منفصل بشكل باور أوند كوينج يف املائة يف
جوري رضا يفضح لم لكن رو». ال «كوباو-جوري-دي املعدل االسم حاملًة املصنع من
الرشكة شعار فضحه ما بْقدر يشءٌ — الفخمة باإليماءات وَوَلعه — املوفقة رضبته عن
وأسماء تام»، مثلث «كل يقول: التينيٍّا نقًشا يحتوي األضالع متساوَي ُمثَلَّثًا كان الجديد.

الشعار. هذا املستقبلية اآلالت كل حملت وقد الثالث. الرشكاء رشكات
لتحقيق السعي من جوري يمنع لم النحو هذا عىل الوفاق استحضار أن غري
النقد أوراق لطبع َعْقد عىل رو ال دي رشيُكه حصل فكلما الخاصة. التجارية مصالحه
بمقدوره أنَّ مخِلًصا البلد ذلك إىل وأوعز هناك إىل جوري سافر العالم، يف مكان أي يف
رو ال دي وضعتْها َحْظر قائمة هناك كانت أنه والحقيقة بنفِسه. نقِده طبْع َ تويلِّ أيًضا
يَعِرض أن املفرتض من يكن لم التي السابقة الربيطانية املستعمرات األغلب، يف نْت، تضمَّ
«رغبة لديه عميل هناك كان إذا يفعل أن بمقدوره كان ماذا لكن آالت. أيَّ جوري فيها
أفريقيا يف االستقالل الحديثة البلدان إىل خاص بشكل منحاًزا كان آالته؟ يف ة» ُمِلحَّ
أن أردَت «إذا واحٍد: آٍن يف اإلعجاب وإثارة البساطة بني تجمع التي رسالته كانت وآسيا.

بنفِسك.» النقدية أوراقك تَطبَع أن بدَّ فال املستِقلَّة، البلدان دائرة يف شأن لك يكون

الدوالر عىل اآلن ْور الدَّ

انسحبْت رو ال دي ألنَّ جوري؛ آالت أمام أمريكا إىل الطريق أيًضا الجديد الرشيك د مهَّ
جوري كان كينيدي، حكم إبان العرشين، القرن ستينيات بداية يف اآلالت. تصنيع من
لكن الدوالر، ألوراق األلوان املتعددة الطباعة بشأن َره تصوُّ واشنطن يف أيًضا عرض قد
اضطلعْت لذلك، نتيجة االقرتاح. رفض — األمر هذا عن املسئول — األمريكي الكونجرس
لتلبية يَىص ِخصِّ مة مصمَّ إنتاليو طباعة آلة بتطوير باهظة، بتكلفة وفورتسبورج، لوزان
لتوريد عطاءات تقديم إىل جديد من واملكتب املجلس دعا وعندما األمريكية. املتطلبات
اآللة هذه ن يتضمَّ جوري عطاء كان العرشين، القرن ستينيات منتصف يف طباعة آالت
بنكنوت. أمريكان آنذاك منافُسه كان اللون». أحادية «إنتاليو وهي يَىص؛ ِخصِّ رة املطوَّ
الزمان، ذلك يف مشهورًة كانت التي هذه، األمريكية املالية السندات طباعة رشكة دخلت
كبري يوم ذات كان الذي جاتسوال إيفاندو بتطويرها قام «ماجنا» إنتاليو بآلة املناقصَة
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الطَُّموح، م املصمِّ هذا جنب يف شوكًة دائًما فورتسبورج عىل االعتماد كان مهنديسجوري.
لطباعة تماًما جديدة عملية تطوير إىل الرامية ُخَطُطه خابت عندما لجوري ظهره فأدار
رشكة وهي ِولِكنسون؛ برادبرِيي إىل وذهب رو، ال دي دمج عملية خضم يف اإلنتاليو

بنكنوت. ألمريكان تابعة
جاتسوال بوضع خصوصيني ُمخِربين وكلَّف «الخيانة»، لهذه غضبًا جوري استشاط
طلب كان إنتاليو. طباعة آلة عىل يعمل جاتسوال أن تقاريُرهم فأكَّدْت املراقبة، تحت
كان إذ واشنطن؛ يف املكتب مطبعة يف لآلالت اختبار إجراء يشرتط األمريكي العطاءات
معني. زمن يف النقد أوراق من محدَّد مقدار بطبْع عادية آالت تشغيل طاقم يقوم أن يلزم
أن كوباو-جوري، مقرِّ يف لآلالت التوضيحية العروض يدير كان الذي جرمان، تذكَّر
آالت أن حني يف بعيد، زمن منذ الرشط لهذا مستوفيتان اللون األحاديَّتَي اإلنتاليو آلتَيْه
اشرتى ذلك، من الرغم عىل التعديل. قيد تزال ال كانت «ماجنا» طراز األربع جاتسوال
من اللون أحادية إنتاليو آالت ثماني أيًضا واشرتى املعروضة، ماجنا آالت كل املكتب
صنعتْها قد بنكنوت أمريكان كانت ينبغي. كما تعمل ماجنا آالت تكن لم كوباو-جوري.
عىل — ذلك بخالف — مقصورة خدماتها كانت التي كومباني، كان أمريكان بمعرفة
املالية السندات طباعة آالت صناعة يف خربة أيِّ إىل وتفتقر الغذائية، الصناعات قطاع
اللجنة أمام ُمحِرجة استماع لجلسة موضوًعا ماجنا آالت املكتب رشاء صار املعقدة.
آنذاك املكتب مدير واضُطرَّ العرشين، القرن سبعينيات نهاية يف الشيوخ بمجلس املعنية

منصبه. ترك إىل
االسترياد يف صعوبات الحال بطبيعة كوباو-جوري واجهْت االخرتاق. حدث لقد
َسَعْت قد واشنطن يف الحكومة كانت حيث األمريكي»؛ اشِرت «قانون بسبب الوقت لبعض
يف املتزايدة مشكالتها مكافحة إىل الترشيع هذا خالل من العرشين القرن سبعينيات منذ
الحكومية، املشرتيات عقود يخص فيما اشرتطْت ما بني من فاشرتطْت املدفوعات، ميزان
يف ١٠ بنسبة أغىل كان إذا حتى منافًسا منتًَجا مماِثل أمريكي منتَج أيِّ اعتبار يتم أن
املائة يف ١٠ البالغ السعري الفارق كان الحال وبطبيعة املستوردة. السلعة من املائة
كان ثم ومن الشحن؛ وأجور والتأمني التكلفة شامًال املستورد املنتَج سعر من يُحسب
كان املزايدة.7 يف سيفوز ذلك مع كان لكنه أكرب، األمريكي املنتج تكلفة تكون أن ممكنًا
من األقل عىل املائة يف ٣٠ نسبة كانت إذا مستوَرد منتَج بأنه املنتَج تسمية تجنُّب يمكن
وحاولْت البوصة، إىل املرتيَّة للِقيَم املرِهقة التحويالت كوباو نفذت اإلنتاج. أمريكية قيمته
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خفض إىل هذا فأدى املاكينات، يف أمريكية محرِّكات أو أمريكية كهربائية دوائر دمج
الخاصة املرتية الصناعية املعايري املكتب يقبل لم إذ واشنطن؛ خرست النهاية ويف األداء.
لقد الوحيد». املصدر «مورِّد وضعيَة كوباو-جوري منح بل فحسب، فورتسبورج برشكة
بسخاء. وفورتسبورج جوري جهود وُكوفئَْت األمريكي»، «اشِرت قانون عىل االلتفاف تمَّ
— العمالء طلب عىل بناءً بدقة آالت من يورَّد ما عدد نْرش يَجوز ال أنه من الرغم وعىل
رئيسية آلة ٨٠ نحو عىل الحصول يفرتض أن املرء بوسع يظل — املركزية البنوك وهم
الهنود إال العدد هذا عىل يتفوَّق ولم املورِّد. مع العالقة بداية منذ فورتسبورج من
اشرتى األلفية مطلع عند ثم آلة. ٩٠ نحو منهما كلٌّ اشرتى حيث الروسية؛ وجوزناك
وآالت املحفورة الفوالذية األلواح بنظام األلوان املتعددة الطابعات من كامًال خطٍّا املكتب
أهل إىل بالنسبة مرة. ألول األلوان املتعددة الخلفية لطباعة «سوبر» متزامنة طباعة
واألسود األخرض اللونني عىل االقتصار أيام أنَّ عىل مؤكَّدة أمارة هذه كانت الصناعة،

آخر. خياًرا يَدَْع لم النَّْسخ تكنولوجيا يف فالتقدُّم معدودة.

شيئًا تَُقْل وال ادفْع

العدد كان حال. بأيِّ مضمونًا نجاُحها يكن لم َطُموحٍة بمهمٍة اضطلع قد جوري كان
التوريد. بإمكانية يتعلَّق فيما وزن له يكون يكاد ال الخاصة الطباعة رشكات من القليل
بحاجة كلها تكن لم البنوك هذه لكن املركزية. البنوك يستهدف أن جوري عىل يتعنيَّ كان
صغري حدث من يتبنيَّ كما بهذا، تامٍّ َوْعٍي عىل جوري كان بها. خاصة نقد مطابع إىل
اإليطايلُّ اختار جوري، أورجنايزيشن لرشكة شعار عن بحثه ففي البداية. مرحلة يف
رأس من بيجاسوس خرج اإلغريقية، األساطري بحسب بيجاسوس. املجنح الحصاَن
بييس-ماسينو فلورنتسو اإليطايل الفنان له قدَّم عندما لكن ها. بْرتِ بعَد الفتَّاكة ميدوسا
جوري ُصدم الشعار، مسوَّدة — اللرية أوراق تصميم يف دوليٍّا معروف خبري وهو —
مسئوًال لسنوات ظل الذي ِفْرنيل بول يذكر كما الِكَرب، مفرَطِي َجنَاَحنْي اعتربه ما ملرأَى
قال باور. أوند كوينج مع التنسيق وعن جوري رو ال دي يف املواد مشرتيات عن
القطاع سخرية مثريًا إيكاروس سقوط سيسقط الجناحني هذين بمثل إنه شاكيًا جوري
عن خروًجا اعتُرب رفيع فني بذوق يتميَّز بالحيوية مفعًما شعاًرا النتيجة كانت الصناعي.
وعن رو، ال دي اتخذتْها التي الجامدة الرابع جورج رأس صورة عن بابتعاده املألوف
جوري. قلق سكن وهكذا ديفريَنت. أوند جيزيكه اتخذتْه الذي املخيف الجارح الطائر
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للعميل، فيها األخريُة الكلمُة نمطية، رشاء» «سوق األمر واقع يف جوري سوق كانت
املركزية البنوك بني التقليدية الَغرْية استغلَّ حيث بيع»؛ «سوق الداهية اإليطايل فجعلها
الغرور عىل يلعب كيف يعرف كان والساسة. — استقاللها عىل حريصة كانت التي —
عىل والحفاظ الطبع تكاليف (تخفيض االقتصادية باملزايا ويُغري الشخيص أو القومي
جوري كان العمالء، مع أحاديثه يف محليٍّا. النقد طبع ستصاحب التي الصعبة) الُعملة
ساهمت اإلقناع. عىل القوية وقدرته الفصيح أسلوبه أوتار كل عىل يعزف كيف يَعِرف
مساهمًة اللغات املتعدد املخرضم اإليطايل هذا بها يتمتع التي — الرهبة وربما — الهيبة
عندما الباروكي. العرص أمراء أحد من الحديثة النسخة يمثِّل كان هنا. نجاحه يف كبرية
يسافر كان وحفيدته، — مرات خمس ج تزوَّ — األخرية زوجته مع الصني يزور كان
فيلَّته زاروا َمن كالم بدا وقد ثياب. حقيبة عرشة ثماني مصطحبًا الخاصة بطائرته طبًعا
حكايات من كحكاية لوزان، من بالقرب لوناي يف الكائنة باألنتيكات، تعجُّ التي الفخمة
يف يقرِّر الذي هو جوري كان النهاية يف تماًما. متناغًما يشء كل كان وليلة».8 ليلة «ألف
املركزية البنوك كانت يطلبه. أن عليه سيتعنيَّ ما أو العميل، سيطلبه ما األحوال أغلب
الخربة. إىل تفتقر كانت العينني. معصوبة وراءه تسري البنوك هذه كانت رحمته. تحت
يتعارض هذا كان وإن حتى بها، خاصة نقد مطبعة إىل تحتاج كانت أنها الطبيعي وِمن
خطٍّا رشاءه يُربِّر النقد أوراق عىل كبري طلب لديه بلًدا كم االقتصادي. املنطق مع تماًما
كثري يف تبنيَّ الحال وبطبيعة ورقة؟ مليار إنتاج يمكنها التي الطباعة آالت من به ا خاصٍّ
املطبعة تكون عندما وحتى وهم. مجرد به لهم ح يلوِّ كان الذي التوفري أن األحوال من
كان وقلما التكلفة، عالية مواد استرياد دائًما يتعنيَّ يظل عملها، بالفعل وبدأْت مستكَملة

التكلفة. يف للتوفري مجال أي يرتك النقد أوراق إصدار ِصَغر
بعض له سبَّب ما وهو جوري، نظر يف ينبغي مما أصغر عميل أي هناك يكن لم
املالكة األرسة من فرد وبمساعدة — مثًال ١٩٧٣م عام ففي بعد. فيما الصعوبات
إلنشاء الالزمة املعدات بيع يف جوري نجح — جنيف يف املنفى يف يعيش كان اإليطالية
تسليُم تمَّ الزمان، من َعْقد غضون يف اإليراني. املركزي البنك لصالح كاملة نقد مطبعة
رضا بالشاه أُطيح عندما اإلنشاء قيد تزال ال كانت املطبعة لكن عاديَّنْي. آالت َخطَّْي
يف صناديقها يف قابعة تزال ال الثمينة اآلالت كانت ١٩٧٩م. عام املاليل أيدي عىل بهلوي
مطبعة إىل بحاجة كانوا دوليٍّا. معزولني إيران يف الجدد الحكَّام كان املستودعات. أحد
سياسية؛ حساسية ذا ذلك كان العقد. تنفيذ عىل وا وأرصُّ مىض، وقت أي من أكثر النقد
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وكان ذروتها، يف كانت طهران يف اإلسالميني واألصوليني واشنطن بني التوترات ألن
تنازل عذًرا؛ جوري وجد جوري. عمالء أفضل األمريكي الُعملة وطباعة سكِّ مكتب
ملطبعة الفني املدير أسافاِشندا، كاِسمِشتا إىل أفرادها وتدريب النقد مطبعة تجهيز عن
راضني املاليل كان أخرى. اسة حسَّ مهامَّ يف أيًضا جوري أفاد الذي الحكومية، تايالند

١٩٨٧م. عام آَخَريْن سوبر طباعة آالِت َخطَّْي أيًضا طلبوا أنهم لدرجة تماًما،
جوري، مع العقد عىل توقيعهم فيه اإليرانيون وضع الذي الوقت من يقرتب وقت يف
رو ال دي كانت محادثات. إلجراء لوزان يف الشمالية كوريا من وفٌد أيًضا هناك كان
لكن البلدة، يف مكان أفضل يف العادة، هي كما الوفد، هذا أعضاء أسكنت قد جوري
راقت إذ طويلة؛ إقامة إىل رْت تطوَّ قصرية زيارة تكون أن األصل يف أُريد التي الزيارة
يف يَرَغبوا لم أنهم لدرجة جنيف، بحرية ضفاف عىل فة املتقشِّ الشمالية كوريا ملبعوثي
عىل لة مفصَّ معلومات بطلبهم وأكثر أكثر إقامتهم أطالوا أشهر. انقضاء بعد حتى الرحيل
مالبسهم عليهم ضاقت وعندما األسعار. بشأن صعبة مفاوضات وخوضهم املعتاد، غري
لهم جديدة مالبس رشاء إىل أيًضا جوري واضُطرَّ الغربي) املطبخ راَقهم (إذ النهاية يف
املطَلب كان تكلفته. يف ومعقول متواضع فندق يف جديد حيٍّ إىل الرجال نُقل حسابه، عىل
املعتاد، غري عىل األمد طويل بتمويٍل والخاص عظيم، بإرصار ُقدِّم الذي الشمايل الكوري
التي الغربية البنوك وكل صعبة، ُعملة تملك بيونجيانج تكن لم حقيقية. َعَقبة يقف
إىل الوفد عودة صارت الصفقة. أجل من اعتماد خطاب فتح رفضْت األمر عليها ُطرح
مستقبَِلهم. بشأِن يَقَلقون أعضاؤه وبدأ مستبعد، غري أمًرا الوفاض خايلَ الشمالية كوريا
بفائدة لكن أعوام، عرشة عىل يسدَّد اعتماًدا منح خاصٍّ بنٍك عىل جوري عثر وأخريًا
تُريدها، التي النقد مطبعة عىل بيونجيانج حصلت السائد. السوق سعر من كثريًا أكرب
أملان فنيون برتكيبها وقام كاملة، طباعية ألواح تجهيزات مع العادي الخط نة متضمِّ
لم زيورخ يف الكائن البنك لكن بيونجيانج. أطراف عىل عسكرية ثكنة بجوار وإيطاليون
بعد الرأسمايل» «املستِغلِّ لهذا السداد عن بيونجيانج فْت توقَّ إذ قط؛ أمواله عىل يحصل

غري. ال اثننَْي ِقْسَطنْي
الحديدي، الستار جانبي كال عىل بشدة رائجًة جوري جوالتريو طباعة آالت كانت
اشرتْت املثال، سبيل عىل السوفييتية. اإلمرباطورية انهيار بعد الطلبيَّات وازدادت بل
يف ُركِّبْت كاملة طباعة خطوط أربعة مليونًا ٥٢ ال بسكانها االستقالل حديثة أوكرانيا
الغالية اآلالت زالت ما وربما صارمة. أمنية تدابري ذات مطبعة إىل ل ُحوِّ صواريخ مصنع
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حكام وكان بانتظام. يعمل منها فقط واحًدا خطٍّا ألن العمالقة؛ القاعات يف الصدأ يعلوها
أيًضا يعتقدون مليونًا، ٢٤ ال بسكانها وأوزبكستان، مليونًا، ١٧ ال بسكانها كازاخستان،
كال يف فُركِّبت حديثًا، نالوه الذي استقاللهم أجل من نقد بمطبعة ألنفِسهم يَِدينون أنهم
النقد، أوراق من أملانيا احتياجات لتغطية تكفي كانت طباعية طاقة ذات آالت البلدين
«١٢٤ «أنتونوف طراز من البدن عريضة روسية نقل بطائرات املعدات هذه نقل ولزم
نقلها عند التجمد حرارة درجة ل تتحمَّ تكن لم الحساسة اآلالت ألن رحالت؛ عدة عىل
مصنع بإنشاء ديفريَنت أوند جيزيكه إىل أيًضا األوزبكيون عهد بالشاحنات. أو بالقطار
مليون ٣٠٠ احتياجات تغطية تكفي طاقته كانت دوالر مليون ١٠٠ بتكلفة نقد ورق
يف األوزبكي الذهب احتياطيِّ من جزءٌ ِبيع الصفقة، هذه لتمويل وباملناسبة، نسمة.

الدويل. النقد لصندوق إعسارها طشقند أعلنْت قصرية بفرتة ذلك وبعد زيورخ.
هذه ظلَّت وقد مبيعاته، كاسرتاتيجية إبداعية جوري تسعري اسرتاتيجية كانت
لوزان رشكة إن شاكني يقولون العمالء كان املنظور. غري رأسماله بمنزلة االسرتاتيجية
من الكثري تحمل املقولة هذه وكانت املائة». يف ١٠٠ زائد التصنيع «تكلفة تحسب
العام. املال من ثمنها يُدفع الصفقات هذه بكون عالقة األرجح عىل لهذا وكان الحقيقة.
لم ما وهو زمنية، بمدة محدَّد الرشاء إلعادة بند هناك كان الجديدة، اآلالت إىل بالنسبة
وتنقص أحيانًا تزيد ِسعرية، خصومات هناك وكانت الفور. عىل مغزاه املراقبون يدرك
الفنية املواصفات يف االختالفات كانت املالية. العميل مقدرة حسب عىل أخرى، أحيانًا
خطيٍّا د يتعهَّ أن عميل كل عىل كان األسعار. يف التفاوت تربير يف مفيدة دائًما لآللة
عارض منهم قليًال لكن روا، تذمَّ العمالء من كثري الرشاء. سعر رسية عىل بالحفاظ
رئيس منصب آنذاك يَشَغل كان الذي — ِلسيلولو فرانس رفض مرة وذات عالنيًة. ذلك
عىل التوقيع — جاكرتا يف الصارمة األمنية التدابري ذات اإلندونيسية ِبروري ِبروم مطبعة
الجنوبيون الكوريون حاول بل عواقب. أيِّ دون من لكن ضجة، أحدث مما الرسية؛ بند
(اسم الصباحية» ِكينة السَّ «أرض رجال لكن األسعار. سياسة ضد اآلخرين العمالء تأليب
رو ال دي آالت من املائة يف ٩٠ من أكثر أن حقيقة أغفلوا الجنوبية) كوريا عىل يُطلق كان
ارتفاع إىل بالرضورة ينظرون العمالء هؤالء يكن ولم حكومية، ملطابع تُباع كافة جوري
تُمارسه الذي البيع بضغط ِلسيلولو أحس ذلك، عىل عالوة سلبيًة. نظرًة البيع سعر
١٩٩٦م عام ِبروري ِبروم إىل طريقها يف وهي باترايكوس السفينة غرقت عندما لوزان
اآلالت استُعيدت معالجة. وآلتا جديدة سومولتان» «سوبر آلة متنها وعىل ملقا، مضيق يف
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طلبية تسلِّم كي يشء كل تكهني أرادت لوزان لكن يورو، ماليني ١٠ ثمنها يبلغ التي
املخرضم الفني املدير ِفستفال، رولف واستدعت الدفع التأمني رشكة رفضت جديدة.
أجزاء إنقاذ يف الحقيقة يف فنجح خبريًا، بوصفه ديفريَنت، أوند جيزيكه يف النقد لطباعة

بذلك. سعيدة لوزان تكن ولم الشحنة. من كبرية
شخصية إىل أيًضا ل يتحوَّ أسلوبه، وعذوبة أدبه بحسن املعروف جوري، كان
كلما رو ال دي إىل يكتبها كان التي الناقمة فالخطابات رشكائه. مع باألخص بغيضة،
حديث مثار صارت ُخدع، أنه اعتقد كلما أوتو إىل أو عليه، يضيِّقون الربيطانيني أن أحسَّ
عن نفس بطيب ويتنازل ذلك بعد ليأتي الربيطاني رشيَكه قاَىض جوري إن بل الرشكة.
أرادْت فعندما َسَخِطه. من تَسَلم لم باور أوند كوينج وحتى إليه. تعويضات الرشيك دفع
أزاح محدد، سعر بفرض يتعلَّق بند تيسري بشأن التفاوض مرة ذات فورتسبورج رشكة
النهاية ويف بذراعه. الطاولة فوق من معهم بها أتوا التي اإلحصائيات بغضب جوري
التفاوض طقوس سمة من صارا فصاعًدا الحني ذلك منذ واالهتياج الصياح لكن الَن،

وفورتسبورج. لوزان بني
مجموعة عىل يعتمد كان األعمال مجال ففي جوري. عىل غريبًا أمًرا التشكُّك يكن لم
كان التي الطباعة سة مؤسَّ ِملكية إليه آلْت التي ساترشدوتي كعائلة األصدقاء من صغرية
يف املرتجعة املستهَلكة الطباعة آالت بإصالح تقوم كانت والتي ميالنو، يف والده يملكها
وهو — جوري كان رشكته، يف جوري. مع عقد بموجب لها التابع لآلالت أورماج مصنع
إخوة وأبناء عمومة أبناء من فيها بَمن «العائلة» عىل يعتمد — الحقيقي اإليطايل هنا ها
تحت خاصٍّ بَدْور بأكملها، الالتينية أمريكا عن املسئول ُكِون، جورجو اضطلع كثريين.
يف مختبئ والَديْه) أحَد فقد (إذ كيتيم األملاني االحتالل من نجا قد ُكِون كان رئاسته.
مهندًسا يكون أن الواقع يف وأراد األرجنتني، إىل َهاَجر بعُد وفيما مونتسا. يف كرميل دير
كواحد بشهرٍة يتمتع آنذاك، تقاعد قد كان الذي جورجو، كان القطاع، هذا يف معماريٍّا.
جتني، ثالَّ اإلسكيمو من لرجل يبيعوا أن يمكنهم الذين الطبيعية املواهب أصحاب من
املركزي للبنك باع قد مثًال ُكِون كان الكهرباء. النقطاع احتياًطا الثانية تكون أن عىل
يخطِّط كان الذي املايل املركز يف لرتكيبهما الطباعة آالت من كامَلنْي خطَّنْي الفنزوييل
عملية امتدت عندما لكن بكثري. الفعلية الحاجة يتجاوز ذلك كان كراكاس. يف إلنشائه
يف ُحدِّثت التي اآلالت نَُسخ للفنزويليني أيًضا ُكِون باع سنوات، سبع من ألكثر اإلنشاء
طويلة فرتة منذ ُسلِّمْت قد كانت التي األصلية، الطباعة آالت أن من الرغم عىل األثناء، تلك
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أيًضا هو وُكِون املستودعات. أحد يف ممتازة حالة يف تنتظر كانت صناديقها، يف زالت وما
خاصة نقد مطبعة ببناء الربتغاليني إقناع من — املهنية ملسريته تتويًجا — تمكَّن الذي
جورجو يُخِفق لم عديدة. لسنوات ترفضه ظلَّْت قد لشبونُة كانت الذي اليشء وهو بهم،
الخارج يف نقَده طويل زمن منذ يستطبع العراق كان بغداد. يف وذلك واحدة؛ مرة إال ُكِون
نقد أوراق طبع إىل البلد اضُطرَّ عليه، التجاري الحظر فرض وبعد رو، ال دي بمعرفة
الطباعة كانت النقد، أوراق لطباعة خاصة آالت يملك يكن لم أنه وبما بنفِسه. ام صدَّ
صة مخصَّ أوفست الطابعة كانت باور. أوند كوينج من قديمة كومباكتا بطابعة تتم
غري األخ التكريتي، حسني إبراهيم برزان كان عاديٍّا. ورًقا وتَستخدم التجارية، لألغراض
ضغط قد جنيف، يف املتحدة األمم لدى بالده سفري آنذاك كان الذي ام، لصدَّ الشقيق
رئيس برزان، عن معروًفا يكن ولم الطباعة. آالت من خطٍّ لتوريد ُكِون عىل شخصيٍّا
إطار يف الصفقة تُسوَّى أن يُفرتض كان الجدل. يَْقبَل أنه امُلِخيف، السابق االستخبارات
مراًرا بغداد إىل ُكِون سافر الغذاء». مقابل «النفط املتحدة لألمم التابع املعونات برنامج
فندق بَْهِو يف األب بوش لجورج فسيفسائيًة صورًة بقدَميِْه ووطئ دعوة، عىل بناءً
املتحدة األمم حظر يكن لم النهاية. يف للعراقيني طابعاته ببَيْع له يُسَمح لم لكن الرشيد.
أن املرء يفرتض ربما آخر. بخيار يسمح األوىل الخليج حرب بعد العراق عىل املفروض
ابن روبرتو، يرَض لم الصعبة. الحالة هذه مثل يف املشكلة ستحلُّ كانت كبرية عمولًة
فحاول كنتيجة، بالرفض الوقت، ذلك بحلول بالفعل مات قد كان الذي جوري جوالتريو
العراقية للطابعات إلكرتونية ملحقات األقل عىل العراق إىل الخاصة بطائرته ينقل أن
أو َقْوَسنْي َقاَب روبرتو فصار األمريكية، املركزية االستخبارات علم إىل ذلك نما العتيقة.

بغداد. يف طائرتُه تَُحطَّ أن من بدًال أردني سجن يف ِرحاَله يَُحطَّ أْن من أدنى

منافسجديد ظهور

أن يمكن التي الحالة أما الياباني. امَلثَُل يقول كما اإلعجاب درجات أعىل هي امُلحاكاة
املورِّدين من قليل غري عدٌد املؤملَة تجربتَها خاض فقد إليها، اإلطراء من النوع هذا يؤدي
أيًضا جوري رو ال دي دفعْت وقد اليابانية. االقتصادية للمعجزة األوىل األيام يف الغربيني
ويُعَزى النقد، أوراق من عادي غري بشكل كبرية احتياجات لديه بلٌد اليابان نصيبَها.
نقدهم. أوراق يخص فيما أيًضا اليابانيون يتبنَّاها التي النظافة، ثقافة إىل جزئيٍّا هذا
التي البيانو دروس أُجرة تُدَفع أن رضورة مثًال ر يُتصوَّ العالم يف آخر بلد هناك فهل
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اتبع وقد مثلها؟ جديد ظرف يف امُلعلم إىل تقدَّم تماًما جديدة نقد بأوراق األطفال اها يتلقَّ
حتى عليها يَظَهر نقد ورقة فكل املواطنون، يتبعه الذي السلوك هذا مثل اليابان بنك
النقد أوراق تداول ُعْمِر متوسط فإن لذا اليابان؛ يف َفْوًرا تُسَحب تََلٍف، أو اتساخ أقل
يف سنويٍّا ين ورقة مليارات ٣ طبع يف السبب هو وهذا أوروبا. يف منه أقرص اليابان يف
وأوداوارا، هاكون، وهي: الحكومي؛ الطباعة ملكتب التابعة الحالية األربعة الطباعة مراكز

صعبة. سوق أيًضا لكنها لالهتمام مثرية سوق إنها وتاكينوجاوا. وشيزوكا،
١٠٠٠ فئة الزائفة النقد أوراق اليابان يف كثُرت العرشين، القرن ستينيات بداية يف
فئة ورقة إصدار قرَّرا اليابان وبنك املالية وزارة أن لدرجة عالية جودة ذات كانت ين.
لتشديد طباعية تكنولوجيا أحدث تُستخدم أن يُفرتَض كان بالكلية. جديدة ين ١٠٠٠
طباعة آلالت محلية توريد رشكة هناك كانت الجديدة. النقد أوراق نَْسخ ضد الحماية
الرشكة هذه األمر، واقع يف طوكيو. ومقرُّها كيه، كيه كوموري وهي املالية، السندات
أكربَ زعمها، حسب اليوم، نفَسها وتَعترب التجارية، الطباعة آالت يف متخصصة العريقة
العرشين القرن خمسينيات من الثاني النصف يف العالم. يف األوفست طباعة آلالت مورِّد
مجال يف يًا تحدِّ األشد القطاع وهي املالية؛ السندات بطباعة اهتماًما يُبدي كوموري بدأ
بالتكنولوجيا تتعلَّق مشكالت واجهت لآلالت امُلصنِّعة الرشكة هذه لكن اآلالت. تصنيع
الطباعة مكتب عن مسئولة آنذاك كانت التي الجهُة — املالية وزارُة طلبْت ثَمَّ وِمن دة؛ املعقَّ
ترقيم وطابعتَْي واإلنتاليو الخلفية للطباعة عاديًة آلًة ٣٦ توريد لوزان ِمن — الحكومي
من طلبية وأول جوري السنيور اها يتلقَّ مفردة طلبية أكرب آنذاك وكانت اللون، ثنائيتي
طلبية آخر تكون أن لها ُقدِّر كما اليابان)، عىل يُطلق (اسم املرشقة» الشمس «أرض

هناك. من جوري اها يتلقَّ
يفرتض التي التكنولوجية التحسينات بشأن اليابان من استفسارات جاءت البداية يف
الحكومية املطبعة يف لكوباو التابعون التجميع فنِّيو تحدَّث ثم يحتاجونها. اليابانيني أن
للطباعة آلًة بداخلها تُخِفي الغرفة كانت بدخولها. لهم يُسَمح لم غرفة عن عودتهم بعد
إىل طوكيو من ذلك بعَد خطاٌب وصل ما ُرسعان أجزاء. إىل ُفكِّكْت وقد للخلفية املتزامنة
من املزيد رشاء إمكانية لعدم أََسِفها عن اليابانية املالية وزارة فيه أعلنْت الرئييس املقرِّ
طابعات تصنيع ستتوىلَّ كوموري كانت التوريد. بَعْقد الوفاء بعد كوباو-جوري طابعات
سنوات يف اليابانيني أن الحقيقة لكن الحكومي. الطباعة مكتب لصالح املالية السندات
يوم ذاَت يَصُحوا أن احتمال من خوٍف يف يعيشون كانوا الناشئة االقتصادية معجزتهم
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التي الخام املواد واردات ثمن بها يَدَفعون التي األجنبية العملة دون أنفَسهم ليجدوا
الطباعة مكتب أتاح لذا إليهم؛ بالنسبة ينبغي مما أغىل جوري آالت كانت عليها. يعيشون
التطوير ملهنديس ُسِمَح كوباو-جوري، آالت من آلة الفور عىل املحيل للمناِفس الحكومي

برغي. آخر حتى لها فني رسم وعمل تماًما، بتفكيكها لكوموري التابعني
اليابانية، الحكومة ضد دعوى إقامة هي حساسة، بمهمة باور أوند كوينج ُكلِّفْت
األملانية اآلالت تصنيع لرشكة يُقام أن يُرَجى كان أيًضا. جوري أورجنايزيشن وباسم
الشكوى لكن السويرسية. اآلالت تجار من أكرب سيايس وزٌن العاملية الشهرة صاحبة
بسبب اخرتاُقها يَصُعب اليابانية والسوق ا، جدٍّ بعيدة اليابان كانت وقتًا. استغرقت
روَّاد من غريه كثريين كردِّ جوري السنيور ردُّ كان لذا والثقافية. اللغوية الحواجز
األصلية رسوماته الحكومية الطباعة لرشكة قدَّم حيث قبله؛ من الغربيني األعمال
الرسومات تكن لم املتزامنة. والطباعة اإلنتاليو طباعة آلالت العادي باإلصدار الخاصة
عرضها إمكانية عىل واَفَق وقد التكنولوجية. االبتكارات أحدث عىل بالضبط تشتمل
لعميل السماح ينبغي فال آالته؛ تصدير بعدم املنافس د يتعهَّ أن رشيطة كوموري عىل
املعنى بهذا مذكرة إبرام تمَّ أنه والحقيقة اليابان. يف املنتَجة اآلالت هذه برشاء أجنبي
كوباو-جوري آالت محل كوموري منتجات حلَّْت الوقت وبمرور سيايس. ضغط تحت
الطباعة ملكتب الحرصي «املورِّد مرتبة إىل رسميٍّا طوكيو يف الكائن املنِتج ي وُرقِّ بالكلية،

كوموري. أمام مغلقة ظلت التصدير سوق لكن الحكومي».
أُطِلع الفرتة، هذه يف األقل. عىل الزمن من العقد ونصف َعْقًدا الخاصة الهدنة دامت
الحكومية للمطبعة الفني املدير تقاعد ثم «سوبر». خط تطوير عىل أيًضا اليابانيون
كوموري فرع س تأسَّ النسيان. َطيَّ راح املوضوع أن إىل كوموري وخلصت اليابانية،
مركًزا كان العرشين. القرن ثمانينيات يف إنجلرتا يف املتحدة باململكة تكنولوجي َكَرنْيس
التوزيع يخص وفيما صغري. إنتاج خط به ُملحًقا املالية السندات طباعة آالت لتطوير
العادة هي كما مامبيني، وهي كبرية، تجارية رشكة مع كوموري تَعاَونَْت الخارج، يف
يلزم ما رو ال دي رت وفَّ وقد بِرس. َكَرنْيس يس-كوموري إم مًعا ستا فأسَّ اليابان، يف
برادبريي النقد طباعة رشكة عىل لتوِّها استحوذْت قد الرشكة تلك كانت خرباء. من
أُقيل ولهذا برادِبريي؛ يف النقد َطبْع وأوقفْت ضائقة، من تُعاني كانت التي ِولِكنسون،

كوموري. بخدمة االلتحاُق أسَعَدهم وقْد مستًوى، أعَىل عىل ُخَرباء
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بالقطع املالية للسندات كوموري مطابع كانت ربما طويًال. الخطر مجيءُ ر يتأخَّ لم
وربما جودًة، أقل اإلنتاليو طباعتُها كانت وربما األلوان، يَُخصُّ فيما مقدرًة أقل السوبر
التي اآلالت من كثريًا أرخص كانت لكنها الخلفية، لطباعة أكثر عمل مراحل تتطلَّب كانت
اليابان يف قضائية دعوى جوري رو ال دي أقامت املرة هذه لوزان. يف منافُسها يُنِتجها
«السوبر» آالتها بخطِّ الخاصة واألفكار الفنية العملية أن ثبت ألنه املالية؛ وزارة ضد
أبَلَغ نفِسه الوقت ويف جوري. اخرتاع براءات عىل يًا تعدِّ يَُعدُّ ا ممَّ هنا؛ استُخدمْت قد
املالية السندات لطباعة كوموري آلة أيَّ بأن العالم حول املحتملني العمالء كافة جوري
أماَم أقامتْها التي َدْعَواها يف الحظَّ لوزان يُحاِلف لم الجمارك. بمعرفة فوًرا ستُصاَدر
كوموري آالت كانت اإلطالق. عىل اليابان يف حكومية هيئة أقوى ضدَّ اليابانية املحكمة
بأنَّ الياباني القايض حكم ثَمَّ وِمن كوباو-جوري؛ آالت عن بسيطة اختالفات عىل تشتمل
جوري. ماكينات من مقلَّدة نَُسًخا وليست ، مستقلٍّ بشكل كوموري رتْها طوَّ اآلالت هذه
من العقد ونصف َعْقد وبعد ٢٠٠٢م. صيف يف االستئناف أيًضا لوزان خرسْت كذلك
كآخر طوكيو يف العليا املحكمة إىل اللجوء يف ها حقِّ عن كوباو-جوري تنازلت التقايض،
يستطيع العاملية السوق من املائة يف ٩٥ عىل يَُسيْطر فَمن التقايض. درجات من درجة

كريًما. يكون أن
مع قضائية معركة يف الدخول يف سريغب كان فَمن أثُره. باملصادرة للتهديد كان
ُعهدة يف الصدأ من الطابعات أثناءها تتآكل ربما سنوات، تستمر املشاكس اإليطايل
البنوك اليابانيني. إىل بالنسبة صعبًا التصدير نشاط ظل ثم ومن الجمارك؟ سلطات
مجرَّبة النقد أوراق لطباعة كوموري تكنولوجيا تكن ولم نفقاتها، يف حريصة الوطنية
اشَرتَْت عندما ١٩٨٩م عام األمام إىل َدْفعة أول جاءت املخاطرة؟ فِلَم الخارج، يف
أيًضا مناسبة اآللة كانت كوموري. من صغرية عيِّنات طابعة ديفريَنت أوند جيزيكه
للحصول العميل إىل تُقدَّم التي النقد أوراق نماذج تُطبَع ا. جدٍّ صغري إصدار لطباعة
جوري رو ال دي لدى يكن لم هذه. العيِّنات طابعات مثل عىل النهائية موافقته عىل
من الطلبية توريد يُمكنها كان كوموري لكن منتجاتها، خطِّ يف اآللة هذه مثل آنذاك
وبالتوازي وفورتسبورج. لوزان يف اإلنذار أجراس انطلقْت الثمن. وبنصف فوًرا إنجلرتا
عميل أفضل لجوزناك، باعت كوموري إن تقول السوق يف شائعات انترشت هذا، مع
بريم مدينة يف النقد أوراق طباعة مركز يف الستخداِمِهما إنتاليو طابعتَي لوزان، لرشكة
عىل حتى محظورة» «منطقة فجأة صارت بريم لكن الصمت، الروس التزم بسيبرييا.
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كانت الباردة، الحرب إبان الساخنة السنوات وخالل فورتسبورج. أو لوزان من الخرباء
أيِّ تَجنُّب تريد تكن لم جوزناك أن الواضح من األجانب. الزوار أمام مغلقة املدينة
فنية مشكالت تُواِجه أيًضا بريم كانت بل فحسب، جوري من محتَملة انتقامية إجراءات
كانت تنترش. أن الحقيقة لهذه يَُرْد ولم كوموري ورَّدتْهما اللتني اإلنتاليو الطابعتني مع
آالف بضعة مجرد طباعة بعَد انكرسْت قد الطباعية األلواح أنَّ يف تكمن تحديًدا املشكلُة
جوزناك تخرب لم العطب. إلصالح سنتني نحو إىل كوموري فنِّيُّو احتاج الصفحات. من
جوري رو ال دي وممثيل — الروسية السوق عن مسئوًال كان الذي — ِسلهوبر لودِفج
اليابانيني حصول أثناء وذلك ١٩٩٢م؛ حتى الكارثة عىل وتُطِلعهم اآللتني بأْمر اآلخرين
من اشرتت حيُث كوباو-جوري؛ حظرية إىل تائبة جوزناك عادت العمل. من راحة عىل
كبرية. تَرِضيٌَة وهي سويرسي، فرنك مليون ٤٠٠ عن يزيد بما وإنتاج طباعة آالِت لوزان
مارك مليون ٣٥ مقداُره ِقْسٌط ضاع عندما ضعف الرتضية لهذه التلطيفي األثر لكنَّ
رشكة من تنفيذيون مسئولون كان سويرسا. إىل روسيا من عبوره خالل أملانيا يف أملاني
قد البائد، السوفييتي بالنظام وثيقة اتصاالت ولَديْها جوزناك تتبع وتصدير استرياد
رو ال دي يف الحسابات دائرة أهملت األجنبية. الُعملة سوق يف القسط بهذا ضاربوا
موظف دخل األوان. فوات بعد إال املفقود القسط تالحظ فلم مهمتها، أداء يف جوري

قط. أخرى مرة املال تََر لم لوزان لكن السجن، أملاني
أسعار ارتفاع من مراًرا َشَكْوا قد كانوا الذين — الجنوبيون الكوريون تجرَّأ كذلك
عىل — نة امُلَؤمَّ املنطقة طباعة رشكة بوصفهم أقدامهم لرتسيخ جاهدين وَسَعْوا لوزان
شاذٍّا. حدثًا أيًضا الصفقة تلك ظلَّت الخلفية. لطباعة املرة هذه كوموري، آلة رشاء
إطار يف الورقية النقود من مزيد إىل ة ُمِلحَّ حاجة لَديْهم كانت الصينيني أن حني ففي
عىل اليابانيني، مع مستدام أعمال نشاط ِليُماِرسوا كانوا ما فإنهم االقتصادي، إصالحهم
اليابان، من الخلفية لطباعة آالت عدة فوًرا اشرتى الصيني الشعب بنك أن من الرغم
بل حتى، كوموري تورِّدها تكن لم التجارية. اآلالت خط من أوفست طابعات وكانت
التي اليوان من الصغرية الفئات طبع يف الصينيون استخدمها ميتسوبييش. تورِّدها كانت
كال عىل الجديد والَقَلُق القديم االرتياُب َكَفَل األوفست. بطريقة الوجهني كال عىل تُطبَع
الخاصة الكربى الصني صفقات القريبة طوكيو تَقتَِنص أالَّ والصيني الياباني الجانبني
البعيدة. لوزان اقتنصتْها بل النهائي، والتحزيم النقد أوراق وترقيم اإلنتاليو بطباعة

السحر. زال فقد ذلك ومع
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أبوجا إىل سالبوني من

عطاءات تقديم إىل الهندي االحتياطي بنك دعا العرشين، القرن تسعينيات أوائل يف
صارمة أمنية تدابريَ ذواتَْي مطبعتنَْي ل تشغِّ آنذاك الهنُد كانت نقد. مطبعتَْي بناء إلعادة
من بالقرب ناشيك يف إحداهما املالية؛ وزارة عليهما تُِرشف املوظفني آالف بهما يَعَمل
يف والثانية كله، البلد يف نقد مطبعة أقدم وهي كبري، عسكري مجمع بجوار بومباي
العالم. يف نقد مطبعة أكرب بأنها الوقت لبعض ُعرفْت وقد بوبال، غرب جنوب ديواس
تضمُّ ناشيك مطبعة كانت كوباو-جوري. من بآالت مجهزتني كانتا املطبعتني كلتا
سبعينيات منذ مشرتاة اآلالت وكانت خطوط، خمسَة ديواس ومطبعُة طباعة، خطَّْي
مليار من أكثر فهناك هائلة؛ النقد ألوراق الهنود شهية لكن العرشين. القرن وثمانينيات
مناسبة وديواس ناشيك طاقة تَُعْد َلْم ثم ومن نقًدا. تقريبًا يشء كل ثمن يدفعون هندي
كانت الفظيعة. الهندية البريوقراطية بفعل الطباعي األداءُ تََقلَّص كذلك السكاني. للنمو
الهندية الروبية أوراق حالة كانت غامضًة. أسبابُها ظلَّْت اإلنتاج يف متقطعة فات توقُّ هناك
الشديدة ئة املهَرتِ األوراق هذه خلقْت لقد بل نفِسها. عن تتحدَّث الرثاء إىل تدعو التي
العالم؛ يف آخر بلد أيِّ يف يُوَجد ال نحٍو عىل هناك الفقراء أفقر بني عمٍل فرَص القذارة
يَْقبَلُها بحيث املهرتئة األوراق ويَرتق يَلِصق الذي املمزقة»، األوراق «معالج وظيفة وهي
الفائض لطبع طلبيات إسناد إىل مراًرا املركزي البنك اضُطرَّ أخرى. مرة املتاجر أصحاب
هذه كانت النقد. أوراق من مليارات عدة منها كلٌّ ن يتضمَّ عاجل، بشكل الخارج إىل
تزال ال كانت التي رو، ال دي الربيطانية النقد طباعة رشكة نصيب من عادًة الطلبيات
كثريًا تَستَنِزف الطلبيات هذه كانت السابقة. الربيطانية باملستعمرة عالقات أفضل تَمِلك

األجنبية. الُعملة من الهندية االحتياطيات من
الطاقة بتوسيع التضاربات هذه تصحيَح املركزي والبنك املالية وزارة أرادت
ذواتَْي إضافيتني مطبعتنَْي وببناء وديواس، ناشيك القائمتني؛ املطبعتني لكلتا اإلنتاجية
مدينة هذا، عن املسئولية ويل الذي الهندي، االحتياطي بنك اختار صارمة. أمنية تدابريَ
الشمايل الجزء يف كلكتا من بالقرب وسالبوني بنجالور، من بالقرب الهند جنوبي ميسور
الجديدتني املطبعتنَْي تكلفة ُقدِّرْت املطبعتني. لهاتني كموقعني القارة، شبه من الرشقي
عىل منها املائة يف ٨٠ ينفق أن يفرتض كان دوالر، مليوَن ٣٧٥ بمبلغ رسميٍّا وحَدهما
تَبنيَّ ثم «املضمونة». الطلبيَّة لهذه بًا ترقُّ يَسيل لُعابُهم كان لوزان يف والتجهيزات. اآلالت
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اتصاٌل كان الوقت، ذلك حتى مرة. ألول املناقصة عملية يف بقوة دخلت كوموري أن لهم
بولتسا هانز ل تدخَّ يُفِلح. يَُعْد لم ذلك لكنَّ كوموري، وتنسحب سيكفي بطوكيو هاتفيٌّ
وسعه، يف ما كلَّ فبذل شخصيٍّا، آنذاك، باور أوند كوينج إدارة مجلس رئيس شونِمان،
كانت لوزان أن واملفرتض اليابانيني. يوقف لَكْي دبلومايس؛ مستًوى أعَىل إىل وذهب بل
السابق املالية وزير عن نُقل هذا. كلُّ يُفِلح لم إجماًال. عطائها يف حتى اقتصاًدا أكثر
تُؤَخذ أْن اآلَن مَعه يَتَحتَّم بما اليابان من ا جدٍّ كثرية إنمائية معونات ْت تلقَّ الهند إن قوله
األسد نصيب عىل ذلك مع وفورتسبورج لوزان حصلت النهاية، ويف االعتبار. يف كوموري

اللوجستية. الناحية من جاذبيًة األكثر ميسور وقاعدة املرشوع؛ من
عادي غري بشكل طويًال ائتمانيٍّا أجًال اليابانيون عرض ١٩٩٥م. عام الُعُقود عت ُوقِّ
ميسور يف اإلنشاء أعمال يف تأخريات حصلت للغاية. منخِفًضا فائدة وسعَر اآلالت لصفقة
خطوِط سبعَة ١٩٩٩م عام نهاية بُحلوِل ركَّبْت باور أوند كوينج لكن سالبوني، ويف
الثمانية خطوَطها كوموري ركَّبْت تقريبًا نفِسه الوقت ويف ميسور، يف طباعية آالت
أيًضا كوباو-جوري ُكلِّفْت بميسوري. مقارنًة إليها الوصول يف األصعب سالبوني يف
ليست وهي — الهند كانت الصفر. من وديواس ناشيك يف القديمتني املطبعتني بتحديث
من آلًة ٩٠ مجموُعه ما الوقت ذلك بحلول اشرتت قد — الغنية البلدان بني من فعليٍّا
هناك التقنية الطباعية الطاقة إجمايل كان بينهما. العمل عالقة بْدءِ منذ كوباو-جوري
نحو طبُع يُمِكنهما كان وسالبوني ميسور يف وحَدهما الجديدتان النقد فمطبعتا هائًال.
ممثِّيل أََحِد لحسابات وفًقا وذلك مناوبات، ثالث عىل تشغيلهما عند سنويٍّا ورقة ملياَر ٢٠
نفِسه العام يف ١٩٩٩م. عام سيدني يف املنعقد الُعملة مؤتمر أمام الهندي االحتياطي بنك
من السنوية الهند حاجة أنَّ من الرغم عىل نقد، وحدة مليارات ٦٫٧ إال فعليٍّا يُطبَع لم
الذي هو املدرَّبني الطباعة ال ُعمَّ نقص كان وحدة. مليار ١٥ بنحو ُقدِّرت النْقد أوراق

األول. املقام يف الهند عرقل
البلدان أكرب نيجرييا، بَدْت نيجرييا. من املرة هذه ثانية، طلبية عىل كوموري حصلت
املتداَول. بنْقِدها يتعلَّق فيما الهند من بنسخة أشبه السكان، عدد حيث من األفريقية
النيجريية «الرشكة تتبع التي النقد ومطبعة الرسيع السكاني النمو عىل ينطبق ذلك كان
عىل قط جيًدا املطبعة هذه أداء يُكْن لم األمر واقع يف العملة». وسكِّ نة امُلَؤمَّ للطباعة
عليها بما نيجرييا تكن لم املائة. يف ٢٥ بنسبة رأسمالها يف رو ال دي مشاركة من الرغم
عندما كبريًا جهًدا جوري رو ال دي تَبذُل لم لذا آنذاك؛ جيدة بسمعة تتمتع ديون من
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تضمُّ أبوجا يف ثانية نقد مطبعة لبناء عطاءات تقديم إىل النيجريي املركزي البنك دعا
شخصيٍّا ني مهتمَّ وابنه آنذاك، نيجرييا حاكم أباتشا، ساني الجنرال كان كامَلنْي. خطَّنْي
كثري مرشوًعا كان ١٩٩٧م. عام إبرامه ِمن كوموري تمكَّنْت وقد الَعْقد، بهذا قويٍّا اهتماًما
العقار، تكاليف حساب دون دوالر، مليون ١٣٥ ابتلعت املطبعة أن يفرتض التكاليف.
الخطَّنْي إنَّ يُقال نيجريية. مصادر إىل استناًدا الربيطانية اإلذاعة هيئة أوردت حسبما

دوالر. مليون ١٠٠ نحو تكلَّفا وحَدهما هناك ُركِّبا اللذين
نوًعا مضغوط زمني جدول وهو ١٩٩٩م، عام املطبعة تُفتَتَح أن املقرَّر من كان
بغياب ومروًرا الفساد من بداية الهائلة الداخلية املشكالت تلك مثل من يُعاني بلد يف ما
شاكيًة، الجوس إن داي ذس صحيفة ذكرْت وكما الطقس. بحرارة وانتهاءً التحتية البنية
بواردات النْقد أوراق إلحالل حاجتها من املائة يف ٧٠ نحو تغطية نيجرييا عىل تَعنيَّ
ذلك، من الرغم عىل ديفريَنت. أوند جيزيكه أو رو ال دي أغلبها وفرْت التكلفة، عالية
كذلك أبوجا. يف املقام املرشوع تعطيل جاهدين يحاولون املحليني الساسة بعض أن بدا
أن فيحدث تنتهي. ال اآلالت وتركيب النقد مطبعة بناء يُواِجهها التي املشكالت بََدِت
الجديدة، املطبعة تصميم يف هيكلية مشكالت تظهر أو األموال، تخصيص الربملان يرفض
الذي املرشوع مدير ضاَق النهاية. يف الطبع صالة حرارة درجة يف التحكم يتعذَّر أو
التجربة بعَد وجههم. ماء فقدان خطَر يُواِجهون اليابانيون كان ذرًعا. كوموري أرسَلتْه
العادة فوق طويل تعاُقدي بالتزام تضطلع أن كوموري عىل كان بريم، يف َجَرْت التي
كالهما الطباعة خطَّا أصبح عندما للطابعات. امَليْداني واالختبار املبتدِئنَي ال الُعمَّ لتدريب
ما ُرسعان ٢٠٠٢م، أوائل يف أبوجا يف الجديدة املطبعة يف يَعَمالن وبََدآ أخريًا جاهَزيْن
نيجرييا كانت والحرب. الورق َقِبيل من املوادِّ نقص بسبب جديد من اإلنتاج وقف لزم
من الرغم عىل النْقد أوراق واردات عىل االعتماد يف استمرارها خطر تُواِجه النحو هذا عىل

كبريتنَْي. مطبعتنَْي امتالكها

ميونخ من تحذير

للحديث هنا رضوري استطراد ثمة انتصاًرا. كوموري املنقضية األلفية َمنحِت عندئٍذ
سيجفريد كان بيَّنَّا، كما وميونخ. لوزان بني بسيطة، دائًما تكن لم التي العالقة، عن
التعاون بشأن جوري جوالتريو مع اتفاقه يف ا جدٍّ كبرٍي تخفيٍض عىل تفاوض قد أوتو
رشكة َمنْح إىل أيًضا اضطر ١٩٦٥م، عام رو ال دي إليهما جوري ضمَّ عندما الفني.
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لكن الطباعة. آالت من الذاتية احتياجاته عىل األقل عىل سعريٍّا، خصًما هذه النقد طباعة
جوري روبرتو َخَلَف دائم. نقاش موضوع كان ما وهو كثريًا، أقلَّ كان الخصم هذا
دون لكن اإلرشايف، املجلس رئاسة متولِّيًا ١٩٩٢م، عام لوزان رشكة يف املتوىفَّ والَده
صاحب االبن، كان سكرتريه. إىل يُفوِّضها أن أبوه ل فضَّ التي التشغيلية اإلدارة يف إرشاكه
حيث القوي؛ أبيه ظل يف وقف قد واملروحيات، النفاثات عاشق والطيار التقنية املهارة
من واحد بأنه تايم مجلة وصَفتْه الذي — روبرتو إىل يُنَظر كان بشدة. به معجبًا كان
مندفع كشخص — واحد آٍن يف الدعاية من خجًال وأشدهم سويرسا يف الرجال أثرى
آنذاك واتتْه اإلرشايف، جوري رو ال دي ملجلس الجديد الرئيس بصفته امِلَزاج.9 متقلِّب
اإلنتاليو آلة سعر بتكملة وطالب ميونخ إىل سيارتَه فقاد الخصومات، هذه إلغاء فكرة
بهذه القيام عن نََهْوه قد لوزان يف كانوا طلبتْها. قد ديفريَنت أوند جيزيكه كانت التي
طْت توسَّ أيًضا. األخرية الكلمة لها وكانت معركًة، ديفريَنت أوند جيزيكه خاضت الرحلة.
جيزيكه ضايق قد روبرتو كان العواقب. من تَْخُل لم الواقعة لكن باور. أوند كوينج
بالتطوير يتعلَّق للتوقيع جاهًزا عقًدا األخرية اللحظة يف برفِضه َقبُْل من ديفريَنت أوند
تمتد بخربة تتميز ميونخ رشكة كانت النقد. طباعة جودة مراقبة عىل تعمل آللة املشرتك
قرار ل يُحمِّ لم التعاون. هذا من لتستفيد إال لوزان كانت وما املجال، هذا يف لسنوات
أحد يرغب لم آللة مرتفعة تطوير تكاليف رشكته دراسة، دون اتخذه الذي روبرتو،

وميونخ. لوزان بني العالقة فتور يف تسبَّبْت بل فحسُب، بعُد فيما فيها
الخاصة، النقد طباعة رشكات بني لوزان عمالء أكرب ديفريَنت أوند جيزيكه تكن لم
٤٥ السنني مرِّ عىل اشرتت قد كانت حيث األكرب؛ عميلها هي رو ال دي رشكة كانت وإنما
رشكات أهمية أيًضا هذا يبني .٣٨ إال ديفريَنت أوند جيزيكه تشِرت لم بينما كبرية، آلة
رشكة ملتطلبات نظًرا ذلك، ومع الحكومية. باملطابع مقارنًة الثانوية الخاصة النقد طباعة
لوزان، لدى أكرب تكنولوجية أهمية لها كانت النقد، طباعة يف الجودة العالية ميونخ
وُخوِّف دائًما، غضبًا أُغضب قد العميل هذا كان طلبياتها. حجم مع تتناسب ال أهمية
من صخب يف تشكو وبدأْت الطاولة، ديفريَنت أوند جيزيكه قلبْت احتكارية. بتلميحات
عن لألنظار، الفت بشكل كوموري، من واستفرسْت كوباو-جوري، تكنولوجيا ر تأخُّ
دوائر عىل يَُفْت لم للوزان. قوية صفعة هذه كانت للخلفية. متزامنة طباعة آلة رشاء
ظلوا أظهروه، الذي الغضب كل من الرغم عىل البافاريني، أن القطاع هذا يف املتخصصني
لطابعة غيار قطع عىل الحصول أيًضا يمكنه بالطبع فاملرء اآلالت. اختيارهم يف َحِذرين
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طباعة آالت مجيء يوم ذات ف وتوقَّ حدث إذا التجارية الطابعات خطوط من الخلفية
حدثت. قد القطيعة كانت ذلك ومع طوكيو. من املالية السندات

طابعات يعترب التنفيذي، ورئيسها طوكيو رشكة رئيس كوموري، يوشيهارو كان
ما يكن لم السماء. من هبًة االستفسار هذا فرأى الشخصية، هوايته املالية السندات
سعر عىل إضايف تخفيض مجرد ميونخ من القادم املقام الرفيع العميل عىل عرضه
تُنتج ما فعادًة ميونخ. متطلبات حسب يَىص ِخصِّ مة مصمَّ آلة عرض بل التفضييل، لوزان
النقد أوراق من طويلة فرتة طباعتها تستمر إصدارات الحكومية النقد طباعة رشكات
إىل تُضطرُّ أنها بمعنَى الصادرات؛ عىل فتعيش الخاصة النقد طباعة رشكات أما الوطني،
يجب الصغرية، اإلصدارات هذه ولطبع باستمرار. املتغرية الُعمالت من كبري عدد طباعة
كوموري عرض وماًال. وقتًا يتكلَّف ما وهو مرة، كل يف الطباعة آالت ضبط إعادة دائًما
ينتجها. التي الخلفية طباعة آلة سجل ومعايرة األلواح تغيري يف للتحكُّم إلكرتونيٍّا حالٍّ
كوموري خط من نبع االبتكار هذا أن من الرغم وعىل الوقت. من الكثري ر يوفِّ هذا كان
أيَّ بعُد عرضت قد الوقت ذلك يف كوباو-جوري تكن لم األوفست، ماكينات من التجاري

تنتجها. التي املالية السندات لطابعات إلكرتونية تحكُّم عنارص
نجح أنه ننَس وال ميونخ. رشكة قرار من استفادة أيَّما إعالناته يف كوموري استفاد
االنتصار هذا ظل فقد ذلك من الرغم وعىل املالية. السندات طباعة آالت منشأ بلد يف بآلته
عطاءات تقديم إىل األلفية مطلع يف العملة وطباعة سكِّ مكتب دعا فعندما منفرًدا. حدثًا
تقدَّم ذكرها، السابق املتزامنة الخلفية وطابعات األلوان املتعددة اإلنتاليو طابعات لتوريد
رشكة دخول بداية تلك كانت ميونخ. مع األخري بنجاحه مستشهًدا بعطائه كوموري
جوري، رو ال دي ضد صناعي بلد يف مفتوحة» «معركة الطباعية اآلالت لصناعة يابانية
عىل اشتمل ساخن َمَزاٍد فبعَد ُخرست. املعركة لكن القطاع. ممثيل أحد وصف حدِّ عىل
رو ال دي كانت واملوثوق. املجرَّب مورِّده صالح يف املكتب قرار جاء غادرة، قوية رضبات
ظ تحفُّ هناك كان السوق». عىل الخانقة «سيطرتها عىل الحفاظ إىل بقوة سعت قد جوري
عىل جوري»، «منظومات بخالف يشء أي رشاء عند املركزيني املرصفيني بني داللته له

كوموري. مورِّدي أحد املحدودة، اإلنجليزية إندسرتيز نيل رشكة شكوى حد
نوَّه كما تُقهر، ال درجة إىل كبرية املالية السندات طابعات أمام التسويقية العقبات
أكَّده ما وهو باور، أوند لكوينج تحليل يف مرة ذات ميونخ يف الكائن ِهبوِفراينزبنك بنك
لم العرشين، القرن ثمانينيات منتصف يف السوق كوموري دخول فمنذ كوموري. مصري
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اآلالت. من القطاع هذا يف الخارجية الطلبيات من قليل عدد توريد من إال تمكنت قد تكن
اليابان، يف الطاحنة االقتصادية األزمة تََركِت طائلة. أمواًال يتكلَّف بريطانيا يف فرعها كان
العمومية امليزانية عىل عميقة آثاًرا العاملية، الطباعة آالت سوق يف الركود إليها مضاًفا
ع متوقَّ غري نحو عىل التجارية ماروبيني رشكة انسحبْت ٢٠٠٢م، خريف يف األم. للرشكة
اإلنتاجية وبالطاقة الحقة طلبيات وجود بعدم ذلك وبُرِّر إنجلرتا، يف املشرتَك املرشوع من
يف عظيٍم بِرًضا التجارية الرشكة هذه انسحاب قوبل اليورو. استثمار نشوة بعد الزائدة
كان األمور. إليه آلت عما بالكلية بعيدتني االثنتان تكن لم وربما ولوزان، فورتسبورج
فحسب، وقٍت مسألَة الصعوبة املتزايد املالية السندات طباعة مجال من اليابانيني خروج

َقْدرها. حقَّ اليابانيني كربياءَ هؤالء يُقدِّر لم ربما القطاع. هذا أبناء أحد ن تكهَّ كما

ِعَجاف وأخرى ِسَمان سنوات

املشرتية البلدان آخر كانت وحدها. كوموري أقدام تحت من تهتز تكن لم األرض لكنَّ
ُزوِّدْت قد — اليورو وبلدان والهند والصني السابقة السوفييتية الجمهوريات — الكربى
طابعة عرشة ثماني هناك كانت التشبُّع. عالمات تُظِهر السوق كانت جديدة. بآالت
الرشكة اضطرت األلفية. مطلع عند جوري رو ال دي مستودعات يف قابعة َمِبيعة غري
إىل بالنسبة مسبوق غري موقف وهو اجتماعي، برنامج إطار يف املوظفني ترسيح إىل
الربيطاني. ورشيكه روبرتو بني توترات هناك كانت الكثري. عىل الحصول اعتادت رشكة
يف األرباح بانخفاض إنذار إصدار إىل البورصة يف املتداَول النقد طباعة رشكة اضطرت
مليون ١٢٥ بقيمة روبرتو رفعها رضر عن تعويض دعوى نتيجَة ١٩٩٩م؛ عام نهاية
ظلَّت تحكيم. محكمة إىل الدعوى أُحيلت إذن. دون تكنولوجيا نقل بسبب اسرتليني جنيه
كانوا األمور ببواطن علم عىل كانوا َمن بشدة. غامضة إذن» دون تكنولوجيا «نقل تهمة
أمنية خصائص نفسه إعطاء يف حتى سخيٍّا كان الربيطاني الرشيك إن قائلني يتهامسون
مدفوعات تَُعْد لم جوري. رو ال دي بحوث مركز من إنتاجية وتقنيات حديثًا رة مطوَّ
— والخسائر األرباح حساب يف بند أهم يوم ذات كانت التي — رو ال دي أسهم أرباح

القضائية. بدعواه النهاية يف روبرتو أوقفها فقد كبرية؛ بقوة ق تتدفَّ
البالغة حصتها باور أوند كوينج رو ال دي باعت إذ ٢٠٠١م؛ مايو يف اإلعالن جاء
مليون ٢٠) سويرسي فرنك مليون ٥٠ مقابل لوزان يف جوري رو ال دي يف املائة يف ٥٠
اسرتاتيجية أهمية يمثل لوزان تُديره الذي التجاري املرشوع يَُعِد فلم اسرتليني). جنيه
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األخرى املائة يف ٥٠ ال عىل األملانية الرشكة استحوذت نفسه، الوقت يف رو. ال دي لرشكة
ورشكته جوري روبرتو يعني كان ما وهو ُهويته، عن يُكَشف لم الذي اآلخر املالك من
محاسبو كان مفاجأة. السعر كان كومباني. آند هولدنج ديْناِفست الخاصة االستثمارية
٢٧٥ بمبلغ فقط بعامني ذلك قبل اإلجمالية لوزان قيمة قدَّروا قد يونج آند إرنست
ماليٍّا مستثمًرا باعتباره العمل عىل عينه كانت الذي روبرتو وكان سويرسي. فرنك مليون
املالية األوساط يف االتصاالت أحسن يملك كان حال أيِّ فعىل — الدخل من بحصته دوليٍّا
أحيانًا ر يَتصوَّ — مغرية تزال ال الجديد» «االقتصاد مرشوعات بورصة وكانت العليا،
صديق داسو، أوليفييه إن قالْت التي الشائعاُت هذا ت فرسَّ ربما أعىل. سعر عىل الحصول
رجل أغنى طالل، بن الوليد األمري أو الطائرات، صانعة الفرنسية األرسة وسليل روبرتو
فورتسبورج أن الحقيقة كانت بالرشاء. اهتماَمهما أبَْديَا السعودية، العربية اململكة يف
يستمر ُملِزًما وَعْقًدا العاملية، السوق يف كالصخر ثابتًا ومركًزا التكنولوجية، الخربة تملك

٢٠٠٧م. عام حتى فقط
سويرسي فرنك مليون ١٠٠ مقداره رسمي بيع سعر عىل اتفاق إىل أخريًا التوصل تم
٥٫٩ مقداره إضايف إجمايل مبلغ دفع إىل الربيطانيون اضطر بأكملها. األسهم لحصة
األرجح عىل تكن لم شكواه أن عىل أمارة وهي جوري، روبرتو إىل اسرتليني جنيه ماليني
مدفوعة التحكيم محكمة أمام املتبادلة املطالبات كل اعتُربت وعندئٍذ بالكلية، مختَلقة
آخر مستثمر أيُّ لوزان. إىل بالنسبة األفضل النتيجة األرجح عىل تلك كانت بالكامل.
املدير منه َحذَّر ما وهذا فقط»، حريته «نصف سيشرتي كان باور أوند كوينج بخالف
أوند كوينج عىل معتمًدا ذلك مع سيظل كان املستثمر هذا ألن بومون؛ أوليفييه العام
رشكة إىل أشخاص يملكها عاملية رشكة من القيادة يف ملحوًظا ًا تغريُّ ذلك كان باور.
لوزان رشكة تسمية أُعيدْت أسابيع، بثالثة ذلك بعد أملانيا. مقرُّها دوليٍّا نشطة مساهمة

إيه-جوري». بي «كيه
يعني ذلك كان الرشكة. حل بشأن روبرتو عائلة داخل مرير احرتاٌب هناك كان
هذا تسبَّب جوري/ُكِون. العائلة اسم عن تنفصل ال فريدة صناعي نجاح قصة نهاية
روبرتو بمقاضاة شقيقتني غري أُختان قامت كما العائلية. الروابط قطع يف مؤقتًا الشجار
مباًرشا انخراًطا منخرطني كانوا َمن أيًضا. بها لهما وُحكم كبرية، تسوية عىل للحصول
بيان يف النتيجة عن رضاه عن عربَّ فقط بومون البيع. بعد حتى ا تامٍّ صمتًا التزموا
تغيري ا» تامٍّ دعًما تدعم بأكملها «اإلدارة أن عىل باور أوند كوينج بقوة وطْمأََن صحفي
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مزاج وتقلُِّب ِر تهوُّ من استيائه عن األشخاص من منتقاة فئات أمام مراًرا وعربَّ امِللكية.
ألول عنه أُعلن لوزان يف الحقيقي املشكالت حجم جوري. روبرتو اإلرشايف مجلسه رئيس
مبيعات كانت ٢٠٠١م. عام باور أوند كوينج عن الصادر املجموعة أعمال تقرير يف مرة
سويرسي. فرنك مليون ١١٧ إىل تقلَّصْت قد أشهر) (تسعة املجزوءة املالية السنة
السابق. الذروة رقم ثلث إال تعادل ال النتيجة كانت كاملة، ميالدية سنة عىل وبتعميمها

الرشكة. تاريخ يف األوىل هي مقداُرها يُحدَّد لم خسارة هناك كانت ذلك، عىل عالوة
سبعة «بيالتو»، باآللة البدء بعد جوري، إنتاج من آلة ١٠٠٠ أول بيع استغرق
٢٠٠٢م، عام نهاية حتى أخرى، أعوام ثمانية إىل إال لوزان تَْحتَْج لم بينما عاًما، وأربعني
من آنذاك صار استدامتُها. تتسنَّ لم الوترية هذه لكنَّ التالية. الخمسمائة وحداتها لبيع
عىل يعتمد املرء كان املستقبل إىل بالنسبة لوزان. يف النفقات ترشيد أيًضا الرضوري
املنعقد الُعملة مؤتمر يف التزييف. من والتأمني التكلفة ُوفورات شعارات تحت االبتكار
ى يُسمَّ جديًدا حاسوبيٍّا برنامًجا إيه-جوري بي كيه طرحْت هونولولو، يف ٢٠٠٢م عام
لطباعة األولية الرتتيبات كل تنفيذ بواسطته املرء يستطيع اإلنتاليو»، لوح إىل «الكمبيوتر
هذه تُعَرف كاملة. ورق لصفحة التام الطباعي اللوح إىل وصوًال الكمبيوتر عىل اإلنتاليو
أن عندئٍذ املفرتض من وصار اللوح»، إىل «الكمبيوتر باسم التجارية الطباعة يف العملية
ليزر. تكنولوجيا أحدث باستخدام النقد ألوراق اإلنتاليو طباعة يف استخداًما لها تَِجَد
ندرًة يزدادون الُعملة لسكِّ لني املؤهَّ إن إذ — عالية جودًة وتُعِطي الوقَت العمليُة هذه ر تُوفِّ
أرسع، دمج أمام الطريق تفسح للغاية العالية صورتها ة دقَّ وبفضل — يوم بعد يوًما
اختربَ بأصالتها. التضحية دون النقد أوراق طباعة يف األمنية للخصائص دقًة، أشد لكن
يف الكائنة الخاصة الطباعة رشكة ونجحْت الجديدة، التقنية فوسيل وأوِرل إيطاليا بنك
أوراق من الحايل لإلصدار بالكامل الرقمية األوىل املسوَّدة يف التسعينيات أوائل يف زيورخ
الصناعة، داخل مكلِّفة اإلنتاليو» لوح إىل «الكمبيوتر تقنية تُعترب السويرسي. الفرنك
— وكذلك فيدوسيري، أوبرتور شارل فرنسوا ِقبَل من استُخدمْت الحني ذلك منذ لكنها

األمريكي. العملة وطباعة سكِّ مكتب ِقبَل من — للمفاجأة
لهانز الثاني االبن بولتسا-شونِمان، كالوس توىل ٢٠٠٣م، عام منتصف منذ
رئيس نائب بصفته املالية السندات طباعة آالت تسويق مسئولية بولتسا-شونِمان،
وقراراٌت صعٌب مجاٌل املعتَمَد املهندَس هذا وينتظُر باور. أوند كوينج إدارة مجلس
إلقامة واحدة طلبيًة الرشكة تتلقَّ لم ٢٠٠١م، مايو يف جوري رو ال دي رشاء منذ دقيقٌة.
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الرغم عىل بغداد، يف مطبعة إقامة عىل املعلَّقة اآلمال تالشِت كما جديدة، نقد مطبعة
السندات طباعة خطوط وفقدت العراق. يف الداخيل األمن تدهور ظل يف ضعفها، من
اختفْت أو أهميتها اإلنتاليو، بطباعة الربيد طوابع أو األسهم كشهادات التقليدية، املالية
اآلالت تجارة حاليٍّا تتعرَّض اإلحالل. طلبيات عىل باور أوند كوينج تعتمد ثم ومن تماًما؛
عىل إال ربح تحقيق يمكنها وال مفرطة، لتقلُّبات الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعية
عىل منه حرًصا بولتسا-شونِمان، إن بل الرشكة. إلدارة وفًقا أطول، زمنية فرتة مدى
لتحقيق النمسا يف مودلنج إىل املستوى الرفيعة اإلنتاليو طابعات إنتاج نقل التوفري،
والربمجيات. واإللكرتونيات الهندسة غري فورتسبورج يف يتبقَّ ولم أعىل، تشغيل معدالت

السمان». «السنوات انقضِت لقد
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الرابع الفصل

بحرب ذاته النجاح عمون السيد ق حقَّ ملاذا
الطباعة؟

القول يمكن املرحلة. هذه يف «سيكبا» الطباعة ألحبار ومصنعه عمون ألبري ِذْكر من بد ال
السيد كان امُلربح. النقدية األوراق مجال يف لجوري التوأم األخ بمنزلة كان عمون بأن
دائًما — القبيحة الشائعات عىل تزدهر صناعة يف والفطنة للمودَّة نموذج وهو — عمون
يف خاصة ثقة موضع جعله مما واألصدقاء؛ للعمالء جليلة مساعدة لتقديم استعداد عىل
وكان األعمال، رشكاء بني التوترات تتصاعد عندما ط يتوسَّ عمون كان جوري. محيط
ودِّية خدمات يؤدي وكان إليه، ة ماسَّ حاجة يف شخص هناك يكون عندما باملال يساعد
ورشكته أوتو قصة بينت ما نحِو عىل مصلحته، يف يصبُّ دائًما هذا يكن لم تردد. بال
عندما الحًقا. سنرى كما إيه، إس برنِتنج ِسكيوريتي الغموض يكتنفها التي التجارية
إىل الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعة صناعة مورِّدي من منتقاة مجموعة جوري دعا
النقد أوراق طباعة يف األدوار وتوزيع اللعبة قواعد إلرساء ١٩٥٢م عام خريف يف لوزان
سيجفريد رشكة كانت عليهم. االختياُر َوَقَع الذين من واحًدا عمون كان املالية، والسندات
أربعني تستمر أن السوقية الُعصبة لتلك ُقدِّر هناك. الوحيدة النقد طباعة رشكة هي أوتو
ركَّز بنفِسها. أحباَرها تَصنَع املالية السندات طباعة رشكات كانت األيام تلك يف سنة.
ضايق ما هائلة. بتجارة وتُبرشِّ غالية الخاصة األحبار كانت اإلنتاليو. طباعة عىل جوري
فعًال له سبق الذي ألبري، لصديقه التجارة هذه ص خصَّ جوري أن الضيق أشد أوتو
يبيع كان العالم يف مكان أيِّ يف فصاعًدا، الحني ذلك منذ بايلوتو. للطابعة الحرب توريد
األحبار مورَِّد عمون يُعتََرب أن عىل يحرص كان طابعاته، إحدى جوري السنيور فيه
االتحاد عدَّد النادرة، مطبوعاته من واحدة يف آخر. احتكاري شبه وضٌع نشأ املخصوصة.
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والذي الشديد، بالتكتم ذلك عدا فيما ُعِرف الذي — نة امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل
الكاشف الحرب املتاحة: األحبار أصناف — التالية الفصول يف باستفاضة عنه سنتحدث
الضوئي والحرب بالكيماويات، معالجته عند مظهره يتغريَّ الذي املاء، يف للذوبان القابل
يف جديدة ألوانًا ويتخذ البنفسجي فوق الضوء يف ج يتوهَّ الذي املرئي، غري أو املرئي
منتجات هذه كانت للكهرباء. املوصلة املغناطيسية األحبار وأخريًا الحمراء، تحت األشعة
العرض آالت بجوار املوضوعة الحرب عبوات تحمل هذا، يومنا يف حتى لسيكبا. حرصية
عليها ن مدوَّ ُملصقات مون» «لو ضاحية يف التكنولوجي كوباو-جوري مركز يف البياني
أن يصعب أخرى. كتابة أيِّ دون ا جدٍّ كبرية التينية بحروف «سيكبا» املخترص االسم

العني. تُخِطئها

الطباعة أحبار «سرتاديفاري»

اللبناني املهاجر سها أسَّ التي (سيكبا)، الزراعية املنتجات وتجارة تصنيع رشكة استهلَّْت
الزراعية. املنتجات تلوين وموادِّ اللبن لُدهن كمنِتج نشاطها ١٩٢٧م، عام عمون موريس
اصفراًرا أكثر الزبد تجعل التلوين ومواد الحلب، أثناء األبقار رضوع يَحِمي الدهن كان
سوق عىل املهيِمن املورِّد الرشكة هذه صارت جوري، بمساعدة اخرضاًرا. أشد والبازالء
املساهمة الرشكة املالية. والسندات النقد أوراق طباعة يف املستخَدمة املخصوصة األحبار
تغريَّ لقد (سيكبا). عمون» منتجات وتجارة تصنيع «رشكة باسم اليوم لة مسجَّ العائلية
— الكتومة العائلية الرشكة قِت حقَّ هو. كما ظل املخترص اسمها لكن الرشكة، غرض
إفصاح سياسَة معهود غري بازدراءٍ تسايتونج زوِرخر نُوِيه صحيفة إليها نَسبْت التي
٣٥٠٠ بواسطة سويرسي فرنك مليار تقارب مبيعات — الحجري العرص إىل تنتمي
يف ٦٥ نحو العالم. يف األحبار صانعي أكرب من الرشكة جعل مما ٢٠٠٤م؛ عام موظف
تجارية أحباًرا تُنتج التي باكيدجينج»، «سيكبا من يأتي كان األعمال حجم من املائة
ربًحا ق ويحقِّ األسعار ضغط دائًما يُعاني صعب أعمال مجال وهي التغليف، لصناعة
أرباحها تَجِني السويرسية املجموعة كانت أصًال. ق حقَّ إْن هذا األنُفِس، بِشقِّ هزيًال
بحرية. فيها يُتاَجر ال أحبار وهي املخصوصة، النقد أوراق طباعة أحبار من الوفرية،
سويرسي. فرنك مليون ٣٥٠ وتحديًدا املجموعة، مبيعات بقية تُشكِّل األحبار هذه كانت
معلومات وجود لعدم نة؛ امُلَؤمَّ األحبار يف سيكبا نشاط بشأن التكهن من كثري هناك كان
عليها متعارًفا قاعدًة هناك ألنَّ تقريبيٍّا؛ اإلنتاج حجم يُقدِّر أن للمرء يمكن حوله. رسمية
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نقد ورقة ٤٠ عىل منها كلٌّ يحتوي الورق من صفحة ١٠٠٠ طبع أنَّ وهي هنا، تَِرسي
الورقة مساحة حسب عىل ن، امُلَؤمَّ الحرب من كيلوجرامات وأربعة ثالثة بني ما إىل يحتاج
حاجة هناك سنويٍّا، العالم يف تُطبع نقد ورقة مليار ٩٠ ب يُقدَّر ما إىل بالنسبة وتصميمها.
إذا والرتقيم والخلفية اإلنتاليو لطباعة األقل عىل ن امُلَؤمَّ الحرب من مرتي طن ٩٠٠٠ إىل
مليار ٩٠ ال ونصف فقط. واحد جانب عىل غائر سطح من الطباعة عىل العملية اقترصِت
والهند والصني املتحدة الواليات وهي األربع؛ العظمى النقد أوراق ُقَوى تُنتجه نقد ورقة
ومن بنفسها؛ أحبارها تصنع الحكومية املطابع ألن الجزء؛ هذا تجاهل يمكن وروسيا.
تكون أن ويُفرتض سنويٍّا، مرتي طن ٤٥٠٠ نة امُلَؤمَّ لألحبار املتاحة» «السوق تتطلَّب ثم
السويرسية الرشكة تحصل املتاحة، السوق هذه من العطاءات. مقدمي أمام مفتوحة هذه
األربعة العمالقة بني فِمن مضلِّل. الرقم هذا حتى لكن املائة. يف ٨٥ َقْدُرها نسبة عىل
تصنيعها يف نسبيٍّا املستقلَّة وحدها هي الروسية جوزناك تُعترب النقد، أوراق لطباعة
ِسكيوريتي جايتسمان من بل سيكبا، من ليس مثبِّتة، مادة إال تستورد ال إذ أحباَرها؛
مع مشرتكة مرشوعات فيُديرون والهنود والصينيون األمريكيون أما برلني. يف إنكس
النقد أوراق طباعة أحبار استرياد املحلية القوانني تَحُظر ما وغالبًا السويرسية. الرشكة
منها بنفسها؛ أحبارها تصنع التي البلدان بعض هناك زالت ما ثم ومن املخصوصة.
صغرية أحجاًما البلدان هذه تحتاج لكن الجنوبية. وكوريا واليابان وبريطانيا أسرتاليا
وحدها اليابان الالزمة. التكنولوجيا عىل للحصول سيكبا عىل تعتمد ما غالبًا وهي نسبيٍّا،
سوق عىل كبري حدٍّ إىل تَُسيطر سيكبا أن والحقيقة بنفسها. برمته األمَر تتوىلَّ التي هي
«متاحة» أو «محمية» السوق هذه َكْون مدى عن النظر بغضِّ العاملية، نة امُلَؤمَّ األحبار

رسميٍّا.
النقد طباعة حرب مستهلك يضطر رصامة. تقل ال لحماية يخضع ِرسٌّ األسعار
وإال الورق، عىل الحرب هذا من كثيفة طبقة وضع لرضورة كبرية مبالغ دفع إىل اإلنتاليو
ثلث املطلوب. اللميس األمني األثر يضيع ثم ومن باللمس؛ يُدِركه أن املرء يستطيع فلن
الفاقد نسبة كانت بل الخاصة. الطباعية العملية هذه نتيجة يُفَقد اإلنتاليو طباعة حرب
حرب إىل الحاجة أمثال ستة تبلغ اإلنتاليو حرب إىل الحاجة فإن السبب لهذا أكرب. يوم ذات
من الطباعة كانت لو فقط. واحد جانب عىل اإلنتاليو طابعة اقتصار بافرتاض الخلفية،
الخلفية لكن أكرب، التكلفة تكون أن الطبيعي فِمن الجانبني، كال عىل ممكنة غائر سطح
من القليل إال يُفَقد وال الحرب، من كمية أقل إال تتطلَّب ال التي األوفست، بطريقة تُطبَع
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من بكثري تعقيًدا األكثر اإلنتاليو طباعة حرب أن املدهش من الطباعة. يف الكمية هذه
فإذا مقصود. وهذا الخلفية. طباعة حرب من كثريًا أقل ذلك مع يتكلَّف الفنية الناحية
ر يُسعِّ أالَّ فعليه للحرب، الشديد باستهالكها اإلنتاليو طباعة نرش إىل يَسَعى املرء كان
عند غائر سطح من الطباعة حْرب توفريَ يُمِكنهم آخرين ألن رشائه؛ عن يَُصدُّ بِسْعٍر الحرب
والعميل. الصفقة حجم حسب عىل حادَّة، لتقلُّبات تخضع املحدَّدة األسعار كل الرضورة.
فرنًكا ٣٥ أساس عىل العمالء أحد سيكبا حاسبْت العرشين، القرن تسعينيات نهاية ففي
حرب من للكيلوجرام فرنًكا و٧٥ غائر، سطح من الطباعة حرب من للكيلوجرام سويرسيٍّا
الفلورين، كمركَّبات خاصة، بعالمات مخلوطة األحبار هذه كانت وإذا الخلفية. طباعة
األول املقام يف يَُخصُّ بحقٍّ التكلفة العايل الجزء لكن ذلك. أضعاف إىل السعر يرتفع فقد
الضوء. انكسار خالل من يعمل الذي برصيٍّا»، املتغريِّ «الحرب وهو املميز، الرشكة منتَج
الكيلوجرام سعر كان األوىل األيام يف باستفاضة. عنه سنتكلَّم اللون متبدِّل حرب وهو
بهوامش محسوب السعر هذا أن املرء ر يتصوَّ أن يمكن سويرسي. فرنك ٢٥٠٠ منه
(تعني بيالن مجلة َشبَّهت واقعية». «غري بأنها توصف أن إال تستحق ال ا جدٍّ عالية
تُنِتجها التي نة امُلَؤمَّ األحباَر يوٍم ذات لوزان عن الصادرة التجارية عمومية) ميزانية
مدينة إىل ينتمي الذي اإليطايل سرتاديفاري يصنعها كان التي املوسيقية باآلالت سيكبا
التكلفة باهظة أيًضا ألنها بل الجودة، يف تُكاِفئها أنها ملجرد ليس األرجح عىل كريمونا،

مثلها.
الواضحة جوري رعاية فحتى تماًما؛ نفِسه تلقاء من السوقي النجاح هذا يتبلور لم
املجال هذا يف لألنظار الفت نحٍو عىل مبدعة سيكبا تكن لم لو ذلك تفعل أن يمكنها كان ما
هذه عىل التكنولوجيا تركَّزِت املثبِّتة. مادتها هو نة امُلَؤمَّ سيكبا أحبار يميز ما الخاص.
الكيميائية فاألصالة توفريُها. آخر مورِّد أليِّ الواقع يف يُمكن التي األصباغ، عىل ال املادة
الحرب هذا يَِجفَّ أن يجوز وال كبريًا. يًا تحدِّ يُشكِّالن املثبِّتة املادة لهذه الفيزيائي والثبات
يُكَشط وال يتقرشَّ أن يجوز ال ذلك، إىل باإلضافة ينبغي. مما أرسع وال ينبغي مما أبطأ
الغسيل اختبار يف صارم بشكل املقرَّرة الحدود ضمن إال الورقة َفْوق ِمن يَتَالَىش وال
عنٌرص املثبِّت العامل والثَّنِْي. التلويث اختبارات يف أو غسالة داخل ساخن قلويٍّ بغاسول
السويرسي الحرب اختصايصُّ ق حقَّ كما األمور. هذه كل يف الجودة إىل بالنسبة حاسم
سبيل عىل — م صمَّ حيث نة؛ امُلَؤمَّ األحبار مجال يف الكبرية اإلنجازات من عدًدا أيًضا
هذه الستخدام عامليٍّا بها معرتًفا معايريَ وَوَضَع الفيزيائية، قيمتها لتحديد إجراءً — املثال

94



الطباعة؟ بحرب ذاته النجاح عمون السيد ق حقَّ ملاذا

معايري ُوضعْت لقد التجارية. األحبار يَُخصُّ ِفيَما َقبُْل من موجودة كانت كالتي األحبار
التحليل وبمساعدة بالغة، بدقة إنتاجه إعادة ممكنًا وصار األوىل، للمرة ن امُلَؤمَّ للحرب
أحبار تطوير أيًضا هناك كان ثم النحو. هذا عىل أصالته اختبار أمكن السبكرتوجرايف
عىل مضغوطة، أسطوانة يف باملاء بغسلها إزالتُها يُمكن أحبار وهي باملاء، تُزال نة ُمَؤمَّ
اختبار يف املرتفعة املياه حرارة ودرجات القلوي الغاسول ل تحمُّ عىل قدرتها من الرغم
الكلور ثالثي اإليثلني عن االستغناء املرء بمقدور صار االخرتاع، هذا بفضل الغسيل.
الحرب من الطباعة ألواح لتنظيف املياه من خاص نوع باستخدام الصحة عىل الَخِطر
كانت العادة فوق عاٍل ضغط من به تتسم بما الضغط العالية اآللة استحداث ي. املتبقِّ
كبرية برسعة يجفُّ ا خاصٍّ حربًا غائر سطح من للطباعة املطلوب كان إضافيٍّا. يًا تحدِّ
ذلك حتى ببعض. بعضها النقد صفحات ستلتصق هذا دون من كثيفة. طبقة منه تُوَضع
املطبوعتني. الصفحتني بني توضع اف نشَّ كورق بيضاء صفحة تُستخَدم كانت الحني
اليابانيون وحدهم كبرية. تكاليف عىل وينطوي للوقت ومضيعًة مرهًقا عمًال ذلك كان
باستخدامهم واألمريكيون مسطَّح، فوالذي بَلْوح غائر سطح من الطباعة باستخدامهم
األمريكيني، حالة يف لكن ذلك. يف مشكلة لديهم تكن لم السميك، الدوالر طباعة ورق
األحبار قسم مدير بِرتلر، حاييم كان حرب. بُقع بها نقد أوراق للتداول أيًضا تُطرح كانت

البحثي. فريقه بمساعدة املشكلة هذه حلَّ الذي هو املخرضم، بسيكبا نة امُلَؤمَّ
أوراق طباعة يف حرصيٍّا استُخدم الذي الذكر، سالف برصيٍّا» املتغريِّ «الحرب لكنَّ
هذا استُلهم لسيكبا. التجاري والنجاح التكنولوجي التفوق بني َجَمَع الذي هو النْقد،
١٩٧٧م؛ عام مدريد يف العمالت تزييف حول السادس الدويل اإلنرتبول مؤتمر من الحرب
الناسخة باآلالت النقد أوراق نَْسخ عن األوىل للمرة الدولية الرشطة هيئة أفادْت حيث
فرض يف يُنظر كان دفاعية. تدابري اتخاذ يف اليابانيون الصانعون ر تأخَّ الجديدة. امللوَّنة
فعرض كمراقب، املؤتمر يف بِرتلر شارك الخطرة. الناسخة أجهزتهم استرياد عىل حظر
خاصية النقد؛ ورقة من مرئي لجزء تماًما جديدة أمنية خاصية سيكبا تطوِّر أن عفويٍّا
مختربات أحد يف ضالته وجد سنوات عدة بعد امللوَّنة. الناسخة باآلالت نسُخها يُمكن ال
النظارات وعىل الفضائي املكوك نوافذ عىل يُستَخَدم دهان عن عبارة وكانت كاليفورنيا،
أوبتِكال مختربات كانت الكونية. األشعة لحْجب الفضاء ُروَّاد يرتديها التي الشمسية
زاوية بتغريُّ لونها يتغريَّ التي املادة هذه لديها روزا سانتا يف الكائنة البوراتوِرز كوتِنج
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عدد عىل الحصول بمفرده يُتيح الذي برصيٍّا، املتغريِّ الحرب وفريقه بِرتلر ر طوَّ الرؤية.
التام. للتغري القابلة الثنائية األلوان توليفات من ا جدٍّ محدود

يف عميل أول اجتذاب محاولة كانت برصيٍّا، املتغريِّ للحرب الفاحش الغالء بسبب
الخاصية هذه يستخدم َمن َل أوَّ يكوَن أْن أحد يُِرْد لم إذ نفِسه؛ بالقْدر صعبة األوىل األيام
العمالت تزييف حول السابع الدويل املؤتمر يف لكْن واحد. آٍن يف املجرَّبة وغري الغالية
الناسخات من اآلتي التهديد أن مؤكًدا صار ليون، يف اإلنرتبول مقر يف ١٩٨٧م عام املنعقد
املؤتمر انعقاد منذ مضْت التي العرش السنوات يف كبرية بدرجة اشتد اليابانية امللوَّنة
نقد ورقة إلصدار يخطِّط تايالند بنك كان لسيكبا. الَعْون يَد املصادفُة قدمِت السابق.
هذا يُباع أن عىل ١٩٨٧م، عام الستني بوميبول امللك ميالد بعيد احتفاًال باتًا ٦٠ فئة
رؤية يمكن زال ما مدنية. ألغراض الفرق ص ويُخصَّ االسمية قيمته من بأعىل اإلصدار
يومنا إىل واٍق، غالف يف إال تَُرصف أالَّ تََقرَّر التي الشكل، مربَّعة العادية غري الورقة
لطبع سيكبا قدَّمت كقربان. باملذابح ربطها املؤمنون يحب حيث البوذية؛ املعابد يف هذا
املطبعة تنرش أن رشيطة ان باملجَّ األلوان املتبدِّل الجديد حربها التذكارية الورقة هذه
هذا كان الطباعية. وخصائصه املطلوبة الحرب كميات بشأن تقريًرا التايالندية الحكومية
تتعلَّق مؤلِمة بتجربة النمساوي الوطني البنك مرَّ بسنوات، ذلك بعد محلِّه. يف التنبيه
األلوان املتبدِّل الحرب تقرشَّ عندما الخاص، الحرب هذا استخدام وحساسية دقة بمدى
وسائل فَسِخَرْت شلن؛ ١٠٠٠ فئة الورقة من الفئة عىل الدالة األرقام به ُطبعْت الذي
يَكشط يانصيب لبطاقة األملاني االسم وهو روبيلوس؛ تْها وسمَّ الورقة هذه من اإلعالم
عىل سريًا ال.1 أم الفائز هو كان إذا ما لريى املخفية أرقامها فوق من طبقًة مشرتيها
ارتبطْت التي الخطوة وهي األلوان، املتبدِّل الحرب النيجرييون استخدم تايالند، ُخطى
األفريقي البلد هذا نقود تطبع كانت التي رو، ال دي النقد طباعة رشكة أن بحقيقة
تابعة نة امُلَؤمَّ األحبار لتجارة رشكة وهي ِفِدنْك؛ يف الثلث بمقدار حصًة تملك كانت عادًة،
أالَّ يضمن كي جوري؛ إىل انضمامهم بَعَد للربيطانيني الحصة هذه عمون أتاح لسيكبا.
لكنَّ موجودة، ِفِدنْك تَُعْد لم أحباره. رشاء عن النقد لطباعة خاصة رشكة أكرب تنرصف
لدى وفيٍّا عميًال رو ال دي بقاء يضمن زال ما خاصة برشوط األجل طويل توريد عقد
تردُّد، طول بعد ١٩٩٢م عام برصيٍّا املتغريِّ للحرب عميًال االتحادي البنك صار سيكبا.
و١٠٠٠ ٥٠٠ فئة األوراق طبع يف إال يستخدموه لم بشدة املقتصِدين مسئولِيِه لكنَّ
البارزة النقوش عن واستغنَْوا ،(٣ كيه بي (بي أملاني مارك إصدار آخر ضمن مارك

اإلنتاليو. طباعة عملية عن الناتجة
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املتغري الحرب استخدام األمريكيون قرَّر أن بعَد إال يأِت لم السوقي االخرتاق لكنَّ
وطباعة سكِّ مكتب كان ١٩٩٦م. عام دوالر ١٠٠ فئة الجديدة ورقتهم طبع يف برصيٍّا
القرن سبعينيات منتصف منذ الدوالر أوراق لطباعة نة امُلَؤمَّ األحبار يستخدم العملة
األمريكية الرشكة إنْك، ِسكيور سيكبا بمعرفة حرصيٍّا تُورَّد األحبار هذه وكانت العرشين،
األمريكيني ألنَّ انتصاًرا؛ برصيٍّا املتغريِّ الحرب اعتماد قرار كان السويرسية. للرشكة التابعة
معتربين أجنبية، تكنولوجيا عىل االعتماد لتجنُّب نقدهم أوراق طبع يف فائًقا جهًدا يبذلون
يف أخرى، أمور ضمن السياسة، هذه وقفت القومي. األمن جوانب من ا مهمٍّ جانبًا هذا
يَِبيع أن العرشين القرن ثمانينيات بداية يف مرة أول حاول عندما أوتو سيجفريد طريق
مرئية غري ذلك عدا فيما كانت لكن آليٍّا، قراءتها يُمكن التي «إم» املبتكرة خاصيته املكتب
املكتب بني املفاوضات بداية حول إعالمية تقارير ظهرت للقصة، ختاًما النقد. أوراق عىل
حدثْت بسيكبا تتعلَّق مخالفات عن أقاويل وتردَّدت برصيٍّا، املتغريِّ الحرب بشأن وسيكبا
أيًضا ودار عرية، السِّ حساباتها يف وكذلك نة، ُمَؤمَّ أحبار لتوريد عطاءات إىل الدعوة يف
الحساسة. املسألة هذه يف ل التدخُّ إىل الشيوخ مجلس فاضطر النفوذ، ممارسة عن كالم

منصبه. من املكتب مدير أُقيل أخرى مرًة
عميل أهم بالفعل كان سنويٍّا ورقة مليارات و٩ مليارات ٨ بني ما يَطبَع الذي املكتب
برصيٍّا املتغريِّ الحرب كميات كانت الوقت. ذلك يف سيكبا به فازْت نة امُلَؤمَّ لألحبار منفرد
لذا الهيبة؛ من مزيًدا تَعِني املورِّد عالقة وكانت هائلة، األمريكية السوق تحتاجها التي
زوجني تخصيص عىل األمر يقتَِرص فَلْم لها، َمِثيل ال تناُزالت انتزاع يف األمريكيون نََجَح
الواليات يف الحرب هذا يُصنَع أن أيًضا لزم بل للدوالر، برصيٍّا املتغريِّ الحرب ألوان من
يف ستتقاضاه ذلك خالف سيكبا كانت الذي الثمن من كثريًا أقلَّ بثمن ويورَّد املتحدة
َمَضض، عىل األمر قبول إىل السويرسيون اضطر األمنية. خصائصه نظري العاملية السوق
كوتِنج أوبتِكال مخترب مع باالشرتاك برودكتس، فِلكس ى يُسمَّ مشرتك مرشوع فأُقيم
السويرسيون فيه يُمنح لم برصيٍّا املتغريِّ الحرب أصباغ لتصنيع كاليفورنيا يف البوراتوِرز
مصنع يف يُخلط برصيٍّا املتغريِّ الحرب كان بعدئٍذ املائة. يف ٤٠ بنسبة أقليَّة حصة إال
املتغريِّ للحرب اللوني الثنائي اليوم حتى محجوًزا زال وما املتحدة. الواليات يف سيكبا
التي اإلصدارات من الدوالر أوراق لكل واألسود الربونزي األخرض يشمل الذي برصيٍّا
املكتب ويَستخدم دوالرات. و٥ دوالر ١ فئة األوراق باستثناء ١٩٩٦م، عام منذ أُنتجت

ملحوظة. بثخانة الحرب هذا
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ثمانني نحو العاملية. السوق باخرتاق املتحدة الواليات يف قة املوفَّ الرضبة هذه آذنْت
يف سيكبا تُنِتجه الذي برصيٍّا املتغريِّ الحرب اآلن تستخدم اليورو، كتلة ضمنها من بلًدا،
األلوان املتبدِّل بالحرب البلدان هذه كل تُزوَّد األمريكي، العميل وباستثناء نقدها. طبع
تورِّد وال بسويرسا. شافورناي يف الرئييس الرشكة مصنع من حرصيٍّا املستوى الرفيع
يوجد وال األخرى، نة امُلَؤمَّ األحبار أيًضا منها يشرتون الذين للعمالء إال الحرب هذا سيكبا
الحرب من كبرية احتياجات ذوا بلدان وهما وروسيا، اليابان القاعدة: لهذه استثناءان إال
عمالء من عادي غري آخر عميل هناك عنهما. لتستغِنَي سيكبا كانت وما برصيٍّا، املتغريِّ
عىل سيكبا من بيونجيانج تحصل ال الشمالية. كوريا وهو هنا، ذكُره ينبغي سيكبا
أوراق فئتَْي ألعىل برصيٍّا املتغريِّ الحرب عىل أيًضا تحصل بل فحسب، نة امُلَؤمَّ أحبارها
الشماليني الكوريني أن من الرغم عىل وون، و١٠٠٠ وون ٥٠٠ وهما تطبعهما؛ نقد
الحرب هذا أن من الرغم عىل نسبيٍّا). (الرخيصة األمنية الخيوط عن األساس يف يستغنون
املتغريِّ كالحرب مخرضٌّ فإنه الجودة، مزري الوون أوراق يف املستخَدم األلوان املتبدِّل
الكوري النظام يُعاني املتحدة. الواليات األكرب، الَعُدوِّ نقود طبع يف املستخَدم برصيٍّا
الدولة هذه يف التزييف خطر أن بد وال الصعبة. الُعملة يف ُمزمن نقص من الشمايل
العملة إخراج فمجرد يكون. ما أقل مكان كل يف املوجودين األمنيني بمخربيها القمعية
الحرب استخدام فإن لذا بشدة؛ عليه يُعاَقب فعٌل الخارج من جلبها أو البلد من الوطنية
سوف استيعابها. يصعب الشماليني الكوريني إىل بالنسبة رفاهية يظل برصيٍّا املتغريِّ

بعد. فيما املسألة هذه إىل نعود

تغريُّ يف السوقي املناخ

املنافسة. من تخلو تكاد فهي ذلك ومع الربح؛ عظيمة نة امُلَؤمَّ الطباعة أحبار يف التجارة
املتطلبات وحتى تعجيزية. تبدو ال املنتَج تطوير أمام الفنية الحواجز ألن غريب؛ وهذا
وفيما عقبة. تكون أن الحقيقة يف ينبغي ال والتخزين اإلنتاج يخص فيما الصارمة األمنية
احتياطات مراعاة من للتأكُّد املراقبة عملية األوروبي املركزي البنك يتوىلَّ اليورو، يخص
األحبار صناعة تكتُّم أنَّ والظاهر املثال. سبيل عىل شافورناي يف سيكبا مصنع يف األمن
للغاية. كبرية نة ُمَؤمَّ بأحبار السوق دخول أمام التجارية العقبات أن بحقيقة يرتبط

لرتسيته عطاءات طلب يجب عموميٍّا َعْقًدا األمر واقع يف ن امُلَؤمَّ الحرب رشاء يستلزم
قبول يضمن ما هناك ليس لكن هذا. يُفَعل ربما حكومية. بمطبعة األمر يتصل عندما
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باحتياجها اهتمام محلَّ سوًقا السكان الكثيفُة باكستاُن تُعتََرب سواه. األرخصمما العطاء
رو ال دي رشكة قامْت أن منذ ن. امُلَؤمَّ الحرب من مرتي طن ٤٠٠ عن يزيد ما إىل سنويٍّا
الباكستانية نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة لصالح بالصفحة تُغذَّى طابعة أول بتوريد جوري
أما أحبار. كمورِّد أيًضا معها تتعامل وسيكبا العرشين، الَقْرن ستينيات يف كراتيش يف
نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكُة دعْت ١٩٩٨م عام يف التالية: الحالة لنا فتُبيِّنه هذا حدث كيف
فاستجابْت ن، امُلَؤمَّ الحرب من مرتيٍّا طنٍّا ١١٩ لتوريد عطاءات تقديم إىل الباكستانية
عطاءيهما، بتقديم األملانية إنكس ِسكيوريتي وجاليتسمان السويدية نوبل أكزو ِمن كلٌّ
أنَّ أُجِرَي استقصاء كشف بعطاء. تقدَّمْت حتى تكن لم لكنها بالعقد، سيكبا ففازْت
قد كانت سيكبا وأنَّ سيكبا، سعر عن الُخمس بنحو يقلُّ نوبل أكزو من املقدَّم العطاء
إىل السويديون لجأ جاريًا. يزال ال العطاءات طلب كان عندما التوريد يف بالفعل بدأْت
السويرسيني ألن ونظًرا بالَعْقد.2 يفوزوا أن دون بالقضية وفازوا الباكستاني القضاء
عام منذ مشرتك مرشوع يف الباكستانية نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة مع دخلوا قد كانوا
وحرصي األجل طويل عقد كراتيش يف الكائنة باكستان إنكس سيكبا لدى كان ١٩٩٥م،
الباكستانية نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة فإن ذلك، عىل عالوة الباكستانية. الحكومية املطبعة مع
َص محَّ ضجًة. القضية أثارت السبب. لهذا بنفِسها أحبارها تصنيع عن فْت توقَّ قد كانت
خلفية أباد إسالم يف الحكومية املحاسبة مكتب يف العام الباكستاني الحسابات ق مدقِّ
مشاركة إىل يعود املرشوع هذا تاريخ أن أوضح خاص، تقرير يف املشرتك املرشوع
أُقيمْت باكستان» يف املبارش االستثمار حول «ندوة يف آنذاك الباكستاني الوزراء رئيس
املنصب يف املصالح يف تضاربات وجود إىل العام ق املدقِّ انتَهى ١٩٩٣م. عام زيورخ3 يف
توريد رصاحًة التقرير وذكر الباكستانية، نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة موظفي جانب من العام
بداية منذ السعر يف املتوسط فوق زيادات ووجود فيه، مباَلغ بثمن املستعملة اآلالت
من عامٍّ بوْجٍه التوريد أسعار وارتفاع باكستان، إنكس سيكبا بمعرفة األحبار توريد
استغلَّْت سيكبا أن أيًضا التقرير وجد العاملية. السوق بمستوى مقارنًة املشرتك املرشوع
أمام الباكستانية السوق فتح أْجِل من الباكستانية نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة مع العمل عالقة
بتوصية الخاص التقرير هذا إليه خلص الذي الحاسم الرأي انتهى التجارية. أحبارها
لكن ٢٠٠٠م، عام يف العقد تجديد أجل حان يمكن. ما بأرسع املشرتك املرشوع بإنهاء
واحدة، نتيجة عدا فيما الحني، ذلك حتى نتيجة أيَّ ق حقَّ قد يكن لم العام ق املدقِّ تقرير
املتنافسون العطاءات مقدِّمو أخفق الباكستانية. السوق من نوبل أكزو انسحاب وهي
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لتوريد عطاءاٍت التمسْت الحكومية الطباعة رشكة أن من الرغم فعىل مرص. يف أيًضا
لتوريد سيكبا إىل املبارش باألمر العقد أُسند واحدة، نقدية لفئة الحرب من احتياجاتها

األخرى. الفئات لكل نة ُمَؤمَّ أحبار
ظة متحفِّ املركزية فالبنوك العمالء. والء من الكبري القْدر لهذا ملموسة مربرات توجد
بال يسري معني صانع بأحبار للنقد إنتاجها دام ما املورِّدين تغيري عىل حملُها ويصعب
للنْقد امُلْصِدرة املؤسسات تطلب املورِّد، تغيري يف النظر مجرد أجل من بل مشكالت.
الجديد. بالحرب وبنجاح بالفعل ُطبعْت نقد أوراق وجود عىل برهانًا الحكومية ومطابعها
باهظ الوقف بني ترتاوح خطرية، العواقب تكون أن يمكن تعقيدات، ظهور حال ويف
سبيل عىل املتداولة. الوطنية النقود نقصيف حدوث املتطرفة الحاالت ويف لإلنتاج، التكلفة
بحرب محليٍّا منتًَجا ليبزيج يف الكائنة العامة دروك بابيري ِفرت رشكة خلطت عندما املثال،
مارًكا ٥٠ فئة الرشقية األملانية النقد أوراق طبع عند سيكبا تنتجه الذي الغايل اإلنتاليو
إيقاف لزم العرشين، القرن ثمانينيات منتصف يف الجانبني من محفور فوالذي بَلْوح
اختبار تتحاىش التي تحديًدا هي الخاصة الطباعة رشكات فإن ذلك ومع الطابعات.
يجب التي املنطقية الجهات أنها من الرغم عىل املركزية، البنوك تشرتطه الذي الطباعة
عىل عالوة إليهم. بالنسبة ينبغي مما أكرب تكون ما عادًة التجارية املخاطرة تُجِريَه. أن
بنجاح. «ب» املطبعة تْه أَتَمَّ الذي الطباعي باالختبار مطلًقا تُباِيل ال «أ» املطبعة فإن ذلك،
بكل منفصلة طباعية اختبارات إجراء عىل املركزية البنوك من كثري يُِرصُّ كله، هذا وفوق
عىل نقد أوراق فئة ولكل واحدة)، ورقة يف حربًا ١٢ هناك يكون أن (يمكن حدة عىل حرب

مفرغة. دائرة هذه سنوات. هذا يستغرق أن يمكن حدة.
هو االحتكاري شبه وْضَعهم إنَّ السويرسيون روَّجها التي البسيطة ة الُحجَّ تقول
والوجود الحرب جودة اتساق أن شك وال اس. الحسَّ املجال هذا يف لألمن ضمان أفضل
الحصول من العمالءَ هذا يُمكِّن إذ كبرية؛ مزايا سيكبا يعطي العالم حول السوقي
الشخصية االتصاالت أن كما ما. مكان يف مشكلة برزْت كلما برسعة معلومات عىل
تُعزِّز فالرشكة أيًضا؛ مفيدة كبرية بعناية سيكبا وتُعزِّزها العقود مرِّ عىل تطوَّرت التي
عىل قادٌر، ما منتج ما مكان يف بغتة وبرز حدث وإذا اها. يتحدَّ َمن أمام السوقية مكانتَها
رشاء عىل عندئٍذ السويرسيون يُْقِدم سيكبا، برتتيبات اإلخالل عىل يشء، كل من الرغم
وهو — ِنِتثَنترباباس أوفارت حظي النحو هذا وعىل ممكنًا. كان كلما املبتِكر أو االبتكار
ر طوَّ قد كان إذ الحياة؛ مدى للغاية مرتفع بمعاش — التايالندي املركزي بالبنك كيميائي
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إىل — بانكوك يف يُقال كما — يَرَقى اإلنتاليو لطباعة حربًا محلية خاٍم موادَّ باستخدام
توقف الذي للمخرتع، وفًقا تكلفته. من ا جدٍّ ضئيل وبجزء املنافس، سيكبا منتَج جودة
ومن األمريكية. الدوالرات طبع خاص بوجه سيناسب املنتج كان منذئٍذ، االبتكار عن
الحكومية املحاسبة مكتب تقرير تطرَّق فقد استثنائية؛ حالة تكن لم هذه أن الواضح
حرب تطوير عىل الباكستانية نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة عمل أن إىل أيًضا أباد إسالم يف
املحيل املرشوع وبمساعدة سيكبا بفضل تراجع بي-٥) ى (يُسمَّ الجفاف رسيع إنتاليو
بما بالرحيل موظف إغراء إمكانية البيئة هذه مثل يف نتصوَّر أن السهل من املشرتك.4
بكل االحتماالت هذه ضد إجراءات سيكبا وتتخذ املنافسة. الجهة إىل معرفة من لديه
العمل َعْقد يف عليه يُنَصُّ الذي النهج هذا يشمل أيًضا. ووضاعة ُسبل، من يمكن ما
سنوات لعدة نفِسه املجال يف أخرى جهة يف العمل ضد قانونيته) يف (مشكوًكا حظًرا
كيميكال صن مع صفقة أبرم سيكبا يف سابق كيميائي وهناك بالرشكة. العمل ترك بعد
حربهم إنتاج يف البدء عىل األمريكيني مساعدة يريد وكان العرشين، القرن تسعينيات يف
الرجل، ضد الوحيش اإلجراء هذا مثل اتُّخذ السجن. يف الحال به انتهى بأنفسهم، ن امُلَؤمَّ
، املحكِّ عىل كثرية أموال هناك كانت عليه.5 أشَفَق جنيف يف املسئول القايض إن حتى
األملانية االتحادية املطبعة استفادت بحق. مخيفة سيكبا بها تتمتع التي السوقية والقوة
إىل (إليو) كهربائيٍّا املتألِّق ن امُلَؤمَّ لحربها الحرصي التوزيع بإسنادها املحنة هذه من
الذي األلوان املتبدِّل الحرب هذا عن ذلك من أكثر يشء يُسَمع ولم السويرسية. الرشكة

األوروبي. االتحاد بمساعدة ر ُطوِّ
التابعتني إِينجر آند وكاست نوبل أكزو أمثال من مورِّدون انسحب ذلك غضون يف
أكثر السوق صارت ذلك ومع الصعب؛ نة امُلَؤمَّ األحبار مجال من األملانية باسف لرشكة
نحو الِقيمة سلسلة امتداد عىل تحوُّل حدوث عىل أمارات هناك ناحية، فِمن تقلُّبًا؛
تشجيع يف املركزية البنوك بدأت حيث النقد؛ أوراق إنتاج يف بديلة أمنية خصائص
يف اللؤلئي الربيق ذات اللون املتغرية األرشطة أو كالهولوجرام بديلة أمنية خصائص
منها. ق والتحقُّ عليها التعرف مواطنيها عىل يسهل أمنية خصائص إىل َسْعِيها إطار
(أوراق وأملانيا وبريطانيا املتحدة الواليات بينهم من كثريون تحوَّل ف، التقشُّ ولدواعي
بالكلية، اإلنتاليو طباعة عن تخلَّْوا أو واحد، جانب عىل اإلنتاليو طباعة إىل األملاني) املارك
أعيُنهم عىل اإلبقاء يف بدءوا أخرى، ناحية من الفرنك). (أوراق فرنسا مع الحال هي كما
ما، نوًعا الهمة فاتر السعي هذا كان نة. امُلَؤمَّ لألحبار آَخرين ملورِّدين بًا ترقُّ مفتوحًة
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اليوم تُقدِّمه نة امُلَؤمَّ األحبار من الكامل الخط تُذَكر. ال اآلن حتى فالنتيجة وبالتبعية
جاليتسمان ورشكة الباسك، بإقليم بياسني مدينة يف إيه إس تينتاس أونولت رشكة
تنجح لم األملانية. مونِشن هوبر ميشائيل لرشكة تابعة وحدة وهي إنكس، ِسكيوريتي
جيزيكه مع صفقة أبرمْت جاليتسمان لكنَّ اليورو، لطبع حرب توريد يف اآلن حتى أونولت
الثانية، العاملية الحرب قبَل يورو. و٥٠ و٢٠ ١٠ فئات إحالل أوراق لطبع ديفريَنت أوند
بالفعل تورِّد كانت األول، املقام يف تجارية أحبار مورِّد زالت ما جاليتسمان كانت حينما
ذلك ومنذ النقد. أوراق لطباعة املخصوصة األحبار ليبزيج يف ديفريَنت أوند لجيزيكه
بما جوزناك تَُمدُّ ذكرنا كما وهي نة، امُلَؤمَّ األحبار عىل بالكلية جاليتسمان ركَّزت الحني
األحبار مورِّد برلني يف الكائنة الرشكة أن كما نة. امُلَؤمَّ األحبار إلنتاج مثبِّتة موادَّ من يَلَزُمها
بعطاء باملقارنة ا جدٍّ معقوًال عطاؤها كان حيث الفلبينية؛ الحكومية للمطبعة الحرصي
لبنجالديش، بانتظام جاليتسمان تُورِّد كما األحبار. لتوريد ُطرحْت مناقصة يف سيكبا
هذه تَعتَِرب احتياجاتها. لتوريد عامة مناقصات دائًما تَطَرح التي القليلة البلدان من وهي
— تقديراتها حسب — تستحوذ حيث العالم؛ يف مورِّد أكرب ثانَي نفَسها اليوم الرشكُة

نة. امُلَؤمَّ لألحبار املتاحة» «السوق من املائة يف ١٢ نسبتها حصة عىل
إنتاج بعضمنشآت مثًال فأُقيمت التطورات؛ هذه تجاه بالحذر سيكبا فعل رد اتسم
الحصول يَلَزمها امتيازات كمجرد أو مشرتكة، كمرشوعات الخارج يف نة امُلَؤمَّ األحبار
عقود ضمان إىل الرامية الجهود ُضوِعَفِت كما سويرسا. من األساسية منتجاتها عىل
ضِت ُخفِّ العامة. املناقصات يف عطاءات تقديم عن عندئٍذ تُغِني ألنها األجل؛ طويلة توريد
إىل سيكبا اضطرت الخصوص، وجه عىل اليورو طبع يخص وفيما ما. نوًعا األسعار
أنَّ يَعِني ال هذا لكن نة. امُلَؤمَّ أحبارها يخص فيما واسع نطاق عىل سعرية تنازالت تقديم
االتفاق تم وحَده، برصيٍّا املتغريِّ الحرب شأن ففي نفَسه. السعر تلقائيٍّا اآلن يدفع الجميع
إرصار تحت األعضاء البلدان لكل سويرسيٍّا فرنًكا ١٢٥٠ وهو د؛ موحَّ توريد سعر عىل
سكِّ مكتب يدفعه الذي السعر من كثريًا أعىل السعر هذا ويظل األوروبي. املركزي البنك
املتبدِّل الحرب ويظل العاملية. السوق يف سعره من أقل لكنه فيه، األمريكي العملة وطباعة

السخية. الَحلُوب سيكبا بََقَرَة األلوان
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عائلية أزمة

فمثل ألزمات. الرشكات تعرُّض ضد ضمانًا ليست االحتكارية اإليرادات فحتى ذلك، ومع
يليه الذي إىل جيل من االنتقال أن سيكبا تعلَّمْت األخرى، العائلية الرشكات من كثري
لعب قد كان الذي املخرضم العام املدير — بوسري شارل رحل مؤمًلا. يكون أن يمكن
القرن ثمانينيات نهاية يف الرشكة عن — نة امُلَؤمَّ األحبار يف سيكبا نجاح يف جوهريٍّا دوًرا
فرصَة النجاح، اعتاد قد كان الذي األول التنفيذي املسئول عمون، ألبري أهدر العرشين.
وبدًال محرتفني، مديرين أيدي يف األطراف املرتامية للمجموعة التشغييل التوجيه وضع
يف الثالث الجيل يمثِّالن اللذان وفيليب، موريس ابناه التشغيلية القيادة توىلَّ ذلك من
ِسجرام رشكة لعبتْها التي بالدراما يذكِّرنا آنذاك حدث ما األعمال. رائدة العائلة هذه
يف سيكبا وفيليب موريس ورَّط فباندفاع الكندية. برونفمان لعائلة اململوكة للويسكي
بأسعار عجل عىل العالم حول رشكات يَْت اشُرتِ حيث بقروضبنكية؛ ل مموَّ ع توسُّ برنامج
سيكبا. عمل صميم مع نشاطها يتفق ال أو خارسة، الرشكات هذه وكانت متضخمة،
اإلعالم وسائُل َوَجَدْت التي الفضائح من العديد يف التورُّط يف االشتباه جاء ذلك وفوق
النميمة أعمدة حديث الكتومة العائلية الرشكة صارت فجأًة فيها. الخوض يف سعادتَها
صار البنكية. الديون وازدادِت الديون، يف بعمق الرشكة تورَّطِت الصفراء. الصحافة يف
بقاء بدا العرشين القرن تسعينيات منتصف بحلول أنه لدرجة بشدة، مزعزًعا الوضع
ثالث. طرف لدى كضمان أسهمه إيداع إىل عمون ألبري اضطر للخطر. معرًَّضا الرشكة
ُوكِّل األمريكي االستثماري ساكس جولدمان بنك إن تقول تقارير اإلعالم وسائل تداولْت
بنك سويس الدائنني، البنَكنْيِ لكنَّ التقارير. هذه نُِفيَْت ما ورسعان مشٍرت، عن للبحث
كانتونال وبنك — املرصفية إس بي يو مجموعة من جزء اليوم هو الذي — كورب
ترك إىل عمون ألبري فاضطر الرشكة، إدارة من االنسحاب عىل عمون عائلة أجربا فودواز،
موريس االبنان انتقل الفخري. الرئيس منصب وتوىلَّ اإلرشايف، املجلس كرئيس منصبه
أبناء من ليس رئيٌس مرة ألول ََّسه ترأ الذي اإلرشايف، املجلس إىل اإلدارة مجلس من وفيليب
موطن لتحديد خبريًا باعتباره لولَِجر هانز-يورج استُدِعَي البنكني، إرصار وتحت العائلة.
الكربى األمريكية الرشكات يف واسعة مهنية خربة ذو مدير وهو — لولَِجر صار الخلل.
الصالحيات، هذه بموجب واحد.6 آٍن يف اإلدارة مجلس ورئيس التنفيذي الرئيس —
السيولة. الستعادة الرشكة عمل صميم إىل تنتمي تكن لم التي الرشاكات كل عن تخىلَّ
املتحدة، الواليات يف برودكتس فِلكس يف اململوكة الحصة كانت الرشاكات هذه إحدى
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كانت التي األمريكية البوراتوِرز كوتِنج أوبتِكال مختربات األسهم هذه عىل فاستحوذت
تخفيض لولَِجر استطاع الطريقة بهذه املشرتك. املرشوع ذلك يف األغلبية حصة تَمِلك
التشغيلية. األرباح تحقيق إىل الحرب صانع أعاد مما نسبيٍّا؛ وجيزة فرتة يف املديونية
يف الحاسمة املساهمَة تُدرُّها تزال ال نة امُلَؤمَّ األحبار كانت التي القوية اإليرادات وقدَّمت

الناجح. التحول هذا
عمون عائلة مصالح تَضاُرب أدَّى كما العائلة، داخل الضغينة النجاح هذا أذكى
٢٠٠٠م، عام نهاية يف أيًضا. لولَِجر الخبري مع توترات إىل مراًرا الدائنة والبنوك
العمل ل يُفضِّ كان الذي املكروه التحول اختصايصِّ طرد من َعَجل عىل االبنان تمكَّن
موريس ب فنُصِّ الثالثة، أوالده إىل حصته عن قبُل من تنازل قد األب كان باستقاللية.
كان أصغر. حصة عىل حصلت فقد مونيك االبنة وأما نسبية، بأغلبية كمساهَمنْي وفيليب
عمون، عائلة قدرَة األسهم، عىل الحجز حال يف يضمن، السويرسي امللكية حقوق قانون
قصرية، بفرتة ذلك بعد التصويت. حقوق ممارسة مواصلة عىل اسميٍّا، مالًكا بصفتها
ما متزعِّ ساكس، جولدمان اضطلع ماير. دانيال املايل مديرها الرشكة عن أيًضا رحل
الدائننَْي. الرشكة بنَكِي محلَّ بذلك ليحلَّ التمويل بإعادة بنًكا، عرش اثني يضم اتحاًدا
البنوك لكن هذا، يومنا يف الرشكة يف جديد من تماًما منخرَطنْي وفيليب موريس يزال ال
اضطر ٢٠٠٥م، صيف أواخر يف مهمة. كلمة لالتحاد وتظل صارًما، نظاًما فرضت
سيكبا انسحبْت حيث السنني؛ مرِّ عىل بحزم ورفضاه مراًرا به نُِصحا ما فعل إىل االبنان
سويرسي فرنك مليون ٦٠٠ مقدارها وبمبيعات التغليف. أحبار يف العمل من تماًما
باكيدجينج سيكبا ِبيعْت مرتهل، سوقي وَوْضٍع فرد ٢٨٠٠ عددها عاملية عاملة وقوة
مكَّن مما بأملانيا؛ زيجبورج يف الكائنة إنرتناشونال جروب زيجِفرك إىل معلن غري بثمن
اآلن ومن العاملية. الراقية التغليف أحبار لسوق كقائد وْضعها تقوية من األملانية الرشكة
أوراق لطباعة األمن وأنظمة نة امُلَؤمَّ األحبار تجارة عىل بالكامل سيكبا سرتكِّز فصاعًدا
السوق إلمداد الالزم ن امُلَؤمَّ الحرب سيُصنَع موجز. صحفي بيان يف جاء حسبما النقد،
الالزم ن امُلَؤمَّ الحرب وسيُصنَع فقط، شافورناي يف الكائن الرئييس املصنع يف العاملية
الدرامي املنعطف هذا فريجينيا. بوالية سربنجفيلد يف األمريكي العملة وطباعة سكِّ ملكتب
مربحة تظلُّ نة امُلَؤمَّ األحبار فتجارة اإليرادات. منظور من معقوٌل األحداث شهدتْه الذي

مرٍّا. دواءً كان هذا أن بد ال عمون، ألبري العائلة عميد إىل بالنسبة لكن ا، جدٍّ
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رو ال دي أذهبهالةرشكة الذي ما
اإلمرباطورية؟

نْقد طبَّاع أقدَم ليست لندن من القريبة بيزنجستوك بلدة يف الكائنة رو ال دي رشكة
بعقود، اللقب هذا إىل زونِه إن إنسخيده الهولندية الرشكة سبقتْها حيث العالم؛ يف خاص
والسندات النقد طباعة يف انخراَطها تدَّعي أن يمكنها ديفريَنت أوند جيزيكه وحتى بل
تَُعِد لم الربيطانية الرشكة إن بل سنني. ببضع رو ال دي رشكة من أطول لفرتة املالية
الصارمة األمنية التدابري ذات الخاص القطاع رشكات بني باملبيعات يتعلَّق فيما األوىل
ال لكْن ضئيل.1 بفارق ميونخ يف الكائن منافُسها اآلن الصدارة يحتلُّ حيث العالم؛ يف
الكبري العدد لهذا النقد أوراق من الكبري الكم هذا مثل تطبع خاصة أخرى رشكة توجد
ورق ِمن تورِّد ما مقداَر تورِّد رشكة توجد وال العريقة، الربيطانية كالرشكة البلدان من
الورق أو نقدها عىل تحصل التي البلدان قائمة تضم رو، ال دي رشكة وبحسب ن. ُمَؤمَّ
رشكة اسم يحتلُّ نة امُلَؤمَّ املطابع روزنامة ويف اسًما. ١٥٠ منها نقدها لطبع الالزم

األبرز. املكان رو ال دي

والعالم املدينة إىل

عندما ١٨١٣م، عام إىل الصارمة األمنية التدابري ذات الخاصة املطبعة هذه أصول ترجع
قاصدين فرنسا من فرُّوا الذين الفرنسيني الربوتستانت سليل — رو ال دي توماس افتتح
متجر — بوليتيك مريوار لو صحيفة هناك ونرشوا اإلنجليزي القنال يف جرينزي جزيرة
ذلك تََلْت اللعب. أوراق يَطبَع كان البداية يف لندن. يف له متاخمة ومطبعة قرطاسية
لصالح نْقد أوراق أول طبع ١٨٦٠م عام ويف ١٨٥٣م. عام الربيد وطوابع التمغة طوابع
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الربيطانية النقد أوراق طبع من رو ال دي رشكة استُبعدت موريشيوس. جزيرة حكومة
السكتلندا االسرتليني الجنيه أوراق بطبع لها ُسمح لكن األوىل، العاملية الحرب أثناء عدا ما
األقاليم من منتجاتها عىل الطلب كان املحلية، العملة طبع عن كبديل الشمالية. وأيرلندا
املنتجات هذه أكانت سواء بكثري، أقوى الهند، سيما وال الربيطانية، للسيادة الخاضعة
الحني ذلك يف حتى الخاصة الربيطانية املطبعة كانت نقد. أوراق أم وبريد تمغة طوابع
تُؤتَِي أن القرن أثناء نََمْت التي الخارجية التجارية للروابط ُكتب الصادرات. عىل تعيش
فالسواد استقاللها. الربيطانية املستعمرات ُمنحت عندما أخرى مرَّة وفرية ِثَماًرا بعُد فيما
الخاص نْقُدها لها يكون أن أرادْت التي واآلسيوية األفريقية الجديدة البلدان من األعظم
طبعها تتوىلَّ رو ال دي رشكة جعلْت االستعمار زوال بعد الخاصة الربيدية وطوابعها

بديهي. كاختيار
ال دي رشكة بموجبها َطبََعْت التي االتفاقيات هو نفِسه بالقْدر ُمرِبح أنه تبنيَّ ما
أوروبا جنوب بلدان من هناك، املنَفى يف العديدة للحكومات لندن يف النقد أوراَق رو
كان البلدان. تلك األملانية القوات احتلَِّت عندما الثانية العاملية الحرب أثناء ورشقها،
يدفعون والنرويجيون والتشيكوسلوفاكيون والبولنديون واليوجوسالفيون اليونانيون
وكان رو، ال دي رشكة إنتاج من نقد بأوراق أوطانهم يف لهم التابعني املقاومة ملقاتيل
لم الذين هم وحدهم الفرنسيون امللكي. الجو سالح غالبًا األوراق هذه «تسليم» يتوىلَّ
احرتازي كإجراء فرنسا بنك نقل األوىل، العاملية الحرب فبعَد املشكلة. هذه من يُعانوا
فرنسا؛ وسط يف كلريمون-فريان من بالقرب شماليري إىل باريس من نْقِده مطبعَة حكيٍم
الحرب أثناء األملاني االحتالل ها يََمسَّ أن دون طويلة لفرتة الواقع يف املطبعة ظلَّت حيث
رشكة إىل الحال بطبيعة أملانيا يوٍم ذات تحتلُّها كانت التي البلدان اتجهِت الثانية. العاملية
أوسع نطاق عىل هذا وحدث بل الثانية. العاملية الحرب نهاية يف تحريرها بعد رو ال دي
ذات رأسمالية نقود استبدال البلدان من مزيد أراد عندما الحديدي، الستار سقوط بعد

القيمة. عديمة االشرتاكية الورقية بنقودها رشائية قوة
ودون كثريًا الطلبيات هذه عىل تحصل هذه الربيطانية النقد طباعة رشكة كانت
مبارشة. الحرب بعد ما سنوات يف التجاري النشاط يف طفرة هناك وكانت نسبيٍّا، جهد
يف وهما والعناية، األمن يخص فيما اإلهمال بعض يف الظرفني هذين كال ساهم ربما
حادثة2 وقعْت حال، أيِّ عىل الصناعة. هذه يف املعتادة األمور من الظروف هذه غري
الحكومُة َوَضعِت ١٩٥١-١٩٥٢م عاَمْي ففي النقد؛ طباعة تاريخ يف نوعها من فريدة
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املفرط التضخم كان للعملة. إصالًحا أيًضا نَْت تضمَّ االستقرار، إلحالل خطًة اليونانيُة
اة املتلقَّ املساعدات يفوق الخارج إىل ق املتدفِّ املال رأس صايف وكان االقتصاد، خرب قد
استُهلَّ تماًما. جديدة بنقود إال كبُْحها يمكن ال التضخمية الدوامة أن بدا الغرب. من
ِتِننباوم إد وإرشاف مارشال خطة من بتمويل الغرض، لهذا جديدة دراخمة أوراق طبع
الُعملة إصالح رائَد باعتباره التاريخ دخل قد الشابُّ األمريكي كان خربائه. بفريق
تطبع كانت بنكنوت أمريكان رشكة أن من الرغم عىل ١٩٤٨م. عام الغربية األملانية
وكانت العرشين، القرن ثالثينيات حتى ١٨٦١م عام منذ حرصيٍّا اليونانية النقد أوراق
رشكة حَصَلْت األملانية، العملة إلصالح الالزمة النقد أوراق من جزءًا أيًضا أنتجْت قد
كبريًا مبلًغا كان — اسرتليني جنيه ألف ١٠٠ بقيمة كان الذي الَعْقد، عىل رو ال دي
ومروًرا املسوَّدات إعداد من بدايًة النقد، أوراق من كامل إصدار إنتاج ن وتضمَّ — حينها
تصوًرا تننباوم وضع الذي الربنامج لكنَّ النقود. بطبع وانتهاءً الطباعية األلواح بحفر
يف حديثًا املنتخبة الحكومة أن لدرجة النجاح، عظيَم كان االقتصاد استقرار لتحقيق له
املجازفة من تمكَّنْت ١٩٥٣م عام أبريل ويف العملة. إصالح عن االستغناء قررت أثينا
٥٠ كان سياسيٍّا. خطورة أشد خطوة وهي الدراخمة، القائمة ُعملتها قيمة بتخفيض
التي الجديدة النقد أوراق سلسلة أُلغيْت جديدتني! اثنتني يُقابل قديمة دراخمة مليار
ما ورسعان بريطانيا، يف بعيٍد مستودع يف وأُخفيْت طبعتْها، قد رو ال دي رشكة كانت
إال الطبع الحديثة النقد أوراق وبداخلها مجدًدا املغربة الصناديق تُكتشف ولم نُسيْت.
كان الذي تننباوم فريق أعضاء من ة ُمِلحَّ كثرية استفسارات بعد بسنوات، ذلك بعد
يف كبري بجهد األوراق تلك إحراق لزم . شاقٍّ تحقيٍق وبعد طويل، زمن منذ ُحلَّ قد آنذاك
من ممثالن هناك كان املجازفة. من مزيد هناك يكون لن بعدئٍذ خاص. فرن يف بريطانيا

رماًدا. وصارت ورقة آخر أُحِرقت حتى حارضان األمريكية الحكومة
خمسينيات نهاية يف عامليٍّا ناشطة رشكة املحدودة رو ال دي رشكة بالفعل كانت
بطبع روحها يف جديدة نفخة ب ترتقَّ ديفريَنت أوند جيزيكه كانت عندما العرشين القرن
مبيعات آنذاك رو ال دي رشكة قت حقَّ االتحادي. البنك لصالح أملاني مارك أوراق أول
خمسة — إنجلرتا بنك بحسب — يُساوي مبلغ وهو اسرتليني، جنيه مليون ٢٢ قيمتها
بلًدا عرش أربعة يف منشأة وعرشون أربع لديها كان اليوم. بجنيهات قيمِتِه ِضْعَف عرش
منطقة يف رو ال دي مطبعة يغادر نقد ورقة مليار من أكثر كان موظف. آالف وعرشة
الطباعة رشكة جانب من السوقية الهيمنة لهذه ُكتب األيام. تلك يف لندن يف رو بَنِْهل
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تدابري ذات جديدة ضخمة مطبعة تشغيل بدء بعد أكثر، تزداد أن هذه الربيطانية
ستينيات أوائل يف إنجلرتا شمال يف نيوكاسل من بالقرب جيتسهيد يف صارمة أمنية
هناك، تعمل الطباعة آالت من خطوط سبعة كانت األوقات أفضل يف العرشين. القرن
هل كوباو-جوري. إنتاج من وكلها األداء، العايل السوبر الخط من ثالثة ضمنها من
بمناسبة للعالم بأطلس أشبه مطبوعة نرش عىل تْقِدر كانت رو ال دي غري رشكة هناك
تنرشها التي املعتادة الدورية من بدًال لتأسيسها املائة بعد الخمسني السنوية الذكرى
ذلك مثل لها أن تزعم أن أخرى لرشكة كان ما والعالم»! املدينة «إىل رو: ال دي الرشكات؟
يتكلَّمون املوظفون زال ما العاملية. املالية والسندات النقد أوراق طباعة سوق يف الوزن
يف دورشسرت فندق يف املقامة الدبلوماسية» العشاء «مأُدبات عن هذا يومنا حتى بحماس
ذلك يتم ما دائًما وكان معها، املتعاِملة البلدان وسفراء املركزية البنوك ملحافظي لندن
الفعاليات تلك أُلغيْت الربيطاني. الوزراء رئيس أو املالكة األرسة أفراد أحد حضور يف
أيًضا كانت الربيطانية. الصناعة جواهر إحدى تُعتََرب الرشكة كانت مضْت. عقود منذ
«سادة يُديرها كان حيث للكلمة؛ الحقيقي باملعنى بريطانية رشكة بذاتها وْعِيها يف
العمل إىل ويأتون العسكرية، الخدمة أو الجامعة أيام من بعًضا بعُضهم يعرف أفاضل»
فازت وقد العامة». «مدرستهم ب الخاصة املميزة العنق ربطات مرتِدين الحال بطبيعة
املرموقة امللكة بجائزة فروعها، أحد أو الصارمة، األمنية التدابري ذات هذه الطباعة رشكة

مرات. تسع املتميز لإلنجاز الرشكات» «جائزة

مالطة وراء ما

املجموعة تملَّكِت فقد ينبغي. مما ضخامًة أكثر الرشكة صارت الوقت، بمرور لكن
هناك كانت املثال، سبيل عىل نة. امُلَؤمَّ الطباعة إىل بصلة تَُمتُّ ال رشكات يف حصًصا
املراجل، لتصنيع بريطانية ورشكة املتحدة، الواليات يف املطاطية املنتجات لتصنيع رشكة
العرشين القرن سبعينيات يف الوضع هذا ح ُصحِّ التربيد. هندسة يف متخصصة ورشكة
قد كان الذي األسطوري، التنفيذي رو ال دي رئيس أورتشارد، فرانسيس بيرت أيدي عىل
وأعاد الدخيلة، األحمال من أورتشارد تخلَّص املالية. السندات طباعة يف جدارته أثبت
ومىض املالية، والسندات النقد أوراق طباعة وهو الجوهري، نشاطها عىل املجموعة تركيز
يف رو ال دي كانت الخارج. يف النقد أوراق لطباعة منشآت إقامة يف ُقُدًما نفِسه الوقت يف
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املتحدة، والواليات الربازيل يف املالية السندات لطباعة منشآت بالفعل لديها الوقت ذلك
بريطانيا. يف حرصيٍّا تتم كانت النقد أوراَق طباعتها لكنَّ املكسيك. يف األحيان بعض ويف
قد أورتشارد َسَلف كان أمنية، دواٍع أيًضا تفرضه كانت ذلك أن من الرغم عىل
رو ال دي لرشكة تابعة نقد مطبعة أول فأُقيمْت ١٩٧٤م، عام بالفعل املبدأ هذا خرق
كاملة قائمًة رئاسته أثناء أورتشارد أضاف املستقلة. مالطة جمهورية يف إنجلرتا خارج
وهونج وسنغافورة ورسيالنكا (أيرلندا مواقُعها امتدَّْت حيث الخارج؛ يف نقد بمطابع
القرن تسعينيات يف وأضيفْت آسيا. رشق جنوب أقايص إىل اللؤلؤ من كِعْقٍد كونج)
الزائدة اإلنتاجية الطاقة لكن والربتغال، ونيجرييا كينيا أورتشارد رحيل بعد العرشين
عىل ل يتحصَّ أن يف يأمل املرء كان الوقت. ذلك يف بالفعل تنمو بدأت قد كانت السوق يف
السوق يف سيما وال الحًقا، أُقيمْت التي الفروع هذه وراء من الخارج يف قواعد اتخاذ مزايا
عن ُمعِرضة وليست املخاطر عىل لإلقدام جاهزة أنها رو ال دي أَثبتْت الصاعدة. األفريقية
رسيالنكا منشآت كانت املحلية. الحكومية املطابع مع سياسيٍّا اسة حسَّ تحالُفات إقامة
البداية يف ما. حدٍّ إىل أقلية وبحصص بل مشرتكة، مرشوعات تمثِّل والربتغال ونيجرييا
فعل ردَّ إال الخارجية الوحدات تكن لم اسرتاتيجية. خطة أيَّ الجغرايف التنويع يتبع لم
املتصلِّب موقُفها تَسبَّب التي اإلنجليزية، املطابع عمال نقابة مع املتصاعد الرصاع تجاه
فليت شارع و«انهيار الربيطانية الُجُزر يف الطباعة مؤسسات إغالق يف املطاف نهاية يف
مجال يف العاملني من الكثري ترشيد تمَّ حيث السمعة؛ سيئة واقعة يف بلندن سرتيت»
التي األجور املنخفضة البلدان إىل االنتقال لكنَّ الشارع. هذا به يُشتََهر الذي الطباعة
رو ال دي لْت عدَّ مالطة، يف التكلفة. حيث من مزايا ر وفَّ رضيبية حوافز أيًضا تقدِّم كانت
تجزم كما ديفريَنت، أوند جيزيكه أجور من كثريًا أقلَّ اليوم زالت ما التي األجور تكاليف
يف و٢٠ ١٥ بني يرتاوح والرضائب الفائدة قبَل هامًشا للربيطانيني هذا َضِمن ميونخ.
كانوا املنافسني أنَّ نستغرب ال النقود. طباعة وهو الجوهري، النشاط إىل بالنسبة املائة
الذي املركز هي جيتسهيد ظلت الَحَسُد. يَمَلُؤه بإعجاب اإليرادية الُقْدرة هذه إىل يَنُظُرون
النقد طباعة فرشكة ُمغريًا؛ الورق إنتاج يكن لم النقد. أوراق طباعة يف جودٍة أعىل يوفر

تشرتيه. بل الورق، تصنع ال — القول عىل رو ال دي دأبْت كما —
لكن النقابات، إمالءات من نفَسها حرَّرْت الخارج، إىل الطباعة رو ال دي بنقل
الطلب يف ات للتغريُّ االستجابة صارت اللوجستية. املشكالت من العديد نفِسها عىل جلبْت
شحنة تكون أن فبمجرد تعقيًدا. أشد املعطَّلة النقد طباعة لطاقة املرتجل واالستخدام
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تغيريات. إجراء يصعب كان معينة، عملة لطبع طريقها يف السفينة متن عىل ن امُلَؤمَّ الورق
فنيني أن من الرغم فعىل بالجودة. تتعلَّق مشكالت يف أيًضا اإلنتاج نقل تسبَّب كذلك
وغالبًا الطباعة، جودة من شكاوى هناك كانت املوقع، يف اإلنتاج يُديرون كانوا بريطانيني

العمالء. أحد خسارة عن ذلك يُسفر كان ما
صاحبتْه الطباعية، الطاقة يف ازدياد من معه تََزاَمن وما ، للمقارِّ النقل هذا
كلما امُلزِعجني املنافسني عىل االستحواذُ يتم فكان السوق، لغربلة مقصودة اسرتاتيجية
هذا. يحدث عندما هائلة هيكلة إعادة تكاليف قبول يتمُّ كان ما وغالبًا الفرصة، سنحِت
وبرادِبري ١٩٦١م، عام صنز آند ووترلو رشكات السوق من النحو هذا عىل فاختفْت
الطباعية الطاقات دت ُجمِّ لقد ١٩٩٧م. عام صنز آند وهاِرسون ١٩٨٦م، عام ِولِكنسون
قد كان التي ويَكم، هاي يف للطوابع هاِرسون مطبعة ذلك من يُستثنى الرشكات. لهذه
أبدِت رو ال دي إنَّ بل بالقوة. الطوابع طباعة مجال يف نشاطها به يتَّسم ملا رشاؤها تمَّ
أواِخِر يف هذا كان املراحل. من مرحلة يف ديفريَنت أوند جيزيكه عىل باالستحواذ اهتماَمها
سوق من الخروج عىل الربيطانيني الجديُد» «الوافُد أَْجَربَ عندما العرشين القرن ستينيات

مهذَّبًا. رفًضا ميونخ رشكة رفض وكان املكسيكية. نة امُلَؤمَّ الطباعة

بورتالز نكبة

السوق، يف مرموقة مكانًة تحتلُّ رو ال دي كانت العرشين، القرن تسعينيات بداية يف
إىل انتقل الذي الربيطانية املطارات لهيئة التنفيذي الرئيس مارشال، جرييمي وكان
الركود، حالة من وأخرجها رسيًعا الرشكة قاد قد ١٩٨٩م، عام نهاية يف رو ال دي
طباعة رشكة رغبْت الشيوعية، انهيار ومع املتزايدة. واإليرادات املستقر النمو مستعيًدا
بلدان يف سيما وال النقد، أوراق طباعة من للغاية كبرية حصة لنفِسها ن تَُؤمِّ أْن يف النقد
ذروتَه الطباعة حجم بلغ السوفييتي. االتحاد ُحَطام من البازغة املستقلة الدول كومنولث
عىل مطَِّلعني كانوا َمن وتحدَّث بل ورقة، مليارات ستة عن يَزيد برقم هناك التاريخية
اإلمرباطورية بلدان مع الطباعة آالت تجارة كانت مليارات. ثمانية عن األمور بواطن
وراء من رو ال دي أرباح تقترص لم ع. مشجِّ نحو عىل أيًضا تَسري املنهارة السوفييتية
الرشكة هذه أيًضا انخرطْت إِذ لوزان؛ يف حصتها من املتزايدة األرباح توزيعات عىل هذا
مختارة؛ رشقية لبلدان املطابع بناء يف مباًرشا انخراًطا النقد طباعة مجال يف ماليٍّا القوية
اليانصيب برشَّ وأخريًا وبلغاريا. وأوزبكستان وكازاخستان أوكرانيا املثال سبيل عىل منها
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بارزة، حصة رو ال دي منه ُمنحت قد كان الذي «كاميلوت»، التدشني الحديث الحكومي
وفرية.3 أرباح بتحقيق

السنة نهاية يف العمومية رو ال دي ميزانية يف لة املسجَّ االحتياطيات صايف بلغ
ِنْصِف نحَو يُساوي ما وهو اسرتليني، جنيه مليون ٢٧٠ مبلغ ١٩٩٣-١٩٩٤م املالية
متزايدة مجموعة طالبْت لندن. مدينة يف ضجة هذا أحدث عة. مجمَّ املجموعة مبيعات
إىل تَْفتَِقر رو ال دي كانت ُمثِْمٍر». نحٍو «عىل األموال هذه استثمار برضورة املحلِّلني من
بورتالز رشكة وكانت ، مستقرٍّ نحو عىل لها الورق توريد وإىل اإلنتاج، يف الرأيس التكامل
لطبع ن امُلَؤمَّ والورق أوفرتون يف القطن من النقد إنتاج ورق تصنع كانت االثنني. ر توفِّ
عىل سْت تأسَّ قد أيًضا الرشكة هذه كانت باثفورد. يف الشيكات ودفاتر السفر جوازات
لورق الحرصي املورِّد هو املصنع هذا كان الفرنسيني. الربوتستانت من الالجئني أحد يَِد
سبب أيًضا هو وهذا ١٧٢٤م، عام منذ إنجلرتا بنك إىل بالنسبة االسرتليني الجنيه إنتاج
املنِتج أنها تدَّعي طويلة لفرتة بورتالز ظلت املائة. يف ٣٠ بنسبة فيه حصًة البنك امتالك
ورٍق مورِِّد أهم أيًضا بورتالز كانت الحال، بطبيعة ن. امُلَؤمَّ للورق العاَلم يف األول الخاص
رو ال دي كانت حيث صحيح؛ والعكس األوحد. املورِّد تكن لم إْن رو، ال دي رشكة لدى

كافة. العالم يف الخاصة النقد طباعة رشكات بني من لبورتالز منفرد عميل أهم
الكربى. املصنِّعة الرشكات من معني عدد عليها ويسيطر ضيِّقة، ن امُلَؤمَّ الورق سوق
طن ألف ١٤٠ ب العاملي اإلنتاج حجم الخرباء يُقدِّر الشأن. هذا يف رسمية أرقام توجد ال
تُغطِّيه والباقي املتاحة»، «للسوق الحجم هذا نصف عن يقل ما توريد ويتم سنويٍّا. مرتي
حكوماتها. حاجات عىل األوىل بالدرجة تُركِّز والتي الدول، تُديرها التي الورق مصانع
بورتالز من يتألَّف ثُالِثيٌّ يَتََقاَسُمه هذا يومنا يف املتاحة السوق هذه من املائة يف ٧٠ نحو
الوحيدة وهي ِوجنز، آرجو الفرنسية اإلنجليزية الورق ومجموعة للورق لويزنتال ومصنع
هو األسباب أحد يُربِّره. ما العادي غري الرتكُّز ولهذا تجارية.4 سلًعا أيًضا تُنِتج التي
مع يشرتك ال الذي املخصوص، الورق هذا إليها يحتاج التي العالية الفنية املتطلبات
االستثمار الفرق، هذا عن املسئول وهو والثاني، االسم. يف إال املتاحة التجارية السلع
مماثل مصنع إلقامة يلزم ما كثريًا يتجاوز الذي ن، ُمَؤمَّ ورق مصنع يتطلَّبه الذي الضخم
البالغة بطاقته أوزبكستان يف كالذي صغري، ملصنع الالزم االستثمار إن التقليدي. للورق
يُنِتج أن يجب التكاليف، لتغطية لكْن دوالر. مليون ١٠٠ عن يزيد مرتي، طن ٣٠٠٠
أن ويمكن سنويٍّا. النقد إنتاج ورق من األقل عىل مرتي طن ٤٠٠٠ ن امُلَؤمَّ الورق مصنُع
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هذه فإن ثَمَّ وِمن نقد. أوراق من فرد مليار نصف يحتاجه ما الكمية بتلك املرء يغطي
مزمنة. زيادة الزائدة اإلنتاجية الطاقة هذه وطأة تحت تلهث الضيقة السوق

بداية يف النقد إنتاج لورق الخارج يف األوىل اإلنتاجية منشأتها بورتالز أقامت
مغامرة تلك كانت األمريكية. جورجيا بوالية هوِكنزفيل يف العرشين، القرن ثمانينيات
بفعل األجانب املنافسني كل أمام الغلق ُمحَكمة الدوالر إنتاج ورق سوق ألن جريئة؛
آلة عىل الدوالر عليه يَطبَعون الذي ورَقهم األمريكيون ينتج بدء، ذي بادئ فنية. حواجز
يف كثريًا، أطول لُباٍب بألياف تعمل اآللة هذه الفرنيس. بمخرتعها نًا تيمُّ فوردِرنري؛ ى تُسمَّ
القالب طريقة باستخدام األلياف القصري النقد إنتاج ورق العالم دول بقية تصنع حني
كتَّانًا األمريكيون يضيف دوالرهم، ورق تصنيع سبيل يف ذلك، عىل عالوة األسطواني.
املائة، يف ٢٥ بنسبة العادي الورق لُباب إىل املصبوغة غري الخشنة األقمشة نُفايات من
وهذا قوًة. وأشد كثريًا أثخن دوالر ورقة هي والنتيجة غريهم. أحد يفعله ال يشء وهو
ال وحده هذا أن لو وكما األمريكية. النقد أوراق بإمساك املرتبط املميز الصوت يُفرسِّ
املسموح غري من فإنه الواردات، من فيها املرغوب غري املنافسة ضد كافية حماية ر يوفِّ
ومع محليٍّا. إنتاجه يتم ورًقا إال الدوالر إلنتاج يستخدم أن العملة وطباعة سكِّ ملكتب
أُو ِسلفيو طلب عىل بناءً ، ُسنَّ حيث الساسة؛ بعض رأي يف كافيًا يَبُْد لم كله فهذا ذلك
كونتي» «تعديل ى يُسمَّ ما ماساتشوستس، والية عن الراحل الجمهوري النائب كونتي،
تحت يكون أن يجب الدوالر إنتاج لورق ُمصنِّع أيَّ فإن الحني، ذلك ومنذ ١٩٨٧م. عام

األقل. عىل املائة يف ٩٠ بنسبة األمريكي املال رأس سيطرة
هي ماساتشوستس، بوالية دالتون يف الكائنة كومباني، آند كرين العائلية الرشكة
الثامن القرن أواخر إىل كرين مؤسسة أصول تعود الرشط. لهذا املستوفية وحدها
مصنوع ورق عىل الدعوات هذه تُطبَع دعوات، األبيض البيت يُرسل فعندما عرش.
إىل جديد من األمريكية الحكومة تشكو وعندما كومباني. آند كرين إنتاج من يدويٍّا
يف تُستخدم أن األرجح فاالحتمال العادلة، غري التجارة ممارسات األوروبيني رشكائها
إنتاج ورق من أرباحها ق تحقِّ كرين عائلة لكن كومباني. آند كرين من قرطاسية ذلك
تكون ربما اإلجمالية مبيعاتها من للغاية الرسية الورق هذا حصة كانت وإن الدوالر،
كومباني آند كرين وتُورِّد ١٨٦٢م، عام منذ موجود األمريكي الدوالر ما. نوًعا صغرية
مراًرا حدثْت ١٨٧٩م. عام منذ العملة وطباعة سكِّ ملكتب الدوالر إنتاج ورق حرصيٍّا
االحتكاري. التسعري يف يحدث كما واملكتب، كرين بني الورق سعر عىل نزاعات وتكراًرا
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املال رأس رشط ف يخفَّ أن يف تأمل بورتالز بدأْت املنافسة. إىل ودعا الكونجرس انزعج
تابعة رشكة خالل من العملة وطباعة سكِّ مكتب مع التجارة مزاولة يمكنها بحيث
بمجلس الجمهوري العضو كولبي، جيمس النائب إن بل إضايف. ورق كمورِّد محلية
الغرض. لهذا ابتدائي كتمويل دوالر مليون تخصيص١٠٠ أراد أريزونا، والية عن النواب
أدنَى كرين عائلة تُظِهر لم السوق. فتح ملعاريض الذخرية ر وفَّ ألنه كبريًا؛ ً خطأ ذلك كان
هدَّدت آخر.5 شخص مع واملجزي املريح االحتكاري الوضع هذا لتقاُسم امَليْل من نوٍع
بالعناد، يتسمون سياسيني حلفاء تأييد وحشدْت ال، الُعمَّ بترسيح كومباني آند كرين
تجديد طريق عن مباالة بال ن ُدشِّ وكمرشوع واشنطن. ويف املحيل املستوى عىل وذلك
األمريكية السوق لفتح بورتالز محاولة فشلت مستعملة، بآالت أمريكي ورق مصنع
واحد — املؤيدون اقرتحهما اللذان القانون مرشوعا ُمِنَي سنًة دام رصاع بعَد ا. تامٍّ فشًال
بهزيمة — املائة يف ٥٠ إىل األمريكي املال رأس متطلب لتخفيض واآلخر املساعدة لتقديم
الديمقراطي العضو كينيدي، إم إدوارد السيناتور احتفل هيل. كابيتول يف ساحقة
آند كرين لرشكة آخر حقيقي حليف وهو — ماساتشوستس والية عن الشيوخ بمجلس
جون النائب وأعلن الشنيع»، «االقرتاح أسماه ما بها ُمني التي بالهزيمة — كومباني
ماساتشوستس، بوالية أمهريست عن النواب بمجلس الديمقراطي العضو أوليفر، دبليو
الربيطانيون تكبَّدها التي الرتاكمية الخسائر فاقت أمريكا».6 يف العادلة املنافسة «انتصار
تكن لم الصناعة. هذه عىل للمطَّلعني وفًقا دوالر، مليون ٥٠ األمريكية الحملة نتيجة
قد كانت بنفِسه البورصة يف املدرج الربيطاني الورق ُمصنِّع ثقة لكن مالية. مشكلة تلك

اهتزَّْت.
ك ُمالَّ إىل مارشال جرييمي رو ال دي رشكة رئيس قدَّم الكئيب، املزاج هذا خضمِّ يف
عرض٦٥٠ إعالمية، لتقارير وفًقا ١٩٩٤م. عام مطلع يف استحواذ عرَض بورتالز رشكة
سهم كان الذي السعر عىل املائة يف ٥٠ بنحو زيادًة يُمثِّل ما أْي اسرتليني؛ جنيه مليون
املوظفني. من بدعٍم العرض رفضِت بورتالز إدارة لكن البورصة. يف به متداَوًال بورتالز
حلَّق بينما بورتالز، سهم سعر انهار عندئٍذ استقاللها. تفقد أن العريقة الرشكة تََشأ لم
بمنزلة البورصة جانب من هذا الفعل ردُّ يكون أن ينبغي كان السماء. يف رو ال دي سهم
كربياء ُجرحت أُغفلْت. اإلشارة هذه لكن وشيكة، مشكالت من رو ال دي لرشكة إنذار
املورد هذا عىل االستحواذ عىل آخر مستثمر إقدام من قلًقا أيًضا كان ولعلَّه مارشال.
بورتالز مدير سكن عن تتحدَّث تقارير اإلعالم وسائل يف ظهرْت فجأًة اسرتاتيجيٍّا. املهمِّ
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التقديري السنوي اإليجار أن الصحف ذكرِت مرتفة. ريفية َضيْعة يف لسنوات التنفيذي
إىل تعود هاوس الفرستوك ِملكية كانت اسرتليني. جنيه ألف ١٠٠ عن يزيد الضيعة لهذه
الدفاع خط بدأ األمر. هذا عن كلمة أيَّ نت تضمَّ قد تكن لم املالية القائمة لكن بورتالز،
رائدتني لرشكتني الفنية الخربة توحيد سيتم إنه قائلًة هجومها رو ال دي واصلْت يرتنَّح.
تطوير يف كبري تآزر بتحقيق لهما يسمح مما املالية؛ والسندات النقد أوراق مجال يف
رشكة ُقرب من بورتالز تستفيد وعندئٍذ النقد.7 إنتاج لورق جديدة أمنية خصائص
رو ال دي استحوذت ١٩٩٤م عام ديسمرب يف صفقًة أبرما العمالء. من النقد طباعة
لذلك، ثمنًا جنيه مليون ٧٢٠ دافعًة بورتالز، مال رأس من املائة يف ١٠٠ عىل بموجبها
عىل نقًدا، املبلغ ذلك ثلثي نحو يُدَفع أن تقرَّر لندن. مدينة يف داخلية لحسابات وفًقا
الذين بورتالز موظفي من كثريٌ فيهم بَمن املساهمني، بقية لصالح أسهم مبادلة تتم أن

أسهم. توزيعات ْوا تلقَّ أن سبق
كانت (١٩٩٣م)، السابقة املالية السنة ففي األسهم. سوق يف بلبلة ذلك أحدث
عىل اسرتليني جنيه مليون ٣١ تبلغ الرضائب احتساب قبل أرباًحا قت حقَّ قد بورتالز
املبيعات لكن به، بأس ال ربًحا ذلك كان جنيه. مليون ١٩٨ البالغة عة املجمَّ مبيعاتها
تصل سعرية عالوة تقديم أن املدينة يف اعتُرب سنوات. منذ ركوًدا تشهدان كانتا واألرباح
يف األخذ عند سيما وال ينبغي، مما أكثر مرتفًعا بورتالز سهم لعائد ضعًفا ٣١ إىل
غضون يف الرشاء تم االستحواذ. هذا لتمويل بغزارة استدانت رو ال دي أن االعتبار
الذي التاريخي االرتفاع من برسعة رو ال دي أثناءَها واستفادت فقط، أسابيع بضعة
رأسمالها. يف كبرية زيادة لتدبري بنس، ١٠٠٠ تحديًدا تََجاَوز الذي سْهِمها، سعُر بَلَغه
رو ال دي أصدرْت بالضبط، واحد بشهر انتصار بنشوة عنه أُعلن الذي االستحواذ بعد
الحائر املايل العالم إىل وأوعزْت الجارية، املالية السنة أرباح يف وشيك بانخفاض إنذاًرا
سعر هبط االستحواذ. بعد األقل عىل تاليني لعاَمنْي سالبة ربحية مساهمًة ب يرتقَّ بأن
بضعة غضون يف السوقية قيمته نصف نحو فقد حيث رسيًعا؛ هبوًطا رو ال دي سهم
سيُمِكنها التي الوحيدة الرشكة ستكون بورتالز أنَّ يف تمثَّل العزاء من بسيط يشء أشهر.
أقدم كانت التابعة الرشكة هذه أنَّ ننَس وال رو. ال دي مجموعة ضمن باسمها االحتفاظ

كبرية. مسئولية عليها فرض مما سنة؛ بمائة األم الرشكة من
بما تقلُّب، حالة يف السوق أن سنوات منذ واضًحا كان تماًما. مربَّرة املخاوف كانت
يف ديفريَنت أوند جيزيكه رشعت فعندما األحيان. أغلب يف بورتالز صالح يف يَُصبُّ ال
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يزالون ال املنافسون كان ن، امُلَؤمَّ للورق خاصبها مصنع بناء يف العرشين القرن ستينيات
اضطرت املخصوص. الورق صنع آلالت الالزمة بالتكنولوجيا تزويدها رفض عىل قادرين
اآلالت ُمصنِّع بمساعدة ذاتيٍّا الهندسية املعرفة هذه تطوير إىل ديفريَنت أوند جيزيكه
التكنولوجيا. هذه يف ذاتي باستقالل تتمتع ميونخ رشكة صارت النهاية يف دورييس.
بأن لويزنتال ورق مصنع يُنصح أْن آنذاك منطقيٍّا كان ذلك. يُريدون اآلخرون يكن لم
خسائر يتكبَّد آنذاك لويزنتال مصنع كان الثمينة. تكنولوجيته تمرير بشأن َحِذًرا يكون
املناِفسون كان تصديره. سوق عىل القضاء يف يرغب يكن لم أنه الطبيعي ومن كبرية،
أسعار حرب نشوب كان العاملية. السوق أسعار عىل يسيطرون يزالون ال الراسخون

ميونخ. برشكة سيرض
ا مهمٍّ دوليٍّا مورًِّدا أصبح حيث ببطء؛ صعوًدا طريَقه شقَّ لويزنتال مصنع لكن
أن آنذاك عليه صار تكنولوجيا. نقل مسألة مجرد املسألة تَُعِد لم ثم ن. امُلَؤمَّ للورق
سوق يف الرسية التحالفات من منطقية أكثر يشء فأي واألسواق. األسعار بشأن يَقَلق
خجوًال أوتو سيجفريد يكن لم الزائدة؟ اإلنتاجية بالطاقة دوًما مبتالة أقلية تحتكرها
يكون عندما أسهل نحو عىل تأتي الحساسة املفاوضات هذه فمثل األمور. هذه مثل يف
«االتفاق املحصلة كانت الدافئة. تسكانيا شمس تحت يكون كأْن ساحر، محيط يف اللقاء
التصدير، عند اإلنتاج سعر من أقلَّ يُقدِّموا بأالَّ الكبار الثالثة فيه التزم الذي اإليطايل»
بات — له عميًال آخر منِتج يعتربه بلد كحالة — معينة حاالت يف طواعيًة يبتعدوا وأن
طباعة مناقصات وأيًضا — الورق توريد مناقصات يف بعُد فيما وتكراًرا مراًرا واضًحا
ومع النقد؛ أوراق من معيَّنة فئات يَُخصُّ فيما جذَّابًا عطاءً يُقدِّم ما مورًِّدا أن — النقد
يخص فيما منطقي غري علوٍّا عالية أسعاًرا بعرضه املناقصة من بقوة نفَسه يُخِرج ذلك

األخرى. الفئات
املثال سبيل عىل باستمرار، قويت الشائعات لكنَّ البداية، يف ن تكهُّ مجرد هذا كان
رتْه طوَّ الذي النقدية الورقة حواف أحد عند املوجودة الفتحة ذا الخيط يخص فيما
املصنوع ن امُلَؤمَّ الخيط نَِجُد الفتحة، ذي الخيط هذا حالة يف بسنوات. ذلك بعد بورتالز
عىل يَظَهر الورق، يف تماًما يُطَمر األخرى األحوال يف كان الذي الشفاف، البوليسرت من
عىل الورقة يف النظر عند إال املتصُل الخيِط مساُر يُميَّز وال متقطِّع. نحو عىل السطح
متقطِّع ثمني، معدن أو بألومنيوم سطُحه املكسوُّ البوليسرت، الخيط هذا مضاءة. خلفية
وضع يُتِيح وهو الكهربائية. موصليته قطع دون لكن متساوية، مسافات عىل جزئيٍّا
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الصورة يف إال تُرى ال أصًال كانت بيضاء، خلفية عىل مجهرية بحروف سوداء كتابة
إضافية أمنية خاصية وهذه سوداء. خلفية عىل بيضاء ككتابة الفوتوغرافية السلبية
هناك كان وبالتأكيد، ثمن. دون لويزنتال إىل االبتكار هذا ترخيص بورتالز نقلت وفعالة.
مورِّد مع وثيقة روابط إلقامة متزايدة بممانعة العمالء فعل ردُّ لعبه الصدد هذا يف دور
مورِّد رها يوفِّ أمنية خاصية بسبب تابعني يَِصريوا أْن يف كذلك رغبتهم وعدم فقط، واحد
يكفي بما قوية تَُعْد لم بورتالز أنَّ يف تتمثَّل كانت السوق نظر وجهة لكن حرصي.
كومباني آند كرين اكتشفْت تماًما. بمفردها الجديدة األمنية بخاصيتها نجاح لتحقيق
بورتالز بني االتفاق يف صادراتها لسوق تهديًدا — الدوالر إنتاج ورق تصنيع رشكة —
الذين — األمريكيون قاَىض العرشين، القرن تسعينيات من الثاني النصف يف ولويزنتال.
تكنولوجيا يستخدم ستيت) باي عليه (يُطَلق للورق ثانيًا مصنًعا لون يُشغِّ آنذاك كانوا
اخرتاع. براءة عىل تعدِّيه بزعم لويزنتال مصنع — للتصدير التقليدية األسطواني القالب
كانت التي املتواضعة االخرتاع براءة حماية أيًضا وا َخِرسُ حيُث ا؛ تامٍّ إخفاًقا وأخفقوا
لم عملية عىل القضاء أمام يتصارعوا أن الحكمة من يكن لم الحني. ذلك حتى لديهم

تكنولوجيٍّا. حتى أتقنوها يكونوا
االتفاقيات هذه كانت إذا ما أما بالطبع، سهلة مسألة الرشف اتفاقيات إبرام
الزائدة اإلنتاجية الطاقة لكنَّ أخرى. مسألة فهي ستُحَرتَم، متى وإىل ال، أم ستُحَرتَم
استخدام يف أوًال مورِّد كلُّ يفكِّر الشك، حالة يف ألنه قيمتها؛ من بوضوح تحدُّ املزمنة
لبورتالز، خاصة أهمية وذات مميَّزة سوًقا الهند ظلَّت املثال، سبيل عىل اإلنتاجية. طاقته
ديواس مجمع من بالقرب أباد هوشانج يف الروبيَّة إنتاج لورق مصنًعا بَنَْت قد وكانت
لتصنيع املطلوبة املوادَّ فها ترصُّ تحت تملك كانت الهند أن وبما النقود. لطباعة الضخم
اعتماَدها تُقلِّص أن ترجو كانت فإنها الكيماويات، إىل القطن من النقد، إنتاج ورق
طن ٤٠٠٠ نحو اليوم يُنِتج الذي أباد، هوشانج مصنع لكن الغالية. الورق واردات عىل
الطلب يُضاِرع حال بأيِّ يكن ولم البداية، يف ينبغي مما أصغر بحجم أُقيم سنويٍّا، مرتي
عىل الفنية والعراقيل العمالية باإلرضابات أيًضا املصنع ابتُيل كما ٍة. بِحدَّ املتزايد الهندي
نحو آنذاك البالغة االحتياجات ولتلبية الخرباء. دهشة حتى أثارْت لدرجٍة متكرر، نحٍو
قدَّم الواردات. عىل االعتماد إىل مضطرة تزال ال الهند كانت سنويٍّا، مرتي طن ألف ١٢

أوفرتون. يف بورتالز مصنع تشغيل معدل يف مشكورة مساهمة يُقدِّم، زال وما هذا،
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لرشكة بشدة جذَّابة مبيعات سوَق كانت الهائلة، بمتطلباتها الهند، أن شك ال
ثمانينيات بداية يف الهند إىل الورق بيع من لويزنتال مصنع تمكَّن البداية يف ميونخ.
رشكة تُعِلن أْن قبَل الَعْقد ونصف َعْقد ملدة التوريد يف توقُّف حدث ثم العرشين، القرن
توقيع عن ١٩٩٨م عام خريف يف انتصارية شبه بنربة ذلك، عدا فيما الكتومة ميونخ،
مارك مليون ١٠٠ بنحو تُقدَّر الهند مع صفقة يف النقد إنتاج ورق لتصدير لها َعْقد أكرب
أْن وبعَد القارة. لشبه االعتياديني املورِّدين بني من لويزنتال مصنع فإنَّ واليوم أملاني.
التي العمل عالقة صارت األلفية، مطلع يف النظيف» «النقد سياسة عن الهنود أْعَلَن
الخاص نظامها اآلن ميونخ ورَّدْت قبل. ِذي ِمن أوثَق ديفريَنت أوند بجيزيكه تَجَمُعهم
مستشعراتها تركيب من وتمكَّنْت بل كبرية، بأعداد الهند إىل النقد أوراق بمعالجة
ووفًقا الجديدة. سالبوني مطبعة يف كوموري آالت عىل الطباعة جودة بمراقبة الخاصة
لبناء الخاص القطاع من هنود مموِّلني مع مباحثات ميونخ تُجِري املتخصصة، للتقارير
لطباعة ميونخ رشكة لكن الهند. إىل بورتالز توريدات بنهاية يؤذن قد كبري ورق مصنع
عميل خسارة عىل ف يتلهَّ الذي فَمن املصنع. هذا إلقامة أْمِرها من عجلة عىل ليست النقد

كهذا؟ ُمِهمٍّ
أوند جيزيكه مثال عينيه نُصب يضع بورتالز، عىل باستحواذه مارشال، كان
وبثمن األوان فوات بعد جاء الورق مجال دخول لكن للورق، املربح ومصنعها ديفريَنت
يمكنها لن رو ال دي رشكة أن بفكرة اليوم أنفَسهم يَُعزُّون «املدينة» يف الناس فادح.
يف الورق إىل النقد طباعة من التحول بورتالز. دون النقد لطباعة كرشكة االستمرار
الورقية املادة يف عالية تكنولوجية أمنية خصائص وتضمني املضافة القيمة سلسلة
الُعملة وقوة السعري الضغط يظل االسرتاتيجي. القرار هذا سالمة يؤكدان األساسية
كان الرشاء سعر لكن صحيًحا، الرشاء قرار كان بالتأكيد. بورتالز عىل عبئنَْي الربيطانية
زمالئه، إىل متْش إيان التنفيذي الرئيس نوَّه كما جنيه، مليون ٣٠٠ ب ينبغي مما أعىل
من قط رو ال دي سهم سعُر يتعاَف لم رو. ال دي استحواذ إىل الوراء، إىل ينظر وهو

بورتالز. نكبة

إضايف أعمال خط نحو جهود

قد الصارمة األمنية التدابري ذات الربيطانية النقد طباعة رشكة كانت الحال، بطبيعة
ال دي رشكة كانت إذ اآلالت؛ هو إضايف أعمال خطِّ يف ودخلْت مبكًِّرا نشاَطها نوَّعْت
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لم الربيطانيني لكنَّ النقد. أوراق معالجة بأهمية الصناعة يف اعرتفوا َمن أوائل من رو
ْرصف أَتَْمتَة يف ذلك من بدًال صوا تخصَّ بل املركزية، البنوك مع العمل يف صوا يتخصَّ
تسعينيات أواخر يف أكرب. مبيعات بأحجام يُبرشِّ هذا كان إذ التجارية؛ البنوك لدى النقد
أتاحت لندن يف رصف آالت أول بالفعل َركَّبت قد رو ال دي رشكة كانت العرشين، القرن
شبابيك يف املستخدمة النقد وفرِز َعدِّ آالت ذلك تََلْت اليوم. مدار عىل النقد سحب للعمالء
آلخر حني ومن أوتوماتيكيٍّا. النقد بأوراق الرصف آالت تغذية إىل باإلضافة افني، الرصَّ

املجال. هذا يف السوق قيادة تدَّعي رو ال دي رشكة كانت
نشاطها قوة عىل أقل اعتماًدا اآلالت، مجال يف لعملها بنائها يف اعتمدْت الرشكة لكن
رشاء صفقات خالل من ذلك من بدًال ع التوسُّ مواِصلًة والتطوير، البحث يف الذاتي
السوق بدخول ويسمح واملال، الوقت ر يوفِّ هذا كان األسواق. واستهداف التكنولوجيا
السويدية إنوفيَشن إنرت عىل االستحواذ وكان مشرتياته. يف محظوًظا املرء كان إذا برسعة،
آليات وتُنتج ر تطوِّ الرشكة هذه كانت حظ. رضبة العرشين القرن تسعينيات بداية يف
امُلصنِّعني صغار رشائها إىل يحتاج أجهزة وهي النقد، ألوراق الفردي للرصف التوزيع
األنظمة. دمج يف متخصصني كمجرد الرصف آالت مجال يف نشاَطهم يُماِرسون الذين
وِفنكور األمريكيون، وديبولد آر يس وإن إم بي آي وهم: الرصف، آالت مورِّدي كبار أما
ال لكْن األجهزة، هذه ويُنِتجون فيطوِّرون الياباني؛ وفوجيتسو األملاني، ِنكسدورف
رو ال دي رشكة مكَّن إنوفيشن إنرت عىل االستحواذ ثالث. لطرف تكنولوجياتهم يَِبيعون
لها وضمن أصيل، معدات صانع ى يُسمَّ ما باعتبارها ص املتخصِّ املجال هذا دخول من
رشكة حضور أثبََت الالتينية. وأمريكا وأفريقيا أوروبا يف املبيعات يف مستداًما نجاًحا
فور متكافئة غري زيادًة املبيعات ازدادت هنا. رابحة بطاقة تُمثِّل أنها العاملي رو ال دي
املالية والسندات النقد طباعة مبيعات فاقت ما ورسعان السويدية، الرشكة عىل االستحواذ

التقليدية.
أنها هو الرشاء صفقات عىل القائمة السوقية االسرتاتيجية تلك يعيب ما أهم لكن
عندما مبكِّر وقت يف هذه الضعف نقطُة ظهرْت وقد الذاتية، قدراته املرء تطوير تعوق
لم ربما النقد. أوراق ملعالجة األداء العالية باألنظمة اهتماًما تُظِهر رو ال دي رشكة بدأْت
رو ال دي تَْحذُ لم إذ املناسب؛ الوقت يف بالتقدير املطالب الكثرية السوق هذه أهمية تَْحَظ
القابلة النقد «أوراق مجال يف ميونخ يف التطويري بالعمل أُعجبْت حتى اآلخرين َحذَْو
سبعينيات يف اشرتْت قد رو ال دي كانت لة. املكمِّ النقد أوراق معالجة وأنظمة لألَتَْمتة»
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يعكف آنذاك وكان الرقابة، ألنظمة مورِّد وهو إلكرتونِكس، كروسفيلد العرشين القرن
يف إكِوبِمنت ِركوجِنَشن مع باالشرتاك برصيٍّا النقد أوراق لفحص نظاٍم تطوير عىل
الذي النظاُم يَْلَق لم الربيدي. الفرز أنظمة يف صة متخصِّ أمريكية رشكة وهي داالس،
بالبطء يتسم النظام هذا كان إذ بالسوق؛ ضئيًال اهتماًما إال آنذاك رو ال دي طرحتْه

جديد. من كروسفيلد فِبيعْت املتسخة. األوراق فحص يف صعوبًة ويواجه الشديد،
والتطوير البحوث عىل الصارمة األمنية التدابري ذات الرشكة هذه نفقات ظلَّت
فقط املائة يف ٢ إىل تصل العرشين القرن تسعينيات بداية يف فكانت نسبيٍّا، منخفضة
أقلَّ تُعاِدل املجموعة مبيعات من املائة يف ٢٫٧ البالغة الحالية النسبة وحتى املبيعات. من
وإْن لسنوات، بحوثها يف تستثمرها ديفريَنت أوند جيزيكه ظلَّت التي النسبة نصف من
يف ضْت خفَّ رو ال دي إنَّ بل التكلفة. الكثيف البطاقات مجال يشمل هذا ميونخ رقم كان
وعندما اآلالت. قطاع يف البحوث عىل إنفاَقها العرشين القرن تسعينيات من األول النصف
َرِبَحْت األوان. فوات بعد الجهد هذا جاء اليورو، اقرتاب مع جديد من النفقات ِزيدت
يف قياسية مبيعات قت وحقَّ اليورو، منطقة يف النقد رصف آالت تجديد من رو ال دي
الفحص أنظمة يف تقريبًا دوًرا تلعب لم الربيطانية الرشكة لكن الدفع». «أنظمة مجال
وبني بينها عمليٍّا ِحيَل قد كان الكربى. التجارية والبنوك املركزية البنوك يف املستخَدمة

اليورو. بلدان يف الخاص املجال هذا دخول
رشكة عىل االستحواذ فقرَّرت االستحواذ، يف الخالص عن ًدا مجدَّ رو ال دي بحثت
تاريخ ذات املرحلة تلك يف بالفعل كانت التي األمريكية، إنرتناشونال ِسستمز َكَرنْيس
بداية يف الذكر السالفة إكِوبِمنت ِركوجِنَشن رشكة من اجتُزئَْت قد الرشكة كانت متقلِّب.
االحتياطي من تْه تََلقَّ بَعْقٍد الوفاء يف الرشكة تلك فِشَلْت عندما العرشين، القرن تسعينيات
املوظفني بعض خاطر وعندئٍذ النقد. أوراق معالجة عىل قادر نظام لتطوير الفيدرايل
تكنولوجية. معرفة من لديهم بما بمفردهم التطوير ملواصلة بأنفسهم الرشكة برشاء
وكندا (أسرتاليا املركزية البنوك لبعض أيًضا تُباع إنرتناشونال ِسستمز َكَرنْيس آالت كانت
يف العمل ورسعة املستشعرات تقنية لكن وتايوان)، أفريقيا وجنوب وماليزيا وإرسائيل
التي الرشكة يُراِوغ املنشود السوق اخرتاق ظل مشكلة. تمثالن ظلَّتَا النقد أوراق فحص
ِسستمز َكَرنْيس مال رأس أغلبية ِبيع الطريقة، وبهذه التمويل. يف مزمنًا نقًصا تُعاِني
يف ديفريَنت) أوند بجيزيكه لها عالقة (ال دي بالس جي رشكة إىل النهاية يف إنرتناشونال
السجائر تعبئة آالت مورِّدي كبار من واحًدا تُعتََرب كانت التكتُّم بالغة رشكة وهي بولونيا،
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األزمة بسبب ثاٍن مجال بدخول نشاِطَها تنويَع املزدهرة بولونيا رشكة أرادْت العاَلم. يف
َكَرنْيس يف وتكنولوجي مايل ل تحوُّ إحداث أنَّ لها تبنيَّ ما رسعان لكن التبغ، صناعة يف
رو. ال دي يََدْي يف األخرية بهذه الحال انتهى ثَمَّ وِمن للغاية. مكلِّف إنرتناشونال ِسستمز
يْن، الدَّ ذلك يف بما دوالر، مليون ٥٥ مقابل تكساس يف الكائنة الرشكة عىل استُحوذ
وحدتنَْي دْمج أنَّ رو ال دي اكتشفْت ما رسعان لكن فقط، قليلة بأشُهر اليورو طْرح قبَل
َكَرنْيس دمج يف متوقعة غري صعوبة تجلَّْت معافاة. واحدٌة وحدٌة عنه يَنتُج ال عليلتني
جديدة. تكنولوجية حلول وتطوير اإلنتاج قواعد مواءمة إعادة ويف إنرتناشونال، ِسستمز
إنرتناشونال، ِسستمز َكَرنْيس عىل رو ال دي استحواذ بُعيَد جنوني. بشكل التكاليف زادت
ألسرتاليا املركزية البنوك لدى فرصة عىل الحصول يف ديفريَنت أوند جيزيكه نَجَحْت
واجتذبْت بل النقد، أوراق لفحص الكبرية بأنظمتها أخرى وبلدان والهند ونيوزيلندا
االعرتاف إىل رو ال دي اضطرت املتحدة. الواليات يف والكازينوهات البنوك من كباًرا عمالءَ
ِسستمز لَكَرنْيس التجاري االسم قيمة وخفضت السوق، تقدير يف أخطأت بأنها عالنيًة
برشاء رو ال دي قامت اليورو، طرح فبُعيَد يَيْأَسوا. لم الربيطانيني لكن إنرتناشونال.
أيبرييا جزيرة شبه يف النقد أوراق معالجة أَتَْمتة يف متخصصة رشكة وهي — بابيالكو
التحرُّك كان وإْن واعد، القطاع هذا النْقد. تدوير إعادة هو جديد نشاط لدخول —
مبيعات انهيار يف تسبَّبْت التي هي البنكية األزمة كانت آنذاك. مؤاٍت غري وقت يف جاءَ
اضطر جديد من وأملانيا. إسبانيا وهما لَديْها؛ سوَقنْي أهم يف الجديدة التابعة الرشكة
الرغم وعىل حديثًا. عليها مستحَوذ لرشكة التجاري االسم قيمة تخفيض إىل الربيطانيون
لدى ضعف نقطة بمنزلة يظل فإنه اآلالت، قطاع قه يحقِّ الذي الجيد املبيعات حجم من

الصارمة. األمنية التدابري ذات الربيطانية املجموعة

قْدِرها حقَّ املقدَّرة غري املنافسة

لديك يكون أن فيه يكفيك ال الحساسية شديد مجال هذا النقد. أوراق طباعة إىل نعود
محوريٍّا دوًرا السياسية االعتبارات تلعب إذ األحيان؛ بعض يف أجود حتى أو جيد منتَج
صاحبة طويلة لفرتة رو ال دي ظلت معني. لبلد النقد أوراق طبع له يجوز َمن تقرير يف
أثُره. واالستخباراتي الدبلومايس املستوى عىل لالتصاالت كان املجال. هذا يف العليا اليد
مزعج. منافس يتخلَّصمن لكي متكتِّمة مساعدًة يطلب املرء كان ، الجدُّ يَِجدُّ كان وعندما
مجال تُميِّز التي السياسية الحساسية ا جدٍّ جيد بشكل ح توضِّ أن بولندا لحالة يمكن
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برلني جدار سقوط فبعد الخاصة. الربيطانية النقد طباعة رشكة وقوة النقد، طباعة
إصالح إطار يف النقد أوراق من تماًما جديد إصدار إنتاج وارسو قررْت قصرية، بفرتة
طباعة رشكة لديه البولندي، الوطني البنك وهو بُْلسكي، بنك نارودوِفه كان العملة.
الزلوتي طبع بمقدورها فارتوشوِفخ، بابريُف ِفتفورنيا بولسكا هي للدولة مملوكة نقد
التي النقد أوراق طبْع يف تُستَهَلك كانت الطباعية طاقتَه لكنَّ البولندية)، (العملة الجديد
ا رسٍّ الجديد النقد طبْع يكوَن أن يُفَرتَض كان ذلك، عىل عالوة سارية. تزال ال كانت
التحول؛ صعوبات بالفعل يُصاِرع كان الذي الشعب إزعاج من املزيد لتجنُّب صارًما
لرشكة أقامت قد ديفريَنت أوند جيزيكه كانت الخارج. يف النقد طباعة تقرَّرت ثم ومن
العرشين، القرن سبعينيات يف حديثًا ورق مصنَع فارتوشوِفخ بابريُف ِفتفورنيا بولسكا
األجنبية. العملة لبولندا ر يوفِّ كان مما هناك؛ من الورق عىل تحصل ما كثريًا وكانت
لذا ا؛ جدٍّ وثيقة الشخصية االتصاالت وكانت ميونخ، تزور بولندية وفود كانت ما كثريًا
ورقة مليون ٥٥٠ لطباعة ديفريَنت أوند جيزيكه مع َعْقًدا البولندي الوطني البنك أبرم
إسناد يف كبريًا دوًرا لعب ا وممَّ أملاني. مارك مليون ٣٠ من أكثر تُساوي صفقة يف زلوتي
الخصائص عىل ستشتمل الجديدة البولندية النقد أوراق بأنَّ التطمينات تلك العقد هذا
كان الذي ،(٣ كيه بي (بي األملاني املارك من الثالث اإلصدار يف املوجودة ذاتها األمنية
تلك نصف بطبْع ُكلِّفْت قد ديفريَنت أوند جيزيكه كانت إلنتاجه. يستعدُّ االتحادي البنك
التي الجديدة، املارك أوراق لطباعة الالزم الورق كل بتوريد حرصيٍّا قامت كما الكمية،
يُفرتَض كان السبب لهذا التزييف. مكافحة يف الفعالية شديدة األمنية خصائصها اعتُربْت
طلبت ذلك، مقابل يف لويزنتال. من أيًضا الجديد الزلوتي إلنتاج الالزم الورق يأتي أن
تم لزائري. نقد أوراق لطباعة كبرية ورق طلبية البولندي الورق مصنع من ميونخ رشكة
من اثنني من (٥٠٠ إىل ١ (من التسع الزلوتي لفئات الالزمة التصميمات عىل الحصول
رو ال دي لرشكة التابع التكنولوجيا مركز وُكلِّف البولنديني، الجرافيكية الرسوم فناني
وُصنع األصلية النَُّسخ إعداد يف تحديًدا تتمثَّل التي املستلزمات، بتوفري سيِفِلن يف جوري
والخبري البولندية النقد مطبعة عام مدير تيمنسكي، شتيفان سافر الطباعية. األلواح
العرشين القرن تسعينيات بداية يف لوزان إىل مراًرا النقد، أوراق أْمن يف دوليٍّا املعروف
التجاِرب حازت ديفريَنت. أوند جيزيكه يف الطبع تم األصلية. النسخ يف العمل َسرْي ملراقبة
نحو عىل الطباعة عقد ذ نُفِّ البولندي. الجانب من شائبة تشوبها ال موافقة عىل الطباعية
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طبع عملية — باإلجماع املستقلني الخرباء من العديد أكد كما — كانت التام. الرضا حاز
مثالية. بطريقة ذت نُفِّ نقد

الشيوعية. بعد ما حقبة يف البناء إعادة صعوبة من يُعاني يزال ال بولندا اقتصاد كان
ُعملته إصدار البولندي الوطني البنك يََشأ لم ثم ومن للتضخم؛ كبري تعديل هناك كان
العامة، واملالية االقتصادية السياسات يف عنها املعَلن اإلصالحات خ ترتسَّ ريثما الجديدة
يف الحفظ هذا يكون أن ًعا متوقَّ كان املستودعات. يف الجديد الزلوتي أوراق حفظ فتَقرَّر
٦٠٠ لتخزين الالزمة املساحة االتحادي البنك ر فوفَّ واألمن، بالرسية تتعلَّق ألسباب أملانيا
يف البولندي االقتصاد وانزلق فْت توقَّ اإلصالحات لكنَّ ان. باملجَّ النْقد أوراق من مرتي طن
ُعيِّنْت حتى برسعة البولندي الوطني البنك عىل املحافظون تعاَقب العمق. متزايدة أزمة
املشكالت. فيه بدأْت الذي الوقت وهو ١٩٩٢م، عام محافًظا فالتس جرونِكِفتش هانا
الجديد. املحافظ جنب يف شوكة الجديد الزلوتي أوراق كانت شفافة، كلُّها تكن لم ألسباب
الزلوتي أوراق يف األمنية الخصائص يف عيبًا فجأًة البولندي الوطني البنك ممثلو وجد
ولم بل التزييف. ملكافحة أمنيٍّ مستًوى أحدث تستويف ال أنها مؤكِّدين أملانيا، يف املخزَّنة
الزلوتي أوراق بأن وارسو إقناع من األملاني االتحادي البنك من خاص تقرير يتمكَّن
ليست الجديد، األملاني املارك أوراق خصائص تُضاِهي أمنية خصائص عىل املشتملة هذه،
إن تقول املجال يف متداَولة خبيثة شائعات هناك كانت عالية. بدرجة للتزييف ُعرضة

باملنصب. جدارتها يف يُشكِّك الزلوتي أوراق عىل املدوَّن َسَلِفها َسَلف اسم
لبولندا نقد أوراق أول بطبع ديفريَنت أوند لجيزيكه ُسمح أن قط املنافسني يَُرسَّ لم
يف أكَّدْت لكْن األمنية، االعرتاضات بتأييد رو ال دي تظاهرْت الشيوعية. من تحرُّرها بعد
وعرضت حديث، نقد لطبع فنيٍّا ُمهيَّأة غري البولندية الحكومية املطبعة أنَّ نفِسه الوقت
املجال هذا يف الالعبني أذهل مما البولندي؛ الوطني البنك فوافق الجديدة، األوراق طبع
ه ِهسِّ يف ومخزَّنة لإلصدار جاهزة كانت التي زلوتي مليون ٥٥٠ ال شحن لزم كثريًا.
ا، جدٍّ مكلِّفة عملية يف ديفريَنت أوند جيزيكه بمعرفة وإعدامها ميونخ إىل وإعادتها
العملة لجامعي وُطِرح وارسو، بمعرفة إلغاءَه يُفيد ما عليه ُطبع صغري عدد باستثناء
لكن اعرتاض. دون خدماتهم ثََمَن لألملان أيًضا البولندي الوطني البنك دفع الدوليني.
لم التي األوراق تكلَّفتْه ما إجمايل هذا — أملاني مارك مليون ٣٥ من أكثر يُعاِدل ما
الكلمة تحمله ما بأدق كالدخان تالَىش — إعدامها إىل طبعها مرحلة من للبولنديني تَُرْق
صعبة مفاوضات تُجِري كانت التي بولندا، إىل بالنسبة غريبًا قراًرا كان معنًى. من
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إىل تفتقر أيًضا وكانت املرحلة، تلك يف األجانب دائنيها مع الديون هيكلة إعادة عىل
الذي الزلوتي من الكامل الجديد اإلصدار ُطبع الحيوية. للواردات الالزمة الصعبة العملة
نهاية يف للتداول وُطرحْت مالطة، يف آنئٍذ، فئات خمس عىل واقترص رو، ال دي متْه صمَّ
قة؛ املوفَّ برضبتها كثريًا تفرح لم هذه الربيطانية النقد طباعة رشكة لكن ١٩٩٣م، عام
طريقها َمِعيبة أوراًقا باعتبارها إعدامها فعًال ينبغي كان التي األوراق بعض وجدت إذ
من الطباعة َعْقد البولندي الوطني البنك سحب فقط، األول اإلصدار وبعد التداول. إىل
نقده الحني ذلك منذ وطبع بها، زوَّدها قد كان التي املعينة املواد كل واسرتدَّ رو، ال دي
عىل املنشودة االستحواذ بعملية يتعلَّق فيما يشء ق يتحقَّ لم ذلك، عىل عالوة بنفِسه.8
الرشقية أوروبا يف كقاعدة استخدامها رو ال دي أرادت التي البولندية، النقد مطبعة
كان وارسو. يف الحكومة من اعرتاضات بسبب املرشوع هذا أخفق االنفتاح. يف اآلخذة
ظروف ظل يف لها، يُسمح قد البولندية النقد مطبعة أنَّ اآلن يبدو ألنه ا؛ جدٍّ مزعًجا ذلك

اليورو. منطقة دخلت إذا البلطيق ودول لبولندا اليورو أوراق بطبع معينة،
يف الجمود من الرغم فعَىل الاليقني. من حالة يف الدولية النقد أوراق سوق كانت
أكثر الكتومة السوق هذه اإلنرتنت َجَعل املتاحة، السوق يف طبُعها املطلوب األوراق حجم
شقَّ باألسعار. املركزية البنوك وْعُي ازداد كما قبُل. من ر يُتصوَّ كان مما بكثري شفافيًة
من خاصة نقد طباعة رشكات يُمثِّلون كانوا الدولية. الساحة إىل طريَقهم ُجُدٌد مورِّدون
الهولندية والرشكة زيوريخ، يف جي إيه فوسيل أوِرل السويرسية كالرشكة صغرية؛ بلدان
شائبة تشوبها ال التي طباعتهما جودة استغلَّتا اللتني هارلم، يف زونِه إن إنسخيده
تتميَّز الرشكتني ِمن كلٌّ كانت محدودة. النقد من متطلباتُها تصديٍر أسواق الستهداف
عمل عىل الحصول إىل وَسَعتَا الوطنية، للعملة طباعة كرشكة قوية تكنولوجية بمؤهالت
أثرهما كان الوطنية. العملة طبع حاجة عن الزائدة الطباعية الطاقة الستغالل إضايف
ألْن حاجة هناك كانت الحجم.9 حيث من نسبيٍّا صغريًا دوليٍّا املتاحة النقد سوق عىل
لم التي فيدوسيري، أوبرتور شارل فرنسوا الفرنسية الرشكُة املنافسة هذه إىل تُضاف
نجحت فقط. التصدير أجل من تطبع وكانت العرشين، القرن ثمانينيات يف إال س تتأسَّ
الرسيع االخرتاق يف الجريئة، التسعريية بسياساتها هذه، الخاصة النقد طباعة رشكات

آسيا. رشق وجنوب الوسطى وأمريكا أفريقيا يف التقليدية رو ال دي ألسواق
يف محتَمًال منافًسا وصارْت شوكتُها َقِويَْت قد ديفريَنت أوند جيزيكه كانت كذلك
مع يتناقض ثانويٍّا دوًرا طويل زمن منذ لعبْت قد كانت أنها من الرغم عىل النقد، طباعة
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تركيز كان األملاني، املارك قيمة يف املستمرِّ التزايُد ضغط فتَْحَت الورق. مجال يف أهميتها
يمكنها كان حيث النقد؛ أوراق طباعة يف العليا الرشيحة عىل عادًة منصبٍّا الرشكة هذه
الفنية املواصفات كانت عالية. جودة من به تتسم ما نظريَ مرتفعة أثمانًا تقايض أيًضا
االتحادي للبنك املرنة السعرية السياسة إىل باإلضافة األملاني، املارك لطباعة الصعبة
لألنشطة نتيجًة ازدهرْت قد رو ال دي كانت االسرتاتيجية. لهذه أساسيني رشطني األملاني،
ال أو ِربْح، أيَّ يُِدرُّ ال عقد بتنفيذ تضطلع أحيانًا وكانت بها، اضطلعْت التي الضخمة
تغريًا ذلك تغريَّ أفضل. نحو عىل الهائلة الطباعية طاقتها الستغالل القليل، إال يُِدرُّ
دخل العرشين القرن تسعينيات بداية ففي العرشين؛ القرن من األخري الَعْقد يف جذريٍّا
متزايد، ع بتوسُّ دوليٍّا املتاحة السوَق — نوَّهنا ما نحِو عىل — ميونخ يف الكائن املناِفُس

رشكته. تاريخ يف أيًضا اعرتف كما و«برشاسة»،
ا جدٍّ قليًال اهتماًما إال تُِعري ال َجَعَلها الذي هو ُقوَّتها عن رو ال دي رضا كان ربما
األسايس، النقد أوراق نشاط يف قوتها َمواطن من ا جدٍّ قليًال إال تستفيد وال التغريات، لهذه
حال، أيِّ عىل جديدة. عمل مجاالت وراء املحموم بسْعِيها طاقتها شتَّتت ذلك من وبدًال
ماليزيا خسارة كانت وآسيا. األدنى والرشق أفريقيا يف عمالء تدريجيٍّا رو ال دي خرسْت
يف رو ال دي لرشكة قوية رضبًة ديفريَنت أوند جيزيكه لصالح النقد لطباعة كعميل
ُسبٍُل من أُوتيْت ما وبكلِّ الزمن من َعْقَديْن كافحْت أن بعد العرشين، القرن تسعينيات
الهند؛ حالة يف جديد من تجىلَّ املتحوِّل القوة ميزان لكنَّ هذا. حدوث دون للحيلولة
وهو روبية، ورقة ماليني ٣٫٦ لطباعة عطاءات تقديم الهند طلبِت ١٩٩٧م، نهاية ففي
َمنحه الطباعة) عىل املحلية النقد مطابع قدرة عن (الزائد «الفائض» لطباعة َعْقد أكرب
الحصول عت وتوقَّ داخلية»، «سوًقا عمليٍّا الهند تَعترب رو ال دي كانت اإلطالق. عىل البلد
ضجًة وأثارْت الشفافية، من ضئيل بَقْدر اتسمْت عطاءات حرب عقب لكن الَعْقد. عىل
الذي الفصل يف بالتفصيل تغطيته سيتم ما (وهو السياسية والدوائر اإلعالم وسائل يف
البقية أما ورقة، ملياَرْي طبع إال الربيطانيني عىل يْرُس لم االتحادية)، املطبعة يتناول
تحصل الهند من نقد طباعة َعْقد أول ذلك كان ديفريَنت. أوند جيزيكه طبَعها فتولَّْت
ذلك بعد رو. ال دي بها تُمنَى النوع هذا من هزيمة آخر تكن ولم ميونخ، رشكة عليه
— هائلة النقد أوراق من ومتطلباتها أفريقيا، يف بلد أكرب — نيجرييا طلبت قصرية، بفرتة
«الفائض» لطباعة عقد أكرب آنذاك العقد هذا كان نايرا. ورقة مليارات ٤ لطباعة عطاءات
يف ممتاًزا وضًعا تحتلُّ رو ال دي كانت الدولية. النقد طباعة تاريخ يف اإلطالق عىل يُمنح
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النيجريية. الحكومية النقد مطبعة يف معرِقلة أقلية تمِلك وكانت أفريقية، الغرب الدولة
— لنيجرييا النقد أوراق لفحص نظاًما ورَّدْت قد كانت ميونخ رشكة أنَّ من الرغم عىل
لنيجرييا النقد أوراق بطبع لها ُسمح قد يكن لم — جيد بسعر ذلك كان أْن وتصادف
أسندْت ميونخ رشكة لكن العقد. ديفريَنت أوند جيزيكه ُمنحْت ذلك ومع واحدة. مرة إال
«مشكالت إىل رسميٍّا هذا وَعَزْت رو، ال دي إىل بأكملها الكمية نصف من أكثر الباطن من

الطباعية». اإلنتاجية الطاقة يف
كرشيك أجنبية نقد طباعة رشكة عن طويل زمن منذ يبحثون النيجرييون كان
من وقت يف وبدا بل آنئٍذ، جهودهم ضاعفوا وقد العليلة، الحكومية نقدهم مطبعة يف
غري اإلسبانية، تيمربي إي مونيدا دي ناثيونال فابريكا يف ضالتهم وجدوا أنهم األوقات
باللغة معرفة لديه اإلسبانيني بني أحٍد وجود عدم عن غريب إعالٌن أفسَده ِيل األوَّ العقد أن
دافعه كان ربما مهذَّبًا صمتًا ديفريَنت أوند وجيزيكه رو ال دي أظهرْت اإلنجليزية.
الحني ذلك منذ لهما ُسمح نيجرييا. يف السمعة السيئة الصعبة البيئة مجرد من أكثر
النقد مطبعة ظلَّت حني يف نيجرييا، لصالح العمالقة النقد طبع طلبيات من املزيد بتنفيذ
أو الخصخصة ُخطط كل النيجرييون ل أجَّ األثناء، هذه يف معطَّلة. النيجريية الحكومية

الطارئة. الحاالت يف الخارج يف نقدهم استطباع لني مفضِّ أجنبي، برشيك اإلتيان

َغاِبر َمْجٌد

دي وقوع إغفال ممكنًا يَُعْد لم العرشين، القرن تسعينيات من الثاني النصف بحلول
كانت أنشطتها. كافة يف والحجم الربح بهامش يتعلَّق فيما متزايد ضغط تحت رو ال
أرباًحا قان تُحقِّ زالتا ما اللتني الوحيدتني هما جوري رو ال ودي كاميلوت يف حصتَاَها
عام منذ البورصة يف مدرجة الرشكة األسايس. النشاط إىل تنتميان عادتا ما لكنهما قوية،
فالشكل بالرسية.10 يتسم الذي نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكات عالم يف استثناء وهو ١٩٤٧م،
اإلفصاح وواجب األرباح توزيع بشأن — التزامات يستتبع مساهمة كرشكة القانوني
النقد. لطباعة رشكة به تقوم الذي املتكتِّم العمل وبني بينها التوفيق يصعب — مثًال
اسرتاتيجيتها اتِّباع عىل رو ال دي املستثمرين جانب من املثرية التوقعات عِت شجَّ ربما
برسعة تَْرَق لم إذا وجيزة فرتة بعد جديد من بيعها ثم رشكات رشاء يف املتمثِّلة التقليدية
هولوجراِفكس بنكنوت أمريكان يف حصة ِبيعْت املثال، سبيل عىل محدَّدة. عات توقُّ إىل
كانت بالضبط. نفِسه وبالثمن فقط، سنوات خمس بعد النحو هذا عىل األصيل البائع إىل

127



النقود ُصنَّاع

قدرة وتُعطِّل تكاليف عن االسرتاتيجية هذه مثل ض تتمخَّ كهذه. أخرى حاالت هناك
وحتى العرشين القرن تسعينيات من الثاني النصف يف الرشكة. يف قالقل وتُسبِّب اإلدارة
والتحديث الهيكلة إعادة نظري رو ال دي تكبَّدتْها التي التكاليف إجمايل بلغ ٢٠٠٤م،
بتكلفة توٍّا ثْت ُحدِّ التي نفسها املصانع هي املصانع هذه تكون أحيانًا — املصانع وإغالق

االسرتلينية. الجنيهات من املاليني مئات — باهظة
يف ٢٥ بنسبة النقد طبع يف الزائدة الطاقة بتقليص املوِجع» «القرار تبلور ثم من
انسحابه مارشال التنفيذي الرئيس أعلن ذلك مع وبالتزامن ١٩٩٨م، عام مطلع يف املائة
اعتالل من األخرية الثالث «السنوات عن تتحدَّث تايمز الفاينانشال كتبت تعاقده. من
وكان امليكانيكية، الهندسة مجال من متْش، إيان ويُدَعى مارشال، خليفة جاء الصحة».
نهُجه كان وإرصار». قوة ذا مساٍر تحويِل «اختصايصَّ بصفته املدينة يف بسمعة يتمتع
نوًعا معتادة غري اسرتاتيجية وهي للمساهمني»، املحققة «القيمة إىل صارم بشكل ًها موجَّ
التنفيذي الرئيس قام الطويل. املدى عىل يركِّز الذي ظ املتحفِّ النقد أوراق مجال يف ما
باستحسان للموظفني الجماعي التغيري هذا وذُكر بل كبريًا، مديًرا ستني بتغيري الجديد
عىل واحدة خطوة يف خرست رو ال دي أن يعني كان ذلك لكن السنوي. األعمال تقرير يف
مايكل حتى د. املعقَّ النقد أوراق نشاط يف الخربة ذوي املديرين معظم القيادة مستوى
باعتباره وكان، األوان، قبل رحل املالية، السندات طباعة أحضان يف ترعرع الذي بيو،
يمثِّل السنني مرِّ عىل ظل قد والطباعة، ن امُلَؤمَّ الورق عن املسئول اإلدارة مجلس عضَو
املدير أعاد كما ميونخ. يف الكائن املكروه للمنافس الرسي واملفاِوض العلني الخصم
العاملية»، «الخدمات اه سمَّ ا خاصٍّ قسًما واستحدث العمل أقسام تنظيم الجديد التنفيذي
لآلمال، مخيِّبًا املبيعات مجال يف تقدُّمه ظل وقد مهمته، الفور عىل الجميع يُدِرك لم الذي

جديد. من ُحلَّ ما ورسعان
فباإلضافة مماِثلة. ساحقة بقوة الساحق يْن تخفيضالدَّ الجديد التنفيذي بارشاملدير
ِسستمز، كارد رو ال دي رشكة متْش باع الصغرية، التابعة الرشكات من مجموعة بَيْع إىل
بأكمله، البطاقات نشاط ذهب اآلمال. مْعِقَد بوصفها املجموعة يف بها احتُفي طاملا التي
مقابل أوبرتور شارل فرنسوا الفرنيس املنافس إىل جنيه، مليون ١٤٠ البالغة بمبيعاته
يف السعرية الفورة ذروة مع الرشكة هذه بيع تصاَدف اسرتليني. جنيه مليون ٢٠٠
لزم حيث الخزانة؛ يف الكثري يتبقَّ لم لكن باملثل. جذَّابًا البيع سعر فكان األسهم، سوق
عملية إطار يف رين املتذمِّ رو ال دي مساهمي إىل األقل عىل البيع حصيلة نصف تمرير
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قد يكن لم التي ِسستم، إي كارت فيليبس أخرى مرة ِبيعْت كذلك خاصة. أرباح ْرصف
البطاقات نشاط عن التخيلِّ كان دوالر. مليون ٥٦ من بأكثر عام سوى رشائها مىضعىل
السوقية الحصة صغر هو البيع قرار يؤيد كان ما الرشكة. داخل شديد خالف محلَّ
بشدة، واعدة كانت التي الرشيحة ذات الذكية البطاقات إىل بالنسبة سيما وال الصغرية،
كبريًا قدًرا يستهلك أن شأنه من بتوسع القيام كان األرباح. يف القسم إسهام وضعف
والتطوير، البحوث يف كبريًا استثماًرا سيتطلب وكان والهندسية، اإلدارية الطاقات من
األزمة برَّرت ربما الوقت. ذلك يف رو ال دي رشكة لدى متاحة الالزمة املوارد تكن ولم
رجعي. بأثر النظر عند البيع هذا القسم، من التخلص بعد البطاقات، مجال يف العاملية
عن نفَسها فَصَلْت البطاقات قسَم ببيعها رو ال دي أنَّ يََرْون كانوا الصناعة أهل لكن
أنظمة مجال يف السوقي مركزها خطرية بدرجة أضعف مما للتكنولوجيا؛ مهمٍّ مصدٍر
سداد الجديد التنفيذي املدير استطاع األقل عىل مستقبله. له مجال وهو الحديثة، الهوية

الرشكات. هذه ببيع كامًال يْن الدَّ عبء
تولِّيه قبَل أُعلنْت التي اإلنتاجية الطاقة تعديالت مماثلة بحيوية يُباِرش متْش مىض
باالستعانة النقد طباعة عىل إال تأثري لها يكون أال البداية يف يُفرتض كان والتي منصبَه،
قد مارشال َسَلفه كان القيمة. العايل السوقي القطاع هذا مع التعامل يف جديد بنهج
مرور بعد حدث هذا أن واملصادفة كونج. هونج يف الكائنة النقد مطبعة بالفعل باع
يف واحد سوبر خط إىل آنئٍذ اإلنتاجية الطاقة انخفضت بنائها. عىل فقط سنوات عرش
الطباعة. آالت من السبعة بخطوطها املجموعة مفخرة يوم ذات كانت التي جيتسهيد،
وطوابع شيكات من املالية السندات طباعة يف أيًضا كبرية انخفاضات لحدوث ونظًرا
هذا يف الُقَداَمى رو ال دي عمالء تالحقان أوبرتور شارل وفرنسوا إنسخيده (كانت
املريرة بالنهاية آذََن مما أيًضا؛ هنا نفَسها اإلنتاجية الطاقة تخفيضات فرضت املجال)،
يف لكْن باهظة. بتكلفة لتوِّها ُحدِّثت قد كانت التي املالية، للسندات ويَكم هاي ملطبعة
يف متخصصة صغرية رشكة وهي كويست، أوف هاوس اشُرتيْت تقريبًا، نفِسه الوقت

الطوابع. طباعة
الخطوة هي هذه تكن لم ذلك ومع ما، نوًعا ومحموًما ارتجاليٍّا بدا ذلك كل
يف النقد مطبعة إغالق نيتها ٢٠٠٢م عام مفاجئ نحو عىل رو ال دي أعلنْت فقد األخرية؛
املشرتك املرشوع من تامٍّ بهدوء وانسحبْت عاًما، عرشين منذ عاملة كانت التي سنغافورة،
موجودة كانت لوجستية بمشكالت رسميٍّا سنغافورة مطبعة إغالق بُرِّر أيًضا. نيجرييا يف
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توفري طلبت قد كانت األوروبي االتحاد لعضوية املرشحة مالطة أن أيًضا ُعلم لكْن فعًال.
والواقع رو. ال دي رشكة مع رضيبية اتفاقية تجديد مقابل الجزيرة يف إضافية وظائف
ضاعف مما مالطة؛ إىل أُحرضت سنغافورة مطبعة من أُخذت التي اآلالت معظم أن
يف املالية السندات مطبعة إىل اآلالت بقية ذهبت سوبر. خطَّْي إىل هناك الطباعية الطاقة
بجانب السفر لجوازات اإلنتاليو طباعة عىل الرتكيز آنذاك رو ال دي أرادت حيث كينيا؛
يُشتبه كما الكايف، بالقْدر مستقرٍّا ليس كينيا يف املحيلِّ السيايس التوازن الشيكات. طباعة
سفر جوازات ظهور واحتمال هناك. اإلرهابية القاعدة لشبكة تابعة خاليا نشاط يف أيًضا
النهاية يف األرجح. عىل رو ال دي عمالء بعض يَُرسَّ لن إرهابيني أيدي يف ما يوًما أصلية
ورسيالنكا. ومالطة جيتسهيد وهي النقد؛ لطبع فقط قواعد ثالث رو ال دي مع ْت تبقَّ

مطلع ففي السباق؛ خارج اعتباُرها بحاٍل يمكن ال لكن مرات، عدة رو ال دي عانت
برنتوركس ِدبِدن مطبعة عىل باستيالئها قة موفَّ رضبة رو ال دي قت حقَّ ٢٠٠٣م، عام
كل بإنتاج هذه الخاصة الطباعة لرشكة ُسمح الحني، ذلك منذ إنجلرتا. لبنك التابعة
سبع مدته إدارٍة عقد بموجب دبدن يف إنجلرتا بنك لصالح االسرتليني الجنيه أوراق
رشكة ِملكية إىل دبدن يف املوجودة الطباعة آالت انتقلْت االتفاق، هذا إطار يف سنوات.
من رو ال دي عىل كبرية مزايا تعود فقط. مستأَجر فهو املقر أما هذه، الخاصة الطباعة
قيامه البنك ومواصلة املركزي البنك ِملكية يف الصارمة األمنية التدابري ذات املطبعة بقاء
هذه مثل يف واألفراد واملنشآت األمني الجهاز فتكلفة النقد. كمعالجة هناك بخدماته
تكلفة إجمايل من املائة يف ٥ يقينًا تشكِّل الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعية املنشأة
التكلفة. لهذه ل املتحمِّ هو إنجلرتا بنك يظل دبدن، مطبعة حالة ويف الورقة. تصنيع
اسرتليني جنيه ورقة مليار نحو بمقدار األوىل الخمس للسنوات توريد ضمان أيًضا هناك

بعد. فيما قليًال تنخفض قد التي الكمية وهي سنويٍّا،
عدد حسب فعىل والكفاءة. الحداثة بني تجمع دبدن مطبعة أن الخرباء يُعترب
إنتاج يمكن طويلة، لفرتة سارية تظل التي الربيطانية اإلصدارات إىل واستناًدا املناوبات
مليار من أقل طبع حاليٍّا يَجِري موظًفا. و٢٣٠ سوبر بخطَّْي ورقة ملياَرْي إىل يصل ما
الجنيه أوراق من فقط فئات أربع بريطانيا تُصِدر مناوبتنَْي. من دورة يف دبدن يف ورقة
يجوز ثم ومن الطباعة؛ آالت تجهيز إعادة يف املهدر الوقت يخفض مما االسرتليني؛
بأعمال القيام يف الحالية االحتياطية الطاقة استغالل للعقد وفًقا الخاصة الطباعة لرشكة
أِلكس إىل دبدن َعْقد مزايا نَيْل يف الفضل يعود ربما أجنبية. لبلدان الطلبية بنظام طباعة
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قصرية بفرتة دبدن لرشكة العام املدير منصب من تقاُعده بعد — عمل الذي جارِفس،
كوسرتز. الهولندي الورق فرَّامات تصنيع ولرشكة رو، ال دي لرشكة مستشاًرا —

للعراق جديًدا نقًدا بطبعها أشهر ببضعة عليها االستحواذ بعد دبدن قدرة اختُربت
اتحاد قائَد بصفتها رو، ال دي رشكة حصلت فقد األمريكان. عليه يسيطر كان الذي
بضعة إال يخصص لم لكن نقد، ورقة ملياَرْي نحو لطبع للغاية ُمربح عقد عىل رشكات،
واحد جانب عىل اإلنتاليو بطباعة ذت نُفِّ التي الست، العراقية النقدية الفئات لطبع أشهر
دبدن، يف الطبع ذت نَفَّ التي رو، ال دي اضطرت نسبيٍّا. حديثة أمنية بخصائص زت وجهِّ
وكمية املهلة ضغط بسبب الطلبية من به بأس ال جزء طبع عىل الباطن من التعاقد إىل
مرتيٍّا طنٍّا ٩٠ منها كلٍّ حمولُة عمالقة طائرات سبع الشحن تطلَّب فقد الهائلة. الورق
كانت حسني، صدَّام ضد الحرب تحالف ضمن كانت إسبانيا أن بما النقد. أوراق من
االعتبار. يف أُخذ ما أول للدولة اململوكة تيمربي إي مونيدا دي ناثيونال فابريكا مطبعتها
وقد بها، بأس ال حصة عىل — تامة رسيَّة يف — أيًضا حصلت ديفريَنت أوند جيزيكه لكن
لطباعة َعْقًدا ُمنحْت قد ميونخ رشكة كانت بعام، ذلك قبل ليبزيج. يف بإنتاجها قامت
دورة يشمل بما نقد ورقة مليار نحو وتحديًدا االنتقالية، األفغانية للحكومة جديد نقد
من حصة إسناد إىل بدورها هي اضطرت الحال، تلك يف األولية. اإلحالل أوراق طباعة
مصنع عليها حصل التي املائة يف ٥ ال حصة هي تلك كانت رو. ال دي رشكة إىل الباطن
سابًقا)، بروك (تومبا تومبا الجديدة السويدية التابعة لرشكته كرين األمريكي الورق

يطبع. أال بعدئٍذ قرَّر لكنه
السوق عىل السابقة رو ال دي هيمنة أنَّ حقيقة تُغريِّ ال النجاحات هذه مثل لكنَّ
أجرتْها داخلية لدراسة فوفًقا العرشين؛ القرن من التسعينيات َعْقد خالل تتآكل ظلت
نسبتها حصة عىل ٢٠٠٠م عام تستحوذ رو ال دي كانت األملانية، االتحادية النقد مطبعة
يف ٧٨ بنسبة مقارنًة املطبوعة، النقد أوراق بعدد املتاحة السوق من فقط املائة يف ٥٤
قد ديفريَنت أوند جيزيكه كانت أخرى، ناحية ومن العرشين. القرن تسعينيات يف املائة
١٩٩٠م عام املائة يف ١٠ بعد املائة يف ٢٥ إىل حصتها رفع من ٢٠٠٠م عام تمكَّنت
مدَّعية السوقية، الحصة عىل تعليقاتها يف ظة متحفِّ ميونخ الدراسة. أظهرت حسبما
لتقديرات وفًقا إنه بل رو. ال دي لرشكة املائة يف ٤٥ مقابل املائة يف ٣٥ نسبة امتالكها
٢٠٠٢م عام يف وحدة مليارات ٣٫٢ سوى رو ال دي تطبع لم الربيطانيني، الخرباء أحد
جيزيكه أنتجتْه مما بقليل أكثر يكون فإنه هذا صحَّ ولو سنغافورة. مطبعة إغالق بعد
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النصف إىل انخفض عندئٍذ رو ال دي طباعة ناتج سيكون نفِسه. العام يف ديفريَنت أوند
من املزيد ر توفِّ لم رو ال دي ألن هذا؛ من ق التحقُّ يمكن وال املايض. القرن منتصف منذ
حال، أيِّ عىل سنغافورة. مطبعة تشغيل توقف منذ النقد أوراق طبعها بشأن البيانات
رو ال دي عىل سيكون سنوات، السبع ذي دبدن اتفاق انتهاء تاريخ أقصاه موعد يف
النموذجي الفني بأمنها دبدن تُغِلق: أْن تُريد املطبعتني أيُّ بشأن املوِجع القرار اتخاذ
إنجلرتا. شمال أقىص يف للغاية الكبرية جيتسهيد مطبعة أم لندن، من بالقرب وموقعها

الطويل. املدى عىل جنب إىل جنبًا املطبعتان توَجد أن املحتمل غري فمن
العددية املقارنات خالل من رو ال دي هيمنة انحسار عىل التعرُّف أيًضا يمكن
مبيعاتها املجموعة مبيعات تتجاوز لم ٢٠٠٤-٢٠٠٥م، املالية السنة نهاية ففي األخرى.
قبل األخري العام هو ١٩٩٤م عام أن بالذكر جدير ا. جدٍّ ضئيل بقدر إال ١٩٩٤م عام
جنيه مليون ٢٠٠ بمقدار املبيعات رفعِت بعدئٍذ بورتالز لكن بورتالز. عىل االستحواذ
وطباعة النقد وطباعة الورق أقسام وهي مًعا، ثالثة أقسام إىل نظرنا وإذا اسرتليني.
يف رو ال دي قتها حقَّ التي القيمة من كثريًا أقل اليوم مبيعاتها نجد املالية، السندات
مدينة ساد بورتالز. عىل املشئوم االستحواذ قبل وحدهما املالية والسندات النقد طباعة
التي اإللكرتونية الرشكات فقاعة تماًما تالشت فقد لألسهم؛ الَحِذر التقييم من نوٌع لندن
األرباح ل تموِّ أن يفرتض كان املدينة، لتقييم وفًقا رو، ال دي سهم سعر رفعت قد كانت
املدير رحيل أثار أخرى. مجاالت بدخول التنويَع النقد وطباعة الورق مجال يف قة املحقَّ
فقط، سنوات ثالث بعد ٢٠٠٢م صيف يف طواعيًة الرفيعة املؤهالت صاحب الشاب املايل
إجراء أعقاب يف القلق من مزيًدا أثار مما املدينة؛ خوَف له، بديل عن الطويل والبحث
برنامج تطبيق مسألة اعتُربت مهمة. أقسام يف العمل طواقم يف التغيريات من املزيد
لديها يَُعْد لم إدارتها أن عىل أمارًة أسهمها رشاء إلعادة رو ال دي رشكة يف النطاق واسع
تداول جلسة يف املائة يف ٣٢ بنسبة السهم سعر انخفض ٢٠٠٣م، عام فرباير يف ر. تصوُّ
خالل نوعه من الثالث اإلنذار وكان األرباح، يف آٍت بانخفاض إنذار خلفية عىل واحدة
يف السوقية رو ال دي رشكة قيمة من اسرتليني جنيه مليون ٢٠٠ نحو ُفقد أشهر. ستة

وحَده. اليوم هذا
الذي املبلغ عن تقلُّ اليوم البورصة يف بأكملها رو ال دي ملجموعة السوقية القيمة
األيام من يوم يف تتصدَّر الرشكة كانت أن وبعد بورتالز. عىل لالستحواذ املجموعة دفعتْه
من ضغط تحت بريقها. من كثريًا بعيد زمن منذ َفَقَدْت تايمز، فاينانشال أسهم مؤرش
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سهلة مهمة تكن لم ٢٠٠٤م. عام أوائل يف متْش بإيان ُكِون ليو استُبدل لندن، مدينة
رو. ال دي لرشكة الجديد التنفيذي الرئيس بصفته القطاع عىل املستجد هذا انتظار يف
منافستها من الثلث بمقدار أكرب الربيطانية الرشكة زالت ما البطاقات، قطاع باستثناء
قطاع تشمل املقارنة هذه لكن الدفع». وأنظمة النقد وطبع «الورق مجال يف األملانية
املتزايدة. والتكاليف اإلنتاج تفتُّت نتيجة معاناته يواصل الذي املبيعات املنخفض اآلالت
عىل املتزامن الرتكيز إىل باإلضافة املقلَّصة، النقد طباعة لطاقة الرشيد لالستخدام يمكن
امُلربح رو، ال دي رشكة يف النقد لطبع دفعة يُعطي أْن السوق من مستًوى األعىل القطاع
يريد إنجلرتا بنك أن سيما وال دبدن، رشكة أثر شأن من التقليل يمكن ال حال. أيِّ عىل
امتيازها من األربعة الشمالية واأليرلندية الثالثة االسكتلندية الحكومية البنوك تجريد
التي بالرسقة النيَّة هذه بُرِّرت بها». «خاصة اسرتليني جنيه أوراق إلصدار التاريخي
ديسمرب يف الشمالية أيرلندا بنك من جنيه مليون ٢٦٫٥ بقيمة نقٍد ألوراق ضجة أثارت
فإن ذلك عىل عالوة ما. نوًعا دبدن تشغيل معدل سيزيد التغيري هذا مثل ٢٠٠٤م.
تنتمي اليورو. طباعة أعتاب عىل صارت مالطة، يف النقد أوراق بطبعها رو، ال دي
الُعملة مجموعة إىل مبكًرا للدخول واعًدا مرشًحا وتُعترب األوروبي، االتحاد إىل اآلن مالطة
٢٠٠٤-٢٠٠٥م املالية السنة وتُغطِّي ُكِون قدَّمها مالية قائمة أول أظهرت املشرتكة.
كان التي اإلنتاجية الكفاءة زيادة تدابري من األرجح عىل ُكِون استفاد لقد ن. تحسُّ بوادر
منذ سرتكِّز رو ال دي أنَّ عن ُكِون وإعالن القوية النتائج الحظ. عديُم سلُفه استهلَّها قد
الربيطانية. األعمال صحافة من بإشادة قوِبَال تعرفها التي األنشطة عىل فصاعًدا ذاك
إىل ظ، بتحفُّ الحديث إىل ذلك عدا فيما تَِميل التي تايمز، الفاينانشال صحيفة دعْت
الحقيقة يف اإلعالم وسائل تكن لم الجديد. التنفيذي للمدير التصفيق» من «عاصفة
تُدار التي فالرشكات املاضية. العرش السنوات خالل رو ال دي من طيبة بأخبار أُتِحَفْت
هذه ومثل األسهم. يف لالستثمار الخاصة للصناديق التقليدية الضحايا هي سيئة إدارة
الحقيقة يف َجَرْت وقد املايض. يف مختلفة أوقات يف رو ال دي أيًضا الحقت الشائعات
نهاية يف األوىل جاءت تاريخها، مدى عىل رو ال دي عىل العدائي لالستحواذ محاولتان
نحو بعد والثانية األمريكية، أورجنَيزيَشن رانك جانب من العرشين القرن ستينيات
ماكسويل، روبرت النارش إن ويُقال الربيطانية. أوباكس نورتون جانب من سنة عرشين
البالغة حصته عىل الوقت ذلك يف بشدة قلًقا كان رو، ال دي يف الرئييس املساهَم باعتباره
تقديم بشأن ميونخ يف الكبري رو ال دي منافس نبَْض جسَّ أنه لدرجة املائة، يف ٢١٫٧
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ألكرب الجماعية الحصة مؤخًرا رو ال دي رفعت أورتشارد. بيرت حنق أثار مما املساعدة؛
يف ٥١ نحو إىل املستقرِّين») «املستثمرين رو ال دي يهم (تُسمِّ فيها مستثمرين خمسة
العمالقة الرشكة ردَّت الطريقة بهذه املائة. يف ٣٥ البالغة السابقة الحصة من املائة

إليها. هت ُوجِّ التي الرضبَة
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السادس الفصل

ديفرَينتيف أوند جيزيكه كيفُتناِضل
التكنولوجية القيادة سبيل

كايزرهوف فناء يف املنصوبة االحتفاالت خيمة تحت مجموعٌة اجتمعْت الحماس، من بكثري
كانت ٢٠٠٢م. يونيو شهر من املطرية األمسيات إحدى يف ميونخ يف ريزدنتس بقرص
لحضور بااللتقاء املجموعة لهذه للسماح ا خاصٍّ ترصيًحا أصدرْت قد بافاريا والية حكومة
والسبعمائة األلف هناك ع تجمَّ تاريخيٍّا. أثًرا باعتباره املحميِّ املكان هذا يف عشاء حفل
نة امُلَؤمَّ الطباعة وقطاع تجارية وبنوًكا مركزية وبنوًكا حكوماٍت يُمثِّلون الذين ضيٍف
جيزيكه لتأسيس والخمسني املائة بالذكرى احتفاًال أعمال؛ واتحادات دولية ومنظمات
الرشكة» وجود عىل سنة ١٥٠» بمرور املتعلِّق الجزء فإن الدقة، شئنا إذا ديفريَنت. أوند
بعَد الثانية العاملية الحرب من نََجْت الرشكة أن من الرغم فعىل تماًما؛ دقيًقا يكن لم
الشيوعيون آنذاك عليها استوَىل فقد املائة، يف ٨٠ بنسبة بالقنابل القصف من رها ترضُّ
إىل الفضل ويعود الوجود، من ديفريَنت أوند جيزيكه اختفْت لقد بعُد. فيما مت أُمِّ ثم
الحرب أثناء ج تزوَّ قد كان التقليدي. االسم إحياء يف وحده أوتو سيجفريد وإرصار جرأة
لودِفج وَحِميه الرشكة رئيس وفاة بعد عائلتها. رغبة غري عىل ديفريَنت يوتا الشابة من
من الرشكة مقرَّ أوتو نََقَل سوفييتية، عقابية مستعمرة داخل الحرمان جوِّ يف ديفريَنت
ذلك كان السوفييتي. األَْرس من رساحه إطالق من وجيزة فرتة بعد ميونخ إىل ليبزيج
عىل آنذاك يُطَلق كان الذي (االسم الثنائية املنطقة يف تََقع ميونخ وكانت ١٩٤٨م، عام
اقتصاديٍّا. الليربالية املشرتكة) والربيطانية األمريكية لإلدارة الخاضعة االحتالل منطقة
من الظروف، أصعب ظل يف جديدة وبدايًة جديًدا، تأسيًسا كان هذا أنَّ الحقيقة
كان ُعَمالء. دون ومن طباعة، آالت دون ومن َمَهَرة، عمال دون ومن مال، رأس دون
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بقوة أوتو حذَّر قد ليبزيج، يف الكائنة للمطبعة الفنِّي املدير ِهلمِربجر، فرانتس املخرضم
نهاية «انتهت ديفريَنت أوند جيزيكه بأن «الشاب» أبلغ قد كان لقد جديد. من البدء من
هذه أوتو تجاهل الفشل». «مصريه ميونخ يف أنشئ ما كل وأن ليبزيج»، يف رشيفة
نجاَحه أثبت السطح. رفرف تحت ٍة شقَّ يف مستعارة كاتبة بآلة العمل بارش النصيحة.
نة. امُلَؤمَّ الطباعة يف العالم قائدة اليوم ديفريَنت أوند جيزيكه صواب. عىل أنه آنذاك
٧٣٠٠ بها ويعمل يورو، مليار ١٫١٦ ب ُقدِّرت مبيعات ٢٠٠٤م عام املجموعة حققِت
لم لكن بلًدا. ٢٧ يف تابعة رشكة ٣٨ عىل تَُسيْطر قابضة رشكة باعتبارها وكانت موظف،
يف عابر بشكل إال سنوات، بخمس ذلك قبل مات قد كان الذي أوتو، سيجفريد اسم يُذكر
املبتِكرة الرشكة عن الكثري قيل متغرية». أزمنة يف «القيمة شعار تحت املقامة االحتفاالت
أعاد الذي الرجل عن القليل سوى يُذكر لم لكن املستقبلية، والتحديات التقنية الرفيعة
نُرشْت التي رة املصوَّ الفخمة الرشكة حولية يف أعمال. كرائد عظمته بفضل تأسيسها

أوتو. لسيجفريد صورة هناك تكن لم املناسبة، بهذه يَىص ِخصِّ

البيوريتانية العمل أخالقيات العمل: يف الفضيلة

١٨٥٢م عام ديفريَنت أوند جيزيكه دروكراي شتاين أوند كوبفر بوخ رشكة ست تأسَّ
ديفريَنت. وألفونِسه جيزيكه ِهرمان يد عىل الكتب بطباعة املعروفة ليبزيج مدينة يف
فقط، سنوات بأربع تأسيسها بعد لكْن والخرائط. الفنون كتب يف الرشكة صت تخصَّ
١٠ فئة أوراق بطبع تتعلَّق الطلبية هذه وكانت النقد، أوراق لطبع األوىل طلبيَّتَها ْت تلقَّ
مملكة خزانة أذون طبْع تَالها ما رسعان الدوقية، ألِتنبورج حكومة لصالح طالرات
التالية الطلبية جاءت البنوك. يخص آنذاك النقد أوراق إصدار امتياز كان ساكسونيا.
األوراق هذه ُطبعْت جلدرات. ١٠ فئة أوراق لطبع بنك ِفكِسل أوند ِهبوتيِكن بايرشه من
العميل طلب وجيزة، بفرتة ذلك بعد لكن التزييف. من الحماية لزيادة الجانبنَْي ِكَال عىل
ملك كان ليبزيج. من الصلة ذات واملوادِّ الطباعية ألواحه اسرتداَد بعصبية البافاري
ميونخ يف الكائن البنك وخيش النمسا، جانب إىل بروسيا ضد الحرب خوض يريد بافاريا
لتخريب الجلدر عملتها طبْع الربويس العدوُّ يستغلَّ وأن الساكسونية، ليبزيج تُحتل أن

العجوز». «أوروبا حكايات إنها االقتصاد.
ليبزيج يف الكائنة الرشكة كانت كما — ِفرتبابيري أوند جلد فور أوفيسني حصلت
التاسع القرن سبعينيات يف للتصدير األوىل الطباعية طلبيَّتها عىل — آنذاك نفَسها ي تُسمِّ

136



التكنولوجية القيادة سبيل يف ديفريَنت أوند جيزيكه تُناِضل كيف

من أوروبا خارج من أجنبية طلبية أول جاءت السويرسية. الكانتونات بعض من عرش
الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعة لرشكة يُسمح فلم املحيل، املستوى عىل أما بريو.
منها استثنائية؛ حاالت يف إال اإلمرباطوري وبنكها األملانية لإلمرباطورية النقد بطباعة
التضخم أثناء «الرِّنِتنمارك» ى يُسمَّ ما إىل باإلضافة املستعمرات، لبعض النقد أوراق مثًال
اندالع عند خاص بوجه األهمية حاسمة لحظة جاءت األوىل. العاملية الحرب بعد املفرط
ضد اقتصادي تخريب يف الرشوع هتلر نظام قرَّر عندما وذلك الثانية، العاملية الحرب
الفني املدير ديفريَنت أوند جيزيكه إدارة مجلس أوفد زائفة. جنيه أوراق بطبع بريطانيا
رشكة توريط مخطط رفض بصعوبة إال يستطع فلم برلني، إىل يَىص ِخصِّ ِهلمِربجر
الجنيه أوراق ُطبعْت وعندئٍذ دويل. باحرتام تَحَظى التي املالية والسندات النقد طباعة
بها تقوم التاريخ يف تزييف عملية أكرب — ِبرنهارد» «العملية إطار يف الزائفة الربيطاني
تحت ساخِسنهاوزن اعتقال معسكر نزالء أيدي عىل — لها خصم اقتصاد لزعزعة دولة

الوقائية».1 «الوحدة من خاص فريق إرشاف
نفَسه علَّم شخًصا ميونخ، يف جديد من القيادة زمام توىلَّ الذي أوتو، سيجفريد كان
نهاية قرب خدم قد كان الرشكة. إدارة يف ا مستبدٍّ وكان نة، امُلَؤمَّ الطباعة أمور يف بنفِسه
الجبهة عىل العمليات ورأى املدرعات، وحدات إحدى يف كضابط الثانية العاملية الحرب
السابق الضابط يكن لم للنظر. الفت حدٍّ إىل محافًظا العالم استرشافه كان الرشقية.2
عىل الوقائية»، «الوحدة إىل االنتماء له سبق وال النازي، الحزب يف عضًوا الرايخ بجيش
والدينامية بالشجاعة فحسب يتسم أوتو يكن لم ذلك.3 بعكس التأكيدات من الرغم
كان بل — بخربته شخص من عة متوقَّ تكون ربما التي الصفات وهي — واإلرصار
مفتونني يكونوا لم الذين معارصيه إن بل أعمال، كرائد قوية فطرية بموهبة أيًضا يتمتع
التي الطريقة شومبيرت.4 غرار عىل بالنشاط» مفعم أعمال «رائد بأنه وصفوه بشخصيته
لم سابًقا. عسكريٍّا ضابًطا كان أنه يف للشك مجاًال تَدَْع لم موظفيه مع بها يتعامل كان
يتطرَّق ال الذي الطويل الحديث عىل صرب ذا يكن ولم أحد، يُعاِرضه أن يحب أوتو يكن
املدرَّبني، األفراد لندرة ونظًرا اآلَخرين. ز يُحفِّ كيف يعرف كان لكنه مبارشة، الهدف إىل
يومنا يف حتى ديفريَنت. أوند جيزيكه يف محوريٍّا دوًرا املستجدين األفراد تدريب لعب
صغار طبَّاعني أو العملة عىل النقش يف متخصصني أو امني كرسَّ بدءوا ن ممَّ كثريون هذا،
الذي الشديد وحماسه القوي الشخيص أوتو حضور عن يتحدثون زالوا ما ميونخ، يف
تعني األعمال مزاولة القول، خالصة بالهيِّنة. تكن لم التي أنشطتهم ألداء فيهم يبُثُّه كان
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للرشكة رئيًسا باعتباره أوتو، كان األرباح. وتعظيم أمكن لو السوق من املنافس إخراج
ويروق ملحوظة. بقوة كليهما الهدفني هذين تحقيق إىل يسعى أيًضا، الخاصة حياته ويف
ضدَّ مناعًة املرء يُكِسب النقود مع اليومي التعامل بأن القول الصناعة بهذه للمشتغلني
البعض، إىل بالنسبة أوتو. سيجفريد يف املناعة لهذه أثر اكتشاف يستحيل كان إغرائها.
حرص أجل من ببيدق التضحية حتى حركة لكل كشخصخطَّط كداهية، يبدو هذا جعله
بناءً اتخذها التي الكثرية أوتو قرارات يتذكَّرون آخرون يزال وال األمر. لزم إذا الشاة
اتخاذها ينبغي كان ما التي القرارات من عدًدا اتخذ أنه والحقيقة الفطري. حسه عىل

نفِسه. بأوتو ْت أرضَّ ألنها أغوارها؛ سرب يصعب اآلن إليها نلتفت وعندما الواقع، يف
أخالقيات يمثل شعار وهو العمل»، يف «الفضيلة هو ل املفضَّ َسنْي املؤسِّ ِشعار كان
أردَت «إذا مقولة كانت له. عقيدًة الشعار هذا أوتو اتخذ ما رسعان البيوريتانية. العمل
تجاه بحساسيته األمور. إىل بها ينظر التي الطريقة هي بنفِسك» فافَعْله يشء، إنجاز
تخص التي التفاصيل بكل شخصيٍّا هو ُعِني التخطيطي، والتصميم األلوان توليفات
مسوَّدة هناك تكن لم قيمة. ذي مطبوع آخر ورق أي أو طباعتها، املقرَّر من نقد ورقة
منتظًما زائًرا كان األمر. نهاية يف اعتمادها قبل الضخم مكتبه فوق تمحيص دون تُمرُّ
ولم ليًال، ولو الزيارة يُكثر وكان الطباعة، وُغرف األصلية النُّسخ لقسم خبريًا وناقًدا
والسندات النقد أوراق لفتت حتى طويل وقت يمِض لم الورق. مصنع ذلك من يستثِن
تصميماتها يضع لعقود ظلت التي — ديفريَنت أوند جيزيكه تطبعها التي املالية
املمتازة. الطباعة وجودة املتقنة التخطيطيات بفضل االنتباه — لوبيث خوسيه اإلسباني
أوند جيزيكه منتجات من مطبوع منتج أي األوىل النظرة من يُميِّزون عادة الخرباء كان

ديفريَنت.
بفضل الرشكة عىل الطباعة طلبيات انهالت مبارًكا. التأسيس إعادة توقيت كان
وإلغاءٍ األملاني املالية السندات لقانون تعديٍل من ذلك تال وما األملانية الُعملة إصالح
بآي ومروًرا والفوالذ الفحم قطاع من بدايًة — االقتصاد عىل االحتكارية االتحادات لهيمنة
لتنظيم لندن اتفاقية عنه أسفرت وما — الكبرية بالبنوك وانتهاء للكيماويات فارِبن جيه
من وغريها املغطاة الرهن وسندات والسندات األسهم طبع لزم الخارجي. أملانيا َديْن
الخارجية السندات كل مع الحال وكذلك األملاني، باملارك رة مسعَّ جديد من الدَّيْن أوراق
البنكية الشيكات عىل الطلب جاء كله ذلك وفوق البائدة. األملاني الرايخ لدولة التابعة
من جديد. من أُوِقظْت قد كانت والرتحال للسفر األملان شهية ألن السياحية؛ والشيكات
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مقرٍّا وجدت قد كانت التي — ديفريَنت أوند جيزيكه اضطرت العمل، طوفان مواكبة أجل
يف املساهمني أن بما لرأسمالها. زيادة بأول التعجيل إىل — ميونخ يف ريم مطار يف مؤقتًا
ِفكِسل أوند ِهبوتيِكن وبايرشه بنك دويتشه حصل أموال، لديهم يكن لم العائلية الرشكة
جزء عىل البداية يف — هذه املالية السندات طباعة لرشكة قديمان عميالن وكالهما — بنك
األغلبية لنفِسه ن ليَُؤمِّ بدهاء الفرصة أوتو استغلَّ لحسابهما.5 الجديدة األسهم من كبري
االنسحاب كان يُديرها. التي الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعة رشكة يف املطلقة
ورسعان هذا. أْجل من املال اقرتاض إىل أوتو اضطر بدأ. قد سة املؤسِّ للعائالت البطيء
مجلس رئيس بعُد فيما صار الذي آبس، يوزف لِهرمان صورة مكتبه عىل ظهرْت ما
وهيمنته األملانية الرشكات أسهم يف الهائلة بحصصه البنك، هذا كان بنك. دويتشه إدارة
لعقود البنك ظل لذا ألوتو؛ املثايل الرشيك هو األملانية، املالية السندات تجارة مجال عىل
تأسيسها إعادة منذ ديفريَنت أوند لجيزيكه اإلرشايف املجلس رئيس بتعيني املنوط هو

١٩٩٧م. عام املفاجئ انفصالهما وحتى
ألجماينه فرانكفورتر صحيفة ذكرت ١٩٥٥م، عام يف وتحديًدا مبكر، وقت يف
اإلنتاجية الطاقة جديد من «ضارعت ميونخ يف ديفريَنت أوند جيزيكه أن تسايتونج
قد الوقت ذلك يف هذه النقد طباعة رشكة كانت ليبزيج.»6 يف السابقة الفنية للمنشأة
طلبيًَّة جديد من وكانت النقد، أوراق لطبع الحرب بعَد فيما طلبيَّة بأول لتوِّها فازت
املتطورة اإلنتاليو طباعة بنظام ُطبعت التي األوراق تلك تُثِبت أن يُفرتض كان بريو. من
طبع عىل الفنية الناحية من تماًما قادرة ديفريَنت أوند جيزيكه أن األلوان واملتعددة
اقرتح قد أوتو كان جديد. من أملانيا يف النقد هذا طباعة أُريد إذا األملاني، النقد أوراق

الذكر. السالفة املذكرة يف األملانية الواليات بنك عىل قبُل من تحديًدا هذا
واقًعا. املالية السندات طبع كان فيما بعيًدا هدًفا ظل النقد أوراق طبع لكن
ما أوتو كرَّس املجال. هذا يف الطلبيات عىل يتنافسون كثريون خدمات مزوِّدو كان
السندات إدراج «توجيهات ل الجديدة الصياغة اعتُمدت املشكلة. لهذه عزيمة من أوتي
محوريٌّ دوٌر ديفريَنت أوند لجيزيكه كان منه. بمبادرة أملانيا يف البورصة» يف املالية
الالئحة حدَّدت املايض. القرن عرشينيات يف الالئحة لهذه األصلية النسخة صياغة يف
للتداول. لقبولها كرشط املطبوعة وخصائصها املالية للسندات التخطيطي التصميم
أوتو ج روَّ فقد التعديل؛ هذا التزييف مجال يف حدثت التي الفنية التطورات فرضِت
املالية السندات طبع يف مشرتكة موحدة فنية لغة إىل التوصل أمل عىل التوجيهات لتعديل

139



النقود ُصنَّاع

خالل من هذا يف األجنبية املالية السندات طباعة رشكات إرشاك أراد بأرسها. ألوروبا
أن يأمل كان مواد. ومورِّد تراخيص كُمصِدر التجاري النشاط مزاوًال تعاون، اتفاقيات

القائمة. االسترياد حواجز عىل بذكاء الطريقة بهذه يتغلَّب
قابضة رشكة وهي ١٩٥٨م، عام برنِتنج ِسكيوريتي تأسيس التالية خطوته كانت
ذلك تلت املالية. السندات لطباعة محلية رشكة بمشاركة بسويرسا، جالروس يف مقرها
سنوات. بثالث بعدها زيورخ يف أكِتنجيِزلشافت برنِتنج ِسكيوريتي لة املشغِّ الرشكة
نة، امُلَؤمَّ للطباعة جديدة طباعية منظومات تطوير هو الرشكة هذه من الغرض كان
تحظر املالية السندات لطبع السائدة التوجيهات كانت األسهم. وحصص الرخص ورشاء
التزييف. يخص فيما أكرب تهديد من عليه تنطوي ملا نظًرا األوفست؛ طابعات استخدام
التي للخلفية املتزامنة الطباعة يف املستخَدمة بالصفحة تُغذَّى التي الطابعات كانت
أوتو ببال خطر املالية. السندات طباعة يف تُستخدم أن من أغىل كوباو-جوري تنتجها
اآلالت ُمصنِّع ر فطوَّ املالية، للسندات يَىص ِخصِّ بالصفحة تُغذَّى اقتصادية طابعة تطوير
تسفايفارِبن» روالند نة امُلَؤمَّ «الطابعة منه بأمر روالند) مان باسم حاليٍّا (يُعرف روالند
ِسكيوريتي رشكة تتوىلَّ أن يُفرتض كان املبارشة. غري األلوان الثنائية النافرة للطباعة
٤٩ بنسبة ديفريَنت أوند جيزيكه احتفظت اآلالت. هذه توزيع زيورخ يف الكائنة برنِتنج
الحصة هذه ِبيعْت وقد جالروس، يف الكائنة القابضة للرشكة املسجلة األسهم من املائة يف
ربما أنه يظن َمن هناك كان قط. عنه يُعَلن فلم األسهم أغلبية مالك وأما ١٩٧٦م. عام

أوتو. إىل تؤدِّي كانت الطرق كل لكن سيكبا، ورشكته عمون ألبري يكون
فكانت (جايدِمكس)، مكسيكو دي ديفريَنت إي جيزيكه أوتو س أسَّ ثالث، تحرُّك يف
جايدِمكس كانت طويلة. لسنوات والوحيدة األوىل الخارجية الطباعية ميونخ رشكة قاعدة
الرشكة هذه تأسيس يكن لم النقد. أوراق تطبع تكن لم لكنها املالية السندات تطبع
أن املفرتض من كان أنه من الرغم عىل — االسرتاتيجية أهميتها بفضل بارًزا حدثًا
الخاصة. العتباراتها بارًزا كان ما بقْدِر — الصاعدة الجنوبية األمريكية السوق تغطي
يف قضاها التي بالسنوات عميًقا تأثريًا تأثر قد كان الذي — أوتو سيجفريد يستبعد لم
الغربية. أوروبا يف ما يوًما الحكم إىل الشيوعيني وصول إمكانية — السوفييت لدى األَْرس

أخرى. مرة يشء كل خسارة من ستحميه املكسيكية التابعة الرشكة أن برأيه كان
االنتشار ق يتحقَّ لم تماًما. قة موفَّ املالية بالسندات املتعلقة أوتو خطط تكن لم
من املكثفة الفنية املساعدة من الرغم عىل أوروبا يف األملانية املالية السندات لتوجيهات
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لجوالتريو هذا راق السوق. يف قدم موطئ الحقيقة يف روالند طابعات تجد ولم ميونخ،
هي املكسيك يف املالية السندات مطبعة هلع. يف أوتو أنشطة يتابع كان الذي جوري
عىل الراسخة رو ال دي أجربت ما ورسعان متوقع، غري نجاًحا قت حقَّ التي وحدها
أمل لكن املحلية. التابعة رشكتهم إغالق إىل الربيطانيني دفع مما السوق؛ من الخروج
البنك قرار أثار فقد ق؛ يتحقَّ لم لهم نقٍد كطبَّاع املكسيكيني مع العمل مزاولة يف أوتو
سلهوبر، بلودِفج الغرض لهذا واستعانته به خاصة مطبعة إقامة املكسيكي املركزي
بنكنوت. أمريكان التقليدية النقد طباعة رشكة لدى الشديد االستياء جايدِمكس مدير
التي البيزو أوراق كانت «خيانته». بسبب ميونخ مقر دخوله حظر إىل أوتو سارع
ليستطيع املرء إن حتى عالية، طباعية جودة ذات الفنية ِسلهوبر إدارة تحت أُنتجت
بيزو. ١٠٠٠ فئة الورقة ظهر عىل مطبوع ساعة برج إليه يُشري الذي الوقت تمييز
عليها. املطبوع الجرس بربج أمريكي دوالر ١٠٠ فئة الورقة من الفكرة تلك استُلهمت
عىل تَظَهر التي ٢:٢٠ الساعة من بدًال ظهًرا ٢:١٠ الساعة ألنفسهم املكسيكيون اختار
بنكنوت، أمريكان خرست فقد األمريكيني. إىل بالنسبة داللته لهذا سيكون الدوالر. ورقة
لديها كبري أجنبي عميل آخر والجنوبية، الوسطى أمريكا يف يوم ذات قوية كانت التي
ظهور عند ُسباتها عىل وظلَّت الصدمة، هذه من قط تتعاَف ولم النقد، طباعة مجال يف
التي هذه، املالية والسندات النقد طباعة رشكة سقطْت األلوان. املتعددة اإلنتاليو طباعة
وحسابات احتيال خلفية عىل تقاٍض دوامة يف طويل عذاب بعد يوم، ذات شهرية كانت
للشيكات نة ُمَؤمَّ طباعة كرشكة مؤخًرا إال الظهور بنكنوت أمريكان تُعاود ولم مفتعلة.
عليها، املرتاكمة الديون كل من بالتخلص للرشكة ١١ الفصل سمح السفر. وجوازات

دوالر. مليون ١٠٠ عن تزيد والتي
تشارك أن يف رغبته عن الجديد األملاني االتحادي البنك أعرب فقد ميونخ. إىل نعود
مبلًغا البداية يف طبعه املطلوب كان األملاني. املارك طباعة يف ديفريَنت أوند جيزيكه
للمطبعة اآلخر بالنصف احتُفظ أول. كإصدار مارك ورقة مليون ٢٩٠ عن يزيد ال
من خط حجز عىل أرصَّ حيث رشوًطا؛ وضع االتحادي البنك لكن الحكومية. االتحادية
الرغم عىل األملاني، املارك لطبع حرصيٍّا تُستخدم منفصلة طباعة صالة يف الطباعة آالت
مدينة حدود داخل آنذاك مقرها وكان املنشأة، هذه بالفعل لديه كانت أوتو أن من
عىل بعُد حصل يكن لم أنه من الرغم عىل حتى التوسع، يف أوتو بدأ ما رسعان ميونخ.
يف شتاينهاوزن حي يف املطبعة بمقر يتعلَّق فيما أنه واملصادفة االتحادي.7 البنك من عقد
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والقمار بالدعارة الشبيهة العمليات عىل «حظًرا البلديُّ العقارات سجل يفرض ميونخ،
الذي الجنديِّ دعابة حس ذلك كان االستخدام. عىل كقيود الدينية» والطوائف واملراهنة
تعود أن ديفريَنت أوند جيزيكه عىل االتحادي البنك اشرتط ذلك، عىل عالوة أوتو. بداخل
اتخذتْه الذي شكلها من بدًال محدودة مسئولية ذات كرشكة السابق القانوني شكلها إىل
املالية؛ بالقوائم تتعلَّق بمشكالت رسميٍّا هذا ُفرسِّ مساهمة. كرشكة سنة ثالثني نحو منذ
أزعج العافية. عن تنمُّ تكن لم بالرشكة املقرتض إىل اململوك املال رأس نسبة أن بمعنى
أنها من الرغم عىل معني، إفصاح ملتطلب خاضعة رشكٌة نقده تَطبع أن االتحادي البنك
اإلرشايف باملجلس االحتفاظ عىل وافق املركزي البنك لكن البورصة. يف مدرجة تكن لم
مفتوحة عينه إبقاء عىل اليقظ االتحادي البنك هذا يساعد وسوف إضافية. رقابة كهيئة

ميونخ. يف التطورات عىل
أنهما ثبت االتحادي البنك فرضهما اللذين الرشطني أن نجد اآلن، املايض ل بتأمُّ
وميونخ برلني بني األملاني املارك طباعة طلبية تقسيم ن تضمَّ موفقتان. حظ بتا َرضْ
يعني هذا كان له. خاضعة األملاني املارك طباعة كانت الذي لألسعار الحكومي التدقيق
بمستًوى تطبع أن بمقدورها التي — ديفريَنت أوند جيزيكه أن العملية الناحية من
للمطبعة السعرية املطالب وراء الزمن من لعقود تختبئ أن يمكنها — أعىل اقتصادي
الناحية من كانت، االتحادية املطبعة أن من الرغم عىل تكلفًة، أعىل كانت التي االتحادية،
باعتبارها الرشكة لهذه القانوني الشكل أدَّى وقد الدقة. من درجة بأعىل تطبع الفنية،
بل األمد، طويل التخطيط وتسهيل القرار، اتخاذ عمليات اختصار إىل عائلية رشكة
ممكنًا آنذاك صار باملخاطر». «املحفوفة املرشوعات بتمويل — الرضورة عند — وسمح
أو اإلنتاجية الطاقة بزيادة تتعلق مرشوعات أكانت سواء — املرشوعات هذه مثل تمويل

املساهمني. من نقدية ألسئلة فوًرا الرشكة رئيس تعريض دون — بحثي بنشاط

للجريء الفوز

بصفته يملكها التي الحرية مساحة من أعمال كرائد يستفيد كيف يعرف أوتو كان
أملاني ورق ُمصنِّع هناك يكن لم الوقت ذلك يف ديفريَنت. أوند جيزيكه الرئييسيف املساهم
من الخارج، من األملاني املارك ورق استرياد يلزم وكان النقد، إنتاج ورق صنع عىل قادر
االتحادية. للمطبعة الربيطاني بورتالز ومن ديفريَنت، أوند لجيزيكه الفرنيس أرجوماري
رشاء إىل االتحادي، البنك مع توريد َعْقد إبرام دون حتى أوتو، بادر ١٩٦٤م، عام يف
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ن. امُلَؤمَّ الورق إلنتاج بناءه وأعاد تيجرنيس، بحرية عىل جموند يف ُمهَمل ورق مصنع

لنفسها. الورق نقد طباعة رشكة تُورِّد أن القطاع ذلك يف بالكلية املعتاد غري من كان
بابيريفابريك ى امُلسمَّ بمصنعها الصارمة، األمنية التدابري ذات النقد طباعة رشكة كانت
مماِثلة ملحاولة ُقدِّر الفني. بالجانب يتعلَّق فيما املجهول نحو تخطو بدأت قد لويزنتال،
أن وبما حرصي. كمورد بلويزنتال مربوطة تركها مما تُخِفق؛ أن االتحادية املطبعة من
— تكنولوجيا من لديهم ما عىل الحصول من أوتو حرموا األجانب الورق صانعي كبار
بجهد بنفِسه التكنولوجيا هذه تطوير إىل لويزنتال مصنع اضطر فقد — ذكرنا كما
أتقن قد حتى جموند يكن لم السويدي. بروك تومبا من أُخذ فنيٌّ املساعدة قدَّم جهيد.
دي ِملياني كارتيريه خرباء من مساعدة عىل الشأن هذا يف واعتمد املائية، العالمة تقنية
ص خصِّ الذي النقد، إلنتاج ورق أول بعُد. جاء قد األسوأ يكن لم اإليطايل. فابريانو
تشغيل طاقة فإن كذلك يكفي. بما متينًا ليس أنه ثبت أملانية، ماركات ٥ فئة للورقة
املربح، اإلنتاج مستوى دون كانت سنويٍّا مرتي طنٍّ ١٨٠٠ البالغة املبدئية لويزنتال
وجيزيكه االتحادية املطبعة كانت أملانيا. حاجة عن ا جدٍّ بكثري أعىل كانت ذلك مع لكنها
لهذا األملاني. املارك لطبع الكمية هذه نصف إىل حتى تحتاجان ال مًعا ديفريَنت أوند
الرشكة بدت نفَسه. االستثمار تجاوزت كبرية خسائر لسنوات الورق مصنع تكبَّد السبب،
املوقف هذا يف بالخطر. األحيان بعض يف مهددة ماليٍّا، آمنة غري تزال ال كانت التي األم،
مرص من عاد قد كان الذي الشاب ِبك، مانفِرد إىل الورق مصنع إدارة أوتو سلَّم الصعب،
أوىل جاءت التصدير. بطلبيات لويزنتال تشغيل معدل تحسني يف فنجح األثناء، تلك يف
وهذه الجنوبية، وأمريكا وفيتنام تايالند تََلتْها ما ورسعان إندونيسيا، من الورق طلبيات
إىل ُسلِّم الجنوبية فيتنام إىل املورَّد الورق إن بل لبورتالز. تقليديون عمالء األربع الدول
الصعب من ليس الجنوبية. الفيتنامية النقد أوراق تطبع كانت التي هي ألنها رو؛ ال دي
الوقت ذلك حتى كانوا الذين الربيطانيون، بها تابع التي املختلطة املشاعر ر نتصوَّ أْن
جانب من السوق إىل الدخول فهذا الجديد. الوافد هذا مبادرات السوق، عىل يسيطرون
بسبب أيًضا بل املستحكمة، املنافسة بسبب فقط ليس ، الهنيِّ بالعمل يكن لم لويزنتال
مؤسسة وضعت باستمرار. القيمة املتزايد األملاني املارك عن الناشئة التكاليف ضغوط
الطباعة لرشكة الالحق للتوسع الالزمة األسَس النقد إنتاج لورق ِبك أقاَمها التي التوزيع
لم للتصدير النقد طبع لكنَّ الخارجية، األعمال مجال يف الصارمة األمنية التدابري ذات

الوقت. ذلك يف نشاطها يف هامشيٍّا دوًرا إال يلعب يكن
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الخسارة من النهاية يف لويزنتال ل حوَّ الذي هو د املوحَّ األوروبي الشيك مفهوم كان
الخاصة الربيطانية النقد طباعة رشكات مع هنا الرأي يف اختالفات ثارت الربح.8 إىل
أوتو اعترب غائر. سطح من الطباعة الربيطانيون أراد للشيكات. الفنية الجوانب حول
واقرتح واحدة، مرة إال تُستَخَدم لن ورقة إىل بالنسبة التكلفة باهظة الطريقة هذه
تأمني وذات متينة شيكات يريد كان املوضع. محدَّدة مائية عالمة بديلة أمنية كخاصية
الشيك ر تطوَّ أراد. ما له وكان ورقه. مصنع يف الشاغرة الطاقة يف يفكر كان ألنه صارم؛
أكثر من واحًدا ليُصبح كضمان، خاصة شيك ببطاقة مقرتنًا يُستخَدم الذي األوروبي،
حصة كانت أوروبا. أرجاء معظم يف يُقبَل كان حيث العالم؛ يف شعبيًة الشيكات أنظمة
النقد. أوراق عىل الطلب وانخفض يوم جاء إذا حتى مضمونة، التجارة هذه يف أوتو
برصيد االحتفاظ عىل ُعَمالءها تُجِرب كانت الشيكات ألن للبنوك؛ الفكرة هذه راقت وقد
إذا بهم، الخاصة الشيكات حسابات عىل الفائدة مصاريف لتخفيض نسبيٍّا عاٍل جاٍر
البداية يف املبلغ هذا كان مضمون. بمبلغ مغطاة األوروبية شيكاتهم تكون أن أرادوا
األوروبي، الشيك مفهوم ازدهار أوج يف مارك. ٤٠٠ إىل بعُد فيما ِزيَد أملاني مارك ٣٠٠
سنويٍّا. فارغ شيك مليار نصف إىل يصل ملا غاليًا نًا ُمَؤمَّ ورًقا يُنتج لويزنتال مصنع كان
صنع آالت لطاقة منشوًدا إضافيٍّا استخداًما مرتي طن ٥٠٠ البالغة الكمية هذه أتاحت
أوتو وراءه سعى الذي د، موحَّ أوروبي سياحي شيك استحداث مرشوع لكنَّ الورق،
فبمبادرة آخر. جانبي تأثري األوروبي للشيك الفنية النواحي عىل للنزاع كان أخفق. بقوة،
أن األصلية الفكرة كانت نة. امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل االتحاد س تأسَّ أوتو، من
يف األجنبية الطباعة ورشكات األوروبية، الخاصة الطباعة لرشكات حرصيٍّا منتًدى يكون
لهذا الربيدي العنوان كان ية. رسِّ يف بهم املتعلِّقة األمور مناقشة تتم حيث الحق؛ وقت
الدويل االتحاد ُقرب عىل الضوء يسلط زيورخ، يف برنِتنج ِسكيوريتي مقر وهو االتحاد،

ديفريَنت. أوند جيزيكه من نة امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات
قلب برنِتنج ِسكيوريتي رشكة صارت الطباعة، آالت مرشوع أهمية تضاءلت أن منذ
بابيريفابريك مصنع يُنِتجهما اللذين ن امُلَؤمَّ والورق النقد ورق مجال يف الدولية التجارة
شكر لفتة بمنزلة ذلك وكان ِملياني، كارتييه ورق توزِّع كانت إنها بل لويزنتال.
يف نفِسه عىل االعتماد عىل لويزنتال مصنع إجبار أنَّ تبنيَّ قدَّمها. التي املساعدة عىل
مصنع لفَت السنني، بمرور املنافسون. يأملها كان التي النتائج عكس له كان التكنولوجيا
الورق لصناعة األسطوانية القوالب تكنولوجيا يف االبتكارات من عدد بفضل األنظار الورق
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كما للورق. املتحرِّك السري عرض وِزيد مضاعفة أضعاًفا املاكينات رسعة ُرفعْت ن. امُلَؤمَّ
ساعة وعرشين أربًعا تعمل صارت حيث اإلنتاجية؛ الطاقة لزيادة الورق صنع آلة ُغريت
ن امُلَؤمَّ الورق ملصانع مورًِّدا نفسه لويزنتال مصنع صار األسبوع. يف أيام سبعة يوميٍّا،
الورق ملصنع الفني املدير املبكر النجاح هذا يف كبريًا دوًرا لعب املفتاح. تسليم بنظام
باعتباره العالم حول اآلن نشاطه يمارس الذي يونج، كالوس والكيميائي كِلنج بول
املصانع هندسة أعمال أنَّ من الرغم عىل ن. امُلَؤمَّ الورق مصانع إقامة يف مستقالٍّ خبريًا
للمنافسني ومراعاة الورق، من ذاتها الرشكة لصادرات مراعاًة منخفضة بوترية تُزاَول
تتمكَّن لم الخارج. يف األقل عىل ورق مصنََع عَرش اثنَْي بناءُ أو تحديُث جرى املوتورين،
النقد.9 أوراق مطابع مع استثنائية أحوال يف إال ذلك تحقيق من ديفريَنت أوند جيزيكه
الورق مصانع من الكثري عىل أكرب بدرجة ينطبق حديثٍة نقٍد مطبعِة عىل ينطبق ما
الوطنية االحتياجات تفوق األداء العالية آلالتها اإلنتاجية الطاقة أن وهو هذه، الغالية
دافعي حساب عىل ذ تنفَّ وجاهة مرشوعات تَُعدُّ أيًضا فإنها املايل، التحليل وبمنظور كثريًا.

الرضائب.
نشاطها — جوري أورَجنَيزيَشن مثل مثلها — برنِتنج ِسكيوريتي مزاولة أن تبنيَّ
العمالء مع التفاوض يف مفيًدا هذا كان حقيقية. ميزة وكتوم محايد بلد من انطالًقا
لم السوفييتية جوزناك أن من الرغم عىل حتى الرشقية، أوروبا يف سياسيٍّا الحساسني
بولندا يف للورق مصنع إنشاء صار األملاني. املورِّد مع التعامل عىل اعرتاضات قط ل تسجِّ
بعد النحو هذا عىل ممكنًا أمًرا — السياسية بالحجج املنافسون عليه انهال الذي —
بهندسة املتصلة الصفقات هذه ظلَّت الصعبة. املحادثات من العقد ونصف عقد مرور
يف الكائنة ا جدٍّ الصغرية التجارية الرشكة خالل من طويلة لفرتة تُربَم واملطابع املصانع
ها يتوالَّ كان األنشطة هذه كل بشأن والفنية التجارية االستشارات أن حني يف زيورخ،
الخاصة لآلالت كوكيل تعمل تزال ال برنِتنج ِسكيوريتي كانت أخريًا، ميونخ. من خرباء
االتحادي، البنك من مباِرشة بأوامر تعمل التي االتحادية، املطبعة حتى النقد. إلنتاج
االتفاق هذا أتاح زيورخ. عْربَ املارَّ للتكلفة الرافع الطريق هذا تسلك أن إىل اضُطرَّْت
املزايا ذات سويرسا يف الخارج. إىل أرباحها إلرسال مثالية ظروًفا برنِتنج لِسكيوريتي
أرباح تسليم اتفاقية لوجود ونظًرا أفضل. رضيبية معدالت تُِتيح جالروس كانت النسبية،
ما رسعان إضافيًَّة. ميزًة ذلك أتاح زيورخ، يف التجارية والرشكة هولدنج جالرنر بني
عبارة وهي بروفيزيون؛ لسيجفريد يرمز بي إس املخترص برنِتنج ِسكيوريتي اسم صار
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ُمربحة برنِتنج ِسكيوريتي أنشطة كانت مًدى أيِّ إىل سيجفريد». «عمولة تعني أملانية
كان عقاري ملضاِرب أوتو سيجفريد سمح عندما طويل بزمن بعد فيما عنه ُكشف ما هو
ذلك كان أملاني. مارك مليون ٢٢٠ بإعطائه يقنعه بأن الثانية زوجته ابنة من متزوًجا
السويرسية. التجارية الرشكة حساب يف متعدِّدة مصادر من كربح تراكم قد الكثري املال
رشع عندما صلبة أرضية عىل بعُد وقف قد لويزنتال بابيريفابريك مصنع يكن لم
السابق الطاقم ضمن كان عاِلٌم وهو جروتروب، بِهلموت التقى التايل. مرشوعه يف أوتو
الهنديس مكتبه عىل فاستحوذ بينِمونِده، يف براون فون ِفرنر الصواريخ مجال يف للباحث
أوند أوتوَمتسيون فور جيِزلشافت سرشكة وأسَّ به، العاملني الفنيني إىل باإلضافة املعرس
لجيزيكه املائة يف ١٠٠ بنسبة اململوكة التابعة الرشكة هذه أصبحت أورَجنَيَزتسيون.

نقد. بال تتم التي املدفوعات بحركة املختص والتطوير البحوث مركز ديفريَنت أوند
ستينيات منتصف يف أملانيا يف والرواتب لألجور النقدي غري التحويل استُحدث
«مجتمع عن الحديث وَكثُر باطراد، املتداَولة النقدية األوراق نمو تباطأ العرشين. القرن
املطَلق العدد أنَّ أظهرْت االتحادي البنك أجراها سوقية دراسة لكن آٍت. نقدي» غري
يجب كان األيام، تلك يف القوي. االقتصادي النمو مع ازدياده سيواصل املتداولة لألوراق
إىل ُعهد املادية. وحالتها أصالتها من للتأكد ورقًة ورقًة باليد النقد أوراق كل فحص
تنتهي. ال التي الشاقة املهمة بهذه وفروعه االتحادي البنك يف شخص آالف خمسة نحو
متزايدة مشكالت حتًما ستخلق الورقية النقود من املتزايد الكم معالجة أن ًعا متوقَّ كان
أوتو فكَّر الحل، سبيل عىل اآلمن. التخزين ومساحة األجور وتكاليف الجودة يخص فيما
دون هذا يحدث أن عىل امُلَؤتَْمت، للفحص مالئمة تكون بحيث النقد أوراق تصميم يف
يف للبَتِّ خاصة قراءة آلة بواسطة تامة بموثوقية الفحص يتم وأن الورقة، مظهر تغيري
أم التداول إىل تُعاد كانت إذا ما تقرير ثم ومن واحدة؛ عملية يف وحالتها الورقة أصالة
مىض قد كان الفكرة. أثارت التي هي توشيبا اليابانية اإللكرتونيات رشكة أن يُعتقد ال.
البنك إقناع يف أوتو نجح النقد. أوراق لقراءة جهاز تطوير عىل تعمل وهي سنوات عليها

للمرشوع. ممولني استقطاب ويف االتحادي،
فور جيِزلشافت باحثو حلَّ فنية. عقبة يمثِّل أوتوماتيكيٍّا األصالة فحص أن تبنيَّ
إىل تنتمي مركَّبات وهي بالالنثينيدات، املشكلة تلك أورَجنَيَزتسيون أوند أوتوَمتسيون
«املخبوءة» ومعناه — اليوناني اسمها أبان ونظائرها، النادرة األرضية الفلزات عائلة
الشديد االستقرار بعدم عضوية غري كمواد الالنثينيدات تتميَّز خصوصيتها. عن —
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العضوية. ة املشعَّ نظائرها من النقيض عىل وذلك للغاية، الرسيعة الكيميائية والتفاعالت

الثانية. من جزء يف ضوء حزمة تبث قوي، ضوء مصدر من وميض إىل تعريضها وعند
الزمة، سمة هي التي املتكرِّرة، الضوئية الحزمة بهذه مماثلة. برسعة الضوء هذا يختفي
بما زائفة أو أصليًة النقد ورقُة كانت إذا ما عىل التعرُّف قراءة جهاز بواسطة يمكن
كبلور آخر، بنظري عندئٍذ الالنثينيدات مركبات أحد ُغطِّي وإذا للشك. مجال أي يَدَُع ال
األشخاص إىل بالنسبة مستحيل شبه الشفرة حلُّ يصبح عندئٍذ الحماية، أجل من فلزي،
فربما املادة، عىل التعرُّف الحداثة بالغ مخترب لَديْه مزيِّف حاول فإذا املعتَمدين. غري
تضليله وسيتم األصالة، من بالتأكد تسمح وحدها هي التي املادة يجد لن لكنه ينجح،
عبارة إىل M إم حرف (يرمز «إم» الخاصية باسم املعروف العضوي األكسيد هذا قصًدا.
يف دمجه ويمكن اللون، عديم آليٍّا») «مقروء وتعني اإلنجليزية machine readable
ورقة مظهر يف تغيري أي إحداث دون األمني الخيط يف أو ن، امُلَؤمَّ الحرب يف أو الورق
األخرى، األمنية بالخصائص باملقارنة أفضل.10 ذلك كان أكرب الكمية كانت وكلما النقد.
أن كافيًا يكن لم ديفريَنت.11 أوند لجيزيكه وتجاريٍّا تكنولوجيٍّا إنجاًزا املادة هذه كانت
إىل أيًضا بحاجة املركزية البنوك كانت إذ النقد؛ ورقة يف موضع أيِّ يف إم الخاصية توضع
جيزيكه توفرها أيًضا املستشعرات وهذه الخاصية، هذه عىل للتعرُّف خاصة مستشعرات
الغايل. املسحوق هذا وراء من هائلة مكاسب ميونخ رشكة تجني حرصيٍّا. ديفريَنت أوند
عام االتحادي البنك إىل أوتوماتيكيٍّا للفحص القابلة نقده أوراق تقديم أوتو استطاع
معها يُستخدم الذي النقد أوراق معالجة نظام أيًضا عرض بعامني ذلك وبعد ١٩٧٥م،
املادة يوظِّف االتحادي البنك بدأ 12.٣٠٠ إس إس آي األوتوماتيكية نصف نسخته يف
كحامل األمني الخيط باستخدام وذلك ظاهريٍّا، تتغريَّ لم التي نقده أوراق يف الجديدة
وبشكٍل حينها، رطبًا يكون الذي الورق سري عىل إم الخاصية تَُرش واليوم املادة. لهذه

الطباعة. بحرب خلطها يتم كما الورقة. فئة حسب تغيريه يتم
فعىل أمريكية. األنجلو الدائرة يف سيما وال ما، نوًعا فاتًرا السوق يف الفعل رد كان
فإنه النقد، أوراق ملعالجة آالت طلب األمريكي الفيدرايل االحتياطي مجلس أن من الرغم
عن رضائه لعدم ديفريَنت؛ أوند جيزيكه تنتجه الذي امُلَؤتَْمت نصف الجهاز َرَفض
نهاية يف امُلَؤتَْمتة نصف األجهزة أول طلب قد كان الذي االتحادي، البنك واجه األداء.
العمالية النقابات عارضت آخر. نوع من لكن البداية، يف صعوبات أيًضا ذاته، العقد
تطوير من االتحادي البنك انسحب ثم ومن الوظائف؛ فقدان خشيَة الجديدة التكنولوجيا
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البحوث نفقات كانت بشدة. إليها يسعى أوتو كان التي الكاملة، األَتَْمتة إىل الحًقا النظام
نزاع مثار دائًما أورَجنَيَزتسيون أوند أوتوَمتسيون فور جيِزلشافت يف الكبرية والتطوير
من مزيد تعاَىل املتحدة، الواليات يف حدثت التي االنتكاسة بعد ديفريَنت. أوند جيزيكه يف
بالكامل. األوتوماتيكي النقد أوراق فحص نظام تطوير أعمال وقف إىل الداعية األصوات

الخاصة. أمواله من ينفق إنه — عيان شهود ذكر كما — بقوله ألوتو الغلبة كانت
األخرية والعرشين الخمس السنوات ففي جديد؛ من صواب عىل أنه التطورات أثبتت
أملانيا، يف سنويٍّا املائة يف ٤٫٦ بمتوسط املتداَولة األوراق عدد ازداد املايض، القرن من
بحق. مشكلة تمثِّل بدأت قد النقد أوراق معالجة كانت املتحدة. الواليات يف املائة يف و٦
أوراق ملعالجة آلة عن جديد من يبحث بعُد فيما الفيدرايل االحتياطي مجلس بدأ عندما
رفيع نظام وهو ،٣٠٠٠ إس إس آي الجهاز ومعها ديفريَنت أوند جيزيكه ظهرت النقد،
عىل يتعرَّف بالكامل امُلَؤتَْمت الجهاز هذه كان األثناء. تلك يف رتْه طوَّ قد كانت األداء
آٍن يف يفحص كان واحدة. عملية يف والفئة العملة حسب ويفرزها النقد أوراق مختلف
تضاهي وحالتها. أصالتها من للتأكد الطبع) (حديثة نقد ورقة ٤٠ إىل يصل ما واحد
هذه أثناء يمكن، كان مرت. ١٠٠ ال سباق يف األوليمبي القيايس الرقم هذه املعالجة رسعة
إىل يدعو قد برشي ل تدخُّ دون للتداول، صالحة تَُعْد لم التي األوراق إعدام العملية،
هو امللوم كان العطاء. خرست لكنها املنافسة، يف ميونخ رشكة فازت أمريكا يف التالعب.
نماذجه تركيب طلب فقد بسهولة؛ لريتدع يكن لم أوتو لكن األمريكي». اشِرت «قانون
التصنيع إمكانيات عن يبحث وبدأ بالتيمور، يف الفيدرايل االحتياطي مجلس يف األولية
بالتكنولوجيا مهتمة أنها واضًحا كان لكن املساعدة، بنكنوت أمريكان عرضت محليٍّا.
عقد ُفسخ ما ورسعان الجديدة. النقد أوراق معالجة آالت بتوزيع اهتمامها من أكثر

جديد. من التعاون
العقد عليها أُريس قد األمريكية إكِوبِمنت ِركوجِنَشن رشكة كانت الحظ. ابتسم ثم
فنية مشكالت بسبب الفيدرايل االحتياطي مجلس إىل إعادته إىل اضطرت لكنها ابتداءً،
عقد عىل ميونخ رشكة وحصلت ثانية مرة املناقصة أُجريت اإلنتاجية. بالطاقة تتعلَّق
بداية يف النقد أوراق ملعالجة بالكامل األوتوماتيكية أنظمتها من ١٠٢ لتوريد ضخم
الغيار قطع ذلك يف بما وحدًة ١٣٣ إىل الطلبية ُرفعت ثم العرشين. القرن تسعينيات
مما يورو؛ مليون ٢٥٠ من أكثر اإلجمالية العقد قيمة بلغْت األجل. طويل صيانة وعقد
تقريبًا يضاهي كان اإلطالق. عىل الفيدرايل االحتياطي مجلس يُرسيه َعْقد أكرب جعله
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الدفع رشوط كانت الوقت. ذلك يف بأكملها السنوية ديفريَنت أوند جيزيكه أعمال حجم
يف الفائدة أسعار ارتفاع مرحلة ففي ممتازًة؛ الفيدرايل االحتياطي مجلس وضعها التي
ومع ًما. مقدَّ املدفوعة الدفعات استثمار عن ربًحا ق يُحقِّ أن للمرء يمكن كان الزمان، ذلك
استحوذْت لذا محليٍّا؛ التصنيع عىل أيًضا وأرصوا إم، الخاصية األمريكيون رفض ذلك
تابعة أمريكية رشكة وهي أوتوميشن، إلكرتوكوم إيه يس إي عىل ديفريَنت أوند جيزيكه
كانت ديفريَنت. أوند لجيزيكه أملانيا يف اآلالت تُصنِّع كانت التي جي، إي إيه لرشكة
جيِزلشافت من مبارشة تأتي التي وحدها هي واملستشعرات النظام يف التحكُّم عنارص
بآِخر الفيدرايل االحتياطي مجلس َعقد آذن أورَجنَيَزتسيون. أوند أوتوَمتسيون فور
تدابري ذات دوليٍّا نشطة كرشكة مكانًة ميونخ لرشكة وَضِمن العاملية، للسوق اخرتاق
ديفريَنت أوند جيزيكه من نقد ورق معالجة نظام ٣٣٠٠ نحو اآلن يوجد صارمة. أمنية
بي طراز من األداء عالية وحدًة ٢٤٠ نحو الرقم هذا ويشمل بلد، ١٠٠ نحو يف مركَّب
لة معدَّ وبصورة املركزية، البنوك أجل من يَىص ِخصِّ املصنوعة ٢٠٠٠ / ٣٠٠٠ إس بي
الخاصية استخدام شاع األولية، الشكوك من الرغم عىل النقد. أوراق مطابع أجل من
الذي كونتس، فولفجانج هانز قال بلًدا. ٤٠ نقد أوراق يف مدمجة اليوم وهي أيًضا، إم
هذا يكتشفها لم واحدة تزييف حالُة تبْلغه لم إنه لسنوات، القسم هذا عن مسئوًال كان

النظام.
بدخولها ديفريَنت أوند جيزيكه بها مرَّت التي التكوينية التوسع مرحلة تُوِّجْت
يف منخرطًة أورَجنَيَزتسيون أوند أوتوَمتسيون فور جيِزلشافت كانت البطاقات. مجال
ل، املفضَّ أوتو مرشوع كان األوروبي. الشيك أجل من شيك بطاقة ألول الفني التصميم
رصف آالت بواسطة النقد لرصف األوروبي الشيك فيه يستخدم أن يُفرتض كان الذي
ضمان بطاقة زت ُجهِّ ثم ومن املكلِّفة؛ امليدانية التجارب من الرغم عىل أخفق، قد النقد،
التزوير من حمايًة تُتيح إم» «إم بشفرة العرشين القرن سبعينيات نهاية يف الشيك
وسيًطا صارت لقد جديدة. ليزر تقنية بواسطة ضبطها يمكن وكان إم، للخاصية مماثلة
آالت من النقد سحب آنذاك املرء بإمكان صار البطاقة، هذه إدخال فبمجرد للمدفوعات.
بداية هذه كانت فوًرا. الشخص حساب من الخصم ويتم بنك، ألي التابعة الرصف
جسًدا نقد طبَّاع وهو — دائًما أوتو احتفظ الجديدة. للبطاقة النطاق واسع االستعمال
إىل البداية يف النشاط بهذا ُعهد البطاقات. مجال وبني بينه معينة بمسافة — وروًحا
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عىل بعُد فيما ر وُطوِّ سة، املؤسِّ العائلة نسل من مبارشًة تحدَّروا َمن آخر ديفريَنت، لوتس
تقريبًا. بمفرده باملهمة قام الذي نيلز، يورِجن يد

األزمة

قيادته، ظل ففي العرشين. القرن ثمانينيات نهاية يف نجاحه ذروة يف أوتو سيجفريد كان
يف الوحيدة رأسيٍّا املتكاملة األمن الرفيعة الرشكة لتُصبح ديفريَنت أوند جيزيكه نََمْت
ورق من بنفِسها، تقريبًا يشء كل تُنِتج — الطباعة حرب باستثناء — كانت إذ العالم؛
الربويسِّ الرشطي ابن صار التالعب. من املحميَّة النقد أوراق فرَّامات إىل النقد إنتاج
الجولف بطوالت لحضور يرسلها التي الدعوات كانت أملانيا. أثرياء أثرى من واحًدا
محبِّي عن فضًال ِهرتسوج، رومان االتحادية أملانيا رئيس جانب من حتى برسور تُلبَّى
أوتو ثروة باألعمال املختصة فوربس مجلة قدَّرت االتحادي. البنك منتسبي من الجولف
أخرى تقديرات هناك وكانت بل ١٩٩٠م. عام أملاني مارك مليارات و٤ مليارين بني بما
أدَّى إذ الرشكة؛ إدارة عن لرحيله املناسب الوقت فوََّت س املؤسِّ األب لكنَّ هذه. من أعىل
أوتو يواجه أن إىل العائلة، داخل بمرارة ُرحاه دارْت الذي والسلطة، املال عىل الرصاع
يف سمعة تلطيخ حملُة بعُد فيما ورافقتْه مرارًة؛ النزاع ازداد شديدة. أزمة ورشكته

األملانية. اإلعالم وسائل
الرشكة، يف الرئييس املساهم كان أوتو أن بما لكن األنظار، عن بعيًدا الدراما بدأت
الثانية زيجته كانت األحداث. دوامة إىل أيًضا ديفريَنت أوند جيزيكه جرَّ حدث ما فإن
يف تسبَّبت قد — «بامبي» املكنَّاة بوردا، أورسوال وهي — بكثري سنٍّا منه أصغر امرأة من
نصيبهم عىل يخافون كانوا الذين األربعة، وأوالده األب بني الكامن للتوتر العلني االنفجار
التليفزيونيني املسلسلني ميلودراما تُشبه التي — العائلية األزمة بلغِت الرتكة. من
الصفقات تسوية يف هائلة مخالفات عن بالكشف أوجها — وداالس ِدنفر األمريكيني
هذا فإن بعد، فيما اإلرشايف باملجلس صلة ذات مصادر قالت وكما االبنان. ها توالَّ التي
عنها، مسئوًال ِتلمان كان نيجرييا، لصالح نقد أوراق معالجة أنظمة طلبيَّة عىل اشتمل
لكن االبنني، أصغر يورك كان يورك. ها توالَّ الفيدرايل، االحتياطي ملجلس آالت وطلبية
االبنني برحيل انتهى النزاع لكنَّ أبيه. لخالفة ل املفضَّ األمر واقع يف وكان نشاًطا، أكثرهما
عضو إندِرس، ميشائيل سعى يرحال. كي بسخاء لهما ُدفع أن بعد الرشكة عن القرسي
لجيزيكه اإلرشايف املجلس رئاسة الفور عىل توىل قد كان الذي بنك، دويتشه إدارة مجلس
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من باالنسحاب النهاية يف أوتو مقِنًعا املال، رأس عن اإلدارة فصل إىل ديفريَنت، أوند
راِدماخر توماس الرضيبي بالخبري إندِرس أتى اإلرشايف. املجلس إىل أوتو فانضم اإلدارة،
بمعناه أوتو عهد بإنهاء إياه إندِرس تكليف الجديد التنفيذي الرئيس فأخذ الرشكة، إىل
أفعاله وكانت التنفيذيني، املسئولني بني الدبلوماسية من بقليل ليعمل فمىض الحريف،
كان الذي — أوتو فأقَدَم السن. يف الطاعن س املؤسِّ لألب االحرتام قلة من يشء عن تنمُّ
أيًضا قطع وأخريًا إلرادته، أخرية ممارسة يف إقالته عىل — خطرية حالة يف مريًضا آنذاك

الثانية. بزوجته عالقاته
جيزيكه ضلوع عن الرشكة يف تتناثر الشائعات بدأِت راِدماخر، إقالة وقت نفس يف
األمن بقسم موظف وفاة ذلك عىل ِزْد قانونية. غري أسلحة صادرات يف ديفريَنت أوند
األسلحة بصادرات هذا ُربط ما رسعان غامضة. البداية يف بََدْت ظروف يف املهم الداخيل
الشبهات كافة استعراض عىل وَحَرَص املؤسس، األب ثقة موضع ِبك كان املزعومة.
و«نتاج أساس» «بال كلَّها أنها ثَبََت ميونخ. يف العام النائب مكتب بمعرفة شديدة بعناية
أسقطا اللذين الُحكمني من واحد يف جاء كما املهنية» املكانة فقدان من وخوف افتعاالت

التحقيق.
راِدماخر وإقالة مأجور» و«َقتْل أسلحة» «صادرات عن تتحدَّث التي التقارير أثارت
األعمال معلومات نرشة خرجْت املشحون، الجو هذا يف نفِسه. بالقدر العلن يف زوابع
لم التي الرضائب فضيحة عن مثرية بتفاصيل فجأًة إنترين تِرشِفنسكي الفرانكفورتية
— مصادر أو — مصدر قط يُحدَّد ولم برنِتنج. ِسكيوريتي يف عالنيًة عنها ُكشف قد يكن
اإلدارة ملفات عىل اطِّالع إمكانية يملك كان املصدر أن بد ال لكن املؤذية، املعلومات هذه
الخدمة هذه نرشتْها التي هة املوجَّ التقارير سلسلة صدى تردَّد ما ورسعان ميونخ. يف
دعاية أزمَة اإلعالمي النقد أثار البلد. عموم يف اإلعالم وسائل يف املوضوع حول اإلعالمية
اتخذت الظروف. هذه غري يف للغاية بنفسها الواثقة الرشكة هذه يف األركان متكاملة
األوىل للمرة اسَمها وضعت التطورات إن العائلية الرشكة قالت اتهامية. نربة استجابتها
تُنِحي أن الرشكة لت فضَّ الصفراء. الصحافة يف سيما وال األخبار، عناوين يف تاريخها يف

السيئة.13 األخبار نارش عىل األخطاء يف بالالئمة
آنذاك ديفريَنت أوند جيزيكه يف سابق موظف برز كافيًا، يكن لم ذلك أن لو وكما
البنك مع العمل عالقات كانت االتحادي. البنك عىل باالحتيال السابق عمله ربَّ متِهًما
بالفعل عليه مىض قد األمر هذا وكان الحرصي، أوتو سيجفريد مجال دائًما االتحادي
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األملاني، املارك أوراق يف األمني الخيط عىل عالمة بوضع يتعلَّق وكان الزمن، من َعْقد
النقطة هذه يف الرتشيد عن الناتجة َخرات امُلدَّ تكن لم ١٩٨٨م. عام ُحلَّت مسألة وهو
ديفريَنت أوند جيزيكه أن من الرغم عىل االتحادي، البنك وهو العميل، إىل ُمرِّرت قد
بمساعدة صورية إنتاجية خطوة إقحام تم ذلك، عن عوًضا تعاقديٍّا. بذلك ملزمة كانت
يَِزدها لم ملتبسة قصة كانت العميل.14 فاتورة إىل تكلفتها وأُضيفت سويرسا، يف سيكبا
— شائع غري أمٌر وهو — ممثلون له كان االتحادي البنك إن قال الذي التعليُق استساغًة
كان الذي نفُسه، االتحادي البنك الصمت. التزموا وأنهم لألسعار، املحاسبية املراجعة يف
وحاباها، هذه املالية والسندات النقد طباعة رشكة بناء إعادة يف العقود مرِّ عىل أسهم قد
تسبَّب ميونخ. يف الدقيقة الصياغة حسب مالئمة»، خدمة بأيِّ لها صلة ال تكاليف ل «ُحمِّ
٤٠ نحو ردِّ إىل ديفريَنت أوند جيزيكه اضطرت فرانكفورت. يف كبري انزعاج يف هذا
مع األجل طويل بعقد مرتبًطا يكن لم الغاضب االتحادي البنك أن وبما مارك. مليون
صعب هذا أنَّ تبنيَّ النقد. طباعة ورشكة الورق مورِّد تغيري إمكانية درس فإنه ميونخ،
لديه لويزنتال مصنع كان يَىص. ِخصِّ مة املصمَّ البنك ملواصفات نظًرا الورق؛ يخص فيما
عرش ثمانية األقل عىل سيستغرق آخر مورِّد إىل التحول وكان الواقع، بحكم فني احتكار
تغيري طريق يف وقفْت برلني يف الضيقة الطباعية اإلنتاجية الطاقة أن والحقيقة شهًرا.
سنني. منذ الواقع يف االتحادية املطبعة ترجوه كانت الذي األمر وهو النقد، طباعة رشكة
استُحدث التكلفة لتخفيض هائًال برنامًجا بأن أيًضا االتحادي البنك يُقرَّ أن بد ال كان
الربنامج، هذا بموجب النقد. وطباعة الورق لقسَمِي ِبك تنظيم إعادة إطار يف ميونخ يف
أقل العرشين القرن تسعينيات نهاية يف تتكلَّف ميونخ يف املطبوعة املارك أوراق كانت
يف والتضخم األجور تكاليف يف االرتفاع من الرغم عىل العقد، بداية يف تتكلَّفه كانت مما
الحفاظ يف رغبته فيه أكَّد عام بيان إلصدار أخريًا تهيَّأ قد االتحادي البنك كان األثناء. تلك
بدرجٍة الترصيح هذا ساعد ديفريَنت.15 أوند بجيزيكه تربطه التي العمل روابط عىل
يف خطريًا، يكون أن يمكن كان ًرا، تطوُّ وَوأََد الخارج، ويف محليٍّا األمور استقرار يف كبرية
من ضغط تحت لكن استُبعد. قد األملاني املارك أعمال نشاط فقدان خطر كان مْهِده.
أحد إىل ديفريَنت أوند جيزيكه يف بأكملها حصته تسليم إىل أوتو اضطر االتحادي، البنك
املال ورأس اإلدارة بني االنفصال اكتمل بالكلية. العمليات من االنسحاب وإىل األوصياء،
بعد أوتو سيجفريد مات كبري. بثمن ذلك كان وإْن املؤسسة، العائلة من السابع الجيل يف
ِمتِشِكه-كوالنِده فون فريينا ابنتاه، بالتساوي العائلية الرشكة وَوِرثت قصرية، بفرتة ذلك
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إندِرس أَخَىل نفِسها السنة يف نيويورك. يف تعيشان كانتا اللتان ِملر، كلوديا وشقيقتها
انتهى. قد بنك دويتشه زمن كان اإلرشايف. املجلس رئاسة منصب

التغريُّ مع وبالتزامن برنِتنج، ِسكيوريتي تخص التي األزمة مع التعامل يف
خارجية. أطراف عىل بالالئمة أُنِحي ديفريَنت، أوند جيزيكه داخل السلطة يف الدراماتيكي
اسَم يَحِمَي وأْن للهزيمة، الفعيل السبب عن االنتباه هذا ل يحوِّ أن يفرتض كان أنه يبدو
إذا هذا تجارية، منشأة خالل من تتعامل أن صناعية رشكة إىل بالنسبة طبيعي العائلة.
يف برنِتنج ِسكيوريتي أزمة كانت الحالة. هذه يف تحديًدا الرضائب قضية املرء تجاهل
د تعمَّ قد كان أوتو، سيجفريد العائلية، للرشكة الرئييس املالك أنَّ بحقيقة تتعلَّق الواقع
هذه وأكَّد بل الشخيص، دخله عن الرضيبي إقراره يف منقوصة تفاصيل إيراد لسنوات
السلطة أمام عليه تقع الالئمة بأن أقرَّ أوتو أن للرشكة مذكرة يف جاء خطيٍّا.16 التزويرات
تجنُّبًا الشخصية الرضيبية التزاماته تسوية أْجل من ١٩٩٣م عام من يونيو يف املالية
بأنه طواعيًة أوتو يُقرَّ لم البقية: شبيجل دير مجلة َرَوْت األمر. هذا يف الرشكة لتوريط
توجيه عىل بالعمل أوالده وبعض األوىل زوجته هددْت حتى العقاب، بالتايل متجنِّبًا امللوم،
مسألة إىل سيتعرَّض االتهام هذا كان الذكر. السالف العائيل النزاع يف إليه رسمي اتهام
منذ له بالكامل «مملوكة برنِتنج ِسكيوريتي كانت برنِتنج.17 ِسكيوريتي لرشكة ِملكيته
دفع إىل اضطر أوتو أن إىل علنية غري تقديرات وأشارت التقارير.18 أشارت كما سنوات»
اإلرشايف املجلس رئيس إندِرس، نظر مرتاكمة. رضيبية كمتأخرات مارك مليون ١٣٥
ذلك من بدًال املال ُجِمع ثم ال، أم لويزنتال بابيريفابريك بيع يتعنيَّ كان إذا فيما آنذاك،
ِسكيوريتي ودخلْت استثنائية، أرباح توزيعات خالل من التابعة ورشكاتها الرشكة من

التصفية. مرحلة برنِتنج
جديد من السطح إىل — طويل زمن منذ نُيس قد وكان — برمته املوضوع هذا برز
الشقيقتني من وعالنيًة فجأًة االبنان طلب عندما ٢٠٠٢م، عام الرشكة احتفال عشيَّة
اتهاٌم هناك كان خاطئًا.19 تقييًما ُقيِّمْت الرشكة أن بزعم تسويتهما، يف ضخمة زيادًة
بني مخفيٍّا االتهام هذا كان ا. جدٍّ كبرية بسهولة أوتو سبيل أخلت الرضائب مصلحة بأن
عىل املطلعني إىل بالنسبة وجليٍّا واضًحا كان لكنه رسيني، صحفيني تقريرين يف السطور
غري مطالبات لديه زالت ما ربما االتحادي البنك بأن إيعاز أيًضا هناك كان املوضوع.
الفواتري. تضخيم نظري املاليني بمئات ديفريَنت أوند جيزيكه من السرتدادها محسومة
دوًرا لعبت قد كانت — أوضحنا كما — برنِتنج بِسكيوريتي املرتبطة الرضيبية املسائل
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زوج ِمتِشِكه-كوالنِده، فون هانز-كِرستوف كان بابنَيْه. عالقته األب قطع يف محوريٍّا
قد األحداث، هذه وقوع قبل ديفريَنت أوند جيزيكه مجلس يف عضًوا كانت التي فريينا،
جزاءات دفع واصلت الرشكة فإن قوله، وبحسب بعُد. تُسوَّ لم الرضيبية القضية إن قال
فلماذا صحيًحا، هذا كان إذا برنِتنج. لِسكيوريتي الرضيبي االحتيال بقضية يتصل فيما
بافاريا يف املالية السلطة تُباِل لم حال، أيِّ عىل جديد؟ من ترتعد العائلة كانت إذن
ما رسعان الرشكة، تتبعه الذي البارع الدعائي النهج وبفضل باملسألة. االتحادي والبنك
ولألسف يُدَفن. لم املوضوع لكنَّ العائيل. النزاع د بتجدُّ اهتمامها اإلعالم وسائل فقدْت
املرء يفرتض أن يمكن ملحوَظنْي. وعناد بإرصار به، التذكرة يواصل َمن هو يورك فإن

تسويته. قيمة زيادة مجرد من بكثري طموًحا أكثر هدف تحقيق إىل يسعى أنه

التكنولوجية القيادة إىل السعي

بيشء يخربنا ومما والنفسية. املالية األعباء هذه من ر ستترضَّ كثرية أخرى رشكات كانت
هذه يف ملحوظة طفرة شهدت الرشكة أن وموظفيها ديفريَنت أوند جيزيكه دينامية عن
كما املوسعة الرشكة هذه إدارة يف الشدة اتَّبع قد أوتو كان ذاتها. املضطربة السنوات
أعمال أقسام هيئة عىل الرشكة تنظيم إعادة إن كبرية. صناعية ورشة زالت ما أنها لو
الرشكة، أزمة ذروة مع هذا تزامن من الرغم وعىل مالئًما، داخليٍّا هيكًال أخريًا أعطاها
استطاعت األجنبية. األعمال إىل قصد عن ُوجهت التي النمو، زات ملحفِّ العنان أرخى فإنه
ق يتحقَّ الذي النمو (ذلك العضوي النمو خالل من األوىل بالدرجة ديفريَنت، أوند جيزيكه
النمو من اآلخر بالنوع مقارنًة ومبيعاتها وإنتاجيتها الرشكة عمالء قاعدة نمو طريق عن
عاَمْي بني يورو مليار من أكثر إىل مبيعاتها مضاعفة االستحواذ)، طريق عن يتم الذي
القرن تسعينيات يف اليورو. انتعاش إىل يُعَزى فقط ذلك من جزء كان و٢٠٠٢م. ١٩٩٤
مجال يف لها كعمالء بلًدا عرش اثني بالكاد تُحِيص ميونخ رشكة كانت مثًال، العرشين
بلًدا، ٨٠ من ألكثر نقًدا تطبع الرشكة فكانت األثناء، تلك يف أما للتصدير، النقد طباعة
مقدارها ورق إنتاج وبطاقة بلد. ١٠٠ لنحو نقد إنتاج ورق يورِّد لويزنتال مصنع وكان
كانت نقد، ورقة مليارات ٤ نحو تبلغ طباعية إنتاجية وطاقة سنويٍّا، مرتي طن ١٦٥٠٠
يف إال املبيعات يف واضحة صدارة الربيطانيون يحتلُّ وال مبارشًة، رو ال دي تَِيل الرشكة

الدفع. أنظمة مجال يف نشاطهم
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توسع ألي مسبًقا رشًطا كان الطباعة نشاط يف اإلنتاج معوِّقات عىل التغلُّب لكن
جديد مقر بناء إطار يف ميونخ يف النقد أوراق طباعة عملية ُركِّزت كبداية، الخارج. يف
داٍع، بال التكلفة الباهظ املرشوع هذا تجاوز العرشين. القرن تسعينيات بداية يف للرشكة
الجديد املبنى ابتلع إذ التكاليف؛ توقعات كل يورك، االبن إرشاف تحت يزال ال كان الذي
منه جعل مما املاركات؛ ماليني من مئات عدة التكلفة باهظة حرضية منطقة يف الكائن
الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعة نشاط تركيز كان الرشكة. عىل دائًما تكلفة عبءَ
بدرجة منطقيٍّا سيكون تيجرنيس عىل املطل للرشكة التابع الورق مصنع موقع يف كله
املطبعة لكن السواء. عىل املادية األمنية االعتبارات حيث ومن التكاليف، حيث من أكرب،
اشُرتيت ثم كبرية. بدرجة الطباعية اإلنتاجية الطاقة زادت ميونخ وسط يف الجديدة
ُحصل التي ليبزيج، يف ِفرتبابيريدروك تََلتْها ساكسونيا، يف كونِجشتاين بابيريفابريك
ديفريَنت أوند جيزيكه مدير ِفستفال، ل توصَّ االتحادي. اإلعمار إعادة صندوق من عليها
الذي تقريره، يف إيجابية نتيجة إىل الرشقية، املطبعة هذه عاين الذي السابق الفني
خط حتى لديها يوجد هذه الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعة رشكة أن فيه أورد
اشُرتيت إم، بي آي كمبيوتر أجهزة بعض إىل باإلضافة كوباو-جوري، من طباعة آالت
االسرتاتيجي التصدير ملراقبة التنسيق (لجنة كوكوم لجنة حظر قائمة عىل بااللتفاف
لجيزيكه التاريخي املقر عىل جديد من االستحواذ يف رشع أوتو لكن األطراف). املتعددة
وقال منه، واحدة زيارة إال العملية تستحقَّ لم مشاعر. أي إبداء دون ديفريَنت أوند
برشاء أوتو ِبك إقناع لكن له. ملًكا كان طاملا شيئًا يشرتي أن منه يُنتظر إنه شاكيًا
الصفقة هذه تُحِبط أن األول املقام يف يُفرتض كان أصعب. كان القديم الورق مصنع
قد كانتا وكلتاهما الهولندية، بي إتش يف أو رو-بورتالز ال دي جانب من استحواذ عملية
تسعريًا مسعرتني الرشقيتني الرشكتني كلتا كانت الورق. ومصنع باملطبعة اهتماًما أبدتا
كانت للعمل. والحماس املهارة بني تجمع الرشقية األملانية العاملة القوة وكانت معقوًال،
بالدعم يتعلَّق فيما املنهارة الرشقية أملانيا ملواطني قدرتهما أظهرتا قد الرشكتني كلتا
عىل يوزَّع النقد هذا كان أملانيا. توحيد بمناسبة االتحادية الحكومة قدَّمته الذي املايل
كان ثم ومن الغربية أملانيا يف عليها منخفًضا الطلب وكان ماركات، ٥ فئة أوراق هيئة
يف الكائنة املالية السندات طباعة رشكة من االتحادي البنك فطلب قليل، منها املطبوع
إىل تحتاجان بالطبع الرشكتني كلتا كانت الفئة. هذه من ورقة مليون ٥٠ طباعة ليبزيج
يُسَع لم الذي الورق، مصنع يف بيئي تنظيف إجراء يلزم وكان معتربة، بتكلفة تحديث
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اإلنتاج يف املرونة من مزيد إىل بل فحسب، اإلنتاج طاقة يف إضافية زيادة تحقيق إىل فيه
الواليات يف رشكات رشاء عملية عىل نادرين مثالني كلتاهما صارت النهاية يف لكن أيًضا.
مع التعاون حتى أنه املدهش مستقرة. عمل فرص خلق عن ض تتمخَّ الجديدة الرشقية
املديرة، كانت أن بعد مؤاٍت، نحو عىل تطوَّر ليبزيج، مطبعة مديرة أورليش، إرمجارد

البداية. يف ميونخ يف كبري شك موضع املهني، لم السُّ يف تدرَّجت التي
١٩٩٩م يف اإلنتاجية الطاقة توسيع إىل الطريق عىل إضافية خطوة قت تحقَّ
أول فكانت الكندية، أوتاوا يف الكائنة املنكوبة بنكنوت أمريكان بِرتِش عىل باالستيالء
أمريكان بِرتِش تطبع اإلطالق. عىل ميونخ رشكة تملكها النقد لطبع خارجية قاعدة
ر وتوفِّ الكندية، للبنوك بطاقات وتنتج كندا، نقد نصف — اآلن ُحدِّثت التي — بنكنوت
الحرة التجارة (اتفاق النافتا داخل األجنبي الرصف لتقلبات عرضة أقل طباعة مقر
نهاية يف تقاعد حيث ِبك؛ ه يتوالَّ مرشوع آِخَر للمصادفة هذا كان الشمالية). ألمريكا
ديفريَنت أوند جيزيكه إدارة تارًكا الرشكة، يف قضاها سنة ٥٠ نحو بعد ١٩٩٩م، عام
أزمنة يف عة املتوسِّ الرشكة عىل تُمَحى ال بصمًة ترك قد كان لويزنتال. وبابيريفابريك
توسيع لكن للرشكة». العظيمة «إنجازاته عىل رسمي بيان حيَّاه وقد والشدة، الرخاء
بابيريفابريك مقر يف الرقيقة لألرشطة مصنع ببناء رحيله بعد تََواَصل اإلنتاجية الطاقة
منعه رو ال دي حاولت قد كانت مرشوع وهو كواالملبور، يف نقد مطبعة وإنشاء لويزنتال
كمرشوع ٢٠٠٣م عام نهاية يف املصنع تشغيل بدأ طوال. سنوات مرِّ عىل السبل بكل
رشكة أكرب كواالملبور، بريهاد كوربوريشن وفيما ديفريَنت أوند جيزيكه بني مشرتك
٧٠ بنسبة املال رأس يف أغلبية حصَة ديفريَنت أوند جيزيكه تملك نة. ُمَؤمَّ ماليزية طباعة
ضمانًا يقدِّم لم املاليزي املركزي البنك أن غري الفنية. اإلدارة عن مسئولة وهي املائة، يف
ذكرناه أن سبق الذي الرقيقة األرشطة تصنيع يمدِّد وفيما الرشكة. هذه من للرشاء
الطباعة مرشوع فإن فيه، االستقالل ويزيد النقد أوراق إنتاج يف املضافة القيمة سلسلَة

أملانيا. يف األجور مستويات عن كثريًا تقلُّ التي األجور ميزة يُتيح ماليزيا يف
ديفريَنت أوند جيزيكه انخراط نجح باور، أوند كوينج من ومجدَّدة مستعَملة بآالت
عقد إىل يفتقر زال ما أنه من الرغم عىل اآلن، حتى التوقعات فاق حدٍّ إىل ماليزيا يف
سنويٍّا ماليزيا تحتاجه ما نصف من أقل حاليٍّا ويطبع ماليزيا، نيجارا بنك مع حرصي
مطبعة أعلنت ٢٠٠٥م، عام صيف يف نقد. ورقة بمليار يقدَّر الذي النقد، أوراق من
بيان وأضاف الصادرات، عىل الطلب قوة بفضل الطباعية طاقتها بكامل تعمل أنها النقد
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عىل سنويٍّا نقد ورقة ملياَرْي إىل اإلنتاجية الطاقة مضاعفة له املخطَّط من أنه الرشكة
املاليزي املركزي البنك إىل ذكيٍّا تلميًحا كان اإلعالن هذا أن الواضح من املتوسط. املدى
له محجوزة دائًما ستكون النقد أوراق من متطلباته تُغطِّي التي اإلنتاجية الطاقة بأن
طباعة عقود بنقل األرجح عىل املرتبط التصدير، ألغراض املتزايد اإلنتاج من الرغم عىل
مهتمة األخرى النقد طباعة رشكات لكن مالءمة. أقل تكلفة هياكل ذات قواعد من النقد
صندوق قائمة عىل عرش الثاني املركز صاحبة فقط ليست فماليزيا بماليزيا. أيًضا
الشديد أسيوي رشق الجنوب البلد هذا يُتيح بل تنافسيًة، األشد للبلدان الدويل النقد
سياسته بفضل جذَّابة محلية سوًقا نسمة مليون ٢٣ عددهم البالغ بسكانه القومية
موند سكيورا املشورة له تقدِّم ماليزي هولندي رشكات اتحاد ويريد املؤاتية. االقتصادية
فيها تتوىل ماليزيا، يف صارمة أمنية تدابري ذات ثانية مطبعة بناءَ الربيطانية إنرتناشونال
وقد املائة، يف ٥ نسبة البداية يف الهولنديون سيأخذ الفنية. االستشارات إنسخيده رشكة
فوَكْس مجموعة املال رأس بقية عىل وتسيطر بعد، فيما املائة يف ١٥ إىل حصتهم تزيد
الطاقة إيه. بي كيه من حديثة بآالت هذه النقد مطبعة ز تجهَّ يُفرتضأن املاليزية. إكويتي
١٠٠ نحو التكلفة إجمايل وسيبلغ سنويٍّا، نقد ورقة مليار ١٫٨ هي املستهَدفة اإلنتاجية
وينوي ٢٠٠٧م. عام يناير يف عملها املطبعة تبدأ أن املقرَّر من بريطاني. جنيه مليون
أيًضا ينوون ولكنهم نيجارا، بنك لصالح النقد أوراق كل بإنتاج يكتفوا أال املستثمرون
الرشكات اتحاد أن الواضح ومن امُلْسِلمة. البلدان يف سيما وال التصدير، أسواق خدمة
وقد املطلوب. الترصيح يُصدر املركزي البنك لجعل املحليني الساسة نفوذ عىل يعتمد
النقيض عىل لكن ماليزيا. وزراء رئيس حرضه حفل يف الرشكاء بني تفاهم مذكرة عت ُوقِّ
مع بعُد أُبرمت آالت طلبيَّة توجد ال فوكس، مجموعة عن الصادر الصلة ذي البيان من
طويلة لسنوات فورتسبورج رشكة دخلت كما ماليزيا. من أو ماليزيا لصالح إيه بي كيه
الحقيقة يف سيكون اآلن. حتى نجاح دون لكن املرشوع، بشأن املاليزيني مع محادثات يف
اعتمد إذا الصارمة األمنية التدابري ذي النقد لطباعة املنيع العالم هذا يف مذهًال تطوًرا
الخاضعة هذه الطباعة آالت لرشاء املستثمرين من الهوية مجهولة مجموعة مركزي بنك

صارمة. لرقابة
أقاويل أيًضا ترتدد إذ ديفريَنت؛ أوند جيزيكه إىل الطريق يف املتاعب من مزيد هناك
أن ويبدو ن. امُلَؤمَّ للورق مصنع لبناء يخطِّط آخر ماليزي رشكات اتحاد عن كواالملبور يف
مرتي طن ٦٠٠٠ مقدارها نهائية إنتاجية بطاقة ورٍق مصنع بناء عىل يشتمل املرشوع
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يورو مليون ١٠٠ وحدهما الفنية واألعمال اآلالت ستبتلع سنويٍّا. النقد إنتاج ورق من
متطلبات تتجاوز الهائلة اإلنتاجية الطاقة هذه أن وبما واألرض. األبنية تكاليف فوق
بنك سيكون العاملية. السوق يف ورقه من جزء بيع الرشكات اتحاد يأمل بكثري، ماليزيا
الواردات من الهائلة احتياجاتها اآلن إىل الهند تُغطِّي إذ محتَمًال؛ عميًال الهندي االحتياطي
املطلوبة املوافقة عىل الحصول أن يبدو وفيما األغلب. يف وبورتالز لويزنتال من بتوريدات

مشكلة. يمثل ال املاليزيني املركزي والبنك املالية وزارة من
فحسب، رًحى ْي شقَّ بني ديفريَنت أوند جيزيكه يضعا لن أقيما، إذا املصنعني، كال
ن امُلَؤمَّ للورق العاملية السوق يف مزمن نحٍو عىل الزائدة الطاقة تفاقم إىل سيؤديان بل
يُؤذنان ربما املرشوعان، هذان يُتيحها التي التكاليف مزايا خالل ومن النقد. وطباعة

أوروبا. يف الخاصة النقد لطباعة النهاية ببداية
أُتي األزمة، أوج يف املضطربة. العرشين القرن تسعينيات فرتة إىل مجدًدا نعود
جديد منصب لتويلِّ السابق، دروكماشينِن هايدلربجر إدارة مجلس رئيس دوخ، بِهلمر
تتمثَّل صعبة ومهمٌة هائلة ُسلطة اللقب هذا صاحبت األعمال. إدارة رئيس هو مؤقت
هذه يف الحنون، األب بشخصية اتسم الذي دوخ، نجح الغاضبة. العاملة القوة تهدئة يف
ذلك. يف صعوبات َواَجَه وإْن املنصب، هذا يف قضاها التي الثالث السنوات خالل املهمة
الصارمة األمنية التدابري ذات للمطبعة االسرتاتيجي االتجاه استعراض مهمته تكن لم
دوخ محل حلَّ الذي ِبرختولد، ِفيل مهمة هذه كانت بل سيجفريد، أوتو رحيل بعد
ِبرختولد لكن ديفريَنت. أوند جيزيكه يف األعمال إلدارة رئيًسا ١٩٩٨م عام نهاية يف
املالكتني، بتفضيل سيحظى مؤهل آخر شخص هناك كان إذ املفضل؛ املرشح يكن لم
آخر كانت الوريثتني. من الصعبة املهمة هذه لتويل كبريًا مبلًغا طلب األمر واقع يف لكنه
ِسستمز، إنفورميشن دويتشالند إم بي آي أعمال مدير هي ِبرختولد شغلها وظيفة
أوروبا أنحاء جميع ويف روسيا ويف باألملانية الناطقة البلدان يف خدماتها عام ومدير
املتعددة األمريكية الرشكة يف الطويلة املهنية حياته شكَّلتْه قد كانت والرشقية. الوسطى
إذ الرشكة؛ إىل بالنسبة ثقايف تَغريُّ أمارُة ميونخ إىل مجيئه أن يدرك وكان الجنسيات،
األقسام ِبرختولد جمع فصاعًدا. ذاك ُمذ يهم ما هو الرتاث، ال األداء، أن املفرتض كان
الورق إىل باإلضافة جديد. من املركزية شديدة قيادة تحت «منظومتني» يف نسبيٍّا املستقلة
أوراق معالجة عىل أيًضا النقد» أوراق «منظومة اشتملت والطباعة، األمنية والخصائص
بما البطاقات قسم أنشطة كل عىل الرتكيز تم البطاقات»، «منظومة ويف وإعدامها. النقد
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البحوث تعزيز يف ِبرختولد رشع بها. الخاصة الشخيص والضبط القراءة أجهزة ذلك يف
املجموعة مبيعات من املائة يف ٨ نحو إىل لهما، املخصصة النفقات بزيادة والتطوير
من أكثر اآلن به يعمل للتكنولوجيا جديًدا مركًزا بَنَى ميونخ ويف األحيان. بعض يف
تقريبًا، ذاته األعمال حجم حاليٍّا والبطاقات) النقد (أوراق املنظومتان ق تحقِّ فنيٍّا. ٤٥٠
املعَلن ِبرختولد هدف كان والتطوير. للبحوث صة املخصَّ األموال نصف منهما كلٌّ ى وتتلقَّ
وأن صارًما، تأمينًا نة امُلَؤمَّ للمنتجات التكنولوجي القائد ديفريَنت أوند جيزيكه يجعل أن
النقد ألوراق كاملة أنظمة كمورِّد باملنتجات، معنيَّة دائًما كانت التي الرشكة، بناء يُعيد
تصبح أن يفرتض كان لتشغيلها. الالزمتني والخربة للمعلومات وكمورِّد والبطاقات،
قطاع يف طويل زمن منذ مألوًفا كان يشء وهو خدمة، مزوِّد ديفريَنت أوند جيزيكه

املعلومات. تكنولوجيا
إىل بحاجة ديفريَنت أوند جيزيكه تَُعْد لم األملاني، املارك أيام من النقيض عىل
طاقتها من الشاغر الجزء تستغل لكي االتحادي البنك إليها يسندها التي اليورو طباعة
واملادي الطباعي لألمن املتزايدة املتطلبات إىل اآلن االهتمام ل تحوَّ إذ الطباعية؛ اإلنتاجية
يتعلَّق فيما النقد أوراق بني عامليٍّا قائًدا اليورو يُصبح أن إمكانية باسترشاف يتصل فيما
تحسني عىل البحوث مجال يف الرتكيز انصبَّ النقد، أوراق قسم يف األمنية. بالنواحي
األبعاد ثالثية جديدة أمنية بخصائص ذلك إىل ويُسَعى التزييف، ضد الحماية مستوى
دون يُحال كما أطول. استخداٍم ُعمر ذات ورق أنواع بتطوير وكذلك برصيٍّا، متغرية أو
حيث القطن؛ من املصنوع التقليدي النقد إنتاج ورق محل للبالستيك محتَمل إحالل
بفضل والرطوبة االتساخ يُقاومان الورق من نوَعنْي ذلك من بدًال لويزنتال مصنع طوَّر
لالضطرار الرئيسيان السببان هما املادي والتلف االتساخ إن إذ خاصة؛ سطحية طبقة
رشيط يُطَمر ذلك، إىل باإلضافة وإعدامها. األوان قبل التداول من النقد أوراق سحب إىل
التمزق. من ليحميها النقد ورقة من الطويلتني الحافتني كلتا يف البوليسرت من شفاف
يواجه استخدامها لكن جديدة، ليست النقد ورقة عىل توضع التي السطحية الطبقة هذه
الحرب بزوال يتعلَّق فيما إنجلرتا بنك مشكلة يف السبب كانت حيث متكرِّرة؛ صعوبات
أوند جيزيكه تريد املزيفني، ضد الرصاع يف اسرتلينية. جنيهات ٥ فئة ورقته فوق من
االجتماعات من اجتماع كل يف النقد ألوراق جديدة أمنية خاصية استحداث ديفريَنت
إىل بالنسبة طموح هدف وهذا الدويل، النقد وصندوق الدويل للبنك القادمة السنوية
إىل الناس هذا يدفع أن بسهولة ويمكن نائمني، ليسوا املنافسني ألن الرشكة؛ باحثي

قديمة. تقنيات من جديدة تقنيات تطوير
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املركزية البنوك لصالح النقد معاَلجة أنظمة أعمال قطاع يف السوقي التشبُّع أجرب
فلتكملة أيًضا. املضمار هذا يف اسرتاتيجيتها يف التفكري إعادة عىل ديفريَنت أوند جيزيكه
لصالح تنتجها التي املعالجة أنظمة متزايد نحو عىل الرشكة تُقدِّم املركزية، البنوك أعمال
األغذية أسواق وسالسل األقسام املتعددة واملتاجر القمار وكازينوهات التجارية البنوك
يف الجهات. هذه متطلبات مع ليتوافق األنظمة خط تمديد تم حيث األموال؛ نقل ورشكات
عىل ليوضع م مصمَّ الوظائف كامل نقد معالجة جهاز أول السوق يف ُطرح ذلك، غضون
بفضل للنقد املباِرشة التدوير إعادة صدارة يف أنفَسهم ميونخ رجال يرى املكتب. سطح
«مكتب عمل دمج يريدون كما عقود، مدى عىل بالعمليات معرفة من لديهم تراكم ما
تجربة يف النظام اختُرب رونها. يوفِّ التي امُلَؤتَْمتة النقد معالجة عمليات يف اإلداري» الدعم
متحصالت الصناديق أمناء وضع حيث األقسام؛ متعدد كبري أملاني متجر يف ميدانية
نة، ُمَؤمَّ ُعلبة يف وترزيمها وفرزها وفحصها النقدية ِبَعدِّ قام الذي الجهاز، يف يومهم
املوجود الرصيد حتى أيًضا ل يسجِّ فإنه باملتجر، الدفاتر إمساك بدورة التصاله ونظًرا
املمتلئة الُعلبة تكون عندما حة املصفَّ السيارات خدمة إىل رسالة ويرسل الحساب يف
من فعالة حماية يمثل مما منتظمة؛ غري فرتات عىل املال يُنقل وبهذا للنقل، جاهزة
يف يزال ال فإنه األعمال، من النوع هذا سوق ِكَرب من الرغم وعىل املسلح. والسطو الرسقة
بنك فروع ملكاتب بأكملها النقد معالجة عملية ديفريَنت أوند جيزيكه تولَّت املهد. طور
عىل املدينة. يف له التابعة املائتان اآليل اف الرصَّ آالت ذلك يف بما ميونخ، يف هيبوِفراينزبنك
ديفريَنت أوند جيزيكه نجحت محليٍّا، شديد بحذر النقد معالجة نشاط تطور من الرغم
وسيكون أفريقيا. وجنوب واملغرب دبي يف الجديدة الخدمات هذه يف أقدامها ترسيخ يف
بالقْدر تعمل أنها عىل يَُربِهنوا أْن حقيقي، اخرتاق لتحقيق الجديدة، الخدمة مزوِّدي عىل
أن أيًضا للنظام بد ال بل فحسب، هذا وليس عمالؤهم، يريده الذي املوثوقية من نفِسه
الربح هوامش عن التخيل عىل ديفريَنت أوند جيزيكه يجرب قد مما كثريًا؛ أرخص يكون
وسيكون النقد. أوراق معالجة أنظمة أعمال يف القاعدة هي يوم ذات كانت التي العالية
واحد نظام إيرادات تضاهي لكي الصغرية املعالجة أجهزة من كبريًا عدًدا تبيع أن عليها
األكثر النسخة تدرُّ فيما يورو، ألف ١٢ معالجة جهاز أصغر يتكلَّف حيث األداء؛ عايل
ماليني ٤ املركزية، والبنوك للمطابع واملصممة ،٢٠٠٠ / ٣٠٠٠ املعالجة نظام من تطوًرا

يورو.
العموَد إنتاجها، وورق النقود طبع يف واملربح املستقر األعمال نشاط يمثِّل حاليٍّا
تعيينان هناك كان الرشكة. إيرادات تأتي هنا فِمن ديفريَنت. أوند لجيزيكه الفقري

160



التكنولوجية القيادة سبيل يف ديفريَنت أوند جيزيكه تُناِضل كيف

هذه يف قيادي دور لعب عىل النقد لطباعة الخاصة ميونخ رشكة يساعدا أْن يُفرتض
— سابًقا األوروبي املركزي البنك رئيس دويِزنِربج، ِفم استُقطب إذ بعُد؛ فيما األعمال
بالرشكة، االسرتاتيجية للشئون االستشاري املجلس عضوية لشغل — مؤخًرا تُويفِّ الذي
األملاني االتحادي للبنك املركزية الخزانة إدارة تويل له سبق الذي فولرت، بيرت ُعنيِّ كما
هذه ضمن ليكون تقاعده، بعد حتى اليورو من التايل اإلصدار تخطيط يف وشارك
وبطاقة — البطاقات» «منظومة — الثانية ركيزته يف منهمًكا كان ِبرختولد لكن الهيئة.
بقدرتها املعالج، ذات البطاقة تَُعدُّ املعالج. ذات البطاقة من املتقدمة والنسخة الذاكرة
بني من الذكية، بالبطاقة أيًضا واملعروفة مركزية، معالجة وحدة يف نة املتضمَّ الحاسوبية
الواليات عىل واضح بشكل فيها تكنولوجيٍّا سابقًة أوروبا زالت ما التي القليلة املنتجات
التدابري ذات الرشكة مستقبَل تمثِّل وأنها حقيقيٍّا تحديًا ِبرختولد فيها رأى املتحدة.
شهدها التي الزيادة خالل من تحديًدا املسعى هذا اتضح يقودها. التي الصارمة األمنية
لقطاع صة املخصَّ الرشكة نفقات من املائة يف ٢ مجرد من الصلة ذو البحثي اإلنفاق
ملحوظة، املالية الجهود كانت املائة. يف ٥٠ من أكثر إىل ِبرختولد فرتة أثناء البطاقات
أوراق أعمال عن جذريٍّا اختالًفا يختلف البطاقات أعمال وضع لكن عالية. الفنية والخربة
يف فريدة مكانًة فيها لنفسها تخلق أن ديفريَنت أوند جيزيكه استطاعت التي النقد،
وحتى املعالجة أنظمة إىل النقد وطبع الورق من يشء؛ لكل أنظمة كمزوِّد العاملية السوق
يمكنها كان ما إذا أما السوقية. األسعار يف الفصل القول لها وصار الورق، فرَّامات

شك. محل هذا إن يُقال ما فأقل البطاقات، مجال يف ذاتها املكانة تحقيق
حول برشيحة مزوَّدة ذكية بطاقة مليار ٢٫٢٦٤ أُنتج النقد، قطاع لتقديرات وفًقا
بطاقة مليار ١٫٤١ الحجم ذلك ن تضمَّ ٢٠٠٤م. عام يف يورو مليارات ٣ نحو بقيمة العالم
الرشكتان تسيطر حيث املضمار؛ هذا يف العاملية السوق الفرنسيون ويقود دقيق. بمعالج
أمريكية استحواذ محاولة بفضل األخبار عناوين تصدَّرت التي — جيمبلوس الفرنسيتان
و٣٠ املائة يف ٢٥ بني ترتاوحان سوقيتني حصتني عىل سابًقا) (شلومِربجر وأكسالتو —
السوق. من املائة يف ١٧ بنحو ديفريَنت أوند جيزيكه بعدهما جاءت منهما. لكلٍّ املائة يف
سوقية حصة إن الرابع.20 املركز يف ِسستمز كارد أوبرتور الفرنسية الرشكة وحلَّت
الفرنسيون املنافسون ويميل القطاع. هذا يف الحرجة الكتلة تُعتََرب املائة يف ٢٠ بنسبة
تحديًا األكثر الرشيحة عىل ديفريَنت أوند جيزيكه تركِّز فيما الحجم، أعمال إىل أكثر
هذا وينقسم الذاتية. الحاسوبية بقدرتها املعالجة بطاقات يف واملتمثلة القطاع هذا من
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فيها بما والحكومية التجارية والرشيحة املدفوعات، حركة التالية: الرشائح إىل النشاط
واالتصاالت. الصحية، الرعاية تقديم

رشكة تمارسه الذي النشاط صعوبة وتتضح حامية. منافسًة تشهد سوق إنها
تحتاج إذ الدخول؛ وبطاقات الهوية كبطاقات الهوية، إثبات أنظمة يف بقوة ميونخ
يستخدم أن يريد بلد يوجد وال قدراتها، خاللها من تستعرض مرشوعات إىل الرشكة
متوافقة غري أنها بعد فيما يتبنيَّ قد التي املعايري بعَض وطني ُهويات نظام بناء يف
واملقاييس والخوارزميات التشفري إجراءات املعايري هذه وتشمل الدولية. املعايري مع
اختالفات بفعل التطور يتأخر التكنولوجيا، لهذه دولية معايري غياب ويف الحيوية.
املقاييس طريق عن الهوية عىل التعرف خصائص مسألة يف والقانونية الفنية الرأي
بفعل يتأخر أنه كما القزحية. أو الوجه شكل أو األصابع بصمات وتحديًدا الحيوية،
الرقمي. التوقيع بواسطة الطلب ونماذج اإللكرتونية الرسائل تأمني حول االختالفات
قبيل من أمور يف منجزة بأعمال العالم مواجهني الخاص، اتجاههم يف األمريكيون يسري
التكهن يصعب زال وما مقرتح. جديد سفر جواز يف الحيوية املقاييس بيانات اختيار
الجوهرية، التكنولوجيات هذه يف الدويل التعاون عىل ال أم ستوافق الصني كانت إذا بما

التعاون. هذا حجم سيكون فكم فعلت وإْن
وأعني الهوية، بطاقات مجال يف ديفريَنت أوند جيزيكه تتلقاها أجنبية طلبية أول
بناء إىل العروض استدراج دعا حيث املعنيني؛ جميع آلمال مخيبة كانت دلتا»، «مرشوع
ذكية بطاقات وإصدار مرصي، مليون ٤٢ يخص فيما البيانات لبنوك مركزي ال نظام
تسعينيات منتصف خالل الثانية الجولة يف باملناقصة الرشكة فازت برشيحة. مزودة
أضاف بتكنولوجيتها. كاٍف بشكل مهيأة تكن لم ميونخ رشكة لكن العرشين، القرن
البيانات، بنوك وبرمجيات البيانات قنوات ذلك يف بما التحتية، البنية غياب األعباء إىل
األمنية األجهزة واجهت التي والصعوبات مرص، يف بالرضائب املثقلة العامة واإلدارة
وحصل الزمنية، باملواعيد الوفاء يتم لم الجديدة. التكنولوجيا مع التعامل يف املرصية
إىل بعد فيما الرشكة اضطرت خاًرسا. مرشوًعا دلتا مرشوع كان التكاليف. يف انفجار
من للبطاقات، الشخيص للضبط املرشوع يف املستخدم «لوكس»، الليزر جهاز سحب

بشدة. السوقية الحصة وصغر التصنيع تكلفة الرتفاع نظًرا اإلنتاج؛
أوند جيزيكه لدى يوجد واالتصاالت، املدفوعات يف املستخدمة البطاقات يخص فيما
األملاني االدخار بنوك اتحاد ضمنهم من عقود، بهم تربطها جذابون عمالء ديفريَنت
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ميونخ. رشكة اآلن تديره الذي أوروبا، لعموم تليكوم لدويتشه التابع العمالء تتبع ومركز
كمحفظة ميونخ رشكة رتها طوَّ مخزَّنة قيمة ذات بطاقة وهي — كارته» «ِجلد لكن
تطوير وهو آخر، مرشوع وهناك اآلن. إىل السوق يف رواًجا ق تحقِّ لم — إلكرتونية نقود
إيقافه إىل الرشكة اضطرت ،«٩٠٠ تي ڤي «زد اإللكرتونية، للمدفوعات طرفية محطة
الحاسمة العوامل من كافية بأعداد الوصول أجهزة توافر ويعد فيه. كبري استثمار بعد
والفرنسيني، اإليطاليني باملنافسني مقارنًة لكْن البطاقات. باستخدام الدفع أنظمة نرش يف

ينبغي. مما أكثر وغالية ينبغي، مما أكثر متأخرة ديفريَنت أوند جيزيكه كانت
أثبتته ما وهو الهوية، تحديد أنظمة أعمال مجال يف كافيًا ليس وحده الحجم
لرشكة اآلن اململوكة ِسِتك، كانت أُوي. ِسِتك الفنلندية البطاقات تصنيع رشكة حالة فعليٍّا
الحيوية. املقاييس بخصائص هوية إثبات نظام ألوروبا تقدِّم رشكة أول جيمبلوس،
جيزيكه إن بل ميونخ. رشكة عىل النجاح هذا مثل تعذَّر األول، املقام يف سياسية ألسباب
خاصية ذات السفر جوازات يف املربح األعمال نشاط يف نصيب لها ليس ديفريَنت أوند
برلني لرشكة حرصيٍّا محجوز اإلنتاج وهذا أملانيا، يف الثبوتية والوثائق الحيوية املقاييس
رشكة لكن االتحادية. واملطبعة االتحادية الداخلية وزارة بني األجل طويل عقد بموجب
الخارج. يف األخرى املرشوعات من العديد لتنفيذ عقود عىل الحصول من تمكَّنت ميونخ
املقاييس بخصائص شخصية بطاقة عىل الصينية مكاو من مواطن مليون نصف حصل
وعرشين أربعة فإن كذلك العرش. اليد ألصابع وبصمات صورة ضمنها من الحيوية،
عىل تشتمل أيًضا وهي الوظائف، متعددة صحي تأمني ببطاقات مجهزين تايواني مليون
أيًضا تأتي النمساوية صحي تأمني بطاقة ماليني الثمانية حيوية. مقاييس خصائص
الشخيص للضبط مركز بناء عىل ليتوانيا مع اتُّفق وأخريًا ديفريَنت. أوند جيزيكه من
متواضعة املرشوعات هذه كل والنمسا، تايوان باستثناء الهوية. وإثباتات السفر لجوازات
العروض الستدراج مهمة عملية أمثلة بمنزلة تكون أن األقل عىل يمكنها لكن الحجم،
التصاالت العاملي النظام معايري تطبيق إىل اآلن ميونخ رشكة أنظار تتجه بعد. فيما
هذا سيولِّد مًدى أي إىل هنا واضح غري زال ما أنه غري أوروبا. عموم يف املحمول الهاتف
الصحي التأمني بطاقة عىل املعقودة اآلمال املشِرتك. تعريف بطاقات عىل إضافيٍّا طلبًا
ديفريَنت أوند لجيزيكه ويمكن أكرب، بدرجة ملموسة تُعترب تطبيقها املخطَّط األملانية
سابًقا؛ االتحادية للمطبعة التابعة الرشكة كارتِنِسسِتِمه، أورجا أزمة من هنا تستفيد أن
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مجاَيل يف تعمل فرنسية قابضة رشكة وهي ساِجم، لرشكة اآلن الرشكة هذه بيعت إذ
واألسلحة. اإللكرتونيات

ديفريَنت أوند جيزيكه بدأت إذ ميونخ؛ رشكة يف أيًضا يتضح بدأ آخر اتجاه هناك
مكوناتها تشرتي حيث أنظمة؛ كمزوِّد البطاقات أعمال مجال متزايد نحو عىل تدخل
يُتيح مما املالئم؛ النحو عىل وظائَفها األنظمة أداء عن العميل من املسئولية وتتسلَّم
مصادر عىل معتِمدة األرجح عىل ستظل ديفريَنت أوند جيزيكه لكن أكرب. ربح هوامش
البيانات بنوك عىل ينطبق ما وهو معينة، جوهرية تكنولوجيات عىل للحصول خارجية
رشكة لها تملك ال التي الحيوية، املقاييس عىل أيًضا ينطبق كما الحوسبة، وأنظمة
تحتلها هنا القيادة الغري. من تشرتيها أن بد وال بنفسها رتْها طوَّ تكنولوجيا أيَّ ميونخ
ذات رشكات وكلها وسيمنس-إنفنيون، يس، إي إن واليابانية ساِجم، الفرنسية الرشكة
مواجهة. أيِّ يف عليها ق تتفوَّ أن ديفريَنت أوند جيزيكه تستطيع وال معتربة، سوقية قوة
لكنه مستقبًال، كبري نجاح تحقيق إمكانية عىل البطاقات أعمال مجال ينطوي ربما
استحواذات يحتم قد هذا ألن وباألخص كبريًا، ماليٍّا مجهوًدا يتطلَّب الحايل الوقت يف
املرجح من ديفريَنت. أوند جيزيكه لرشكة التكنولوجي األساس لتقوية رشكات عىل
املخطَّط لالندماج وسيكون األوروبيني، الالعبني بني الرتكُّز من مزيد يحدث أن تماًما
أثر ٢٠٠٥م، عام نهاية يف عنه أعلن الذي جيمالتو، لتكوين وأكسالتو جيمبلوس بني
١٫٨ مقداره أعمال حجم جيمالتو لدى سيكون إذ العاملية؛ البطاقات سوق عىل عميق
ذات البطاقات ألعمال العاملي املجال يف املائة يف ٥٠ قدرها سوقية وحصة يورو، مليار
مجال يف ديفريَنت أوند جيزيكه نشاط حجم أضعاف ثالثة يعادل ما وهو الرشيحة،
فعليٍّا فالرشكة التحدي، لهذا مسلَّحة أنها تعتقد ميونخ رشكة لكن البطاقات. أعمال
كافية االحتياطيات هذه كون أما بها. بأس ال مالية احتياطيات ولديها الديون من خالية
الضمانات ودفع الهوية إثبات أنظمة يف كبرية بمرشوعات لالضطالع الطويل املدى عىل
إىل وأكسالتو ِسستمز كارد أوبرتور اتجهت بعُد. معروف فغري ال، أم املطلوبة املالية
القانونية الرشوط عىل ميونخ رشكة يف نُصَّ وقد مال. رأس عىل للحصول البورصة
جي إيه ِسكارتِس بتكوين وذلك املطاف، نهاية يف العام لالكتتاب البطاقات أعمال لطرح
ِسكيونِت لرشكة عندئٍذ بيعت سكارتس لكن املائة. يف ١٠٠ بنسبة مملوكة تابعة كرشكة
يف ٤٧ بنسبة حصة عىل املقابل يف ديفريَنت أوند جيزيكه وحصلت إيسن، يف جي إيه
املعلومات. تكنولوجيا برمجيات يف املتخصصة البورصة يف املدرجة الرشكة هذه يف املائة
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من يوم يف ستضطر أنها أم بذاتها قائمة البقاء من ديفريَنت أوند جيزيكه ستتمكَّن فهل
قوي؟ دويل مموِّل إىل االلتجاء إىل األيام

ديفريَنت أوند جيزيكه تطرح أن يف أمله عن مراًرا مىض فيما االتحادي البنك أعرب
تجاه بواجب تشعر ِمتِشِكه-كوالنِده فون فريينا لكن البورصة، يف رأسمالها من جزءًا
الصارمة األمنية التدابري ذات الطباعة رشكة تظل أن املتوقع من ثم ومن عائلتها؛ إرث
سوق ألن ليسرضوريٍّا؛ البورصة يف اإلدراج إن وقالت للعائلة، الحرصية السيطرة تحت
تشغل التي الوريثتني بني الوحيدة هي فريينا الرشكة. أمام اآلن مفتوحة االئتمان رأسمال
االستشاري املجلس يف وصوت بمقعد املالكتني كلتا وتمثِّل اإلرشايف، املجلس يف مكانًا
بوصفها بدورها — أبناء لعدة أم وهي — الوريثة استمتاع ويزداد الرشكة. السرتاتيجية
مماِثلة ظروف ظل يف برزت التي االسرتاتيجيات، أو املصالح تضاربات أعمال. رائدة
عام خريف ففي هناك؛ استبعادها يمكن ال جي، إيه وشِربنجر جي إيه ِبرتِلزمان يف
عقده تجديد من واحدة سنة بعد ديفريَنت أوند جيزيكه عن ِبرختولد رحل ٢٠٠٤م،
االحتكاك حدة تزايد بعد هذا املفاجئ رحيله جاء صعبة. مفاوضات يف سنوات أربع ملدة
عىل يحصل بدأ التنفيذي رئيسها أن أُشيع حيث ِمتِشِكه-كوالنِده؛ فون فريينا وبني بينه
هذا أن بد وال راِدماخر. بحالة املراقبني الرحيل هذا ذكَّر ينبغي. مما أكثر استقاللية
كاملة، عقده مدة عن راتبه تقاىض ِبرختولد ألن ضخًما؛ آخر مبلًغا الرشكة كلَّف األمر

تقاعده. مستحقات عن فضًال
الفيزيائي جاء طويلة. لفرتة شاغًرا منصبه بقاء بعد ِبرختولد أوتِنِربج كارسِتن َخَلَف
مجال يف املبيعات عن مسئوًال البداية يف كان هولندا، يف إلكرتونِكس. فيليبس من الشاب
التنفيذي الرئيس أن واضح االستهالكية. املنتجات قطاع يف بعد فيما ثم املوصالت، أشباه
القطاع فهذا ديفريَنت؛ أوند جيزيكه يف البطاقات بأعمال خاصة عناية سيعتني الجديد
إىل ُمرِضية غري اإليرادات يف مساهمته ظلَّت وإن حتى باألولوية، ويتمتع واعًدا يظل
الورق مجاالت يف اإليرادات تحقيق عىل قدرتها الرشكة نِت حسَّ لقد اآلن. حتى بعيد حدٍّ
أعمال قطاع لكن الطباعة، مقار وتغيري اإلنتاجية زيادات خالل من النقد وطباعة
خضم يف التكلفة الكثيفة األملانية القاعدة يف تموضعه استمرار من يعاني البطاقات
هانيل، إم فرانتس استقالة من أُعلن ما أثار نفسه. الوقت يف متصاعد ِسعري ضغط
البطاقات إنتاج رئيس رحيل إىل باإلضافة البطاقات، أعمال قطاع عن مسئوًال كان الذي
رشكة يف متضاربة واسرتاتيجيات شخصية توترات حول جديدة شائعات له، التابع

165



النقود ُصنَّاع

للبطاقات الفرنسية جيمبلوس مجموعة لدى عديدة لسنوات عمل قد هانيل كان ميونخ.
ديفريَنت. أوند جيزيكه يف العليا الوظيفة لشغل مرشًحا واعتُرب

من املائة يف ٧٠ تضيف زالت ما لكنها اآلن، عاملية رشكة ديفريَنت أوند جيزيكه
مبيعاتها من املائة يف ١٥ إال تمثل ال املحلية مبيعاتها أن من الرغم عىل أملانيا يف قيمتها
ذات الطباعة رشكة إدارة ستتطلَّب تحديًدا، الرشسة العمالية النقابات بسبب الكلية.
أعمال، كرائد والرؤية الشجاعة من كثريًا أوتنربج من هذه الصارمة األمنية التدابري
رشكة إن الداخلية. العالقات يف سيما وال الدبلوماسية، من عالية درجة ستتطلَّب كما
واملدَرجة الصارمة األمنية التدابري ذات النقد طباعة رشكات إحدى باعتبارها رو ال دي
املشكالت لكن القانوني، شكلها بسبب معينة مشكالت واجهت تكون ربما البورصة يف
أما آخر. نوع من مشكالت أنها غري عنها، تقل ال العائلية ميونخ رشكة تواجهها التي
املدى عىل ديفريَنت أوند جيزيكه تطور أمام صعوبة أقل تحديًا تمثِّل املشكالت هذه كون

األيام. عنه ستكشف ما فهو الطويل،
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فرنسوا والسياسة اجلادُّ العمُل كيفساعد
فيدوسيري؟ أوبرتور شارل

ديفريَنت، أوند وجيزيكه رو ال دي وهما الصناعة، هذه قطبَْي أن ما نوًعا الواضح من
كان لكْن الدخول. إمكانية من اآلخرين حارَمنْي بينهما، فيما النقد سوق اآلن يقتسمان
ثمانينيات يف السوق هذه يف للمشاركة خارجية أطراف جانب ِمن محاوالٌت يقينًا هناك
الجاذبية، شديدة أرباًحا تُِدرُّ تزال ال النقد أوراق أعمال كانت حينما العرشين، القرن
فرنسوا برشكته سافار جان-بيري الفرنيس جانب من املحاوالت هذه إحدى وكانت
من ثانية محاولة جاءت ع. متوقَّ غري نحو عىل نجح وقد فيدوسيري، أوبرتور شارل
بسبب فشال لكنهما كالكوجرافيكا، تشيكوني برشكتهما تشيكوني األرجنتينيني األخوين
يف للغاية املحرتمة األملانية) االتحادية (املطبعة بونِدسدروكراي هناك وكانت جشعهما.
سنتناول الخارج. يف بتوسعها يتعلَّق فيما الشفقة يُثري إخفاًقا أخفقت التي برلني،
الفصل هذا أما الحقني، فصلني يف منفصل بشكل السوق لدخول األخريتني املحاولتني

أوبرتور. شارل فرنسوا فيتناول

الرماد من عنقاء

االختصايص هذا كان ما. نوًعا باملصادفة النقد أوراق طباعة مجال سافار جان-بيري دخل
ناسيونال بنك يف لسنوات فاشلة صناعية منشآت مع تعامل قد الربمجيات مجال يف
ثمانينيات بداية ويف والطباعة. السفن بناء رشكات يف هناك متخصًصا باري، دي
أوبرتور نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة إلنقاذ املالية لوزارة ر تصوُّ بوضع ُكلِّف العرشين القرن
تأسيسها عىل مىض التي العائلية الرشكة كانت بريتاني. يف رين-شانتبي يف الكائنة
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يانصيب، تذاكر روزنامات، مراجع، املطبوعة: املواد من قوية تشكيلة تنتج سنة ١٤٠
يطبعها فرنسا بنك كان التي النقد أوراق من صغريٌ جزءٌ وباألخص شيكات، دفاتر
باسم هذا يومنا يف يعرف ما أو الفرنك منطقة وهي السابقة، األفريقية للمستعمرات
األحبار اختصايص كان التي هذه، الطباعة مؤسسة كانت األفريقية». املالية «املنطقة
ى. تُصفَّ أن ويُفرتض إعسار حالة يف رأسمالها، من املائة يف ٥٠ يملك سيكبا السويرسي
ِر تصوُّ إعداد من وبدًال كامنة، فرصة ثمة بأن — بعد فيما روى كما — سافار شعر
هو رمزي، بسعر لنفِسه نة امُلَؤمَّ الطباعة رشكة اشرتى املالية، وزارة إىل لتقديمه إنقاذ
«عنقاء بروز يُشبه كان عندئٍذ حدث ما ١٩٨٤م. عام البنكية وظيفته تارًكا واحد، فرنك

الرماد». من
القطاع هذا يف األوىل خربته اكتسب قد كان باملجال. تماًما جاهًال سافار يكن لم
ودفاتر الشيكات لنماذج صغرية مطبعة وهي شيفر، دي إلديسيون كمالك الصناعي
البنك يف وظيفته خالل من أيًضا ن كوَّ قد كان باريس. مشارف عىل تقع الحسابات
منصبًا يشغل كان آنذاك رين عمدة أن مثًال نذكر مهمة. مناصب يف مسئولني مع عالقات
كانت وأخريًا الوظائف». عىل «الحفاظ مسائل يف مفيًدا كان ما وهو باريس، يف وزاريٍّا
صار الذي شرياك، جاك ضمنهم ومن املحافظ؛ التيار من أعضاء مع عالقات لسافار
مشهد يف ا مهمٍّ دوًرا السياسية العالقات تلعب الفرنسية. الجمهورية رئيس بعد فيما
نحو عىل تمتلئ كانت ما ورسعان يشء. كل تقرِّر فرنسا يف وهي كثرية، بلدان يف األعمال
به أُعيد الذي التقليدي االسم فيدوسيري، أوبرتور شارل فرنسوا طلبيات دفاتر ع مشجِّ
الرشكة تدشني إعادة بعد جاءت حظ رضبة أول التجاري. السجل يف الرشكة تسجيل
بَدْور بالفعل مشاِركة أوبرتور كانت «تاك-أو-تاك». يانصيب باستحداث قصرية بفرتة
ثُلُثَْي طبُع َخَلفتها التي الرشكة إىل أُسند عندئٍذ لكْن الوطني، اليانصيب طبع يف صغري
كان إذا لريى سطحية طبقة فوقها من املشرتي يخدش التي الجديد اليانصيب تذاكر
اليانصيب تذاكر من اآلالف مئات طبع من بدًال تحتها. املخفية األرقام خالل من فاز قد
رضبة رين. يف أسبوع كل تاك-أو-تاك تذاكر من ماليني عدة إنتاج آنذاك لزم أسبوعيٍّا،
— فرنسا بنك قرار يف وتمثَّلت قصرية، بفرتة ذلك بعد جاءت واألكرب، بل الثانية، الحظ
التوقف — شماليري يف ملطبعته الفني التجهيز وإعادة اإلرضابات مع يتعامل كان الذي
كان الباطن. من مقاول إىل وإسناده األفريقية، الفرنك منطقة لصالح النقد طبع عن
النقد هذا من صغري جزء بطبع عليها، سافار استحواذ قبل حتى ألوبرتور، ُسمح قد
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املنطقة كانت كله. النقد هذا لطبع عقد عىل الجديد املالك حصل فقد اآلن أما بأنواعه.
٩٣ مجتمعني سكانها عدد وكان القمر، وجزر أفريقيٍّا بلًدا ١٣ تضم األفريقية املالية
نسبة لرين الطلبية هذه َضِمنت نقد. ورقة مليار نحو يبلغ سنوي باحتياج مليونًا،
بطبيعة النقد. هذا لطبع بسخاء يدفع أيًضا فرنسا بنك كان كما مستقرة، عالية تشغيل

النقد. أوراق طباعة قطاع يف والقال الِقيُل جديد من هناك ظهر الحال
وظلَّت األبصار، تخطف وأرباًحا برسعة، تتزايد مبيعات نشأتها منذ رين قت حقَّ
لتُقابل تُستخدم اإلعسار من لة املرحَّ الخسائر كانت إذ أيًضا؛ الرضائب من معفاة
استثمار إعادة يف أعمال كرائد سافار حكمة إىل الفضل ويُنسب الرضيبية. االلتزامات
أْن فاضطر إضافيٍّا، رأسماًال عديدة بنوٌك أقرضتْه املطبعة. تحديث يف األرباح هذه
كان العرشين، القرن تسعينيات بداية يف القابضة. رشكته يف الثلث بنسبة حصة يمنََحها
وحدة ملياَرْي نحو إنتاجية بطاقة الحداثة فائَقا سوبر طابعات خطَّا بالفعل رين لدى
يف الصناعي. القطاع هذا عىل جديد وافد إىل بالنسبة هائلة طباعية طاقة وهي سنويٍّا،
آالت كانت الحاجة، تدعو وعندما هذه. طاقتها بكامل تعمل املطبعة كانت األحيان بعض
كقدوتها تماًما أسبوعيٍّا، أيام ستة الساعة، مدار عىل مناوبات ثالث تعمل رين يف الطباعة
الراسخُة املنافسون صار ما ورسعان واشنطن. يف العملة وطباعة سكِّ مكتب يف املتمثِّلة
املحسوبة وأسعاره السوق إىل الرشس دخوله بسبب سافار يخَشْون املجال يف أقدامهم

النقد. أوراق لطبع بإحكام
استحواذه بعد البطاقات أعمال فدخل للعمل، مدمنًا كان الذي سافار ع توسَّ
سيكون املدفوعات حركة مستقبل أن منه إدراًكا فقط، سنوات بثالث الرشكة عىل
مرشوع يف دخل كبرية. بكميات يطبعها كان التي الشيكات لدفاتر ال البنكية، للبطاقة
برشيحة. املزوَّدة الذكية للبطاقات كمورِّد «بول» اإللكرتونيات رشكة مع مؤقت مشرتك
االحتكار مكافحة ُسلطة طالبْت عندما نشاطها. بدأت قد ِسستمز كارد أوبرتور كانت
بنكنوت أمريكان بني له املخطط االندماج عىل موافقتها قبل مطبعة ببيع األمريكية
أوف كوربوريشن بنكنوت سة مؤسَّ برشاء الفور عىل سافار تحرَّك بنكنوت، إس ويو
فإن النقد، أوراق تطبع تَُعْد لم املؤسسة هذه أنَّ من الرغم وعىل نيويورك. يف أمريكا
أكرب كانت األمريكية. الربيد لهيئة الرئييس املورِّد الفرنيس الرجل جعلت الصفقة هذه
من مزيد ذلك تال سنويٍّا. طابع مليارات عرشة تُنِتج كانت إذ العالم؛ يف للطوابع منِتج
والتي أوتاوا، يف الكائنة بنكنوت أمريكان بِرتِش اضطرت عندما العمالقة. الخطوات
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السيولة، الستعادة لها التابعة اليانصيب أعمال وحدة بيع إىل صعوبات، تواجه كانت
مدى عىل أقساط عىل الرشاء ثمن تسليم إىل اضطر البرص. ملح يف هناك سافار كان
هذا كان الخارج. يف اليانصيب أعمال إىل الطريق دت مهَّ الخطوة هذه لكن سنوات. عدة
مطلع ُقبيل حدثت النوعية سافار قفزة أن غري تكنولوجيز. جيمنج أوبرتور رشكة منشأ
كانت بأكملها. رو ال دي لرشكة التابعة البطاقات أعمال وحدة عىل باستحواذه األلفية
فاختطفت سافار، عرض رفضت قد بادربورن يف الكائنة األملانية كارتِنِسسِتِمه أورجا
وأكثر الصفعة هذه الفرنيس عوَّض عينيه. أمام الثمني الصيد هذا االتحادية املطبعة
العالم يف بطاقات مورِّد أكرب ثالث ِسستمز كارد أوبرتور جعل مما بريطانيا؛ يف برضبته
كرائد سافار جرأة عىل آخر برهان مجرد االستحواذ عملية تكن لم واحدة. رضبة يف
يف عاليًا ثمنًا دفعه من الرغم وعىل التمويل. يف الفنية مهارته أيًضا أثبتت بل أعمال،
ذروة يف البورصة يف املال رأس من صغرية حصة طرح ما رسعان فإنه االستحواذ، عملية
يسرتدَّ أن معها كاد ا جدٍّ قوية حصيلة فجمع املعلومات، تكنولوجيا أسهم أسعار نشوة
عائلية، مؤسسة خالل من بأكملها مجموعته عىل سافار يسيطر للرشاء. ثمنًا دفعه ما
امُلدرجة الوحيدة التابعة الرشكة لهذه التشغييل التوجيه مسئولية توماس ابنه ل خوَّ لكنه
إىل النمو الرسيعة الرشكة وتمويل الدولية اليانصيب أعمال إدارة وُسلِّمت البورصة. يف
أنَّ املعروف من لكْن عة، ُمجمَّ نتائج القابضة الرشكة تنرش ال وماري. إيمانويال االبنتني
١٨٫٢ مقداره صافيًا ودخًال مليونًا، ٦٥٢ بمبلغ مبيعات ٢٠٠٣م عام قت حقَّ املجموعة
املجموعة، مبيعات من املائة يف ٦٦ البطاقات مثَّلت موظف. ٤٧٠٠ بعدد يورو، مليون
كبري؛ وبفاصل الثالث املركز يف فحلَّ النقد طبع أما منها. ٪١٥ اليانصيب مثَّل حني يف

فقط. املائة يف ٩ نسبتها بلغت إذ

التحديات

بلغ حتى رويس، مهاجر كابن متواضعة ظروف يف ترعرع الذي سافار، جان-بيري تقدَّم
العقد ونصف َعْقد غضون يف فرنيس مائة أغنى قائمة إىل االنضمام يف نجح حيث القمة؛
املفروشات تنم مالريب، بولفار شارع عىل قرصمطل وهو بباريس، الرشكة مقر يف فقط.
يف وفرنسيني إيطاليني جهابذة بريشة ُرسمت التي الطبيعية املناظر ولوحات األنيقة
هذا أعمالنا رائد أنَّ من الرغم وعىل أنجز. بما س املؤسِّ األب اعتزاز عن الفخم مكتبه
من الثاني النصف يف أوالها من واحدة جاءت انتكاسات، أيًضا شهد فإنه النجاح، اعتاد
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التنازع لسافار يحلو كان الذي فرنسا، بنك منه نزع عندما العرشين القرن تسعينيات
سمح األفريقية. املالية املنطقة بلدان لصالح املربح النقد طبع نشاط من جزءًا معه،
لدول املركزي البنك يخدمها التي أفريقيا غرب بلدان من طائفة بأكرب باالحتفاظ له
التي حجًما األصغر أفريقيا وسط بلدان مجموعة تسليم إىل اضطر لكن أفريقيا، غرب
وحده؛ السعر عىل بناءً ق تحقَّ قد هذا يكون أن يمكن ال أفريقيا. وسط دول بنك يخدمها
فوسيل أوِرل الخاصة السويرسية النقد طباعة رشكة إىل ذهبت الثلث بمقدار حصة ألن
تردَّدت العالية. الطباعة تكاليف ثم ومن الطباعة؛ جودة من عاٍل بمستًوى املعروفة
مع بالتعاقد فرنسا بنك عىل االلتفاف حاول سافار بأن تفيد القطاع دوائر داخل أقوال

مباَرشة. البلدان هذه
سافار دفعت التجربة لكن سنويٍّا، نقد ورقة مليون ٣٠٠ خسارة إال هذا ن يتضمَّ لم
طباعة خطَّْي يمتلك كان الصعوبة. املتزايدة النقد طباعة سوق يف حلفاء عن البحث إىل
األوروبية املشرتكة الُعملة كانت يعمالن. إبقائهما عىل حريًصا وكان عاٍل، بأداء يتسمان
ننَس وال اليورو. طبع من مستبَعًدا يظل أن يخىش كان أنه بد وال األفق، يف تتبلور
يسمح أن قاطًعا رفًضا دائًما رفض — مشكالته كل من الرغم عىل — فرنسا بنك أن
يف الفرنيس. الفرنك طبع يف باملشاركة أوبرتور القديمة نة امُلَؤمَّ الطباعة لرشكة أو له
يستطيع أنه يعتقد كان ربما ميونخ. يف ديفريَنت أوند جيزيكه نبض سافار جسَّ البداية
يشء. عن هذا يثمر لم لكن األعمال، أمور يف الخربة قليلتَِي الوريثتنَْي استغالل بسهولة
التي إنسخيده، الصغرية الهولندية النقد طباعة رشكة إىل ذلك بعد اتجه رسيع بقرار
بنسبة نتني امُلَؤمَّ الطباعة رشكتي اندماج فعرض مؤكَّدة، اليورو طبع يف مشاركتها كانت
طباعة رشكتَي بني االستحواذات من العديد قبل من تم قد كان .٣٠:٧٠ أسهم ملكية
عن أُعلن يْن. ندَّ بني اندماج أيُّ قط حدث قد يكن لم لكن نتني، امُلَؤمَّ الخاصتني النقد
أشهر ببضعة ذلك بعد انتهى لكنه املالئمة، بالضجة للحدود العابر الصناعي الزواج
من لكلٍّ النسبية التنافسية إىل منه جزء يف يُعَزى ما وهو متبادلة، وإهانات باتهامات
١٫٢ بني ما املتوسط يف تُنتج أوبرتور كانت موظف، ٣٠٠ فبنحو النقد. طباعة رشكتي
مليون ١٦٠ طبع من إال إنسخيده تتمكَّن لم موظف، ١٠٠ وب سنويٍّا. وحدة مليار و١٫٤
عن متابعته خالل من دوران جاي املتخصص الفرنيس الخبري يقول كما لكن وحدة.
املهنية الثقافة بني وِصَدام املهمة الشخصيات بني تنافر نتيجة أيًضا االنفصال جاء كثب،
الجامدون، وأحيانًا املتسلِّطون الهولنديون، يتواءم فلم كلتيهما. النقد طباعة لرشكتَي
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الجلدر أوراق بطبع الزمن من قرنني لنحو تعب غري من أموالهم كسب عىل دأبوا الذين
الردود َكِرَه الذي الحركة الخفيف املجاِزف العصامي البارييس مع الهولندي، للبنك
التي نقده، مطبعة مع النهاية يف بمفرده سافار تُرك صربُه. نفَد ما ورسعان الوقحة،
أوراق معالجة آالت إىل الورق تصنيع من رأيس، تكامل أي إىل أيًضا تفتقر لألسف كانت

النقد.
البداية يف الرشكة. لصاحب السارة غري املفاجآت من املزيد الجديدة األلفية حملت
فارتفعِت البطاقات، يف أعمالها انهارت ثم ِسسِتمز، كارد أوبرتور سهم سعر انهار
تعرَّض بل فحسب، هذا عىل األمر يقترص لم بالخطر. يُنِذر حدٍّ إىل والديون الخسائر
غاضبًا فانسحَب كمدير، منصبَه توماس االبَن ذلك كلَّف ألزمة. بأكمله البطاقات قطاع
مشهود خبري وهو بارباري، بيري إىل البطاقات قسم إدارة وُسلِّمْت التشغيلية، القيادة من
حدٍّ إىل برسعة ديونها من البطاقات وحدة خروج فقاد الصعبة، اإلنقاذ عمليات يف له
مجال يف الفرنسية السوق يف جيدة بمكانة اآلن ِسستمز كارد أوبرتور تتمتع كبري.
الصلة ذات للتطبيقات مورِّد أنها كما الخلوية، والهواتف للبنوك صة املخصَّ البطاقات
هذه وتعترب دوليٍّا. الرشكة فيه تنشط الذي املجال وهو الهوية، بطاقات مجال يف باألمن
الرشس الرصاع من الرغم عىل واعدًة فيدوسيري أوبرتور شارل لفرنسوا التابعة الرشكة

البطاقات. سوق عىل
َعْقَد خرس البداية يف ذلك. غضون يف القوية الرضبات من املزيد سافار ى تلقَّ
قبيل من ويظل آشتون-بوتر. املنافس لصالح األمريكية الربيد هيئة مع الطوابع طبع
لعب قد العراق حرب بشأن الفرنسية األمريكية العالقة اختالل يكون أن التكهنات
بنك أنهى أْن ورشكته، لسافار األسوأ وربما التالية، الرضبة كانت األمر. هذا يف دوًرا
غرب لدول املركزي البنك ببلدان الخاص العقد — ي املتبقِّ الطباعة عقد أيًضا فرنسا
البلدان هذه نقد طبع يريد املركزي البنك أن ويبدو ٢٠٠٣م. عام نهاية يف — أفريقيا
لكن اليورو. طبع مع للتعامل مؤخًرا اتسعت التي الزائدة، اإلنتاجية طاقته الستيعاب
اآلن حتى له ُسمح فوسيل أوِرل الخاصة السويرسية الطباعة رشكة أن لالنتباه الالفت
فرنسوا الفرنسية الرشكة عىل املرتتبة العواقب الصغرية. الطباعية بحصته باالحتفاظ
الخاصة الفرنسية الطباعة فرشكة خطرية. تكون أن يمكن فيدوسيري أوبرتور شارل
من يُطبع ما حجم نصف نحو واحدة رضبة يف تخرس لم كبري حدٍّ إىل بالديون املثقلة
تأثر أن يبدو األجل. طويل مجزيًا عقًدا خرست أنها األهم بل فحسب، رين يف نقد
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يف باملشاركة أخريًا لسافار ُسمح أنه سيما وال ، يتجىلَّ بدأ سافار نشاط أرباح هامش
نحو عىل اليورو، إحالل أوراق طبع من بعدئٍذ استُبعد لكنه األوَّيل، اليورو طرح طبع
طاقة بأقىص الحقيقة يف فيدوسيري أوبرتور شارل فرنسوا عملت بعد. فيما سنُبني ما
إال هذا يتسنَّ لم لكْن وحدة. ملياَرْي نحو أنتجت حيث ٢٠٠٤م؛ عام لها طباعية إنتاجية
األكرب عميَلها الرشكة خسارة األرباح. عىل سلبًا أثَّرْت مجاِزفة تسويقية سياسة بفضل
بَيْع إىل الحاجة دعِت باقية. آثاًرا أيًضا يرتك ربما كبري، وبفاصل الطوابع، مجال يف
التابعة — غائر سطح من املكلِّفة الطباعة يف املتخصصة — األمريكية الطوابع مطبعة
وبذلك ٢٠٠٣م، عام نهاية يف نيويورك يف أمريكا أوف كوربوريشن بنكنوت ملؤسسة
من الساسة سيقف ربما الرشكة. مستقبل تأمني يف أكرب مكانة البطاقات نشاط اكتسب
قبُل من سافار أبدى صعوبات. تواجه التي الخاصة النقد طباعة رشكة صفِّ يف جديد
ما لديه ليس أنه من الرغم وعىل برلني. يف االتحادية املطبعة عىل باالستحواذ اهتماَمه
اليورو. طبع مجال دخوله سيضمن هذا فإن النقد، طبع يف اإلنتاجية طاقتها فيه يستغل
أعمال يف الضعيف نشاطه تطوير يف القيمة عظيمة أيًضا ستكون برلني رشكة أن كما
الوقت يف إليها التقرُّب سافار محاوالت صدَّْت برلني رشكة لكن املتطورة. الهوية أنظمة
بنك يستلهم أن يمكن املحيل، الصعيد وعىل بعُد. يُتخذ لم النهائي القرار أن غري الحايل،
الكفاءة العديمة الحكومية املطبعة فينقل ِدبِدن، مع ُجرِّب الذي اإلنجليزي» «الحل فرنسا
فيدوسيري أوبرتور شارل فرنسوا الخاصة النقد طباعة رشكة إىل كلريمون-فريان يف
رشكة مع القبيل هذا من اتفاق عن شائعات هناك كانت ما كثريًا إدارة. عقد بموجب
كربياءه ي يُنحِّ أن عليه سيكون بنفِسه املعتزَّ فرنسا بنك لكنَّ هذه. الخاصة النقد طباعة
سيؤثر الذين كلريمون-فريان يف الرشسني النقابيني املسئولني أولئك عن فضًال جانبًا،
يشبه تأثريًا العائدات نحو التوجه ذو الخاص القطاع أعمال رائد األرجح عىل عليهم
أيًضا سيتطلَّب الصفقة هذه مثل إىل التوصل لكن ثور. إىل بها ح يُلوَّ حمراء قماشة تأثري
سافار، جان-بيري لكن أوبرتور. شارل فرنسوا رشكة صفِّ يف سياسيٍّا َفِطن فاعل وجود
من ببطء ينسحب بدأ القوي، الشخيص االنخراط هذا بمثل التجاري نشاَطه بَنَى الذي
أوالده. إىل رشكته ِملكية طويل زمن منذ ونقل ، السنِّ يف تقدُّمه بسبب اليومية العمليات
قيادة ُحوِّلت البطاقات، نكبة خضم يف التشغيلية اإلدارة من توماس االبن انسحاب وبعد
ببال يخطر ال يوم يأتي وربما محرتفني. مديرين إىل ِحَدٍة عىل كلٍّ التابعة الرشكات

أوبرتور. اسم يُذكر عندما البطاقات سوى الناس
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الثامن الفصل

شفا إىل األملانية االحتادية املطبعة دفع ما
اخلراب

قيمة انخفضْت صعبًا. الصارمة األمنية التدابري ذات املنتجات يف التجاري النشاط صار
عنها الحديث بصدد نحن التي الحالة فإن ذلك ومع ا، حادٍّ انخفاًضا النقود» طبْع «رخصة
باحتياطيات مسلَّحة محرتمة حكومية مؤسسة ُخصخصت لقد ا. خاصٍّ اهتماًما تستحق
ويف املعنية. الفرتة خالل العالم يف إنتاجية وحدة بأحدث ومزوَّدة السيولة من كبرية
حوَل تُثريها كانت التي الفارغة الضجة بفعل الخراب شفا إىل تُها دفَّ هْت ُوجِّ سنة غضون
الحالة هذه فإنَّ ماجازين، ماِنَجر مجلة خلصت وكما والجشع. الرؤية وغياب نفِسها
بني ِمن يَِشني ما أشد يكون ربما لكن الحرب.1 بعد ما أملانيا تاريخ يف نوعها من فريدة
(بونِدسدروكراي) برلني يف الكائنة األملانية االتحادية باملطبعة أحاطت التي الفضائح
االلتفات عند بالذنب أحد يشعر لم إذ الدراما؛ بهذه يتعلق فيما الالمباالة حالة هو
أقل عن حتى السياسة وال األعمال عالم من أحد يكشف ولم َمَضْت، التي األحداث إىل
مرآة االتحادية املطبعة فهل بالذنب. الشعور عن فضًال الذات، يف التشكيك من القليل

االتحادية؟ للجمهورية
األمنية التدابري ذات النقد لطباعة برلني رشكة أنتجْت عاًما، ١٢٥ مدى عىل
قد الرشكة كانت املتألق. املايض بهذا تفخر أن ولها األملاني، النقد أوراَق الصارمة
من بمبادرة الرايخ) (مطبعة رايخسدروكراي باسم ١٨٧٩م عام الوجود إىل خرجت
اندماج نتاج الرايخ مطبعة كانت شتيفان. فون هاينِرش الربويسِّ الربيد هيئة رئيس
يف شتاتسدروكراي وكونِجِلش-برويِسِشه ِدَكر فون أوبرهوفبوخدروكراي ِجهايمه بني
العاملية الحرب من األخرية األيام يف ومكاتبها مطابعها معظم رت ُدمِّ برلني-كرويتزبرج.
برلني شتاتسدروكراي باسم برلني مدينة إدارة إىل ُحوِّلت الحرب، انتهاء وبعد الثانية.
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مة. املقسَّ املدينة من الغربي الجزء يف كانت للمصادفة ألنها الحكومية)؛ برلني (مطبعة
الحني ذلك ومنذ ١٩٥١م، عام الغربية األملانية االتحادية اإلدارة حيازة إىل انتقلت ثم
أملانيا جمهورية شعار متخذًة االتحادية)، (املطبعة بونِدسدروكراي باسم عملْت فصاعًدا
وهو اتحادي، أملاني نقد أول بطبْع لها ُسمح سنوات، بأربع ذلك بعد الجديدة. االتحادية
رشكة أتاحْت الثَّْور. ظهر عىل أوروبا صورة عليها تَظَهر التي ماركات ٥ فئة الورقة
ألواحها األملانية، الواليات بنك لصالح األوراق هذه تطبع كانت التي الربيطانية، رو ال دي
االتحادي البنك َعِهَد الزمان، من الَعْقد ذلك نهاية يف الغرض. لهذا األصلية الطباعية
استََعَرِت وعندما الجديد. األملاني املارك أوراق نصف بطبع برلني مؤسسة إىل األملاني
الجزء مستقبل بشأن املخاوف تصاعدِت الحصني، برلني جدار وأُقيم الباردة الحرب
واستُخدم بل منيًعا، اعتُرب وقد املطبعة، ألرض تماًما متاخًما الجدار كان املدينة. من الحر
تماًما املطوَّقة االتحادية، املطبعة اضطرت الخارج. من للمطبعة املادي التأمني إطار يف
ألوراق فرانكفورت من القريبة أيِزنبورج نوي يف بديلة قاعدة بناء إىل شيوعية، بأرٍض
األوراق إال برلني من يأتي يكن لم فصاعًدا، الحني ذلك منذ تطبعها. التي األملاني املارك
أوند جيزيكه استطاعت باملصادفة، بالطائرة. املدينة من تُنقل وكانت ماركات، ١٠ فئة
البنك رغبة تفادي األملاني، املارك أوراق من اآلخر النصف طبع إليها املوكَّل ديفريَنت،
عام برلني جدار سقوط بعد احتياطي. كإجراء للمارك أخرى مطبعًة إنشائها يف االتحادي
من لها صة املخصَّ الحصة طبع يف برلني مؤسسة عىل االتحادية املطبعة ركَّزت ١٩٨٩م،
املحاِفظة، الليربالية االئتالفية كول هلموت حكومة قرَّرت نفِسه، الوقت يف املارك. أوراق
املائة يف ٤٩ وضع الحر، الديمقراطي والحزب املسيحي الديمقراطي االتحاد من املؤلَّفة
كان بعُد. تحديُده يتمَّ لم وقت يف الخاص القطاع أيدي يف االتحادية املطبعة رأسمال من
«يرسل التجاري القانون بموجب املسئولية محدودة رشكة إىل الحكومية الرشكة تحويل
املالية السنة عن األعمال تقرير أعلن حسبما الحرة» املنافسة يف مستقبل عىل تدلُّ إشارات
صالحيات حدود فصاعًدا الحني ذلك منذ ع توسَّ أن يُفرتض كان ١٩٩٤م. املجزوءة
وعىل االستثمارية. سياستها يف استقالًال أكثر تصبح وأن أفعالها، يف الحكومية املطبعة
انتقدت (بوندستاج)، األملاني بالربملان املوازنة عن املسئولة اللجنة فإن ذلك من الرغم
ألنَّ تصدير؛ طلبيات عىل الحصوَل آخر إىل حني من االتحادية املطبعة محاوالت مراًرا
لتحصل املطبعة كانت وما ية. الَحدِّ بالتكاليف الطلبيات هذه تلبية عرضْت برلني مطبعة
كانت التي الخاصة ميونخ رشكة املحاوالت هذه أغضبْت الكاملة. بالتكلفة فرصة أيِّ عىل
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الحكومية املطبعة عن حبست قد ذاتها املوازنة لجنة كانت جيدة. سياسية عالقات تملك
ميونخ، يف بالفعل تُجَرى البحوث إن قائلًة بها، خاصة بحوث دائرة إلقامة الالزم املال
تُحرَّر أن أيًضا يُفرتض كان أخرى. بحثية أنشطة أيِّ وقف االتحادية املطبعة من وُطلب
وأن املدنية، الخدمة بها تتسم التي األجور ومتطلبات العاملني تثبيت قيود من املطبعة
اقتصاد نحو طريقها يف املطبعة وكانت العليا. اإلدارة رواتب ضبط يف أكرب مرونًة تُمنَح
رئيس تقاُعد أن وبما أمواًال. يتكلَّف ذلك وكان لني، مؤهَّ موظفني إىل بحاجة الحر السوق
عمليات، مديَر ِمنكه إرنست-تيودور ُعني وشيًكا، كان بوك روديجر الحايل األعمال إدارة
رشكتي يف مناصب توىلَّ حيث الخاص؛ القطاع من ِمنِكه جاء أعمال. مديَر ذلك بعد ثم

ودورنري. يونيلفر
هذه ١٩٩٤م عام أعمال تقرير وصف حسبما — صعبة» سوق يف «االنطالق بدأ
يوم ذات كانت الرايخ مطبعة أن من الرغم عىل تجديد. بعملية — دقيًقا وصًفا الخطوة
وطوابع الربيد طوابع بعُد فيما أيًضا وأنتجت الرايخ، لبنك الحرصية النقد مطبعة بمنزلة
وظل الربيد، وزارة لتبعية دائًما أُخضعت فإنها لإلمرباطورية، الثبوتية والوثائق التمغة
االتحادية املطبعة ُوضعت حيث االتحادية؛ الحكومة إىل املطبعة ُسلِّمت عندما هكذا الحال
صعبة بريوقراطية سة مؤسَّ الوزارة هذه كانت واالتصاالت. الربيد وزير إرشاف تحت
تشارك تكن لم املطبعة أن من وبالرغم الروح. هذه املطبعة منها بت ترشَّ وقد املراس،
يرمقه منصبًا رئاستها وكانت الربيد. وزارة أهمية من زادت فإنها الربيد، أعمال يف
املطبعة كانت أجندتها. يضع البريوقراطي الفكر وكان املخرضمون، الوزارة بريوقراطيو
٤٤٠٠ — املتضخمة العاملة القوة كانت يُقال. ما أقل وهذا غريبًا، وضًعا تمثل االتحادية
كان إقالتُها. يمكن وال النقابي السلم من بأعىل أجوَرها تتقاَىض — ١٩٩٠م عام فرد
«خلية هناك كانت نفِسه الوقت ويف بورش، سيارة يقود املطبعة بمجلس املسئولني أحد
املطبعة يف املرضية اإلجازات بسبب الضائعة األيام نسبة كانت املطبعة. يف ناشطة ثورية»
جودة لتحسني محاولًة أن تتخيَّل أن ولك برلني. يف أخرى صناعية منشأة أيَّ تفوق
الساينتولوجي؛ طائفة أحضان إىل مبارشة قادْت املهني لالرتقاء دورات بعقد اإلدارة

األملاني! الدستور يحظرها طائفة وهي
وتفوقت بل الفنية، اإلجادة يف عاملية بُسمعة االتحادية املطبعة منتجات تمتعت
الطباعية، األلواح صنع يف النواحي بعض من ديفريَنت أوند جيزيكه عىل برلني رشكة
السبب هو برلني رشكة يف التكاليف ارتفاع كان ينبغي. مما أكثر مكلِّفة كانت لكنها
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تكلفًة النقد طباعة قطاعات أغىل بني من األملاني املارك أوراق إنتاج كون استمرار وراء
كانت إذ واحد؛ آٍن يف ميونخ لرشكة وعميًال منافًسا الحكومية املطبعة كانت العالم. يف
الورق عىل للحصول أسعار من يفرض وما لويزنتال مصنع عىل بالكلية مثًال تعتمد
أوند جيزيكه بإمكان كان برلني. ملطبعة متاعب يف تسبَّب مما املارك، إلنتاج املخصوص
يف العالية برلني تكاليف وراء تختبئ أن لت فضَّ لكنها أرخص، بتكلفة تطبع أن ديفريَنت
أحد ارتكبها التي الحماقة إىل حتى يحتاج هذا يكن ولم املارك، طبع من حصتها فوترة
الطاولة فوق األسعار بحسابات الخاصة وثائَقه مرة ذات برتكه االتحادية املطبعة رؤساء
ثمانينيات أوائل يف االتحادي البنك استحدث أن بعَد حتى ميونخ. يف مؤتمر نهاية يف
برلني مطبعة تكلفة هيكل ظل املارك، طبع ألسعار الحكومية املراجعات العرشين القرن
وجود افرتاض إىل املرء تقود كثرية أحداث هناك هذه. الخاصة النقد طباعة لرشكة ميزة
متزامن بشكل يجتمعون كانوا املراجعني ألن املراجعة؛ لجان من معلومات» «ترسيب
ينظر االتحادي البنك بدأ عندما العقد، نهاية حتى هذا يتغري لم وميونخ. برلني يف
تماَم مختلفني األفق الضيِّقو البريوقراطيون كان بالتكاليف. ويهتم تمحيًصا أكثر نظرًة
سربين، كالوس يذكر بنفسه. الواثق ميونخ رشكة رئيس أوتو، سيجفريد عن االختالف
االتحادية، املطبعة رئيس منصب إىل الربيد وزارة باسم املتحدث منصب من ي ُرقِّ الذي
ريفيٍّا مسكنًا هناك أوتو يملك كان حيث اإلسبانية؛ إبيزا جزيرة يف أوتو إىل بها قام زيارًة
الشديد الرتف بسبب ما نوًعا بالرهبة أحس بأنه سربين اعرتف خاص. خليج عىل يُِطلُّ
باعتباره طموحه أن أوتو مع حديث أثناء سربين ذكر املكان. ذلك يف للعيان البادي
متبًعا كان مثلما برلني، إىل كله األملاني النقد طبع استعادة هو االتحادية املطبعة رئيَس
املوضوع هذا يُثَر لم فوًرا. الحديث بقطع وهدَّد بشدة أوتو فانزعج الرايخ، بنك أيام

قط. بعدها

… عاملية أحالم

املنافسة إىل طريق أقرص أن ترى االتحادية باملطبعة الربيد بريوقراطيِّي فرقة كانت
العاملة القوة عىل َحِذرة تعديالت بإجراء مقرونًا اإلنتاج، بوسائل التسلُّح ببساطة هو
تضليل إىل الرضورة عند األمر ووصل بل بسخاء، والتوسع التحديث تم األمر. لزم إذا
األوىل املرحلة يف جديدة نقد مطبعة بناء اكتمل مختَلقة. بأرقام بالربملان املوازنة لجنة
يتعلَّق فيما النقد طبع يف جديدة معايري الجديدة املطبعة أرست ١٩٩٦م. عام نهاية يف
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التصميم أثار البيئة.2 وحماية الطاقة واستهالك األمنية واالحتياطات اإلنتاج بعملية
التدابري ذو العمالُق قبُوه كان املنافسني. َحَسَد بها لإلنتاج ص املخصَّ للمكان املميز
سطح ارتفاع بسبب األرض مستوى عىل ببنائه املألوف عن خرج الذي الصارمة، األمنية
برفوف تخزين حيِّز نًا متضمِّ وأحدثه، أوروبا يف صناعي قبو أكرب برلني، يف الجويف املاء
مرشوع مع بالتوازي قطار. عربة وستني خمًسا ويستوعب بالكمبيوتر، فيه يُتحكم عالية
هناك تَُعْد لم للغاية. ٍن ُمَؤمَّ منفصٍل مبنًى إىل الُهوية بطاقات إنتاج نُقل املبنى، هذا
بعد إال املبنى من القسم هذا البيضاء والبطاقات التقديم طلبات تُغاِدر ألْن رضورة
تبلغ مسطحة بمساحة جديد إداريٌّ مبنًى أُقيم ذلك، إىل باإلضافة الثبوتية. الوثائق إنتاج
الجديد النقود مركز من التدابري، هذه كل تكلفة إجمايل بحساب مربع. مرت ألف ١٥
املطبعة هذه يف األقل عىل يورو مليون ١٣٥ استُثمر الجديد، الطاقة إمداد مصدر إىل
أمنية تدابري ذات مطبعة األرجح عىل هناك تكن لم لة. واملجمَّ عة واملوسَّ املحدَّثة االتحادية
دافعي أموال من ثمنه ُدفع يشء وكل منها، فنيٍّا تجهيًزا أكمل كله العالم يف صارمة
نقد وحدة مليار ١٫٨ إنتاج املناوبات، عدد حسب برلني، مطبعة تستطيع اآلن الرضائب.

ُهوية. وبطاقة سفر جواز ماليني و٧ طابع، مليارات و٧ سنويٍّا،
السفر وجوازات الطوابع كل كانت االتحادية، املطبعة إىل ِمنِكه وصل عندما
وبيانات اإلنتاج رضيبة وملصقات التقديم واستمارات القيادة وُرخص الُهوية وإثباتات
املارك أوراق نصف إىل باإلضافة أملانيا، يف تُنتَج الربملانية واملطبوعات االخرتاع براءات
لكنها ُمجِزية، كانت أنها شك وال حكومية، طلبيات كلها الطلبيات تلك كانت األملاني.
التنوع، شديدة محفظة ذات رشكة إنشاء منكه ر تصوَّ .« محميٍّ «مجال من تأتي كانت
متنوعة وأنظمة منتجات العاملية للسوق تقدِّم أن بمقدورها يكون الخارج، ويف محليٍّا
بهذه األملانية. الحكومة من ُقربها من النابعة وبمصداقيتها األمن من عالية بدرجة تتسم
بالنظر صعبًا طلبًا ذلك كان الربح. هامش ورفع التكلفة تخفيض يمكن فقط الطريقة
ضيق منتجات خط إال لديها يكن فلم االتحادية. املطبعة يف الهيكلية الضعف نقاط إىل
أكرب العاملة قوتها وكانت مورِّدين، عىل يشء كل يف تعتمد كانت قصرية. قيمة وسلسلة

ينبغي. مما
وهي إلكرتونِكس، ماورر يف مسيطرة حصة عىل االستحواذ يف ِمنِكه نجح ما رسعان
أنظمة تأمني تكنولوجيا وتطوير وإنتاجها الصور معالجة يف متخصصة بميونخ رشكة
ِسستمز، هولوجراِفك إم إس إتش رشكة يف أغلبية حصة عىل حصل كذلك الهوية. إثبات
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تأسيس ذلك تال البرصية. واإللكرتونيات الهولوجرام يف متخصصة بميونخ رشكة وهي
مع باالشرتاك البداية يف ذلك وكان الرقمي، للتوقيع ثقٍة كمركز برلني يف دي-ترْست
يف املال رأس أغلبية عىل الحصول من ِمنكه تمكَّن وأخريًا تليكوم. لدويتشه تابعة رشكة
رشكة كانت رشائها. يف الشفعة حق يملك كان التي بادربورن، يف كارتِنِسسِتِمه أورجا
دون كارتِنِسسِتِمه أورجا رشاء إىل َسَعْت قد الفرنسية فيدوسيري أوبرتور شارل فرنسوا
٣٦) أملاني مارك مليون ٧٠ مقابل األسهم من املائة يف ٧٥ عىل ِمنكه فاستحوذ جدوى.
شِفدلر، وآرنِم منكه َطَرَق بعدئٍذ. زخمها فقدت االسرتاتيجية هذه لكن يورو). مليون
مع اجتماع فُعقد كثرية، أبوابًا االتحادية، باملطبعة الدولية العالقات عن مسئوًال كان الذي
إي مونيدا دي ناثيونال فابريكا اإلسباني الحكومي النقد وطباعة الورق صناعة رشكة
محادثات وأُجريْت إنسخيده، الخاصة الهولندية النقد طباعة نبضرشكة وُجس تيمربي،
يف سيل بابيريفابريك رشاء الحتمال تقييٌم وجرى أوثق، تعاون بشأن فرنسا بنك مع
فحص أنظمة مورِّد آي، إس يس عىل االستحواذ أيًضا ُدرس كما بسويرسا. الندكارت
يف املشاركة أو دائًما)، طيب يشء أمريكية قاعدة (وجود تكساس يف الكائن النقد أوراق
الهولوجرام إنتاج مجال يف بنكنوت ألمريكان التابعة الرشكة هولوجراِفكس، إن بي إيه
املسعى أن املصادفة من الرؤية). زاوية بتغريُّ تتغريَّ الصورة تجعل (خاصية والكاينجرام
بي إيه يف حصة تملك كانت التي كومباني، آند كرين من اعرتاض بسبب أخفق الثاني
ورق مصنع بناء يف الدخول يف ما، لفرتة االتحادية، املطبعة فكَّرت بل هولوجراِفكس. إن
إندونيسيا للدولة. اململوكة اإلندونيسية بريوري بريوم مع النقد أوراق طبع يف واملشاركة
— أيًضا يتسم لكنه النقد، أوراق إىل الكبري واالحتياج املنخفضة باألجور يتسم بلد
وكأن كله هذا إىل نُظر ما، نحو عىل بشدة. مزعزع محيلِّ سيايس بوضع — الحظ لسوء
يف الصارمة. األمنية التدابري ذي القطاع هذا متجر عرب تسوُّق بعربة متجوًال يسري ِمنِكه
تلك أُوي، ِسِتك وحتى نفًعا، النبض جس ومحاوالت املحادثات هذه كل تُْجِد لم النهاية،
البطاقات وصناعة النقد طباعة يف واملتخصصة صغرها عىل املمتازة الفنلندية الرشكة

البداية. يف اهتماًما إبدائها بعد مهذَّبًا رفًضا رفضت الرشيحة، ذات
بإنتاجه الحساسية الشديد املجال هذا يف للحدود العابرة االندماجات زمن يكن لم
فيدوسيري اليوم يُدير الذي شِفدلر، بعُد فيما خلص حسبما بعُد، حان قد األمن الرفيع
ولندن. برلني يف مكاتب لها األمن رفيع املجال يف تجارية رشكة وهي املحدودة، مونديال
النقد ألوراق عاملي كمورِّد إليها االنتباه لفَت االتحادية املطبعة محاوالت أيًضا ق تُحقِّ لم
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بفنزويال. تربطها تقليدية قوية عالقات هناك كانت كبريًا. نجاًحا الثبوتية والوثائق
تسعينيات أوائل يف بوليفار ورقة مليون ٢٠٠ الفنزوييل املركزي البنك طلب وعندما
ليبزيج، يف املالية السندات طباعة رشكة إىل تامة رسية يف الطلبية ُحوِّلت العرشين، القرن
الطباعة رشكة اها تتلقَّ النقد لطبع طلبية أول تلك كانت بعُد. ُخصخصت قد تكن لم التي
لإلصدار بالتحضريات برلني بانشغال التحول هذا وبُرِّر كثرية، سنوات منذ هذه االتحادية
وأُصدرْت كبرية، بشعبية الفئة هذه تَحَظ لم وللمصادفة مارك، ٢٠٠ ال لورقة املرتقب
االشرتاكية الدول يف عمالئها كلَّ َفَقَدْت قد كانت التي ليبزيج، إىل بالنسبة محدودة. بكمية
أنَّ بد وال عسرية. أزمنة يف بشدة مرغوبة طلبية هذه كانت واحدة، رضبة يف الشقيقة
من جيًدا مكسبًا قت وحقَّ ليبزيج سعر ضت خفَّ ألنها بذلك؛ مرسورة كانت أيًضا برلني
يف فنية مشكالت وجود بسبب كاراكاس يف إال استنكار هناك يكن لم الصفقة. وراء
وطني نظام لتوريد فنزويال من طلبيَّة برلني ْت تلقَّ قصرية، بفرتة ذلك بعد الطباعة.
طالبِت إذ كفضيحة؛ انتهى انتصاًرا يكون أْن يُفرتض كان وما الثبوتية، للوثائق جديد
كان لنظام ثمنًا دوالر مليون ٤٨٠ ب — صحفية تقارير حسب — االتحادية املطبعة
اإلعالم وسائل تحدَّثْت دوالر. مليون ١١٧ مقابل لتوريده ا مستعدٍّ الربيطاني املنافس
١٥٠ دفع يفرتض كان التقارير، هذه حسب هائل. فساد عن كاراكاس يف اإلخبارية
الحكومة أعربِت صاخبة. استماع جلسة الربملان عقد ِرًشا. هيئة عىل للساسة دوالر مليون
الذي العقد وسحبت للدولة، اململوكة األملانية الرشكة سلوك من ارتياعها عن كاراكاس يف

للتوقيع.3 جاهًزا كان
الهندي االحتياطي بنك استدرج ١٩٩٧م، عام مطلع ففي أسوأ؛ هو ما ذلك تال
١٠٠ فئة وحدة ملياَرْي والبالغ عنه تحدثنا أن سبق الذي «الفائض» لطبع عروًضا
الدولية، املناقصة يف االتحادية املطبعة شاركت روبية. ٥٠٠ فئة وحدة مليار و١٫٦ روبية
بهذه املطبعة بموجبه فازت الذي امُلذْهل السعر يكن لم لكْن عرض. أفضل وقدَّمْت
تُريد االتحادية املطبعة كانت باألحرى بل برلني، يف الرتشيد يف نجاحات نتيجة الصفقة
البقية وتمرير — األقل عىل له ُخطِّط ما هذا — بنفِسها فقط وحدة مليون ٧٠٠ طبع
من كلٍّ يف الخطر أجراس انطلقت أفريقيا. وجنوب أوكرانيا يف الحكوميتني املطبعتني إىل
فحسب، الربع بمقدار أرخص برلني عرض يكن فلم رو، ال ودي ديفريَنت أوند جيزيكه
أخرى ورق مصانع تطبِّقه أن املمكن من كان أمنيٍّا تصوًرا أيًضا املطبعة اقرتحِت بل
جيزيكه فأطلقت السمعة، لتشويه حقيقي ِسَجاٌل ذلك عن نتج ولويزنتال. بورتالز غري
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مهنيٍّا وكان موظفيها، كبار عن ينوب الذي اإلرشايف املجلس ملمثل العنان ديفريَنت أوند
فقدان يف تتسبب للدولة اململوكة الطباعة رشكة أن من االتحادية للحكومة فشكا خبريًا،
ديفريَنت أوند وجيزيكه رو ال دي ذكَّرْت ثم دًما. الرضبة هذه أساَلْت أملانية. وظائف
أفريقيا، جنوب يف البائد العنرصية التفرقة نظام ظل يف الهندية األقلية بمعاناة الهنود
شعار مستخدمتنَْي األوكرانية الحكومية الطباعة رشكة موثوقية يف شكوكهما عن وأعربتا

أيًضا. هذا وأفلح املافيا». طباعة «رشكة
يف األحداث. مرسح يف محاميها والء مدى بشأن االتحادية املطبعة يُساِور القلق بدأ
املقدَّمة املنفردة العطاءات وأسعار العروض استدراج تفاصيل بت ُرسِّ ج، املتأجِّ الجو هذا
وتخريب فساد عن القارة شبه يف الصحف تحدَّثت الصحافة. إىل النقد طباعة رشكات من
يف نْقدها َطبْع طلب إىل الهند لجوء مسألة مناقشة إىل الهندي الربملان اضطر صناعي.
املطابع تحديث أن اإلجابة كانت الحال بطبيعة نقد. مطابع من لديها ما رغم الخارج
اضطرتا لكنهما باملناقصة، ديفريَنت أوند وجيزيكه رو ال دي فازت أخريًا يكتمل. لم
بعطاءٍ ديفريَنت أوند جيزيكه فازت االتحادية. املطبعة سعر من أقلَّ بسعر التوريد إىل
لم ميونخ. يف ثم ليبزيج يف البداية يف ُطبعْت روبية، ٥٠٠ فئة وحدة مليار ١٫٦ لطبع
عليها فعرض اليدين، صفر االتحادية املطبعة ترجع أن الهندي االحتياطي بنك يشأ
تستطيع ال إنها يقول برلني ردُّ جاء فجأًة لكْن النقد، أوراق طبع عملية من حصًة
أن من الرغم عىل حتى اإلنتاجية، الطاقة حدود بسبب وحدة مليون ١٠٠ من أكثر طبع
مدفوًعا رفًضا كان إمكانياتها. بكامل آنذاك تعمل كانت الجديدة الفائقة الطباعة منشأة
بالكلية. األمر عن فرتاجعوا للخداع، يتعرَّضون أنهم ني محقِّ الهنود واعتقد بالسياسة،
طباعة قسم مدير كاِبش، هانز مع هائل جدل يف تورَّط قد ِمنكه كان ذلك، غضون يف
نفِسها لتقديم سنة عرشين خالل االتحادية املطبعة محاوالت أوىل فشلت لقد لديه. النقد
أضاف وقد برلني، يف داخيل تقرير يف جاء ما بحسب ممتاز، كمورِّد التصدير سوق إىل

الهند. يف اإلخفاق بسبب بشدة تأذَّت املنطقة يف االتحادية املطبعة ُسمعة أن التقرير
البنك كان ذكرنا، أن سبق وكما بسنة، ذلك فبعد استثناء؛ يكن لم ذلك أن تبنيَّ
نايرا ورقة مليارات ٤ لطبع نقد طباعة رشكة عن الخارج يف يبحث النيجريي املركزي
منذ حكومية نقد مطبعة بالفعل لديه السكان عدد حيث من أفريقي بلد أكرب كان جديدة.
للنيجرييني هذا يسمح أن ينبغي وكان كوباو-جوري، من طابعات ثماني تضم عقود
يُفرتض ما لكن الزمان. ذلك يف وحدة مليار ١٫٦ البالغ السنوي احتياجهم بتغطية
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النقد، لطبع الالزمة واملواد الغيار ِقَطع السترياد الالزمة األجنبية العملة إىل افتقار أنه
واردات عىل تعتمد نيجرييا جعل تدمريها، يكن لم إْن املطبعة، إدارة سوء إىل باإلضافة
عام منذ لالسترياد. الالزم املال لديه البلد صار فجأًة ١٩٩٠م. عام منذ إضافية نقد
رو ال دي تُنتج أن املسلَّمات من كان لنفسها. نقد أيَّ تطبع نيجرييا تَُعْد لم ١٩٩٤م
وهي املعلَّقة، بالطلبية اهتماًما آنذاك أبدْت أيًضا االتحادية املطبعة لكنَّ األوراق، هذه
الذي بول، فالرت الورق مهندس املطبعة يمثِّل كان التاريخ. يف نقد تصدير طلبية أكرب
طويلة خربة لديه كانت سيكبا. لدى ثم ديفريَنت أوند جيزيكه لدى العمل له سبق
املحلية؛ باملمارسات املعرفة هذه إىل ة ُمِلحَّ حاجة هناك كانت نيجرييا. يف األرض عىل
تقارير واقع من التكلفة. يخص فيما ا جدٍّ خاصة رغبات لديهم كانت النيجرييني ألن
أن بعد فيما ُعلم أدلة، من ُقدِّم ما إىل مستندة محلية صحيفة أوردتْها التي املحكمة
يكن لم لكنه نايرا، ورقة ١٠٠٠ لكل دوالًرا ٤٧ التكلفة تكون أن طلب املركزي البنك
أباتشا عشرية جيوب إىل الفرق هذا أغلبية تذهب أن يُفرتض وكان دوالًرا،4 ٢٤ إال ليدفع
االتحادية املطبعة شكَّلت جديد من الطلبية. سريتبون الذين النيجرييني بول ووسطاء
رغبات مع وتماشيًا ١٩٩٨م، عام نوفمرب يف النقد. طباعة رشكات من دوليٍّا اتحاًدا
الوقت املنافسون أضاع صالحية. انتهاء تاريخ متضمنًا مهيكًال عرًضا قدَّمْت النيجرييني،
فإن بول، أكَّد وكما الصايف». «السعر يف النقل تكاليف حتى اشتملت مماثلة بعطاءات
انتهاء قبيل لكن باملناقصة. للفوز فرصة أفضل صاحبة تزال ال كانت االتحادية املطبعة
الفني للجانب الثاني األعمال مدير ِفندل، هاَرلد من اتصاالت بول ى تلقَّ النهائي، املوعد
العطاء رفع ورضورة الصايف»، «السعر ل تحمُّ إمكانية بعدم يُخربه االتحادية، باملطبعة
إخراَج دْت تعمَّ االتحادية املطبعة تكون املطلب بهذا اإلجمايل». «السعر مستوى قرب إىل
الطلبية ديفريَنت أوند جيزيكه ْت تلقَّ ١٩٩٩م، عام يناير منتصف يف السباق. من نفِسها
سبق كما الكمية، تلك من ُمرِّر نايرا. ورقة مليارات ٤ لطبع النيجريي املركزي البنك من
محدوديات وسيقت الباطن، من كمقاول رو ال دي إىل بقليل النصف من أكثر ذكرنا، أن

لهذا. رسمي كمربِّر ديفريَنت أوند جيزيكه مطبعة يف اإلنتاجية الطاقة
صارت الجوس، يف الطلبية هذه أجل من النهاية حتى حارب الذي بول، إىل بالنسبة
النيجريي أعماله رشيك أوعز حيث سعيدة؛ غري نهاية انتهائها من شعرة بُْعِد عىل املسألة
إخراجه إىل األملان الدبلوماسيون فاضطر قة، ملفَّ تهمة خلفية عىل باعتقاله الغاضب
السفري حذَّر أملانيا. إىل برسعة أعادتْه التي الطائرة ُسلَّم حتى ومرافقته السجن من
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يف للخطر األعمال رجل حياة تعرُّض ِمن برقيٍة يف الخارجية وزارة نيجرييا يف األملاني
الجوس، يف وراءه املنزلية متعلقاته ترك إىل حتى اضطر الذي بول، يسمع لم نيجرييا.
اجتماع سبقه قد املفاجئ االتحادية املطبعة انسحاب كان برلني. من قط آخر يش أيَّ
كان الذي ِبك، ومانفِرد كاِبش، القسم مدير وبرفقته ِفندل بني فرانكفورت مطار يف
كانت إنه بعُد فيما ِفندل قال ديفريَنت. أوند جيزيكه يف النقد وطبع الورق عن مسئوًال
يتذكَّر عندما بالكلية مقنًعا ذلك يَبُْد لم فعلُها. االتحادية للمطبعة يمكن ال أشياء هناك
الطلبية يخص فيما االتحادية املطبعة رشكات اتحاد يف الرشكاء كان فنزويال. حالة املرء
الخصخصة وخالل بطويل، ليس بزمن الواقعة هذه بعد ُخدعوا. أنهم يعتقدون النيجريية
حياته معظم أمىض الذي كاِبش، وأما مبكًرا، ِفندل تقاعد االتحادية، للمطبعة الفوضوية
طباعة رشكة إىل مفاجئ بشكل انضم فقد بحالها، القانعة االتحادية املطبعة يف املهنية

ميونخ. يف ديفريَنت أوند جيزيكه الخاصة النقد
مؤسسته. يف عنيدين» «أشخاص من وأيًضا «الخمود»، ب الولع من مراًرا ِمنكه شكا
من دستتني وجود لكن يقينًا. املساهمة العوامل من فندل وبني بينه التوافق عدم كان
بمبادئ تُدار فجأة صارت حكومية مؤسسة يف عبئًا يكون أن يمكن املكتبيني املوظفني
املعوِّقون يقترص لم ربحي. ه بتوجُّ واملفزع بل سوقي، ه بتوجُّ تعمل أن ويُفرتض السوق
تتعاطف ال أنها واضًحا كان مؤثرة جماعة املؤسسة يف كانت إذ املكتبيني؛ املوظفني عىل
قناعة محض هذا كان إذا ما أما تصدير. طلبيات عىل للحصول الجادِّ السعي مع كثريًا
سؤاًال يظل أن بد فال املحدودة، االتحادية املطبعة تنافسية بشأن تحفظات أم بالحال
عىل تهبط االتحادي البنك من الطبع طلبيات كانت بالحال، القناعة مسألة يف مفتوًحا.
يف املنافسة عند املطبعة، تقدِّم أن يُفرتض يكن ولم آخر. يشء ككل تلقائيٍّا املطبعة
التكاليف. كل َفْوتَرت لو الفوز لرتجو تكن لم لكنها ية. الَحدِّ بالتكلفة عروًضا الخارج،
الحجة النقد طبع قسم رئيس من يسمع املرء ظل التكلفة، الباهظ التحديث بعد حتى
إعادة محاولة َخيَّمْت التصدير. ألغراض للطبع متاحة إنتاجية طاقة توجد ال بأنه املألوفة
استغرق الذين الفنيون رحل املؤسسة. يف املزاجية الحالة عىل بظاللها داخليٍّا التنظيم
ما استعاضة يمكن كان قلما اآلخر. تلو واحًدا االتحادية املطبعة عن سنوات تدريبهم
تقاعد الطباعة، قوالب وإنتاج األصول إنتاج دائرة يف صة. املتخصِّ املعرفة من لديهم
محوريٍّا دوًرا الدائرة هذه تلعب مبكًرا. بوُدل ِبرتل املدير ونائب كومر هاينتس املدير
حيث صهما؛ تخصُّ يف كبريين خبريين يعتربان وبودل كومر وكان النقد، أوراق صنع يف
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القيمة عظيمة بالحامض حفر تقنية ضمنها من مهمة تقنيات االتحادية للمطبعة را طوَّ
وْضع من الفني، املستوى عىل مسئوًال بودل وكان العمق، متغرية املجهرية للطباعة
وأخريًا األملاني. املارك من األخري اإلصدار يخص فيما الطباعة، تجارب حتى املسوَّدات
االتحادية. للمطبعة ظهره جِرشتيرت راينهولد دوليٍّا الشهري الجرافيكية الرسوم فنان أدار
إسبانية. بيزيتا إصدار آِخَر وأيًضا أملاني، مارك إصدار آِخَر م صمَّ قد جِرشتيرت كان
واألملني منكه بني توترات يف أيًضا تسبَّبت الشخصية الكراهية أن بلة الطني زاد ما
مونِشن. ِسستمز وهولوجراِفك إلكرتونِكس ماورر املتقدمة: التكنولوجيا يف العظيمني
املتبقية األسهم برشاء وانتهْت القضاء، إىل املسألة وصلت إلكرتونكس، ماورر حالة يف
للمطبعة السيادة أصبحت عندئٍذ ماورر، توماس الرشكة ومؤسس التطوير مهندس لدى
يف وأما قيمة. بال لها املخطِّط العقل دون كانت إلكرتونكس ماورر لكن االتحادية،
املطبعة من األسهم رشاء األقلية صاحب الرشيك أعاد فقد ِسستمز، هولوجراِفك حالة
أن من الرغم عىل الهولوجرام. تقنية تستخدم بالفعل بدأت قد كانت التي االتحادية،
ُرخص لتوريد — الهندية جوجارات والية من واألخرى الربتغال من واحدة — طلبيَّتني
عىل أثرهما كان االتحادية، املطبعة لفريق املعنوية الروح رفعتا بطاقات، عىل قيادة

بيشء. االتحادية املطبعة يُِفِد لم الخصخصة إىل فالتحول متواضًعا. األعمال
بعد النقد لطباعة الدولية السوق يف عصيبًا وقتًا كمورِّد، االتحادية، املطبعة شهدت
الحصول من أخريًا تمكَّنت التي الوحيدة الخارجية والطلبية ونيجرييا، الهند واقعتَِي
هي هذه إستوني. كرون ١٠٠ فئة ورقة مليون ٣٠ طبع نت وتضمَّ تُذكر، تكن لم عليها
التي كهربائيٍّا، املتألِّق ن امُلَؤمَّ الحرب خاصية عىل تشتمل التي الوحيدة النقد ورقة أيًضا
يف آَخَر اضطراب يف سببًا كانت التي هي عينها الورقة وهذ االتحادية، املطبعة رتْها طوَّ
الفنيني َمعني كان تليكوم، دويتشه ألسهم الوشيكة الخصخصة نكبة بروز فمع املطبعة.
هناك كان برلني. مطبعة يف بالنضوب يُهدِّد املالية والسندات النقد طباعة مجال يف
مشكالت بسبب مخٍز نحو عىل ١٩٩٦م عام تليكوم أسهم شهادة طبع وقف إىل اضطرار
النقد أوراق مجال يف مهمني فنيني رحيل بعد االتحادية املطبعة اضطرت وأخريًا فنية.
الرسية، بالغ يشء تصنيع عىل أملانيا شمال يف صغرية خدمات رشكة تدريب إىل عنها
دام تعاون نهاية يف املالية. والسندات والطوابع النقد ألوراق اإلنتاليو طباعة قوالب هو
لوًحا الرشكة هذه صنعت االتحادية، املطبعة من حساسة تكنولوجيا أثناءه نُقلت شهوًرا
كما التجربة» «ألغراض الذكر السالفة إستوني كرون ١٠٠ فئة للورقة كامًال طباعيٍّا
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بولندا، يف تابعة رشكة لديها كانت التي الصغرية، الرشكة هذه بمقدور كان نظريٍّا، قيل.
العادية، غري الواقعة هذه مصادفًة ُعرفت العالم. يف نقد ورقة كلَّ آنذاك تَستَنِسخ أْن
أعىل عىل موظفون فيها تورَّط وإْن بالرشكة، األعمال إدارة يبدو فيما بها تُنبَّأ لم التي
لَلوائح خطريًا انتهاًكا هذا اعتُرب االتحادية. املطبعة يف األمنية التصاريح من مستًوى
النقد، أوراق طباعة يف بها املعمول تلك تُناِظر التي القواعد وهي األملانية، املالية السندات
الفنية املعلومات بخروج السماح عدم يقتيض الذي الرشف، بميثاق إخالل بأنه وُوصف
قانونية. عواقب دون ظلت لكنها داخليٍّا، كبري نزاع يف املسألة تسبَّبت أبًدا. الحساسة

املحيل املستوى عىل صعب وواقع …

هذه يف الدرامية. األحداث هذه مع التوازي عىل تَجِري للخصخصة التحضريات كانت
آنذاك قرَّر الذي املالية، وزير سيطرة تحت ُوضعْت قد االتحادية املطبعة كانت األثناء،
أُعلن التي املائة يف ٤٩ بال االكتفاء من بدًال املائة يف ١٠٠ بنسبة خصخصتها رضورة
الحكومة كانت ذلك، عىل عالوة آنذاك. السائد االتجاه هي الخصخصة كانت أصًال. عنها
أموال. إىل ماسة حاجة يف — والُخْرض االجتماعيني الديمقراطيني من ائتالف — الجديدة
ووقفات بمظاهرات «البيع» عىل االتحادية باملطبعة العاملة القوة احتجاج من الرغم عىل
تمحيص يف مشغولة االتحادية واملطبعة ديفريَنت أوند جيزيكه من فرق كانت صامتة،
أعمالها بتوسيع مهتمة ميونخ رشكة كانت محتمل. اندماج تفاصيل من تفصيلة كل
منها أكثر الثبوتية الوثائق وأعمال كارتِنِسسِتِمه أورجا يف البطاقات تصنيع خالل من
برأسها تطل بدأت املستَغلة غري الزائدة اإلنتاجية الطاقة كانت التي النقد أوراق بطبع
قد االختالف تمام مختلفتان مهنيتان ثقافتان كانت مشكلًة. يمثل االستحواذ كان فيها.
ديفريَنت أوند جيزيكه أن ذلك عىل ِزْد ديفريَنت. أوند وجيزيكه االتحادية املطبعة شكَّلتا
املتداخل، النشاط ذات للوحدات الحتمي اإلغالق كان السوق. يف قوي بمركز تتمتع كانت
سيتشكل ذلك، عىل وعالوة تنفيذه. يف سياسية صعوبة سيواِجه ميونخ، أم برلني يف سواء
بينهم فيما امُلغرية الرشكة هذه لخصخصة خطَّطوا األملان أن مفاده الخارج يف انطباع

األملاني». «الحل نُِبذ العالم. أمام االتحادية املطبعة فتح ينبغي إنه قيل أخرى. مرة
التي االستحواذ لعملية شخصيٍّا منكه تأييد درجة إىل اإلشارة أيًضا بالذكر يجدر
وربما بل استقالليته، سيهدِّد كان هذا أن ننَس وال ديفريَنت. أوند جيزيكه إليها سعْت
مستثمرين من بمساندة الرشكة عىل املديرين كبار استحواذ اتجاه يف منكه دفع وظيفته.
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٤ يف سنوات. سبع إىل خمس غضون يف البورصة يف الرشكة أسهم طرح بهدف ماليني
أوفرهاوس، مانفرد إلقناع شخصية بزيارة أخرية محاولة منكه بذل ٢٠٠٠م، عام أبريل
الصحف، إحدى ذكرْت كما لكْن االتحادية، املطبعة عن املسئول املالية وزارة وكيل مساعد
كان منكه إليه يسعى كان ما النفوذ. ذي أوفرهاوس صديقه ِقبَل بالرفضمن طلبه قوبل
املخصخصة الحكومية الرشكات إدراجات إن له قيل والوقت. العمل من ا جدٍّ كثريًا يتطلَّب
وبهذا واحدة، كوحدة االتحادية باملطبعة االحتفاظ سيتعني نجحت. قلَّما البورصة يف
وموقَف رأَي أيًضا ذلك كان ذلك. عىل جوهري اعرتاض هناك يكن لم «دولية». تصبح
لم الذي أوفرهاوس، كان النشتاين. مانفرد االتحادية للمطبعة اإلرشايف املجلس رئيس
بون يف الخوايل أيامهما يف لالنشتاين شخصيٍّا مساعًدا عمل قد حزب، يف عضًوا يكن
كومباني آند زون سيل بيه بنكهاوس حصل وزاريٍّا. منصبًا يشغل النشتاين كان عندما
رسعان ُمشٍرت. عن للبحث املرموق التفويض عىل — فراكفورت يف خاص بنك وهو —
بموجب االتحادية املطبعة تكون أن عىل التأكيد فتم املناسبة، لهذه العروس ُهيئت ما
الوثائق لكل حرصيٍّا مورًِّدا االتحادية الداخلية وزارة مع أخرى سنوات خمس مدته عقد
وألسباب ينفد. الوقت كان إضافية. سنوات لثالث تجديد خيار مع األملانية، الثبوتية

٢٠٠٠م. عام خالل البيع إبرام يلزم كان باملوازنة، تتعلَّق
يورو. مليون و٤٠٠ ٣٥٠ بني يرتاوح بمبلغ البيع ثمن القطاع عىل املطَّلعون قدَّر
(منها السابقة املالية السنة يف يورو مليون ٤٤٠ البالغة املجموعة ملبيعات مناسبًا هذا بدا
٧٥ (منها يورو مليون ١٧ يبلغ أرباح وصايف كارتِنِسسِتِمه)، أورجا من املائة يف ٤٥
الجولة إىل منهم ثالثة وصل عطاءٍ، َم مقدِّ عرش اثنا الدعوة أجاب أورجا). من املائة يف
مبكًرا، املزايدة من ِبْرتِلزمان، ملجموعة الصناعية القابضة الرشكة أفاتو، خرجْت النهائية.
ديفريَنت أوند جيزيكه كانت التي أفاتو، كانت الربيطانية. رو ال دي فعلت ومثلها
ميونخ طبَّاع قدَّم االتحادية. باملطبعة الشخصية البيانات ببنك مهتمة بقوة، لها تفضِّ
٧٥٠ حد إىل فيدوسيري أوبرتور شارل فرنسوا مىض يورو. مليون ٦٠٠ بمبلغ عطاءه
َفنْد. وتريتون شلومربجر رشكات اتحاد أيًضا األخرية الجولة نت تضمَّ كما يورو. مليون
سيبيع إنه قال حيث بأورجا؛ إال ا مهتمٍّ يكن لم لكن اسمي، سعر أعىل االتحاد عرض
بارتنرز أباكس رشكة فازت النحو، هذا وعىل العرض. ذلك البائع رفض املجموعة. بقية
لها سبق الحكومة كانت ٢٠٠٠م. عام نوفمرب يف باملزاد لندن يف الكائنة إكويتي برايِفت
بناية يف مقرَّه يتخذ كان أنه تصادف الذي — هذا الخاصة األسهم صندوق مع العمل
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واسرتاحات وقود محطات سلسلة خصخصة يف — أوتو ليورك مملوكة ميونخ يف إدارية
فإذا مدين، د تعهُّ إىل إضافة يورو مليار أباكس عرضت راست. آند تانك الرسيعة الطرق
سمعة «قيمة عن بعد فيما البورصة يف العام لالكتتاب الرشكة أسهم طرح عوائد زادت
الفرق. من املائة يف ٢٥ نسبتها حصة البائع يستحق يورو»، مليار ١٫٢٥ البالغة الرشكة
باالحتفاظ خاصة، رشكة باعتبارها الجديد شكلها يف االتحادية، للمطبعة سيُسمح كان
الصقر نصف هو الشعار هذا بالحكومة. ارتباطها إىل يُشري الذي املرموق بشعارها

الوطنية. باأللوان معني بشكل مرسوًما االتحادي األملاني
أن صحيح بشدة. األمَر األمِن الرفيعة الطباعة مجال يف الدوليون الالعبون استغرب
برلني، دائًما تشدد كانت كما األملانية»، «الجودة ب عمًال تقدِّم كانت االتحادية املطبعة
لم الحكومة. مع «اآلمن» األعمال قطاع يف مبيعاتها من املائة يف ٩٥ تحقق كانت لكنها
مرحلة بعُد تجاوزت قد االتحادية املطبعة تكن لم ملحوظ. خارجي توزيع هناك يكن
مليونًا ١٢٥ ب تدين تزال ال وكانت والتطوير، بالبحث الخاصة دائرتها بناء يف البدء
يُحسم أْن َقبَل تحذيرات من األمر يَخُل لم عاليًا. الرشاء سعر بدا التقاعدي. لصندوقها
وزارة حتى املشرتي. جودة عىل الحرص إىل للتنبيه برلني إىل االتحادي البنك ذهب البيع.
بتعليقات نُبذت االعرتاضات كل الثبوتية. وثائقها أمن بشأن بالغ قلق عن أعربْت الداخلية
ستتجاوز التي املبيعات وعوائد االتحادية الحكومة تواجه التي املوازنة مشكالت حول
لجنة أمام القوي بموقفه معروًفا أوفرهاوس املالية وزير مساعد كان جموًحا. اآلمال أشد
رئاسة كانت الجدية. من عالية درجة عىل اعرتاضات أيُّ هناك تكن لم لكن املوازنة،
يُجربها ما هناك يكن ولم املعارض، الحزب عادًة يشغله َمنصبًا النفوذ ذات اللجنة هذه
التابع أوسرتمان، ديِرتش اللجنة رئيس وجد عطاء. أعىل ِم مقدِّ عىل البيع ترسية عىل
يف «ُدرًرا ألن منه؛ للغرض مالئم غري البيع املحافظ، املسيحيني الديمقراطيني التحاد
اللجنة، موقف تقرير لكن االتحادية.5 الحكومة عىل ستضيع األمنية» التكنولوجيا مجال
خاللها من الرشكة تُحفظ «التي الخصخصة عىل أثنى عليه، بناءً البيع ُحِسم الذي
خطة العاملة للقوة أثرها عىل وتُقدَّم عامليٍّا، الرشكة نشاط توسيع طريقها عن ويُضمن
«نموٍّا أظهر املقدَّم املؤسساتي املفهوم إن اللجنة َمحارض تقول الرشكة.»6 يف للمشاركة
املال من بالذهول الجميع أصيب بالرشكة.» املهمة األقسام لكل تطوير وإمكانيات سليًما

رساب. إىل ينظرون كانوا السماء. من الهابط
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لصوص؟ أم منقذون

مدفوعني مموِّلني فتجتذب للمخاطر، تعرضها من تحدَّ أن الخاصة األسهم رشكات تُحاول
من مستثمريها مكَّنْت أنها تُعِلن أن يروقها أباكس رشكة كانت عالية. عوائد تحقيق بأمل
البنوك شهية أثارْت وبذلك األخرية، السنوات يف املائة يف ٤٠ نسبته سنوي نمو تحقيق
التي الهائلة العوائد يف حصتها لها يكون أن تريد أيًضا البنوك هذه كانت القوية. للعوائد
٢٢٥ نحو جاء النحو. هذا عىل االتحادية املطبعة عىل االستحواذ ل ُموِّ اهتمامهم. تثري
٥٠٠ ونحو املائة. يف ٦٫٥ بفائدة البائع من سنوات عرش ألَجِل قرض من يورو مليون
كقرض (هيالبا) جريوتِسنرتاله ن-تورنِجن هسِّ النِدسبنك بنك رها وفَّ أخرى يورو مليون
حتى للمخاطر ملحوظ تركيز وهو املائة، يف ٨٫٥ املتوسط يف يبلغ مختلط فائدة بسعر
االدخارية ن شباركاسِّ لبنوك بالجملة والبيع املقاصة بنك القوي، البنك هذا إىل بالنسبة
ُجمعْت صندوق من جاء ومعظمه ي، املتبقِّ املبلغ إال ورشكاؤها أباكس تُقدِّم لم اإلقليمية.
نيويورك معلمي تقاعد وصندوق كابيتال تشيز كان .٤ يورو أباكس هو دوليٍّا أمواله
الدوليني املستثمرين بعض أيًضا انخرط الصندوق. هذا يف املشرتكني املستثمرين بني

مورجان. بي وجيه بارتنر كابيتال أاليانز بينهم ومن مباًرشا؛ انخراًطا املتحالفني
كالتزامات الدفاتر يف الديون كل ُسجلت منحٍن. عىل يشتمل التمويل نموذج كان
كان أباكس. رشكة ِقبل من رشائها عملية موَّلت أنها بد ال التي االتحادية، املطبعة عىل
كفوائد سنويٍّا يورو ماليني ١٠٦ تقدم أن يُفرتض برلني رشكة أن تحديًدا يعني هذا
ميالدية، سنة ربع كل يف يورو مليون ١٢٫٥ ب ُحدِّدت ُمَجْدَولة َديْن سداد ومدفوعات
أن أيًضا يفرتض كان لكن التقاعدي. صندوقها لتغذية يورو مليون ١٥ إىل باإلضافة
وفًقا الخاصة. مواردها من عها وتوسُّ هيكلتها إعادة عمليتَْي االتحادية املطبعة ل تموِّ
لالستثمار سنويٍّا يورو مليون و٧٥ ٥٠ بني ما إىل حاجة هناك كانت األعمال، لخطة
أهداف تتحقق أن ممكنًا يكن لم سنوات. خمس فرتة مدى عىل رشكات عىل واالستحواذ
ربحيَّتَها استعادت قد تكن لم االتحادية املطبعة لكن الطريقة. بهذه إال الطموحة النمو
من األرباح الضعيفة الرشكة هذه بها ستتمكن التي الكيفية ظلت األنُفِس. وبِشقِّ توٍّا إال
القابضة الرشكة اسم — جابرييله كانت محريًا. لغًزا الضخمة األموال هذه تكسب أن
قادرة — عليها استحوذْت التي الغالية الجديدة املطبعة فيها أباكس رشكة وضعت التي

البقاء. عىل بالكاد
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نموذج ومهندسة أباكس مرشوعات مديرة كرومر، ِرناته رسمت ذلك، من الرغم عىل
لت ُسجِّ الذي االسم وهو أوثِنتوس، القابضة الرشكة ملستقبل مرشقة صورة االستحواذ،
املطبعة إن برلني يف العاملني ملجلس اسرتضاءً قالت الرصينة. االتحادية املطبعة آنذاك به
وإن العالم، يف الرائدة الثبوتية الوثائق رشكات من واحدة إىل رسيعة بوترية ل ستتحوَّ
العالية الُهوية أنظمة يف يكمن فاملستقبل ثانويٍّا؛ دوًرا إال تلعب لن النقد أوراق طباعة
أجرتْها داخلية دراسة خلصت البطاقات. نشاط عن الناتجة باألرباح املمولة التقنية،
من أكثر ستتضاعف ٢٠٠٥م عام نهاية بحلول أوثِنتوس مبيعات أن إىل أباكس رشكة
االتحادية املطبعة قتها حقَّ التي الفعلية ١٩٩٩م عام بنتيجة مقارنًة — أضعاف ثالثة
األرباح تتضاعف أن يُفرتض كان بل للمجموعة. يورو مليار ١٫٤ إىل لتصل — القديمة
أكثر يفرتضتشغيل كان يورو. مليون ٢٠٠ إىل مرات ٥ والرضائب الفائدة احتساب قبل
ثالث نحو غضون يف البورصة، يف الرشكة بإدراج كرومر تنبَّأت كما عامل. ٥٠٠٠ من
املطبعة عىل االستحواذ بعد ولندن.7 فرانكفورت يف األرجح عىل مزدوًجا إدراًجا سنوات،
برنِتنج ِسكيوريتي رشاء عن انتصار بنربة أباكس رشكة أعلنت أشهر، بثالثة االتحادية
ستكون أنها النرص نشوة يف أعلنت كما تشادرتون، يف الكائنة الربيطانية ِسستمز آند

القريب. املستقبل يف أخرى استحواذ عملية هناك
عىل األكرب السفر لجوازات املنِتج هذا رشاء عىل أباكس رشكة غري يتفاوض لم
الذي — الربيطانية السفر جوازات حتى يحتكر إنه بل — الربيطانية الجزر يف اإلطالق
ل ُموِّ الذي الرشاء سعر هو عنه يُكشف لم ما رشائه. يف راغبًة أيًضا رو ال دي كانت
غاٍل سعر وهو يورو، مليون ٦١ يعادل السعر أن منكه افرتض هيالبا. من آخر بقرض
ولم يورو، مليون ٨٧ يساوي ما االتحادية املطبعة لت حمَّ أباكس رشكة لكن بالفعل،
رسوم نظري يورو ماليني ٨ نحو أيًضا برلني رشكة لت ُحمِّ كما قط. الفارق هذا يفرسَّ
ُمقِلقة. أبعاًدا برلني من الخارج إىل املال رأس ق تدفُّ اتخذ وحدها. هذه الرشاء لعملية
أباكس حسابات ملدققي كرسوم يورو مليون ٢٥ بدْفع قبُل من ملَزمة برلني رشكة كانت
كأقساط لهيالبا سداده موعد حلَّ املاليني من مزيد ذاتها. هي رشائها نظري ومحاميها
السداد قسط َحلَّ كله ذلك فوق قيل. كما تيسريًا أكثر فائدة رشوط نظري عادية، غري
أنفقت كما الواعدة. ألورجا الكبري القرض وأخريًا األوىل، السنة يف امُلَجْدَوالن والفائدة
تُتخذ التي اإلجراءات جميع تكلفة ل تتحمَّ برلني رشكة كانت بغزارة. أمواًال أيًضا أباكس
مهنيني أيدي عىل يتم كان ذلك أنَّ الطبيعي من أنه وبما تُجَرى. التي الدراسات وجميع
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كانت أباكس إىل املدفوعة والعموالت الرسوم أن أيًضا الطبيعي فِمن رفيعة، مؤهالت ذوي
إىل كلمة ب تترسَّ لم املاليني. بمئات رقم إىل املبالغ إجمايل وصل كله، هذا وبجمع مالئمة.
تكن لم ماجازين. ماِنَجر مجلة وصفتْها كما الغامضة» «املعامالت هذه بشأن الخارج
وذهابًا جيئًة الهرولة يتناوبون آنذاك الرشكات استشاريو كان الدماء. إراقة نهاية تلك
االستشارات من النوع هذا االتحادية. املطبعة أجوَرهم تَدَفع وكلهم برلني، رشكة إىل
تجنُّب وربما املرء، عجز عىل التسرتُّ يف اإلسهام أيًضا يمكنه كما الَعْون، تقديُم يُمكنه
والتوصيات، واملداوالت التدقيق من ا جدٍّ كبري َقْدر هناك كان برلني، رشكة يف املسئولية.
قالت حسبما املوت، إىل تُساق االتحادية املطبعة كانت تندُّر. مثاَر صارت أنها لدرجة
الحني ذلك منذ الجفاف. حدِّ إىل ماليٍّا تُعتَرص وكانت الصناعة. هذه يف بارزة شخصية

َمن؟ إىل الحياة يُعيد َمن يتساءلون األمور ببواطن العليمون ظل
وهي البطاقات، مجال يف أورجا نشاط انهار أوًال: بدأ. قد املربمج االنهيار كان
عىل ا جدٍّ كبريًا اعتماًدا تعتمد أورجا كانت التوسع. قاطرة تكون أن يُفرتض كان التي
نيو بورصة يف األسهم أسعار هبوط تسارع مع إم. إس جي هواتف بطاقات توريدات
يف باملاليني املباعة غري األجهزة وتراُكم ٢٠٠١م، عام مايو يف املغامرة للرشكات ماركت
املنصب حيث من مديرين أعىل وفندل، منكه كان الخلوية، الهواتف مصنِّعي مستودعات
٣٥ نسبته املبيعات يف نمو «متوسط أورجا ق تحقِّ أن يفرتضان زاال ما برلني، رشكة يف
بسيطة «كبوة مجرد املبيعات يف االنخفاض أن زعما وقد املقبلة.» السنوات يف املائة يف
إنشائه من ُفِرغ جديد مصنع هناك كان بل الحالية. التوريد أزمة خضم يف السوق» يف
الطاقة زاد مما يورو؛ مليون ٥٠ نحو بتكلفة أملانيا شمال يف فِلنتِبك يف أغسطس يف
ثانيًا: سنويٍّا. برشيحة مزودة ذكية بطاقة مليون ٢٢٠ إىل الضعفني من بأكثر اإلنتاجية
عىل الحصول دون الزمني، الجدول حسب اليورو أوراق من األوىل الدفعة طباعة انتهت
بال هيالبا حاول عندما ٢٠٠١م، سبتمرب يف املوقف خطورة تبيَّنت محلَّها. لتحلَّ طلبيات
بنكيٍّا ممثًال سبعني نحو سافر أخرى. بنوك إىل العمالق يْن الدَّ من جزء تمرير جدوى
عىل اطَّلعوا أن بعد القبول عدم عن بلطف اعتذروا برلني. إىل أملانيا ومن الخارج من

ُقرب. عن الرشكة أرقام
برواتب مصحوبًا الحال بطبيعة هذا كان الكربى. اإلدارة تطهري عمليُة آنذاك بدأْت
تُحارب آنذاك كانت التي االتحادية، املطبعة قمة عىل املستقَطبة الجديدة للعقول مغرية
يُطلق كان بالرتايض— خدمة إنهاء بتعويضات مصحوبًا أيًضا كان كما بقائها. أْجل من
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ِرناته كانت مبكًرا. التقاعد إىل اضطروا مَلن — مقطوعة» تقاعد «مكافأة داخليٍّا عليها
اللحظة يف (البائع) سيمنس منعتْها أْن بعد أباكس، رشكة عن رحل َمن أول كرومر
وكما ماشينري. بالسِتكس إم-مانيسمان بي إم عىل املقرتح استحواذها تنفيذ من األخرية
لعبت االتحادية املطبعة حول تدور كانت التي الدراما فإن إم، بي إم من مطَِّلعون قال
منكه أقيل وأخريًا أورجا. يف كامًال القيادة فريق استُبدل ثم األمر. هذا يف ا مهمٍّ دوًرا

وفندل.
إال الحل هذا ينجح لم العمالية، العالقات مدير أيًضا كان الذي منكه، حالة يف
العمل، شئون تقرير يف املشاركة يف املتمثل السائد النظام فبموجب الثانية. املحاولة يف
البداية يف املجلس هذا رفض وقد العمال، ممثيل من اإلرشايف املجلس أعضاء نصف كان
القابضة الرشكة أعمال إدارة من االنسحاب إىل وفندل منكه اضُطر األمر أول يف إقالته.
ببضعة ذلك بعد االتحادية للمطبعة التشغيلية اإلدارة عن الرحيل جاء ثم أوثِنتوس،

أشهر.
الذي الجديد الثنائي ليكونا تسابي والندو بافلوفسكي ميشائيل أباكس أوفدت
املدير منصب قبُل من شغل قد بافلوفسكي كان االتحادية. واملطبعة أوثِنتوس يقود
عناوين تصدَّرت التي سينيماكس للجدل املثرية السينمائي العرض ُدور لسلسلة املايل
جاء فقد تسابي أما ماركت. نيو يف سهمها سعر وانهيار فيه املباَلغ بتوسعها األخبار
األعمال مديرا أعلن كونسلِتنج. بوسطن لدى ذلك قبل عمل قد وكان مبارشًة، أباكس من
رسمي ف ترصُّ أوَل كان مسارها. إىل املجموعة إلعادة كاسحة» «تدابري كالهما الجديدان
رفع تقليل إمكانية بتمحيص األوىل العمل فرقة فُكلِّفت عمل، مجموعتَي تشكيُل لهما
عن اإلفصاح إلغاء بغرض مراحل، عىل للمجموعة، التابعة الرشكات جانب من التقارير
اإلرضار دون هذا يتم أن يُفرتض كان سنوات. ثالث عن تزيد ال فرتة بعد الرشكة بيانات
العمل فرقة صت ومحَّ رسالتها. بيان يف ذُكر ما نحو عىل الدولية، املجموعة بسمعة
االتحادية، واملطبعة أوثِنتوس من لكلٍّ اإلرشافيني املجلسني هيكلة إعادة إمكانيات الثانية
١٩٦٧م؛ عام ُسنَّ الذي العمل شئون تقرير يف املساواة قانون عىل االلتفاف بغرض
العمال ممثيل الستبعاد العاملة للقوة أو التابعة للرشكات مقصودة هيكلة بإعادة وذلك
اجتماع، يف العمل فرقتا كانت بينما أنه واملصادفة املستقبل.8 يف املهمة القرارات كل من
بصفته األعمال إدارة دخوله بشأن النِجن كالوس-ديرت مع تُجَرى محادثات هناك كانت
للمطبعة العمالية اللجنة رئيس سنوات منذ يشغل النِجن كان العمالية. العالقات مدير

فَقِبَل. االتحادية،
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جانبًا تُخفي إعالمية سياسة إىل وأكثر أكثر وميونخ برلني يف النفوذ أصحاب لجأ
صعوبات أيِّ وجود يُنكر يزال ال تسابي كان ٢٠٠٢م، عام فرباير يف الحقيقة. من كبريًا
أورجا قيمة ووصف عاٍل. سعرها أن املفرتض كان التي باألسهم، مستشهًدا املدفوعات يف
حالة عىل السكوت ممكنًا يَُعْد لم املرحلة، هذه يف دائًما».9 انخفاًضا تنخفض «ال بأنها
عن كبري بشكل مسئوًال البطاقات صانع كان جاهًدا. املرء حاول مهما الكارثية، أورجا
األوىل، املالية سنتها يف يورو مليار نصف نحو بخسارة حساباتها أوثِنتوس إقفال حقيقة
اليابانية املطبعة عام مدير وصل تسايتونج. ألجماينه فرانكفورتر صحيفة بحسب
أملانيا تجربة لدراسة ٢٠٠٢م عام مايو نهاية يف برلني إىل كوبونو شيزوهارو الحكومية
فأعرب ذاتها، للخطوة يخطِّطون اليابانيون كان إذ الحكومية؛ مطبعتها خصخصة يف
من االتحادية املطبعة مجموعة بها ستتمكَّن التي للكيفية دهشته عن مهذَّب بأسلوب
بها أتْت التي — يورو ماليني ١١٠ البالغة االحتياطيات كانت التمويل. عبء ل تحمُّ
لألخرية سارَّة مفاجأًة كانت والتي أباكس، رشكة مع تعاقدها يف معها االتحادية املطبعة
٢٥ البالغ السهمي املال رأس نصف إنفاق إىل باإلضافة طويل، زمن منذ أُنفقت قد —
سلبًا أثَّر ما وهو تأخري، بعد إال مستحقاتهم ْون يتلقَّ املورِّدون يكن لم يورو. مليون
من برلني رشكة لدى ى تبقَّ ما آِخِر استهداف كان للمجموعة. االئتماني التصنيف عىل
فألغى األقل، عىل واحد بافاريٌّ تجاري بنك حينه يف الحظه ما وهو بدأ، قد احتياطيات
الربيطانية التابعة الرشكة موارد من االستفادة يف رغبة هناك كانت االئتماني. الرشكة حدَّ
الربيطانيون خاض ميونخ. يف إلكرتونِكس وماورر ِسستمز، آند برنِتنج ِسكيوريتي
كان ألنه نجاًحا؛ أقل االتحادية باملطبعة الخاص التقاعد احتياطي كان وفازوا. معركًة
أنهْت قصرية، بفرتة ذلك بعد تفضيلية. بفائدة قروضكبرية َمنح خالله من يتم أن يتعني
أوثِنتوس؛ ملديري توفرها التي الخاصة املهنية الحماية كونتِرسن ِجرلِنج التأمني رشكة
وإشارة غريبة خطوة هذه كانت املساءلة». من واملسئولني املدير «تأمني تحديًدا وأعني
االلتفات يف يرغب أحد يكن لم إشارة كانت وإْن التأمني، رشكة ِقبَل من قوية تحذيرية
ا عمَّ األحداث تلك متأملًة بعد فيما دويتشالند تايمز فاينانشال صحيفة تساءلت إليها.

لصوًصا».10 أو «منقذين هناك يعملون َمن كان لو
عملية بعد ٢٠٠٢م، عام أغسطس بداية يف برسعة. املأساة بقية رواية يمكن
االتحادية املطبعة مجموعة عن أباكس رشكة تخلَّْت فقط، شهًرا عرش بثمانية االستحواذ
التي أباكس، لرشكاء اململوكة االستثمارية الحصة شطب لزم واحد. يورو هو رمزي بثمن
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نوين جيه فاو فاو إف يوت تقدَّمت كاملة. كخسارة يورو، مليار ربع أنها يفرتض كان
ِفرموِجنزِفرفالتونج ودينوس برلني، يف الكائنة ِفرموِجنزِفرفالتونج، درايِسجسِته أوند
من املائة يف ٩٤ عىل جيه فاو فاو إف يوت وحصلت كمشرتين، هايدلربج يف الكائنة
كليفورد املحاماة برشكة فرانكفورت ملحامي واجهة هما الغامضان االسمان املال. رأس
املحامون هؤالء كان االتحادية. للمطبعة أباكس رشاء عقود أصًال أعدْت التي تشانس،
«حقيقي».11 مشٍرت عن بالبحث كلَّفهم الذي هيالبا، بنك لصالح األمناء َدْور يَلَعبون آنذاك
لألزمة. املتذبذبة اإلدارة من سنة من أقل بعد منصبيهما عن وتسابي بافلوفسكي رحل
فيه. اإلنهاك استشعاره بعد منصبه عن فتخىلَّ اإلرشايف، املجلس رئيس النشتاين، أما
بأمالكه مسئوًال سيصبح كان جرلنج ره توفِّ الذي التأميني الغطاء حماية دون فِمن
ذاكرة يف االجتماعي الديمقراطي عِلق أخطاء. يف اإلدارة وقوع إثبات حالة يف الشخصية
مفتوح رصاع تفادي رضورة بشأن الدائم قلقه بسبب اآلخرين اإلرشايف املجلس أعضاء

السلبية. الصحفية التقارير من خوًفا رشوط دون العمالية النقابات مع
بعد إال محدد غري بمقدار لألصول تخفيضات إجراء برضورة هيالبا بنك يعرتف لم
املبيعات وانخفاض جديدة قياسية بخسارة الثانية املالية سنتها أوثِنتوس اختتمت أن
«رجل إن بقولها املتأخر االعرتاف هذا رسمية متحدثة نبذت يورو. مليون ٢١٢ إىل
الحصفاء األعمال رجال بشأن التعليق هذا بهذا. القيام واجبه من الحصيف» األعمال
التي هي فبنوكهم االدخاري. وتورنِجن ن ِهسِّ بنك يف كثريين مديرين أراح أنه بد ال
بنكها منحه الذي الهائل القرض كارثة ثمن النهاية يف ماليٍّا تدفع أن عليها سيتعنيَّ
هيالبا بنك بتنازل إال االتحادية املطبعة مجموعة انهيار تفادي يمكن كان ما املركزي.
أورجا من عجل عىل الُجدد ك امُلالَّ تخلَّص قصرية، بفرتة ذلك بعد مستحقاته. بعض عن
يف الكائنة هولدنج كارد دبليو لجي واحد، يورو مقابل ُمنَحت، حيث كارتِنِسسِتِمه؛
بطبيعة البيع لهذا ج ُروِّ أملانيا. جنوب يف يانصيب صاحب يملكها رشكة وهي بامربج،
حتى جديد، من النهوض من أوثِنتوس تمكني إىل الطريق عىل مهمة كخطوة الحال
أعمالها كانت التحرك. هذا يف جديد من ُخرست ِسسِتمهاوس أورجا أن من الرغم عىل
التطويرية. قدرتها عىل أُنفق عظيم بمجهود بُنيْت قد الثبوتية الوثائق أنظمة مجال يف
وكل أورجا رشكة شهرة شطب رضورة أيًضا يعني هذا كان أوثِنتوس، إىل بالنسبة
االئتمان ذلك مجموع كان كاملة. خسارة باعتبارهما الدفاتر من لها املمنوح االئتمان
إىل جديد من هيالبا بنك اضطر البيع، لهذا كرشط لكن اليوروهات. من املاليني بمئات

اليوروهات. من املاليني بعرشات آخر مبلًغا أورجا تسليف
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ما أعمال إدارة رئيس منصب عندئٍذ فار أورليش توىلَّ سنتان، مدته عقد بموجب
السابق العضو هذا استقطب قد هيالبا بنك كان املحرتمة. االتحادية املطبعة من ى تبقَّ
أن يفرتض كان تقاعده. بعد فرانكفورت يف الكائنة ميتالجيزلشافت إدارة بمجلس
األعمال استشارات رشكة العتقاد جديد؛ لبيع ويَُعدَّها االتحادية املطبعة هيكلة فار يُعيد
وبأيِّ منتجات بأيِّ لكن سنتني. يف الربحية إىل املجموعة إعادة إمكانية برجر روالند
يصل يكد فلم النقد. طبع يف دائم بشكل أُضعفت قد االتحادية املطبعة كانت ثمن؟
خيار مارسا حتى برلني إىل — أباكس أوفدهما اللذان املديران — وتسابي بافلوفسكي
كوباو-جوري، ُمصنِّعهما إىل سوبر-سيمولتان وآلة سوبر-إنتاليو آلة بيع إلعادة بيع
حرم أيًضا. كبرية خسائر ال وتحمَّ العقد، بموجب ممكنة لحظة آخر يف هذا فعال وقد
نهائيٍّا وأخرجها اإلنتاج، يف إليها تحتاج التي املرونة من االتحادية املطبعة اإلجراء هذا
عىل إضافية أمارة املفاجئ كاِبش رحيل كان النقد. أوراق طبع يف الدولية املنافسة من
إحالل أوراق طبع عىل الطلب النقد. أوراق طبع عىل السباق يف الخارس هي برلني أن
بإجمايل فقط فئتني االتحادية للمطبعة هذا من املخصصة الحصة وكانت محدود، اليورو
لكي تكفي ال لكنها تموت، لئال تكفي الكمية هذه ٢٠٠٤م. عام يف ورقة مليون ١٠٠
بمثل الطبع تكاليف يف كفاءة تحقيق صعوبة عن عابر بشكل الحديث ويسعنا تحيا.
املساعدة عىل تعتمد صارت قد طويل زمن منذ برلني كانت الصغرية. الطلبيات هذه
طلبية آخر إىل حني من إليها تمرِّر كانت التي ديفريَنت، أوند جيزيكه من الضمنية
هي الطوابع أعمال كانت إستونيا. أو تنزانيا أو لليمن الوحدات من ماليني كبضعة طبع،
طباعة رشكات إىل اتجه قد كان األملاني) (الربيد بوست دويتِشه ألن انحدار؛ يف أيًضا
خاملًة أيًضا تقبع كبرية إنتاجية طاقة هناك التكاليف. تقليص يف رغبًة الخارج من
لقياس نظًرا بطاقات؛ هيئة عىل القيادة رخص وطبع السفر جوازات طبع يخص فيما
من يلزم ما لكن الهوية، بطاقات عىل كبرية آمال ُعقدت خاطئ. نحو عىل السوق حركة
االتحادية املطبعة مركز أورجا بيع أضعف موجود. غري املالئمة البحوث إلجراء أموال
برلني تعتمد حامية. منافسة تشهد سوق وهي أنواعها، بكل الهوية بطاقات سوق يف
املقاييس يخص فيما سواء واألجهزة، الربمجيات عىل للحصول مورِّدين عىل بالكلية اليوم
عىل الرقابة إلدارة رئيسية وبرامج الحدودية للمعابر مراقبة نظام تطوير أو الحيوية
التي الشاحنات، لسائقي برشيحة مزوَّدة ذكية بطاقات لتوريد الكربى الطلبية الحدود.
لصالح ُخرست األوروبي، االتحاد داخل الرقمية الرسعة مخطِّطات يف استخدامها يفرتض
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التقديم وطلبات الرضيبية لإلقرارات اإللكرتوني الحفظ ونظام أجنبي. رشكات اتحاد
أيِّ إىل الجادة: التساؤالت بعض يطرح آخرين مورِّدين ولدى لديها املخزون يف املوجود
املبيعات حيث من االتحادية للمطبعة سيجلبه الذي وما املواطنون؟ سيستخدمه مًدى

واألرباح؟
استُغني لخصخصتها، استعداًدا محدودة رشكة إىل االتحادية املطبعة ُحوِّلت أن منذ
التلمذة ُفَرص عن فضًال وامرأة، رجل ٢٠٠٠ عن يزيد بإجمايل العاملة، القوة ثلثي عن
التالمذة مدرِّبي أكرب من كانت االتحادية املطبعة أن ننىس فال الضائعة. الصناعية
لكن رضوريٍّا، كان العمالة تخفيض أن شك ال برلني. يف الطباعة مجال يف الصناعيني
عىل أعمال تخطيط نتيجة بل مدروس، ترشيد نتيجة تكن لم هذا بها تمَّ التي العجلة
(بيه والتأهيل للتوظيف مؤسسة أُنشئْت اآلن. إىل ه التوجُّ هذا ف يتوقَّ ولم هواة. أيدي
فرتة أثناء تدريبهم إلعادة االتحادية باملطبعة العاملني مئات مسئولية لتويل جيه) كو
بكثري عامل ١٠٠٠ دون ما إىل بأكملها العاملة القوة ض تُخفَّ أن يُفرتض كان انتقالية.
ما، نوًعا عقيمٌة توظيف سياسة أداة جيه كو بيه أن تبنيَّ لكن ٢٠٠٥م،12 عام بنهاية
٢٠٠٥م، عام نهاية يف متوقع. هو كما الرضائب، دافعي إىل بالنسبة تكلفًة أعىل وأداٌة
هذه يف كبريًا يعترب عدد وهو عامل، ١٢٠٠ لديها تزال ال االتحادية املطبعة كانت

الصناعة.
التوقعات أن من الرغم عىل حتى منطقيٍّا، ُفور اتخذه الذي التأهيل إعادة نهج بدا
لكن ما. نوًعا التفاؤل يف مباِلغة املراقبني من لكثري بدْت اإلعالم لوسائل عنها أعرب التي
يف فجأًة ُفور رحل السطح. تحت ببطء تغيل كانت املحلولة غري املالية أوثِنتوس أزمة
لم أيام. بضعة عن يزيد ال مسبق إشعار بعد برلني رشكة تارًكا ٢٠٠٤م عام فرباير
هذا أن واملصادفة قبله. رحل قد املايل مديره كان هناك. قط باالرتياح شعر قد يكن
الصعبة الوظيفة تلك يُريد أحد يكن لم ذلك. بعد أشهر ١٠ ملدة شاغًرا ظل املنصب
هاينتس-جونرت األعمال بمحامي فور عالقة الواجب. بالتقدير يشغلها َمن يَحَظى ال التي
كان توترات. من تخلو تكن لم أوثِنتوس، يف هيالبا بنك عن القوي املدافع جونِدرت،
عىل ينبغي مما أكثر نفوذ ممارسة يحاول اإلرشايف، املجلس رئيس بصفته جوندرت،

ذلك. من يشكو ُفور كان ما وكثريًا اليومية، العمليات
االتحادية املطبعة مليالد املائة بعد والعرشين الخامسة بالذكرى البسيط االحتفال
هامان، كان ذلك، ُقبيل ٢٠٠٤م. عام صيف أواخر يف هامان، أورليش ُفور، خليفة رتَّبه
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الخراب شفا إىل األملانية االتحادية املطبعة دفع ما

إرادته بمحض ذلك يكن ولم إنفنيون، الرشائح صناعة رشكة ترك قد بكثري، سنٍّا األصغر
القابضة الرشكة من لكلٍّ أعمال كمدير منها ميئوًسا تكون تكاد مهمة توىلَّ بالكلية.
تأجيٍل عىل وافق قد كان املالية وزير لكن بوندسدروكراي. التشغيلية والرشكة أوثِنتوس
نحو والبالغ كامًال البائع قرض عىل والفائدة األصيل يْن الدَّ ملدفوعات سنوات عرش مدتُُه
تخفيض إىل باإلضافة الفوائد دفع تأجيل َقِبل قد هيالبا بنك وكان يورو. مليون ٣٠٠
من املتبقي الجزء إىل بالنسبة يورو. مليون ٤٥٥ البالغ الرئييس قرضه ثلث َمْرتبة
السداد أقساط عن إال التنازل يتم لم — يورو مليون ٣٣٠ نحو يبلغ زال ما — القرض
هذا عىل املخفض الفائدة عبء جمع عىل حتى قادرة تكن لم أوثِنتوس لكن املجدولة.
هامان قدَّمها التي األوىل وهي — ٢٠٠٤م لسنة للمجموعة املالية القائمة سلََّطِت يْن. الدَّ
يساهم لم يورو، مليون ١٨١ إىل تقلَّصت قد املبيعات كانت الجانب. هذا عىل الضوء —
املربح الربيطاني السفر جوازات منِتج ه وجَّ يورو. مليون ٢٤ ب إال النقد طبع فيها
مبيعاته مبارشة، تبعيًة القابضة الرشكة يَتْبع الذي ِسستمز، آند برنِتنج ِسكيوريتي
إىل بالنسبة فرق ذرَّة يُحِدث لم ذلك لكن املجموعة. أرقام إىل يورو مليون ٧٠ البالغة
يورو، مليار ١٫٢ نحو يبلغ تراُكمي َديْن وعليها الرشكة أفلسِت فقد أوثِنتوس. بؤس
أي أمامهم ليس الذين الدائنني، صْربَ إنَّ الزمن. من لفرتة ِملكية بحقوق يُغطَّ لم ما وهو

حال. أيِّ عىل مؤقتًا برلني، رشكة بقاء عىل يُحاِفظ الذي وحده هو خيار،
املجرَّبة بالطريقة جديد، من االتحادية املطبعة تعتمد القصري، املدى فعىل إذن
ارتفاع حدوث يفرتضهامان بدايًة، الحكومة. تَحِميها التي املحلية السوق عىل واملوثوقة،
العقود هذه ستظل ٢٠٠٦م. عام من بداية اليورو إحالل أوراق طبع يف رسيع بمعدل
كمية برلني رشكة وستطبع املعني، املركزي البنك بمعرفة النقد طباعة صلرشكات تُخصَّ
سخيٍّا. عائًدا يُِدرُّ اليورو أوراق طبع أن ومعروف ورقة، مليون ٧٠٠ تبلغ بها بأس ال
٢٫٥ بني ما إىل األملان سيحتاج الجديد. األملاني اإللكرتوني السفر جواز هناك كذلك
االتحادية املطبعة بمقدور وسيكون هامان، ع يتوقَّ حسبما سنويٍّا كهذا جواز ماليني و٣
ب محدَّد فبسعر الداخلية. وزارة مع ع املوقَّ الحرصي العقد بفضل جميًعا ها تتوالَّ أن
جواز أن شك ال السياسية، السلطة من امُلجاز التوريدي االحتكار لهذا نتيجة يورو ٥٩
بخاصية املزوَّدة الجوازات أغىل من واحًدا يكون بأْن يُبرشِّ األملاني اإللكرتوني السفر
يف رأيه عن االحتياط، سبيل عىل الرضائب، دافع يُسأل لم أوروبا. يف الحيوية املقاييس

ألوثِنتوس. تُدفع التي — اآلن واملخفية — اإلضافية املالية اإلعانات هذه
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النقود ُصنَّاع

٢٠٠٧م. عام بحلول لبيعها تمهيًدا املجموعة أوضاع ن يحسِّ أن هامان عىل لكن
املوعد لهذا استعداًدا جديد. من أموالهم رؤية ان يودَّ املالية ووزير هيالبا أن ننَس وال
ناشطة مجموعة إىل عها َرضْ جفَّ التي الحكومية املطبعة تحويل هامان يريد النهائي،
يعني مما نة»؛ ُمَؤمَّ ثبوتية «وثائق شعار تحت األمن، الرفيعة والخدمات للمنتجات دوليٍّا
وصوًال حكومية واتصاالت حدودية ومراقبة إلكرتونية سفر وجوازات ُهوية إثبات أنظمة
الخصخصة منذ وتكراًرا مراًرا أُعلن الهدف هذا أن املصادفة البلديات. مستوى إىل
للبحوث املخصصة األموال قلة ظل ويف واآلن أخرى. بعد مرة بالفشل وباء املشئومة،
يف االتحادية، املطبعة َضعف من أورجا بيع زاد أصعب. تحقيقه سيكون والتطوير،
يف هامان، أن ويبدو عالقًة. فعالة خارجية تسويقية قدرة بناء مسألة زالت ما حني
للتخلصمن جاهز نة، امُلَؤمَّ الثبوتية الوثائق مجال يف عامليٍّا ناشطًة الرشكة جعل محاولته
براءات لوثائق اإللكرتوني الطبع أُسند التقليدية. االتحادية املطبعة أعمال أنشطة معظم
ملصقاترضائب وطبع املتداعي الطوابع طبع نشاَطْي أن كما بولندا، إىل بالفعل االخرتاع
ِسكيوريتي بيع يف هامان يرغب كما للبيع. مطروحان البضائع عىل توضع التي اإلنتاج
بطاقة األرجح عىل وستُنِتج الربيطاني السفر جواز تصنع التي ِسستمز، آند برنِتنج
أن بريطانية صحيفة ذكرت ٢٠٠٥م، عام نهاية يف إصدارها. املخطَّط الربيطانية الهوية
٢٢٢) اسرتليني جنيه مليون ١٥٠ نظري للبيع معروضة ِسستمز آند برنِتنج ِسكيوريتي
أن ويبدو لها.13 ثمنًا أباكس دفعتْه الذي السعر أضعاف ثالثة حوايل أي يورو)؛ مليون
مجال يف حتى الطويل، املدى عىل االتحادية للمطبعة محدوًدا مستقبًال إال يرى ال هامان
٢٠١٢م). عام (يف عمليٍّا اليورو أوراق طبع سوق تحرير يتم إْن ما النقد، أوراق طبع
لكن قبل. ذي ِمن حتى أضعف أوثِنتوس سترتك لالستثمارات التصفية هذه فكل إذن
مع التعاُمل تمَّ أْن كثريًا يحدث لم له. وارث إال هو فما هامان، خطأ ليس البؤس هذا

كهذه. مباالة وال تبرصُّ بقلَّة مؤسسة خصخصة
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التاسع الفصل

تشيكوينكالكوجرافيكا دْت كيفبدَّ
االئتامين رأسامهلا

يدور املركزية البنوك بها تتقدَّم التي النقود طبع طلبيات سوق عىل العاملي الرصاع إنَّ
ملمثيل فيحلو الصناعة. لهذه النخبوية املزاعم مع دائًما ينسجم ال أنه لدرجة هوادة، بال
املركزية البنوك تُولِيَه أن بد ال الذي الثقة من العظيم املقدار عىل التأكيد الصناعة هذه
أعظم هي الثقة أن والحقيقة يوم. كل الثقة هذه ق تتحقَّ أن ورضورة نقدها، لطبَّاعي
مهارة أيِّ من قيمتها يف حتى أعظم هي بل النقد، أوراق طباعة رشكات لدى رأسمال
ِقبَل من بسيط إداري ف ترصُّ يُضفي أن بعد إال نقًدا املطبوعة الورقة تصبح ال فنية.
عىل القانوني) اإلبراء قوة لها (التي القانونية بالُعملة يعرف ما هالَة املْصِدرة املؤسسة
الورقة كانت إذا ما مالحظة أحد يستطيع وال ن. امللوَّ الورق من قطعة مجرد هو ما
جهاز يف بسيًطا واحًدا قيًدا إال يستلزم ال ألنه ال؛ أم ينبغي كما اإلجراء بهذا مرَّت
ه تغريِّ الورقة مظهر يخص مطلًقا يشء ال إصدارها. لحظة الفئة تسجيل كمبيوتر:
هم وحدهم املجرمون ليس ألنه التالعب؛ خطر يكمن وهنا هذا. بفعلها املْصِدرة املؤسسة

النقد. أوراق يُزيِّفون َمن

أمن بال نة ُمَؤمَّ طباعة

طباعة رشكة — إندونيسيا باروتاما بورا تي بي رشكة قامت و٢٠٠٠م، ١٩٩٩ عاَمْي يف
الشلن أوراق من ماليني عدة بتسليم — جاوة بوسط القدس مقاطعة من ورق وصناعة
صة مخصَّ األوراق كانت الصومال. يف املتمرِّدين الزعماء أحد أحمد، للعقيد الصومايل
بي ك ُمالَّ كان الصومال. رشق شمال يف الذاتي» بالحكم املتمتع بونتالند «إقليم يف للتداول



النقود ُصنَّاع

اإلندونييس الرئيس عائلة كانت إذ بالنفوذ؛ يتمتعون أصدقاء ولديهم طموحني بورا تي
السياسية، الحماية هذه بفضل ما. وقت يف الرشكة يف حصة تملك سوهارتو املخلوع
أوراًقا أنتجت قد بورا تي بي كانت إندونيسيا. بنك مع األعمال مزاولة يف الرشكة نجحت
بعد ْت وتلقَّ بل رسمي، تخويل دون البسيط األوفست بنظام إندونيسية روبية ١٠٠ فئة
املعامالت هذه جَرْت وقد اإلندونيسية، الروبية لطباعة نة ُمَؤمَّ أوراق لتوريد طلبًا ذلك
سمعت قد اإلندونيسية الخارجية وزارة كانت الوطني. البنك يف املسئولني إرادة غري عىل
الطلبية بورا ورَّدت ذلك ومع قبوله. بعدم الطباعة رشكة ونصحت الصومايل العقد بأمر
الواقعَة جورنال سرتيت وول آيجن صحيفة لت سجَّ وقد الصومايل، املتمردين زعيم إىل
الصفقة. هذه يف بمفردها تكن لم أنها بحقيقة بورا تي بي استشهدت كبري.1 بتفصيل
ذلك قبل نفِسه الحرب ألمري طبعت قد أوتاوا يف الكائنة بنكنوت أمريكان بِرتِش كانت
مملوكة عديدة، مشكالت تصارع التي بنكنوت، أمريكان بِرتِش كانت قصرية. بفرتة
الحرب أمري وبني بينها األعمال اتصاالت ف تتوقَّ ولم كويبيكور، الكندية اإلعالمية للرشكة
رشاء أجل من التفاوض ١٩٩٩م عام مطلع يف ديفريَنت أوند جيزيكه بدأت عندما إال

الكندية. املنشأة هذه
دولية قضية تُثري التي األوىل كانت وال نوعها، من األبرز الحالة هي تلك تكن لم
أوراق توريد حول الجدل كان النقد. أوراق لطبع قانوني إطار وجود حول تتمحور
التاريخ من جزءًا أصبح وعندئٍذ االنفعاالت، فأهاج ١٩٦٦م عام نهاية يف أُثري قد النقد
واحد طرف من أعلن قد دوجالسسميث إيان كان بعام، ذلك فقبل املجال. لهذا االعتيادي
زيمبابوي الجنوبية، روديسيا املسماة السابقة الربيطانية املستعَمرة روديسيا، استقالل
األحادي الجنوبية روديسيا استقالل بإعالن اعرتفت قد العظمى بريطانيا تكن لم حاليٍّا.
من يتخذ الذي الرودييس، االحتياطي بنك طلب التايل، العام من أبريل يف الجانب.
طباعة رشكة كانت ديفريَنت. أوند جيزيكه من جديدة نقد أوراق له، مقرٍّا ساليسربي
لسنوات، الجنوبية لروديسيا النقد تطبع ظلَّت قد ِولِكنسون برادِبري الربيطانية النقد
الرودييس نقدها تسليم هذه الطباعة رشكة عىل حظرت لندن يف العمالية الحكومة لكن
املتحدة األمم فرضت وعندما تجاري، حظٌر بعُد ُفرض قد يكن لم املطبوع. الجديد
جدال ثار لكن املقاطعة. تدابري تحت رصاحًة النقد أوراق ذكر يَِرد لم النهاية، يف حظًرا
نقًدا بطباعتها للمساءلة نفَسها تعرِّض أن نقٍد طباعِة لرشكة يمكن كان إذا ما حول
الحكومة هذه أن من الرغم عىل حكومته، ِقبَل من قانونًا ل مخوَّ وطني بنك لصالح
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االئتماني رأسمالها كالكوجرافيكا تشيكوني بدَّدْت كيف

بحث ديفريَنت أوند جيزيكه طلبت املتحدة. األمم أعضاء ِقبَل من بها معرتًفا تكن لم
ذلك. يف مشكلًة محاموها يجد فلم — مماثلة كحالة الرشقية بأملانيا استُشهد — القضية
١٩٦٧م. عام وبداية ١٩٦٦م عام نهاية يف النقد أوراق تسليم يف تبدأ أن ميونخ أرادت
مطار يف الشحنة بمصادرة أوعز سيايس، مثل رضب يف الربيطاني التاج من ورغبًة
أثناءه طلبت ساخن، دبلومايس جدال ذلك تال زائفة». «نقود إنها قائًال فرانكفورت،
بالعقد الوفاء عن التنازل ساليسربي يف الروديسية الحكومة من الغربية أملانيا حكومة
٣٠ نحو إعدام عىل ووافقت العقد روديسيا سحبت أخريًا األمم. بني السالم أجل من
كل يف الصحف تناولت األوراق.2 تكلفة دفع رفضت لكنها النقد، أوراق من مرتيٍّا طنٍّا
جيزيكه ضد قضائية دعوى الربيطانية الحكومة رفعت ثم الواقعة. هذه العالم أنحاء
دعوى وانقضت الجنائية الدعوى أُسقطت شخصيٍّا. أوتو سيجفريد وضد ديفريَنت أوند
٣ مقدارها تسوية الربيطانية الحكومة قبلت الطرفني. بني بتسوية بالتعويض مدنية
دفعه بل الربيطانية، الحكومة تدفعه لم الجزائي املبلغ لكن كتعويض، مارك ماليني
أيًضا يكن ولم الحني ذلك حتى معروًفا يكن لم الذي بلندن، الرودييس االحتياطي بنك
بنك احتياطيات من املال لنفِسها دفعْت العمالية الحكومة أن افُرتض وقد عنوان. له

لندن. يف بها املحتَفظ بساليسربي الرودييس االحتياطي
ال منعطًفا األمر اتخذ عندئٍذ لكن الربيطانية. الصحافة إىل القصة من جزء ب ُرسِّ
الرتتيبات بساليسربي الرودييس االحتياطي بنك اتخذ ما رسعان كثريًا. الجمهور يعتاده
استُخدمت احتياطي، وكإجراء نقد، مطبعة له ديفريَنت أوند جيزيكه تبني كي الالزمة
الرشكة لهذه أوتو سيجفريد باع كوسيط. شائبة تشوبها ال أفريقية جنوب رشكٌة
تالحظ أن وقبل جيد، بسعر مطبعته من امللوَّن للطبع األلواح ثنائيتَي إنتاليو آلتَي
إىل هناك من شماًال ونقلتا أفريقيا جنوب إىل اآللتان ُشِحنت الربيطانية، االستخبارات
نقد مطبعة لديها سميث إيان حكومة كانت أشهر بضعة غضون يف املجاورة. روديسيا
ديفريَنت أوند جيزيكه اشرتت حني يف الحكومية، األبنية أحد قبو يف اتُّخذت بها خاصة
لإلنتاج الالزمة االحتياطية املواد ميونخ رشكة ورَّدت ثم كبديل. كفاءًة أكثر آلتني محليٍّا
ِقبَل من الدبلوماسية القنوات عرب محاوالت وجود من الرغم عىل طويلة، لفرتة الرودييس
ما واليوم روديسيا. يف الحاكم النظام تغريُّ بعد سيما وال هذا، لتعطيل رو ال دي رشكة

ديفريَنت. أوند جيزيكه عمالء بني من الزيمبابويُّ االحتياطي بنك زال
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بطبع يأمر أن له يجوز َمن طرحناها: أن سبق أسئلة جديد من لنطرح واآلن
يرى عندما مثًال يحدث ماذا ظروف؟ أي وتحت طبعها؟ له يجوز وَمن نقد؟ أوراق
قوسني قاب املتفككة السوفييتية اإلمرباطورية عن استقاللهم الشيشانيون االنفصاليون
عىل ينبغي ماذا الخاصة؟ عملتهم طبع بشأن النقد لطباعة رشكة ويُفاتحون أدنى أو
محمد مع الصومال يف حدث كما — متمرد زعيم يطلب عندما فعله النقد طباعة رشكة
به؟ خاص نقد طباعة — الدن بن أسامة مع التعاون أيًضا له سبق الذي عيديد فرح
أجور يدفعوا كي ألفغانستان نقد طباعة طالبان أو الشمايل التحالف يُريد عندما أو
طوعي التزام الصناعة هذه يف يوجد لالستفسار، استباًقا األسلحة؟ ويشرتيا جنودهما
غري أشخاص إىل بالتقنيات معرفة أو موادَّ أو آالت تمرير بَعَدِم املورِّدين جانب من
هايدنهايم يف الكائنة األملانية الرشكة — فويت تورِّد لن املثال، سبيل عىل لهم. ح مرصَّ
منتجاتها — ن امُلَؤمَّ الورق لصنع األسطوانية القوالب ذات اآلالت تصنيع يف واملتخصصة
تقدِّم لم بورا تي بي أنَّ وبما الوطني، بنكها من ترصيًحا الجهة تربز أْن بعَد إال
آللة فني دعم أيِّ تقديم فويت-هايدنهايم، ممثل تونج، كالوس رفض الترصيح، هذا
فرُضها يتم قانونًا ملِزمة الئحة أيُّ توجد ال لكْن األسطوانية. القوالب ذات الورق صناعة
الدويل النقد صندوق أو وطني بنك مراقبة خالل من الدويل أو الوطني املستوى عىل
صندوق أنَّ الحقيقة يف بدا النقد. أوراق طبع أو النقد إنتاج ورق صنع يخص فيما
ديفريَنت أوند جيزيكه تجدِّد أن يجب أملانيا، يف الدور. هذا شغل له ُمقدَّر الدويل النقد
أخرى بلدان هناك االتحادي. البنك يف سنتني كل ن امُلَؤمَّ الورق الخاصبتصنيع ترصيحها
رشكة أو ورق صناعة رشكة كل تستطيع ثم وِمن ؛ الهنيِّ املتطلَّب هذا مثل حتى تُراعي ال
ال وهذا بورا. تي بي حالة تبنيِّ كما نقد، أوراق كمنِتج حظَّها تجرِّب أن تجارية طباعة
الكونا أوراق طباعة كرواتيا أرادْت فعندما الطباعة. رشكة إىل بالنسبة املخاطر من يخلو
كان وجيزة، بفرتة استقاللها عىل حصولها بعد ديفريَنت أوند جيزيكه بمعرفة الجديدة
والورقة كرواتي جرافيكية رسوم فنان رسمها التي كونات ١٠ فئة الورقة بني التشابُه
لم لكنه احرتازي، كإجراء هذا عن االتحادي البنك ُسئل مذهًال. أملانية ماركات ١٠ فئة
تُمرَّر كونات ١٠ فئة األوراق كانت عندما أعظم اإلثارة صارت ثم اعرتاضات. أيَّ يُثِْر
سحب استلزم مما ماركات؛ ١٠ فئة األوراق من بدًال األملانية البقالة أسواق يف احتياًال

مختلفة. بألوان جديد من وطبعها كونات ١٠ فئة الورقة
يجوز ال أوًال: ألنفسهم. أساسية قواعد الجادون النقد أوراق صانعو تبنَّى ثم ومن
بموجب امُلْصِدرة املؤسسة بمعرفة إال املبدأ حيث من النقد أوراق بطبع أمر إصدار
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إىل النقد أوراق توريد يجب ثانيًا: ُعملة. مجلس أو املركزي البنك عادة وهي القانون،
هذه املؤسسة. هذه من إال النقد هذا ثمن يأتي أن يجوز ال ثالثًا: امُلصِدرة. املؤسسة هذه
السياسية املصالح تدخل عندما التالعب من تحمي ال لكنها النية، حسنة الذاتية الرقابة
الصناعة؛ هذه يف مستنَكر أهلية حرب يف املتحاِربة الطوائف لصالح الطبع الخط. عىل
األمر وعرضوا بهم خاص نقد طباعة أرادوا عندما اليدين صفر الشيشانيون خرج حيث
طلب رفض أن املرء يتصور أن يمكن الخاصة. النقد طباعة رشكات من العديد عىل
أن السيايس موسكو موقف مع ينسجم كان لكن سهًال. يكن لم املتحمسني ممثليهم
فيما األفغاني، الشمايل للتحالف بكثافة تطبع كانت جوزناك الحكومية طباعتها رشكة
رشكتا ساهمْت وقد طالبان. تساعد الصديقة باكستان يف الحكومية الطباعة رشكة كانت
العدائية، األعمال نهاية بعد األفغاني االقتصاد انهيار يف هذا بسلوكهما كلتاهما الطباعة
طريَقها تَِضلَّ أن أيًضا يمكن الخاصة النقد طباعة رشكات لكن قصدهما. هذا كان وربما

فارقة. النتائج وتكون القواعد، عنها تغيب التي املواقف يف

الجنوبي الكرة نصف يف الوحيدة النقد طباعة رشكة

— ذكرنا أن سبق كما — لسنوات ق تحقَّ قد النقد ألوراق املتاحة السوق يف النمو كان
يتم، البلدان هذه نقد طبع لكن الثالث. العالم يسمى ما بلدان بفضل األوىل بالدرجة
األول. العالم ى يسمَّ فيما األمن رفيعة نقد طباعة رشكات بمعرفة قليلة، باستثناءات
كانا املربحة. السوق هذه دخولهما فرصه آيرس بوينس يف تشيكوني األَخَوان وازن
إشارة بإشارتهما الصناعية بالدول الخاصة النقد طباعة رشكات هيمنة كرس يريدان
كانت الجنوبي. الكرة نصف يف الوحيدة الخاصة النقد مطبعة يملكان أنهما إىل ثاقبة
هذا كلَّف النهاية يف بالنفس. الزائدة الثقة من خطرية درجة عن تنمُّ وحالة مغرية، فكرة

حياتهما. فيه أفنيا عمًال األخوين كال
إيطاليا. جنوب من مهاجر ابنَْي تشيكوني تاديو ونيكوالس هوجو إكتور كان
رشكة األخوان أنشأ قويم. وسلوك شائبة تشوبها ال بسمعة يتمتعان شخصني كانا
إىل تعود صور تُظِهر والجرأة. االجتهاد من بكثري آيرس بوينس يف صغرية طباعة
فوقه سرتة بال قميًصا يرتدي منهما كلٌّ كشابني االثنني العرشين القرن خمسينيات
الطباعة يف عا فتوسَّ أمواًال استثمرا العرشين القرن ستينيات نهاية يف مطبعتهما. يف وهما
أوج يف والطوابع. املالية والسندات الشيكات ونماذج اليانصيب تذاكر بإنتاجهما نة امُلَؤمَّ
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كان وأحيانًا مخصوص، شيك نموذج مليون ٣٠٠ إىل يصل ما يطبعان كانا نجاحهما
الجديد العمل مجال كان محفور. فوالذي لوح من التكلفة الباهظة بالطباعة هذا يتم
هو الشقيقني، بني طموًحا واألكثر األصغر نيكوالس، كان طموحاتهما. وأثار ناجًحا

الفكرة. وراء الدافعة القوة
كبرية صناعية أرض قطعة األخوان اشرتى العرشين، القرن سبعينيات نهاية يف
األمريكتني، ِبلدان بني الرابط أمريكانا بان طريق بجوار آيرس بوينس مشارف عىل
رسداب املرشوع هذا قلب يف كان صارمة. أمنية تدابري ذات مطبعة بناء يف هناك ورشعا
تحت بُني وقد مرت، بسمك املسلحة الخرسانة من بجدران مربع مرت ٦٠٠ بمساحة
إعجابَهم أبَدْوا اإلنرتبول ممثلو حتى القريب. بالتا ال دي ريو لنهر الجوفية املياه منسوب
رو، ال دي رشكة لدى الالتينية أمريكا عن املسئول ُكِون، جورجو سعى َعايَنوه. عندما
يف عديدة سنوات العيش له سبق قد ُكِون كان األخوين. طموحات لتحقيق نفس بطيب
كان آيرس. ببوينس عائلية روابط وتجمعه العرشين، القرن خمسينيات يف األرجنتني
اليانصيب تذاكر لطبع مستعمًال عاديٍّا خطٍّا قبُل من منه اشرتيا قد تشيكوني األخوان
كان الثبوتية، والوثائق للنقد األمن رفيَعِي طبَّاَعني وباعتبارهما الشيكات.3 ونماذج
بدوره هذا كان املستعملة، لآلالت أهميًة أعظم عميلني يُصبحا بأْن ان يُبرشِّ األخوان
اشرتيا تشيكوني األخوين أن والحقيقة أخرى. أماكن إىل جديدة آالت توريد سيسهل
كاملني خطني يف سويرسي فرنك مليون ٤٠ نحو استثمرا حيث بحرِّية؛ اآلالت فعًال
بمعرفة شامل لتجديد خضعت مستعملة آالت اآلالت هذه كانت الطباعة. آالت من آخرين
اشرتيا أن األمر بهما بلغ العرشين، القرن تسعينيات مطلع ويف أخريًا، أورماج.4 رشكة
باهظة األداء العالية الجديدة اآللة كانت مبارشة. املصنع من إنتاليو أورلوف سوبر آلة
مشوبة حلوة ذكريات آنذاك لديه كانت ربما الذي — ُكِون جورجو ساعد التكلفة.
إي (كالكوجرافيَّا ميالن يف السابقة العائلية للرشكة كمالك قضاها التي للفرتة باملرارة
يخص فيما مالئمة دفع رشوط فرتَّب رسور، بكل الجريئني األخوين — كارتيفالوري)
يف حصة قط يملك لم — يقول كما — لكنه دولية، اتصال قنوات عىل وعرَّفهما اآلالت،

الخاصة. األرجنتينية النقد طباعة رشكة
البناء فرتة امتدت مستقرة. غري أرض عىل البداية منذ يقف الطَُّموح املرشوع كان
مع فوكالند حرب جاءت البداية يف كارثيٍّا. األرجنتني يف الوضع وكان الزمن، من عقًدا
املرة هذه ليؤدي املفرط، التضخم جاء ثم الحاكم، العسكري املجلس شنَّها التي بريطانيا

206



االئتماني رأسمالها كالكوجرافيكا تشيكوني بدَّدْت كيف

األسبوعية الصحيفة نارش — أليمان تي روبرتو شغل سنتني. يف للعملة تخفيضني إىل
لفرتة املالية وزير منصب مرتني — آيرس بوينس يف تسايتونج تاِجس أرجنتينشه
يساوي ١٨٩٩م سنة بيزو أنَّ الصحيفة هذه مع مقابلة خالل تقديراته ووفق وجيزة،
مليار ١٠٠ يساوي ١٩٧٠م سنة بيزو لكن ١٩٦٩م، سنة بيزوهات من تريليونات ١٠
قيمة انخفضت العملة، رصف لسعر أخرى تقييم إعادة بعد ١٩٨٣م. سنة بيزوهات من
من جزء ماليني ١٠ من فقط جزء إىل سنتني غضون يف الجديد» األرجنتيني «البيزو
آخر جديد ببيزو آنذاك، أُدخل الذي «األوسرتال»، عن يستعاض أن لزم األصلية. قيمته
العملة رصف سعر ربط ذلك تال الجديد. للبيزو أوسرتال ١٠٠٠٠ بنسبة ١٩٩١م عام
جزء املفرط التضخم إن القول ويمكن األثناء. تلك يف عنه تُخيلِّ قد كان الذي بالدوالر،
أي أمام هائًال تحديًا كان هذا أن بد وال األرجنتينية، االقتصادية السياسة من يتجزأ ال

أعمال. رائد
بوجه تشيكوني باألخوين بالًغا رضًرا النقدية للسياسة األرجنتني إدارة سوء ألحق
مشبوه، أعمال رجل أحضان بني أخريًا الرأسمالية الضائقة بهما ألقت حيث خاص؛
ينتمي ألفريدو دون كان يربان.5 ألفريدو هو لبناني؛ أصٍل من وكان بنفوذ، يتمتع لكن
أصدقاء كانوا عربي أصل من أشخاًصا تضم ُعصبة وهي العربية؛ املافيا ى يُسمَّ ما إىل
فيما انتحر الذي الفقري، املغمور يربان أقام منعم. شاول كارلوس الحكومة لرئيس
بممارسات تذكِّر بطرٍق ن امُلَؤمَّ للنقل البالد يف رشكة أكرب غامضة، ظروف يف بعُد
الحياة يف ا مهمٍّ دوًرا ن امُلَؤمَّ النقل يلعب الكحوليات. حظر فرتة خالل األمريكية األعمال
وبمبالغ أمكن، كلما نقًدا ثمنها يُسدَّد التجارية املعامالت ألن لألرجنتني؛ االقتصادية
اليانصيب، لتذاكر مربحة ثانية ُرخصة رشاء عىل األخوين ساعد قد يربان كان باملاليني.
املقرَّر الطبع ترسية بإمكانه أنَّ يتصور كان أجلهما.6 من كربى خطط لديه وكانت
تشيكوني األخوين عىل الجديدة األرجنتينية الهوية وبطاقات السفر لجوازات الخطة يف
عندئٍذ له اململوكة املصفحة السيارات رشكة تتوىلَّ وأن بالحكومة، الوثيقة عالقاته بفضل
قويٍّا؛ أعمال مجاَل يُصبح بأْن يُبرشِّ ذلك كان حرصي. نحو عىل الوثائق هذه توزيع
حق ملمارسة رشٌط إِدنتيداد» دي «ِسدوال ى يسمَّ مخصوص شخصية إثبات حيازة ألن
باب يربان فتح البطاقة. هذه لديه تكون أن يجب مواطن فكل األرجنتني. يف التصويت
ضمن إيتاليانا سِفترسا بانكا بنك قدَّم املال.7 إىل يفتقران اللذين األخوين أمام البنوك
القرض وهو املطبعة، من للفراغ سنوات ثالث ألَجل دوالر مليون ٢٥ بقيمة قرًضا آخرين
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األخوين لكن له. كضمان للبنك املطبعة يف أسهمهما كل تسليم إىل األخوان اضطر الذي
تدفقاتهما تستطع لم البنكي. القرض لخدمة املال كسب يف صعوبة واجها تشيكوني
اعتماد سداد وتأخر السداد، جداول أوقفت حتى. املستعملة اآلالت أقساط تغطية النقدية
حدث، ما تفسريَ ُكِون جورجو من جوري رو ال دي لرشكة اإلرشايف املجلس طلب القبول.

ماليٍّا. يُطيقان ال ما ال تحمَّ تشيكوني األخوين أن تماًما واضًحا كان ه. فرسَّ وقد
الدويل االتحاد يف العضوية كامَيلِ كعضوين بصعوبة إال تشيكوني األخوان يُقبَل لم
رشكة عليهما تكرَّمت وقد يضمنهما، أحٍد إىل بحاجة كانا نة. امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات
عىل الرتويجية أنشطتهما يف بقوة األخوان شدَّد فصاعًدا، الحني ذلك منذ بذلك. لوزان
يف الوحيدة األمن الرفيعة الطباعة «رشكة باعتبارهما الحرصية الهيئة هذه يف عضويتهما
تشيكوني إىل العائلية املساهمة رشكتهما اسم أيًضا ا غريَّ كذلك الجنوبي». الكرة نصف
العمل لكن الجديد. عملهما مجال عىل للتأكيد اإلنتاليو) لطباعة (تشيكوني كالكوجرافيكا
حاالت يف إال لتشيكوني يُسمح فلم قط، حقيقية انطالقة ينطلق لم النقد أوراق مجال يف
األرجنتينية الحكومية املطبعة عجزت كلما وتحديًدا لألرجنتني، النقد بطبع استثنائية
ناحية من املتضخمة. الورقية النقود إىل الحاجة تغطية عن مونيدا دي كاسا الفوضوية
عام أُعدت فقد النقد. لطباعة كرشكة الخارج يف تماًما مجهولة تشيكوني كانت أخرى،
سوى تذكر فلم بالفعل، كالكوجرافيكا تشيكوني لها طبعت التي بالبلدان قائمة ٢٠٠٠م
ال لكنه تموت، لئال يكفي ذلك كان نقد، طباعة رشكة أي إىل بالنسبة بلدان. سبعة
أمريكان رو، ال (دي السوق يف الراسخة النقد طباعة رشكات كانت تحيا.8 لكي يكفي
املعرفة تمام تعرف فيدوسيري) أوبرتور شارل فرنسوا ديفريَنت، أوند جيزيكه بنكنوت،

سوقها. عن تدافع كيف

اللصوص لحكومات نقد أوراق

عام منتصف يف املتناول يف بدا إليه تَتُوق تشيكوني كانت الذي السوقي االخرتاق لكنَّ
نقد أوراق لطبع استعدادها بشأن استفساًرا كالكوجرافيكا تشيكوني ْت تلقَّ إذ ١٩٩٣م؛
الذين السكان، حيث من أفريقي بلد أكرب ثالث باعتبارها جذابة سوًقا كانت التي لزائري،
جامح.10 تضخم من يُعاني البلد كان ذلك، عىل عالوة عادية.9 غري برسعة يزدادون
أوراق إىل باستمرار متزايدة حاجة عىل يدل ألنه املزيج؛ هذا النقد طباعة لرشكات ويحلو
ديفريَنت لودفج كان ديفريَنت. أوند لجيزيكه حرصيٍّا عميًال لسنوات زائري ظلت النقد.
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املدير كان عندما ١٩٧٠م عام البلد لزيارة زائري بنك من دعوة ى تلقَّ قد «لوتس» املكنَّى
األسعار بشأن توتر هناك كان إذ كعميل؛ به فاز وقد ديفريَنت، أوند لجيزيكه الفني
البلد. هذا نقد تطبع طويلة لفرتة ظلت التي رو، ال دي ورشكة زائري بنك بني والجودة
سنويٍّا. ورقة مليون ٨٠٠ من أكثر إىل تحتاج زائري كانت املفرط، التضخم خالل
جيزيكه أقامتها زائري، دي مونيه دي أوتِل باسم تُعرف نقد مطبعة لديه البلد كان
يتوىل ميونخ من فنيني فريق وكان بل األجل، طويلة اتفاقية إطار يف ديفريَنت أوند
استلزم مما واإلنشاء؛ التخطيط عمليتَي يف األمد طويل تعثُّر حدث لكن الفنية، اإلدارة
أخريًا املطبعة افتُتحت عندما لسنوات. املخازن يف التكلفة الغالية الطباعة بآالت االحتفاظ
غري اإلنتاجية طاقتها كانت واإلنشاء، التخطيط من عاًما عرش ثالثة بعد ١٩٨٧م، عام
العاديَّان اآلالت خطَّا كان تضخمية. نقود إىل املتصاعد االحتياج لتلبية باملرة كافية
سوء عن مسئولة ميونخ تكن لم بالتأكيد فقط. ورقة مليون ٢٥٠ إلنتاج مهيأَيْن مًعا
أوتِل مطبعة مشكالت عىل كثريًا تأَىس أيًضا تكن لم لكنها زائري، يف املسترشي اإلدارة
وكانت الخارج، يف طباعتها الواجب النقد أوراق عدد ارتفع النحو هذا عىل مونيه. دي
الحديث الرشكة تاريخ يف األحداث أهم أحد كان حرصيٍّا. ديفريَنت أوند جيزيكه تورِّدها
يف الواقع البلد كان زائري». مع «التعاون بتواضع ديفريَنت أوند جيزيكه بيان أسماه ما
النقد؛ أوراق مجال يف ميونخ رشكة عمالء كل بني من األهم هو الحقيقة يف أفريقيا وسط
مليون ٢٥٠ يعادل ما السنوات مر عىل هناك قة املحقَّ الرتاكمية املبيعات بلغت حيث
طبعها املطلوب األوراق من املتصاعد املد أن من الرغم عىل ا، جدٍّ مربًحا نشاًطا كان يورو.
لهذا اإلنتاجية. الطاقة يف مشكالت تواجه املطاف نهاية يف نفَسها ميونخ رشكة جعل
طابعات عىل لزائري املخصصة األوراق من جزءًا ديفريَنت أوند جيزيكه أنتجت السبب
املطبعة من كنقٍد زائري يف األوراق هذه أُصدرت وعندئٍذ بورما. يف الغرض لهذا رة مؤجَّ
العاملية، السوق بأسعار رت ُسعِّ التي األوراق، هذه مصدر كان األمر، حقيقة يف املحلية.
زائري بنك يف وحتى بعناية، عليه التكتُّم تم ا رسٍّ ذلك وكان األجور املتدنِّية بورما دولة هو

العليا. اإلدارة غري بهذا يعلم أحد يكن لم
وصف زائري.11 اقتصاد ر دمَّ قد موبوتو ديكتاتورية من عقود ثالثة نحو كان
املرشوعة غري باملدفوعات املعني العامل الفريق ورئيس السويرسي املحامي بيت، مارك
كان الفساد». «عنوان بأنه البلد االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة التابع
تفكُّك عالمات كانت األفول. يف آخذًا ونجُمُه الربوستاتا رسطان يُصارع ديكتاتورها

209



النقود ُصنَّاع

وقواته كابيال لوران كان زائري، من الرشقي الجزء يف للعيان. بادية حكمه نظام
مهمة. إقليمية مراكز عىل باالستيالء يهددون وكانوا باستمرار، شعبية يزدادون املتمردة
البلجيكيني لدى ومحبوبًا لفرنسا محبٍّا موبوتو وكان أمريكا، من مدعوًما كابيال كان
فقدان خطر يواجهان كانا املنطقة. يف السابقتني االستعماريتني القوتني والفرنسيني؛
يتعنيَّ كان واملاس. الثمينة باملعادن فاحًشا غنًى الغني الفقري، البلد هذا عىل قبضتهما
قوات تخوض أن زائري، يف والفرنيس البلجيكي النفوذ عىل والحفاظ كابيال تقدم لوقف
تضافرت لذا أجورهم؛ لدفع مال هناك يكن لم لكن الهمة. من بمزيد قتاًال موبوتو
عىل بعد فيما الدويل األمن مجلس أطلقه الذي الوصف وهو — اللصوص» «حكومة
مباركات عىل حصلوا قد كانوا أخرية. رضبة لتوجيه — بموبوتو املحيطة العصابة
يف طيِّعة أداة زائري بنك وكان وباريس، بروكسل يف النفوذ ذات الدوائر من ضمنية

أيديهم.
إلصالح خطة عىل تُوضع النهائية اللمسات كانت فيما ١٩٩٣م، عام منتصف يف
لطبع جديدة نقد طباعة رشكة بريندوا فوستان املؤقت الوزراء رئيس التمس الُعملة،
بعام، ذلك فقبل األوىل. املرة هي تلك تكن لم الجديد». «الزائري طرحها املخطَّط ُعملته
نقد أوراق طبعت قد لونرو) مجموعة من (جزء الربيطانية صنز آند هاِرسون كانت
آخرون هناك كان ذلك. عىل أجًرا تُعَط لم هاِرسون لكن زائري، ماليني ٥ فئة جديدة
الجديد االتجاه ُوصف رسميٍّا. ُمعرسة زائري كانت مستحقاتهم. عىل للحصول يُحاربون
دي أوتل يف اإلنتاجية الطاقة يف تعثُّر من حدث ملا استجابًة جاء بأنه رسميٍّا التنويع نحو
بشأن قبل من شكاوى فعًال هناك كانت أقل. طباعة تكاليف تأمني يف وكرغبة مونيه،
من الغالء املفرطة الواردات وبشأن ديفريَنت، أوند جيزيكه تفرضه الذي النقد سعر
اضطر الدويل النقد صندوق إنَّ بل الحكومية. زائري مطبعة يف النقد لطبع املساِندة املواد
طبع تكاليف وراء السعي أن اتضح ما رسعان بعُد. فيما املسألة هذه مع التعامل إىل

األخرية. املناورة بهذه عالقة له ليس أقل
النقد طبَّاعي من العديد مع مكاملات الحكومة» رئيس أرسار عىل «املؤتََمنُون أجرى
ال أنه لدرجة رسية يعرضونها؛ للغاية» رسية طباعة «طلبية لديهم إن قالوا األوروبيني.
طلبت بها االتصال تم التي النقد طباعة رشكات كل زائري. بنك مع مناقشتها حتى يمكن
فرايتاس دي هريناني جوزيفينو إىل املهمة بهذه ُعهد أخريًا املهمة. هذه من إعفاءها
نعيم اسمه املولد لبناني ورجل الزائريية، الربازيلية التجارية الغرفة رئيس فيجاس،

210



االئتماني رأسمالها كالكوجرافيكا تشيكوني بدَّدْت كيف

أقرض قد خنافر كان أنتويرب. يف الكائنة التجارية إجيمكس رشكة صاحب خنافر،
األوراق طبع أجل من أنها افرتاض عىل الدوالرات، من ماليني بضعة زائري وزراء رئيس
أُعطي الدويل. النقد أوراق مجال يف معروف غري اللبناني الربازييل الثنائي كان الجديدة.
مختلفان مؤقتان محافظان إياها منحهما تنفيذية صالحية منفرَدين وخنافر فيجاس
باملطبعة الرجلني كال اتصل التشويش. هذا وراء منطق هناك كان الوطني. زائري لبنك
تتعلق بأزمات متعلِّلة العقد رفضت لكنها برازيل، دو مويدا دا كازا الربازيلية الحكومية
التحقيقي امللف يف الحًقا قيل كما — للرفض الحقيقي الدافع كان اإلنتاجية. بالطاقة
مكرَّرة. أرقاًما تحمل موازية نقد أوراق إصدارات طبع إجيمكس طلب هو — باإلنرتبول
العقد هذا أُريس أخريًا املشبوهة. الصفقة هذه طبيعة يبدو فيما فهموا قد الربازيليون كان
الحكومية النقد طباعة رشكة خالل من إليها الوصول بعد كالكوجرافيكا تشيكوني عىل
كاسا رئيس جوستانيان، أرماندو كان الشأن.12 هذا يف أيًضا فوتحت التي األرجنتينية،
رئيس منعم، لعصابة تنتمي بالحيوية مليئة أخرى شخصية األرجنتينية، مونيدا دي
تخلو بطرق تشيكوني األخوين مع مرات عدة العمل له سبق قد جوستانيان كان الدولة.

الشفافية. من
جيزيكه ت تلقَّ ١٩٩٣م عام منتصف يف االنتباه. تلفت أن دون األفعال هذه تمِض لم
بخصوص ِوِجنز آرجو الفرنسية اإلنجليزية الورق مجموعة من استفساًرا ديفريَنت أوند
عن ِوِجنز آرجو تُفصح لم لويزنتال. بابيريفابريك خالل من األمنية زائري خيوط توريد
من ديفريَنت أوند جيزيكه استفرست عندما الصناعة. هذه يف طبيعي يشء وهو عميلها،
التوريد. من مانع يوجد ال إنه لها قيل روتيني، كإجراء الطلب هذا صحة عن زائري بنك
جيزيكه إىل بروكسل يف الربازيل سفارة من باملرة اعتيادي غري خطاب أيًضا هناك كان
زائري بنك طلب قصرية، بفرتة ذلك بعد االمتثال. ميونخ رشكة من يطلب ديفريَنت أوند
حاجة هناك ستكون ألنه عهدتها؛ يف املوجودة املساندة املواد تسليم مونيه دي أوتِل من
يف لها التابع الفنيني فريق من بهذا ميونخ رشكة علمت الطباعية. األلواح إنتاج يف إليها
ينبغي إنها لها قيل هذا، عن زائري بنك جديد من الرشكة سألت عندما األحداث. مرسح

زائري. يف أعمالها كل بخسارة تخاطر فإنها وإال املسألة هذه مناقشة عن تكفَّ أن
أوراق طبع عىل تعكف كانت تشيكوني. هي الطباعة رشكة أن ُعرف ما رسعان
األرجنتينية النقد طباعة رشكة طلبت البداية، يف عالية. بهمة الجديد والزائري الزائري
بعده ومن البداية يف فيجاس كان ذلك وبعد الطلبية. تأكيد زائري بنك من هذه الخاصة
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الطلبية وتأكيدات الطبع بوثائق هذه الطباعة رشكة وافيا اللذان وحدهما هما خنافر
من الرغم عىل زائري، بنك من إضافية مبارشة تأكيدات عىل تشيكوني تحصل لم القاطعة.
عصابة زعماء لكن خاوية. املركزي البنك خزانة كانت املعتاد. اإلجراء هو كان هذا أنَّ
أبدية» «حركة وأعني النقد، أوراق طبع لتمويل مذهلة طريقة اكتشفوا التزييف مؤامرة
بدوالرات، النقد أوراق من الوطني البنك إىل ُسلِّمت دفعة أول بُودلت النقود. لصنع
أوراق من املزيد لطلب الدوالرات هذه استُخدمت ثم بعد، فيما اإلنرتبول اكتشف كما
املرور دون للتداول مبارشة اإلضافية األوراق هذه ُطرحت عندئٍذ تشيكوني. من النقد
للنقل الزائريية البلجيكية آيرفريت سريِفس تشارتر آير نيو رشكة تولَّت زائري. بنك عىل
عىل قط تشيكوني تحصل لم بالطلبيات. أمروا َمن رغبِة حسب النقل عملية الجوي
الجسور هت توجَّ زائري. بنك إىل فعًال وصلت أرسلتْها التي النقد أوراق شحنة بأن تأكيد
حيث جبادوليت؛ أدغال يف موبوتو سكن مقر إىل الطريقة بهذه النقد أوراق من الجوية
فيها يسيطر التي املناطق إىل املال ل ُحوِّ أو الشخيص، حرسه أجور لدفع املال استُخدم
نادر معدن وهو (كولتان)، والكولومبايت-تانتااليت والذهب املاس تعدين عىل جنراالته
من سبتمرب مطلع يف وقع صغري ٌ خطأ الصغرية. اإللكرتونية األجهزة يف استخدامه يكثر
شحنة وهي كينشاسا، مطار إىل النقد أوراق من مرتيٍّا طنٍّا ٣٠ وصل إذ ١٩٩٤م؛ عام
بوصول الوطني البنك علم وعندما الشحنة، فصودرت بها، ِعلم زائري بنك لدى يكن لم
املطار غلق عىل تنبيُهها تم التي العسكرية الرشطة حرصت كينشاسا، إىل أخرى شحنة
التدخل. زائري بنك بإمكان يَُعْد لم حيث الداخلية املناطق إىل الطائرة مسار وحوَّلت مؤقتًا
مليون ٥٠ عىل تحتوي شحنة مصادرة تسنَّْت الصحافة، روت وكما ذلك، من الرغم عىل

ورقة. مليون ٢٠ اعرتاض تم أخرى، واقعة ويف مبانداكا. يف نقد ورقة
لديه تكن لم وإصداره، النقد إنتاج عن مسئوًال كان زائري بنك أن من الرغم وعىل
بوجود جزم وقد متى. وال أين يعرف لم البلد. دخلت التي األوراق عدد عن فكرة أدنى
الرشطة، سجالت كشفت وكما األحيان بعض يف الرتقيم. يف النطاق واسعة ازدواجية
الكبرية. بالفئات يتعلَّق فيما وباألخص نقد، أوراق ثالث عىل تظهر ذاتها األرقام كانت
هناك املستخدمة — الرتقيم بمسلسالت ى يسمَّ ما — واألرقام الحروف توليفات كانت
أوند جيزيكه ترقيم مسلسالت تتأثر أن دون لكن استخدامها، مونيه دي ألوتِل سبق قد
لكن ذاتها الفئة من نقد أوراق ظهرت لزائري. الطبع يف أيًضا استمرت التي ديفريَنت
أوراق وابل حول بتقارير تعجُّ املحلية الصحف كانت الخلفية. طبع يف طفيفة بتباينات

النقد.
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زائفة أوراق ظهرت ما رسعان الزائري، ألوراق األمنية الخصائص نت ُحسِّ عندما
إىل استناًدا ُصنعت لقد الخصائص. لهذه مطابقة تحسينات عىل تشتمل قانونية غري
الخرباء. عىل حتى تمييَزها هذا ب صعَّ للتداول. املعتمدة لألوراق مطابقة وكانت األصول،
القوات حتى أنه واضًحا وكان العملية. هذه قانونية عدم يف شك أدنى هناك يَُعْد لم
البنك داخل العليا املستويات يشغلون َمن إىل باإلضافة املسألة، هذه يف ضالعة املسلحة
يف كبري. النقد أوراق من األطنان مئات لنقل الالزم اللوجستي املجهود إن إذ املركزي؛
جديد ومحافظ دوندو وا ِكنجو هو للوزراء جديد رئيس أخرى مرة ُعنيِّ األثناء، هذه
واقعة أعقاب يف فوًرا، فألغيا أوكيتنجونو، لوما دجامبوليكا باتريس هو زائري لبنك
الوقت يف وخنافر. لفيجاس املمنوحتني التنفيذيتني التوقيع صالحيتَي كينشاسا، مطار
تشيكوني اإلنرتبول، إىل تلكس رسالة يف زائري، لرشطة العليا القيادة حدَّدت نفسه،
بذلك «اللغز» يكن لم القانونية. غري النقد أوراق طباعة رشكة باعتبارها كالكوجرافيكا
ذلك، من الرغم عىل فوًرا. الطبع بوقف تشيكوني أُمرت حال. أيِّ عىل الرسية من القْدر
زائري قاصدة آيرس بوينس جديد زائري ٥٠٠ فئة من أخرى ورقة مليون ٥٠ غادرت
ببساطة استمر لقد أيًضا. الشحنة لهذه زائري بنك من طبع أمر هناك يكون أن دون

القانونية. غري النقد أوراق سيل
استعداداتها األرجنتينية النقد طباعة رشكة بدأْت الحكم، من موبوتو طرد بعد
لوران الجديد الدولة لرئيس املرة هذه الزائفة، الزائري أوراق من أخرى دفعة لطبع
مليون ٥٢ ووجدا آيرس بوينس يف مبارشًة واإلنرتبول زائري بنك ل تدخَّ عندئٍذ كابيال.
كعالمة موبوتو صورة تحمل الورق من مرتيٍّا طنٍّا ٢٤٠ من وأكثر أخرى نقد ورقة
أخرى. ورقة مليون ١٨٥ لطبع سيكفي الورق هذا كان تشيكوني. رسداب داخل مائية
قانوني غري بشكل تداولها دون للحيلولة ورقة مليون ٥٢ ال رشاء إىل زائري بنك اضطر
املطبوع املخزون بقية هي نقد ورقة مليون ٢٧٠ لنحو أثٍر عىل يُعثَر ولم أيًضا. زائري يف
طبع عن بالتوقف رسميٍّا االلتزام إىل النهاية يف تشيكوني اضطرت زائري. إىل ُسلِّم الذي
اإلنرتبول بمساعدة تحقيق كشف بعد فيما لزائري. بها ح مرصَّ غري أخرى نقد أوراق أي
ورق من مرتي طن ١٢٠٠ نحو عىل حصلت تشيكوني أن الوطنية الرشطة وسلطات
يف الوكيل بمنزلة تشيكوني لها كانت التي بورتالز، من ونوفمرب أكتوبر بني النقد طباعة
ِوِجنز، أرجو من طن ١٠٠ من أكثر ذاتها الفرتة يف أيًضا اشُرتي كما الالتينية، أمريكا
معتَمًدا التوريد كان لويزنتال. بابيريفابريك يف الورق هذا إىل األمنية الخيوط وأضيفت
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ورقة مليون ٨٠٠ عن يزيد ما إلنتاج ستكفي اإلجمالية الورق كمية كانت زائري. بنك من
ممثِّليه. أو زائري، بنك إىل فعًال ورقة مليون ٣٧٠ ُسلِّمت الكمية، هذه بني من بكثري. نقد
من النوايا عن النظر بغضِّ الوطني، البنك من الطبع بأمر مغطاة كانت وحدها هذه

الطلبية. بهذه األمر وراء
هي ورقة مليون ٨٢٠ نحو البالغة النقد أوراق لكمية النظرية االسمية القيمة كانت
من والنادرة الثمينة املعادن كانت اليوم. رصف بسعر تحويلها عند دوالر مليار ١٫٢٥
يُنقل هذا كل وكان بالزائري، تُشرتى املاس، وباألخص ونيوبيوم، وكوبالت وكولتان ذهب
مركز أنتويرب، إىل يذهب املاس كان الغربية. العواصم يف بالدوالر ويُباع البالد خارج جوٍّا
دوًرا والذهب، املاس تجارة يف املتخصصة البلجيكية، إجيمكس لعبت الدويل. املاس صقل
عىل كارثية عواقب ذات السيولة من هائلة كمية خلق يعني كان هذا كل هذا.13 يف رئيًسا
يقرتب كان الذي التضخم معدل بشدة. مترضًرا كان الذي الزائريي الوطني االقتصاد
إصالح من الرغم عىل ١٩٩٤م، عام يف أرسع أصبح ١٩٩٣م، عام املائة يف ٣٠٠٠ من
الدوالر أمام الوطنية العملة رصف سعر انخفض املائة. يف ١٠٠٠٠ إىل ليصل العملة،
القاضية الرضبة كانت جديد. زائري ٤٤٠٠ إىل جديدة زائريات ٣ من ذاتها الفرتة يف
به أُطيح حيث املروع؛ سيسيسيكو موبوتو لنظام النهاية بداية وكانت زائري، القتصاد

بعَدها. طويًال يَِعْش ولم ١٩٩٧م، عام الحكم من
منذ تشيكوني حالة بعناية يراقب نة امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل االتحاد كان
ن امُلَؤمَّ والورق النقد أوراق عن املسئول الرجل ِبك، مانفرد هو االتحاد رئيس كان فرتة.
النقود عىل أطلعه قد الوطني للبنك الجديد املحافظ كان ديفريَنت. أوند جيزيكه يف
استفسار عىل ا ردٍّ املعلومات هذه جاءت ١٩٩٤م. عام أغسطس يف زيفها يف املشتبه
التي الطلبية وهي ِوجنز، أرجو من جديدة نة ُمَؤمَّ خيوط طلبية بشأن كينشاسا يف ميونخ
أوند جيزيكه بافاريا والية رشطة عمالء فاتح قصرية، بفرتة ذلك بعد معتَمدة. تَُعْد لم
املسئول العضو باعتباره بك، لدى كان واإلنرتبول. االتحادية الرشطة من بطلب ديفريَنت
املنافسة الرشكة تشيكوني، من ليغضب سبب من أكثر ديفريَنت، أوند جيزيكه بإدارة
كالكوجرافيكا تشيكوني ف ترصُّ أن االتحاد، رئيس بصفته يرى، كان لكنه لرشكته.
الصارمة. األمنية التدابري ذات الخاصة النقد طباعة رشكات كل سمعة تهديد يمكنه
مراًرا االتهام ه يوجَّ والحكومية، الخاصة النقد طباعة رشكات بني التقليدية املنافسة يف
ُعرض ترضب قد الربح هدفها رشكات بأنها الخاصة النقد طباعة رشكات إىل وتكراًرا
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الوصايا من العديد كالكوجرافيكا تشيكوني خالفت وقد النقد. طباعة بأعراف الحائط
واحد. آٍن يف الصناعة لهذه االعتيادية

اتفاق إىل التوصل يرجو نة امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل االتحاد رئيس كان
من بطلب ضجيج. دون املسألة دفن يمكن بحيث وتشيكوني زائري بنك بني رسيع
بني ديفريَنت أوند جيزيكه مقر يف ١٩٩٥م عام أكتوبر يف اجتماع ُعقد االتحاد، رئيس
محرض يف تشيكوني، فيه التزمت كالكوجرافيكا، وتشيكوني زائري بنك ممثيل من عدد
بشأن املتبادلة املراسالت كلَّ أسبوع خالل تسلِّم بأن زائري، وبنك هي عليه عت وقَّ رسمي
بطبع الخاصة والوثائق الورق، بمشرتيات الخاصة الشحن وتذاكر الطباعة، طلبيات
الشحن مستندات وكلَّ ُطبعت، التي الفئات وتفاصيل الورق، واستهالك النقد أوراق
املتعلقة املحاسبية الدفاتر وقيود االستالم، إقرار مع النقد أوراق بشحنات الخاصة
النقد طباعة رشكة ظلت التي األشياء كل االلتزام هذا غطَّى بإيجاز، إلخ. باملدفوعات،
األمنية التدابري ذات الطباعة صناعة ملمارسات واضح انتهاك يف بها محتفظة األرجنتينية
ورق من املتبقية مرتيٍّا طنٍّا ٢٤٠ ال تشيكوني تُعِدم أن أيًضا يفرتض كان الصارمة.
ترجو كانت تشيكوني ألن بعد؛ الجمارك عرب مرَّ قد الورق هذا يكن لم النقد. طباعة

تصديره. إعادة
تشيكوني ممثلو أكَّد حيث عة؛ متوقَّ غري تداعيات له تكون أن ميونخ الجتماع ُقدِّر
إن قالوا سيحرضه. َمن وال االجتماع هذا الغرضمن عىل مسبًقا يَطَِّلعوا لم أنهم بعد فيما
استغلَّت االتحاد. يف منصبه بفضل التجارية مصالحه بذلك ُمعزًِّزا أمرهم عىل َغَلبَهم ِبك
خالل خطيٍّا. عليها وافقت التي بااللتزامات الوفاء لعدم كمربِّر االدعاءين هذين تشيكوني
دوندو وا ِكنجو الوزراء رئيس طلب ١٩٩٥م، عام نوفمرب يف أملانيا إىل رسمية زيارة
ِبك مع بون يف اجتماع خالل املساعدَة نة امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل االتحاد من
االلتماس هذا يكن لم ربما زائري. يف األملاني والسفري األملانية الحكومة ممثيل وبحضور
كانت الفضيحة هذه أثارتْها التي األسئلة معظم أجوبة أن بما بالكلية؛ مقِنًعا للمساعدة
الصمت. وآثروا حياتهم عىل َخشوا زائري بنك يف املتآمرين لكنَّ كينشاسا. يف موجودة
تشيكوني إىل اتهامات قط َها وجَّ الوطني بنكها وال الزائريية الحكومة ال أنه اتضح وقد

كالكوجرافيكا.
وكانت القوة، إىل تفتقر منظمة نة امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل االتحاد كان
أحد ضد تأديبي إجراء اتخاذ إمكانيات ن تتضمَّ وال ملتبسة صياغة صيغت قد لوائحه
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يف لالتحاد السنوي االجتماع يف املوضوع هذا حول ساخن جدل هناك ثار أعضائه.
يكون أن احتمال استبعاد األعضاء بعض يشأ لم ١٩٩٦م. عام خريف يف أمسرتدام
ومن الثالث؛ العالم ى يسمَّ مما صعب منافس باستبعاد يتعلَّق الحقيقة يف برمته األمر
عن وكبديل هذا. يف ونجحت الورق، إعدام أو الوثائق تسليم بعناد تشيكوني رفضت ثم
من مرتيٍّا طنٍّا ٢٤٠ ال برشاء ديفريَنت أوند وجيزيكه زائري بنك تشيكوني طالبت ذلك،
ُطِرح قد االتحاد من تشيكوني استبعاد يكن لم دوالر. ماليني ٣٫٧ البالغة بقيمتها الورق
القانونية، بالتفاصيل قة ومنمَّ ممالٍّ طوًال طويلة مذكرة يف املرحلة. هذه يف للمناقشة بعُد
من العادلة غري التنافسية املمارسات عىل يُربهن أْن تشيكوني وكَّلتْه أملاني محاٍم حاول
وقد االتحاد. رئيس ِقبَل من املنصب استعمال وإساءة ديفريَنت أوند جيزيكه جانب
املواجهة هذه خضم يف املأل. عىل القضية إذاعة دون للحيلولة االتحاد مساعَي هذا أحبط
تشيكوني مصري تحسم أن شأنها من كان جديدة طباعة فضيحة رْت تفجَّ الوشيكة،

النقد. لطباعة كرشكة كالكوجرافيكا

زائفة» «أصلية بحرانية دنانري

إمارة لصالح نقد طبع إمكانية كالكوجرافيكا لتشيكوني أُتيحت ١٩٩٧م، عام أبريل يف
فئة ورقة ماليني ٧ طبع كان نسمة. ألف ٦٣٠ يسكنها التي ا جدٍّ الصغرية البحرين
كانت بالضبط. دوالر ٣٧٥٠٠٠ سيُِدرُّ ورقة ١٠٠٠ لكل دوالًرا ٥٤ بسعر ديناًرا ٢٠
الخليج دول سوق اقتحام فرصة تشيكوني تعطي كانت لكنها ما، نوًعا هزيلة الطلبية
جديد، ومن سبق. فيما رو ال دي رشكة عليها تهيمن كانت سوق وهي امُلربحة، الثرية
من قبُل من املعروف الرجل فيجاس، جوزيفينو من بوساطة البحرين استفسار جاء
فرنسوا الفرنسية الرشكة من طلبيَّة انتزع قد فيجاس كان الزائريية. االحتيال واقعة
وُعنيِّ أنجوال، لصالح لة معدَّ كوانزا ورقة مليار ١٫٢ لطبع فيدوسيري أوبرتور شارل
(ريتشارد) من البحرانية الرضبة فكرة جاءت أفريقيا. يف كالكوجرافيكا تشيكوني ممثل
لتقارير وفًقا كان، الذي آنذاك، الكنغويل القدم كرة اتحاد رئيس مونانجا، موامبا نوزي
هي «نَْهب» كلمة كانت ربما موبوتو. إطاحة حتى ماس صفقات يف ضالًعا صحفية،
بفضيحة يتصل فيما بالفعل برز قد موامبا اسم كان الحالة. هذه لتوصيف األنسب
كينشاسا، مطار يف النقد أوراق من مرتيٍّا طنٍّا ٣٠ ال صودر فعندما زائري. يف النقد أوراق
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أوعز موبوتو لكن وجيزة، لفرتة السجن فدخل الشحنة، منتظًرا املوقع يف موامبا كان
رساحه. بإطالق

أفضل هو ما إىل لتصل هوليوود كانت ما بالغة بدقة أُعدَّت احتيالية عملية ذلك تلت
سمحت عدة مقاالت يف بالتفصيل العملية هذه الفرنسية لوموند صحيفة وصفت منها.
ف تكشُّ كان التحقيق.14 ملف عىل باالطالع األرجح عىل السويرسية الرشطة أجلها من لها
يف وقعت التي الذكر السالفة االحتيال بفضيحة بقوة يُذكِّر االحتيالية العملية هذه أحداث
أرتور فيها استطبع التي الواقعة وهي العرشين، القرن عرشينيات منتصف يف الربتغال
الربتغال لبنك خاص مبعوث أنه عىل نفَسه قدَّم برتغايل وهو — هيس ألفيس فرجيليو
َصنْز آند ووترلو مطبعة بواسطة إسكودو ٥٠٠ فئة النقد أوراق من ماليني عدة —
أنجوال ملستعمرة صة مخصَّ األوراق هذه أن يُفرتض كان زائفة. وثائق بتقديم الربيطانية
األوراق عن تمييزها يصعب كان التي فائًقا، تقليًدا املقلَّدة األوراق تواجه لم الربتغالية.
النطاق. واسع بتوزيع وحظيت التداول، يف مشكلًة الربتغال، بنك عن الصادرة األصلية
اف رصَّ اكتََشَف حني — املصادفة بمحض النهاية يف االحتيال عملية اكتُشفْت عندما
اإلفالس. شفا من البلد اقرتب — أصلية ورقة لرتقيم مطابًقا ترقيًما تحمل زائفة ورقة
العالم يف النقد طباعة رشكات كربيات من واحدة وكانت َصنْز، آند ووترلو مطبعة وأما
رشكة عليها استولت وأخريًا النحو، هذا عىل املوثوقية فقدانها من قط تتعاَف فلم آنذاك،

الفضيحة. هذه من البحرين رضبة سيناريو اقتُبس وربما رو.15 ال دي
يف آيرس بوينس إىل وصال وفيجاس موامبا بقيادة وفَديْن بتشكيل البداية كانت
بن فيصل امللكي السمو صاحب عن كمفوضني أنفَسهم مقدِِّمني ١٩٩٧م، عام خريف
مؤسسة عن نيابًة النقد مطبعة يف بجولة بالقيام وطالبا سعود، آل العزيز عبد بن مشاري
ذلك بعد كالكوجرافيكا. لتشيكوني الفنية الجودة بمستوى الوفد أُعِجب البحرين. نقد
يف كامل جناٌح فاكس برسالة له فُحجز شخصية، زيارة عن األمري أعلن قصرية، بفرتة
النفط شيوخ بني العادة هي كما — ألنه آيرس؛ بوينس فنادق أرقى باالس، ألفري فندق
الخصوصيني، والسكرتارية الشخصيني الحراس من كبرية حاشية بصحبة سيسافر —
لتغيريات تعرَّضمرتني ألنه االنتباه؛ الحجز لفت له. املرافقة لزوجته خادمة إىل باإلضافة
الفندق إلدارة مهذبًا اعتذاًرا لألمري «سكرتريٌ» قدَّم النهاية. يف بالكلية أُلغي ثم كبرية
كامًال، العنوان يُعِط لم الفاكس أن املصادفة فحسب. األوامر» ذ «ينفِّ إنه قائًال بالفاكس،
قانونيٌّ توكيٌل وصل األمري، من بدًال الرياض. يف بريد صندوق ذكر بمجرد اكتفى وإنما
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رئيس بتوقيع َمْمُهوٌر أنه يُفرتض ديسمرب مطلع يف البحرين نقد مؤسسة من محرٌَّر
تم التوكيل، هذا بموجب البحرين. نقد مؤسسة رئيس أيًضا كان الذي اإلمارة وزراء
العقد إلبرام التنفيذي، املجلس أمانة مدير العجمي، سعد بن محمد يُدَعى شيخ تفويض
والشيخ تشيكوني إكتور جانب من العقد توقيع جرى النقد. أوراق لطبع تشيكوني مع
منتصف يف جوهانسربج يف جوهانسربج هيلتون بفندق العميل رغبة حسب العجمي سعد
كال رحلة خط مع تماًما النسجامه املكان هذا اختيار موامبا علَّل وقد ١٩٩٨م. يناير
للتوكيل «األصلية» النسخة خالل من ُهويته الشيخ أثبت االجتماع، هذا يف الرشيكني.
فيما معه، سافر الذي الطباعة مدير الجو، وفرانكو تشيكوني إكتور اضطر التنفيذي.
أنه يُفرتض الذي بالشخص قبل ِمن قط رشكتهم ِمن أحٌد يلتِق لم بأنه االعرتاف إىل بعد
بالشخص مبهورين اللحظة تلك يف الجميع كان ذلك ومع البحرين. نقد بمؤسسة مدير
املعاملة من بدا الكحول. يرشب وال ن يُدخِّ وال أبيض ثوبًا يرتدي الذي النحيل الوقور
قلب طمأنت مالحظة وهي الشيخ، يعرفون أنهم الفندق خدمة طاقم جانب من الخاصة

والجو. تشيكوني
الورق من مرتية أطنان ٨ نحو طلبوا للطبع. استعداداتهم يف األرجنتينيون رشع
سيكبا من والحرب الفرنسية، اإلنجليزية ِوجنز أرجو من املائية البحرين بعالمة ن امُلَؤمَّ
أتالنتيك من العميل، د حدَّ حسبما العربية، باألرقام الرتقيم نظام ُطلب السويرسية.
يف األصلية النُّسخ إعداد قسم رشع أمريكية. رشكة تزال ال آنذاك كانت التي تسايرس
ديناًرا ٢٠ فئة من ورقة املستخَدم النموذج كان الطباعية. األلواح صنع يف تشيكوني
الحقيقة يف هو التقليد أو القرصنة من النوع هذا مثل رو. ال دي رشكة بمعرفة ُطبعت
لكن اآلخرين. حقوق عىل التعدِّي من شيئًا فيه ألنَّ الصناعة؛ هذه يف مستهجن يشء
بني والتنسيق االتصاالت كل كانت الفرتة هذه خالل العميل. لرغبة رضخت الرشكة
أحٌد يكلِّف لم وموامبا. فيجاس خالل من تمرُّ البحرين نقد ومؤسسة النقد طباعة رشكة
عن ممثل أي قام وال املؤسسة، من مستقل خطِّي تعقيب طلب عناء نفَسه تشيكوني يف
وفيجاس تشيكوني، مبيعات مدير مولينا، روبرت ه توجَّ املنامة. إىل بزيارة قط تشيكوني
عىل للحصول ذاته العام من مارس يف الطباعية األلواح بصحبة اإلمارة إىل فعًال وموامبا
العاصمة يف الرحلة خالل اإللزامي فهم توقُّ وأثناء الطلبية، وتأكيد الطبع عىل املوافقة
املنامة؛ إىل السفر إىل يحتاجوا لن إنهم الزوار كبار صالة يف لهم قيل الرياض، السعودية
يستقبلهما وسوف مكة يف الحج فريضة ألداء البالد خارج امللكي السمو صاحب ألن
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تشيكوني مبيعات مدير يلتِق لم وهناك الرياض، يف امللكي القرص يف االجتماع جرى هنا.
قصري اجتماع أيًضا جرى املفرتض. البحرين مؤسسة مدير العجمي، سعد الشيخ إال
لم الذي نفُسه األمري وهو سعود، آل عزيز األمري أنه عىل إليهم ُقدِّم آخر شخص مع
النقد أوراق ملسوَّدات فنية معاينة املجموعة أجرِت آيرس. بوينس إىل املجيء من يتمكَّن
ممهورة تشيكوني ممثل إىل وموامبا فيجاس أعادها التايل اليوم ويف معهم، وأخذوها

املطلوب. املوافقة بختم
كانت األمان، سبيل عىل لكن اإلنتاج، عملية تبدأ أن عندئٍذ تشيكوني بمقدور صار
وتفويض العجمي سعد الشيخ توقيعات عىل الحصول تريد زالت ما آيرس بوينس
السفارة لكن التنفيذي. مجلسه توقيعات ذلك يف بما مؤسسته، من رسميٍّا موثَّق
حوزتها يف يكن لم آيرس، بوينس يف البحرانية املصالح تمثِّل كانت التي السعودية،
أبريل، مطلع يف املؤسسة من خطاب وصل ذلك، من بدًال كنماذج. رسمية توقيعات أيُّ
من األختام من بالعديد الظهر عىل ومزيَّن التنفيذي املجلس بتوقيعات جديد من ممهور
التنفيذي املجلس توقيعات أصالة الخطاب هذا يؤكِّد يفرتضأن كان السعودية. السلطات
من تعليمات نقل يف ترغب ال البحرين إن السمو صاحب قال الخطاب، هذا يف للمؤسسة.
إن أيًضا قال النقد. طباعة لطلبية الشديدة الرسية بسبب أخرى بلدان سفارات خالل
بعبارة: الخطاب واختتم رسميٍّا. التوقيعات توثيق منها ليُطلب يكن لم األخرى البلدان
األرجنتينية الخارجية وزارة من طلبت تشيكوني لكن انتظاركم.» يف العمل من «كثري

بعد. فيما سيتبنيَّ كما عقيمة محاولة وكانت املرتجمني. والتفويض الخطاب توثيق
من مرتية أطنان ٨ نحو أُرِسل للشحن. جاهًزا يشء كل كان أسابيع، خمسة بعد
بتواريخ شحنات ثالث يف ٧٠٧ بوينج طائرة متن عىل املنامة إىل الطريق يف النقد أوراق
بلجيكي جوي ناقل توىل جديد، من ١٩٩٨م. عام من يونيو و٨ مايو و٢٥ مايو ١٨
املرة هذه الناقل اسم كان العميل. رغبة حسب النقل عمليَة كينشاسا يف ل مسجَّ زائريي
من بالكلية يتألف النقل عملية بتأمني املكلَّف الفريق كان سريفيِسز. أفييشن سبيس
أنهم افرتاض عىل سفرهم، وجوازات بأسمائهم البحرين، بمعرفة سابًقا ُحدِّدوا أشخاص

منه. جزء يف ونقًدا أقساط، عىل وإْن عاجًال، الثمن ُدفع ملؤسستها. ممثلون
استفسار لتقديم وفري وقت وهو واألخرية، األوىل الشحنتني بني أسابيع ثالثة مضت
عىل لالطمئنان باملؤسسة االتصال رضورة قط تشيكوني يف أحد يَر لم لكْن العميل. إىل
من أيٍّ بإعادة تشيكوني تَُقْم لم ذلك، عىل عالوة ينبغي. كما الثالث الشحنات نقل تمام
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األقل. عىل املبارشة غري للرقابة أخرى فرصة بدَّد ما وهو العميل، إىل الطباعية األلواح
لم أرسلوها التي الشحنات بأنَّ دراية عىل يكونوا لم أنهم بعد فيما األرجنتينيون ادَّعى
عليهم سيْسهل كان الواقع يف بعد. فيما إال بهذا يعلموا لم وأنهم املنامة، إىل البتة تصل
بوينس من انطالًقا الجوية الرحالت صاَحَب الذي هو اللبناني الرجل ألن يعرفوا؛ أن
الزائريية. االحتيال عملية تنفيذ عىل ساعد أن سبق الذي خنافر املسيو ذاته وهو آيرس،
النيجر، جمهورية عاصمة نيامي إىل بحراني دينار مليون ٤٠ تضم شحنة أول ذهبت
العاصمة يف تفريغهما فتم بحراني، دينار مليون ١٠٠ وقيمتهما األخريان الشحنتان وأما
ويف الفرنسية، املسلحة القوات سيطرة تحت كلها املطارات هذه كانت إنجمينا. التشادية
إحدى تضمنت كذلك الشحنات. ينتظرون فرنسيون مواطنون هناك كان الثالث الحاالت
من األخري الفصل بدأ ثم املحيل. للزعيم هدية خفيفة، طائرة حمولتها بني أيًضا الرحالت

الدراما. هذه
كان الوقت، ذلك يف بحرية. للتحويل قابل وهو بالدوالر، مربوط البحراني الدينار
الدينار أوراق قيمة كانت دوالًرا. ٥٥٫٢٠ تساوي البحرين إمارة دنانري من العرشون
دوالر. مليون ٣٦٧ نحو عليها) أُطلق ما رسعان الذي االسم (وهو الزائفة» «األصلية
إرسال قبل بل األدنى. الرشق إىل ومنها أوروبا، إىل طريَقها األوراُق وجدِت ما رسعان
يف األوراق من ألًفا ٧٥ تغيري يف مشكلة أيِّ دون وسيط نجح الثالثة، شحنتها تشيكوني
لحمله. كبرية سفر حقائب ثالث إىل املبلغ هذا يحتاج باريس. يف بيليه آر بي يس رشكة
بكًرا كانت األوراق أنَّ من الرغم عىل الرصف، وتم دوالر. ماليني ٤ الرصف قيمة كانت
األنظار عن املتواري العملة رصف مكتب متتالية. أرقاًما وتحمل بعُد، تُستعمل ولم تماًما
عندما منافسيه من أفضل أسعار بتقديم مشهور الشانزليزيه يف تجاري مركز يف الواقع
من طويلة صفوف السمعة هذه عىل تشهد دوالرات. من لديهم ما بيع العمالء يريد
كان بأنه تَبَاَهى وقد مغربيٍّا، البحرانية األوراق نقدية حامل كان الشباك. عىل السائحني
رصف عىل الرشعية من نوع وإلضفاء الثاني. الحسن الراحل للملك ا خاصٍّ مستشاًرا
يريد أنه يُفرتض البحرين يف رفيع حكومي مسئول من توصية خطاَب قدَّم األوراق،
أخرى كمية بتغيري املثابر املغربي قام قصرية، بفرتة ذلك بعد فرنسا. يف أموال استثمار

لبنان. يف دوالر ماليني ٧ نظري
اكتشفوا وعندما الحمولة، بُكنْه يعلم للشحنة املرافق الرحلة طاقم يكن لم البداية يف
رسقوا الِبكر. النقد أوراق رزم بعض أخذ إىل سارعوا خنافر، عنها غاب رحلة أثناء ذلك
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الدنانري من َكْومتهم قدَّموا فعندما دمارهم؛ سبب كان تحديًدا هذا لكن كبريًا، مبلًغا
جنيف، يف الخاصة البنوك أحد إىل متتابعة أرقاًما تحمل التي الطباعة الحديثة البحرانية
بدًال بالرشطة اتصل لكنه الرصف، عملية بمبارشة فوعدهم البنك، موظَّف شكوك ثارت
البلد إىل بالعودة أُغروا فقد بالفعل، سويرسا غادر قد كان الرحلة طاقم أن بما ذلك. من
لدى فوًرا عليهم فُقبض معهم، متعدِّدة استثمار إمكانيات مناقشة يف البنك رغبة بُحجِة
وسطاء محاولة ألن تها؛ بُرمَّ االحتيال عملية إىل بالنسبة عاثًرا حظٍّا ذلك كان عودتهم.
رفيعان مسئوالن كان يرام. ما عىل تَِرسْ لم عندئٍذ باريس يف املال من مزيد رصف آخرين
ملجموعة ها فخَّ الرشطة نصبت صحفية. تقارير حسب املحاولة تلك يف ضالَعنْي تشاد من
حالتني يف رصف. لعملية تمهيًدا بروكسل يف املطار يف املالَحقة «البضاعة» أخذ تريد
كميات عىل العثور بعد تشاد من وصال قد دبلوماسيَّنْي عىل دبي القبضيف أُلقي أخريني،
أيًضا أحبطت كما أمتعتهم. يف الِبكر الزائفة» «األصلية ديناًرا ٢٠ فئة األوراق من كبرية

وسنغافورة. سوريا يف رصف محاوالت
التي النقد أوراق إجمايل من باريس يف (رصفها) استبدالها تم التي ورقة املليون
مختلف عرب طويلة لرحلة استهالل بمنزلة كانت دينار مليون ١٫٥ قيمتها تبلغ كانت
املؤسسة اشتبهت الستبدالها. البحرين يف املؤسسة إىل أجنبية بنوك قدَّمتْها حتى البنوك
آيرس. بوينس منها شحنة آخر تُغادر أن قبل اشرتتْها ذلك ومع مزيفة، األوراق َكْون يف
مبادلة رشيطة الُعملة رشاء عىل وافقت املؤسسة أن بعد فيما فرنسية صحيفة ذكرت
يحدث لم أسبوع نحو مىض ثم لإلفصاح. تجنُّبًا وذلك صغرية؛ مبالغ صورة يف النقدية
هذه كون تقرير أْجل من رضوريٍّا كان الوقت هذا إنَّ بعُد فيما قيل تقريبًا. يشء أيُّ فيه
بتشيكوني البحرين نقد مؤسسة تتصل لم للشك. مجال أيَّ يَدَُع ال بما زائفة األوراق
تشيكوني أكَّدت نقد. أوراق شحنة آخر مغادرة عىل يومني مرور بعد إال كالكوجرافيكا
املرأة أبلغت املؤسسة. يف بالعمل التحقت رو ال دي برشكة سابقة موظفة املتصلة أن
املحامون حتى إنه تشيكوني قالت كذلك دينار. أوراق تزييفهم يف باالشتباه األرجنتينيني
النقد طباعة رشكة لدى يعملون عادًة كانوا البحرين نقد مؤسسة عندئٍذ وكَّلتهم الذين
١٣٨ نحو البالغة االسمية بقيمتها ديناًرا، ٢٠ فئة ورقة ماليني ٧ ال كانت الربيطانية.16
للتداول رسميٍّا املطروحة ديناًرا ٢٠ فئة لألوراق اإلجمالية القيمة تفوق دينار، مليون
األوراق عن تمييزها يتعذَّر يكاد الزائفة» «األصلية الدينار أوراق أن وبما اإلمارة. يف
وتقدَّمت ديناًرا ٢٠ فئة النقد أوراق كل املؤسسة سحبت فقد قانوني، بشكل امُلصَدرة

رو. ال دي رشكة بمعرفة املرة هذه جديدة، نقد أوراق لطباعة بطلب
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آيرس بوينس يف للدفاع. وسيلة خري الهجوم أن كالكوجرافيكا تشيكوني رأت
وجهاز اإلنرتبول تحقيقات كانت وآخرين. العجمي الشيخ ضد رسمية اتهامات هت ُوجِّ
حول وساٍق َقَدٍم عىل تَجِري الوطنية الرشطة وأجهزة األمريكي الرسية االستخبارات
محاولة إىل محضة إجرامية تزييف عصابة اعتبارهم من التكهنات نطاق امتدَّ العالم.
لكْن شيعيٌة، أغلبيٌة البحريَن تسكن البحرين. إمارة استقرار لزعزعة سياسيٍّا مدفوعة
باليشء ليست الداخلية والقالقل نِّيِة. السُّ خليفة آل ألرسة الحديديُة القبضُة تحُكُمها
تسُكنُها املجاورة وإيراُن األمريكي. الخامس األسطول قاعدة هي والبحرين النادر.
اإلمارة استقرار زعزعة يف استخباراتها رغبة حول شبهات ثارت وقد شيعيٌة، أغلبيٌة
أخطئُوا فإنهم املحرِّضني، دوافع كانت مهما البحرين. يف معارضة جماعة مع بالتنسيق
جنيف اتفاقية عىل بعُد ع تُوقِّ لم البحرين أن يَعَلمون كانوا خطري. واحد يشء حساب يف
القضية، يف اإلنرتبول ينخرط أال يَْرُجون كانوا ثم ومن التزييف؛ ملكافحة ١٩٢٩م لسنة
بالدنانري املتصلة القضايا كل فرنسيون ُقضاة توىلَّ مخطئني. كانوا بفعَلِتهم. ينجوا وأْن
وْجه عىل أفريقيا من الفرنسيني املواطنني بعض واستُدِعَي الزائفة»، «األصلية البحرانية
سويرسا يف موامبا عىل الَقبْض من الرغم وعىل يشء. إىل يَِصلوا لم الُقضاة لكنَّ الرسعة.
كان أفريقيا. جنوب إىل الجربية اإلقامة من الفرار من تمكَّن فإنه بلجيكا، إىل وتسليمه
فرنسا إىل يسلَّم ولم فلوريدا، إىل بالذهاب ل عجَّ قد منداري، هشام وهو املغربي، الوسيط
زعماء عن البحث يف كبرية مساعدة اإلمارة تقدِّم لم كذلك ٢٠٠٢م.17 عام أوائل حتى
عن وامتنعت االهتمام، من الكثري أثارت التي العملية هذه وراء كانوا الذين العصابة
ماليني ١٠ مقداره وتعويض باعتذار طالبت لكنها لتشيكوني، رسمية اتهامات توجيه
للقضية السماح بعناد البحرين نقد مؤسسة عارضت املؤامرة، كشف لحظة منذ دوالر.
نقد مؤسسة يف معاونون العصابة لزعماء كان أنه بد فال ذلك ومع العلن. إىل بالخروج
سفارة نََفْت املسألة. يف السعودية العربية اململكة وهو الكبري الجار لتوريط البحرين
أيَّ قاطًعا نفيًا منه، أجزاء نُرشت لوموند صحيفة إىل خطاب يف باريس، يف البحرين
العرب األمراء رفض ذلك، إىل باإلضافة مؤسستها. أو اإلمارة موظفي جانب من تورُّط
إنرتبول لكن رسميني، أجانب قني محقِّ ِقبَل من استجوابهم القضية يف تورُّطهم يف املشتبه
مراًرا استُخدم خلويٍّا هاتًفا بأن األرجنتيني التحقيق يف الجلسة رئيس أبلغ آيرس بوينس
واستشهد البارزين، البحرانية الحاكمة األرسة أفراد أحد رقم يحمل التزييف قضية يف

البحراني. اإلنرتبول عن صادر ٢٠٠٠م عام من أبريل ٧ بتاريخ ُمطاِبق بتقرير
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االئتماني رأسمالها كالكوجرافيكا تشيكوني بدَّدْت كيف

رشكة أمانته تولَّْت قد كانت الذي نة، امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل االتحاد يف
فيها الضالعة الجديدة للفضيحة كان فوسيل، أوِرل الخاصة السويرسية النقد طباعة
ممثلو دافع واسًعا. بأكملها الصناعة سمعة تأذِّي من الَقَلق كان الصاعقة. وقع تشيكوني
مبتذلة، بحجة بالتزييف االتهامات مواجهة يف أنفسهم عن األرجنتينية النقد طباعة رشكة
بمعرفة املطبوعة ديناًرا ٢٠ فئة الورقة عن نواٍح سبع من تختلف دينارهم ورقَة أنَّ هي
الخصوص وجه عىل املائية العالمة املؤسسة. بمعرفة قانونًا والصادرة رو ال دي رشكة
يتعاملوا لم أنهم أوضحوا التزييف. نيته يف تكون ال ذلك يفعل َمن إن قالوا مختلفة. كانت
بصفتها رصاحة البحرين نقد مؤسسة ذُِكرت لقد قط. الرسية من نوع بأي الطلبية مع
عن لألرجنتينيني القانوني املجلس بحث ِوجنز. أرجو من الورق ُطلب عندما العميل
االتحادات لقانون ويخضع زيورخ يف مقرُّه كان الذي االتحاد، لوائح يف الضعف نقاط
أكتوبر يف لالتحاد السنوي االجتماع يف املناقشة تحوَّلت شيئًا. واكتشف السويرسي.
إقناع األرجنتينيون يستطع لم وإن الجانبني، كال عىل انفعالية مناقشة إىل ١٩٩٨م عام
من كالكوجرافيكا تشيكوني طرد عىل باإلجماع الحارضين األعضاء كل صوَّت األعضاء.
الطوعي التفكيك وهو درسوه الذي البديل أو — الطرد كان ذلك، من الرغم عىل االتحاد.
طويلة؛ لسنوات األرجنتينيني مع د معقَّ قانوني وضع يف يتسبَّب بأن يهدِّد — لالتحاد
عام مطلع يف لندن يف ُعقد لالتحاد عادي غري اجتماع يف آخر. نهج اتباع تقرَّر ثم ومن
املقام، رفيع يوم ذات كان الذي االتحاد عضوية من األعضاء معظم انسحب ١٩٩٩م،
كان الذي االتحاد، عضوية يف ى تبقَّ راديكاليٍّا. قراًرا كان االتحاد. هذا يُحلَّ أن دون
يف الكائنة كارتيفالوري إي وكالكوجرافيَّا كالكوجرافيكا، تشيكوني الهوان، إىل مصريه
تلك إىل ملتفتني لالتحاد، الدرامي االجتماع يف مشاركون قال بنكنوت. وأمريكان ميالنو،
مَلن النقد «طبع عىل نموذجيٍّا مثاًال ذلك كان الطاولة. قلب الترصف هذا إن األحداث،
من املتفاقمة الحالة هذه مثل يف بعد. فيما الصناعة عىل املطلعون أكد حسبما يطلب»،
طواعية وينسحب العواقب امُلذِنب ل يتحمَّ أن املرء ع يتوقَّ أن يمكن كان الترصف، إساءة
أجل من الكثري اإلجماعي غري القرار يفعل لم هذا. تفعل لم تشيكوني لكن االتحاد، من
كالكوجرافيكا تشيكوني اإلنرتبول شطب املريرة، املعارضة من الرغم وعىل األرجنتينيني.
امللتقيات يف بها بًا ُمرحَّ تشيكوني تَُعد لم كما مدعويه. قائمة من قصرية بفرتة ذلك بعد
تقديم من تشيكوني ُمِنعْت ما ورسعان بل األمن. الرفيعة النقد طباعة لصناعة املهنية
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املقابلة الضفة عىل تقع التي أوروجواي، يف نقد أوراق لطبع عقود إرساء إطار يف عطائها
كالكوجرافيكا. تشيكوني مطبعة عىل تُِطلُّ إنها أي بالتا؛ ال دي ريو لنهر

قضائية التماسحماية إىل هذه األرجنتينية النقد طباعة اضطرترشكة ذلك أثناء يف
الرغم عىل كالكوجرافيكا. تشيكوني ركَّع قد بالدوالر البيزو عالقة َقْطع كان دائنيها. من
بتحريض مؤامرة ضحية ورشكتهما أنفَسهما تشيكوني األَخَوان يَعترب األدلة، كل من
عىل الحفاظ إال يَعِنيها يكن لم التي النقد، طباعة عالم يف الكربى الثالث الرشكات من
هذه عىل املطَّلعني األرجنتينيني املراقبني كل حتى ليس السوق. عىل االحتكارية قبضتها
الحكومة رئيس مناقشات يف كثريًا شارك ملنعم مستشار هناك ذلك. عىل يوافقون الدراما
إلغراء استسلما االثنني إن قال وقد نقدية. نظرة الوقائع إىل ينظر األَخَويْن مع السابق
لدى مال رأس أعظم دا بدَّ أنهما إىل آيرس بوينس يف جرى حديث يف وخلص القوة.

بالثقة. جدارته وهو األمن، الرفيع الطبَّاع
تكتمل لن الزائفة». «األصلية البحرانية النقد أوراق فضيحة يف التحقيق يتواصل
العربية اململكة إن ويقال للعلن. تُكشف لن األقل عىل أو أبًدا، حدث ما صورة األرجح عىل
نحو يوجد أفريقيا قارة يف ما مكان يف داخليٍّا. األمر بتسوية قاَما والبحرين السعودية
مرآب. داخل الغبار عليها يرتاكم الزائفة» «األصلية البحرانية الدنانري هذه من ألًفا ٢٥٠
أوراق من رزمة ًما مقدِّ الِبكر، األوراق هذه بيع وسيط عرض ٢٠٠٥م، عام صيف يف
األصيل. غالفها يف مغلَّفة زالت وما متتابًعا، ترقيًما األوراق تحمل كإثبات. الِبكر النقد
يُذَكر ال يشء مجرد هذا بريقها. ببعض تحتفظ زالت وما رائجة، سلعة يوم ذات كانت
بصفقة مرتبطة أخرى هموم لديها فهي األمن؛ الرفيعة الطباعة صناعة إىل بالنسبة
يهزَّ لم أنه يتقرَّر ربما سنوات، عرش غضون يف اليورو. أوراق استحداث وهي القرن،
لقد املوحدة. العملة كهذه بشدة ها يغريِّ ولم بقوة النخبوية الصناعة هذه أساس يشء

املوحدة. األوروبية العملة عىل أدقَّ نظرة إللقاء الوقت حان
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العارش الفصل

اع ذهبلُصنَّ منجم اليورو أصبح ملاذا
النقود؟

يزعموا أن األوروبيني بمقدور زال ما هذا يومنا يف ا جدٍّ كثرية صناعية منتجات توجد ال
القطاع صناعات من واحدة معانيها أوسع يف النقد أوراق وطباعة فيها. العالم قيادة
دة املوحَّ أوروبا ُعملة إنتاج أن املرء ع توقَّ ربما لذا النجاح. هذا َضِمنت التي الخاص
الفني والكمال التصميم، يف الحداثة بني يجمع نقد لورقة نموذج عن سيتمخض الجديدة
املهمة هذه تُنَجز لم جبارة، جهود من بُذل مما الرغم وعىل الثمن. يف واملعقولية األمن، يف
— املهمة هذه توىلَّ إذ التفاصيل؛ أدق حتى له أُِعدَّ العملة تحويل أن صحيح الهائلة.
امُلعنيَّ العضو سوالنس، دوِمنجو أوخينيو اإلسباني — العامة األركان هيئة طريقة عىل
إىل باإلضافة النقد، أوراق مدير هاينونِن، آنتي والفنلندي األوروبي، املركزي البنك بدائرة
تُميِّز كالتي عالية» «معنويات وب بسالسة األمر مىض املعنية. الوطنية املركزية البنوك
كان التايل. اليوم يف أوروبا عموم يف الصحف ذكرت حسبما الجديد، بالعام املحتفلني
نتها تضمَّ التي واملتطلبات الجهود عن القليل إال يعرفون ال أوروبي مليون الثالثمائة
لم لكن الكربى. النقدية التجربة لهذه سنوات عرش استمرت التي الفنية التحضريات
املرشوع هذا عن االتحاد دول من دولة كل جانب من الفردي والطموح الغرور يَِغب
واملفهومة دائًما الحارضة األنانية، انتزعت حيث والنفسية؛ االقتصادية بالتحديات امليلء
الطريق. طول عىل املشرتك القاسم من األدنى الحد التزام إىل تدعو تسويات جيًدا،
نقد «ورقة إىل بنجاح — املوحدة ألوروبا املميِّزة السمة — اليورو ل تحوَّ الطريقة وبهذه
لم نة. امُلَؤمَّ الصناعة هذه يف عادًة الصارمة املعايري عىل بالسلب أحيانًا أثََّرْت سياسية»
بحظر أمٍر لصدور نظًرا األمور؛ هذه عن القليل إال بالطبع العامة األحاديث إىل ب يترسَّ



النقود ُصنَّاع

باعتباره — األوروبي النقدي واملعهد املشاِركة املركزية البنوك ِقبَل من تماًما النرش
اضطر املبكرة. التخطيط مرحلة من بدايًة — األوروبي املركزي للبنك األوَّيل النموذج
معنيني كانوا الذين الصارمة، األمنية التدابري ذات الصناعة بهذه اإلدارات مجالس أعضاء
إىل وصوًال الهم، وعمَّ موظفوهم حتى املطلقة. بالرسية خطيٍّا االلتزام إىل بالتحضريات،
وهو هذا عن يتحدث «َمن أنَّ تماًما مفهوًما كان الصمت. عىل أقسموا الصناعيني، التالمذة
منظومات تطوير إن وظيفته.» بفقدان يُجازف العمل ساعات انتهاء بعد رشابًا يحتيس

ذلك. من ية رسِّ أشد ظروف يف ليجري كان ما ربما جديدة تسليح
ووزراء الخارجية وزراء كل كان وجيهة. ألسباب االحتياطية التدابري هذه اتُّخذت
ماسرتيخت يف دة موحَّ أوروبية عملة إنشاء مرشوع عىل توقيعهم وضعوا الذين املالية
التكلفة باهظ مرشوًعا يكون لن هذا أن جيًدا يُدِركون ١٩٩٢م عام فرباير يف الهولندية
األوروبية املجموعة كانت مسبوق.1 غري وفنيٍّا سياسيٍّا مرشوًعا أيًضا سيكون بل فحسب،
من كبرية درجة عىل معتادة بطبيعتها املركزية البنوك بلًدا. عرش اثني من تتألَّف آنذاك
العملة فإن الوطني، الَعَلم فبجانب وطبعها. الوطنية نقدها أوراق تصميم يف االستقاللية
أن آنئٍذ يُفرتض كان بلد. أي يف الوطنية للسيادة رمز أهم هي نقدها بأوراق الوطنية
مشرتًكا مرشوًعا تكون مشرتكة لُعملة املجال ليُفِسح هذا الوطنية الشخصية رمز يُلَغى
املحك، عىل الوطنية الهيبة كانت واستخدامها. إنتاجها يف مركزيٍّا بنًكا عرش اثنَْي بني
تكلفة مرة ذات األوروبي، املركزي للبنك رئيس أول دويزنربج، ِفم قدَّر املال. كان ومثلها
النواتج مجموع من املائة يف ٠٫٨ إىل يصل بما الُعملة بتحويل املرتبطة التدابري كل
يورو. مليار ٥٢ يساوي ذلك كان اليورو. صنعت التي بلًدا عرش لالثني اإلجمالية املحلية
وحدها، النقد أوراق طبع عملية عىل املبلغ هذا من كبري جزء يُنَفق لم الحال، بطبيعة
عىل الحصول واحد كل وأراد للشهية، مثريًة بالتحديد هذه اليورو صفقة ظلَّت ذلك ومع

رصاعات. دون املوقف هذا مع التعامل ممكنًا كان وما استطاع. لو منها جزء
الذي األوراق من اإلجمايل العدد تقرير ثم اليورو فئات مختلف تحديد مجرد
تسبَّب األوَّيل النقدي الطرح يخص فيما فئة كل من انفراد عىل عضو دولة كل تحتاجه
سليمة تجربة إىل افتقار هناك كان لسنوات. استمر وتأجيل تنتهي، ال مناقشات يف
املعهد قرَّر متباينة. اليورو بلدان يف النقد تداول أعراُف كانت الرضورة. عند إليها يُلجأ
عام نهاية يف فنلندا يف النقد أوراق من الفرد نصيب أن تمحيصه يف األوروبي النقدي
ورقة. ٥١ والنمسا إيطاليا يف الفرد نصيب متوسط يبلغ فيما ورقة، ٢١ هو ١٩٩٦م
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عدد الخالف مثار كان لة. مفضَّ سياحية وجهة البلدين هذين كال أن مصادفًة وليست
يف تماًما الشائع النقدية تكدُّس ونطاق االئتمان، وبطاقات النقد وتوزيع امُلصَدرة، الفئات
االقتصاد ونطاق أوطانهم، إىل معهم يَّاح السُّ يأخذه الذي الشارد والنقد الريفية، املناطق
التاكيس أُجرة يدفع أن املرء يستطيع مثًال، فنلندا يف كثرية. أخرى وأشياء الرسمي، غري
شبه يف أو أيبرييا جزيرة شبه يف وأما الشمالية، القطبية الدائرة يف حتى ائتمان ببطاقة
الصغرية. الفئات من وباألخصِّ جيبه، يف نقد بحمل املرء فيُنصح بيلوبونيز، جزيرة
الخارج، يف بها املحتَفظ للعمالت األوروبي النقدي املعهد تقديرات باملثل صعبة كانت

الدوالر. بعد العالم يف احتياطي عملة أهم ثاني باعتباره األملاني املارك وباألخص
نقد ورقة مليار ١٥ بطبع األمر صدر العرشين، القرن تسعينيات نهاية وُقرب أخريًا
لوجستي» «احتياطي ک صت ُخصِّ املائة يف ٤٠ بينها من األوَّيل؛ التحويل إصدار إطار يف
تلك تحلَّ أن يُفرتض كان .(1-10 رقم الجدول (انظر الفوري اإلصدار عن يُحبس
أخذ إذا مناسبة أولية تكملة وهي ملياًرا، ١٢٫٧ وعددها القديمة»، «األوراق محلَّ األوراق
أن يفرتض كان التي النقد أوراق من بكثري قيمًة أعىل اليورو أوراق أن اعتباره يف املرء
احتياطي حسبنا وإذا النمساوي. والشلن اإليطالية واللرية الفرنيس كالفرنك محلها، تحل
أيًضا أُِمر والذي ورقة، مليار ١٫٨ البالغ األوروبي املركزي للبنك االسرتاتيجي الطوارئ
البالغ األوَّيل اإلصدار متطلب إىل باإلضافة تماًما، مفاجئ نحو عىل ٢٠٠١م عام يف بطبعه
نقد. ورقة مليار ٢١٫٦ إىل بأكملها الدفعة وصلت ٢٠٠٢م، عام يف ورقة مليارات ٤٫٨
هذه ُوضعت ولو سنة. يف النقد أوراق من العاملي االحتياج ُربع تقريبًا الرقم هذا يساوي
ذهابًا مرات أربع والقمر األرض بني تصل ورقية سلسلة لشكَّلت جنب، إىل جنبًا األوراق

مرة. وسبعني خمًسا االستواء خط عند األرض حول كحزام ها لفُّ يُمكن كما وإيابًا،
إلنتاج الالزمة املواد من هائل احتياج النقد أوراق من العدد هذا وراء يتوارى كان
ثمنُها يُدَفع أن يفرتض وكان الورقية، النقود تاريخ يف طبٍع طلبيَِّة أكرب هذه كانت النقد.
النقد أوراق سعر كان مالئم». ربح إىل إضافة املؤكدة «التكاليف هي ُمجزية صيغة وفق
كلمة ألن جديد؛ من وفرية بأرباح اليورو أوراق ت برشَّ ضغط. تحت العاملية السوق يف
اليورو»، ذهب «منجم عن الحديث بات ما رسعان كثرية. أشياء تعني أن يمكن «مؤكدة»
أوراق تطلَّبت الصناعة.2 هذه يف لسان كل عىل بنفسه، سعره تحديد للمرء يُتيح الذي
آالت لزوم ضخًما استثماًرا — املعدنية النقود عىل تقريبًا ذاته األمر وانطبق — اليورو
من للتأكُّد الالزمة الفحص وأجهزة اإلنتاج، جودة عىل الرقابة ومستشعرات الطباعة
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النقود؟ لُصنَّاع ذهب منجم اليورو أصبح ملاذا

تتميز خاصة آالت أيًضا تطلَّبت وأخريًا البنوك. بمعرفة القديمة األوراق وفرز األصالة
املسحوبة القديمة األوراق إلعدام البرشي التدخل عن ومعزولة األمن من عالية بدرجة
له سيُسمح َمن عىل الرصاع كان الورق. فرَّامة ى يُسمَّ ما تحديًدا وأعني التداول؛ من

حتميٍّا. بالتوريد

وأعداء أصدقاء

قيست إذا العجوز، القارة يف الطباعية فالطاقة بالرصاع؛ ومفعًما ملتبًسا الوضع كان
اتحاد بلدان من ثمانية األرض. سطح عىل آخر مكان أي يف منها أعىل السكان، عدد حسب
١٩٩٥م، عام اليورو تدشني وقت الحكومية مطابعها لديها كانت عرش األحد الُعملة
الجلدر أوراق حرصيٍّا تستطبع وهولندا نابليون، زمن فمنذ استثناءات. هناك كانت لكن
يسبق لم أيًضا، أملانيا ويف إنسخيده. الخاصة النقد طباعة رشكة بمعرفة فنيٍّا املمتازة
نصف عىل يحصل االتحادي البنك وكان مطبعة، امتالك االتحادي البنك وال الرايخ لبنك
أوند جيزيكه من اآلخر والنصف للحكومة اململوكة االتحادية املطبعة من املارك أوراق
شعب وأما صنعه. وتكاليف األملاني املارك جودة عىل بالنفع عاد ما وهو ديفريَنت،
استطباع ًال مفضِّ بنفسه، نقوده يطبع يكن فلم اإلنفاق، يف بحرصه املعروف لكسمبورج،
النقد طباعة رشكات من تشكيلة بمعرفة اللكسمبورجي الفرنك من املتواضعة كمياته
نحو عىل مختلفة، ألسباب وإْن املثل، تفعل الربتغال وكانت الخارج. يف والخاصة العامة
معقًدا يكن لم السوقي الوضع أن لو وكما الحق. موضع يف العمق من بمزيد سنتناول ما
النقد لطباعة نة ُمَؤمَّ خاصة رشكات أكرب ذلك مع أوروبا لدى كان بالفعل، يكفي بما
لكن ديفريَنت، أوند وجيزيكه فيدوسيري، أوبرتور شارل وفرنسوا رو، ال دي العالم: يف
عملتهما طبع من عادًة استبعادهما يتم كان والفرنسية الربيطانية الخاصتني الرشكتني

الوطنية.
فالتعليقات والخاصة. الحكومية النقد طباعة رشكات بني حقيقية كراهية ثمة
والردود الحكومية، النقد طباعة رشكات بني الصادم» الكفاءة «انعدام عن تتحدَّث التي
النقد طباعة رشكات بني الوحشية» األعمال «أساليب عن تتحدَّث التي عليها الرسيعة
النقد ألوراق نة امُلَؤمَّ التكنولوجيا عىل املتزايد الطلب أن والواقع اعتيادي. يشء الخاصة،
يظالن إنهما التعاون. عىل املعسكرين كال يجرب فنيٍّا املتقدِّمة التزييفات مكافحة إطار يف
الحكومية النقد طباعة رشكات كانت مرة. ذات قيل كما ذاته» الوقت يف وأعداء «أصدقاء
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النقود ُصنَّاع

مبكرة، مرحلة يف اليورو. إنتاج يف الخاص القطاع من منافسيها إرشاك يف كثريًا ترغب ال
بأوراق املعني العامل «الفريق باسم خاصة عمٍل فرقة املركزية البنوك محافظو ل فعَّ
ورقه وجودة اليورو، تطوير مع الفرعية لجانه يف يتعامل أن يُفرتض وكان النقد»،
إىل الفريق هذا رئاسة أُسندت عموًما. املزيفني ومكافحة األمنية، وخصائصه وطبعه،
مشاركة وكانت آنذاك، إنجلرتا لبنك التابعة ِدبِدن مطبعة عام مدير جارِفس، أِلكس
كافة املركزية البنوك خزائن مديرو كان بعد. تُحسم لم تزال ال اليورو يف بريطانيا
باسم اليوم يُعرف الذي النفوذ، ذي الفريق هذا إىل ينتمون الحكومية املطابع وممثلو
كعضو خاصة نقد طباعة رشكة أي يضم يكن لم الفريق لكن النقد». أوراق «لجنة
لتقييد النفوذ ذات املركزية البنوك بعض جهود أن واضًحا كان به. العضوية كامل
اقرتح ثمارها. تؤتي املستطاع قدر اليورو إنتاج يف الخاصة النقد طباعة رشكات دور
االتحادية املطبعة تتخىل أن النقد بأوراق املعني العامل الفريق يف نفوذ ذوو أعضاء
خصخصتها هو الرسمي التفسري وكان السبب، لذلك الفريق يف الكاملة عضويتها عن
لرشكات سابقة َخْلق تجنُّب هو السبب فكان الرسمي، غري املستوى عىل أما الوشيكة.

ديفريَنت. أوند جيزيكه يف األرجح عىل يفكرون كانوا األخرى. الخاصة النقد طباعة
عىل بشدة التأثري ملحاولة بالحكومة الوثيقة اتصاالتها املركزية البنوك استخدمت
املال ورأس الفنية واملعرفة الوظائف حماية رضورة بحجة واللجان والربملانات الوزارات
كان ألنه أصعب؛ فكان تنفيذها أما واضحة، النية كانت الحكومية. املطابع يف املستثَمر
هذه تويل عىل ولوجستيٍّا فنيٍّا قادرة أوروبا يف خاصة نقد طباعة رشكة توجد ال أنه جليٍّا
أوراق إىل الحاجة كانت الجديدة، اليورو أوراق إىل فباإلضافة وحدها. الضخمة املهمة
يحني أن إىل رضورية ستظل األوراق هذه ألن االعتبار؛ يف أخذها يجب زال ما وطنية نقد
يعادل النهاية يف املتطلَّب هذا كان املوحدة، العملة بلدان إىل بالنسبة العملة. تحويل وقت
الفرتة يغطي الُعمالت هذه من مخزون إنتاج يلزم كان سنويٍّا. نقد ورقة مليارات ٣ نحو

اليورو. وإصدار الوطنية العمالت طبع نهاية بني
الواليات غرار عىل أوروبية مركزية نقد مطبعة إنشاء استُبعد سياسية، ألسباب
فئة بطبع معينة نقد طباعة رشكة تُكلَّف بحيث الطباعة طلبيات تجميع وحتى املتحدة.
كان املوحدة. العملة بلدان إىل بالنسبة ا جدٍّ صعب أنه البداية يف تبنيَّ أكثر أو لبلد ما نقد
للعطاء املتقدمني من الهائل العدد إن قيل املال. ويوفر التنسيق ل يسهِّ أن هذا شأن من
مسئولية وطني بنك كل يتوىل أن تقرَّر وهكذا التكاليف. يف هائًال تفاوتًا يعني سوف
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عىل العروض استدراج عن التخيل تم لبلده. الالزمة اليورو أوراق من األولية الكمية
كنتيجة اليورو. إحالل متطلبات يخص فيما مناقصات إلجراء تصور وجود من الرغم
القيام مضٍض عىل التكوين، طور يف كان الذي األوروبي، املركزي البنك َقِبل حتمية،
الظروف. تلك ظل يف الصعوبة بالغ دور وهو الجودة، رقابة عىل واملرشف ق املنسِّ بدور
كانت شك. موضع الحكومية املطابع يف للعاملني الفنية املؤهالت تكن لم كقاعدة،
العالم. يف جودة أعىل ينتج املطابع هذه بعض وكان األولوية، لها النقد أوراق جودة
ملموس تأثري له يكن لم النقد أوراق طبع يف دور أيًضا للتكلفة أن حقيقة إدراك لكن
دون حتى تعمل الرشكات هذه بعض كان الحكومية. النقد طباعة رشكات كربياء بسبب
عبارة — تنفيها ال القاعدة تُثبت باستثناءات — الرشكات هذه كانت تكلفة. حسابات
ويف فيها، مبالًغا أجوًرا يتقاَضْون موظفني من ضخمة أعداًدا تضم خرقاء مؤسسات عن
باهظة آالت هناك كانت كذلك اإلقالة. ضد نني محصَّ املوظفون هؤالء كان األحوال أغلب
املطابع أرجاء يف يؤدونه عمل بال كثريون عمال يقف بينما واحدة، مناوبة تعمل التكلفة
النقد طباعة رشكات تكن لم الكامل. اإللكرتوني التحكُّم إىل طويل زمن منذ ُحوِّلت التي

األحوال. من حال بأي الصناعية للكفاءة تجسيًدا الحكومي

االستثمارية اليورو نشوة

يكن لم لكن اليورو، لطبع التمهيد يف حتمية الحكومية املطابع كفاءة رفع تدابري كانت
ألي االقتصادي العصب رضب يمكنهم الذين العمال، مع رصاع يف للدخول متحمًسا أحد
النقابات بني الحوار ولتشجيع صعب. موقف يف الحكومة يضع مما باحتجاجاتهم؛ بلد
لكن مستديرة، طاولة اجتماع ُعقد الحكومية، النقد طباعة ورشكات املركزية والبنوك
تنفيذها. يصعب كان اآلالت تشغيل معدالت تحسني أو العاملة األيدي تقليص تدابري
عن بشدة بروكسل يف الكائن األوروبي النقابات واتحاد الوطنية العمالية النقابات دافعت
السيايس املسار يف املركزية البنوك سارت النحو هذا عىل العمال. قها حقَّ التي االمتيازات
األوىل. بالدرجة اإلنتاجية الطاقة توسيع خالل من التحديث اتجاه يف دافعة لها، األسلم
كانت كثريًا. إليها يُلتفت لم ال، أم بعد فيما ستُحتاج الطاقة هذه كانت إذا ما مسألة
استعراض خضم ويف ة. الُحجَّ هي القصري املدى عىل اليورو أوراق إىل الهائلة الحاجة
التي فالرشكات عائًقا. املال يكن لم الحكومية، النقد طباعة رشكات بني العضالت
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السائد املبدأ كان املال. بأمر لالنشغال مضطرة ليست رأسمالها طبع عمليٍّا تستطيع
يشء. كل هي وحدها الطباعة هو:

نة امُلَؤمَّ للطباعة الجديد بمركزها املحموم التنافس هذا االتحادية املطبعة افتَتحت
والزجاج الفوالذ من املنشأُة الصناعية الجوهرة هذه تكلَّفت السابق. برلني لجدار املالصق
االتحادية املطبعة أرباح من وُموِّلت العقار، دون يورو مليون ١٠٠ عن يقل ال ما
بسخاء أتاحتْها قد (بوندستاج) األملاني بالربملان املوازنة لجنة كانت التي املحتَجزة،
لم القديمة، الطابعات إىل جديد خط بإضافة اإلنتاجية الطاقة بزيادة السنوات. مر عىل
املرجو كان األحوال. من حال بأي حجمها يف متواضعًة الجديدة االتحادية املطبعة تكن
يُفرتض التي إيطاليا، كانت اليورو. لطبع أخرى بلدان من إضافية طلبيات عىل الحصول
فمطبعة بذًخا؛ تقل ال تكاد ُخطط لديها أملانيا، بعد اليورو أوراق من عدد أكرب تطبع أن
لتغطية يكفيا أن ينبغي كان حديثني خطني تضم كانت إيطاليا لبنك التابعة النقد
الطاقة استُغلت إذا اليورو، أوراق من مستقبيل احتياج وأي الحايل اإليطايل االحتياج
برشاستها، معروفة كانت التي الحكومية، املطبعة نقابات أن غري بعقالنية. اإلنتاجية
اآلالت، طاقة واستغالل املناوبات عىل العمال توزيع مرونة زيادة دون الحيلولة يف نجحت
لم الحال بطبيعة هناك. اآلالت من كامل ثالث خط تركيب إىل املركزي البنك فاضطر
تحتاج ال التي — أيرلندا فأقدمت الركب، عن تتخلَّف أن الصغرية األعضاء البلدان تشأ
ال كمية وهي شعبها، تعداد هم نسمة ماليني ٤ يكفي ما إال النقد أوراق من سنويٍّا
مستًوى أحدث إىل فنيٍّا مطبعتها ترقية عىل — ولكسمبورج فنلندا احتياج إال يْصغرها
احتياجات بكثري تتجاوز إنتاجية طاقة ُخلقت بروكسل من سخية وبمساعدة (سوبر)،
يف نقد مطبعة أجمل بأنها املهنية الدوائر يف تُعرف املطبعة هذه صارت الذاتية. البلد
النقد أوراق من متطلباتهما آخران بلدان وهما والربتغال، اليونان كانت كذلك العالم.
لتهيئة األوروبي االتحاد قصعة من تلتهمان هيكليٍّا، ضعيفان واقتصاداهما متواضعة

أيًضا. رضوريٍّا ذلك كان وما اليورو. إنتاج يناسب بما نقدهما مطبعتَي
فيينا وسط ففي النمساوي. الوطني البنك نصيب من كانت األسوأ األداء جائزة لكن
فخمة مطبعة أُقيمت — عمرانيٍّا محمية ضيقة منطقة وهو — التكلفة ارتفاع حيث
بعد افتُتح الذي النقدي، املركز هذا ابتلع التكاليف. رفع رشوط كل فيها استُوفيت ، بحقٍّ
٢٢٥ تكلَّف وحده (املبنى يورو مليون ٣٣٠ نحو والبناء، التخطيط من سنوات ثماني
مرات ثالث أغىل جعله مما الرسمية؛ البيانات بحسب الرضائب) حساب قبل يورو مليون
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حساب دون حتى وذلك فعًال؛ التكلفة مرتفع هو الذي الجديد برلني مطبعة مقر من
األذهان إىل يُعيد نحو عىل — املقابل يف فيينا سكان حصل ذلك. تلت التي التجديدات
يصل مرت ١٠٠ طوله نفق عىل — ِولز أورسون للمخرج الثالث» «الرجل فيلم ظالل
مبالًغا أمنية اعتبارات هنا الدافع كان جديد، من الوطني. للبنك الرئييس باملقر املطبعة
تصدير. طلبيات عىل الحصول يف عظمًة تقل ال وآمال اإلنتاج، مرونة يخص فيما فيها
اإلحالل ألوراق السنوي البلد متطلب كان لن، الشِّ زمن يف بكثري. الحاجة االستثمار تجاوز
الصغرية األوراق إحالل إىل الكبرية الحاجة بسبب ورقة؛ مليون ١٥٠ عن ما نوًعا يزيد
النمسا يف املنتَجة النقد أوراق تحظى يورو. ١٫٥ من أقل اليوم تساوي التي شلنًا، ٢٠ فئة
األمنية. وخصائصها وطبعها تصميماتها جودة بفضل املهني العالم يف كبري باحرتام
النقد (مطبعة ِزرشهايتسدروكراي أوند بنكنوتِن أوسرتايِششه تؤخذ أال اآلن يُخىش لكن
أي يف االعتبار يف — الواقعي التسعري اتِّباعها بافرتاض — النمساوية) املالية والسندات
أيًضا تسبِّب كما الثابتة. تكاليفها بسبب إال ليشء ال النقد، طبع لعروض دويل استدراج
فكتور امتنع محلية. سياسية ضجة يف موارده إنفاق يف النمساوي الوطني البنك بذخ
عن النمساوي، االجتماعي الديمقراطي الحزب وعضو آنذاك االتحادي املستشار كليما،
املهيب. املرشوع افتتاح مراسم أثناء الوقت» «ضيق ب متعلًِّال املطبعة يف بجولة القيام
إصدار طبع بعد الجديدة. املطبعة يف أموال من استُثمر ما مقدار بسبب منزعًجا كان
مليون ٢٠٠ نحو املتوسط يف فرًدا ٣٤٠ من املؤلَّفة العاملة القوة أنتجت األوَّيل، اليورو
هذه النقد طباعة لرشكة السنوية الخسائر تجاوزت األحيان بعض يف سنويٍّا. نقد ورقة
املال رأس مشاركة إىل مراًرا النمساوي الوطني البنك سعى وقد السنوية. أعمالها حجم

أحد. يقبل فلم النقدي، مركزه يف األجنبي
نشوة الصارمة األمنية التدابري ذات الخاصة النقد طباعة رشكات راقبت صمت، يف
هذه استغالل صعوبة ع توقُّ هو األسباب أحد الحكوميني. املنافسني جانب من اإلنفاق
السوق إىل طريقها ستشقُّ ما رسعان الطاقة هذه وأن الطويل، املدى عىل اإلنتاجية الطاقة
األمن منظور من لالهتمام ا جدٍّ مثرية ستكون املشرتكة العملة أن الواضح من الحرة.
رضورية اليورو طبع يف الخاصة النقد طباعة رشكات مشاركة ستكون ثم ومن الفني؛
من لكلٍّ يمكن كان آنذاك، الوضع بحسب التصدير. أسواق يف الالحقة جهودها أجل من
نفس عىل املشاركة هذه تكن لم املشاركة. تتوقعا أن ديفريَنت أوند وجيزيكه إنسخيده
كلتيهما عىل كان فيدوسيري. أوبرتور شارل وفرنسوا رو ال دي من لكلٍّ التأكيد من القدر
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كان فقد ذلك؛ إمكانية الربتغال وأتاحت ما، مكان يف مشاركة فرصة إيجاد محاولة
تزييف مؤامرة ضحية وقعوا قد الربتغاليون كان الخارج. يف نقده عادًة يستطبع البلد
اإلفالس.3 شفا إىل البلد دفعت التي الفضيحة وهي العرشين، القرن عرشينيات يف دولية
إنسخيده، أو رو ال دي بمعرفة عادًة نقدها استطباع إىل لشبونة تحوَّلت ذلك بعد
أوراق ترقيم ودون مقصوصة غري الصفحات تستورد آنذاك كانت أمنية، ألسباب لكْن
وزارة عليها تسيطر صغرية محلية طباعة رشكُة األخرية اللمسات تتوىل كانت النقد.
وزارة عىل التأثري محاوًال سنتني أمىض قد فيدوسيري أوبرتور شارل فرنسوا كان املالية.
يخص فيما وسًعا يدخر ولم بينهما، مشاركًة نقد مطبعة بناء بمقرتح لشبونة يف املالية
أطراف ظهور منذ سيما وال نتيجة، دون طالت املحادثات لكن املجهود، وال التكلفة
ومورِّد رو ال دي ممثلو ظهر فجأًة االتحادية. املطبعة ضمنها من مصلحة ذات أخرى
ورسعان الوطني، البنك مع وجيزة لفرتة وتفاوضوا لشبونة، يف جوري رو ال دي اآلالت
— الربيطانيون عرض األمن. رفيعة جديدة مطبعة إنشاء عقد أيديهم ويف غادروا ما
استغالل خاصة بصورة — املال رأس من املائة يف ٥٠ نسبتها كبرية حصة إىل باإلضافة
الناس كان الصناعة، هذه دوائر يف بطلبياتهم. الربتغال يف متاحة إنتاجية طاقة أيِّ

لشبونة. يف ممتازة» اتصال و«جهات مبهر» «إنجاز عن باحرتام يتحدَّثون
غري الطاقة من االستفادة عىل االتفاق يتذكَّرون الربيطانيون يَُعِد لم بعد فيما
يف ٢٥ بنسبة أقلية حصة رو ال دي أكسب العقد لكن الربتغالية، املطبعة يف املستغلة
إميسو أبويو جي سريفيسوس فالورا الجديدة الربتغايل الوطني البنك مطبعة يف املائة
يتيحوا لئال الربتغاليني نبَّهوا قد لوزان يف األصدقاء كان كاريجادو. يف إيه إس مونيتاريا
الخاصة الربيطانية النقد طباعة رشكة َضِمنت التعاون، هذا خالل ومن هذا. من أكثر
أكثر الربتغاليني استقالل عدم ضمان من رو ال دي تمكَّنت بل اليورو. إنتاج إىل مدخًال
بعدم الربتغايل الوطني البنك أقنعت حيث الجديدة؛ مطبعتهم من الرغم عىل ينبغي مما
إضافة وهو فنيٍّا، د املعقَّ العمل ألداء التكلفة باهظة خاصة آالت الربتغال رشاء رضورة
تويلِّ بعرِض الربيطانيون وتكرَّم الجديدة، اليورو أوراق إىل املختارة األمنية الخصائص
من يؤخذ الربتغال نقد يعد لم الحني ذلك منذ لشبونة. فقبلت بأنفسهم، األمر هذا
كانت جيتسهيد. إىل لشبونة من بل لشبونة، إىل رو، ال دي مطبعة حيث جيتسهيد،
مع اندماجها انهيار فبعد حظٍّا؛ األقل هي فيدوسيري أوبرتور شارل فرنسوا رشكة
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رشكة هي الفرنسية الرشكة تكون ألْن احتمال هناك كان إنسخيده، الهولندية الرشكة
بفضل لكن اليورو، طبع من املستبعدة اليورو منطقة يف الوحيدة الخاصة النقد طباعة
الفرنسية للرشكة أُتيحت فرنسا، بنك يف النقد أوراق طبع أمام املستمرة الصعوبات

النهاية. يف فرصة
وافًرا حظٍّا جوري، آر إل دي وباألخص املعدات، صانعو نال الحال، بطبيعة
ماراثون انطالق قبل العرشين، القرن ثمانينيات أواخر ففي هذا؛ االستثمار سباق من
قدرتها بزيادة نت ُحسِّ نسخة وهو السوبر، خطَّها السوق يف لوزان طرحت اليورو،
الطباعية اآلالت خط يجمع بالكامل. إلكرتونية تحكُّم عنارص إليها وأُضيفت الطباعية
اثنتني أو وطابعة الخلفية، لطباعة سوبر-سيمولتان طابعة العادية نسخته يف هذا
الطبع، جودة ملراقبة نوتا-تِشك وجهاز محفور، فوالذي لوح من للطبع سوبر-إنتاليو
للقص كتْباك وتغليف تعبئة وآلة بالتسلسل، النقد أوراق لرتقيم سوبر-نومريوتا وآلة
إىل حاجة هناك كانت اليورو، إنتاج حالة يف والتغليف. والتحزيم والفحص النهائي
الهولوجرام وُرَقع أرشطة تثبيت يف املتمثلة فنيٍّا الصعبة للمهمة سواءً تكميلية ملحقات
تضم التي العادية بصورته السوبر، الخط هذا كان الحريرية. الشاشة أجل من أو
من الرغم عىل يورو). مليون ٣٥) سويرسي فرنك مليون ٥٠ نحو يتكلَّف آالت، ست
سيما وال الطلبيات، من كبري عدد نيل من بالفعل تمكَّنت قد لوزان كانت السعر، هذا
الهند. ومن الشعبية، الصني جمهورية ومن السابق، السوفييتي االتحاد جمهوريات من
بني فيما .(2-10 رقم الجدول (انظر قوية أخرى دفعة الطفرة هذه اليورو وأعطى
حول الثمن الغالية الطابعة آالتها من ٤٠٠ نحو لوزان باعت و٢٠٠١م، ١٩٩٤ عاَمْي
سويرسي. فرنك مليار نصف نحو عند قياسيٍّا رقًما املبيعات قت حقَّ ما وقت ويف العالم.
الصانع بصفتها باور أوند كوينج وأبرزها هذا، من أخرى رشكات استفادت
شهرًة وأقل حجًما أصغر توريد رشكات هناك لكن جوري، رو ال دي لطابعات الحرصي
تصنيع رشكة زايرس، أتالنتك مثًال هناك كانت الكبرية. الكعكة من نصيبًا أيًضا نالت
خارج من قليلة قلة النقد. أوراق عىل اإللزامية األرقام تطبع التي املخصوصة املعدات
إمنجن-لبتنجن بلدة يف مقرُّها يوجد التي زايرس أتالنتك عن َسِمَعْت َمن هي الصناعة
الرتقيم، آالت تكنولوجيا يف العاملية السوق تقود فهي ذلك ومع شوابيا، بمنطقة الصغرية
لم اليوم العالم يف النقد أوراق من قليل إال يوجد ال املائة. يف ٩٥ تبلغ سوقية بحصة
يابانية بطابعات تُنتَج التي النقد أوراق املتسلسلة. أرقامها طبع يف زايرس أتالنتك تساهم
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كتابة أسلوب النقد أوراق ترقيم يف يُستخدم هذا. من استثناءً تَُعدُّ كوموري إنتاج من
الفنية، العجائب من عجيبة الرتقيم آالت التجارية. السوق يف بحرِّية متاًحا ليس معني
خط لكل واحدة ترقيم آلة إىل إال الحاجة عدم من الرغم فعىل التكلفة. باهظة وهي
ورقة. كل عىل األرقام من فريدة مجموعة طبع من بد ال النقد، أوراق طبع يف طباعي
من يلزم ما ر لتصوُّ اليورو لطبع املركَّبة الخطوط عدد تخيُّل شخص أي عىل يصعب
حالة يف النقد. أوراق ترقيم وهي وحدها، الصغرية التفصيلة هذه أجل من استثمار
عىل الرتقيم تسلسل وبازدواج وحدًة، ٥٤ الصفحة تضم مثًال، يوروهات ٥ فئة الورقة
عدة تتكلَّف أرقام مجموعة وكل مختلفة. ترقيمات ١٠٨ املطلوب يكون الورقة، ظهر

اليوروهات.4 من آالف

املريضالفرنيس

الطبع يف وجودة جرافيكية ورسوم تصميمات من تتطلَّبه بما النقد، أوراق طباعة تُعترب
التحكم فيتم متناهية. دقة من تتطلَّبه ملا التخطيطي؛ الفن تاج جوهرَة والورق، والحرب
وجهد بدقة التايل، اللون يف بسالسة ما لوٌن ج يتدرَّ عندما سيما وال األلوان، تنسيق يف
ألف من جزء إىل تصل بدقة الفوالذية األلواح حفر عمق يف االنحرافات وتُقاس بالَغنْي.
ال الشاقِّ السوقي القطاع هذا يف حظَّها تجرِّب التي الطباعة ورشكة امللِّيمرت. من جزء
الخرباء، من ما هيئة تُجريه اختباٍر اجتياز إىل وال ما، هيئة إىل بطلب التقدم إىل تحتاج
تختاره الذي املركزي البنك تُقِنع أن عليها ما كل ما. حرفية طائفة إىل االنضمام إىل وال
الطباعي. اللوح لصنع الالزمة األصول لتطوير املطلوبة والتقنيات األدوات تملك بأنها
بأعىل التزامها مع البنك هذا نقد أوراق إنتاج تستطيع أنها تُثبت أن عليها وعندئٍذ
يخص وفيما رسدابها. يف املنجزة األوراق تخزين يف واألمن اإلنتاج، يف الجودة معايري
سوى تماًما، مؤهلة كانت التي الراغبة، الطباعة رشكات عىل يلزم كان ما أيًضا، اليورو
ما تحديد إال التسجيل لهذا عليها كان وما األوروبي، املركزي البنك لدى نفِسها تسجيل
تنفيذ عىل بقدرتها خطيٍّا والتعهد فنية، معدات من القتنائه تخطِّط ما أو حاليٍّا، لديها
هذه كانت وعندئٍذ املطلوبة. الفنية للمواصفات ووفًقا املحدَّد الزمن يف الطبع طلبية
ن تتضمَّ اختبارية» نقد «ورقة تُنِتج أن نقد طباعة رشكة كل يلزم كان ص. تُمحَّ اإلقرارات
الورقة هذه كشفت اليورو. يخص فيما االعتبار يف تؤخذ أن يمكن التي املطالب كل
الضوء َسلَّطت هنا واقعة ثمة الطباعة. يف الفنية الضعف نقاط كل للخرباء االختبارية
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القاسم عن بحثهم إطار يف الذين األوروبي، االتحاد لبريوقراطيي املتناقض املوقف عىل
باَلهم يشغلون نفسه الوقت ويف وموثوق، مجرَّب هو ما فوًرا سينبذون األدنى، املشرتك
اليورو لطبع للتحضري استُخدمت التي االختبارية الورقة بريوقراطي. بشكل بالتفاهات
خطني تقاطع عند تماًما، منتصفها يف ُوِضع مصفرَّة، ظالل ذات صورية ورقة كانت
باملظهر عالقة أيُّ مطلًقا تربطها تكن لم الطباعة. رشكة واسم الفئة رقُم سميكني،
شاذة فئة اقُرتحت ذلك، من الرغم وعىل بعد. فيما جاءت التي اليورو ألوراق الحقيقي
هذه أُلغيت ثم استعمالها، إساءة دون للحيلولة يوروهات» «سبعة فئة هي الورقة لهذه
هائلة اختالفات عن يُتوقع، أن يجب كان كما كشف، الطبع اختبار ناتج لكن الفكرة.
ال النقد أوراق جودة إن . الشاقِّ التنسيق من عديدة شهوًرا النتائج وتطلَّبت املطابع، بني

وحدها. اآلالت عىل ببساطة تعتمد
االختبار نتيجة كانت فرنسا حالة يف لكْن االنتقاد، من طباعة رشكة تَْسَلم لم
األوروبي املركزي البنك من تنازالت سابًقا انتزع قد كان فرنسا بنك أنَّ مع رة، مدمِّ
تبعات لهذا سيكون ملاذا الستيعاب فنيٍّا استطراًدا األمر يقتيض الجودة. مواصفات بشأن
منطقة إىل بأكمله للنقد إنتاجه نقل قد فرنسا بنك كان اليورو. إىل بالنسبة املدى بعيدة
لم آخر. أملاني غزو خشية األوىل؛ العاملية الحرب بعد فرنسا وسط يف كلريمون-فريان
يف مصنعه يف — الغزل إلنتاج ثانوي منتج — القطن ُمشاطة يستخدم البنك يكن
قنب من نوًعا ذلك من بدًال يستخدم كان بل ن، امُلَؤمَّ الورق لصنع ُكمت» لو «ِفك بلدية
اآلسيوية املستعمرات من به يُؤتى كان الصني، عشبة باسم أيًضا يُعرف (الرامي)، سيام
صنع إال يمكن ال أنه لدرجة وتجفيفه، تصفيته ا جدٍّ يصعب الورقي اللُّباب هذا السابقة.
دائًما الرامي ورق من املصنوعة الفرنك أوراق كانت السبب لهذا منه. نسبيٍّا رقيق ورق

األرز. بورق ما نوًعا املرء تذكِّر ما
شماليري يف مطبعته كانت له. يحلو ما يفعل فرنسا بنك كان النقود، طبع يف حتى
الشائعة بالصفحة التغذية بنظام الطباعة من بدًال الشبكية الطباعة بنظام تعمل
بصفحة صفحة الورق صفحات تلقيم يتم بالصفحة، بالتغذية الطباعة يف االستخدام.
يف الشائعة الشبكية، الطباعة يف منفصلة. خطوة يف عليها النقد أوراق وتُطبع اآللة، يف
الورق من مستمرة بكرة عىل خطوات تسلسل يف النقد أوراق تُطبع الصحف، طباعة
خمسينيات يف الشبكية الطباعة ُطوِّرت ام. َحمَّ ورق بكرة كانت لو كما الطابعة يف تُمرَّر
بنك مع بالتعاون إنجلرتا لبنك التابعة الحكومية املطبعة فنِّيِّي يَِد عىل العرشين القرن
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نطاق عىل ُوظِّفت بأملانيا. دارمشتات يف جوِبل ماشينِنفابريك ورشكة السويد يف الرايخ
واضحة الفكرة كانت واحد.5 جنيه فئة الجديدة الورقة لطباعة ١٩٦٢م عام بعد كبري
كبرية، ضعف بنقاط اتسمت النقد ألوراق الشبكية الطباعة لكن اإلنتاجية، منظور من
والنرويجيون والدنماركيون الجزائريون فرنسا، إىل باإلضافة النهاية. يف تجاريٍّا وأخفقت
زمن منذ اإلنجليز قام وقد يستخدمونها.6 زالوا ما الذين الوحيدون هم والسويديون
قام الوقت ذلك ويف ١٩٨٩م، عام بحلول لديهم شبكية طابعة آخر بتكهني طويل

النوع. هذا من آلتني برتكيب االستغراب أثار نحٍو عىل الفرنسيون
وأمنها تصميمها يف الناجحة النقد أوراق من مرشق إرٍث إىل وراءه فرنسا بنك ينظر
آالت عىل أيًضا بالصفحة التغذية بطريقة نقده يطبع ذلك قبل كان السواء.7 عىل الفني
بنك جازف الطراز. عتيقة آالت بعد فيما اعتربت لكنها بباريس، المبري رشكة إنتاج من
يف الرشسة العمالية النقابات بسبب اإلنتاج يف املتكرِّرة التوقفات لتعويض بالتغيري فرنسا
وهي العمل، توقفات كانت الهائلة. الشبكية الطابعات بإنتاجية وشماليري ُكمت» لو «ِفك
اختناقات يف مراًرا تسبَّبت قد السيايس، بالتعاطف مدفوعة إرضابات مجرد الغالب يف
أن حني ففي وهًما؛ األمل هذا كان ذلك ومع النقد. بأوراق فرنسا تزويد يف محرجة
أنها كما لألعطال، تعرُّضها بسبب تجنُّبها يتم فإنه أعىل، إنتاج رسعَة ق تُحقِّ الشبكة
فإن ذلك عىل عالوة التكلفة. مرتفع وهو ن، امُلَؤمَّ للورق الشديد إهدارها يف السمعة سيئة
باآلالت الطباعة يف وأما اآللة، توقف عند أوتوماتيكيٍّا ف يتوقَّ بأكمله النقد أوراق إنتاج
بمعنًى التوقف. هذا خالل أخرى إنتاج خطوات تُنَجز أن فيمكن بالصفحة تُغذَّى التي
أيًضا يمكنها بل فحسب، عالية إضافية تكاليف يف تتسبَّب ال الشبكية الطباعة آخر،
أن وشك عىل فرنسا بنك كان الزمنية. الجداول يخص فيما شديدة فوىض يف التسبُّب

اليورو. بطبع املرتبطة الدقيقة النهائية املواعيد ظل يف هذا يذوق
طباعة تُِتيحها التي النقد ورقة جانبي كال عىل املطبوعة للصورة التامة املطابقة
اللوح عىل والحفر الشبكية. الطريقة يف بصعوبة إال تحقيقها يمكن ال بالصفحة التغذية
النحو هذا وعىل امللموس، بروَزها الورقة يفقد مما عمًقا؛ أقل أيًضا يكون الفوالذي
الشبكية الطباعة خالل من الجودة تراجع صار عندما مهمة. أمنية خصائص تضيع
رو ال دي إنتاج من فوالذي بلوح إنتاليو طابعة ببساطة شماليري ركَّبت ا، جدٍّ واضًحا
وطباعة الشبكية الطابعات تتوافق ال الفرنك. زمن يف حتى األخرى، اآلالت بجانب جوري
رفض شاغل. أي تمثِّل تكن لم التكلفة أن يبدو فيما لكن اإلطالق، عىل بالصفحة التغذية
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طبع ألْجل بالصفحة تُغذَّى بطابعات كلها طابعاته عن يستعيض أن بعناٍد فرنسا بنك
بشدة يُقلِّص مما التسطُّح؛ شديدة ستكون اإلنتاليو بصمة أن يعني هذا كان اليورو.
الفرنسيون ل حوَّ األخرى، الوطنية البنوك من ضغط تحت لكن أمنية. كخاصية قيمتها
تقرَّر قد املصنع هذا كان خام. كمادة القطن استعمال إىل ُكمت» لو «ِفك يف الورق مصنع
يكن لم السبب ولهذا العمالية؛ النقابات مقاومُة املصري هذا وجنَّبته سنوات، منذ إغالقه
املشاركني كل عىل كان التجانس، تحقيق أجل فمن ثم ومن فيه. باالستثمار اهتمام هناك
يكن لم عموًما. مقبوًال كان مما ؛ أرقَّ ثم ومن ؛ أخفَّ ورق باستخدام يَرَضوا أن اآلخرين
أثر الرقيق وللورق وأمنها. اليورو أوراق جودة يخص فيما التداعيات من يخلو هذا
فيما املواطنني من شكاوى يف تسبَّب مما يوروهات؛ ٥ فئة الورقة عىل بخاصة مزعج

بعد.
هذه يف كبري تأثريٌ فرانكفورت يف الكائن االتحادي البنك خرباء نظر لوجهة كان
كان األحيان أغلب يف لكن األمنية، بالخصائص النقد أوراق تجهيز يف وأيًضا املناقشات،
الذي الرصاع كان االتحادي. البنك ملمثيل عصيبة أوقاتًا هذه كانت الصمت. يلتزم البنك
يف يكون أن االتحادي البنك أراده إذ ه؛ أُشدِّ عىل األوروبي املركزي البنك مقر عىل دار
ليكون تريشيه جان-كلود الفرنيس طلب الطاولة عىل وكان رشوط، دون فرانكفورت،
ترشحه. بشأن ما نوًعا ًظا متحفِّ االتحادي البنك كان األوروبي. املركزي للبنك رئيس أول
بأن شعور آلخر حني من راودهم الذين هم وحدهم األملان الصناعة هذه ممثلو يكن لم
لُعملة الالزمة التجهيزات مناقشته يف سياسيٍّا» «تساُمًحا يُمارس األملاني االتحادي البنك

اليورو.

السياسية النقد ورقة

السمعة هذه نال وقد سياسية»، نقد «ورقة أيًضا صار كما سياسية، عملة اليورو
الرسوم فنان كالينا، روبرت ُكلِّف حيث النقد؛ أوراق تصميم يف البَتِّ فور الخرباء بني
فئات بتصميم ١٩٩٦م عام ديسمرب يف النمساوي، الوطني للبنك التابع الجرافيكية
وجسوًرا» وأبوابًا «نوافذ ن تضمَّ الذي تصميمه بفضل اختياره وجاء كلها، السبع اليورو
لبعض. بعضهم شعوبها ومساندة املستقبل نحو وتوجهها أوروبا انفتاح إىل ترمز
رسم لكنَّ باألصالة، تتسم فكرة بالتأكيد الفكرة تلك كانت أوروبا، فلسفة إىل بالنسبة
وطنية كرموز الرموز تصنيف ممكنًا يكن لم كبريًا. جهًدا استغرق الخيالية الصور هذه
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اختيار لجنة يف األغلبية فإن ذلك، ومع الظروف. من ظرف أي تحت بعينها دولة تخص
اليورو، أوراق عىل التي الصور استحسانها تعلن أن قبل أياًما إال تستغرق لم خاصة
فهو ودقة؛ برسعة الوجوه عىل يتعرَّف أن اإلنسان تعلَّم األلفيات، مرِّ فعىل وجيه. ولسبب
صورة فوجود نقد. ورقة عىل املطبوعة الصورة يف خاطئ يشء أي الفور عىل يالحظ
نقد، ورقة وجه عىل محفور فوالذي لوح سطح من نافرًة طباعًة ووضوح بدقة مطبوعة
اللونية، الدرجات متعددة جميلة مائية كعالمة الخام الورق يف املدمج املتكرِّر والتظليل
يف الكبري التقدُّم من الرغم عىل التقليد، ضد الفعالة االحتياطات من يعتربان زاال ما
اإلسالمية البلدان إال املؤكدة األمنية الخصائص هذه عن يتخىل وال والتزييف. التقليد

دينية.8 لدواٍع وذلك تة؛ املتزمِّ
ممتاز، بشكل ذة املنفَّ ورسومها بصورها العالم حول معروفة األوروبية النقد أوراق
النقد طباعة رشكات أتقنتْه الذي الصور رسم فن إن مبالغة دون املرء يقول أن ويمكن
الوطنية للمشاعر مراعاًة نوعه. من فريٌد تقليدها، بتصعيب الورقة أْمَن ن فحسَّ األوروبية،
شخصية أيِّ اختيار األرجح عىل تستطيع الجائزة منحت التي الهيئة كانت ما دولة، لكل
أو فولتري أو كولومبوس أو فنيش دا ليوناردو رأس من بدًال املثال، سبيل عىل تاريخية.
نمطي لشخص يعود مثالية بطريقة ر مصوَّ رأٍس استنساخ يُفرتض كان لوثر، مارتن
األوروبية. للشعوب الشكلية السمات الرأس هذا يعكس أن يُفرتض كان ُمختََلق. لكْن
تماًما فيها نفَسه يجد مثلما فيها نفَسها ساال بلدية يف فنلندية امرأة تجد أن يُفرتض كان
الجرافيكية الرسوم فنانو قدَّمها التي الصور دراسات تراباني. مدينة من صقيل رجل
اتجاًها س تؤسِّ أن املمكن من وكان تماًما، مبتكرة كانت املسودات بعض مجلدات. مألت
هذا، من بدًال الفني. واألمن الجرافيكي بالرسم يتصل فيما النقد ألوراق الحديث للتصميم
اليومية الصحيفة نرشتْه الضيوف أحد من تعليق أشار استحياءً. تاريخية فرصة ُضيِّعت
عىل كربهان اليورو أوراق يف الُهوية» وانعدام «الخواء هذا إىل بعُد فيما لوموند الفرنسية
تُدِهش لم الجائزة تحكيم لجنة األوروبي.9 االتحاد يف والُهوية الهدف يف الحالية األزمة
مجردة، عقيمة معمارية رموز لصالح فجأًة رأيها بتغيريها بأكملها نة امُلَؤمَّ الصناعة فقط
أُجريت التي الهوية»، «املجهول التصميم ملسابقة التحضري كون حول شبهات أثارت بل
ما الشك إن بل اإلطالق. عىل ُهوية إخفاء عىل ينطِو لم ربما عام، موثَّق إرشاف تحت
أقوى النخراٍط يُرتِّبوا كي اللجنة أعضاء عىل مورس قد سياسيٍّا ضغًطا أن يف قائًما زال
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الجائزة منح لجنة أعضاء أن ننَس وال العملة. اتحاد يف الصغار األعضاء جانب من حتى
الوطنية. البنوك محافظي ِقبَل من حوا ُرشِّ

التصويت أفسح التحكيم، لجنة جانب من القرار لهذا السياسية الخلفية كانت ما أيٍّا
عندئٍذ للورقة. األمنية الخصائص تثبيت أمام الطريق لليورو الجرافيكي التصميم عىل
ورقة مساحة يف يضعه وأين يضعه الذي اليشء ما املرء يقرِّر أن يمكن كان فقط
يكون أن يُفرتض كان اليورو ألن ا؛ مهمٍّ دوًرا األمنية الخصائص لعبت املحدودة. النقد
املفرتض إذ متعددة؛ وظائف األمنية للخصائص درجة. أعىل إىل التزييف من بمأمن
وفرزها وفحصها األوراق عىل التعرُّف من تمكِّن وأن االحتيال، من الجمهور تحمي أن
الهائلة الورقية النقود لكميات نظًرا قطًعا؛ رضورية بالكامل املميكنة العمليات ألن آليٍّا؛
ثالث إىل األمنية الخصائص هذه تنقسم وحالتها. أصالتها لفحص يوميٍّا تُجَمع التي
كالطباعة الجمهور؛ عامة يُميِّزها التي الخصائص توجد مستًوى أدنى فعىل فئات.10
الحواف زخرفة وأنماط األلوان املتبدِّل الحرب وأثر والهولوجرام املائية والعالمات النافرة
التأكد يمكن التي الخواص تأتي هذا بعد ذلك. إىل وما الشفافية وطيف األمنية والخيوط
اإليرادات ذات واملراكز والبنوك التجزئة بائعي بمعرفة خاصة أجهزة بواسطة منها
البنفسجية فوق والخواص إلكرتونيٍّا رة املشفَّ األمنية الخيوط وهي الكبرية، النقدية
الكيميائية الخواص توجد واألعىل الثالث املستوى وعىل واملغناطيسية. الحمراء وتحت
رها توفِّ التي إم الخاصية ذلك يف بما النقد، أوراق يف املدمجة املرئية غري والفيزيائية
تكتنفها األمنية الخصائص من األخرية املجموعة هذه ديفريَنت. أوند جيزيكه حرصيٍّا
مجال أيَّ يَدَُع ال بما نقده أوراق عىل بالتعرُّف املركزي للبنك تسمح إذ مطلقة؛ رسية
األمنية. الخصائص من الصحيح املزيج يخص فيما الحكم هي أيًضا والنقود للشك.
إذ الطبع؛ مجرد يف يذهب يَُعْد لم النقد أوراق إنتاج يف اإلنفاق أكثر هذا، يومنا يف
األمن الرفيع كالورق األمنية الخصائص يف العمل من جاذبية أكثر ربح هوامش تأتي
فيه. تُدَمج أو الورق عىل توضع التي أو الطباعة، حرب يف املتضمنة املتنوعة والخصائص
مجال هي الخصائص هذه املميزة. خصائصه بفضل مهمة أمنية خاصية وحده الورق
نفقاتهم بفضل األمنية التكنولوجيا يف مستًوى أعىل الخاصعىل القطاع من مورِّدين عمل
ر تطوِّ أيًضا الحكومية الطباعة رشكات أن طبيعي والتطوير. البحوث عىل دوًما العالية
من كثرية فرشكات ما. نوًعا بانتظام يجري ال هذا لكن منها، ن وتُحسِّ أمنية خصائص

والتطوير. للبحوث بها خاصة دائرة حتى لديها ليست الحكومية الطباعة رشكات
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يف الوطنية البنوك إىل بالنسبة به يُعرتَف قلما إضافيٍّا تعقيًدا يعني هذا كان
ملرشوع املحتملني املورِّدين من العادة غري عىل كبري عدد هناك كان إذ لليورو؛ تخطيطها
أسعار عىل الحصول كان االعتبار. يف أخذهم يجب وكلهم هذا، الجنسيات املتعددة العملة
أخرى، ناحية من معيَّنني. مورِّدين عىل االعتماد تجنُّب يستدعي ينقطع ال وإمداد مواتية
الخام. واملواد املساِندة املواد تقنني يتطلَّب التزييف من اليورو أوراق حماية هدف كان
يف يؤخذ أال عىل للتوريد، األقل عىل مصدران هناك يكون أن رضورة عىل اتفاق هناك كان
تسجيل يلزم كان ترخيص. رسوم تُدفع وال األوروبي، االتحاد داخل مورِّدون إال االعتبار
هذا يكن لم األوروبي. املركزي البنك لدى منها، الرسية بالغة حتى املواد، تركيبات
االتحاد إقليم عىل االقتصار فإن ذلك ومع املفتوحة. املنافسة عىل الكلمة بمعنى برهانًا
ل البعضسيفضِّ كان أيًضا. الخاص القطاع ملوردي مزعًجا اإلطالق عىل يكن لم األوروبي
املنافسة إلبعاد التدخل من كبري َقْدر بوجود مجادلني اليورو، منطقة عىل املنافسة قرص
القطاع ومورِّدي طبَّاعي لكن حال. أيِّ عىل العاملية النقد أوراق سوق يف حياديَّتها عن
املواصفات يف أيًضا اكتشفوا التكنولوجي، تفوقهم لتحقيق جاهدين عملوا الذين الخاص،
هؤالء رها يوفِّ التي التكنولوجيا عىل للحصول الوطنية البنوك بعض ِقبَل من محاولًة
بالشكوى. صوتها رفعت باألخص ديفريَنت أوند جيزيكه باملجان. واملورِّدون الطبَّاعون

املعدات يف باإلرساف املنافسني تحطيم

كانت إذا ما مسألتَْي عىل انطوى لليورو األمنية الخصائص عىل شديد رصاع ذلك تال
وما الجانبني، كال عىل أم واحد جانب عىل ستُستخدم محفور فوالذي لوح من الطباعة
عىل احرتاب أيًضا هناك كان إلكرتونية. أم ميكانيكية ستكون األمنية الخيوط كانت إذا
أحد كان وبينما أخرى. وأشياء والهولوجرام األلوان املتبدِّل والحرب املسترتة الصورة
أوراق تكون لئال يشكو آَخر كان عمًدا، تُرَفض األمنية خصائصه أن يستشعر الالعبني
الساسة تدخل ِمن يشكون املهنيون الخرباء كان امليالد. عيد كشجرة مزيَّنة الجديدة النقد
هؤالء ونصائح آراء حتى لكن االختيارات. بهذه يتعلَّق فيما آرائهم يف األحيان أغلب يف
األمنية. والخيوُط الورُق هذا عىل مثال وأبرز االنحياز، من مجرَّدة دائًما تكن لم الخرباء
حكومي ورق مصنع امتالك برفاهية يتمتع يكن لم الوقت، ذلك يف اليورو منطقة فداخل
ُخصخص فيما كفاءًة، األكثر هو اإلسباني املصنع كان وإسبانيا. وإيطاليا فرنسا سوى
النقد إلنتاج الالزم ورقها تشرتي األخرى البلدان كانت الحني. ذلك منذ اإليطايل املصنع
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مليار ١٥ ال يخص فيما ِوجنز. وأرجو ولويزنتال بورتالز من األغلب يف السوق، من
— اإلجمايل االحتياج ثلثي تحديًدا — وحده األوَّيل اليورو طرح نها يتضمَّ التي ورقة
دون ن، امُلَؤمَّ الورق من مرتي طن ١٢٠٠٠ عن بكثري يزيد ما إىل حاجة هناك كانت
الحكومية الورق مصانع بوسع يكن لم املطبعية. واألخطاء القص نتيجة الفواقد حساب
الخاص. القطاع مصنِّعي إىل يلجأ أن املرء عىل كان هذا. كل توريد ببساطة األوروبية

كل إلنتاج الالزم املخصوص للورق الحرصي املورِّد لويزنتال مصنع ظلَّ لعقود
االتحادي؛ البنك مع األجل طويل ملِزًما توريد عقد قط يربم لم لكنه األملاني، املارك أوراق
اليورو إنتاج ورق مواصفات بعناد. هذا فرانكفورت يف الكائن األخري رفض حيث
عالقة أن يفرتض أن لويزنتال مصنع عىل كان لذا متاح؛ الورق هذا ورشاء دة، موحَّ
مماثل مصري هناك كان ما. وقت يف ستنتهي االتحادي بالبنك تجمعه التي املميزة التوريد
إذا ١٧٢٤م، عام منذ االسرتليني الجنيه إنتاج لورق الحرصي الصانع بورتالز، سيهدِّد
منافسة يف تماًما منهمك املصنِّعني هذين كال ما. مرحلة يف اليورو بريطانيا اعتمدت
يخص فيما اآلخر عىل التضييق يف راغبًا يكن لم منهما أيٍّا لكنَّ السوق، عىل شديدة
املناقصة يف لويزنتال من ضئيل بمبلغ ثمنًا أعىل دائًما بورتالز كان ثم ومن اليورو؛
فقد يشء. كل ذلك يكن لم اليورو. إنتاج ورق من األملاني االحتياج تلبية إىل الهادفة
عقبات بوضع السوق دخول من مقدرًة منهما األقل املنافسني منع املورِّدين كال حاول
للغاية عريض أمني خيط تضمني كالهما فاقرتح الورق، مواصفات يف كبرية تكنولوجية
ويرتاوح البوليسرت، من مصنوع األمني الخيط هذا الورق.11 يف مدَمًجا يكون اليورو يف
ثمني معدن من طبقة عليه وتُنَضح بالغة، بدقة ويُقص ملِّيمرتات، و٤ ٠٫٩ بني عرضه
يحدَّد مجهرية بحروف الورقة فئة قبيل من بيانات عليه تطبع ثم األلومنيوم، من أو
الورق غشاء تحت املجهرية الحروف وكانت أعرض الخيط كان وكلما بدقة. موضعها
أيدي عىل — ميسورة بتكاليف األقل عىل — استنساخها كان أكرب؛ بدرجة مقروءة
لويزنتال مصنع طوَّر وقد د، معقَّ أمر الورقة عجينة يف الخيط إدخال أصعب. املزيفني
بسمكني الرطب الورق من طبقتان توضع حيث الغرض؛ لهذا خاصة تقنية وبورتالز
تشبيك يتم حني يف الوقت ذات يف األمان خيوط ن وتُضمَّ الورق، هذا لصنع مًعا مختلفني
التشكيل تكنولوجيا لديه آَخُر أحٌد يكن لم محَكم. نحو عىل كلتيهما الورق طبقتَي ألياف
هذا يف شديًدا تحديًا املنافسون يجد أن يُفرتض كان الزمان. ذلك يف هذه الخاصة
بعض متفوِّقة. تكنولوجيا لديه معنيَّ مورِّد إىل بالنسبة مرشوعة اسرتاتيجية وهي األمر،
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هذا وراء من النوايا فهمت الفرنسية، سيما وال والخاصة، الحكومية الورق مصانع
أمني خيط من بدًال رقيق ورق يف مدمج دقيق بخيط اليورو وخرج فرفضته. املقرتح

اليورو. ألمن مفيًدا هذا من أيٌّ يكن ولم عريض،

اليورو ذهب منجم

عىل الطباعة عملية تويل يف الوطنية البنوك من كثري لدى رغبة تولَّدت يوم، بعد يوًما
اليورو، إنتاج يف صغري دور إال الخاص القطاع إىل يُسنَد وأال أمكن، إن بمفردها، األخص
لم لليورو. التخطيط أعمال خالل الواقع عن منفصلة الرغبة هذه بدت األمر. لزم إذا
ورق صنَّاع أو كطبَّاعني سواء الخاص، القطاع العبي حول لاللتفاف سبيل ثمة يكن
بطبيعة مًعا. االثنني دور منهم الواحد يلعب وأحيانًا مساندة، مواد مورِّدي أو ن ُمَؤمَّ
هذا، نظري سخي تعويض عىل بالحصول ألنفِسهم الخاص القطاع مورِّدو سمح الحال،
فيما رسمية أرقام وجود عدم من الرغم فعىل النقد. إنتاج ورق مورِّد حالة يف كما
يورو ١٢٥٠٠ حدود يف سعًرا األملاني ص للمخصَّ املرء يَفرتض أن يمكن الورق، يخص
مشتمًال الورق هذا ُورِّد وإذا بل األمنية. والخيوط إم الخاصية متضمنًا املرتي، للطن
— يورو و٢٠ و١٠ ٥ فئات اليورو أوراق يف مستخدم هو كما — كاينجرام أرشطة عىل
نفسه الوقت يف تقاضتها التي األسعار عىل هذا قسنا وإذا مرتني. السعر فسيتضاعف
الذي — السويرسي الفرنك من لكلٍّ الورق مورِّد بصفتها الندآرت السويرسية الرشكة
سعرية عالوة نجد النمساوي، والشلن — الفني األمن يف تحديًا اليورو عن يقل يكاد ال
٨٧٥٠) دوالر ١٠٥٠٠ إال يدفع ال األمريكي العملة وطباعة سكِّ مكتب إن بل كبرية.
إم الخاصية إىل يفتقر الورق هذا كان وإن الدوالر، إنتاج ورق من للطن ثمنًا يورو)

التكلفة. الباهظة
والهولوجرام، الكاينجرام تضم التي الجديدُة األمنية الخصائص مجموعة ُطوِّرت
ثمانينيات أواخر يف مختلفة، زوايا من إليهما النظر عند يتحرَّكان وكأنهما يبدوان اللذين
واختصايصالبرصيات فوسيل أوِرل السويرسية النقد طباعة رشكة يد عىل العرشين القرن
مايل بدعم بأملانيا، فورت يف الكائنة كومباني آند كورتس وليونهارد جاير، آند النِدس
كاينجرام من واملتحركة الثابتة الخصائص هذه السويرسي. الوطني البنك من للبحوث
ثنائية صوٌر — التوايل عىل — عليها تُنقش للغاية رقيقة معدنية أغشية هي وهولوجرام
مع ولونها منظرها الصور تغريِّ بحيث الكمبيوتر، فيها يتحكَّم بأدوات األبعاد وثالثية
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صار السويرسيني، قبل حتى إليها. النظر زاوية أو عليها الساقط الضوء زاوية تغريُّ
٥٠٠٠ فئة ورقتهم طباعة يف الجديدة الخاصية هذه استخدم َمن أول النمساويون
(ورقة مارًكا ٥٠ فئة ورقته األملاني االتحادي البنك زوَّد كما «موتسارت»). (ورقة شلن
٢٠٠ فئة والورقة شومان») «كالرا (ورقة مارك ١٠٠ فئة والورقة نويمان») «بَلتزار

األبعاد. ثنائية كاينجرام بصور إرلِخ») «بول (ورقة مارك
اليورو، إدخال حتى ر. تطوُّ يف األمنية الخصائص من املجموعة هذه سوق زالت ما
امُلصَدرة. النقد أوراق كل من املائة يف ٥ من أقل بالكاينجرام املزوَّدة النقد أوراق كانت
أمنيٍّا النقد ورقة لتحصني كلها الثالث املراحل يف استخدامها يمكن األغشية هذه أن وبما
بوجه ا ً مبرشِّ السوق هذه نمو يُعترب — املركزي البنك مستوى إىل املواطن مستوى من —
األمنية.12 الخصائص منتهى املعدنية األغشية هذه الهولنديون الخرباء واعترب بل خاص.
عالوة الغبار. من تماًما خالية نظيفة غرفة يتطلَّب حيث فنيٍّا؛ صعب الكاينجرام ُصنْع
كيميائيٍّا للغاية الرقيقة الرباقة الفضية والرَُّقع األرشطة هذه تتفاعل أال يجب ذلك، عىل
يفرس مما دْت؛ ُجعِّ أو ُحكَّْت إذا حتى النقد ورقة من تسقط أن يجوز وال الورق، مع
الصورة هذه وضع أنَّ املركزية والبنوك األوروبي املركزي البنك قرَّر ثمنها. غلوَّ جزئيٍّا
صار لليورو. أمنية كخاصية بارًزا دوًرا يلعب أن ينبغي رقعة) أو (كرشيط الحافة عىل
املشجعة الجيدة تجربته إىل استناًدا املعدنية، األغشية أنصار أقوى من االتحادي البنك
يف بالرغبة أيًضا هذا بُرِّر كما األملاني. املارك من األخري إصداره يف الخاصية هذه مع
يف الفنية الصعوبات بسبب قط فعليٍّا ق تتحقَّ لم التكلفة يف الُوفورات هذه لكن التوفري،
يف الكائنة إنَدْسرتيز هولوجرام كانت ذلك. عليها انطوى التي الهائلة والفواقد دمجها
قالبًا التجريبية املرحلة خالل أَرسلت لكنها املجال، هذا دخول الحقيقة يف ترجو باريس
بالشحن نورمربج يف كورتس رشكة إىل كاينجرام دفعة يخص الرسية شديد طباعيٍّا
هذه تساعد لم قط. أخرى مرة يظهر ولم جوٍّا، نقله خالل فوًرا ُفرسق العادي، الجوي
الرشكة كورتس؛ عىل بالنفع هذا عاد السوق. دخول عىل إنَدْسرتيز هولوجرام الحادثة
الكاينجرام ُرَقع بالفعل ورَّدت قد كانت التي األغشية، طباعة يف املتخصصة األملانية
أثناء عادًة تُدمج كانت التي الرقاقات، وأما أملاني. مارك إصدار آلخر الرباقة املعدنية
اقتصادية «وسيلة باسم اخرتاعها براءة نال قد لويزنتال مصنع فكان الورق، صنع
يف وضعها أن وسبق الشامل اإلنتاج ملرحلة رها طوَّ أن بعد النسخ» ضد األمد طويلة

واآلسيوية. األفريقية البلدان من العديد عمالت
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غالءً الغايل «اليشء هذا تصنيع ديفريَنت أوند وجيزيكه كورتس ليونهارد تقاسم
مورِّد بصفتها فورت، رشكة استولت الكاينجرام. صور الخرباء أحد وصف كما فاحًشا»،
براءة صاحبة زيورخ يف الكائنة السويرسية كورب كاينجرام دي يف أو رشكة عىل الرَُّقع،
نطاق عىل اإلنتاج وبدأت جاير، آند النِدس لرشكة تابعة رشكة سابًقا كانت التي االخرتاع
يف الكائنة فولني وهوك ديفريَنت أوند جيزيكه دخلت العليا. باالتينات منطقة يف هائل
يف غشائية أرشطة إنتاج وبدأتا ِفلمز، ِسكيوريتي هاي باسم مشرتك مرشوع يف فيدن
تُستخدم حيث بغزارة؛ ثمارها الجهود هذه آتت القريبة. النمساوية باومجارتنربج بلدية
املميز الجانب كبري. بمعدل لإلحالل تخضع التي الصغرى اليورو فئات يف األرشطة
مما الورق؛ إنتاج يف عادًة تُدمج الغشائية األرشطة أن هو التجاري النشاط هذا يف
كما الثمن غايل بالفعل هو الذي اليورو، إلنتاج املستخَدم ن امُلَؤمَّ الورق ثمن يضاعف
فيمكن الساخن، عىل صعبة دمغ بعملية يتم الذي الرَُّقع تركيب وأما ذكرنا. أن سبق
بدءًا للفئات منها مليارات ٥ من أكثر إىل حاجة هناك كانت كبرية. خسائر تصاحبه أن
مصنع فقد فجأًة وحدة. لأللف يوروهات ٧ نحو األرجح عىل ثمنها وكان يورو، ٥٠ من
من ربحه يمكن ما مقدار أدرك ملَّا فولني هوك مع املشرتك باملرشوع اهتمامه لويزنتال
مجمع يف الغشائية األرشطة إلنتاج به خاصة وحدًة فأقام والهولوجرام، الكاينجرام وراء
متسقة جودة عىل الحصول برضورة هذا برَّر وقد جموند، يف له التابع الورق مصانع
املعدنية األغشية مجال يف نشاطهم األنفس بِشقِّ بدءوا آخرون مورِّدون هناك باستمرار.

األحيان. بعض يف فنية مشكالت بسبب ذلك وكان لليورو، األوَّيل للطرح الالزمة
مناجم أحد بأنه تصنيفه أيًضا يستحق الخاصة األحبار مجال يف العمل إن أخريًا،
يف ١٥ النقد أوراق طباعة يف املستخدمة نة امُلَؤمَّ األحبار كل حصة تشكِّل اليورو. ذهب
من االحتياجات حسابات تتوقَّف أكثر. وأحيانًا بل الورقة، صنع تكاليف إجمايل من املائة
من نه تتضمَّ ما ونسبة وتصميمها النقدية الورقة مساحة عىل النقد أوراق طبع يف األحبار
سميكة طبقة وضع لرضورة كبري استهالكها باألخص اإلنتاليو فطباعة إنتاليو. طباعة
أسطوانات مسح عملية ونتيجة املحسوس. األثر لتحقيق املخصوص حربها من نسبيٍّا
مماثلة نسبة هناك اإلنتاليو. حرب ثلث نحو يُفَقد الدخيل، اآلخر الحرب من وتنظيفها األلواح
طبقة هيئة عىل أيًضا يوضع أن يجب الذي األلوان، املتبدِّل برصيٍّا املتغري يخصالحرب فيما
عىل استخدامه يقترص تكلفته وبسبب األلوان، يف األمثل التغريُّ ق يتحقَّ لكي نافرة سميكة
إىل بالنسبة حريرية.13 بشاشة مقتصد بشكل ويوضع يورو، ٥٠ من تبدأ التي الفئات
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نحو إىل حاجة هناك كانت وحده، األويل الطرح نها تضمَّ التي يورو ورقة مليار ١٥ ال
٨٠ من أكثر عىل اإلنتاليو أحبار استحوذت نة، امُلَؤمَّ األحبار مختلف من مرتي طن ١٥٠٠
الضئيلة الكميات وباستثناء املائة. يف ٦ نحو عىل برصيٍّا املتغريِّ الغايل والحرب منها املائة يف

السويرسية. لسيكبا حرصيٍّا األعمال هذه ذهبت بتوريدها، لجاليتسمان ُسمح التي
حرصيٍّا ميونخ توفرها التي إم الخاصية استخدام حول حامية مناقشات أيًضا جرْت
البنك حرص للشك. مجاًال يدع ال بما النقد أوراق أصالة يف البت املركزية للبنوك وتتيح
املشرتكة، للُعملة حرصيٍّا محجوزة إم الخاصية من خاصة نسخة استخدام عىل االتحادي
اليورو، إنتاج يخص فيما الحال. بطبيعة الحرصي املورِّد ديفريَنت أوند جيزيكه وظلت
البارد».14 «الرمادي ى يُسمَّ خاص حربي لون يف بتاتًا، تَُرى ال التي إم، الخاصية تُخَلط
تاركًة رطبة، زالت ما التي الورق طبقة عىل إم الخاصية تُنفخ أن هو املعتاد لكن
بطبيعة توجد ال الورق. إنتاج يف املسحوق معظم ويُستخدم فئة. لكل مختلفة عالمة
بفرضية. املجازفة املرء يستطيع لكن املستخدمة، الكميات حول محدَّدة بيانات الحال
محض هذا اليورو حالة يف — نقد ورقة ١٠٠٠ لكل جرامات ٣ إىل االحتياج فبافرتاض
ستستهلك نقد ورقة مليار ١٥ فإن — أخرى بلدان نقد حالة يف واقعي لكنه افرتاض،
املسحوق هذا من الكيلوجرام سعر الرسية. الشديد املسحوق هذا من مرتيٍّا طنٍّا ٤٥ نحو
أن وبما الثمينة. املعادن بأسعار مقارنته فعًال يمكن لكن تركيبته، من رسيَّة أقل ليس
املركزية اليورو منطقة بنوك فإن خاصة، مستشعرات دون لها قيمة ال إم الخاصية
آخر منتج وهي املستشعرات، بهذه لديها الفحص أجهزة تجهيز إىل أيًضا اضطرت
االختبار جهاز وليس — الواحد املستشعر ثمن ديفريَنت. أوند جيزيكه ره توفِّ حرصي

صغرية. سيارة ثمن يساوي — بأكمله

مطبعية وأخطاء وحوادث هفوات

الطباعية. األلواح صنع إىل الطريق األمنية اليورو خصائص تفاصيل عىل االتفاق أفسح
لوح من معينة فئة من اليورو أوراق كل تُطبع أن تقرَّر املنشود، التجانس ولتحقيق
تشارك يُفرتضأن كان النقد. طباعة رشكات كل وتستخدمه يُستنسخ واحد أصيل طباعي
الفنية. استطاعته قْدَر كلٌّ األلواح، إنتاج يف والخاصة الحكومية اليورو طباعة رشكات
د، معقَّ األصلية النُّسخ ى تُسمَّ ما فإنتاج متاعب؛ يف يتسبَّب أن للعمل التقسيم لهذا ُقدِّر
ورقة خلفية طبع يخص فيما تعقيًدا. العملية األوروبي املركزي البنك مواصفات وزادت
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من املطبوعة الصورة تُنسخ بارز، سطح من املبارشة غري الطباعة بنظام يتم الذي النقد،
أو بإزميل يدويٍّا، يُحفر األصيل اللوح لكن للضوء. حساس طباعي لوح إىل رقيقة طبقة
يف ملموس. بروز من به تتسم بما الفوالذي باللوح اإلنتاليو طباعة ألغراض بالحامض،
التعقيد شديد عمل الطباعية األلواح إنتاج مقلوبة. صورة يف النقش يجب العملية، هذه
كثري اضطر التي املطابع، من كثري طاقة يفوق هذا وكان الخربة، من كثريًا يستدعي
الطباعي لوحها إنتاج إيكال إىل اضطرت كثرية أحيان ويف بل بغريه، االستعانة إىل منها
الصناعة. هذه يف بقوة مستنَكر فعل الحقيقة يف وهو زميلة، طباعة رشكة إىل بأكمله
التجريبي اإلصدار بطبع املجازفة تتسنَّى أن قبل والتصحيح التنسيق من شهور مضْت
الطباعية التجربة هذه يف إنجلرتا، بنك مطبعة دبدن، شاركْت الحقيقية. اليورو ألوراق

األوراق. من ماليني بعدة الكاملة
املرء يأخذ عندما شديد، إعجاب مثار كان العملية هذه يف تناغم درجة من ق تحقَّ ما
ينبغي، كما اإلنتاج سار مًدى أيِّ وإىل املشاركة الطباعة رشكات عدد كثرة اعتباره يف
ذلك عىل أكَّد كما الصناعي، لإلنتاج تماًما مهيَّأة تكن لم الظروف أن من الرغم عىل حتى
منتقاة أوراًقا الطباعة بعضرشكات قدَّمت األرجح عىل بافتخار. األوروبي املركزي البنك
وجود االتحادية املطبعة مخترب اكتشف ذلك، من الرغم وعىل فحصها. أجل من بعناية
البلدان بني االختالفات كانت بالكامل. التجريبي اإلصدار أوراق كل بتمحيصه انحرافات
كانت واإلمكانيات. واملعدات الجودة عىل والرقابة اإلنتاج، قواعد يف ا جدٍّ عظيمة املشاِركة
يتسنَّى أن قبل أوروبا عواصم بني األوثق التنسيق من أخرى شهور إىل حاجة هناك
وتوثيق اليورو، فئات من فئة كل يخص فيما للطباعة» «جاهز التقليدية بالعبارة النطق
هذه خالل والعميل. الطباعة رشكة بتوقيع النقد أوراق صفحة مسوَّدة عىل اإلجازة هذه
أحد قال كما العالم»، يف التنقالت يف خربة األكثر «العملة الوليد اليورو صار الفرتة،
فوىض يف مثًال تسبَّبت درجة إىل تأخرت الطباعية التجارب أن والحقيقة مازًحا. الخرباء

٢٠٠٠م. لسنة االتحادية املطبعة تخطيط يف هائلة
اإلعداد مرحلة يف صادم نحو عىل مرتفًعا املطبعية األخطاء عدد كان ذلك ومع
بعض إن حنق يف الطباعة ردهات يف العاملون قال اليورو. ألوراق الصناعي لإلنتاج
االعتيادية. املمارسات عىل غريبة كانت التخطيط طاولة عىل ُطرحت التي املواصفات
مئوية نسبة نطاق يف مرفوضة طباعية نماذج عن البداية يف أبلغوا العاملني أفضل وحتى
زوار إن بل االعتيادي. اإلنتاج يف الشائعة الخطأ معدالت أضعاف يمثِّل مما خانتني؛ من
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مشكالت بسبب فقط أكرب، بدرجة صادمة خطأ نسبة وجود عن أفادوا فرنسا يف شماليري
لكن الخصوص، بهذا رسمية كلمة تصدر لم ذكرناها. أن سبق التي الشبكية الطباعة
املساندة؛ املواد من هناك استُلمت التي الدفعات مبارش غري بطريق أكدتْها املالحظات هذه
الوطني َصها مخصَّ فرنسا لطباعة العادي االحتياج بكثري تجاوز الذي الحرب، مثًال ومنها
غري والتفاوتات األلوان ضبط يف واألخطاء األعطال من الكثري هناك كان اليورو. من
من أخرى ومشكالت األوراق، عىل الحربية والبقع والخلفي، األمامي الجانبني بني املقبولة
رشكات كل بني من ديفريَنت، أوند فجيزيكه أكرب. إخفاقات هناك كانت أيًضا النوع. هذا
ذات اإلنتاجية الحادثة هذه كانت يورو. ١٠٠ فئة الورقة يف ً خطأ ارتكبت النقد، طباعة
فريق بمعرفة العرشين القرن تسعينيات منتصف يف ُطوِّر النسخ ملكافحة بجهاز صلة
الياباني. التجارية اآلالت اتحاد مع بالتعاون عديدة مركزية بنوك من االختصاصيني من
نسخ ماكينة بواسطة النقد أوراق استنساخ دون يَُحول أومرون» «تأثري ى يسمَّ ما كان
ورقة عىل الصغرية الصفراء النقط من كبري عدد يُطبع التأثري، هذا ل يُفعَّ ولكي ملونة.
له يكون النقط هذه من دقيًقا تحديًدا محدَّد عدد فقط عشوائيٍّا. يبدو برتتيب النقد
مفقوًدا — اليورو ورقة جانبَي كال عىل املوجودة — النقط هذه بعض كان فعلية. وظيفة
الكمبيوتر، برنامج يف تعديل أُجري ميونخ. يف املطبوعة يورو ١٠٠ فئة الورقة من
يف ٌ خطأ وقع ينبغي. كما يخزَّن لم لكنه األمني، الجهاز هذا ترقية أثناء حدث أنه يُفرتض
الخاصة النقد طباعة فرشكة ديفريَنت. أوند لجيزيكه سارة غري الحادثة كانت املراقبة.
١٠٠ فئة نقد بأوراق ١٩٩٧م عام خريف يف بالفعل األخبار عناوين تصدَّرت قد كانت
يف وقتها االستاتيكية الكهرباء تسبَّبت حيث فقط؛ واحد جانب عىل مطبوعة أملاني مارك
األمر يُكتشف ولم واحد، جانب عىل صفحة كل انطبعت ثم ومن صفحات؛ أربع التصاق
املرة هذه أما آنذاك، مسلية الواقعة كانت للتداول. األوراق االتحادي البنك طرح حتى

ألحد. تَُرْق فلم
بالفعل طبعت قد ميونخ رشكة كانت الجديد، الخطأ بهذا االتحادي البنك علم عندما
كفاءة تقلَّ لم منها. ُطلبت التي يورو ١٠٠ فئة ورقة مليون ٣٦٣ ال معظم وشحنت
أُذيع املطبعي الخطأ لكن هدوء، يف املسألة يواري أن االتحادي البنك ودَّ االستنساخ. منع
أعلن فرحني. املنافسون كان العالم. أرجاء يف الخرب انترش مقصود.15 بطيش العلن عىل
يكن لم جديد. من وطبعها املعيبة األوراق إعدام عن له بيان يف األوروبي املركزي البنك
سيمنع كان بل فحسب، ديفريَنت أوند جيزيكه لرشكة كبرية مالية خسارة يعني هذا
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هناك تكن لم اليورو. طبع يخص فيما اللتزاماتها النهائية باملواعيد الوفاء من الرشكة
تقلُّ تكاد ال أخطاء إىل مشريًة رشسة، معركة ميونخ رشكة خاضت لذلك. إنتاجية طاقة
أوند جيزيكه لرشكة الغلبة كانت أخرى. يورو طباعة رشكات من قبولها تم قد خطورة
ينطوي كان هذا أن وبما املعيبة. األوراق كل تُصِلح أن اقرتحت حيث النهاية؛ يف ديفريَنت
املطلوبة األمنية االحتياطات كانت لإلصدار، وجاهزة بالفعل مقصوصة نقد أوراق عىل
الرشكة العملية هذه تشغل أن القدر شاء التكلفة. وباهظة بشدة دة معقَّ األوراق لسحب
متحدِّث وصفه حسبما — التافه» «الخطأ هذا كلَّف بقليل. اليورو إصدار قبيل حتى
إضافية، يورو مليون ١٥ عن يقلُّ ال ما ميونخ رشكة — عجرفة يف الرشكة باسم رسمي

الصناعة. تقديرات حسب
التالية الصدمة فجاءت اليورو، لها تعرَّض التي والهفوات األخطاء سلسلة استمرت
أرتي أنتونيو مانتيجاتسا هي ميالنو، من قريبة صغرية إيطالية عائلية رشكة من
١٫١ إىل يحتاج وحده األوَّيل اليورو إصدار كان التي األمنية، الخيوط مورِّد جرافيكه،
الخيوط كل من املائة يف ٦٠ تورِّد أن يُفرتض إنه مانتيجاتسا قالت منها. كيلومرت مليون
٤٠ ال توريد عقد ت تلقَّ قد ديفريَنت أوند جيزيكه وكانت اليورو. إلنتاج املطلوبة األمنية
للغاية الدقيق الصغري الخيط هذا يف مكدَّس التكنولوجيا من كبري قدر األخرى. املائة يف
الدقة. من درجة أقىص يتطلَّب الرفيع الخيط هذا قصِّ مجرد يراه. املرء يكاد ال الذي
يفوق توريد لسعر مربًِّرا كان بدوره هذا فإن اليورو، تسعري منطق االعتبار يف أخذنا وإذا
للكيلومرت يورو ١٥ نحو حسبت مانتيجاتسا أن يفرتض بكثري. العاملية السوق سعر
أوند جيزيكه وكانت بل املربحة. بطلبيتها سعيدة تكن لم ذلك ومع األمني؛ الخيط من
إذ الفنية؛ باملتطلَّبات «مثَقًال» األمني اليورو خيط كان سعرها. يف غالءً أشد ديفريَنت
مما أسمك البوليسرت خيط كان واحد. يشء يف جدٍّا كثرية رغبات استيعاب يلزم كان
الورق. ركيزة يف الوقت بعض بعد تتقرشَّ عليه املطبوعة املجهرية الحروف وبدأت ينبغي،
ذلك كان فيه. األمني الخيط دمج بعد الورق معجون يف مشكالت يف أيًضا التقرشُّ ساهم
كانت وُرفضت. وبورتالز لويزنتال مصنع يملكها التي الحرصية الورق بتقنية املرء يذكِّر
الورق مصنع فنِّيُّو الحظها ٢٠٠٠م، عام خريف يف قبل من لوحظت قد الواقع يف املشكلة
الصعب ومن للدولة. مملوًكا يزال ال كان الذي فابريانو، دي ِملياني كارتييه اإليطايل
تقاعس لكنه مبارشًة. بعدها األمر بهذا يعلم لم األوروبي املركزي البنك أن تصديق
مصانع األوىل بالدرجة تمد مانتيجاتسا كانت أقعده. الذي هو الرعب ولعلَّ طويلة، لفرتة
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ِوجنز أرجو الخاصة الورق صناعة ورشكة وإسبانيا وإيطاليا فرنسا يف الحكومية الورق
٤ إىل يصل عما تتحدَّث األوَّلية التقديرات كانت بالم. إن هاوتِم فان التابعة ورشكته
صار عندما خطر. يف املوحدة الُعملة لطرح النهائي املوعد بدا معيبة. ورقة مليارات
الصناعة دوائر يف حديث هناك كان للغاية.16 مكلًِّفا املفرتض الرضر يعد لم علنيٍّا، الخطأ
الخطأ نسبة ضت ُخفِّ عندئٍذ فعًال. ُطبع بعضها متأثِّرة، ورقة مليون ٥٠٠ إىل يصل عما
عليها يزال ال كان البلدان بعض لكن ورقة. مليون ١٠٠ نحو إىل الضغط من بقليل
أنقذ الذي هو وحده التأميني الغطاء جديد. من لها املخصصة الفئات طباعة تطلب أن
للورق ِفدِرجوني لرشكة ٢٠٠٤م أبريل يف بيعت الرشكة لكن االنهيار، من مانتيجاتسا
كارتييه الحكومي ن امُلَؤمَّ الورق مصنع عىل قبل من استولت قد كانت التي فريونا، يف
فئة أوراق ظهرت فقد الوحيدة. األخطاء حال بأيِّ هذه تكن لم فابريانو. دي ِملياني
من كبري عدد ُطرح أملانيا، ويف فقط. الوجه عىل مطبوعة النمسا إنتاج من يوروهات ٥
أوراق وهناك خاطئ، برتقيم للتداول االتحادية املطبعة إنتاج من يورو ٥٠ فئة األوراق
العلوي. األيمن الركن يف كبري بخط املكتوب الفئة رقم ينقصها كان يورو ٥٠ فئة أخرى
يعمل يكن لم إيطاليا، ويف اليورو. أوراق من مفقوًدا الكاينجرام غشاء كان فنلندا، ويف

األمني. الخيط يف عيب لوجود الفحص نظام
التدابري ذي النقد أوراق طباعة عالم يف خاصًة بالهينة، تكن لم األشياء هذه كل
تَُعْد لم األخطاء هذه لكنَّ الدقة. من درجة أعىل عىل معتاد هو الذي الصارمة، األمنية
يف األوروبية الوطنية العمالت يف وقعت قد مطبعية أخطاء هناك كانت كبريًا. اهتماًما تُثري
كان اليورو. عملة صنع إتقان يف اإلخفاق عن تقارير سماع الجمهور اعتاد وقد املايض،
ديفريَنت أوند جيزيكه خطأ بُعيد ممكنًا. يَُعْد لم كهذا شيئًا أن األرجح عىل يظن املرء
ملراقبة إضافية إلكرتونية أنظمة النقد طباعة رشكات بعض ركَّبت مبارشًة، املطبعي
عن التحدث يستطيع حتى املرء يكن لم لكن اإلنتاجية. األخطاء هذه مثل ملنع الجودة
موضوَعي التناغم من الالزمة والدرجة الجودة معايري صارت الجودة. مراقبة توحيد

دائَمنْي. نقاش

املحبوبني غري املنقذون

التخطيط من صعوبًة أقل تكن لم اليورو طباعة أن نجد االعتبار، بعني يشء كل أخذنا إذا
االستعانة إىل واضطر الجديدة، مطبعته يف مشكالت الربتغايل املركزي البنك واجه له.
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طبع عن بالكلية قبُل من تخلِّيه من الرغم عىل وتكراًرا مراًرا وغريها رو ال دي برشكة
اتحاد إىل انضم َمن آخر وهم — اليونانيون احتاج اليورو. أوراق من الكربى الفئات
حسن من للمهمة. الالزمة بالكفاءة تتمتع تكن لم مطبعتهم ألن مساعدة؛ إىل — العملة
يف كانت خطورًة األكثر املشكالت أن تبنيَّ صغريان. بََلَدان واليونان الربتغال أن الحظ
من اإلطالق عىل كمية أكرب ثاني وهي ورقة، مليار ٢٫٥ طباعة إىل تحتاج كانت إذ إيطاليا؛
املناسب. الوقت يف إنجازه للغاية يصعب هذا أنَّ واضًحا كان أسلفنا. كما اليورو، أوراق
العمالية النقابات ثورة أثار مما املساعدة؛ ديفريَنت أوند جيزيكه من إيطاليا بنك طلب
األمور عىل املطَّلعني بني سيئة بسمعة تتمتع املطبعة هذه كانت روما. يف مطبعته يف
املحدد، املوعد يف مطلوبة كلها تكن لم اليورو أوراق أن وبما ثعابني». «ُجْحر باعتبارها
لكن بنفسها، أوراقها كل تطبع القايضبأن موقفها تبدِّل لم «مرنة». تكون أن روما آثرت
من حينه يف طباعته تعذَّرت الذي الجزء طبع التالية السنة يف تكمل أن ببساطة قرَّرت
يلزم كان الذي واالسرتاتيجي اللوجستي االحتياطي هو هذا أن ننَس وال اليورو. أوراق
تخلَّْوا الذين اإلسبانيون، اضطر كذلك ٢٠٠٢م.17 عام أثناء اليورو إدخال بعد توريده
«الحل إىل اللجوء إىل حال، أيِّ عىل بأنفسهم يورو و٥٠٠ ٢٠٠ فئة األوراق طبع عن
كان الطباعي. بمخصصهم مقارنًة السخية اإلنتاجية طاقتهم من الرغم عىل اإليطايل»،
النقابيون واملسئولون اإلدارة خاضت حيث فرنسا؛ بنك مطبعة يف الوضع أيًضا مزعًجا
التي اإلرضابات من العديد وقع والتحديث. الهيكلة إعادة تدابري عىل النهاية حتى حربًا
الشبكية. املطابع يف الذكر السالفة املشكالت جاءت هذا وفوق أسابيع. أحيانًا استمرت
عىل شماليري مطبعة ركَّزت ذلك بعد شماليري. مطبعة يف كامل شبه تغيريًا اإلدارة ت ُغريِّ
بهذه االضطالع من حتى تتمكَّن أن دون فقط، يورو و٥٠ و٢٠ و١٠ ٥ فئة األوراق طبع
واضطرت أخرى. نقد طباعة رشكات إىل الكربى الفئات طبع وحوَّلت بكفاءة، املهمة
أوبرتور شارل فرنسوا ومطبعة الحكومية البلجيكية املطبعة من املساعدة طلب إىل
معها جرى قد كان التي ديفريَنت أوند جيزيكه من أيًضا املساعدة ُطلبت كما فيدوسيري.
اعرتاًفا الطلب هذا كان الجودة. معايري تخفيض يف الفرنسيني رغبة حول ا جدٍّ كبري نزاع

الفرنسيني. الرضائب دافعي حساب إىل التكلفة وأضيفت بالفشل.
معينة فئات تخصيص فكرة متوقع، غري نحو وعىل جديد، من استُحسنت عندئٍذ
للطرح النهائي املوعد ضغط ظل يف بإنتاجها. لتقوم معينة طباعة لرشكات اليورو من
تتعاون تعاون، أي عن سابًقا امتنعت التي النقد، طباعة رشكات بدأت لليورو، الوشيك
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أشد نسبيٍّا الصغرية بكمياتها العليا اليورو فئات أن تبنيَّ يشء، كل فقبل بينها. فيما
املخصصات ملبادلة نشطة عملية بدأت فجأًة ينبغي. مما فنيٍّا وأعقد العمالة يف كثافًة
لليونان. طبََعا مًعا وكالهما الكميات، بعض والنمساويون الهولنديون ع جمَّ الطباعية.
أما ولكسمبورج. لليونان االتحادية املطبعة وطبعت وإسبانيا. لفرنسا البلجيكيون وطبع
وطبع وأيرلندا. لفنلندا أيًضا طبعت بل فحسب، الربتغال تساعد فلم رو ال دي رشكة
لفرنسا ديفريَنت أوند جيزيكه طبعت حني يف النهاية، يف للربتغال أيًضا األيرلنديون
مفعمة أوروبية حلقية برقصة أشبه هذه صارت وإسبانيا. والربتغال وهولندا واليونان
إطار يف إضافية كميات طبع فقرَّر األوروبي، املركزي البنك التوتر أصاب بالحيوية.
النقد أوراق طرح يف الفجوات يسدَّ أن يُفرتض كان الذي به الخاص الطوارئ احتياطي
تستغني إنتاجية طاقة الحكومية النقد طباعة رشكات لدى يكن لم النهائية. املهلة يوم
طلبية ذهبت مطوَّلة، مفاوضات بعد بالطلبية. للفوز باستماتة قاتلت ذلك ومع عنها؛
رو ال ودي ديفريَنت أوند جيزيكه من يتألَّف خاصة طباعة رشكات اتحاد إىل الطباعة
هذه فأنتجت األثناء، تلك يف ُخصخصت قد كانت التي االتحادية واملطبعة إنسخيده ويو
األسد نصيب عىل ديفريَنت أوند جيزيكه منها استحوذت ورقة، مليار ١٫٨ نحو الرباعية
الرغم عىل باملشاركة، فوسيل أوِرل السويرسية للرشكة يُسمح لم االتحاد. قائد بصفتها

الجذاب. وسعرها املستغَلة غري اإلنتاجية طاقتها من
أوراق من املائة يف ٥٢ طبع الحكومية النقد طباعة رشكات تنجز لم النهاية، يف
الباقي طبع فتقرَّر مجتمعًة، الهائلة اإلنتاجية طاقتها من الرغم عىل بصعوبة، إال اليورو
ماراثون يف بالتزكية فائز هناك كان لو خاصة.18 نقد طباعة رشكات خمس بمعرفة
املائة يف ٢٥ من أكثر وحدها طبعت إذ ديفريَنت؛ أوند جيزيكه األرجح عىل لكان اليورو
التحدي، هذا أجل من جباًرا ترشيًدا فرضت قد ميونخ كانت كافًة. اليورو أوراق من
رشكة أي عنه ستحجم كانت الذي النحو هذا عىل اإلنتاجية طاقتها بتوسعة وخاطرت
وأعني ا، جدٍّ مغرية الغالبة الظروف كانت املستقبلية. التشغيل معدالت خشية نقد طباعة
األملانية الواليات يف عمل فرص لخلق الحكومي والدعم اليورو طبع من العائد سخاء
رشاؤها أُعيد التي — ليبزيج يف األصلية الرشكة مطبعة ُحدِّثت النحو، هذا وعىل الرشقية.
فيما الصناعية املوجودات مع للتعامل أُنشئ الذي الحكومي االستئماني الصندوق من
التكامل لكن اليورو. طبع تناسب طباعية بطاقة زت وُجهِّ — الرشقية بأملانيا يُعرف كان
جيزيكه كانت إذ النقد؛ أوراق طبع يقترصعىل لم األمن الرفيعة الرشكة لهذه التام الرأيس
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أوراق معالجة آالت إىل املساندة واملواد الورق من تقريبًا، يشء كل تورِّد ديفريَنت أوند
هي اليورو، ظاهرة الظاهرة، هذه إن الورق. وفرَّامات اإلنتاج مراقبة ومستشعرات النقد
يف ٢٠٠١م، املالية السنة يف الرشكة تاريخ يف للمجموعة مبيعات أعىل تحقيق عن املسئولة
الرشكة. لتأسيس املائة بعد الخمسني السنوية بالذكرى لالحتفال تماًما املناسب الوقت

اليورو جودة

للبلدان املشرتكة العملة تحوَّلت عادية. غري ظروف ظل يف اليورو أوراق تصنيع تم
يخطر لم نحو عىل حقيقي مشرتك مرشوع إىل العسري، مخاضها خالل عرش، االثني
ورق مصانع تسعة شاركت املطاف، نهاية ففي األوائل. اليورو فكرة أصحاب ببال
برأي كابوًسا هذا كان اإلنتاج. يف مورًِّدا ٢٠ من وأكثر نقد طباعة رشكة عرشة وخمس
من أساسيًة قاعدًة اإلنتاج تفتُُّت انتهك الفنية. األمن واحتياطات العمل حيث من الخرباء
كل مع التعامل تركيز رضورة وأعني الصارمة؛ األمنية التدابري ذات النقد طباعة قواعد
وكما — ذلك إىل إضافة األصلية. املواد استعمال إلساءة منًعا املستطاع قْدَر العمل مراحل
أوراق تماثُل رشط النقد. أوراق طبع يف حتى الحساء، تُفِسد الطُّهاة كثرة فإن — يقولون
لم واللمسية، البرصية الخواص من كلٍّ يف تماًما وتطابقها وامللمس، الشكل يف النقد
إنتاج يف تفاوتات هناك كانت بالطبع النحو. هذا عىل اإلنتاج بتفتُّت تحقيُقه يتسنَّى يكد
حدٍّ أي فإىل أملانيا. يف األملاني املارك زمن يف حتى النقد، أوراق من الصغرى اإلصدارات
واحدة؟ مرة يف ورقة مليار ١٥ طبع إىل الحاجة عند للخطأ املحتملة املصادر عدد يزداد
أوروبا خريطة عن اإليطالية الجزر بعض لغياب لنبذوشة أو قورصة سكان يغضب ربما
شهدتها سوابق فهناك بكارثة، هذا ليس ذلك ومع اليورو. أوراق كل ظهر عىل املطبوعة
املقروء غري األوروبي املركزي البنك رئيس توقيع تحت اللقب غياب وحتى أخرى. عمالت
املشرتكة الُعملة منطقة يف اللغات عدد اعتباره يف املرء يأخذ عندما املزعج تأثريه يقل
املوجودة برايل كتابة عىل نفُسه االعتبار يرسي النقد. ورقة عىل املتاحة املساحة وضيق
عىل املكفوفني جمعيات بني نزاع محل الكتابة هذه يورو. و٥٠٠ ٢٠٠ فئة الورقتني عىل
املزيِّفون ويتجنَّب البرص. وضعاف املكفوفني احرتام عتبة تخفيض تخىش فهي حال، أيِّ

األشخاص. هؤالء مثل عىل االحتيال عادًة
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حكوميٍّا وعًدا تمثِّل ألنها عالية؛ جودة معايري النقد أوراق تصنيع عىل تُفرض
ضعف نقطة توجد إذ الصدد؛ هذا يف املنشود املستوى إىل اليورو يَْرَق ولم بالقيمة،
استخدامها املقصور اإلنتاليو طباعة تسطُّح شدة شك بال وهي اليورو، أوراق يف صارخة
بعض الفرنسية. الشبكية الطباعة بسبب ممكنًا ذلك من أكثر يكن ولم الوجه. عىل
أما الداكن. إىل الفاقع من تدرُّجه يف هزيل منها وكثري البساطة، بالغ املائية العالمات
فئة الورقة يف جودتها عىل يوروهات ٥ فئة الورقة يف املائية العالمة جودة تفوق سبب
أرسار من ا رسٍّ يظل أن فيجب — للتزييف بكثري عرضًة األكثر الورقة — يورو ٥٠
أرشطة من األمنية، الكاينجرام خصائص استخدام تقرَّر لقد اليورو. منطقة بريوقراطيِّي
أوراق يف املطبوعة غري املساحات عىل وُوضعت امللحوظ، غالئها من الرغم عىل ُرَقع، أو
املهمة اإلنتاليو طباعة عن اليورو منطقة بريوقراطيي استغناء هذا من وأسوأ النقد،
األملانية النقد أوراق يخص فيما الكاينجرام. ُرَقع عىل فوالذي لوح سطح من النافرة
والطباعة الكاينجرام تحت ملونة خلفية وجود كان والنمساوية، والهولندية والفنلندية
معظم ألن اليورو؛ مع ذلك يحدث لم املتبع. العرف هو الرقعة عىل غائر سطح من
بطابعاتهم الفرنسيني سيما وال الالزمة، الفنية املقدرة تملك تكن لم الحكومية املطابع
والتزييف النسخ ضد املهمة األمنية الخاصية هذه تنحية إىل اضُطر ثم ومن الشبكية؛
وخيمة عواقب عليه ترتب مما الرصيحة؛ التزييف خرباء تحذيرات من الرغم عىل جانبًا،
انحرافات أيًضا وقعت سوءًا، األمر زاد ومما اآلن. نعرف كما العليا، اليورو فئات أمن عىل
فئة الورقة وجه يسار أسفل الفئة عىل الدالة األرقام يف املثال، سبيل فعىل األلوان. يف
انحراًفا البني إىل األحمر من املتدرِّج اللون ذو بدقة املحدَّد الجزء انحرف يوروهات، ١٠
أحيانًا وداكنة أحيانًا فاقعة تكون خرضاء، ظالل تظهر كانت أو األوراق، بعض يف كبريًا
إن بل املنتجة. والرشكة الصنع بلد حسب عىل يورو، ١٠٠ فئة الورقة ظهر عىل أخرى
أن حني ففي تصنيعها. بلد عىل بناءً يختلف البنفسجي فوق بالضوء اليورو أوراق تأثُّر
الفئات من اليورو أوراق إىل بالنسبة د محدَّ هو كما يتغريَّ كان برصيٍّا املتغريِّ الحرب أثر
الحروف إىل بإيجاز نتطرَّق أن يجب لهذا، وختاًما متباينًا. األثر هذا كان ما غالبًا العليا،
ال كادت حتى النقد، طباعة رشكات بعض طلب عىل بناءً تكبريها، لزم التي املجهرية

«املجهرية». ب وصفها تستحق
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النقائص هذه كل اليورو أوراق من األوَّيل اإلصدار يف يالحظ لم العادي اإلنسان لعل
املوضوع هذا لكنَّ املجال. يف االحرتافيني إىل بالنسبة مقبولة تكن لم التي والتفاوتات،
املركزي البنك تعامل اليورو، طبع جودة يخص وفيما هذا. يومنا إىل املحرَّمات من يَُعدُّ
الجمهور. إزعاج عدم قوامه موقًفا يتخذ لكنه األمر، مع ونقدي منهجي بأسلوب األوروبي
يورو أوراق قبول تعريض من الخوف فبسبب كأفراد. املنتجني ُهوية تحديد يُفرتض ال
البنك الرمز هذا ويحدِّد اليورو، ألوراق ُقطري رمٌز إال يُنرش لم مثًال، للخطر معينة
ورقة ظهر عىل البلد رمز أو الُقطري الرمز يَظَهر معينة. ورقة أصدر الذي الوطني
ُهوية االبتدائي حرفه ويحدِّد خانة، عرشة اثنتي من ن املكوَّ املسلسل الرقم ضمن النقد
ورقة لكنَّ إيطاليا. إىل S وحرف فرنسا، إىل مثًال U حرف فريمز امُلصِدر، الوطني البنك
من إال نقدها مطبعة إىل نسبتها يمكن ال اليورو منطقة يف بلد بأي الخاصة اليورو
تفاصيل عىل اإلنرتنت عىل العثور يمكن أنه شك ال الوجه. عىل ي رسِّ مطبعة رمز خالل
طبعها َمن تفاصيل أو وظهرها، اليورو ورقة وجه عىل الظاهرة األرقام توليفات داللة
فيما نة مضمَّ النقد مطبعة بيانات و4-10). 3-10 الجدولني أيًضا (انظر َمن19 ولصالح
واملصادفة فئتها. حسب الورقة وجه عىل عديدة مواضع يف املخبَّأ القصري، الرمز ى يسمَّ
فيه هذا أن بحجة ُرفض األوراق كل عىل واحد موضع يف الرمز بطبع الرشطة اقرتاح أن
عىل ويشتمل النقد، مطبعة ُهوية القصري الرمز د يحدِّ الجرافيكي. الرسام إبداع عىل تعدٍّ
عىل بناءً الصفحة. من الورقة وموضع واإلصدار املستخَدم الطباعي للَّوح متنوع ترميز
أن عىل يدالن الوجه عىل L املطبعة رمز إىل باإلضافة الظهر عىل U البلد رمز فإن ذلك،
نفسه البلد رمز أما مطبعتها. بمعرفة وُطبعت األويل فرنسا إصدار من جزء الورقة هذه
فرنسا بنك عن صادرة الورقة هذه أن عن فيكشفان الوجه عىل T املطبعة برمز مقرتنًا
ورقة عىل F002C2 القصري الرمز وأما الحكومية. بلجيكا مطبعة بمعرفة ُطبعت لكنها
النقد أوراق إصدار إىل ويشري النمساوية، املالية والسندات النقد مطبعة عىل فيدل يورو

الصفحة. ضمن الورقة هذه موضع بدقة ويبني ،٢٠٠٢
التي بُصَورها — اليورو أوراق أن يؤكد أن األوروبي املركزي للبنك حتى كان ما
تمثِّل — باهتة بألوان منها جزء يف واملطبوعة هيكيل، إطار وإىل الحيوية إىل تفتقر
طباعة رشكات بمقدور كان إذ أوروبا؛ يف النقد لطباعة الفني أو الجرافيكي املستوى
املشرتك القاسم هي األوراق هذه لها. ُسمح لو أفضل، هو ما تفعل أن األوروبية النقد
هذا ملثل كبداية حتميٍّا يكون ربما ُمنتَج الوسط؛ الحلول من الحرص يفوق لعدد األدنى

مساعدة. أيَّما املزيِّفني تساعد فهي مؤذية! بداية من لها يا لكن الطموح، املرشوع
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(الظهر).* البلد رمز :3-10 جدول

إيطاليا :S بلجيكا :Z

لكسمبورج :R أملانيا :X

هولندا :P فنلندا :L

النمسا :N فرنسا :U

الربتغال :M اليونان :Y

إسبانيا :V أيرلندا :T

الدنمارك، :W بعد؛ فيما انضمامها حال لبلدان محجوزة رموز *
األوروبي املركزي البنك موقع يستخدم ملحوظة: السويد. :K إنجلرتا، :J
بالبنوك الخاصة البلدان رموز لكسمبورج إىل لإلشارة أيًضا اإلنرتنت عىل
X وأملانيا Z بلجيكا وأعني: نقده، طباعة منها البلد طلب التي الوطنية

إلخ. … P وهولندا

(الوجه). املطبعة رمز :4-10 جدول

بلجيكا البلجيكي، الوطني البنك مطبعة :T
أملانيا خاص)، (قطاع االتحادية املطبعة :R

أملانيا خاص)، (قطاع ديفريَنت أوند جيزيكه :P
فنلندا حكومية)، (شبه أُوي ِسِتك :D

فرنسا فرنسا، بنك مطبعة :L
فرنسا خاص)، (قطاع فيدوسيري أوبرتور شارل فرنسوا :E

اليونان اليوناني، املركزي البنك مطبعة :N
بريطانيا خاص)، (قطاع رو ال دي :H

أيرلندا أيرلندا، بنك مطبعة :K
إيطاليا إيطاليا، ببنك الثمينة األوراق مطبعة :J

هولندا خاص)، (قطاع إنسخيده :G
النمسا النمساوي، الوطني البنك مطبعة :F
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الربتغال الربتغال، بنك مطبعة :U
إسبانيا والطوابع، للنقود الوطنية املطبعة :M

بعد: فيما انضمامها حال لبلدان محجوزة رموز
إنجلرتا إنجلرتا، بنك مطبعة :A

السويد خاص)، (قطاع تومبا :C
الدنماركي املركزي البنك مطبعة :S
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عرش الحادي الفصل

باألمن؟ تتعلَّق مشكلة اليورو يواجه ملاذا

النقود عىل يقينًا يرسي ما وهو نشأتها، منذ األرجح عىل للتزييف النقود تعرَّضت
ورق فتزييف نسخها. ا جدٍّ يسهل التي الورقية، النقود عىل أكرب وبدرجة بل املعدنية،
بأربعة الحرب من صغرية وكمية الورق من مستطيلة قطعة من أكثر يتطلَّب ال النقد
التصوير يف الفنية املهارة من ويشء واألسود) واألزرق واألصفر (األحمر أساسية ألوان
النقود تقليد إمكانية ثمينة! نقد ورقَة لها قيمة ال ورق قصاصُة تُصِبح وبرسعة والطبع،
تزييفها. ضد مطلقة حماية وسيلة توجد ال إذ نوعه؛ من فريًدا تهديًدا تشكِّل الورقية
لدى النقود إصدار عن املسئول املدير كان عندما ١٨٤٣م، عام إيشتال فون البارون نوَّه
تبتكره ما كل تقليد البرشية اليد «تستطيع قائًال: ِفكِسل،1 أوند ِهبوتيِكن بايرشه بنك
هذه زالت ما الجديدة، األمنية االحتياطات كل من الرغم وعىل ظ تحفُّ دون البرشية.» اليد

صحيحة. تبدو الكلمات
عام األوىل الفوتوغرافية صورته داجري جاك لويس الفرنيس ام الرسَّ أدخل منذ
رسيًعا كان بأنه األحيان أغلب يف اتسم الذي — الجرافيكية الرسوم تطور حكم ١٨٣٧م،
مع يهدأ ال سباق بدخول نقدها طباعة ورشكات املركزية البنوك عىل — الربق رسعة
املقدمة يف للبقاء يكون ما أحدث عىل طباعية قدرة من لديهم بما يكافحون إذ املزيِّفني؛
حاولت مستمرٍّا، نًا تحسُّ تشهد نسخ إمكانيات املزيِّفني المتالك ونظًرا قصرية. بمسافة
مخصوص ورق باستخدام املستطاع قْدَر تقنيٍّا أوراقها نسخ تعقيد املركزية البنوك
تتميَّز األلوان متعدِّدة مطبوعة وصور دة، معقَّ تخطيطية وتصميمات برصيٍّا، فاقع غري
بطبيعة والقصد كثرية. أخرى أمنية وخصائص وتركيبها، ألوانها يف السلس ج بالتدرُّ
املزيف، نظر يف طائل بال الجهد هذا تجعل درجة إىل التزييف أو النسخ ُكلفة رفع الحال
الذي توزيعها، تكلفة املقلَّدة، ورقته إنتاج تكلفة بجانب اعتباره يف يأخذ أن يجب الذي
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الغرض، لهذا بوسيط املزيِّف استعان وإذا النشاط. هذا من األخطر الجزء غالبًا يكون
الزائفة. للورقة االسمية القيمة عىل كبريًا خصًما منحه إىل أحيانًا فسيضطر

تمييزها يمكن التي النافرة اإلنتاليو طباعة هي التقليد ضد حماية وسيلة أنجع
واالعتماد اإلنتاليو لطباعة الجديدة آالته جوري جوالتريو تطوير فمنذ باإلصبع. بلمسة
قلَّد واحدة بواقعة أحد يَعِرف لم الثانية، العاملية الحرب بعد الجديدة لتقنيته التدريجي
ا جدٍّ ومكلِّف معقد أمر إنتاليو طباعة ألواح إنتاج هذه. اإلنتاليو خاصية مزيِّف فيها
للورقة مطابقة نسخة عىل الحصول إىل املزيِّف يسعى ال بالطبع املزيِّفني. إىل بالنسبة
يف ينجح أن إال عليه وما أصلية. بأنها االنطباع يكفيه بل املائة، يف ١٠٠ بنسبة الحقيقية

املقلَّدة. ألوراقه بعد فيما يحدث بما يبايل ال فهو واحدة، مرة خدعته

الجديدة النَّْسخ جودة الرقمي: التزييف

عمله لكن اكتشافه، يصعب ثم ومن بمفرده؛ يعمل واحًدا شخًصا املزيِّف كان ما غالبًا
عىل وموادَّ. ورشة إىل يحتاج وكان آثاًرا. يرتك كان األوفست وطابعة بالكامريا املتَقن
عرش أربعة بويارسكي تشسواف املزيِّفني عميد الفرنسية الرشطة الحقت املثال، سبيل
١٩٦٤م، عام من يناير يف باريس يف أخريًا عليه القبض ألَقوا وعندما جدوى، دون عاًما
لألنظار، الالفت غري األنيق بمظهره واملعروف منفرًدا يعمل الذي املزيِّف، هذا كان
القديمة الفرنسية الفرنكات من املاليني مئات تساوي زائفة نقوًدا الناس بني نرش قد
املرء أخذ إذا اليوم، يوروهات من ماليني عدة يكافئ رضٍر من أُلحق ما والجديدة.
ذاته. القرن ستينيات وأوائل العرشين القرن خمسينيات يف الرشائية القوة اعتباره يف
رأى فرنسا بنك أن لدرجة الكمال من كانت الزائفة بويارسكي أوراق أن والحقيقة
لم باملرة. معتادة غري خطوة وهي الرضر، عن املغشوشني املواطنني تعويض رضورة
تأمني يف البنك لقصور العلني االنتقاد أن بسبب بل الشفقة، بدافع هذا البنك يفعل

ا. جدٍّ صاخبًا صار التزييف من فرنكاته
البنوك بقاء وصار العرشين،2 القرن ثمانينيات منذ جذريٍّا تغريًا التزييف فن تغريَّ
القفزة بدأت ماضيًا. يَُعْد لم أسلحتها من كثريًا ألن صعوبة؛ يزداد املقدمة يف املركزية
تقليد. كأداة الكامريا محل امللوَّن النسخ آلة حلَّت عندما النقد أوراق نسخ جودة يف النوعية
النسخ من للحماية أومرون بخاصية ن امللوَّ النسخ آالت خطر اتقاء للمرء يمكن كان
رشيطة — العرشين القرن تسعينيات يف وأُدخلت ذكرناها أن سبق التي — والتزييف
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معالجة بربنامج يتالعب كيف يعرف وال القديمة اآلالت من واحدة املزيِّف يستخدم أال
الرقمي، النسخ تكنولوجيا يف تقدم من ق تحقَّ ما ظل يف جديدة. آلة عىل املثبَّت الصور
يقف أوتوماتيكي جهاز هناك يَُعْد لم أومرون. عقبة تجاوز يف حتى أخريًا املزيِّفون نجح
املطابقة أتاحت الرقمية األنظمة هذه أن ذلك عىل ِزْد الرقمي. النسخ طريق يف عثرة حجر
الورقة صورة يف املشوشة واأللوان الرمادية الظالل وترشيح واأللوان للخطوط الدقيقة
أوراق ترقيم يف املستخَدم تجاريٍّا املتاح غري املخصوص الطباعي الحرف وحتى الزائفة.
متسلسل. وبرتقيم األصالة من خادعة بدرجة شخيص كمبيوتر عىل محاكاته يمكن النقد
أو ليزرية وطابعة مسطَّحة ضوئية ماسحة إليه أُضيفت إذا الشخيص، الكمبيوتر يتيح
مقبول» و«بمستًوى بسهولة وقت أي ويف النقد أوراق من كمية أيِّ تقليد للحرب، نافثة
املعدات هذه رشاء يمكنه شخص فأيُّ أثًرا. يرتك ال التزييف يف األسلوب هذا الجودة. من
يف وتركيبها محيل متجر أي من الفردية، متطلباته حسب ضبطها مع معقول، بسعر
نوع من مزيِّف أمام الطريَق هذه بالكمبيوتر الجديدة النسخ تكنولوجيا فتحت بيته.
جرائم يف الشباب الجناة من واملذهلة العالية النسبة جزئيٍّا يفرس مما الهاوي؛ وهو جديد؛
هذا حتى عليه القبض الرشطة ألقت بالكمبيوتر مزيِّف أصغر عمر يبلغ النقود. تقليد
الرقمية األوفست الطابعات انتشار يشكِّله آخر تهديد هناك واآلن سنوات. سبع التاريخ
يُحصل وال نسبيٍّا غالية لكنها عاٍل، طباعي وأداء مسبوقة غري طباعة بجودة تتميَّز التي
رشاء عند ُهويَّتهم إخفاء يف املزيِّفني رغبة تحقيق يمكن ال أنه صحيح بسهولة. عليها
االستعمال. إساءة ضد ضمانًا ليس هويتهم بإخفاء طلبهم تلبية عدم لكن اآلالت، هذه
هذا كانت فنهاًرا ليتوانيا. يف الزائفة اليورو ألوراق مطبعة باكتشاف مثًال هذا تبنيَّ وقد
زائفة يورو أوراق تنتج كانت وليًال الليتوانية، للحكومة ووثائق مطبوعات تنتج املطبعة
الرشطة تحقيق أيًضا عرقل الحكومة تخدم املطبعة هذه كون أن كما ذاتها. اآلالت عىل
التزييف عصابة ظهور يف أخريًا والطباعة الرقمي النسخ تكنولوجيا تسبَّبت كبرية. بدرجة
وتعمل واسع نطاق عىل نشاَطها العصابات هذه تُزاِول حيث الفردي؛ املزيِّف محلَّ لتحلَّ
لحني بأمان تخزينها يمكن الطباعة عملية تحتاجها التي البيانات فكل الحدود. عرب
اإلنرتنت. عرب أيًضا إرسالها يمكن بل فحسب، هذا وليس الحقة، مرحلة يف احتياجها
رسور يَُدْم لم بلغاريا، يف الزائفة للنقود مطبعة نشاط أُوقف عندما ٢٠٠٤م، عام يف
دة، املعقَّ الطبع عملية أن تبنيَّ إذ النسخ؛ آالت عىل الناجحة الحملة بهذه طويًال الرشطة
أيًضا وُخزِّنت بل مدمجة، أسطوانة عىل ُسجلت األحبار، ألوان إىل النقد ورقة تصميم من
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يحصلوا أن للمزيِّفني يمكن الذين العاملية السوق يف باملورِّدين قائمٌة األسطوانة هذه عىل
مقلَّدة كاينجرام وصور مقلَّدة أمنية كخيوط مستلزمات؛ من يحتاجونه ما عىل منهم
زاولت هذه الِحرفية العالية التزييف عصابة أن اكتُشف ثم األلوان. متغريِّ مقلَّد وحرب
يحذِّر التكنولوجية. معرفتهم سوَّقوا لقد األسطوانة. هذه من نسخ ببيع رائجة تجارة
يوم ذات هناك كان الذي الوقت يف أنه من العملة وطباعة سكِّ مكتب إنتاج من فيلم
ُصنْع مزيِّفني خمسة اليوم يستطيع زائفة، نقد أوراق خمس لكل مزيِّف آالف عرشة

بسهولة. الزائفة األوراق من اآلالف عرشات
الدولية واملنظمة الوطنية، الرشطة بأجهزة التزييف وخرباء املركزية، البنوك تتحدَّث
النقود بمكافحة دولية معاهدة بموجب املكلَّفة — ليون يف (اإلنرتبول) الجنائية للرشطة
تؤكده ما وهو الرقمي»، «التزييف وأعني النقود؛ لنسخ جديدة سمة عن — الزائفة
العمالت تزييف حول السابع اإلنرتبول مؤتمر يف املقدَّمة للبيانات فوفًقا اإلحصائيات.
ُصنعت التداول من أُخرجت التي الزائفة األوراق نصف فإن ليون، يف ١٩٨٧م عام يف
كان والبقية ملونة، نسخ بآالت أُنتج منها فقط املائة يف وعرشة كامريات، باستخدام
مؤتمر يف الزمان، من بعقد ذلك بعد أُعلن وكما الهواة. تزييفات ى يسمَّ ما مصدرها
— إلكرتونية بأجهزة املنسوخة النقد أوراق نسبة فإن هلسنكي، يف التاسع اإلنرتبول
اشتمل فقط ثلثها أن اإلنرتبول قدَّر — املائة يف ٩٠ نحو إىل ارتفعت — رقمي معظمها
ومقدار بالكامريات النسخ إىل فنُسبت الباقية املائة يف ١٠ ال وأما — ضوئية ناسخات عىل
يف الزيادة هذه مالحظة املؤتمر، رسالة حسب ويمكن، الهواة. تزييف من يُذكر يكاد ال

واألمريكتني. وآسيا وأفريقيا أوروبا يف العالم حول الرقمي التزييف استخدام
ر تطوُّ تتابع املركزية البنوك ظلت بازل، يف الدولية التسويات بنك رعاية تحت
«مجموعة يف املركزية البنوك محافظو أنشأ ٢٠٠٠م، عام يف يقظة. بعني النَّسخ تكنولوجيا
للتهديد تكنولوجية حلول عن للبحث ا خاصٍّ عامًال فريًقا صناعيٍّا الرائدة للبلدان العرشة»
الصناعة. هذه حماية إىل الهادف التعاون تعزيز أجل ومن الرقمي، التزييف من املتنامي
رادعة أسلحة تطوير إىل السعي أيًضا يجب التزييف، لعصابات الدولية للطبيعة فنظًرا
التزييف» ملكافحة املركزية البنوك «فريق ى املسمَّ العامل الفريق هذا يشمل الحدود. عرب
يف األجهزة صانعي عدد ألن ونظًرا الحكومية. النقد طباعة ورشكات املركزية البنوك
عمله يركِّز فإنه فعالة، مراقبة مراقبته املكافحة أو الردع فريق يستطيع مما أكرب العالم
لطلبات استجابة عدًدا. أقل وهم الصور، معالجة برمجيات منتجي عىل األوىل بالدرجة
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أمنية خاصية السوق يف كانون اليابانية اإللكرتونيات رشكة طرحت الخاص، الفريق هذا
تكنولوجيٍّا، العتيقة أومرون، خاصية تتعرَّف «ِبتماب». الثنائية الخارطة ى تسمَّ مبتكرة
عىل نقد ورقة نسخ عند تتعرَّف فال البتماب وأما نسخ، مانع ل وتُفعِّ النقد، ورقة عىل
الحايل، النُّسخ وعدد والساعة التاريخ النسخة عىل أيًضا ل تسجِّ بل فحسب، الورقة
بطاقة عمليٍّا املزيِّف يُسلِّم البتماب، باستخدام ر. املشفَّ املسلَسل الجهاز رقم إىل باإلضافة
فعًال األجهزة لون يسجِّ التجار أن يفرتض هذا لكن املستنسخة، الورقة بصحبة بياناته
الدولية التسويات لبنك التابع العامل الفريق أفاد ٢٠٠٤م، عام مطلع يف بيعها. عند
األخرى، الرقمي النسخ وأجهزة الكمبيوتر يف لتثبيتها بتماب خاصية تطوير نجاح عن
طواعيًة.3 الجديد النظام تبنَّوا وبرمجياته الكمبيوتر أجهزة صانعي كبار بعض إن وقال
ما. نوًعا فعالة حماية وسيلة تعترب اآلن وهي واليورو، الدوالر أوراق عىل البتماب ُوضعت
نهاية قرب املحرتفني؟ النقد أوراق مزيِّفي طريق يف التقنية هذه ستصمد متى إىل لكن
الجزيرة من اإلنجليزية النسخة وباألخص الدولية، اإلعالم وسائل أذاعت ٢٠٠٥م، عام
يف نجحوا األمريكية اإللكرتونية الحدود مؤسسة يف الكمبيوتر خرباء أن العربية، نت دوت
سعيدة الرشطة تكن لم الصانعني. من عدد أجهزة يخص فيما الرسية الشفرة هذه فكِّ
الخطوة هي هذه لكن بعُد، املزيِّفني الشفرة فك معلومات تساعد لم الدعاية. بهذه
«ما ذكرها، أسلفنا التي الحكمة إن ما. يوًما األمنية الخاصية هذه أثر إبطال نحو األوىل
عرص — الحايل وقتنا يف تصح البُرش»، تدمريَه أيًضا يستطيع البُرش صنَعه يستطيع
اإلنرتبول ية جدِّ مدى عىل صغريًا مؤًرشا ونرى مىض. وقت أي عن — املعلومات تكنولوجيا
والوثائق النقد أوراق تزييف بشأن مؤتمراته عقده تكرار يف الوضع هذا مع التعامل يف
فيُصِدر اآلن أما سنوات، خمس كل ثم سنوات، عرش كل تُعقد قبُل من كانت إذ الثبوتية؛
تبادل تكثيف يجب الرقمي، التزييف ضد الكفاح ففي سنوات. أربع كل دعواته اإلنرتبول

مستمر. تغريُّ يف التهديد مصادر ألن املعلومات؛
مستخدمًة املتغرية، للتقنيات فائقة برسعة املحرتفني املزيِّفني عصابات تستجيب
السويرسي الفرنك أوراق تزييف املثال، سبيل فعىل للنقود. نسخها يف التطورات أحدث
السويرسية النقد أوراق تتسم إذ الشخيص؛ الكمبيوتر باستخدام حرصيٍّا يتم يكاد
محدودية من الرغم عىل بالحفر، تقليده من أسهل نسخه تجعل لدرجة د معقَّ بتصميم
سببًا هناك لكنَّ الصغري. البلد ذلك يف الزائفة السويرسية النقد أوراق توزيع إمكانية
يوم ذات وكانت الزمن من عقد منذ املتداولة الحالية، النقد أوراق إصدار أن وهو آخَر؛
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األمنية؛ الخصائص أحدث إىل اآلن تفتقر األمنية، بالتدابري يتصل فيما به يُحتذَى نموذًجا
أوراق من الساحقة األغلبية فإن ذلك، من النقيض عىل جزئيٍّا. عتيقة فهي ثم ومن
أوراق إصداَرْي كال ألن ملاذا؟ مطبوعة. أوروبا يف تظهر التي الزائفة واليورو الدوالر
نسخ. بآلة نسخهما ب تصعِّ الحديثة األمنية وخصائصهما نسبيٍّا، العهد حديث النقد

ضائقة يف رمز

فللمرة جذريٍّا. تغيريًا العاملية النقدية السياسة خريطة املشرتكة األوروبية العملة ت غريَّ
تكون األوىل وللمرة واليورو، الدوالر هما ُعملة كتلتا توجد الحديث التاريخ يف األوىل
عملتني بني االستثمارية قراراتها يف االختيار حرية الخاصة والكيانات املركزية للبنوك
يف الجاري والحساب املوازنة يف املتواصالن املتالزمان العجزان عاملية. أهمية ذواتَْي
ضاعف حيث ارتفاع؛ يف األوراق هذه سيُل نقاش. محل الدوالر جعال املتحدة الواليات
الدوالر أوراق عدد األخرية والعرشين الخمس السنوات خالل العملة وطباعة سكِّ مكتب
الورقة من املطبوع فتضاعف ورقة، مليارات ٩ نحو إىل ونصًفا مرتني سنويٍّا املطبوعة
املايل الخبري وصف حدِّ وعىل مرات. ٥ دوالر ١٠٠ فئة والورقة مرات، ٤ دوالًرا ٥٠ فئة
«الرمز» فقد سنوات، قبل للدوالر هوبكنز لجامعة التابع بولونيا بمركز ِهنكل ِفلهلم
السياسة ونزوات التضخمي اإلدارة سوء عىل الحرب يف بريقه بعض — الدوالر أِي —
املالية السوق يف لليورو مهم بدور األوروبيني املراقبني من كثري يتنبأ ثم ومن النقدية.
ومزيد مزيد يُْؤثر مخاطرها، لتوزيع محاولة ويف التوقعات هذه مع واتساًقا املعوَلمة،
أن املحتمل ومن الدوالر، ال باليورو لة املسجَّ االستثمارات الخاص القطاع مستثمري من
يعرف عاملية.4 احتياطي عملة اليورو يجعل مما نفسه؛ اليشء املركزية البنوك تفعل
ال الرتابط قوة إىل تفتقر التي اليورو منطقة بلدان اتحاد أن بالطبع باليورو املتفائلون
يزعم أن عن فضًال سيايس، وزن من األمريكية املتحدة للواليات ما لنفسه يزعم أن يمكنه
تضم التي اليورو منطقة أن يرون لكنهم عسكرية. قوة من متبقية عظمى قوة آلخر ما
عىل اعتماًدا يقينًا، يمكنها والسويد، والدنمارك بريطانيا باستبعاد مستهلك، ماليني ٣٠٩
نسمة مليون ٧٥ ال وبضم املتحدة. الواليات مستوى إىل ترقى أن السوق، حجم محض
اعتماد كلها تريد التي األوروبي، االتحاد أعضاء الجديدة العرشة البلدان سكان وهم —
ذلك، عىل عالوة األمريكية.5 السوق قوة السوق هذه ستفوق ما رسعان — أيًضا اليورو
عرشة االثنتي الوطنية العمالت إبان به مقارنًة ارتفع قد املحتَملني املستثمرين َكمَّ فإن
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مطبوعة كعملة اليورو مولد منذ انقضت التي الثالث السنوات يف اليورو. محلها حلَّ التي
كذلك الرشقية. أوروبا يف كثرية بلدان يف املوازية العملة دور اليورو توىل ٢٠٠٢م، عام
أفريقيا. ويف املتوسط للبحر الجنوبي الساحل عىل ازدياد يف للقيمة كمخزن أهميته فإن
بمبلغ املقيَّمة امُلْصَدرة، اليورو أوراق من املائة يف ١٥ أن األوروبي املركزي البنك ر ويقدِّ
فإن كذلك اليورو.6 منطقة خارج بها محتَفظ ٢٠٠٤م، عام نهاية يف يورو مليار ٥٠١
عام نهاية يف املائة يف ٢٥ بلغت التي العاملية، العمالت احتياطيات من اليورو حصة
قته حقَّ مما أكرب الحصة هذه أيًضا.7 ازدياد يف الدويل، النقد لصندوق وفًقا ٢٠٠٤م
بينها من الوحيد هو األملاني املارك كان والتي مجتمعة، عرشة االثنتا الوطنية العمالت
١٩٩٩م عام يف اليورو اعتُمد فعندما دولية. احتياطي كعملة معيَّنًا دوًرا لعب الذي
املاركات كل من املائة يف و٤٠ ٣٠ بني ما أن األملاني االتحادي البنك ر قدَّ محاسبية، كعملة
املصَدرة األملانية للماركات اإلجمايل املقدار لكن الخارج، يف به محتَفظ املتداولة األملانية

يورو). مليار ١٤٠) ملياًرا ٢٧٤ إال يكن لم آنذاك
وعىل أوروبا، يف — الجميع يعربِّ ال الدوالر، مستقبل حول الحماسية املناقشة يف
كثرية؛ والتفنيدات اليورو. بمستقبل التفاؤل هذا مثل عن — املتحدة الواليات يف األخص
الناتج من املائة يف ٧٥ إال يساوي ال عرش االثني اليورو لبلدان اإلجمايل املحيل فالناتج
منطقة ركدت فيما بقوة، النمو يف آخذ األمريكي واالقتصاد األمريكي. اإلجمايل املحيل
الحساب يف ضئيًال فائًضا ق تحقِّ اليورو منطقة ظلت ذلك، عىل عالوة لسنوات. اليورو
فوائض تجميع يصعب ثم ومن متوازن؛ شبه الجاري حسابها كان األقل عىل أو الجاري،
وما العالم، يف مستوِرد بلد أكرب املتحدة الواليات وتظل الخارج. يف اليورو من ضخمة
خاص بوجه هذا وينطبق بالدوالر، ًرا مسعَّ الدولية التجارية املعامالت نصف نحو زال
(بورصة بها خاصة نفطية مشتقات بورصة إلقامة ُخطط إيران لدى الخام. النفط عىل
زالت ما هذه لكن اليورو، إىل آنيٍّا الخام النفط يف معامالتها وتحويل اإليرانية)، النفط
اليورو يخص فيما النسب يف الشديد التباين تغافل يسهل أنه والحقيقة ُخطط. مجرد
٦٦ عند ضخمة تزال ال كانت العاملية العمالت احتياطيات من الدوالر فحصة والدوالر.
هذه يف املائة يف ٥ بنسبة الطفيف الرتاجع يُعزى وربما ٢٠٠٤م، عام نهاية يف املائة يف
يف اليورو حصة فإن املقابل ويف الرصف. سعر تقلُّبات إىل ١٩٩٩م عام منذ الحصة
نتيجة تكون أن يمكن ثم ومن ؛ اسميٍّ منظور من ُحسبت العاملية العمالت احتياطيات

٢٠٠٤م. عام نهاية يف اإلحصائية ُوضعت يوَم اليورو رصف سعر قوة
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النقد أوراق من املائة يف ٦٦ فإن الفيدرايل، االحتياطي مجلس تقديرات أحد وفق
يف بها محتَفظ دوالر، مليون ٦٢٠ وقيمتها ٢٠٠٢م، عام نهاية بحلول أصدرها التي
إد يفرتض حيث اليشء؛ بعض عاليًا الفيدرايل االحتياطي تقدير يكون ربما الخارج.
املائة. يف ٥٠ من أقل الخارجية األرصدة أن وسكونسن بجامعة العمالت خبري فايج،
يقول مكان. أي يف استثماري بديل له يُرى ال الدوالرات من مقداًرا هذا يظل ذلك ومع
الحقيقي السبب إن نيويورك، يف دويتشه لبنك االقتصادي املستشار كارجمار، ميجسالف
يتنبأ كذلك حدوًدا. يعرف ال الذي األمريكي االقتصاد زخم يف يكمن املتالزمني العجزين يف
ذلك تفعل فهي مواردها، تفوق عيشة فعًال تعيش أمريكا كانت لو إنه قائًال كارجمار
كارجمار ويؤكد أرضاًرا. تتكبَّد أن دون هكذا تظل وسوف ا، جدٍّ طويلة فرتة منذ بأمان
يف للدوالر استثماري بديل يوجد ال أنه بروكنجز بمؤسسة سولومون روبرت وزميله

الحقيقة.8
وطني، بغرور مدفوع نقاش مجرد ليس واليورو الدوالر مستقبل حول النقاش
يف معينة عملة من عالية بنسبة فاالحتفاظ العواطف؛ تعرف ال واقعية تجارة هو بل
من امُلْصِدر البلد إيراد ويزيد العملة، بهذه الرأسمالية السوق سيولة ن يحسِّ الخارج
إال يعرفه وال حديث، بمعنًى قديم مصطلح العملة سكِّ رسم العملة. سكِّ رسم خالل
الوسطى، العصور من املصطلح هذا جاء ما. بلد تمويل يف ا مهمٍّ دوًرا يلعب لكنه قليلون،
يف الثمني املعدن بني الفرق وأعني النقود؛ سكِّ طريق عن املضافة القيمة عن ويعربِّ
وهو للحاكم، إتاوة املضافة القيمة هذه كانت القطعة. لهذه االسمية والقيمة النقد قطعة
تكلفة بني الفرق لتعني له تُستعمل ما ضمن من فتُستعمل اليوم أما اإلقطاعي، السيد
يحصل فعندما للحكومة. مستَحق الفرق هذا الرشائية. وقوتها نقد ورقة وتوفري إنتاج
أوراًقا يضع أن بد ال املركزي، بنكه من معدنية) وقطع (أوراق نقود عىل تجاري بنك
والبنك املركزي، البنك إىل ق تتدفَّ املالية األوراق هذه عىل املرتاكمة والفائدة كضمان، مالية
أن يمكن موازنتها. يف األموال هذه تُدرج التي الحكومة، إىل ربحه يسلِّم بدوره املركزي
الفائدة أسعار كانت عندما ٢٠٠٠م، عام ففي كبري؛ مبلغ إىل األموال هذه مجموع يصل
كرسم دوالر مليار ٣٢٫٧ ى تلقَّ إنه الفيدرايل االحتياطي مجلس قال نسبيٍّا، عالية تزال ال
املحتَفظ الدوالر أوراق حصة فقط أخذنا إذا افرتاضية: أرقام لعبة لنلعب عملة.9 سكِّ
الفيدرايل االحتياطي ملجلس يدفعوا أن األجانب عىل يتعنيَّ فإنه الخارج، يف طواعيًة بها
من الدخل هذا قارنَّا وإذا وحدها. السنة تلك يف عملة سكِّ كرسم دوالر مليار ٢١٫٦
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فإنه النقد، أوراق طباعة عىل سنة كل املجلس ينفقها التي دوالر املليار بنصف الفوائد
مدهشة. تجارة هذه إن نقول أن يمكننا

لخطر عرضًة أشد تكون للقيمة ومخزن كاحتياطي تُستخدم عاملية عملة أيُّ
ما وعادًة املزيِّفني، ضد الحرب تستعر الخارج. يف التداول محدودة عملة من التزييف
بشأن متباينة فلسفات التباعهم نظًرا مختلفة أساليب واألوروبيون األمريكيون يَستخدم
فُهم املنع؛ أو الوقاية أسلوب عىل األوروبيون يعتمد البلدان، أغلب شأن النقد.10 أوراق
املستطاع. قْدَر املزيِّف عىل وُكلفًة صعوبًة أشد التزييف أو التقليد عملية جعل عىل يعملون
تداعيات ولذلك شديًدا. عقابًا املزيِّف يعاَقب أن فيُفرتض الردْع، عىل األمريكيون ويعتمد
حتى — األوروبية النقد أوراق يخص ففيما األمنية. وخصائصها النقد أوراق عىل مبارشة
ما وهو االسمية، قيمتها بازدياد الورقة أبعاد تزداد — اليورو قبل الوطنية النقد أوراق
وتكون األلوان، متعددة تكون املطبوعة والصورة البرص. ضعاف أيًضا يساعد يُفرتضأن
عىل خفيًفا تلوينًا ملوَّنًا الورق يكون ذلك، إىل باإلضافة فئة. لكل مختلفة ألوان هناك
االحتياطي نظام عن الصادرة الدوالر أوراق وأما فئة. لكل الخلفية لون مع يتناغم نحٍو
األبيض هو د، موحَّ خفيف بلون ن ملوَّ كله والورق أبعادها، يف تماًما فمتطابقة الفيدرايل
عىل وباألخرض الوجه عىل األسود باللون بدقة ملونة املطبوعة الصور الخرضة. إىل املائل
أصالة عىل وللحفاظ قريب. وقت حتى الحال عليه كانت ما هذا حال، أيِّ عىل الظهر.
وغري املرئية بالخصائص األوروبية النقد أوراق تمتلئ التزييف، ومكافحة النقد أوراق
القرن تسعينيات بداية حتى تكن فلم الدوالر أوراق أما التزييف، ضد كحماية املرئية
متعددة موضعية مائية عالمة فال اإلطالق، عىل أمنية خصائص أيَّ ن تتضمَّ العرشين
متانة كانت الطباعة. حرب يف فيزيائية أو كيميائية عالمات وال أمنيٍّا، خيًطا وال األلوان،
األوراق. أصالة من للتثبُّت كافيتني النافرة اإلنتاليو وطباعة الدوالر عليه املطبوع الورق
يف أصًال عليها منصوًصا كان الجانبني كال عىل محفور سطح من اإلنتاليو طباعة إن بل
١٩٨١م. عام يف الالئحة بموجب ُعدِّل لكنه ١٩١٣م، لعام الفيدرايل االحتياطي قانون

فرتة بعد التداول من أوروبا يف النقد أوراق كل سحب يلزم ملاذا نفهم أن يسهل
يف أما تتقادم. األمنية فخصائصها جديد، بإصدار عنها واالستعاضة مجدولة معينة
فئة الورقة وتظل ١٨٦٣م! عام منذ قط إصدار أي إلغاء يُعَلن فلم املتحدة الواليات
آخر الفيدرايل االحتياطي مجلس عن صدورها من الرغم عىل قانونية، عملة دوالر ٥٠٠
يدفع أن يشاء مَلن ويمكن هذا. يومنا يف التداول من تماًما واختفائها ١٩٣٤م عام مرة
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القرن أواخر إىل تعود التي املزخرفة الدوالرية الفضة شهادة أوراق من واحدة باستخدام
لورقة املعنوية القيمة أن يزعجه ال الشخص هذا أن بالطبع هذا (يفرتض عرش التاسع
كبريًا اهتماًما قصٍد عن املتحدة الواليات تُويل االسمية). قيمتها من بكثري أعىل النقد
الداخل يف ثقة لبناء كعوامل نقدها ألوراق الثابت شبه واملظهر املحدودة غري للصالحية
يحدث وعندما حق. عىل الفيدرايل االحتياطي مجلس أن النجاح أثبت وقد والخارج.
مجلس أراد فعندما غريبة. انتقادات هذا يثري أن يمكن النقد، أوراق تصميم يف تغيري
مثًال، العرشين القرن تسعينيات يف جديدة نقد أوراق إدخال أخريًا الفيدرايل االحتياطي
أوراق مخزون يتسم ولهذا موسكو؛ هو واحد مكان ويف الخارج يف الجديد اإلصدار طرح

بالضخامة. تحديًدا السوفييتية بعد ما روسيا يف املكدسة الدوالر
املزيِّفني ضد للحرب إدارتهم يف واألوروبيني األمريكيني بني أيًضا اختالف ثمة
تقريبًا املهمة، بهذه ُعهد وقد القانون، إنفاذ يف مركزية هناك أمريكا، ففي والتزييف؛
يَحَظى الذي الرفيع املقام عىل ويؤكد الرسية. االستخبارات جهاز إىل الدوالر، نشأة منذ
إنها الجهاز بداخل ممن بعٌض يقول (قد الحرصية مهامه ثاني أن الجهاز هذا به
الداخل عىل تركز الرسية االستخبارات لكن األمريكي. الرئيس شخص حماية هي األوىل)
يف زائفة دوالر أوراق ظهور معدل ظل لذلك ونتيجة املزيِّفني، ضد حربها يف األمريكي
القائل الفكر عىل االسرتاتيجية هذه تقوم عقود. منذ نسبيٍّا منخفًضا املتحدة الواليات
رضر إلحاق يمكنها املتحدة الواليات داخل للتداول تُطرح التي الزائفة الدوالرات بأن
الزائفة الدوالر أوراق من دوالر مليون ١٧٣ يساوي ما بني ومن بأمريكا. اقتصادي
دوالر مليون ٦٠ يساوي ما ٢٠٠١م، عام الفيدرايل االحتياطي مجلس عنها أعلن التي
الخارج. يف وقع الرضر من األكرب الجزء إن أي األمريكي؛ الداخل إىل أثرها اقتُفي فقط
من أكرب الخارج يف املكتشفة غري الزائفة الدوالر أوراق كمية فإن للخرباء، ووفًقا بل
البنك يحيط ال ببساطة أو مزيف أنه معروًفا ليس الزائفة الدوالرات من كثريًا ألن هذا؛
لسنوات الخارج يف الزائفة الدوالرات مكافحة ظلت علًما. بها اإلنرتبوَل املعنيُّ املركزي
هذا، يومنا يف وحتى الرسية. االستخبارات جهاز لدى حقيقيٍّا اهتماًما تثري ال طويلة
األمريكية الحرب إىل دوليٍّا املزيِّفني مطاردة يف حماسه الرسية االستخبارات جهاز يعزو
الدوالر أوراق من العالم مواطني حماية برضورة اإليمان إىل منها أكثر اإلرهاب ضد
الزائفة النقد أوراق بخصوص الخارج يف الجهاز يجمعها التي املعلومات وكل الزائفة.

املركزية. االستخبارات وكالة إىل أوتوماتيكيٍّا تمرَّر
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غامضة سوبر ورقة

ظلَّ حيث نفع؛ بأيِّ الدوالر عىل بالرضورة األمريكية الحميد» «اإلهمال سياسة تَُعد لم
السنني. مرِّ عىل كبري وبفارق العالم يف للتزوير عرضًة األكثر العملة القوي الدوالر هذا
ظلت ذلك. وراء السبب هما األمنية خصائصه وقصور العالم حول الدوالر انتشار إن
ظهور واقعة كانت واشنطن. يف أحًدا تزعج ال لسنوات الدوالر تزييف معدل يف الزيادة
تتصدَّر التي األوىل هي مانيال يف فلبيني بنك يف ١٩٨٩م عام دوالر ١٠٠ فئة زائفة ورقة
الكمال حد إىل تصل بجودة املنسوخة الورقة تلك يف يشء كل كان إذ األخبار؛ عناوين
املرء يحتاج والذي الدوالر، منه ينتج الذي املخصوص بالورق بدأ كمالها صحيًحا.
مطابقة الدوالر ورقة كانت ذلك وفوق آخر. بلد أي يستخدمها ال فوردِرنري آلة لصنعه
هذه تكن لم الدقة، شئنا إذا النافرة. اإلنتاليو طباعة بطريقة يُطبع الذي للورق تماًما
إنتاليو طابعة عىل ُطبعت قانونية غري موازية ورقة بل التقليدي، باملعنى زائفة ورقة
لم العملة. وطباعة سكِّ مكتب ِقبَل من كاملستعملة جوري رو ال دي رشكة من أصلية
مثل ل يتحمَّ أن فردي مزيِّف باستطاعة يكن لم باملصادفة. إال الزائفة الورقة تُكتشف
اكتُشف ما رسعان ذلك. وراء تقف ما حكومًة أن بد وال واملالية، الفنية املتطلبات تلك
«السوبر أو السوبر» «الورقة احرتاًما يت ُسمِّ التي دوالر، ١٠٠ فئة الورقة هذه من املزيد
حسب — املائة يف ٦٠ دوالر ١٠٠ فئة الورقة تمثِّل العالم. من أخرى أصقاع يف دوالر»،
والتي ذكرها، السالف الفيدرايل االحتياطي مجلس عن الصادرة األوراق من — القيمة
انطلق عظيمة. اإلثارة وكانت هائًال، املحتَمل التهديد بدا دوالر. مليار ٦٢٠ تساوي
كالجراد العالم ربوع يف األمريكية حدودهم خارج الرسية االستخبارات جهاز عمالء
ضمن ُطبعت ربما السوبر الورقة بأن تكهنات الناس بني ْت َرسَ ما رسعان املنترش.
بمجلس وخرباء بالكونجرس أعضاء أعرب الزائفة. األوراق ماليني تشمل طباعية دورة
عقدها استماع جلسة أثناء شكوكهم عن العملة وطباعة سكِّ ومكتب الفيدرايل االحتياطي
زعزعة بهدف املتحدة الواليات ضد اقتصادية حربًا هذه تكون أن احتمال يف الكونجرس
هذه مثل عىل كافية أمثلة التاريخ ففي تهويًال؛ الشكوك هذه تكن ولم الدوالر. استقرار

األشياء.11
مضاجع ت وقضَّ العالم، حول الرشطة محققي بني ة ضجَّ السوبر الورقة أثارت
الطباعية بخصائصها تتسم النقد أوراق فطابعات طويلة. ليايل األمن الرفيع القطاع هذا
بدقة نقدية ورقة أي عىل ن امُلَؤمَّ الحرب َمنشأ تحديد يمكن ذلك، عىل وعالوة املميزة،
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اضطرت معيَّنة. إنتاج دفعة إىل وصوًال تفاصيله ملعرفة الكيميائي التحليل بمساعدة
الخضوع إىل سيكبا نة امُلَؤمَّ األحبار تصنيع ورشكة جوري رو ال دي اآلالت توريد رشكة
كوريا حول األولية الشبهات حامت الرسية. االستخبارات جهاز ِقبَل من حادٍّ الستجواب
إىل يقود خيًطا أن وبدا وسيكبا. جوري رو ال دي رشكة لدى عميًال بصفتها الشمالية
أمن لجهاز تابعة خاصة مطبعة ُوجدت ١٩٨٩م، عام برلني جدار سقوط فبعد برلني،
محمية منطقة ففي برلني. رشق البائدة الرشقية بأملانيا «شتازي» باسم املعروف الدولة
هوهنشونهاوزن حي يف مزدوج سور بها يحيط الكاشفة واألضواء الشائكة باألسالك
٢٫٥ مساحة عىل مقامة حديثة معدات تضم األمن رفيعة مطبعة اكتُشفت باملدينة،
من مئات عدة إنتاج يمكنها ن امُلَؤمَّ الورق لصنع صغرية آلة تضم وكانت بل هكتار.
أكد الحاجة. حسب فوردِرنري، عملية أو األسطواني القالب بنظام الساعة يف الصفحات
هذه التزييف مطبعة إىل ينتمون كانوا التأهيل من عالية درجة اختصايصعىل مائة نحو
أوراق تزيِّف ولم األخرى، والوثائق الشخصية الثبوتية األوراق تزييف عىل تقترص أنها
ديفريَنت أوند جيزيكه رشكة من وفنيون الغربية األملانية الرشطة ممثلو قام قط. نقد
طمس عىل الدولة أمن جهاز حرصموظفي لهم تبنيَّ وقد دقيًقا، تفتيًشا املطبعة بتفتيش
التي واآلالت املوادَّ إن بل الغربيني. األملان وصول قبل العسكرية ُرتبهم إىل يقود دليل أي
املطبعة تلك كانت مثًال، روسيا. إىل ربما املطبعة، من ممنهجة بطريقة نُقلت الُجرم تُثبت
كما السفر. جوازات لتزييف عنها غنى ال وهي إنتاليو، طابعة إىل تفتقر التجهيز املثالية
لطبع إليها حاجة هناك باألحرى، بل سفر، جواز لطبع فوردِرنري ورق إىل حاجة ال أنه
غالبًا برلني، يف مراًرا ظهرت السوبر الورقة من كبرية دفعات أن الحقيقة دوالر. ورقة
الستار سقوط قبل حتى زائرين، شماليني كوريني أعمال رجال أو دبلوماسيني أمتعة يف
األلواح حفر فن عىل الشماليني الكوريني شتازي رجال درَّب فهل طويلة. بفرتة الحديدي
الخرباء الرويس؟ الوطني األمن جهاز طلب عىل بناءً ربما النقد، أوراق وطبع الطباعية
تزييف عىل الصديقة البلدان من فنيني األقل عىل َدرَّبوا شتازي رجال أن اليوم يقني عىل
تتمكَّن لم الحليفة األوروبية األمنية واألجهزة األملانية الرسية الرشطة لكن النقد، أوراق
األمريكي الرسية االستخبارات جهاز من وفد وقام بل بيونجيانج. إىل يؤدي أثر إثبات من
املعلومات يتبادلون األمريكيون كان وإغالقها. تفكيكها قبل الخاصة املطبعة بمعاينة
ديفريَنت أوند جيزيكه إىل وسافروا بل الغربية، أملانيا من زمالئهم مع باستمرار واآلراء
لكنه الرشقية-بيونجيانج، برلني بمحور مقتنًعا الرسية االستخبارات جهاز بدا ميونخ. يف
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أن ُعلم رسمية قنوات خالل من تحقيقه. سري حول معلومات أيِّ تقديم بعُد فيما رفض
األوراق عليه ُطبعت الذي الورق يف اكتُشف الثقيلة املعادن من العادة فوق عاليًا تركيًزا
السابقة السوفييتية اإلمرباطورية يف ورق مصنع إىل تشري قد املعلومة هذه وأن السوبر،

مصنع؟ أي لكْن كمورِّد.
من وتداولها السوبر الورقة بطبع والسوريني اإليرانيني إىل االتهام ه ُوجِّ ذلك بعد
الخارج يف نقدها أوراق تستطبع دمشق لكن اللبناني. البقاع وادي يف هللا حزب خالل
يكن ولم الظروف. أحسن يف كموزِّع إال هذا يف ضلعت تكون أن يمكن وال باكستان، يف
باملطبعة وثيقة معرفة عىل دوليٍّا معروف خبري إقناًعا. باألكثر لطهران ه املوجَّ االتهام
ما لوجستياتها، بكل الطموحة، التزييفية العملية هذه مثل بأن قناعة عىل اإليرانية نة امُلَؤمَّ
الحكومتني كلتا نفت الحال، بطبيعة طهران. إىل املتكرِّرة زياراته أثناء عليه لتخفى كانت
برنامجها يف الربيطانية يس بي بي شبكة أذاعت ٢٠٠٤م، عام صيف يف االتهامات.
وأنها الشمالية، كوريا يف ُصنعت السوبر الورقة بأن تأكيًدا «بانوراما» التليفزيوني
السابق. الرويس الوطني األمن لجهاز تابعني رسيني روسيني عمالء بمساندة وزِّعت
إىل ُجلبت السوبر األوراق من كبرية دفعة الخصوص وجه عىل التليفزيوني الفيلم تناول
اسم وذُكر األيرلندي، الجمهوري للجيش تابع راديكايل جناح بمعرفة الغربية أوروبا
باإلضافة األمر. يف ضلوعه محتمل كشخص األيرلندي، العمال حزب رئيس جارَلند، شون
الشمالية كوريا من املكانة رفيع هاربًا الربنامج قدَّم واألمريكيني، الربيطانيني العمالء إىل
لكن الشمالية. كوريا يف النقود تزييف يف عمل أنه بافرتاض كشاهد، النجوم تقديَم
يت وسوِّ سنوات عدة منذ فت تكشَّ قد كانت «بانوراما» برنامج عنها تحدَّث التي القضية
الجيش شحنة تكن لم هذه أن الربنامج يذكر ولم الربيطاني. القضاء أمام الحني ذلك منذ
والهولنديون األملان كان ُكشفت. التي السوبر األوراق من الوحيدة األيرلندي الجمهوري
السلطات إبالغ عىل وداوموا مرات، عدة كهذه شحنات سبيل اعرتضوا أو راقبوا قد
التحقيقات. من املزيد إجراء من القارة من زمالءها منعت التي واألمريكية، الربيطانية
بطبع الشمالية كوريا رسميٍّا تتهم لم األمريكية الحكومة فإن إعالمية، لتقارير ووفًقا
٢٠٠٥م. عام خريف أواخر حتى جارَلند ضد رسمية اتهامات ه توجِّ ولم السوبر، الورقة
الدوالر تزييف عملية يف الغوص األوروبيون التزييف مكافحة خرباء أطال كلما
فالخرباء السوبر؛ الورقة طبع بجودة هذا يبدأ األلغاز. من مزيد عن كشفوا هذه، السوبر
من أفضل معينة، نواٍح من السوبر، األوراق كانت بل الجودة. فائقة ببساطة يعتربونها
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األمريكي. العملة وطباعة سكِّ مكتب يُنتجها كان التي دوالر ١٠٠ فئة األصلية األوراق
حتى يمكن ال الوجه عىل للخطوط دقيًقا تنفيذًا السوبر الورقة تُظِهر مثًال، املجهر فتَْحَت
بدقة منسوخ الوجه عىل املعقد الخزانة وزارة وختم الحقيقية، الورقة يف عليه العثور
ثم موجودة. تكون أن ينبغي ال عالمة الورقة رقم يف املرء يجد تماًما تحته لكْن مطلقة،
عداها، ما كل دون من تنقصها، مدهش بشكل املنسوخة السوبر الورقة هذه أن نجد
أجهزة تمنعان اللتان األمنيتان الحمراء تحت األشعة وخاصية املغناطيسية الخاصية
األمريكية البنوك بكل الفحص أجهزة كل ورفضها. اكتشافها من النقد أوراق فحص
وتلفظها زائفة كورقة فوًرا السوبر الورقة عىل تتعرَّف الفيدرايل االحتياطي مجلس أو
يف فوًرا السوبر الورقة عىل يُتعرف أن قصدوا املزيِّفون يكون أن يمكن فهل خارًجا.
يريدون كانوا إذا دوالر ١٠٠ فئة الورقة يختارون ملاذا ذلك، عىل عالوة املتحدة؟ الواليات
مجلس يستطبع عام كل يف أنه صحيح املتحدة؟ الواليات ضد اقتصادية حرب شن ا حقٍّ
أغلبيتها لكن دوالر، ١٠٠ فئة ورقة مليون و٨٥٠ ٦٠٠ بني ما الفيدرايل االحتياطي
نفُسه الفيدرايل االحتياطي مجلس يفرتض املثال، سبيل عىل األجنبية. للبلدان ص تُخصَّ
البلد. تغادر ما رسعان كاليفورنيا يف حديثًا امُلصَدرة دوالر ١٠٠ فئة األوراق كل أن
التي املبالغ ألن املتحدة؛ الواليات يف بكثري شعبيًة أكثر دوالًرا و٥٠ دوالًرا ٢٠ فئة األوراق
يشك املفتوحة: األسئلة لقائمة واستكماًال االئتمان. ببطاقات تُدفع دوالر ١٠٠ حدود يف
حال بأيِّ طبعوا الشماليون الكوريون يكون أن إمكانية يف كثريًا الطباعة آالت خرباء
يقول كما — اآلالت فبتلك جوري؛ رو ال دي أنتجتْها التي العتيقة بآالتهم السوبر الورقة
بل ١٩٩٦م. عام من ابتداءً الصادرة دوالر ١٠٠ فئة األوراق طبع يمكنهم ال — الخرباء
لكن جودتها. تدنِّي من يتبنيَّ كما نقودها طبع يف صعوبات تواجه الشمالية كوريا إن
بجودة ظهورها تواصل تحديًدا ١٩٩٦م عام بعد ما إصدار من دوالر ١٠٠ فئة أوراًقا

السوبر. الورقة
ويمكن النقد، أوراق يف الدولية التجارة يف كوسطاء املقاصة ُدور ى تسمَّ ما تعمل
كل إليها تورَّد حيث العالم؛ يف الدُّور هذه كربى من واحدة عىل زيورخ يف العثور
أوراق من هائلة كميات هنا تُفحص دوالر. مليارات ٥ قيمتها تعادل نقد أوراق يوم
فحص أجهزة باستخدام أصالتها من للتأكد نقالة، منصات فوق غالبًا مرصوصة النقد،
ثاقبة نظرة هذه املقاصة نقاط تتيح جديد. من الخارج إىل تُشحن ثم الدقة، بالغة
األوراق أن املرء يالحظ وهكذا الدولية. النقد أوراق لتدفقات الرسي العالم عىل وعميقة
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للمراقبة. خاضًعا حجمها كان لو كما جيًدا محدَّدة صغرية بكميات دائًما تَظَهر السوبر
يقفز فعندئٍذ مكة؛ إىل الحج وموسم رمضان الصيام شهر فرتة هو الوحيد االستثناء
هذا عىل ف تترصَّ ال العادية املزيِّفني عصابات ملحوظ. بشكل السوبر األوراق عدد
ِزْد يمكن. ما بأرسع لهم تهديًدا تمثل التي سلعتهم من التخلص يريدون فهم النحو؛
يف بانتظام تَظَهر السوبر أوراق أن إىل لوا توصَّ أنهم يعتقدون الخرباء أن ذلك عىل
األدنى الرشق وأعني مشكالت؛ األمريكية الخارجية السياسة فيها تواجه التي املناطق
ساسة األماكن تلك يف وينشط أفريقيا. رشق سيما وال األفريقية، البلدان وبعض واألوسط
ذون ينفِّ الذين الحرب قادة من العديد تتبع خاصة وجيوش متمردة وقبائل معارضون
أوراق خدماتهم مقابل يتقاَضْون أنهم الجائز أََفِمن املركزية. االستخبارات وكالة أوامر
تكون أن املمكن من هل التاريخ. يف نوعها من األوىل الحالة هذه تكون لن زائفة؟ دوالر
جدار سقوط بعد ثم الرشقية، أملانيا يف أسلحة لرشاء املال استخدمت الجماعات هذه
من عائدة طريقها عندئٍذ الزائفة النقود هذه تشقُّ وهل الشمالية؟ كوريا يف برلني،
يُْؤثر الرسية االستخبارات جهاز الغربية؟ أوروبا إىل واألفضل الغرب، إىل الشمالية كوريا
١٩٢٩م لسنة جنيف اتفاقية تحمل عادًة. عليها يَُردُّ ال الرسمية واالستفسارات الصمت،
عة املوقِّ القوى تُلِزم وهي أيًضا، األمريكية املتحدة الواليات توقيع ذكرها أسلفنا التي
واضًحا ليس لكْن الزائفة. النقود مكافحة يف دوليٍّا والتعاون مًعا النشط بالعمل عليها
له مسموح هو ما مقدار وال ذاته األمريكي الرسية االستخبارات جهاز يعرفه ما مقدار
املدبِّرة العقول عن بحثه يف الرسية، االستخبارات جهاز عىل ينبغي كان ربما بمعرفته.
فهناك مبارشًة. العاصمة واشنطن َشمال نظرًة يُلقي أن هذه، الغامضة التزييف لقضية
آالت نفس بالضبط بها مطبعة املركزية االستخبارات وكالة لدى يوجد — يقال كما —
يُقال كما — املطبعة وهذه النقد. أوراق طباعة يف وتُستخدم الحديثة، جوري رو ال دي

الهوية. وبطاقات السفر جوازات إال بالطبع تزيِّف وال الرسية، بالغة —
هذه أخريًا العملة وطباعة سكِّ مكتب استغل السوبر، الورقة وراء يقف كان ما أيٍّا
وهي — فحسب سنوات أربع غضون ويف جديدة. دوالر أوراق إلصدار العامة اإلثارة
أول ذلك كان و١٩٩٦. ١٩٩٢ وهما جديدين؛ دوالر إصداَرْي أَنتَج — عادية غري عجلة
يمكن الذي وحده هو الثاني اإلصدار لكن ١٩٢٨م! عام منذ الدوالر مظهر يف تغيري
إصدار بعد هذا يفعل أن املكتب قرَّر الفني. األمن يف وتحسينًا حقيقيٍّا تجديًدا اعتباره
يتم التي الزائفة الدوالر أوراق عدد ألن ١٩٩٢م؛ عام يف األوىل الجديدة النقد أوراق
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— املجهرية والحروف األمنية الخيوط إىل وباإلضافة جديد. من قفز قد كان اكتشافها
أكثر بتفاصيل تتسم الدوالر أوراق أصبحت — ١٩٩٢م عام مرة ألول استُخدما وكالهما
برصيٍّا متغري وحرب أدق مجهرية حروف باستخدام وذلك وشكلها؛ بصورتها يتعلَّق فيما
مائية عالمة عىل مرة وألول أيًضا حصلت كما الوجه. عىل الفئة عىل الدالة األرقام يف
ورقة ر تصوُّ يمكن ال التي األمنية الخاصية هي هذه الدرجات. متعددة بألوان موضعية
الورق مع طويًال. زمنًا يرفضونها األمريكيون ظل ذلك ومع دونها، من أوروبية نقد
وضع عند كافية جودة عىل الحصول يصعب الطويلة، بأليافه فوردِرنري، آلة عىل املصنوع
آند كرين تكن لم الداكن. إىل الفاقع من متدرِّجة وبألوان دقيق موضع يف مائية عالمة
األمنية الخاصية هذه اعتماد عارضت ثَمَّ وِمن املائية؛ العالمة تقنية أتقنت قد كومباني
خبريًا أخريًا كرين استأجرت العرشين، القرن ثمانينيات نهاية يف الدوالر. إنتاج ورق يف
كرين موظفي لتدريب كازوني، لويجي هو — املائية العالمة منشأ بلد — إيطاليا من
كان املائية. العالمة نمط لعمل الشمع حفر وهي صعبة، مهمة عىل الشباب كومباني آند
العملة بنقش كقائم بعد وفيما فابريانو، دي ِملياني كارتييه لدى لعقود عمل قد كازوني
إىل التعريفية زيارته جعل مما حياته؛ طيلة إيطاليا غادر قد يكن لم إيطاليا. بنك لدى
كازوني أبلغ الرحلة. يف رافقه الذي الشخص إىل بالنسبة حتى خاصة مناَسبة دالتون
لو كما بريدية، بطاقة وخمسني اثنتني مستخدًما نيويورك إىل وصوله بسالمة بيته أهل
تشاجر ما ورسعان عنيًدا، العجوز هذا كان األمازون. منابع ولتوِّه بنفسه استكشف أنه
أيِّ عىل الطرفان. افرتق بالتوترات، املفعمة العمل سنوات من عدد بعد تالمذته. كل مع
حفر يمكن كان الوقت، ذلك فبحلول كازوني. مهنة إىل بحاجة تَُعد لم الرشكة كانت حال،
الِحرفية من شهًرا يتطلَّب يوم ذات كان وما الكمبيوتر، بمساعدة املائية العالمة أنماط
اإليطايل كان باملناسبة، أسبوع. غضون يف أوتوماتيكيٍّا تماًما يتبلور اليوم صار الفنية
عىل األمريكيني وصارع ثمني، أجٍر عىل للحصول تفاوض قد الولد يُرزق لم الذي الثري
األصلية بلدته مقربة يف ولزوجته له رضيًحا أقام املحرتم املايل املبلغ وبهذا منه، بنس كل

األدرياتيكي. البحر محبوبه من بالقرب بيوراكو
للدوالر، جديد إصدار مهمة يف العملة وطباعة سكِّ مكتب بدأ ٢٠٠٣م، عام نهاية يف
أوًال، للتداول دوالًرا ٢٠ فئة الجديدة الورقة ُطرحت سنوات. عرش غضون يف الثالثة وهي
عندئٍذ. ألوانه أيًضا املكتب أظهر كما دوالًرا. ٥٠ فئة جديدة ورقة بسنة ذلك بعد وتلتْها
خلفية طباعة إىل الفيدرايل االحتياطي مجلس لجأ األمريكي، الدوالر تاريخ يف مرة فألول
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— العليا الكلمة له الذي — الكونجرس يكن لم إذ ف؛ مخفَّ بتلوين كانت وإن ملونة،
من مزيد إلضافة جاهَزيْن — األوراق بتصميم املكلف — الفيدرايل االحتياطي ومجلس
املفاجئة التغيريات بفعل األمان عدم من بمزيد املواطنني إشعار يخشيان كانا األلوان.
بالفعل يجري دوالًرا و٥٠ ٢٠ فئة الجديدتني الورقتني فإن ذلك ومع الدوالر. مظهر يف
عام منذ للتداول ُطرحت التي دوالر ١٠٠ فئة األوراق كل مثل مثلها بمثابرة تزييفهما
وبجودة استثناء بال كلها الجديدة دوالر ١٠٠ ال إصدار من نسخ توجد حيث ١٩٩٢م؛
من دوالر ١٠٠ ال ورقة ستستغرقها التي املدة عىل خرباء راهن لقد السوبر. الورقة

سوبر. كورقة أيًضا تظهر أن قبل ٢٠٠٦م عام يف طرحه املقرَّر الجديد اإلصدار

اليورو ضعف َمواطن

درست قد كانت املشرتكة، عملتها عرش االثنا املركزية األوروبية البنوك ابتكرت عندما
إمكانيًة النقود ملزيِّفي سيُتيح كان وحده اليورو سوق فحجم الدوالر. مشكالت بالطبع
عرشة االثنتي الوطنية العمالت من أيٌّ إليه وصلْت مًدى أيَّ كثريًا تفوق والربح للتوزيع
اختيارها عند الدولية، التزييف عصابات أن كذلك ع املتوقَّ من كان اليورو. يف انضوْت التي
كان استنساخها. يف األسهل العملة عىل فصاعًدا ذاك ُمذ سرتكِّز واليورو، الدوالر بني
الدوالر؛ من أمنًا أكثر واملعقدة، املتعددة األمنية بخصائصه اليورو، يكون أن يفرتض
عن يقل ال ما األوراق يف ُحرش إذ األمنية؛ الخصائص بأحدث اليورو ُزوِّد ثم ومن
الفرنك أوراق العالم». يف أمنًا األكثر «العملة اليورو أُعلن أمنية. خاصية وعرشين ست
اثنتني عىل تشتمل إذ األمنية؛ بالخصائص اليورو من أكثر املثقلة وحدها هي السويرسي

اآلن. الزمن عليه ى عفَّ بعضها كان وإْن أمنية، خاصية وثالثني
املركزي البنك أعلن قانونية، كعملة اليورو إدخال عىل سنوات أربع مرور بعد
التداول من ُسحبت التي الزائفة اليورو أوراق عمله. عن راٍض أنه رسميٍّا األوروبي
طفيفة زيادة إال وقيمتها عددها يف تظهر ال ٢٠٠٥م، عام من األول النصف يف وُحلِّلت
التزييف مشكلة أن األوروبي املركزي البنك يرى ٢٠٠٤م. عام من األول بالنصف مقارنًة
ال عىل قياًسا اليورو. ظهور بداية فرتة يف به املعرتف الزيادة معدل أعقاب يف استقرَّت
الزائفة ورقة ألف ٦٠٠ ال فإن ٢٠٠٥م، عام بنهاية امُلصَدرة يورو ورقة مليارات ٩٫٧
يبدو التزييف. اتقاء البنك محاوالت يف مقبولة نتيجة عىل تدل سنويٍّا اعُرتضت التي
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جيدة حالة يف متداولة، سليمة ورقة مليون لكل زائفة ورقة ٦٣ البالغة بنسبته اليورو،
تفرتض واملتداولة، امُلصَدرة دوالر مليار ٢٢ ال إىل فبالنسبة األخرى. بالعمالت مقارنًة
للغاية رسية الدقيقة األرقام دوالر. ورقة مليون لكل زائفة ورقة ٢٠٠ وجود التقديرات
احتمال من أكرب الحقيقة يف هي باليانصيب الفوز فرص باليورو، يتعلَّق فيما بالطبع.
ضد حملته يف اإلعالني األوروبي املركزي البنك وبشعار املرء. يد إىل زائفة ورقة وصول
ورقة أي عن يكشف أن للمستهلك يمكن — أِمل» انظر، «اْلمس، — الزائفة اليورو أوراق

امُلَطْمِئنة. الرسالة تقول هكذا زائفة، يورو
األوروبي املركزي البنك عن الصادرة التزييف إحصائيات من التثبُّت يمكن ال
منطقة يف بلد لكل األوروبي املركزي البنك ترك حيث الوطنية؛ البيانات إىل بالرجوع
بشأن الوطنية أرقامه عن النقاب يكشف أن يمكنه مًدى أيِّ إىل تحديد حرية اليورو
بشأن مختلفة سياسات قبُل من َطبَّقت بنًكا عرش االثني إن بقوله هذا ا ً مفرسِّ التزييف،
يف نقود تزييف مشكلة أكرب صاحبة فرنسا كانت الفرنك، أيام ففي التزييف. إحصائيات
فرنسا لبنك يحلو هذا، يومنا يف وحتى الجمهور. عن أُخفيت طاملا حقيقة وهي أوروبا،
هذه حيال الصمت تُْؤثران أيًضا هما وإسبانيا إيطاليا املعلومات. إنكار يف حقه ممارسة
عام ألف ٨١ — الزائفة اليورو أوراق عدد انفتاًحا. أكثر األملاني االتحادي البنك املسألة.
لكن أملاني. مارك إصدار آخر زمن يف عليه كان مما مرتني أعىل اآلن هو — ٢٠٠٤م
النقود بأحجام املستهَدفة البلدان قائمة عىل الرابعة املرتبة يف تكون أن اعتادت أملانيا
يف اعُرتضت التي الزائفة اليورو أوراق أعداد أن إىل الرشطة إحصائيات تشري الزائفة.
كفنلندا الصغرية البلدان أما أملانيا. يف عنها ثالثًا أو مرتني تزيد وإسبانيا وإيطاليا فرنسا
هناك تكن ولم الوطنية، عمالتها زمن خالل تزييفات أيَّ شهدت فقلما والنمسا وأيرلندا
تصارع البلدان هذه فكل اليوم أما وهولندا. بلجيكا يف بالتزييف تتعلَّق كبرية مشكلة
حلَّت اليورو، منطقة خارج وأيًضا أوروبا، عموم ففي برسعة. املتزايدة اليورو تزييفات
ذات كانت التي العملة رصف ومحال الزائفة. الدوالرات محل اآلن الزائفة اليورو أوراق
يف الزائفة النقود ضد فعاًال أماميٍّا رقابة خط تماِرس كانت والتي أوروبا، سمات من يوم
وتُْطِبق غيظها املركزية البنوك تكظم موجودة. تعد لم األجنبية، العملة رصف معامالت

األوروبي. املركزي للبنك احرتاًما فمها
أمسرتدام يف ٢٠٠٢م عام الدويل مؤتمره يف أقرَّ قد اإلنرتبول كان إذ هذا؛ يف عجب ال
هذه ت نصَّ النقد. ألوراق أفضل حماية توفري أجل من الالزمة باملطالب طويلة قائمة
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واإلنتاليو النقد، أوراق جانبَي لكال فوالذي لوح من اإلنتاليو طباعة عىل رصاحًة القائمة
من باإلنتاليو للكاينجرام الفوقية والطباعة الفئة، عىل الدالة لألرقام فوالذي لوح من
لكن اليورو. عىل وعينُُه قراره اإلنرتبول أصدر أعرض. أمني خيط وإضافة فوالذي لوح
الوطنية «املصالح بسبب بل للمال، توفريًا هذا يَحُدث لم تجاهلها. تم اإلنرتبول مطالب
االتحادية الرشطة عن الصادر ٢٠٠٤م» لسنة التزييف «تقرير يف جاء كما املهيمنة»،
املتاح الحالة، تقرير كشف سويرسا. يف حتى املتزايد اليورو تزييف حول السويرسية
االعتبارات بسبب مراًرا األمن معايري تخفيض إىل االضطرار عن بوضوح اإلنرتنت، عىل
أن الواضح من النقد.12 طباعة رشكات مختلف استيعاب بمحاولة املرتبطة السياسية
قال وكما اليورو. طبع يف شاركت معيَّنة حكومية نقد طباعة رشكات إىل إشارة هذا
دبلومايس، بأسلوب اليورو منطقة خارج مركزي ببنك النقد طباعة عن املسئول املدير
إنتاجها. حيث من ال نشأتها حيث من دت ُوحِّ العملة ألن أمنه؛ ثمن» دفع «اليورو فإن
األمنية، الخصائص من األول املستوى عىل الضعف َمَواِطن هو بخاصة الخطري األمر
إدخال قبل حتى الورقة. أصالة من املستهلكون يتأكد لكي يَىص ِخصِّ ُطوِّرت التي وهي
إن — رسمي غري بشكل — يقولون املخرضمون النقد أوراق أمن خرباء كان اليورو،
انظر، «اْلِمس، فشعار كافيًا؛ ليس إنتاجها املخطَّط النقدية للورقة األول األمني املستوى
عام صيف يف األول. املستوى عىل األمنية الخصائص كل ُزيِّفت إذا شيئًا يفيد ال أِمل»
فئة زائفة جديدة ورقة ظهرت الجنائيني، املحققني من معلومات وبحسب مثًال، ٢٠٠٥م
التي — الورقة هذه ففي بالبنوك. الفحص أجهزة كل بسهولة واجتازت يورو، ٢٠٠
سوق فيها تُقام التي البلغارية فيلبَّة مدينة من جاءت أنها ويشتبه «٣ بي ٢٠٠» يت سمِّ
هذا فإن يقال وكما إمالته. عند مختلفة بألوان يتألَّق الكاينجرام حتى — دولية تجارية
من كبري حد إىل يقرتب جودة بمستوى يتمتع الزائفة يورو ٢٠٠ فئة األوراق من النوع
ضمن أملانيا، يف الزائفة اليورو أوراق من املائة يف ٤٠ نسبته ما إن السوبر. الورقة جودة
لدى املتطورة الفحص أجهزة إال تعرتضه وال عليه التعرف دون يميض معيَّنة، فئات
يف أعىل النسبة وهذه بل قبل. من قط تُعرف لم نسبة وهي فروعه، أو االتحادي البنك
املركزي، البنك إىل تصل حتى طريقها زائفة نقدية ورقة تشقُّ عندما لكن أخرى. بلدان
عىل واملستهلكني التجار أن الواضح من أثرها. القتفاء وسيلة الرشطة لدى تكون ال
التعرف يريدون ال ربما أو الزائفة، اليورو أوراق عىل التعرف يف عناءً يجدون السواء
زائفة نقد ورقة — القانون يقتيض كما — يسلِّم فمن الخسارة؛ تكبُّد يتجنَّبوا كي عليها
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نجد وهنا خسارته. عن أحد من تعويًضا يه تلقِّ بعدم أمانته عىل فعليٍّا يعاَقب الرشطة إىل
محالِّ من ومزيد مزيد بدأ وقد التزييف. محاربة موقف يف استيعابه يمكن ال تناقًضا
تعلن وإيطاليا وفرنسا وأملانيا هولندا يف للغش تعرَّضت التي الوقود ومحطات البقالة

يورو. ١٠٠ من تبدأ نقد أوراق تقبل تَُعْد لم أنها
النقود مع القائمة املشكالت شأن من التهوين إىل عادًة املركزية البنوك تسعى
الرشطة أجهزة استقالل ويلعب بل للتسرت، كثرية إمكانيات تُتيح فاإلحصائيات الزائفة.
التزييف مكافحة رشطة وحدات معظم مكاتب توجد إذ هذا؛ يف ا مهمٍّ دوًرا الوطنية
اإلعالن عىل مطلًقا ع يشجِّ ال التقارب وهذا الوطني، بنكها مقر يف اليورو منطقة يف
الزائفة النقود حول املركزي البنك إحصائيات فإن ذلك، عىل عالوة الزائفة. النقود عن
تصادرها التي النقود أما التداول»، عملية «خالل تُعرتض التي النقود إال تغطي ال
النقود هذه بأن ذلك تربير مع اإلحصائيات، هذه تشملها فال التداول» «خارج الرشطة
املركزيني املرصفيني بعض أن ذلك عىل ِزْد اقتصادي. رضر يف بعُد تتسبَّب لم الزائفة
النقد عىل مصطنًعا طلبًا وتشمل الرشطة بها تقوم التي الرسية التحقيقات أن يعتقدون
تعجز التي الزائفة النقود لكن الزائفة. النقود من املعروض الواقع يف تزيد الزائف
يف يتسبب مما غًدا؛ التداول إىل تصل رسي وعمل بمداهمات اليوم اعرتاضها عن الرشطة
ازدادت املستهلكني، عىل أصعب الزائفة اليورو أوراق اكتشاف كان وكلما حقيقي. رضر

الرشطة. تحقيقات تكتسبها التي األهمية
جذوره. له التزييف إحصائيات عىل الجنائيني واملحققني املركزية البنوك بني النزاع
يتسنَّى أن قبل اعُرتضت التي الزائفة اليورو أوراق الحسبان يف يأخذ أن للمرء كان فإذا
يف األملانية االتحادية الداخلية وزارة من املأخوذة األرقام تسانده موقف وهو — تداولُها
الزائفة النقود حول بياناته مراجعة األوروبي املركزي البنك عىل فسيكون — برلني13
من يقرب ما ٢٠٠٤م عام يف هناك كان البيانات، لهذه فوفًقا الثلث. بمقدار بالزيادة
أفادت حسبما ألف ٦٠٠ وليس اليورو، منطقة يف اكتُشفت زائفة يورو ورقة ألف ٩٠٠
للشهور الرشطة من املستمدة املنشورة غري والبيانات األوروبي. املركزي البنك إحصائيات
األوراق عدد يف املائة يف ١٠ نسبتها أخرى زيادة تُظهر ٢٠٠٥م سنة من األوىل التسعة
مقارنًة فئتها، اعتباره يف املرء أخذ إذا القيمة يف املائة يف ٢٢ نسبتها وزيادة بل الزائفة،
أن املرء يتذكَّر عندما ذلك، عىل عالوة لها.14 السابقة السنة من األوىل التسعة باألشهر
منطقة خارج بها محتَفظ امُلصَدرة يورو ورقة مليارات ٩٫٧ ال من املائة يف ١٥ من أكثر
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لكن الشمس. أشعة تحت كالثلج تذوب والدوالر اليورو بني التزييف فجوة فإن اليورو،
املزيِّفون وحتى فقط، سنوات أربع عمره واليورو سنة ١٥٠ نحو منذ موجود الدوالر
السيايس. الِخْلقي عيبه وطأة تحت يعاني اليورو أمن أن واضح لإلحماء. وقتًا يحتاجون
اليورو أوراق يخص فيما املوقف أيًضا (يوروبول) األوروبية الرشطة جهاز يرى
هذا أحد يُقْل لم وإْن حتى األوروبي، املركزي البنك يراه مما بكثري تهديًدا أكثر الزائفة
كل بمشاركة ١٩٩٩م عام له، مقرٍّا الهاي من يتخذ الذي اليوروبول، س تأسَّ قط. عالنيًة
املعركة حظيت للحدود. العابرة الجريمة يف للزيادة استجابًة األوروبي، االتحاد بلدان
ميزانية يُمنح لم البداية يف اليوروبول لكن هنا، سياسية بأولوية الزائفة النقود ضد
التزييف. جرائم حول واملعلومات للتقارير مقاصة دار بمنزلة يُجعل ولم مستقلة،
بنك وهو التزييف»، رصد «نظام إىل انتقائية وصول إمكانية إال اليوروبول يملك وال
وال عرش. االثني املركزية وبنوكه األوروبي املركزي بالبنك الخاص التحليلية البيانات
الرسية االستخبارات جهاز عكس وعىل النظام. هذا يف بيانات إدخال لليوروبول يجوز
الرشطة جهاز تفويض إن إذ مقيَّدة؛ االستقصائية اليوروبول صالحيات نجد األمريكي،
محور اإلنرتبول يظل األوروبي. االتحاد بلدان أقاليم عىل صارم بشكل مقصور األوروبية
األوروبي. االتحاد خارج التزييف ملكافحة وكذلك العالم، حول الجريمة ملحاربي التنسيق
ويظل الخاصة، تحقيقاته بإجراء لليوروبول مسموح غري األوروبي، االتحاد داخل وحتى
أوروبي؛ عام مدٍَّع يوجد وال ِحَدة. عىل كلٍّ األعضاء البلدان إىل يعود سياديٍّا ا حقٍّ هذا
شعبَْي ِقبَل من األوروبي الدستور ُرفض عندما املهم املنصب هذا استحداث أُوقف حيث
يكون ما ودائًما التنسيق، عىل اليوروبول عمالء مهمة تقترص ثم ومن وهولندا. فرنسا
مسلحني. غري الوطنية الرشطة قوى مع مشرتكة مهام ينفذون الذين اليوروبول عمالء
ذلك، من الرغم عىل التليفزيون. شاشة عىل إال األوروبي الرشطي يسمى ما يوجد فال
ورومانيا بلغاريا مع عملياتية» «اتفاقيات يسميه ما اآلن األوروبية الرشطة جهاز أبرم
صعوبات يجدون األمريكيني لكنَّ والبيانات. األفراد تبادل عىل تنص املتحدة، والواليات

آخر. سياق يف بالفعل بيَّنَّا ما نحو عىل للبيانات، التبادل هذا يف
عصابات أن باعتبار بشدة، كاهله تُثقل اليوروبول عىل العملياتية القيود هذه
٥٠ فئة زائفة أوراق فأفضل الخارجية. األوروبي االتحاد حدود تحرتم قلما التزييف
ع توزَّ وهي مارسيليا، حول واملافيا نابويل يف «الكامورا» عصابة أنتجتْها مثًال يورو
«السائر الحركي (اسمها ليتوانية عصابات أيدي عىل اليورو منطقة يف تفضييل بشكل
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الرشقية أوروبا بلدان وتلعب الزائفة. نابويل أوراق يخص فيما األقل عىل البلطيقي»)،
انهيار فمنذ إنتاجها. يف أيًضا بل الزائفة النقود توزيع يف فقط ليس رئيسيٍّا دوًرا
من والعديد البارعني واملصورين الجرافيكية الرسوم فناني من آالف يقف الشيوعية،
أن يُفرتض كيف يعرفون ال منهم وكثري الطرقات، يف عاطلني الطباعة اختصاصيي
شارع بانهيار ما نوًعا املوقف يذكِّرنا وظيفة. أيِّ لقبول وجاهزون عائالتهم، يُطِعموا
لت سجَّ حيث الطباعة؛ ِحَرفيِّي من جيش بطالة يف تسبَّب الذي لندن، يف سرتيت فليت
هذا، يومنا ويف الوقت. ذلك يف الزائفة الجنيه أوراق يف مدهشة طفرة الربيطانية الرشطة
صلة ال االجتماعية الرومانتيكية اليورو. تزييف عواصم هي وبولندا وليتوانيا بلغاريا
كان الشيوعية، إبَّان فحتى هنا. ذكره ينبغي آخر شيوعي إرث ثمة بالطبع. هنا لها
الشقيقة. االشرتاكية الشعوب بني التزييف اختصاصيي باعتبارهم إليهم يُنَظر البلغاريون
كل ينسخون الرويس، الوطني األمن جهاز طلب عىل بناءً البلغاريون، املزيِّفون فكان
جودة كانت النقد. أوراق إىل الجامعية والشهادات الشخصية الثبوتية الوثائق من يشء،
جهاز عمالء لسيطرة جديد من البلغاري التزييف مشهد يخضع واليوم مذهلة. صنعتهم
ذات دوالر، أوراق وكذلك زائفة، يورو أوراق ينتجون حيث هؤالء؛ السابقني الوطني األمن
كمزيِّف العمل يمارس أحد فال حديدية، ِبيٍَد املضمار هذا ويحمون مقلق، جودة مستوى
هي الشيوعية أزمنة من املتبقية القديمة» «الشبكات أن يبدو منهم. إذن دون بلغاريا يف
ذ تنفِّ التي البلدان كل يف دوًرا تلعب حيث الرشقية؛ األوروبية التزييف أوساط سمات أهم
ورومانيا وبولندا بلغاريا يف خاص بنفوذ تتمتع باعتبارها إليها يُنظر لكن إصالحات،
يحملون ما دائًما والرشطة والجيش السياسة عالم من القدامى الرفاق هؤالء واملجر.
بشأن رسي تحقيق إلغاء لزم الحاالت، إحدى يف اليورو. مزيِّفي ضد الحرب يف مفاجآت
تعمل وكانت رفيع، عسكري ضابط زوجة ألن األخرية؛ اللحظة يف بلغاريا يف زائفة أوراق
أثر اختفى بلغاريا، يف كذلك معلومات. بت رسَّ الوطنية، الرشطة قيادة هاتف تحويلة يف
بنفوذ. يتمتع سيايسٍّ ابُن استوردها َمن ألن غريب؛ نحو عىل فجأًة النقد لطبع خاصة آلة
جمركي مستودع من مغشوش نقد طبع ورق من أطنانًا تضم شحنة ُرسقت بولندا، ويف
لكنَّ ، فخٍّ بمنزلة املغشوش ن امُلَؤمَّ الورق هذا يكون أن يفرتض كان للحراسة. خاضع
وراءهم يرتكوا أال عىل حرصوا ألنهم باألمر؛ تامة دراية عىل كانوا اللصوص أن الواضح
ظهر وباملناسبة، الورق. يف أُخفيا قد كانا اللذين وامليكروفون اإللكرتوني التتبع جهاز إال
كبري بلد دفع حيث زائفة؛ رويس روبل أوراق هيئة عىل بعد، فيما جديد من الورق هذا

األوراق. بهذه موسكو يف طاقته فاتورة لروسيا مجاور
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عن اإلبالغ اآلن يجري حيث عاملي؛ وسط إىل التزييف وسُط يتحوَّل يوم بعد يوًما
مطبعتني عن الكشف بعد الخارج يف زائفة يورو أوراق عىل تنطوي التي األوىل الوقائع
باعتبارهم إليهم يُنَظر كان الكولومبيني أن والحقيقة كولومبيا. يف اليورو أوراق تزيِّفان
عصابات ُفكِّكت وأسرتاليا، الجنوبية كوريا ويف الزائفة. الدوالر أوراق يف اختصاصيني
وتوجد بل واسع. نطاق عىل عنه يُعَلن لم هذا كان وإن زائفة، يورو أوراق توزيع
عصابة ُفكِّكت ٢٠٠٥م، عام أوائل ففي سياسية؛ بدوافع اليورو تزييف عىل أوىل بوادر
هتْها وجَّ التي الناجحة بالرضبة اإلعالم وسائل وأُبلغت مزيًِّفا، وثالثني خمسة تضم دولية
عىل بالعثور الصحفيني يخرب لم أحًدا لكن اليوروبول، مع بالتعاون الهولندية الرشطة
هي هذه كانت العصابة. هذه بحوزة أسلحة، إىل باإلضافة اإلسالمية»، «األدبيات من كثري
ألشياء مقدِّمة تكون وربما زائفة، يورو بأوراق ترتبط التي النوع هذا من األوىل الحالة
واملاليزيني، الهنود املزيِّفني من خصوًصا بالقلق الرشطة تشعر حاليٍّا، ستأتي. أخرى
مصدر قال كما — اليورو اكتشفوا ولو األول. الطراز من زائفة نقد أوراق يُنِتجون الذين

منتجاتهم. فرز الصعب من فسيكون — األوروبي االتحاد خارج
يقول عندما ا جدٍّ مقنًعا األوروبي املركزي البنك يبدو ال التطورات، هذه إىل بالنظر
املخدرات تهديد تجاه باملوقف يذكرنا، ما أكثر هذا، ويذكِّرنا السيطرة. تحت يشء كل إن
إحصائيات يف األول املركز املخدرات جرائم احتلَّْت األثناء، هذه يف األوىل. سنواته يف
استفاد األقل، عىل النقد. أوراق تزييف جرائم الثاني املركز يف تليها اليوروبول، بالغات
املعروف التحليلية، للبيانات به ا خاصٍّ بنًكا الهاي يف فأنشأ هذا، من شيئًا اليوروبول
األوروبي االتحاد من املستمدة اليورو تزييف بيانات كل فيه ستُخزن «سونيا»، باسم
عن االستقالل إىل اليوروبول يسعي حيث معه؛ عملياتية اتفاقيات لديها التي والبلدان

األوروبي. املركزي البنك بيانات

الجديدة اليورو حدود

«إي الحايل اليورو إصدار بقاء األرجح عىل يطول لن املذكورة، األمنية املشكالت ضوء يف
قبل يو-بي» «إي جديد إصدار — مراحل عىل — به يُستبَدل أن املتوقع ومن يو-إيه»،
كبرية» «صدمة ب جديد من املواطنني عىل اإلثقال يفرتض ال إنه يقال العقد. هذا نهاية
اإلثقال يُفرتض وال املرء: يُضيف أن ويمكن الفئات. لكل مفاجئًا تحويًال وأعني أخرى؛
اليورو يدخل أن يُفرتض تقريبًا، نفِسه الوقت يف أيًضا. الحكومية املطابع عىل بهذا
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(املجر الكبار الثالثة املرشحون أما املنطقة، إىل لالنضمام املرشحة الصغرية البلدان
وحَدهم هم الثالثة هؤالء األرجح. عىل اآلن ينضموا فلن التشيكية) والجمهورية وبولندا
بانخراط فرتة، منذ يو-بي» «إي لإلصدار االستعدادات تجري نقد. مطابع يَمِلكون الذين
سياسية قضية الجديدة األوراق إصدار تصميم سيكون املعنيَّة. العاملة الفرق من
أوراق من الثاني اإلصدار مخطِّطو يلتزم أن يف املرء يأمل لليورو، وإكراًما حساسة.
أحسن يف ضئيلة هنا الفرص النقدية. الورقة وشكل صورة يف األوروبي بالتقليد النقد
تكنولوجيا مستوى ارتقاء مع أمنية كخاصية كثريًا الصورة قيمة تضاءلت حيث األحوال؛
أوراق من الجديد اإلصدار يف الصور عن سيتخىلَّ السويرسي الوطني البنك وحتى النسخ،
أمر التصميم يف استمرارية وجود لكن ٢٠١٠م. عام النور إىل خروجه املخطَّط الفرنك،
ومواطنو ثقة. ومسألة هيبة، مسألة املسألة اليورو. يخص فيما حتى املتزايدة، قيمته له
الرشائية القوة يف هائل تآكل يف تسبَّب مشرتكة عملة طرح أن تماًما يَُعون اليورو منطقة
املزيد تجنُّب أْجل ومن بشدة. هذا املركزية البنوك نَْفِي من الرغم عىل حتى الحقيقية،
لسوء ينبغي. مما أكثر الجديدة اليورو أوراق مظهر يتغري أال ينبغي الثقة، تقويض من
تخطيطي تصميم بوضع عظيًما صنيًعا واملستهلكون أنفسهم اليورو آباء يُْسِد لم الحظ
يَعجز معينة، يورو ورقة عىل املطبوعة الصورة عن الناس سؤال عند الحايل. لإلصدار
ترسيخ عىل النقد أوراق تساعد أن املفرتض كان فإذا اإلطالق. عىل تذكُّرها عن معظمهم
عىل املعقودة لآلمال تماًما مخيِّبة هذه اليورو تصميم نتيجة فإن بالهوية، مشرتك حسٍّ
بالتصميم. تتعلق عقيمة بأمور يتمسكون املسئولني أن يبدو فيما لكن املشرتكة. العملة
التي وهي األمنية، الخصائص من األول املستوى فعالية تحسني رضورة يف شك ال
برصيٍّا، املتغري والحرب الكاينجرام يَُعِد فلم التايل. اليورو جيل يف املستهلكون، يالحظها
الجانبني، عىل اإلنتاليو طباعة هناك ثم كافية. حماية يوفران الحالية، الفنية بهيئتهما
يُثني فيما الطبع، عند الفنية ومشكالتها الزائدة تكلفتها بسبب البعض ينتقدها التي
القول نافلة من تلقائي. شبه بشكل الورقة أصالة من التحقق تتيح ألنها آخرون عليها
الرفيعة الخاصة النقد طباعة رشكات الوجهني عىل اإلنتاليو طباعة أنصار بني من أنه
محموم بحث هناك ثم، ومن التكلفة. الباهظة طابعاتها تشغيل بمعدالت املهتمة األمن،
مثل يف التأكيد انصبَّ وقد العالم. حول وساق قدم عىل يجري جديدة أمنية خصائص عن
مظهره ويغري يتحرك يشء فكل برسعة. مظهرها تغيري يمكنها موادَّ عىل األبحاث هذه
ال صعوبة. التزييف يزيد الخارجية الظروف تغريُّ بسبب أو الرؤية زاوية تغريُّ بسبب
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مجهرية رقيقة وضع فكرة الكثرية. واالقرتاحات األفكار من بعٍض تناول إال هنا يسعنا
صانعوها قدَّمها حيث ينبغي؛ مما أكثر ربما االهتمام، من كثريًا حازت مثًال النقد ورقة يف
وستكون املجهرية، الرقائق هذه من باملليارات ألعداد حاجة هناك ستكون لكن بمهارة.
حامًال يتنقل أن مواطن كل عىل سيكون ذلك، عىل عالوة الطويل. املدى عىل ا جدٍّ مكلِّفة
إليه. بالنسبة القيمة عديمة املجهرية الرقيقة ستكون وإال قراءتها، يستطيع جهاًزا
هذه نقاش. محل أيًضا هي للحرارة الحساسة األمنية والخيوط حراريٍّا املتلونة األحبار
عندئٍذ النقد أوراق ستبدو بالطبع باليد. ملسها عند برسعة مظهرها تُغري الخصائص
تطابُق لكنَّ الطلق. الهواء يف عنها الدافئة الغرف ويف الشتاء، يف عنها الصيف يف مختلفة
الحراري ن التلوُّ أثر أن كما املزيِّفني. ملحاربة الزم رشط مطلًقا تطابًقا مظهرها يف األوراق
كبرية مشكلة هذا يمثل لن ربما النهاية. يف تماًما يتالىش حتى الوقت، بمرور أيًضا يَبَىل
التداول، من أشهر بضعة بعد تُعَدم ما عادًة ألنها الدنيا؛ الفئات من النقد أوراق حالة يف
يورو ٥٠٠ وفئة يورو ٢٠٠ فئة الورقتان فئًة. األعىل األوراق مع مشكلًة سيمثل لكن
ثمة بكثري. أطول عمًرا تعيشان ألنهما التزييف؛ من إضافية حماية إىل تحتاجان تحديًدا
رها طوَّ البرصي لالستعمال مادة وهي الِبْكِرتيورودوبسني، استخدام هي أخرى إمكانية
يغري الربوتني فهذا ماربورج. يف فيلبس وجامعة ميونخ يف بالنك ماكس معهد من باحثون
(واحد البيانات تخزين عىل استثنائية بقدرة أيًضا ويتسم اإلضاءة، تأثري مع فوًرا لونه
من يُستخلص الذي البكرتيورودوبسني، أن غري مربعة). سنتيمرتات ستة لكل ميجابت
وْسٍم مادة وأيُّ للجرام. دوالر ٦٠٠ نحو حاليٍّا يتكلَّف إنتاجه زال ما الصخري، امللح
الصارمة املعملية االختبارات تجتاز أن أيًضا يجب تكلفتها، كفاءة إىل باإلضافة جديدة،
الخصائص جميع ليست تجريبي. طباعي الختبار جاهزة تكون فقط وعندها للغاية،
تالمس عندما التجريبي، االختبار يف البداية يف ا جدٍّ ة مبرشِّ كانت التي بسماتها تحتفظ
طباعة ورشكات املركزية البنوك مختربات املثال. سبيل عىل الحرب، يف املوجود الربط عامل
جديدة. أمنية خاصية بشأن حاسمة إجابة تقديم يمكنهما اللتان الوحيدتان هما النقد
أكثر يناسبه الذي االتجاه يف التطوير مسار توجيه واحد كل يحاول الحال، بطبيعة
طائلة أمواًال أن ننَس وال القضاء. إىل باللجوء حتى املنافس، املنتج ويعوق يكون ما
ورقة تكون أن «يجوز االتحادي، للبنك مطبوعة يف جاء وكما للخطر. معرضة تكون
لم اليورو مع األوىل التجربة أن والحقيقة نة.»15 مؤمَّ تكون أن «يجب» لكن جميلة، النقد

األمرين. من أيٍّا تستوِف
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أين؟ …إىل اليورو ِطباعة

سواء. حد عىل وفنيٍّا سياسيٍّا نوعه، من فريًدا تحديًا املشرتكة أوروبا ُعملة استحداث كان
مشرتكة عملة لطرح طواعية البلدان من كبري عدد تعاُوَن ذلك قبل قط التاريخ يشهد فلم
ق يحقِّ لم ربما املنتج أن حقيقة جزئيٍّا تفرسِّ قد وهي عة، متوقَّ األخطاء كانت جديدة.
للتحسني. مجال يقينًا يوجد ويظل مثايل، يشء هناك ليس لكن السامية. اآلمال بالكلية
عىل ينطبق هذا كان التكلفة. بالغة أنها كما نوعي، تحسني إىل اليورو أوراق تحتاج
بغرض حاليٍّا تُطبع التي األوراق عىل كذلك ينطبق وهو اليورو، أوراق من األويل الطرح
أكثر إنتاٍج يف األوروبي املركزي البنك رغبة عىل سياسية قيود هناك تظل ألنه اإلحالل؛
ال، أم سيادية مهمة ا حقٍّ هو النقد أوراق طبع كان إذا ما حول اآلراء تتباين كفاءًة.
نقد طباعة رشكات بواسطة نقدها أوراق بالفعل استطبعت التي املركزية البنوك فرتى
النقد أوراق طبع إن ثم النقد. أوراق «إصدار» عىل يقترص السيادي العمل أن خاصة،
تستويف أن رشيطة الخاص، القطاع بمعرفة أداؤه ويمكن وجودة تكلفة عىل ينطوي عمل
أوراق إنتاج يف األمن بشأن املركزية البنوك من املوضوعة املعايري الخاصة الطباعة رشكة
املتطلبات، هذه كل استُوفيت فإذا املطلقة. بالرسية االلتزام تراعي وأن وتصميمها، النقد
مقارنًة التكاليف يف اقتصاًدا أكثر بإنتاج تبرشِّ الخاص القطاع بمعرفة الطباعة فإن
بتكلفة اهتمامها درجة يف سواء املركزية البنوك كل ليست لكْن الحكومية. املطابع بِطباعة
القوية. العمالية النقابات تسانده موقف وهو طباعتها، رشكات تنتجها التي النقد أوراق
كانت وكلما النقد، أوراق طباعة أمام السوق لفتح شديدة معارضة هناك تكون فأحيانًا

أشد. املعارضة كانت أكرب الحكومية املطبعة
عن الكْشف يف ا جدٍّ متحفظة وحدها، اليورو منطقة يف ال عموًما، املركزية البنوك
التابعة املطبعة وأسعار تكاليف وذُكرت أصًال حدث وإذا طباعتها. رشكات تكاليف
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— األرقام يف يَِرد ما فإن املختصني)، بلغة الداخلية املطبعة ى (تسمَّ ما مركزي لبنك
ال حسابات األغلب يف هذه إليه. يُشار أن دون يمرُّ — األرقام من يُغَفل ما باألحرى أو
املطبعة وأمن واملوظفني الطباعة ملركز الالزمة الكبرية النفقات الكاملة. التكلفة ن تتضمَّ
االتحادي البنك ألن ونظًرا اللزوم. عند صمت يف املركزي البنك ها يتوالَّ املنتج وأمن
غريه من أقل مشكلة يواجه فإنه خاصة، نقد طباعة رشكات بواسطة أوراقه يستطبع
١٠٠ نحو سعره متوسط ويبلغ اليورو. أوراق من األويل الطرح تكاليف عن اإلفصاح يف
بخصائصها الفئة، الصغرية فاألوراق املضافة. القيمة رضيبة دون ورقة، ١٠٠٠ لل يورو
واألعىل مساحتها يف األكرب العليا، والفئات هذا، من أقل سعرها متوسط املتواضعة، األمنية
متوسط من أعىل وهذا منه. ما نوًعا أعىل سعرها متوسط األمنية، خصائصها يف كلفة
يف تُطبع كانت األملاني املارك أوراق أن من الرغم عىل أملاني، مارك إصدار آخر تكلفة
يستخدم ال الذي النمساوي، املركزي البنك إىل وبالنسبة باملقارنة. أصغر تشغيل دورات
بنسبة أعىل األويل اليورو طرح طبع تكلفة بلغت الخاص، القطاع من نقد طباعة رشكة
اليورو أوراق سعر وكان بل الكاملة. بالتكلفة املحسوب السعر متوسط من املائة يف ٥٠
أعىل — ٢٠٠٥م خريف يف املنشور النمساوي املحاسبة ديوان لتقرير وفًقا — النمساوية
النمساوية للمطبعة األوروبي املركزي البنك دفعه الذي السعر من املائة يف ٦٥ بنسبة
إطار يف طبعه النمساويون استطاع الذي النقد أوراق من ا جدٍّ املحدود العدد نظري
املركزي البنك لدى للطوارئ به املحتفظ اليورو أوراق من املركزي االحتياطي املخزون
النقد طباعة رشكات بعض يخص فيما أكرب التسعري يف املبالغة وكانت بل األوروبي.1
خمس عىل اليورو طبع توزيع يكن لم اليورو، منطقة إىل بالنسبة األخرى. الحكومية
تكلفة علو يف الوحيد السبب — باملرة اعتيادي غري أمر وهو — نقد طباعة رشكة عرشة
ُوفورات خالل من التوفري إمكانيات أعاق أنه ريب ال لكْن اليورو، من األويل الطرح طبع
الطباعة. صناعة يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب التي التكلفة) قلت أكرب، الكمية كانت (كلما الحجم
يف الحجم الكبرية التشغيل دورات آثار من استفادة أقىص األمريكيون ق يحقِّ
سكِّ مكتب أنتج كما تكساس، بوالية وورث وفورت العاصمة واشنطن يف مطبعتيهم
ما األملاني. االتحادي البنك ثمن نصف من بأقل النقد أوراق اآلن حتى العملة وطباعة
واحدة فئة من دوالر أوراق لطبع الهائلة التشغيل دورات هو األمريكية امليزة هذه يفرس
صادر صحفي بيان وبحسب كبرية. أمنية خصائص دون طويلة ولفرتة موحدة بأبعاد
بنسبة ٢٠٠٣م خريف يف الصادرة الجديدة دوالًرا ٢٠ ال ورقة تكلفة ازدادت املكتب، عن
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واألمن كبري، بقدر األمنية الخصائص تحسني إىل ُعزيت الزيادة هذه لكن املائة، يف ٢٠
بمعرفة حرصيٍّا تُطبع التي السويرسي الفرنك أوراق املثال، سبيل عىل بالطبع. ثمنه له
ورقة؛ ١٠٠٠ لكل يورو) ٢٠٠) سويرسي فرنك ٣٠٠ املتوسط يف تتكلَّف فوسيل أوِرل
االتحادي. البنك من اآلتية اليورو أوراق من مرتني أغىل السويرسية األوراق يجعل مما
كاملة، التكلفة بحساب سعر إنه يقال لكن السويرسي، الوطني البنك يُمِليه السعر هذا
مليون ١٠٠ نحو إال سويرسا تطبع ال ذلك، عىل عالوة اآلالت. استهالك ذلك يف بما
وهذه ورقة، مليون ٢٦٠ والبالغ بأكمله املتداول نقدها إحالل يخص فيما سنويٍّا ورقة
الطبع تكلفة تزيد الصغرية اإلصدارات هذه مثل فئات. ست عىل موزعة الطباعية الكمية
أوراق يف املكلِّفة األمنية والخصائص األجور. بعلو يتسم بلد يف سيما وال كبرية، زيادة
ألوراق الجرافيكي التصميم حول اآلراء تختلف التكلفة. من تزيد السويرسي الفرنك
عليه. يُقاس معياًرا الخرباء بإجماع تُعترب األمنية خصائصها لكن السويرسية، النقد
٢٠١٠م، عام جديد إصدار فنيٍّا، تقادم الذي الحايل، السويرسي باإلصدار يُستبدل عندما
أال فاألرجح الحايل اليورو إصدار أما عاًما. عرش خمسة التداول يف عليه مىض قد سيكون
الخصائص يف فاالستثمار إذن الفنية. ملشكالته نظًرا العمر هذا نصف إىل إال عمره يصل
املناسب املستوى عىل املناسبة الخصائص يف يتم أنه بافرتاض هذا ثماره، يؤتي األمنية

األمنية. الفحوص من

اليورو منظومة غرار عىل منافسة

الحماية بمبدأ النقد أوراق طبع يف اليورو منطقة تشبَّثت املشرتكة، العملة من الرغم عىل
آخر يشء ال وطني. بنك أي قوانني يف عموًما عليه املنصوص الوطنية، لألرايض الصارمة
كمربر بيَّنَّا، كما آنذاك، الالمركزية هذه استُعملت وقد السياسية، الناحية من ممكنًا كان
صعب؛ الطباعة يف اإلنتاجية الطاقة قياس الوطنية. الطباعية اإلنتاجية الطاقات لتوسيع
الطباعة صناعة تقديرات وفق لكن العمل. مناوبات عدد عىل الطاقة هذه تعتمد إذ
تبلغ مجتمعًة األوروبي االتحاد بلدان كل يف الحالية الطباعية الطاقة فإن األمن، الرفيعة
األوَّيل، الطرح إتمام بعد متحفًظا. التقدير هذا ويعترب سنويٍّا، ورقة مليارات ١٠ نحو
ألن ونظًرا ورقة، مليارات ٤ مقداره سنويٍّا إحالًال افرتضت قد اليورو منظومة كانت
األويل االحتياطي املخزون يُستهلك لم بكثري، هذا من أقل كان اإلحالل عىل الفعيل الطلب
انخفضت كذلك ببطء. إال املركزية البنوك لدى به املحتفظ اليورو أوراق من الكبري
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يورو ورقة مليار ١٫٦ بلغت حيث مستوياتها؛ أدنى إىل ٢٠٠٤م عام اإلحالل إىل الحاجة
فقط.

طباعة عن مسئولة األعضاء البلدان تَُعِد لم اليورو، من األوَّيل الطرح طباعة بعد
اآلن اليورو طباعة تخضع ثمنها. دفع يف مستمرة لكنها إليها، تحتاج التي اليورو أوراق
األوروبي، املركزي البنك د يحدِّ فاآلن، مركزي». ال «تجميع بأنه يوصف مشرتيات لنظام
االحتياج هذا يفرز ثم النقد، أوراق من املطلوبة الكمية أوًال الوطنية، املركزية والبنوك هو
عرشة لالثنتي الوطنية للحصص وفًقا الطباعة طلبيات يخصص وأخريًا الفئة، حسب
كل إنتاج أمكن، إذا مطبعتان، تتقاسم أن يُفرتض اإلجراء، هذا وفق املتبقية.2 مطبعة
لها يُسمح وكلها الطباعة، يف املشاركة تريد املركزية البنوك فكل النقد. أوراق من فئة
االقتصادي بالتخطيط أشبه ما نوًعا يبدو وهو ناجع، سيايس تدبري هو الحل هذا بذلك.
درجة إىل إال التكلفة تخفيض يمكن وال األرجح. عىل الكفاءة يف أيًضا يشبهه كما املركزي،
التي فيها املبالغ األثمان اعتباره يف املرء وضع إذا بالطبع النحو، هذا عىل ا جدٍّ محدودة
تكاليف ترتفع ورقة، مليون ١٠٠ عن تقل تشغيل فبدورة األويل. الطرح لتوريد ُدفعت
٧٠٠ طباعة رضورة أيًضا الخاصة النقد طباعة رشكات ترى كما ا. حادٍّ ارتفاًعا الطباعة
لم املقارنة، سبيل عىل العمل. تكاليف يف لالقتصاد إنتاج خط كل عىل سنويٍّا ورقة مليون
الكاملني بخطَّيْها ٢٠٠٥م عام يورو ورقة ماليني ٢٠٣ إال الحكومية النمسا مطبعة تُنتج

الطباعة. آالت من
يورو أوراق طرح إىل املركزية البنوك بعض دعت الكارثية، التشغيل ملعدالت نظًرا
اقرتاح وهو ذاتهما، بالفئتني املتداولة املعدنية القطع مع بالتوازي تُصَدر يورو و٢ ١ فئة
يُفرتض ما إىل املبادرة هذه ُعزيت والنمسا. واليونان بلجيكا وأيَّدته إيطاليا من جاء
العرشة الرشقية األوروبية والبلدان أوروبا جنوب يف املواطنني جانب من تفضيل أنه
الدخل مستوى الحقيقة يف يقلُّ إذ األوروبي؛ االتحاد إىل لتوِّها انضمت قد كانت التي
الفئات من النقدية األوراق إن أيًضا ويقال اليورو. منطقة بقية يف عنه األماكن هذه يف
الصغرية األوراق هذه مثل كانت التضخم. جماح وتكبح باألسعار الوعي ستزيد الصغرية
كانوا ما وهو قصرية، حياة دورة إال لها تكون ال ثم هائلة بكميات ستُحتاج الفئة
النقد أوراق نصف نحو إن إذ نموذج؛ املتحدة الواليات يف لهم وكان بالضبط. يريدونه
الدرس وكان فئتني، أصغر والدوالرين، الدوالر فئتَِي من هي عام كل هناك تطبع التي
التي التكاليف ستزيدان الصغريتان الفئتان هاتان واضًحا: اليورو منطقة إىل بالنسبة
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سيأتي كله ذلك وفوق هائلة. زيادة واإلعدام واملعالجة للطبع اليورو منظومة تتحملها
جديد. من البيع، آالت كل تجهيز إعادة نظري الخاص القطاع صناعة يف التكاليف علو
جنيه فئة الورقة عن كثريًا التكلفة تشغلهم الذين الربيطانيون تخىلَّ طويل، زمن منذ
ُرفض األوروبي، املركزي البنك يف حامية داخلية مناقشات أعقاب ويف السبب. لهذا واحد
انخفاض قصد، دون لصاَحبه، االقرتاح، هذا ذ نفِّ ولو النهاية. يف األربعة البلدان اقرتاح
رفضه ل سهَّ ما وهو العملة، لسكِّ الوطني امتيازهم من املالية وزراء إيرادات يف كبري

سياسيٍّا. رفًضا
النقد أوراق وطباعة ن امُلَؤمَّ الورق إنتاج مجال يف الخاصة الرشكات كانت بالطبع
عندما حماًسا أقل هؤالء كان الفئة. صغرية يورو أوراق استحداث بفكرة ب سرتحِّ
االستحواذ يف كبري مايل دعم عىل تحصل التي الحكومية النقد طباعة رشكات بدأت
قرار مع تحذيرية إشارة أول جاءت الحرة. العاملية السوق يف النقد لطبع طلبيات عىل
بي كيه إنتاج من الكبري القطع من بالصفحة تغذَّى طابعات خط تركيب فرنسا بنك
تحديًدا النوع هذا تركيب كان اليورو. طرح من قصرية فرتة بعد شماليري يف إيه-جوري
طباعة إطار يف بعناد باريس عارضته الذي هو بالصفحة تغذَّى التي الطباعة آالت من
نقد أوراق إال شماليري يف الجديدة الطابعات عىل يُطبع ال لكن اليورو. من األويل الطرح
الشبكية بالطباعة تنتج الفرنسية اليورو أوراق وتظل األفريقية»، املالية «املنطقة بلدان
فرنسا بنك أن حقيقة يف سلوانها الخاصة النقد طباعة رشكات وجدت عليها. املختلف
أوبرتور شارل فرنسوا الخاصة النقد طباعة رشكة من الطباعي مخصصه بسحب اكتفى
البلدان يف املركزية البنوك بعض مطابع سلوك هو أكرب تهديد عىل ينطوي ما فيدوسيري.
املستوى إىل اليورو أوراق طباعة من الوطنية الحصص فيها تصل ال التي الصغرية،
النقد مطبعة الشأن هذا يف املسرية استهلت الطويل. املدى عىل االستمرار من يمكِّنها الذي
الوطني للبنك املائة يف ١٠٠ بنسبة اململوكة التابعة الرشكة — النمساوية املالية والسندات
الطلبية كانت أرمينيا. لصالح نقد طبع بطلبية — عنها الحديث يكثر والتي النمساوي
عىل املطبعة أجرب مطبعي خطأ لوقوع كثريًا النمساويني تُسعد لم أنها كما صغرية،
بعدئٍذ لكن العقد. هذا من الخاصة النقد طباعة رشكات ر تتذمَّ لم ثم ومن الطبع؛ إعادة
ماليزيا، يف حتى عامة، مناقصة من أكثر يف إغراقية بأسعار بعطاءات النمساويون م تقدَّ
ويف فيها. جديدة نقد مطبعة تشغيل لتوها بدأت قد ديفريَنت أوند جيزيكه كانت التي
دوالًرا ٢٤ بسعر ورقة مليار نصف لطبع عقد عىل أخريًا النمساويون حصل سنغافورة،
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والبلجيكية اإلسبانية الحكومية املطابع أعلنت كما الصناعة. أوساط يف تردَّد كما لأللف،
ن تضمَّ اليونان، حالة ويف تصدير، طلبيات عىل للحصول مماثلة حمالت عن واليونانية

السفر. جوازات طبع هذا
عىل بقائها يف الصارمة األمنية التدابري ذات الخاصة النقد طباعة رشكات تعتمد
من كثريًا أقل خرستها التي الطباعية بالكميات الرشكات هذه وانشغال التصدير. أعمال
مستداًما رضًرا خاللها من وتُلحق الحكومية املطابع تعرضها التي باألسعار انشغالها
أبًدا خاصة نقد طباعة رشكة بمقدور فليس الخاصة. الرشكات لهذه العاملية بالسوق
يف علنيٍّا، النزاع صار عندئٍذ أوروبا. يف وباألخص املدعومة، األسعار هذه مثل منافسة
مطبعة ألنشطة كان األوروبي. املركزي البنك من حتى باملساعدة املطالبة النداءات ظل
النقد مطبعة أن تبنيَّ البداية ففي متوقعة. غري عواقب النمساوية املالية والسندات النقد
عقدها عىل تؤثر التي الرصف سعر تحركات من تتحوَّط أن نسيت هذه الحكومية
مدير أثرها عىل فقد كبرية بخسارة الكبرية الطلبية هذه انتهت ثم ومن السنغافوري؛
جانب من ذكرناها أن سبق الذي املراجعة انتهت ثم وظيفتيهما. ونائبه املطبعة أعمال
قدَّمت، الوطني للبنك التابعة الحكومية املطبعة هذه أن إىل النمساوي، املحاسبة ديوان
بعبارة الحكومية. التوريد مناقصات يف تكاليفها من بأقل عطاءات ممنهج، بشكل
هذه خسائر أن عجب ال أكرب. خسائر إال تجلب تكن لم إضافية تصدير طلبية كل أخرى،
الوطني البنك أوضح السنوية. مبيعاتها أحيانًا تفوق كانت النمساوية الحكومية املطبعة
املقالة. األعمال إدارة اتبعتْها التي التوسع سياسة انتهاء األثناء تلك يف رسميٍّا النمساوي
التدقيق تقرير يُفيد املثال، سبيل عىل اإلطالق. عىل تَُحلَّ لم املشوَّهة املنافسة مشكلة لكن
عنها تنازل اليوروهات ماليني من مئات عدة تكلَّفت التي الجديدة املطبعة أن املحاسبي
سنتات ثمانية يعادل ما — يورو ٠٫٠٧ هو صادم، مبلغ مقابل النمساوي املركزي البنك
وقد ١٩٩٨م. عام الوطني البنك عن ُفصلت عندما الحكومية املطبعة إىل — أمريكية!
بنسبة مملوكة زالت ما التي اآلن، «املستقلة» نقده مطبعة أيًضا الوطني البنك هذا أورث
املطبوعة، نصف النقد أوراق من كبريًا مخزونًا النمساوي، الوطني للبنك املائة يف مائة
الذي — الوطني البنك أن واألسوأ قيايس. بثمن الصنع تامة كأوراق آنذاك رشاءها أعاد
كشف إىل منه نُقلوا الذين املوظفني أجور يدفع ظل — جدٍّا عالية أجوًرا ملوظفيه يدفع
فرص تتضاءل أن ذلك، له وُحقَّ املحاسبة، ديوان ويخىش سخاءً. األقل املطبعة رواتب
أن يمكن فإنه وعليه، مفتوحة. منافسة يف البقاء يف النمساوية الحكومية النقد مطبعة
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الوطني البنك يغلق بأن — السطور بني خفي بشكل يويص— الحسابات ق مدقِّ أن يُفَهم
نقده. مطبعة ببساطة

٢٠٠٥م عام أوائل يف صادر محاسبي تقرير يف تبنيَّ كما استثناءً، ليست النمسا
مدقق خلص فرنسا.3 بنك بمعرفة النقد أوراق طبع حول الفرنيس املحاسبة ديوان عن
االتساق ينقصها سياسة اتبع فرنسا بنك أن إىل املطول تقريره يف الفرنيس الحسابات
زائدة إنتاجية طاقة برتاكم سمح مما األخرية؛ سنة العرشين خالل النقد أوراق طبع يف
٤٠ بنسبة أعىل تظل شماليري يف األجور أن من بالرغم فإنه ذلك، عىل عالوة كبرية. بدرجة
للعامل السنوية اإلنتاجية فإن الخاصة، األوروبية النقد طباعة رشكات يف عنها املائة يف
يُغِلق بأن التوصيَة التفصيل الشديد املحاسبي التقرير هذا تجنَّب النصف. إال تساوي ال
ممكنًا يكون لن فهذا النمسا؛ حالة يف ضمنًا ورد كما شماليري، يف مطبعته املركزي البنك
إلصالح مىض فيما فعل مما أقوى بتدابري يويص املحاسبي التقرير هذا لكن سياسيٍّا.
منافيس مواجهة هو فرنسا بنك هدف يكون أن ينبغي املحاسبة، لديوان فوفًقا املطبعة.
ما بأرسع مفتوحة منافسة يف وذلك اليورو، طباعة مجال يف األوروبيني الخاص القطاع

يمكن.

غامض مستقبل

دة املوحَّ األوروبية العملة هذه طباعة يف الوضع هدأ اليورو، طرح بعد الخامسة السنة يف
أودعت أن بعد النقد أوراق من مزيد تكديس إىل جديد من العادية األَُرس عادت ما. نوًعا
أوراق تشهد كذلك اليورو. إىل التحول لتسهيل الوطنية بُعملتها حساباتها يف معظمها
األوروبية البلدان من األوىل الدفعة انضمام يُلقي وأخريًا الخارج. يف متزايًدا طلبًا اليورو
عىل طرحه ع املتوقَّ الجديد اليورو إصدار ومثله متزايد، بظل اليورو منطقة إىل الرشقية
٢٠٠٦م؛ عام يورو ورقة مليارات سبعة ستُطبع ثم ومن ٢٠٠٨م. عام من بداية مراحل
كافيًا ليس ذلك مع لكنه كبري، مقدار هذا السابقة. السنة يف ُطبع ما ضعَفْي نحو أْي
عملية تنظيم نيته األوروبي املركزي البنك يؤكد عرشة. االثنتي النقد طباعة لرشكات
ينبغي املوارد إن ويقول املفتوحة. واملنافسة الحرة السوق ملبادئ وفًقا اليورو طباعة
لعقود مفتوحة عامة مناقصات بطرح بسهولة هذا يحدث أن يمكن بكفاءة. تُستغل أن
عام من بدايًة هذا لفعل خطَّط أن سبق األوروبي املركزي البنك أن والحقيقة الطباعة،
صالحياتها بعض عن التخيل املركزية البنوك بعض معارضة أنَّ تبنيَّ لكْن ٢٠٠٤م،
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من الفكرة هذه عن التخيل عىل األوروبي املركزي البنك أجربت لدرجة شديدة كانت
مشرتيات سياسة إن املساندة، املواد ومورِّدو الخاصة النقد طباعة رشكات قالت جديد.
األوروبي باالتحاد املنافسة لقانون انتهاك فيها يكون ربما األوروبي املركزي البنك
جديدة؛ بمحاولة اآلن األوروبي املركزي البنك ويخاطر العاملية. التجارة منظمة ومعايري
حيِّز املوحدة» اليورو منظومة مناقصات «إجراءات إدخال محافظيه مجلس قرَّر حيث
اليورو أوراق طباعة عقود كل إرساء يتم أن يُفرتض وعندئٍذ ٢٠١٢م،4 عام التنفيذ
سبعة تضم خاصة مشرتيات لجنة تتوىل وسوف مركزية، توريد مناقصات خالل من
ويأمل الجديدة. اإلجراءات تنفيذ عىل اإلرشاَف املشاركة، املركزية البنوك حهم ترشِّ أعضاء
بمنزلة بانتظام املتزايدة السنوية النقد أوراق متطلبات تكون أن األوروبي املركزي البنك
إجراء حالة يف ألنه املفتوحة؛ السوق سياسة النهاية يف تختار كي املركزية للبنوك حافز
مما أكرب حصة الحكومية ومطبعته مركزي بنك أي اقتناص فرصة تزداد مناقصة،
الحكومية النقد طباعة رشكات ستضطر عندئٍذ وطنية. كحصة قبل من عليه حصال
الوطنية، حصتها عىل اعتماًدا االستمرار يمكنها وال املنافسة عىل تْقِدر ال التي الصغرية،
اإلنتاجية الطاقة يف والعاجل الرضوري التخفيض عملية يف البدء سيتم أبوابها. إغالق إىل

إيالًما. أقل بطريقة
هذا عىل بالرضورة يسري ال عادًة حرة، وسوًقا مفتوحة منافسة يبدو فما ذلك ومع
برشوط مرهون املفتوحة املناقصات إىل فالتحول األوروبي. االتحاد يف وباألخص النحو،
اليورو منظومة يف املركزية البنوك نصف ِقبَل من د املوحَّ املناقصات إجراء قبول تضمن
«إحماء» مرحلة يف األقل. عىل املطلوبة اليورو أوراق نصف عىل تستحوذ التي األقل، عىل
املشاركة خيار الحكومية النقد طباعة رشكات تعطى أن يُفرتض ٢٠٠٨م، عام من بداية
بمعرفة دفاترها بتدقيق تسمح أن ملشاركتها ويُشرتط االختبار، سبيل عىل املناقصات يف
عن املشوَّهة املنافسة يتجنَّب أنه يُفرتض رشط وهو مستقلني، معتَمدين حسابات مدققي
طباعة رشكات نجحت النمسا. حالة يف بيانه سبق ما نحو عىل املتبادلة، اإلعانات طريق
بالرضورة يمكن وال حساباتها، إعالن دون الحيلولة يف السنني مر عىل الحكومية النقد
تبنيِّ كما تنافسيًة، أكثر تصبح لم األرجح عىل أنها بما مواقفها، تغيري منها يُتوقع أن
هاتني يف القوية العمالية فالنقابات والنمساوية. الفرنسية الحكوميتني املطبعتني حالتا
املشاركة عىل مركزي بنك يُجَرب لن ٢٠١٢م، عام بعد ذلك. ستكفل الحكوميتني املنشأتني
املوعد ذلك بعد حتى اليورو. من أوراقه طبع عىل تُجَرى التي العامة املناقصات يف
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وهي أقاليمها، حماية عىل الحفاظ خيار تحديًدا البنوك هذه يُعطي بنٌد يوجد النهائي،
من الوطنية حصصها طبع يف باالستمرار لها يُسَمح وبهذا اآلن، إىل السائدة القاعدة
مناقصات يف املشاركة من عندئٍذ الحكومية مطابعها استبعاد من الرغم عىل اليورو أوراق
— ولكسمبورج وهولندا وفنلندا أملانيا — البلدان بعض إال تُعِلن لم األخرى. البنوك
وإيطاليا فرنسا وأما النقد. من احتياجاتها لطبع عطاءات استدراج نيتها عن اآلن حتى
صاحبة لكنها رصاحًة، ترفضه وإما السوق، فتح تجاه متحفظة تبدو إما فهي وإسبانيا،
مطابع إىل بالنسبة الخاصة الحساسية ذو واألمر أملانيا. بعد وطنية طباعة حصص أكرب
النحو عىل التوريد ملناقصات الجانب األحادي الفتح هو الخاص القطاع من الدول هذه
أوبرتور شارل وفرنسوا رو ال ِلدي سيكون فعندئٍذ وهولندا. أملانيا جانب من له املخطَّط
يف املشاركة يف الحق — اليورو طبع من حاليٍّا مستبعدتان وكلتاهما — فيدوسيري
املتبادل بالفتح مربوطة بالرضورة املناقصات تلك تكون ولن وهولندا، أملانيا مناقصات

هاتني. النقد طباعة لرشكتَي املحلية لألسواق
التي الخصخصة موجة عن تماًما بمنأًى الحكومية النقد طباعة رشكات كانت
إطالًقا. به مسلًَّما أمًرا هذا يكن لم اقتصادي، منظور من املاضيان. العقدان شهدها
صناعة بمباغتة تدريجيٍّا املتنامية التأميم» «إعادة تهدِّد املشرتكة، للُعملة وكنتيجة اآلن،
بعد مًعا، األوروبية الخاص القطاع مطابع كربيات انضوْت ثم ومن األوروبية؛ الطباعة
يف األوروبية» النقد أوراق مطابع «اتحاد لواء تحت اليورو، إدخال من قصرية فرتة
نة امُلَؤمَّ النقد طباعة لرشكات الدويل االتحاد خليفة ما بشكل املنظمة هذه باريس.5
«رشوط وضع من االتحاد هذا اتخذ عضويتها. يف تقييًدا أكثر لكنها ذكره، السابق
باملستلزمات املطابع تلك تزوِّدها التي والصناعة الخاص القطاع ملطابع عادلة» منافسة
املورِّدون هؤالء يتحد أن ينبغي كان إذا ما تجاه مختلطة مشاعر املرء وتنتاب له. هدًفا
يخص وفيما ال. أم املنافسة أمام متعددة عقبات من فعليٍّا تُعاني سوق يف تحديًدا
ينتابه أن يف الحق كل فللمرء األوروبية، النقد أوراق مطابع التحاد الداخيل التماسك
صناعة مستقبل يخص أمر اليورو بسبب بشدة النقد طباعة سوق تشوُّه لكن الشك.
صناعة هي العاملية األمن الرفيعة الطباعة وصناعة األمن. الرفيعة الخاصة النقد طباعة
عام املشرتكة الُعملة تدشني منذ أنه ا، محقٍّ األوروبي، املركزي البنك ويزعم أوروبية.
التكاليف. وتخفيض بل املنتج، جودة ومواءمة العمليات لتذليل الكثري فعل ٢٠٠٢م،
ق حقَّ األوروبي املركزي البنك يف الجديد الفريق بأن تعرتف الخاص القطاع مطابع حتى
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هي بل فحسب، بطبيعتها َحِذرة ليست املركزية البنوك لكن لإلعجاب. مثريًا تعلُّم منحنَى
النقابات. جانب من عليها تماَرس التي تلك سيما وال السياسية، للضغوط أيًضا حساسة
وظائف عىل والحفاظ مطابعها عىل اإلبقاء لصالح تصوِّت فسوف الجد، يجدُّ وعندما

موظفيها.
حسبما ومورديها النقد طباعة رشكات أمام عديدة لسنوات مغلقة السوق ستظل
بفرتة اليورو طرح بعد له كلمة يف النقد طباعة رشكات إيطاليا بنك مطبعة مدير حذَّر
األوروبية العملة إدارة يف بعُد ل تتأصَّ لم مشرتكة ثقافة أن الواضح فمن ال؟ ولَِم قصرية.6
من أطول ربما الوقت، بعض هذا سيستغرق التاريخية االختالفات ضوء ويف املشرتكة.
فتح لتأجيل مربًرا هذا يكون أن يمكن ال لكْن إصدارين. أو يورو إصدار حياة دورة
بشكل الدفع يمكنها ال حال، أيِّ عىل املركزية، اليورو فبنوك ى. مسمٍّ غري أَجٍل إىل السوق
االقتصاد مجاالت كل الخاصيف القطاع لدى والكفاءة املبادرة روح تعزيز اتجاه يف مقنع
قيد عمًال اليورو يزال فال نقدها. أوراق طبع يف تماًما العكس تفعل كانت إذا األخرى

اإلنجاز.
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اإللكرتوني» «النقد إىل «األوبيلوس» ِمن األول: الفصل

(1) Samthaber, Ernst: Das Geld—eine Kulturgeschichte, Keysersche
Verlagsbuchhandlung, Munich, undated.

(2) An impressive account of the beginnings is offered by Origo, Iris:
The Merchant of Prato, Francesco di Marco Datini, The Reprint Society,
London, 1959.

(3) Spain honored this achievement in an unusual way. When the
Spanish central bank, Banco de Espana, issued the first banknote in the
world with an image of an historical personality, it did not choose for
this purpose a famous Spaniard, but rather Gutenberg. This choice of
a foreigner remained the unique instance in the history of banknotes; see
also Brion, René et Moreau, Louis; Le billet dans tous ses États, du premier

papier-monnaie à l’Euro, Fonds Mercator, Anvers 2001, p. 49.
(4) North, Michael: Das Geld und seine Geschichte, vom Mittelalter bis

zur Neuzeit, Verlag C.H. Beck, Munich, 1994.



النقود ُصنَّاع

(5) The Bank of England, the “mother of all central banks,” was not
nationalized until 1946. It also experienced liquidity pinches and pay-
ment interruptions, although in the final analysis it met every repayment
obligation in its history of more than three hundred years.

(6) See also: Binswanger, Hans Christoph: Geld und Magie: Deutung

und Kritik der modernen Wirtschaft, Edition Weitbrecht, Stuttgart 1985,
as well as Schöne, Albrecht: Johann Wolfgang Goethe—Faust, vol. II,

Kommentare, fifth edition, Insel Verlag, Frankfurt 2003.
(7) Galbraith, Kenneth John: Money, whence it came, where it went.

Bantam Books, New York, 1975. See also: Goodwin, Jason: The Almighty

Dollar and the Invention of America, Henry Holt and Company, New York,
2003.

(8) Benjamin Franklin’s newspaper, Pennsylvania Gazette, excused it-
self to its readers in 1736 for its irregular publishing schedule with the
unusual explanation that its publisher, Franklin—and his printing press—
were currently fully occupied with the printing of paper money to pro-
mote the public good, as quoted by Galbraith, loc. cit., p. 66.

(9) Galbraith: Money …, p. 71.
(10) Von Hayek, Friedrich A.: Entnationalisierung des Geldes. Eine

Analyse der Theorie und Praxis konkurrierender Umlaufmittel, J.C.B Mohr,
Tübingen, 1977.

(11) With more than 300000 banknotes, Munich’s GSS ranks among
the three largest collections of banknotes in the world beside the Smith-
sonian Institution in Washington and the British Museum in London. Since
the Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank once had the privilege of
issuing money, its GSS institute still automatically receives gratis from
central banks today a reference specimen of every new banknote. This
is done, moreover, with proprietary reservations: In the event that GSS
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is dissolved, all notes must be returned to the central banks that issued
them. Unfortunately, the public has only limited access to this collection
of monetary paper.

(12) See also Gabriel, Gottfried: Ästhetik und Rhetorik des Geldes,

frommann-holzboog Verlag, Stuttgart-Bad Cannstadt, 2002.
(13) The Grand Duchy of Finland, which belonged to the czarist em-

pire, was permitted to issue its own banknotes starting in 1860. Today’s
Setec OY was founded in 1885 as a banknote printer.

(14) See Brion et Moreau: loc. cit., pp. 37, 41.
(15) Frankfurter Allgemeine Zeitung, April 30, 2003.
(16) Financial Times, Oct. 4, 1999.
(17) Süddeutsche Zeitung, June 25, 2003.
(18) Deysson, Christian: “Geld. Schöner Schein,” in:Wirtschaftswoche,

Vol. 28 of July 3, 2003.
(19) Jordan, Jerry L., presentation at the conference, The Future of

Money in the Information Age, Cato Institute’s 14th annual monetary con-
ference, May 23, 1996. The British company Air Miles, for example, offered
in autumn 2003 to convert accumulated gifts of air miles into “money”
that would be stored on a chip card. This virtual money could then be used
freely to pay for flight, hotel or car-rental bookings. See also: International
Herald Tribune, Nov. 21, 2003.

(20) Gladisch, Erwin et al.: Münzgeldentwicklung in Deutschland.

Eine empirische Studie über den Münzgeld- und Banknotenumlauf in der

Bundesrepublik Deutschland mit einer Prognose der Münzgeldnachfrage

bis 2007, Deutsche Bundesbank, 2003.
(21) Deysson, loc. cit.
(22) England, Catherine: The Future of Currency Competition, paper

presented at the conference, Cato Institute, loc.cit.
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(23) Ferguson, Thomas A.: U.S. Currency and the Next Millennium;
Currency Conference, Cape Town, May 24–27, 1998; Ferguson left the
BEP after 32 years of service in January 2006.

النقود طباعة سوق خصوصية سبب الثاني: الفصل

(1) The professional gatherings of this branch of industry are the
Banknote Conference, always held in Washington and oriented mainly to-
ward the production of banknotes, and the Currency Conference, which
concentrates more on the machinery for processing banknotes. The in-
ternational police organization Interpol, which has the war against coun-
terfeiting as one of its most important missions, also holds a conference
for its 183 members every four years on this special subject. The interval
between Interpol conferences was recently shortened by one year because
of the mounting danger of counterfeiting.

(2) 125 Jahre Wertpapier- und Banknotendruck im Spiegel der

politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. Ein Bericht aus

Anlaβ des 125-jährigen Bestehens der Firma Giesecke & Devrient,Munich,
June 1, 1977.

(3) Bloom, Murray Teigh: The Brotherhood of Money. The Secret World

of Bank Note Printers, BNR Press, Port Clinton, Ohio, 1983.
(4) Report, the magazine of Giesecke & Devrient, 2002/03, p. II ff.
(5) “Der vielseitige Wertpapierdrucker,” published in: Der

Schweizerdegen, vol. XII, Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich 1949.
(6) This possibility, which had previously existed in Europe only in

Switzerland and Spain, was created for the euro zone by the ECB in May
2002. See the decision of the ECB Council on a “Framework for the oper-
ation of combined electronic payment acceptance and disbursement ma-
chines (cash-recyclingmachines) for banks and other organizations in the
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euro currency zone, whereby the functions of which machines include the
handling of banknotes and their disbursement to the public,” dated May
24, 2002.

بطابعاِتِه؟ عامليٍّا احتكاًرا جوري السنيور ق حقَّ كيف الثالث: الفصل

(1) The government enterprise is now officially designated Casa
Real—Moneda y Timbre.

(2) In the lobby of the headquarters of Koenig & Bauer there stands
a marble stele with a plaque with golden letters recalling Gualtiero Giori,
a gift from Giori to his business partner.

(3) The kilogram of the steelplate intaglio machine should cost 9.24
Deutschmarks and the kilogram of the simultaneous dry-offset machine
10.50 Deutschmarks.

(4) The cylinder pressure can indeed scarcely be measured, and the
cited value serves mainly promotional purposes. The cylinder pressure of
1000 kilograms per centimeter ofline on the paper is technically certified.

(5) Engineer Ivan Orlof developed in 1886 a new technology for si-
multaneous, multicolor printing for the czarist banknote printing facility
in St. Petersburg. It had been founded in 1819 in response to counterfeit
ruble notes broadly circulated by Napoleon. The technology was also suc-
cessful abroad, making Orlof rich. The first engraved printing machines
using the further developed “Orlof technology,” in which the ink is trans-
ferred indirectly to the banknote paper with a rubbercoated roller, was
introduced to the market by Koebau-Giori in the beginning of the 1980s
and first delivered in 1986 to Gosnak.

(6) Gualtiero Giori later signed over his stake holding in Koenig &
Bauer to his first-born daughter, Daniela. She promptly sold the block
of stock, much to the ire of her father. Part of it fell into the hands of
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the Italian investment bank Mediobanca S.A. De La Rue divested its Koe-
bau stock in March 2002, a year after it withdrew from the joint venture
and just days before closing its financial accounts for the business year
2001. Despite the steep decline in share prices, which also affected the
Koebau share in the wake of the exchange crisis, the business report still
showed that it grossed earnings of 13.7 million pounds sterling and made
an extraordinary profit before tax of 9.5 million pounds sterling.

(7) The Buy American Act is one of those—not really so—invisible
trade barriers, which the Americans are otherwise zealously combating.
Many countries certainly use dirty tricks in their public procurement pro-
grams. The EU is now trying to clean up its act.

(8) It was immediately sold by the heirs, the expensive interior ap-
pointments auctioned by an auction house in Monte Carlo.

(9) One could have searched the archives in vain for a photograph
of Roberto Giori—until the turn of the year 1999/2000 and a vacation
trip taken by Roberto Giori, with major consequences. Since his private
plane had had a technical problem, he took a commercial airliner. He was
among the passengers of Indian Airline Flight 814, which was hijacked
by Islamic terrorists on its return flight to New Delhi from Katmandu in
Nepal and held for a week at an airport in Afghanistan. The “currency
king” (Time Asia) probably could have paid the ransom they demanded
from his pocket money. But luckily the hijackers did not learn who this
passenger with the Swiss passport was.

الطباعة؟ بحرب ذاته النجاح عمون السيد ق حقَّ ملاذا الرابع: الفصل

(1) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nov. 10, 1997.
(2) Sindh High Court, verdict of Sept. 14, 1999.
(3) Special Audit Report on Joint Venture between SICPA Holding

S.A., Lausanne, Switzerland, and Pakistan Security Printing Corporation,
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Karachi; Special Audit Report Series 18; Auditor General of Pakistan. Is-
lamabad, October 1998.

(4) Ibid., pp. 2 and 18: “SICPA … came into a position, wherefrom it
could force PSPC to roll back its advancements in developing P-5 Intaglio
quick set inks.”

(5) Journal de Genève, June 29, 1996.
(6) L’Agefi, Lausanne, July 29, 1996.

اإلمرباطورية؟ رو ال دي رشكة هالة أذهب الذي ما الخامس: الفصل

(1) Exchange-listed De La Rue plc. reported for the business year
ended with March 2005 a further slight decline in sales to 643.2 million
pounds sterling (948 million euros), with 6200 employees. But it said that
it had more than doubled its pre-tax profit to 49 million pounds ster-
ling (72.2 million euros) and nearly tripled its net profit to 32 million
pounds sterling (47.2 million euros). With its limited disclosure require-
ments, Giesecke & Devrient GmbH said it had raised its group sales for
2004 by 10 percent to 1.16 billion euros, with 7300 employees. This com-
pany succeeded at the same time in lifting its earnings before interest
and taxes by 40 percent to 69.7 million euros, while netting profit of 38.4
million euros, an increase of at least onethird from the previous calendar
year.

(2) The author thanks James C. Warren, the last living member of Ed
Tenenbaum’s former team, for the details of this episode, not exactly an
every-day occurrence in the history of banknotes.

(3) The stake holding taken in 1994 most recently had to be reduced
to 20.0 percent in 2000 from the previous 26.67 percent.

(4) Arjo-Wiggins, which has experienced changing fortunes on the
market for banknote paper, is controlled by the Italian industrial fam-
ily of Agnelli, of Fiat fame. Apart from its Brazilian paper plant Saldo,
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Arjo-Wiggins acquired the struggling Dutch company VanHoutum& Palm
(VHP) of Ugchelen just before the start of euro printing. VHP, which had
supplied the Dutch guilder paper exclusively for more than 120 years, fell
victim to its own ruinous price war on the export market.

(5) The rejection of all competition in its own country did not prevent
Crane & Co. from taking over the state-owned Swedish paper manufac-
turer and banknote printer Tumba Bruk at the end of 2001. Struggling
financially but well equipped with machinery, Tumba was supposed to
provide access to new technology—broad security threads and production
with silk screens. It was also supposed to open the market for euro paper.
The U.S.-Swedish “cohabitation” has been proving onerous, however.

(6) The Berkshire Eagle, May 22, 1997.
(7) The research facilities of De La Rue and Portals were not actually

combined until years later as part of austerity measures.
(8) The highest zloty denominations are again printed by De La Rue,

however.
(9) Orrel Füssli is a high-security printer and book publisher at the

same time. Thanks mainly to well-paid Swiss banknotes, the company in
2004 made estimated sales of 75 million CHF with an output of around
500 million banknotes. Orrel Füssli makes most of its money, however,
with specialized application machinery for banknote printing. Joh. En-
schedé gives for the “very difficult” year 2004 business year sales of
around 20 million euros in banknote printing, on 500 million banknotes
produced. The Dutch company, which also prints stamps and commercial
products, closed the year with a loss and had to enter a drastic restruc-
turing program.

(10) Although Orell Füssli is listed on the stock exchange, Switzer-
land’s national bank has long held a stake of one-third. This stake was
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exempted from a curtailment of voting rights, which otherwise applied
to the share. The national bank has since sold its participation. On the
other hand, France’s Francois Charles Oberthur, in spite of being heavily
indebted to its banks, has gone on the stock exchange only with its sub-
sidiary, FCO Card Systems, which in turn has sold only part of its capital
to the public.

يف ديفريَنت أوند جيزيكه تُناِضل كيف السادس: الفصل
التكنولوجية القيادة سبيل

(1) From the many publications on the background of this coun-
terfeiting operation, see the factual report of a concentration camp in-
mate who was forced to work there, namely Burger, Adolf: Des Teufels
Werkstatt. Die Geldfälscherwerkstatt im KZ Sachsenhausen, Verlag Neues
Leben GmbH, expanded edition, Berlin 1999. On the foreign aspects, see
Elam, Shraga: Hitlers Fälscher. Wie jüdische, amerikanische und Schweizer

Agenten der SS beim Falschgeldwaschen halfen, Verlag Carl Ueberreuter,
Vienna 2000. On the attempts to play down this crime, see Hagen, Wal-
ter: Unternehmen Bernhard. Ein historischer Tatsachenbericht über die

gröβte Geldfälschungsaktion aller Zeiten, Verlag Welsermühl, Wels und
Starnberg, 1955. Behind the expressively obscure pseudonym “Hagen,”
according to information from the Vienna document archive of the Aus-
trian resistance, was an SS lieutenant colonel, Dr. Wilhelm Höttl, who was
personally deeply implicated in the crime.

(2) Otto later had lively business contacts with the Soviet Union. In
a bargaining session he once sat across from a Soviet general, who had
fought on the other side at the same time on the same segment of the
front line. The two men got along famously, eyewitnesses said later.
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(3) Information from the Berlin federal archive, Department III, letter
of Feb. 20, 1996.

(4) Joseph A. Schumpeter developed the idea of the “dynamic
entrepreneur,” who drives the economy ahead with his passion for
innovation, for the first time in his standard work: Theorie der

wirtschaftlichen Entwicklung, 1912. Further refined in Capitalism,

Socialism and Democracy in 1942, this proposition was celebrated
particularly during his exile in the United States.

(5) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sept. 23, 1952.
(6) Ibid., Oct. 11, 1955.
(7) This segregation of German and export notes in the printing plant

of Giesecke & Devrient has long since ceased. The printing presses have
to be busy. But even today every request by outsiders to tour the printing
hall has to be presented to the Bundesbank for prior authorization.

(8) Otto was backed here by Eckhart van Hooven, who was at that time
chairman of the supervisory board of Giesecke & Devrient and a man-
aging board member responsible for business with private customers at
Deutsche Bank. Van Hooven had recognized that the Eurocheque sys-
tem would force customers of his bank to keep corresponding balances
in their checking accounts. The bank could work in its own favor with
this money, which drew low interest. Eurocheque also cemented ties to
customers.

(9) The new paper factories built by Louisenthal were three each in
China and Russia and one each in Iran, Korea, Spain, Uzbekistan, and
Poland. Tumba Bruk of the Swedish Reichsbank and Vic-le-Comte of
Banque de France were modernized by Louisenthal. Contracts with In-
donesia and the Philippines were cancelled because of financing prob-
lems. The paper machinery came from Dörries, today Voith-Heidenheim.
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On the other hand, Giesecke & Devrient built only four banknote print-
ing facilities abroad: in Egypt, Rhodesia, Burma, and Zaire. The printing
machinery always had to be purchased for these from Koebau-Giori.

(10) The Swedish company ID-Kort A.B. in Solna stumbled upon the
isotope Barium 234 at about the same time in its search for a counterfeit-
proof marker in the magnetic range for the evolving bank and identifica-
tion cards. The Swedes had to give up this project, however, because of
the population’s fear of supposedly threatening radioactive contamina-
tion by this isotope. The process was later taken over by the U.S. military.

(11) Bloom: The Brotherhood of Money, p. 75.
(12) The machinery line designation ISS, international security sys-

tems, was changed at the start of the 1990S to BPS, banknote processing
systems, because there was a fear that the letters “SS” in the designation
might call forth a negative reaction in foreign markets.

(13) In the course of their research journalists discovered, for exam-
ple, that Giesecke & Devrient had not filed its financial statements with
the commercial court for a decade as is required by law. Such details con-
tributed substantially to the bad publicity.

(14) Der Spiegel, no. 1/1996.
(15) Deutsche Bundesbank, press release of March 4, 1996.
(16) Der Spiegel, no. 50/1995.
(17) Ibid., no. 49/1995.
(18) Czerwensky Intern, no. 101 of Dec. 12, 1995.
(19) Süddeutsche Zeitung, June 7, 2002, and Aug. 5, 2002.
(20) Giesecke & Devrient’s own production of chip cards in 2004 came

to 370 million cards, of which 236 million were microprocessor cards. In
the cards division, which includes services as well as chip cards, Giesecke
& Devrient made sales of 570 million euros. Industry leader Gemplus had
sales of 865 million euros.
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الخراب شفا إىل األملانية االتحادية املطبعة دفع ما الثامن: الفصل

(1) Manager Magazine, 11/20.
(2) Die Bundesdruckerei—Zukunft aus Tradition. Das neue

Wertdruckgebäude der Bundesdruckerei in Berlin. Undated special docu-
ment of Bundesdruckerei.

(3) El Nacional, July 12, 1997; Quinto dia, July 25, 1997; 2001, Sept.
19, 1997.

(4) The Guardian (Lagos), Sept. 7, 2001.
(5) Deutsche Presse-Agentur report of July 30, 2000.
(6) Federal German finance ministry; printed minutes of the meet-

ing of the budgetary committee on Nov. 16, 2000, on the status of the
privatization of Bundesdruckerei GmbH.

(7) Interview in Sicher, the magazine of the Bundesdruckerei group,
March 2001.

(8) Authentos’ agenda for its task force “Groupwide restructuring and
governance,” Oct. 10, 2001.

(9) FAZ, Feb. 1, 2002.
(10) Financial Times Deutschland, Aug. 28, 2003.
(11) FAZ, Aug. 2, 2002.
(12) Berliner Morgenpost, Nov. 29, 2003.
(13) Times Online, December 08, 2005.

االئتماني رأسمالها كالكوجرافيكا تشيكوني بدَّدْت كيف التاسع: الفصل

(1) Asian Wall Street Journal, Oct. 10, 2000.
(2) See also FAZ of Jan. 3, March 11, and April 27, 1967.
(3) The facility had been mothballed by the Mexican central bank. It

was later sold to Jinchen Ciccone Beijing Security Printing Co. Ltd., a joint
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venture of Ciccone Calcográfica and the Chinese government for the pur-
pose of producing passports and other travel documents.

(4) These machines came from Banca d’Italia, Orell Füssli, Bundes-
druckerei, and even the former VEB Wertpapierdruck of Leipzig. All four
have bought new plants.

(5) Argentine journalist Miguel Bonasso has taken a critical look at
Yabran and his machinations. Beyond this specific link, the book is help-
ful for understanding Argentina’s problems today. Bonasso, Miguel: Don
Alfredo, Editorial Planeta Argentina S.A.I.C., Buenos Aires, 2000.

(6) Both licenses had to be sold in 1998 in order to retire bank debts.
(7) Yabran supposedly had for a time a personal financial stake in

the printer because the shares of the Ciccone brothers had been signed
over to him as collateral. The brothers dispute that. Economics Minister
Domingo Felipe Cavallo, who had made this assertion in parliament in
1995, later had to withdraw his comment.

(8) Seven denominations for Zaire, eight for Angola, two for Paraguay,
one for Bahrain, two for Argentina, and one for Uruguay.

(9) Although there were an estimated 21.6 million residents in 1970s,
the population had risen to an estimated 52.0 million by 2000.

(10) When army boss Joseph Désiré Mobutu came to power in 1967,
one dollar cost only one zaire. Four million zaires had to be paid for one
dollar in 1994. The self-aggrandizing Mobutu set records in not only cur-
rency devaluation but also in banknote design. Of a total of 79 types
of banknotes issued during his reign over the government, his portrait
adorned 71. No other tyrant, not even Saddam Hussein, managed that.
See also: Rebeyrolles, Jean: La folie des Billets De Banque, Édition Flam-
marion, 2001.

(11) In the 1980s Erwin Blumenthal, who came from Deutsche Bun-
desbank and ran the liaison office of the International Monetary Fund
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in Zaire in 1979 and 1982, wrote a report in which he assailed the mis-
management of the economy and “kleptocracy” in Zaire. The “Blumenthal
Report” must have been devastating. It received the IMF’s very rare clas-
sification of “secret” and is among the very few IMF documents that—
despite persistent efforts, even by this author—have not been released
even today.

(12) Casa de Moneta Argentina has never printed for Zaire, although
the collectors catalog asserts this. See also: Standard Catalog of World

Paper Money, Modern Issues 1961—Date, Volume Three; edited by Neil
Shafer & George S. Cuhaj, Krause Publications, lola, Wisconsin, 2002.

(13) Naim Khanaffer and his Egimex were later identified by a UN
commission as being among the principles responsible for the looting of
Congolese resources with occupation troops from Burundi, Ruanda, and
Uganda. See also: DRC UN Report of the Panel of Experts on the Illegal Ex-
ploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of DR Congo;
UN Security Council, Dec. 4, 2001.

(14) See also Le Monde of June 23 and July 20, 1999, as well as of Jan.
8, May 25, July 15, and Nov. 8, 2002. On the same subject see Singapore’s
Strait Times of Nov. 7, 1999.

(15) For the details of this counterfeiting scandal, see Bloom, Murray
T.:Der Mann, der Portugal Stahl, Der gröβte Schwindel aller Zeiten, Rororo
special edition for Bundesdruckerei, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg, 1973.

(16) Since there had already been frictions between Ciccone Calcográ-
fica and De La Rue in the past, Ciccone cited these personnel links as
“proof” of a plot against it by the English competitor.

(17) Following several assassination attempts in Paris, the last one in
late autumn 2002, the “dissident and embezzler”—“dissident et escroc,”
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as the daily Le Monde called him—was shot to death by hit men in August
2004 on the Spanish Costa del Sol; Le Monde, Aug. 18, 2004.

النقود؟ لُصنَّاع ذهب منجم اليورو أصبح ملاذا العارش: الفصل

(1) Only eleven countries initially joined the currency union: Belgium,
Germany, Finland, France, Netherlands, Ireland, Italy, Luxembourg, Aus-
tria, Portugal, and Spain. Greece became the twelfth member on Jan. 1,
2001.

(2) Actually a river, Bonanza Creek in Canada’s Yukon Territory be-
came the scene of a real gold rush when gold was discovered in its bed in
1896.

(3) Bloom, Murray T.: Der Mann, der Portugal stahl, loc. cit.
(4) Swiss high-security printer Orell Füssli AG of Zurich obtained 76

percent of the capital of Atlantic Zeiser from an investment firm in 2002.
The rest of Atlantic Zeiser’s capital was held by its management. The pur-
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