العدد ( )553االحد  1اكتوبر 2017

دراسات

15

صناعة النقود ...حرب ضد التزوير

النقود هي ع ّينات مصنوعة من الورق أو املعادن،
وتختلف قيمتها وفئتها النقدية حسب الدولة
التابعة لها ،لذلك فلك ّل دولة من دول العالم عملة
خاصة بها ،تعتبر جزءا ً من ثقافتها ،وهو ّيتها
نقد ّية
ّ
الشخص ّية .كانت احلضارات السابقة ،تعتمد أسلوب
السلع «املقايضة» ،ولك ّنها لم تنجح في أغلب
مبادلة ّ
السلعتني
األحيان ،وذلك في حال كانت قيمة إحدى ّ
أعلى من األخ��رىّ ،ما أدى إلى حدوث خالفات بني
الناس ،لذلك بدأ التفكير اجلاد إليجاد بديل مناسب
عن ذلك األسلوب امل ّتبع ،وفي تلك الفترة الزمن ّية
استطاع اإلنسان صقل املعادن املختلفة ،ورافقه
التفكير باختراع ال ّنقود ،وس ّكها باستخدام تلك
املعادن ،وخصوصا ً الثمينة منها ،كالفضة ،والذهب،
لتنتشر العمالت النقد ّية ،كوسيلة جديدة ُتستخدم
في البيع ،والشراء وجميع التعامالت التجار ّية
األخرى .عرف الناس نوعَ نْي من النقود الستخدامهما
في التداول ،وهما :العمالت املعدن ّية :تكون على
أشكال دائر ّية غالباً ،و ُتصنع من املعدن ،وتحُ مل
متوسطة حتى تسهّل في
فئات نقد ّية صغيرة ،أو
ّ
صرف املبالغ املال ّية الصغيرة .العمالت الورق ّية:
تكون على شكل أوراق ،وحتمل فئات نقد ّية كبيرة،
و ُتستخدم في دفع املبالغ املال ّية ذات القيم املرتفعة.
كيف ّية صنع النقود الورق ّية النقود الورق ّية ال ُتصنع
من الورق العادي املستخدم في الكتابة ،بل ُتصنع من
« القطن»  ،لذلك جند أنّ رائحتها غريبة بعض الشيء،
فهذه رائحة القطن املصنوعة منه ،والذي ُيستخدم
معه بعض األلوان ،إلضافة ال ّرسومات ،واألشكال،

اخلاصة بالعملة الورق ّية ،وصناعتها مت ّر
وال ّرموز
ّ
مبراحل متعدّدة :يوضع القطن في درج��ة حرارة
عالية ،ومن ث ّم ُيضغط ملدّة ساع َتنيُ .ي ّ
نظف القطن
باملاء حتى يصبح لونه أبيض ناصعاًُ .يعجن القطن،
و ُيخلط عدّة م ّرات حتى يصبح ملمسه مطابقا ً مللمس
ال ّنقود .بعد أن تصبح العجينة رطبةُ ،تش ّكل وفقا ً
ملقاسات ،وأحجام الفئات النقد ّية املستخدمة في
ُ
وحت ّ��دد
الدّولةُ .تل ّون العمالت النقد ّية البيضاء،
قيمتها املال ّيةُ .يكتب عليها اسم ال�دّول��ة ،واجلهة
املركزي ،أو
املسؤولة عن إصدار النقود «املصرف
ّ
وزارة املال ّية» .توضع عليها صورة حاكم الدّولة ،أو
أحد الشخص ّيات املشهورة فيها :كاألدباء ،والعلماء،
أثريُ .تضاف وسائل األمن ،والتي
أو صورة ملعلَم
ّ
حتمي العملة الورقية من التزوير ،ومنها :خيوط
األمان :وهي خيوط فسفور ّية حتتوي على رموز،
وأرقام ّ
تدل على فئة العملة النقد ّية ،ومن الصعب
تزويرها ،والعالمات املائ ّية :وهي ص��ورة تظهر
عند تعريضها ّ
للضوء ،وتعكس ال ّرسم املوجود في
مقدّمة العملة الورق ّية ،ويصعب نقله أو تقليده .بعد
إمتام اإلج��راءات السابقة ،تجُ ّفف األوراق النقد ّية،
خاصة بها ،وتجُ هّز من أجل طرحها من
في أف��ران
ّ
خالل البنوك ،ومحلاّ ت الصرافة .أسباب صناعتها
هناك العديد من األسباب التي أدّت إل��ى صناعة
النقود الورق ّية ،ومنها :تقليل املساحة التي كانت
الصرافة .التم ّكن
تشغلها النقود املعدن ّية في محالت ّ
من صرف املبالغ النقد ّية الكبيرة بسهولة .سهولة
حملها ونقلها من مكان إلى آخر.

