
يف الأثناء، ل يزال كل من البنك املركزي الأوروبي 
الفائدة  اأ�سعار  اليابان يتدخالن للحفاظ على  وبنك 
اأ�سكال التحفيز ل�سوقيهما. كل  منخف�سة، ك�سكل من 
م�ستويات  نحو  ال��دولر  لدفع  جتتمع  العوامل  هذه 

اأعلى.
الأ�سبوع  ترمب  دونالد  الرئي�س  يقدم  من جانبه، مل 
خططه  بخ�سو�س  التفا�سيل  من  كثريا  املا�سي 
مزيدا  لكن  العامة،  املالية  من  بالتحفيز  املتعلقة 
اأو  الأ�سا�سية،  والبنية  ال��دف��اع  على  الإن��ف��اق  من 
يفر�س  اأن  �ساأنه  م��ن  ال�رضيبية،  التخفي�سات 
الفائدة،  اأ�سعار  على  الت�ساعدي  ال�سغط  من  مزيدا 
وبالتايل على الدولر. اأما فر�س الر�سوم اجلمركية، 
اأقل  ال��واردات  جلعل  ال�رضيبي  النظام  ا�ستخدام  اأو 
اأن يتم جتاهله من قبل �سوق  جاذبية، فيغلب عليه 
العمالت الأجنبية، ومرة اأخرى هذا يدفع الدولر يف 

اجتاه �سعودي.
يف�سل كثري من متداويل العمالت الأجنبية النظر اإىل 

"الأمور الفنية" - اأمناط واجتاهات عامة تظهر يف 
الر�سوم البيانية اخلا�سة بالأ�سواق. وتو�سح هذه اأن 

الدولر يتحرك يف دورات طويلة.
النطاق"،  "وا�سع  الدولر  موؤ�رض  يبني  البياين  الر�سم 
من  وا�سعة  مبجموعة  ال���دولر  مقارنة  خ��الل  من 
العمالت املرجحة وفقا حلجم التجارة التي تتعامل 
تعديل  ه��ذا  املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  العمالت  بها 
"حقيقي" لحت�ساب الت�سخم، ومن ثم مينح الإ�سارة 
الأف�سل ملدى تاأثري العملة الكبري عند اأي نقطة على 

الو�سع التجاري الأمريكي.
اأن الدولر ل يحظى بقوة كبرية الآن  ميكن اأن نرى 
ي�سري  املا�سي  ال�سكل  لكن  التاريخية،  الناحية  من 
اإىل اأنه ميكنه بكل �سهولة الرتفاع ب�سكل اأكرب بكثري. 
هارميان"،  اآند  براذرز  "براون  من  ت�ساندلر،  مارك 
ي�سري اإىل احتمال اأن يتوقف الدولر قبل اأن ي�سل اإىل 
ذروته التي بلغها خالل مدة رئا�سة كلينتون، الأمر 
الذي يعني حدوث ارتفاع كبري يف القيمة يبلغ نحو 

10 يف املائة.
يف  له  م��رد  ل  ارتفاعا  املا�سي  يف  يبدو  ك��ان  ما 
الوقت  العام، يف  منذ مطلع  بالتقلب  اأ�سيب  الدولر 
يقللون  الإدارة  اأع�ساء خمتلفون يف  فيه  كان  الذي 

هو  كما  النمو  ح�سل  اإذا  لكن  العملة.  اأهمية  من 
ال�سندات  وعائدات  الفائدة  اأ�سعار  وارتفعت  متاأمل، 

الأمريكية، حينها �سريتفع الدولر.
واليابان  اأوروب��ا  اإىل  بالن�سبة  نعمة  ذلك  �سيكون 
اللتني ميكن اأن ت�ستفيدا كثريا من ال�سادرات الأكرث 
لكن  جذابة،  لديهما  الأ�سهم  اأ�سواق  �ستبدو  تناف�سية. 
الأ�سواق  بع�س  على  �سعبا  الأم��ر  يكون  اأن  ميكن 
على  ال�سغط  يزيد  اأن  ميكن  ذل��ك  لأن  النا�سئة، 
ال�رضكات  عن  ال�سادرة  بالدولر  املقومة  ال�سندات 
واحلكومات. اأما بالن�سبة اإىل الوليات املتحدة، فاإن 
الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  ي�سعف  اأن  ميكن  ذلك 
وي�سعف اأي�سا اأرباح ال�رضكات، ما يعر�س الندفاع 

ال�سعودي املجيد يف �سوق الأ�سهم اإىل اخلطر. 
�سوطا  يقطع  اأن  الفيدرايل  الحتياطي  قرر  يف حال 
اأربع  اأو  ثالث  الفائدة  اأ�سعار  ويرفع  قبل  من  اأكرث 
العائد  اجتاز  حال  ويف  احلايل،  العام  خالل  مرات 
على ال�سندات لأجل ع�رض �سنوات حاجز 3 يف املائة، 
اأو حتول اإىل 4 يف املائة خالل مدة ق�سرية، عندها 
العاملية  الأ�سواق  التناق�سات يف  اأن تتعر�س  ميكن 
التي  املقربة  الأرق��ام  وم��وؤمل.  �رضيع  ت�سحيح  اإىل 

يجدر بنا اأن نقلق ب�ساأنها اأكرث ما ميكن هي 3 و4.

الذي ي�ستند  الأ�سا�س  العلمي هي  ثمار الكت�ساف 
اأجهزة  من  احلديث،  الوجود  من  كبري  ق�سم  اإليه 
اآلف  بحجم  معلومات  ُتعالج  التي  الكمبيوتر 
النووي  احلم�س  خريطة  ر�سم  اإىل  بايت،  اجليجا 
التي ت�ستطيع ت�سخي�س الأمرا�س. لكن ما الأفكار 

الكبرية التي �سُت�سكل حياتنا غدا؟
ا�ست�سفنا �ستة من كبار العلماء يف العامل، الذين 
الأك��رث  البحث  جم��الت  م��ن  بع�س  يف  يعملون 
تاميز«  »فاينان�سيال  ملجلة  للكتابة  اإث����ارة، 
ال�سهرين  خ��الل  �ستكت�سفون  وكما  الأ�سبوعية. 
امُلقبلني، لديهم قدرة رائعة على تو�سيل اأفكارهم، 

ف�سال عن كونهم ممار�سني رائعني للعلوم.
الأفراد عادة  العلماء  اأ�سوات  الإعالم،  يف و�سائل 
ما تنتقل من خالل ال�سحافيني، من اأمثايل. لكننا 
العلمي  الفهم  فيه  يتقّدم  الذي  الوقت  يف  نعرف، 
اأي�سا  يحبون  النا�س  اأن  م�سبوقة،  غري  مبعدلت 
يفتحون  الذين  الباحثني  من  مبا�رضة  ال�سماع 
اآفاقا جديدة يف تخ�س�ساتهم. مهرجانات العلوم 

حني  يف  قبل،  من  ال�سعبية  ه��ذه  مبثل  حتظ  مل 
يف  اجلذب  م�سادر  اأكرب  بني  من  هم  العلماء  اأن 

املهرجانات الأدبية.
جمالت  يف  اأ�ساتذة  هم  ال�ستة  املوؤلفني  جميع 
جمرد   - حمددا  موجزا  لهم  ُنقّدم  مل  تخ�س�سهم. 
تخ�س�سهم.  جم��ال  عن  للكتابة  مفتوحة  دع��وة 
واآخ��رون  متاما،  �سخ�سية  نظرة  ياأخذ  بع�سهم 
من  عدد  ا�ستقالل.  واأك��رث  اأو�سع  نظرة  مينحوننا 
يف  معروفة  �سخ�سيات  هم  لدينا  امل�ساهمني 
جمال تب�سيط العلوم لغري املتخ�س�سني، واآخرون 
اأقل �سهرة بالن�سبة للقّراء غري املتخ�س�سني. لكن 
على  وقدرة  ومميز  مبا�رض  �سوت  لديه  منهم  كال 
اإي�سال الأفكار التي ميكن اأن حتّول حياتنا وحياة 

الأجيال امل�ستقبلية.
ال�سغري  روليلي  كارلو  لكتاب  العاملي  النجاح 
عن  م��وج��زة  درو�����س  »�سبعة  ب��ع��ن��وان  احل��ج��م 
�سل�سلة  �سكل  على  مرة  اأول  ظهر  الذي  الفيزياء«، 
 24 �سول  »اإي��ل  الإيطالية  ال�سحيفة  يف  مقالت 
�سال�سل  و�سعبية   ،ORE  24  IL SOLE اأور« 
الكتب مثل »ُمقّدمات ق�سرية جدا« )التي تن�رضها 
»ليدبريد  و�سل�سلة  اأك�سفورد(  جامعة  مطبعة 

باأقالم املخت�سني« )التي تن�رضها دار بنجوين(، 
العر�س  كتب  على  لالطالع  النا�س  �سهية  ُيظهر 
الذكي، لكن املوجز لالأفكار العلمية املعقدة. ملنح 
كلفنا  بها،  اخلا�سة  الب�رضية  الهوية  �سل�سلتنا 
امل�سّور الأمريكي، كيلب ت�سارلند، بتقدمي تف�سري 

. خيايل ملقالة كل عاملمِ
يف املقالة اأدناه، عاملمِ الأع�ساب، ديفيد اإيجلمان، 
اأكرث  معروف  هو  رمبا   – �ستانفورد  جامعة  من 
ب�سبب �سل�سلته التلفزيونية املوؤلفة من �ست حلقات 
بعنوان »الدماغ« )التي مت بثها يف عام 2015( 
- يفتتح �سل�سلتنا. يف هذا املقال يتحدث اإيجلمان 
بتكليف  الدماغ  اأبحاث  من  متوقع  غري  جزء  عن 
الأوروب��ي: كيف جنعل تزوير  البنك املركزي  من 
اإيجلمان  اأوراق البنكنوت اأ�سعب ما ميكن. حلول 
التي يكتب عنها للمرة الأوىل هنا، ُمثرية للده�سة.
عمل  ج��ان��ب  اإىل  الأح��ي��اء،  علم  يف  ���رض  اأع��ظ��م 
الدماغ، هو ال�سيخوخة. مل يكت�سف اأحد معلومات 
يف  ال�سيخوخة  على  ُت�سيطر  التي  اجلينات  عن 
من  كينيون،  �سينثيا  فعلت  مما  اأكرث  احليوانات 
جامعة كاليفورنيا، �سان فران�سي�سكو. فهي ت�سف 
كيف يتم تطبيق هذه الكت�سافات لإ�سافة “اأعوام 

خالية  ���س��اب��ة، 
الأمرا�س”  م��ن 
حل��ي��اة الإن�����س��ان، 
من بني اأمور اأخرى، 
�رضكة كاليكو النا�سئة 
رئي�سة  فيها  تعمل  التي 

لق�سم اأبحاث ال�سيخوخة.
�����س����ون ك���������ارول، ع����املمِ 
م��ع��ه��د  يف  ال����ك����ون����ي����ات 
هو  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا 
ع���املمِ م��وؤل��ف اآخ���ر ن��اج��ح، كان 
واحدا  الكبرية”  “ال�سورة  كتابه 
يل  بالن�سبة  العلمية  الكتب  اأبرز  من 
يف عام 2016. مقالته �سُتخربنا عن 
“النفجار  يف  حدثت  رمبا  التي  الأمور 
اأن  مُيكن  هل  قبله.  حتى  اأو   - الكبري” 
النفجارات  بني  “يتاأرجح”  الكون  يكون 

والنهيارات؟
ال�سل�سلة، جريمي  عاملمِ الفيزياء الآخر يف هذه 
مراكز  اأب��رز  من  واح��دا  ُيدير  اأ�سرتايل  اأوب��راي��ن، 
جامعة  يف  ال��ع��امل،  يف  الكمية  التكنولوجيا 
العامل  ا�ستغالل  كيفية  لنا  و�سيبني  بري�ستول. 

كمبيوتر  اأجهزة  لتطوير  الكمية  ل��الآلت  الغريب 
مقالته  بها  تربط  التي  الطريقة  ال��ق��وة.  فائقة 
احلقيقية،  العامل  م�ساكل  بحل  الكمية  احلو�سبة 
مثال يف الزراعة اأو البيئة، هي فعال مثرية للده�سة.
من  ياأتي  للحو�سبة  متاما  خمتلف  نهج  هناك 
ال�سطناعي  الذكاء  ُمعّلم  ها�سابي�س،  دميي�س 
النا�سئة  ال�رضكة  مايند”،  “ديب  وراء  يقف  الذي 
القائمة يف لندن - املعروفة باإنتاج جهاز ذكاء 
ا�سطناعي تغّلب على البطل الب�رضي يف لعبة جو، 
اأن  ويعتقد  العامل.  يف  تعقيدا  الأكرث  الرقعة  لعبة 
لم  الذكاء ال�سطناعي ي�ستطيع ت�سخري الفيزياء وعمِ

الأع�ساب لتوليد فهم جديد للعامل.
اأب��ح��اث  طليعة  يف  ق�ستها  مهنية  ح��ي��اة  بعد 
الأر�ساد اجلوية، جوليا �ْسلينجو تقاعدت للتو من 
الأر�ساد اجلوية  العلماء يف مكتب  من�سب كبرية 
احلياة  يف  يوؤثر  �سيء  ل  املتحدة.  اململكة  يف 
اليومية للنا�س اأكرث من الطق�س، وهي تعرف كيف 
الأكرب  التاأثري  ذات  املحلية  الأحداث  توقع  مُيكن 
– العوا�سف والثلج وال�سباب - بدقة على �سبكة 
بالإمكان  �سيكون  ما  �رضعان  مرت.  كيلو  نطاقها 

التنبوؤ بتغري املناخ على النطاق املحلي نف�سه.
قد تعتقدون اأن املجالت العلمية الأخرى تتحرك 
اخرتناها،  التي  نف�سها  ال�ستة  املجالت  ب�رضعة 
العامل  لتغيري  الإمكانات  من  نف�سه  القدر  وم��ع 
وفهمنا لها. علم اجلينوم وتعديل احلم�س النووي 
مُيّكن الباحثني من فهم ما تفعله اأي جينة يف اأي 
الإن�سان،  اإىل  البكترييا والنباتات  كائن حي، من 
ومن ثم تغيريها لأغرا�س ل ُتعد ول حُت�سى مبا 

يف ذلك عالج الأمرا�س واإنتاج حما�سيل اأف�سل.
الإ�سارات  من  ت�ستفيد  البيولوجية  الإلكرتونيات 
من  ت��راوح  والتطبيقات  اجل�سم؛  يف  الكهربائية 
ا�ستخدام اأفكار الإن�سان لل�سيطرة على الروبوتات 
ملعاجلة  الدماغ  خارج  بالأع�ساب  التالعب  اإىل 
الأمرا�س املزمنة. يف الوقت نف�سه، يكت�سف علماء 
ال�سم�سي، مبا  نظامنا  الكواكب خارج  اآلف  الفلك 
يف ذلك عوامل ت�سبه الأر�س حيث ميكن اأن تكون 

الظروف منا�سبة للحياة.
هذه  تقدمها  التي  ال�سل�سلة  يف  الكثري  ينتظرنا 
املجموعة من العلماء الذين هم يف طليعة البحوث 
الأول  اجلزء  ياأتي  وفيما  العامل.  يف  اإثارة  الأكرث 

مع الربوفي�سور ديفيد اإيجلمان*
)نوفمرب(  الثاين  ت�رضين  يف  الفجر  قبل  غارة  يف 
ال�����رضي��ة يف  اخل��دم��ة  ع��م��الء  اقتحم  امل��ا���س��ي، 
الوليات املتحدة ومعهم 1500 �سابط �رضطة من 
بريو عددا من املنازل واملباين يف ليما، عا�سمة 
ملدة  ا�ستمر  لتحقيق  تتويجا  الغارة  كانت  بريو. 
طويلة يهدف اإىل اإيقاف تدفق الدولرات املزورة 
معامل  �ست  اأغلقت  الغروب”  “عملية  البالد.  من 
النيجاتيف،  و�سور  واللوحات  باملطابع  مليئة 
دولر.  فئة 100  املزيفة من  الأوراق  من  واأكوام 
يف الأعوام القليلة املا�سية، متت م�سادرة اأوراق 
نقدية مزيفة بقيمة تزيد على 75 مليون دولر يف 
يحاول  التي  البلدان  من  كثري  من  واحد   - بريو 

فيها املحتالون تزوير الدولر.
املزيفة  النقدية  الأوراق  حجم  تقدير  ال�سعب  من 
من  الأم��ريك��ي  القت�ساد  خ��الل  م��ن  مت��ر  ال��ت��ي 

اأنها  ال�سلطات  تدعي  اأح��د:  فيها  يرتاب  اأن  دون 
امُلنتجة،  املزيفة  املالية  الأوراق  اأغلبية  ت�سبط 

واملزّورون يزعمون العك�س.
التزييف م�سكلة تواجه كل لعب رئي�سي يف  لكن 
لعبة العملة. ت�سبط رو�سيا عملة مزيفة يف حدود 
 500 ت�سبط  وال�سني  �سنويا،  روبل  مليون   200
التعامل  اأخريا  الهند  واأنهت  مزيفا.  يوان  مليون 
روبية،  واألف  روبية   500 فئة  النقدية  باأوراقها 
التزوير. يف  ب�ساأن  مت�ساعد  قلق  جزئيا ملواجهة 
فنزويال الت�سخم الهائل جعل من املفيد بالن�سبة 
ع�رضة  فئة  النقدية  الورقة  تبيي�س  للمحتالني 
بوليفار وا�ستخدام الورقة لتزوير الأوراق النقدية 
بعمالت اأخرى. ويوزع املزّورون الأوراق النقدية 
اأنحاء  ال�سوارع وال�ساحات يف جميع  املزورة يف 

العامل.
بالتزوير،  مهتما  اأ�سبحت  كيف  تت�ساءلون  قد 
بالنظر اإىل اأنني عاملمِ اأع�ساب. �ساأروي لكم كيف 
حدث ذلك: قبل اأعوام كان لدّي عر�س يف موؤمتر 
علوم الدماغ، بعده اقرتب مني رجل مهّذب لطيف 
علمت  احلديث،  يف  �سوطا  قطعنا  اأن  بعد  و�سمني. 
فوجئت  الأوروبي.  املركزي  البنك  لدى  يعمل  اأنه 
بذلك. ماذا يفعل �سخ�س كهذا يف موؤمتر خم�س�س 

لعلم الأع�ساب؟
مهمته، كما تبنّي، كانت حتديد حل جديد مل�سكلة 
التزوير يف اأوروبا. ي�سبط الحتاد الأوروبي مئات 
الآلف من اأوراق اليورو املزورة كل عام، معظمها 
اأوراق فئة 20 يورو و50 يورو. حلل هذه امل�سكلة، 

اأراد البنك ال�ستعانة بعلم الدماغ.
الوقت  يف  البداية.  يف  يبدو  كما  غريبا  لي�س  هذا 
العقود  خ��الل  للدماغ  فهمنا  فيه  ت��ط��ّور  ال��ذي 
قّيمة  معلومات  الأع�ساب  علم  اأعطانا  الأخ��رية، 
اإىل  املبكر  التعليم  م��ن   - ع��دي��دة  جم��الت  يف 
�سلوك امل�ستهلكني و�سيا�سة احلكومة. علم الدماغ 
�سيما  ل  النطاق،  وا�سعة  تطبيقات  لديه  احلديث 
فيها  تكون  التي  الطرق  بفهم  الأمر  يتعّلق  عندما 

ت�سوراتنا عن العامل غري دقيقة.
يف حالة الأوراق النقدية، الأ�سئلة كانت مبا�رضة. 
ُنالحظها،  ول  ُنالحظها  التي  التفا�سيل  هي  ما 
ب�سكل  ت�سميمها  مُيكن  التي  امليزات  ما  ومل��اذا؟ 
اأف�سل لتكون متوافقة مع الدماغ؟ من بني جميع 
التزوير،  التي تتخذها احلكومة ملكافحة  التدابري 
تبذل  اأن  للحكومة  مُيكن  وكيف  يعمل؟،  اأّي��ه��ا 

جهودها ب�سكل اأف�سل؟
يف قلب امل�سكلة كانت حقيقة اأن احلكومات ُتنفق 
الأمان. رمبا لحظتم  ميزات  املاليني ل�ستحداث 
احلرب الذي يتغري لونه )مثاًل، من اأخ�رض اإىل اأزرق( 
خمتلفة  زواي��ا  اإىل  النقدية  الورقة  متيل  عندما 
تالحظ  ال�سوء  اأم��ام  الورقة  ت�سع  عندما  قليال. 
عالمة مائية تكون غري مرئية خالفا لذلك: لي�ست 
لكن  اخللفية،  اأو  الأمامية  الواجهة  على  مطبوعة 

على الطبقة الو�سطى.
هناك مزايا �سائعة اأخرى ت�سمل ال�سور املج�سمة، 
ال��ورق��ة،  قيمة  يعر�س  راأ�سيا  ملونا  و�رضيطا 
والألياف غري املرئية التي تتحّول اإىل ملونة حتت 
�سوء الأ�سعة فوق البنف�سجية. جزء من العملة هو 

جمموعة �ساخبة من الو�سائل الأمنية.

املحلي  ال�سيارات  وكيل  اإىل  خان  نعيم  ذهب  عندما 
اخلا�سة  الأجرة  �سيارة  ل�ستبدال  كرات�سي  املوجود يف 
به التي بلغت من العمر خم�س �سنوات، مل يكن يتوقع اأن 

يغادر املكان ب�سيارة جديدة مكيفة بدل عن تلك.
بعد احل�سول على حزمة متويل كانت ال�سيارة اجلديدة 
متزايد  عدد  من  واحدا  خان  اأ�سبح  توقع.  مما  اأرخ�س 
الأخ��رية  الآون��ة  يف  ا�سرتوا  الذين  الباك�ستانيني  من 
اقتناءها  مبقدورهم  اأن  يتخيلون  يكونوا  مل  مركبات 
ثالثا  دفع  البالد  املبيعات يف  ارتفاع  الأحالم.  اإل يف 
اللتزام  اإىل  العاملية  ال�سيارات  �سناعة  �رضكات  من 
ال�سيارات  اإنتاج  ببدء  املا�سية  القليلة  الأ�سهر  خالل 
�رضكات  ع��دد  ي�ساعف  اأن  يحتمل  ما  باك�ستان،  يف 
خان:  يقول  البالد.  يف  الأجنبية  ال�سيارات  �سناعة 
"اأخربين الوكيل باأن ذلك هو الوقت املنا�سب للح�سول 

قبل  اإليه  جئت  لو  ال�سيارة.  �رضاء  اأجل  من  قر�س  على 
خم�س �سنوات لكان طلب مني �رضاء �سيارة م�ستعملة اأو 
رك�سة، لكن اليوم ميكنني حتمل م�ساريف �رضاء �سيارة 
ال�سيارات يف باك�ستان �سغرية،  جديدة". ل تزال �سوق 
وتقع حتت �سيطرة ثالث عالمات جتارية يابانية لديها 
ووفقا  و�سوزوكي.  وهوندا  تويوتا  هي  حملية،  م�سانع 
لحتاد �رضكات ت�سنيع ال�سيارات يف باك�ستان، اأنتجت 
ال�سيارات امل�سنعة حمليا عام  الثالث جميع  ال�رضكات 
اأن  من  الرغم  على  �سبع،  با�ستثناء   ،2016/2015
الأرقام ت�سكل فقط جزءا من اإجمايل مبيعاتها العاملية. 
يقول حمللون اإن ال�رضكات امل�سنعة يف املا�سي كانت 
الن�سبي  الفقر  ب�سبب حالة  باك�ستان  مرتددة يف دخول 
ال�ستقرار  عدم  اإىل  اإ�سافة  البالد،  تعانيها  كانت  التي 
الأ�سهر  يف  لكن  بالأمن.  املتعلقة  واملخاوف  ال�سيا�سي 
من  وكل  الفرن�سية  رينو  �رضكة  اأعلنت  املا�سية  القليلة 
لها،  التابعة  "هيونداي" الكورية اجلنوبية و�رضكة كيا 

اأنها �ستبداأ قريبا اأعمال جتميع ال�سيارات يف باك�ستان، 
بال�رضاكة مع �رضكات حملية. وميثل هذا عودة لكل من 
العقد  يف  البالد  غادرتا  اللتني  وهيونداي،  كيا  �رضكة 
مالية.  م�ساكل  املحلي  ال�رضيك  عانى  عندما  املا�سي 
البالد  اإىل  والعائدين  اجلدد  الوافدين  اجتذاب  ويجري 
ال�سوق  حجم  هو  الأول  العامل  عديدة.  عوامل  ب�سبب 
املحتمل يف بلد يبلغ عدد �سكانه 200 مليون �سخ�س، 
اإ�سافة اإىل معدل النمو الفعلي. ففي عام 2013/2012 
ال�سيارات 118830 مركبة يف  باعت �رضكات �سناعة 
الرقم  ارتفع   2016/2015 عام  وبحلول  باك�ستان. 
52 يف املائة اإىل 181145 مركبة. وبح�سب املحللني، 
و�سوزوكي  وهوندا  تويوتا  من  كال  جعل  الرتفاع  هذا 
تعاين يف �سبيل تلبية الطلب، وا�سطر الزبائن يف بع�س 
خم�سة  اإىل  ت�سل  اأن  ميكن  مدة  النتظار  اإىل  الأحيان 
اأ�سهر قبل اأن يت�سلموا �سياراتهم. يقول يوجن �سون، املدير 
العام يف جمموعة هيونداي: "ب�سبب عدد ال�سكان والنمو 

وامتنعت  كبري".  حد  اإىل  باخلري  تب�رض  باك�ستان  اجليد، 
الذي  الوقت  �رضكة رينو عن احلديث حول خططها، يف 

جتري فيه مفاو�سات مع �رضكاء حمليني.
حت�سن  اإىل  ال�سيارات  مبيعات  ارتفاع  يعزى  جزئيا، 
بني  ما  املدة  ففي  الباك�ستانيني.  لدى  املايل  الو�سع 
من  للفرد  ال�سنوي  الدخل  ارتفع  عامي 2010 و2015 
4370 دولرا اإىل 5320 دولرا، مقي�سا بح�سة الفرد من 
الدخل القومي الإجمايل بح�سب معادل القوة ال�رضائية. 
اأن ي�ستمر هذا الجتاه الذي ي�ستفيد جزئيا من  ويتوقع 
خطط ال�سني ل�ستثمار ما يزيد على 52 مليار دولر يف 
البنية التحتية لباك�ستان، يف اإطار م�رضوع "حزام واحد، 
طريق واحدة". ونتيجة لذلك تتوقع �رضكة هيونداي اأن 
األف   300 اإىل  باك�ستان  يف  ال�سيارات  مبيعات  ت�سل 
اأن  املحللون  ويرى   .2020 عام  بحلول  �سنويا  مركبة 
يف  املقابل  النخفا�س  هو  نف�سه  بالقدر  املهم  الأم��ر 
انخف�س   2000 )�سبتمرب(  اأيلول  فمنذ  الفائدة.  اأ�سعار 

املعدل الذي ت�ستطيع امل�سارف مبوجبه القرتا�س من 
البنك املركزي يف باك�ستان من 13 يف املائة اإىل 6.25 

يف املائة.
ل�رضاء  متويل  �سفقات  يبيع  الذي  ميمون،  �سليم  يقول 
كان  �سنوات  ب�سع  "قبل  كرات�سي:  و�سط  يف  ال�سيارات 
من  امل��ائ��ة  يف   17 اأو   16 اأحيانا  يدفعون  الزبائن 
اأ�سعار الفائدة ال�سنوية. الآن، اإذا حالفهم احلظ، ميكنهم 
احل�سول على �سفقة جيدة بن�سبة 11 يف املائة تقريبا". 
وثمة عامل اآخر يجتذب �رضكات �سناعة ال�سيارات اإىل 
حملة  بف�سل  التح�سن  يف  ب��داأ  الأم��ن  اأن  هو  باك�ستان 

ي�سنها اجلي�س منذ عامني. 
يتذكر خان الأيام التي كان يتم فيها توقيفه هو وغريه 
تهديد  روتيني حتت  ب�سكل  الأجرة  �سيارات  �سائقي  من 
ال�سالح من قبل املبتزين امل�سلحني.  ويقول: "ال�سوارع 
حتى  القيادة  عند  بالرتياح  النا�س  وي�سعر  اآمنة  الآن 
وقت متاأخر من الليل". ثالثا، و�سعت احلكومة �سيا�سات 

مثل  ال�سيارات،  �سناعة  �رضكات  اجتذاب  اإىل  تهدف 
خف�س الر�سوم اجلمركية املفرو�سة على قطع ال�سيارات 
حماولة  اإجراءات  قبل  من  اأكرث  �سهلت  كما  امل�ستوردة، 
العثور على مكان لبناء م�سنع.يقول زاراك خان، املحلل 
�سيا�سة  "منحت  املالية:  ل��الأوراق  اإلك�سري  �رضكة  لدى 
ال�سيارات الكثري من احلوافز لالعبني جدد من اخلارج، 
لكن  للتاأ�سي�س".  جديدة  لفر�س  املجال  فتح  �سيما  ول 
املحللني  بع�س  يح�س  التفاوؤل،  هذا  من  الرغم  على 
يف  يتعر�س  بلد  يف  واحلذر  احليطة  اتخاذ  على  النا�س 
بع�س الأحيان اإىل هجمات اإرهابية.  وي�سري اآخرون اإىل 
اأن ال�رضكات الأجنبية �ستبقى عر�سة حلظوظ ال�رضكات 
ال�رضكات  على  الباك�ستاين  القانون  يفر�س  اإذ  املحلية، 
الأجنبية اأن تعقد �رضاكات مع ال�رضكات املحلية. يقول 
اأننا  اأبكر هو  "ال�سبب وراء عدم عودتنا يف وقت  �سون: 
معه،  للعمل  ال�سحيح  ال�رضيك  على  العثور  نحاول  كنا 

وهو اأمر مهم متاما يف هذا البلد".
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الثروة واألمن يجتذبان شركات صناعة السيارات إلى باكستان
فرحان بخاري وكيران ستيسي

فهم العالقة بين المال ودماغ اإلنسان.. مفتاح التغلب على تزييف العمالت
كاليف كوكسون
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