
  اعداد/ حممد ر�سيد جبوري
ق�سم منظمة التجارة العاملية

مقدمة
يف ظل اأي اأزمة مالية عاملية وح�سب القول ال�سائد لدى االقت�ساديني )راأ�ش املال جبان( تتجه االموال للبحث عن مالذات امنة 
ومن البديهي وبعد انخفا�ش العمالت اثر االزمة املالية العاملية يكون ان�سب هذه املالذات هو الذهب الذي ارتفعت قيمته ب�سكل 
ن�سب  العامل الرتفاع  الذهب يف  انتاج  الذهب منها قلة  بارتفاع  وا�سباب اخرى غريه كانت كفيلة  ملحوظ ال�سباب عدة منها هذا 
تكاليف االنتاج الباهظة ب�سبب وجود املادة االولية يف اماكن بعيدة عن م�ستوى �سطح االر�ش مما ي�سعب ا�ستخراجة وبالنتجية 
ادى ذلك اىل قلة املعرو�ش من املنتج يف اال�سواق مع العر�ش بان اكرب منتجي الذهب يف العامل هما جنوب افريقيا وا�سرتاليا وقد 

قل انتاجهم يف االونة االخرية.

ارتفاع الذهب ا�سبابه ونتائجه:
الدول  بع�ض  حاليا  اجتهت  ذلك  خ�شم  ويف 
وعلى را�شها ال�شني اىل حتويل احتياطاتها من 
العمالت اىل الذهب يف ظل انخفا�ض العمالت 

االخرى من الدوالر واليورو وغريها.
ولهذه اال�شباب التي ادت اىل ارتفاع الذهب قامت 
ال�شني داخليا بتوجيه مواطنيها لال�شتثمار يف 
اىل  مواطنيها  اجتاه  بعد  وذلك  الذهب  �شراء 
النفجار  وتفاديا  العقارات  �شراء  يف  اال�شتثمار 
املالية  االزمة  بداية  يف  ح�شل  كما  الفقاعة 
ولكي  العقارات  جمال  يف  امريكا  يف  العاملية 
ال�شينية  احلكومة  اجتهت  ال�شني  يف  التتكرر 
الذهب  اىل  االموال  هذه  توجيه  او  بتحويل 
واال�شهم  العقارات  من  �شمانة  اكرث  باعتباره 
�شعر  وجتاوز  النفط  ارتفاع  اىل  اال�شارة  مع 
الربميل ال 83 دوالر مقابل انخفا�ض الدوالر.

االول  تقريره  يف  العاملي  الذهب  جمل�ض  وذكر 
ا�شتهالك  ا�شواق  ت�شهده  الذي  النمو  عن 
على  ال�شيني  الطلب  ان  العامل  يف  الذهب 
الذهب �شريتفع اىل 200% عن حجمه احلايل 
لتزايد  نتيجة  املقبلة  الع�شر  ال�شنوات  يف 

وبالتايل  العاملية  ال�شوق  رواج كبري يف  وتالقي 
التي  العاملية  املالية  االزمة  اثار  من  التخفيف 
باملناف�شة  بها ولكن هذا االجراء ي�شطدم  متر 
املحلية  اال�شواق  على  ت�شيطر  التي  ال�شينية 
منخف�ض  �شعر  على  املحافظة  نتيجة  والعاملية 
للب�شائع  كبري  رواج  يف  ي�شاعد  فهذا  اليوان 
ال�شينية مما يعيق انتعا�ض االقت�شاد االمريكي 
العاملية  املالية  االزمة  وطاأة  من  يعاين  الذي 
ال�شني  الدعوة اىل  امريكا  , وجهت  كما ذكرنا 
ترويج  من  تتمكن  كي  )يوان(  عملتها  لرفع 
ت�شتجب  مل  ال�شني  لكن  ال�شني,  يف  �شادراتها 
االمريكي  الكونكر�ض  دفع  مما  الدعوات  لهذة 
اىل  ال�شينية  ال�شادرات  بحق  عقوبات  التخاذ 
على  ال�شني  اعرتا�ض  اىل  ادى  مما  امريكا 
هذه االجراءات النها تخالف �شروط ومباديء 
ت�شم  والتي  العاملية  التجارة  منظمة  عمل 
تعاظم  ان  وال�شني يف ع�شويتها, حيث  امريكا 
انتعا�ض  على  �شلبا  ينعك�ض  ال�شيني  االقت�شاد 

االقت�شاد االمريكي.
�شمــــــــن  املتبعـــــــــة  ال�شينيـــــــة  اخلطــــوات  ان 
ا�شـــــــرتاتيجيتها االقت�شـــادية ومنهـــــــــا ا�شتثمار 
الرثوة الب�شرية التي لديها بعدة اجتاهات منها 

اال�شتهالك املحلي والطلب اال�شتثماري, حيث 
يف  عامليا  الثانية  املرتبة  حاليا  ال�شني  حتتل 
الهند  بعد  الذهب  مل�شتهلكي  املجل�ض  ت�شنيف 
وت�شهد منوا يف الطلب على الذهب مبعدل %13 
يف املتو�شط �شنويا وعلى مدى ال�شنوات اخلم�ض 
االخرية, وبلغ الطلب عليه من قطاعي احللي 
ا�شتهالكا  االكرث  القطاعان  وهما  واال�شتثمار 
للمعدن 423 طنا عام 2009 وكان ن�شيب املناجم 
ن�شيب  بان  العلم  مع  طنا,   314 منها  املحلية 
الفرد يف ال�شني من ا�شتهالك احللي الذهبية 
هو ادنى امل�شتويات حيث بلغ 0,26 غراما مقارنة 
بكبار م�شتهلكي الذهب من الدول االخرى ولو 
هونك  او  الهند  يف  الفرد  بن�شيب  م�شابها  كان 
كونك او ال�شعودية �شوف يرتفع الطلب ال�شنوي 

ال�شيني اىل 100 طن يف العام.
اىل  العاملية  البنوك  ذهبت  اخرى  ناحية  من 
العمالت  بدل  الذهب  اىل  احتياطاتها  حتويل 
وعدم  الذهب  باحتياطات  والتم�شك  االخرى 

طرحها للبيع او التداول.
االزمات التي نتجت عن تغيري العمالت:

قيمة  خف�ض  اىل  املتحدة  الواليات  �شعي  ان   
الثمن  رخي�شة  ب�شائعها  من  لتجعل  الدوالر 
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�شيني  فرد  لكل  يوميا  بدوالر  االدخار  م�شاألة 
يوميا  دوالر  مليار  من  اكرث  توفري  يعني  مبا 
االجمايل  الناجت  حجم  على  ينعك�ض  والذي 
املحلي ب�شكل ايجابي كبري, حيث انتقل ا�شتثمار 
بعد  حدودهم  خارج  اىل  املبالغ  لهذه  ال�شني 

اال�شتثمارات الكبرية التي غطت ال�شني.
ولعدم ا�شتجابة ال�شني لدعوة امريكا بخف�ض 
عملتها تقدمت الواليات املتحدة ب�شكوتني �شد 
متهمة  العاملية  التجارة  منظمة  لدى  ال�شني 
هاتان  وتعترب  املنظمة,  قواعد  بانتهاك  اياها 
التوتر  م�شل�شل  يف  االخرية  احللقة  ال�شكوتان 
الق�شايا  ب�شاأن  وبكني  وا�شنطن  بني  املتوا�شل 
ال�شكوى االوىل  االقت�شادية وال�شيا�شة وتتعلق 
ال�شركات  على  بكني  تفر�شها  التي  بالقيود 
ال�شحب  بطاقات  جمال  يف  العاملة  االمريكية 
يف  املجال  هذا  دخول  يف  والراغبة  البنكية 
بالر�شوم  الثانية  ال�شكوى  تتعلق  بينما  ال�شني 
الواليات  واردات  على  ال�شني  تفر�شها  التي 

املتحدة من ال�شلب.
قالت وزارة التجارة ال�شينية ان م�شروع القانون 
النواب  جمل�ض  عليه  وافق  الذي  االمريكي 
عدم  على  ال�شني  معاقبة  ويجيز  االمريكي 
اليوان باالرتفاع  �شماحها ب�شعر �شرف عملتها 
التجارة  منظمة  قواعد  ينتهك  ا�شرع  ب�شكل 
العاملية وي�شمح م�شروع القانون لوزارة التجارة 
الذي  ال�شرف  باأن تتعامل مع �شعر  االمريكية 
حتدده ال�شني لعملتها على انه دعم للت�شدير 
غري قانوين ومن �شاأن ذلك ان يفتح الباب اأمام 
الب�شائع  على  ا�شافية  كمركية  ر�شوم  فر�ض 
املتحدة  الواليات  اىل  تدخل  التي  ال�شينية 

والتي يخ�شع بع�شها بالفعل لر�شوم خا�شة.
ال�شني وال�شراعات او التحديات اخلارجية:  

الوقت  يف  والذهب  النفط  اأ�شعار  ارتفاع  يعزز 
االمريكي  الدوالر  قيمة  فيه  تنخف�ض  الذي 
التي  ال�شكوك  اليورو  االوربية  بالعملة  مقارنة 
 The Currency(العمالت "حرب  كتاب  كان 
War( " الذي �شدر يف ايلول )�شبتمرب( املا�شي 
وموؤلفه )Hong Beng( قد اثارها باحلديث عن 
موؤامرة تعد لتقوي�ض ماي�شميه املعجزة ال�شينية 
و�شول  خالل  من  ذلك  ويتج�شد  االقت�شادية 
االحتياطي ال�شيني من العمالت االجنبية اىل 
وهو  دوالر  مليار  الف  تزيد عن  قيا�شية,  ارقام 
متتلكه  االجنبية  العمالت  من  احتياطي  اكرب 
واالموال  اال�شتثمارات  بينما  العامل,  يف  دولة 
ال�شائلة توا�شل تدفقها من جميع انحاء العامل 
يف  التعامالت  وت�شهد  ال�شينية  اال�شواق  على 
ت�شجل  فيما  كبرية  قفزات  ال�شينية  البور�شة 
ويقول  قيا�شية,  ارتفاعات  العقارات  ا�شعار 
عندما  لل�شينيني,  حتذيرة  يف  الكتاب  موؤلف 
ارتفاعات  اىل  والعقارات  اال�شهم  ا�شعار  ت�شل 

حكومة بكني مل ت�شتطع على عك�ض ما تتخيل 
املليارات اىل  ال�شيطرة ب�شكل كامل على دخول 

ال�شوق ال�شني.
نحو  العراق  يتجه  اأن  ال�شروري  من  وعليه 
التخل�ض من �شفة االقت�شاد االحادي اجلانب 
فيها  تتوفر  والتي  االخرى  القطاعات  وتفعيل 
البلد  اىل  واال�شتثمارات  االموال  جلب  فر�ض 
وحتقيق  االنتاج  عوامل  ا�شتغالل  خالل  من 
الناجت  يف  دورها  واخذ  الن�شبية  امليزة  اف�شلية 
االجمايل املحلي ومن اهم هذة القطاعات هي 
والنقل  والطاقة  وال�شياحة  وال�شناعة  الزراعة 
وهذا كله �شوف يوؤدي اىل تنويع م�شادر الدخل.
اىل  العراقي  املركزي  البنك  يعمد  اأن  ونقرتح 
خمتلفة  عمالت  اىل  املايل  االحتياطي  تنويع 

باال�شافة اىل الذهب وهو االهم.

املعقول  ال�شقف  تتخطى  مبعدالت  مفرطة 
ب�شبب توافر ال�شيولة املالية بكميات هائلة فانه 
فقط  واحدة  ليلة  االجانب  للمتاآمرين  يكفي 
ا�شتثماراتهم  ب�شحبهم  البالد  اقت�شاد  لتدمري 
ثم خف�ض  العقارات ومن  و�شوق  البور�شة  من 
اأن  بعد  طائلة  ارباحا  ليحققوا  الدوالر  قيمة 
يكونوا قد ت�شببوا يف خ�شائر فادحة لالقت�شاد 
باتخاذ  ال�شني  هونغبينغ  دعا  لذلك  ال�شيني, 
كبرية  بكميات  الذهب  ب�شراء  وقائية  اجراءات 
ان  اىل  م�شريا  الدوالر  من  احتياطيها  من 
الذهب هو العامل الوحيد القادر على مواجهة 
ال�شني  اأن  العمالت, ورغم  ا�شعار  انهيار يف  اي 
حتاول احلد من تدفق روؤو�ض االموال االجنبية 
امل�شوؤولني  فاإن  املعقول,  تفوق  مبعدالت  عليها 
ال�شينيني ينظرون ب�شك عميق جتاة الن�شائح 
عملتهم  وتعومي  املايل  نظامهم  بفتح  الغربية 
لنهب  جديدة  و�شيلة  "اأنها  منهم  اعتقادا 
ان  عن  يك�شف  الكتاب  ان  اال  النامية"  الدول 
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