
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  جواب سؤال

  :السؤال

ومي      ة العشرين  11/2010/ 12و  11في ي ة قم ا الجنوبي دت في سيول عاصمة كوري عق
وكانت المواضيع الرئيسة فيھا أسعار العمالت ". النمو المشترك فيما بعد األزمة" تحت شعار 

ة. واالختالالت التجارية ا تصريحات أوروبي ة وقد سبق انعقادھ ا، بمحاول ، وبخاصة من فرنس
ا والصين  ين أمريك ا شيء من الجدل ب ذلك رافقھ إدخال تغيير على النظام العالمي المالي، وك

فما مدى نجاح أوروبا والصين بالنسبة ...وحول ضخ أمريكا لمليونات الدوالرات...حول اليوان
  لكبح جماح أمريكا في السياسة المالية الدولية؟

  : الجواب

ي وصيني من نعم إن ا ة(لقمة قد سبقھا ورافقھا امتعاض أوروب ة، ولكن ) عنجھي ا المالي أمريك
ة  ة محتفظ ن القم رج م تطاعت أن تخ ا اس ا(أمريك ة) بعنجھيتھ ر ! المالي ذا األم يح ھ ولتوض

  :فسنستعرض األحداث ذات العالقة

ي  -1     رز ف ة رويت ت وكال ة  12/11/2010نقل ي قم اني ف د األلم ن الوف ادر م ن مص ع
رين ن " العش ا ع ي اوبام رئيس االمريك رت لل د عب ل ق يال ميرك ة أنج ارة األلماني ان المستش

يولة  رة لضخ الس ة األخي مخاوفھا من تحركات مجلس االحتياطي الفدرالي االمريكي في اآلون
ه . في االقتصاد االمريكي ة العشرين ان ى ھامش قم اع عل ولكن اوباما ابلغ ميركل خالل اجتم

ة من سياسة ". يدا من الطلب المحلي في ألمانيايريد ان يرى مز ا قلق ك ان الماني فيظھر من ذل
د  ا يزي ا منخفضة مم دوالر بحيث يجعلھ ة ال ى قيم امريكا في ضخ االموال الن ذلك سيؤثر عل
ائع  عار البض بح اس الي تص دوالر وبالت ام ال ه ام ع قيمت ورو فترتف حاب الي ى اص اء عل االعب

م ة فيسبب لھ ة مرتفع ة االوروبي ة والتجاري ائر المالي ر . الخس ه غي ا بان ر جواب اوبام د ظھ وق
ي  ي ف ى ضعف الطلب المحل يرا إل ا مش ى الماني الھجوم عل ام ب ل ق ل، ب رث بشكوى ميرك مكت
اد  دول االتح ا ول ي اللماني دير االمريك ي التص ؤثر ف أنه ان ي ن ش ذي م ة وال واق األلماني االس

ا لشح اال ة األوروبي بسبب قلة االستھالك فيھ اس ولتخوفھم من االوضاع المالي دى الن وال ل م
وبذلك . العالمية فال يقومون باالنفاق ويعتمدون التوفير، وھذا ظاھر في السوق المحلية األلمانية

ذنب ا ال ع عليھ ي المقصرة ويق ا ھ ا بانھ م الماني ى تھ ا عل اء رد اوبام ة ! ج افت وكال د أض وق



ادات أمس ان امريكا قد تجاھلت اال:" رويترز في خبرھا ال ) 11/11/2010(نتق ا ق وان اوبام
وازن المي واسع النطاق ومت و اقتصادي ع ات لتحقيق نم . انه يتوقع ان تحدد قمة العشرين آلي

المي: وقال م لالقتصاد الع و االمريكي مھ درك ان النم دل ". ان بقية مجموعة العشرين ت ا ي مم
ل على ان امريكا اظھرت سياسة العنجھية والغطرسة في االق الم ب ة بالع تصاد وانھا غير مكترث

يس  و اقتصادھا ل تمن على دوله وشعوبه التي يعاني اغلبھا من الفقر والجوع والحرمان بان نم
مھما، بل المھم لھم ھو نمو االقتصاد االمريكي وتخمة الشعب االمريكي، فكأنھا تقول ما دامت 

  ! امريكا وشعبھا بخير فالعالم بخير

او -2    روا والصينيون ح وال واظھ ة ضخ األم دوا سياس ث انتق ا بحي ى امريك وم عل لوا الھج
ة ببنك . قلقھم البالغ منه كما ورد على لسان مسؤوليھم دير االدارة الدولي او م انغ ت د ذكر تش وق
رة :" الشعب الصيني للصحافيين على ھامش القمة ع باحتياطات كبي ينبغي على الدول التي تتمت

ائال". ر العالمي لسياستھاان تضع في االعتبار التأثي ة :" وحذر ق دفقات الرأسمالية الداخل ان الت
ر  ن ان تض ي يمك درالي االمريك اطي الف س االحتي رك مجل ن تح ة ع ة والناجم ر المنظم غي

المي ادي الع افي االقتص ى التع را عل كل خط اعدة وتش ادات الص رز ". (االقتص رويت
اجموا ال) 12/11/2010 ريكيين ھ ؤولين االم ن المس وان ولك تھم الي ة عمل ي سياس ينيين ف ص

واتھموھم بانھم يبقون عملتھم منخفضة وھذا من شأنه ان يسبب االختالالت التجارية، فأظھروا 
  .كأن المشكلة ليست منھم وإنما ھي من الصينيين

الم  -3    ار الع ى دم وم عل ا الل لقد جاء البيان الختامي لصالح امريكا فلم ينتقدھا ولم يوجه إليھ
يا، فأبعد عنھا التھم والضغوطات، وابقى على النظام المالي العالمي السابق على ما ھو، اقتصاد

حتى ان مسؤوال امريكيا كبيرا طلب عدم ذكر اسمه . وابقى على امريكا ممسكة بزمام االمور
ع :" وقال". ان المباحثات مشجعة جدا:" قال قبل اختتام القمة بساعات  ان البيان الختامي المتوق

ذين ان  ال ال ي شھدناھا وسيخيِّب آم وترات الت يال من الضغط والت يصدر عن القمة سيقلص قل
به : وقال". تكھنوا بان القمة ستنتھي على خلفية انقسامات امي سيكون قريب الش ان الخت ان البي

ة ا الجنوبي ي كوري رين األول ف ة تش ة نھاي اه وزراء المالي ذي تبن ان ال ن البي ب . ف. أ". (م
ؤولية ) 12/11/2010 ا مس و يرضيھا وال يحملھ ى نح ن صياغته عل ت م ا تمكن أي أن أمريك

استمرار األزمة المالية العالمية، ويلقي التبعات على كل الدول ويحملھا المسؤولية وھذا ما ھو 
  .مالحظ في البيان الختامي

ة      ارة عن صيغ عام فالبيان الختامي لم يأت بشيئ جديد ولم يقدم حلوال وما ورد فيه ھو عب
ذي :" مثل ات في اسعار الصرف، األمر ال ة من التقلب ة ستوفر الحماي ان االقتصادات المتقدم

ه بعض  ذي تواجھ ال ال دفقات رأس الم ي ت رة ف ات الكبي اطر التقلب ف مخ ي تخفي اعد ف سيس



ات ". ناشئةاالقتصاديات ال ة بضخھا مئ دفقات المالي ي توجد الت وھذه الصيغة لصالح امريكا الت
دوالرات في األسواق و . المليارات من ال دما فھ ه متق ول ان االقتصاد االمريكي لكون ه يق فكأن

قادر على ان يوفر الحماية من التقلبات في اسعار الصرف وھو سيساعد في تخفيف مخاطر 
ذ ظھور التقلبات الكبيرة الناجم ا من ة عن ضخ األموال في االسواق وھي السياسة التي تطبقھ

ام  ة ع واق 2008االزم ي األس دوالرات ف ات ال خت تريليون ت وض ث طبع ي . حي وورد ف
بة :"البيان ات المناس ان االجراءات التي ستتألف من مجموعة من االرشادات ستساعد في األوق

اذ اجراءا ة صحيحةفي تحديد االختالالت التي تتطلب اتخ ه". ت وقائي وزراء :" وورد في ان ال
ا  تم مناقشة م ى ان ت ار عل ين االعتب ادات بع سيعملون مع صندوق النقد الدولي على أخذ االرش

ادم ام الق ن الع اذه خالل النصف األول م تم اتخ ودة ". ي داد مس اء اع ادات اثن د وردت االنتق وق
يد ھذه االرشادات ال نوعا وال كما أي المجموعة اي مجموعة العشرين لم تقرر تحد"البيان بان 

  ". بقيت دون توضيح كاف

ه بعضھم  -4 ان يطالب ب يتبين من ذلك، ان القمة لم تغير شيئا من النظام المالي العالمي كما ك
دروا ان  م يق م ل ة وانھ تائين من التصرفات األمريكي وعلى رأسھم فرنسا، ولم تلب طلبات المس

تط م يس ا، ول ن موقفھ ا ع د يزحزحوھ ا ض ا عالمي ا عام كلوا رأي ا ويش دينوا مواقفھ يعوا ان ي
د  ى عھ ا كانت ھي عل ة كم ى وضع العنجھي تصرفاتھا المستبدة في االقتصاد والتي وصلت ال

ال ا في االقتصاد والم ا تجلت عنجھيتھ ة . بوش االبن في السياسة، ولكن ھن اذا طبعت الورق ف
دأت المالية التي ال تساوي ثمن الحبر األخضر المصبو ي ب ا الت ه واشترت سندات خزينتھ غ ب

ل إال  تكسد وأظھرت انھا خففت من مديونتھا ونشطت سوقھا وإشترت به ثروات العالم بال مقاب
اللھم تحت اسم ھذه الورقة الخضراء فال احد يحق له ان يلومھا، بل يحق لھا ان تفعل ذلك فيما 

ك وا ذل رين ان يفعل ل ا! ال يحق لألخ ف َكبَّ رى كي ا ن تطيعون ان كم ال يس ھم ف ون أنفس ألروبي
ة ود معين تھم لقي ة عمل ي طباع د ف اوزوا الح ن . يتج ھا م ي نفس ا ان تحم تطاعت امريك د اس وق

وعلى ما يظھر ان امريكا ارادت . االنتقادات بل من الھجمات عليھا بسبب سياسة ضخ االموال
قدھا وبالتالي تمنع تشكيل من ھذا المؤتمر ان تحمي نفسھا من االنتقادات وتمنع صدور بيان ينت

ر  دعاوى بتغيي ة، وأفشلت ال ي تسبب األزمات العالمي ة الت رأي عام عالمي ضد سياستھا المالي
ام  النظام النقدي العالمي، وأكدت على استمرارية النظام السابق الممتد من قمة بريتون وودز ع

ور صندوق النقد الدولي، وذلك باستمرار الدوالر عملة عالمية وباستمرار د. حتى اليوم 1944
ود رادع  دون وج د ب ا تري دار م ا وبمق و لھ ا يحل دوالر كم ع ال ي طب ق ف ھا الح واعطت لنفس

ا السلطة . يردعھا ى، لھ ة أول المي كدول ا الع ى مركزھ ا ان تحافط عل ذلك استطاعت امريك وب
  ! وھي صاحبة الكلمة وھي تمسك بزمام األمور في العالم



ويم سريع لسعر وأما اآلخرون؛ فقد ا -5    ادة تق ا الع ستطاعت الصين ان تبعد الضغوط عليھ
م يستطيعوا . عملتھا وقبلت ان يكون ذلك على مراحل ر فل م الخاسر األكب ون ھ وكان األوروبي

ا بسبب  دينوا امريك م يستطيعوا ان ي دفون، ول ا يھ ان يغيروا شيئا في النظام النقدي العالمي كم
ا, لعملةسياسة ضخ االموال وتخفيض قيمة ا ا مضادا لھ دوا رأي م يستطيعوا ان يوج ذلك . ول وب

فانه من غير المحتمل ان يقدر ساركوزي على ان يحدث شيئا يذكر اثناء ترؤسه لقمة العشرين 
فاالرشادات التي . التي استلمھا في ھذه القمة لمدة عام، بينما ھو يدعو لتغيير نظام النقد العالمي

ين وزراء  كما, طلبت القمة وضعھا؛ فإنھا اش ب جاء في البيان، ستأخذ نحو نصف سنة من النق
ا تم انجازھ ى ي دولي حت د ال ر محدد . المال والتجارة وبين صندوق النق اً آخر غي تأخذ وقت م س ث

ور  ا تستمر األم ر معروف، وربم ا ھو أمر غي إن مدى نجاعتھ لتطبيقھا والعمل بھا، وكذلك ف
ة ة لمجموع ة القادم اني من  تراوح مكانھا حتى القم تعقد في شھر تشرين الث ي س العشرين الت

  !العام القادم
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