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 جريدة عمان
 هزة البورصة وهل بدأت نهاية عصر "صنع في الصين"

 

قمة الهرم االقتصادي صلت الصين الي بفضل الجهود االقتصادية العظيمة المتتالية و

ت المتحدة ثاني أقوي اقتصاد في العالم بعد الواليا تحتلمنذ فترة العالمي، وأصبحت 

الذي  قويالقتصادي في ذلك التقدم اال وال غرو. تجاوزها لالقتصاد الياباني األمريكية بعد

 . حوالينا في كل االتجاهات" صنع في الصين"ماركة ، خاصة وأننا نجد أثبت وجوده

ية الصينالمنتجات كافة  صناعةوخاصة للقمة، قاد الصين  متواصلجهيد الن هذا المجهود الا

. في كل قاع في أي مكانوبل  ،أوربا وآسياالي ريكا ومأ منتحتل كل أركان المعمورة بدءا 

، ظل مستمرا لفترة من السنوات بما له وعليه "صنع في الصين"ا الوضع، وعصر وهذ

وسيستمر  مستعرا في ثقة تامة وجريئة لدرجة أذهلت الجميع وما زال الذهول مستمراو

  .لفترة من الزمن ليست قصيرة

ذلك تعرض أو ارهاصات مسبقة قوية، ، للعيان حة تماماوبدون مقدمات واض لكن فجأة

 وما حدث كان امتحانا حقيقيا ،لهزة قوية جدا في األسابيع الماضيةالقوي االقتصاد الصيني 

بورصة أسعار األسهم في  بسبب تهاويمباشرة حدث الزلزال الصيني، . لهذه الدولة العمالقة

درجات سحيقة مما أستدعي التدخالت الفورية ل الصينية وتدحرجت هذه األسعارأسواق المال 

 ...من الدولة كرد فعل معاكس لما حدث

تخفيضات عمل ها ضمن جريئة من( حزبيةخطوات و)حكومية تم اتخاذ خطوات بسرعة، و

لدفع الفلوس المصرفية أسعار الفائدة ومراجعة خفيض م تتمتتالية لقيمة العملة الصينية، و

وباإلضافة . والسندات األسهملبحث عن بدائل أخري أهمها دخول سوق للخروج من البنوك ل

 امحفزا كبيرالمصرفية ما كان سائدا حيث كانت الفائدة لهذا، تم انتهاج سياسات  بديلة ل

في للمضاربة المأخوذة من البنوك تحولت الفلوس بدورها وستدانة المفرطة في اال للتوسع

تحمل في داخلها بالقروض ألسهم زائدا المضاربة القروض بضمان او. سهمسوق األبورصة 

 .ال حصر لهاقانونية رة ومحاذير مخاطر مصرفية خطي



 لشراءلح لتجار األسهم والمضاربين تسمكانت  ، منذ مدة،ة في الصينمصرفيسياسة الال

التساهل منهكة، مع حكومية البالدين من البنوك الشراء األسهم بالقروض تسمح ببالهامش و

وغض النظر عن حصول عمليات كثيرة من خارج مشكوك في تحصيلها الديون الفي منح 

 ذي ظل مستمرامحفوف بالمخاطر المصرفية والالمن هذا الوضع  ...نات المصارفمواز

حدث تضخم في يد المضاربين الذين بدأوا في البيع السريع للحصول علي األرباح ، لفترة

ث الزلزال ونها حدلي حدوث ربكة قوية نتج عقادت االضاغطة السريعة، وهذه المضاربات 

وبسبب هذه الفجائية اهتز عرش الحكومة  .أدي لالنهيار الفجائيزلزل األسواق والذي 

وهذا هلع  .لع المحروق من النار وهو داخلهاكهوتملك الهلع الجميع في الصين ( الحزبو)

ها علي االقتصاد يعلم مدي أثر إلصدار قرارات فورية البدوره خطير ال يوصف، أدي 

 .واالستثمارات المالية

 هذا الترابطوبسبب مع بعضه البعض ان االقتصاد العالمي اآلن مترابط ومتداخل ومتفاعل 

ريكا أو أوربا أو آسيا مفان ما حدث في الصين أثر علي كل األسواق العالمية سواء في أ

انزالق أسعار األسهم في  عار األسهم والسندات العالمية وبسببوتهاوت أس... اموغيره

ومن . علي كل الحركة االقتصادية العالميةسلبية وردود أفعال تحصل انعكاسات البورصات 

رو وين وتتأثر أسعار العمالت من دوالر ويو ،تتأثر أسعار الفوائد المصرفية، الوضع هذا

قود بيعها سعارها وعتتأثر الصناعة والمنتجات والخدمات وأ واسترليني وغيره، ومنه كذلك

نظر تفكير ويعيد الما يعمله، والكل يعيد العيد النظر في تحسس جيبه ويالكل يألن ... وانتاجها

وبسبب هذه المستجدات  .الثقة التي كان يمنحها لالقتصاد الصيني والمنتجات الصينيةفي 

. ايةوربما تدخل في مرحلة بداية النه ،"صنع في الصين"تتأثر ماركة  االقتصادية العالمية

صاحب والي أي حد يتأثر العمالق الصيني " العالمية"هذه الماركة ولكن الي أي حد تتأثر 

 .؟ هذا هو السؤال المطروح اآلنهذه الماركة

أسواق المال في الصين، في نظرنا، يعود لعدة أسباب منها الداخلي بورصة ان ما حدث في 

يسيطر علي كل في الصين  الشيوعيالحزب خلية، منها، أن دااألسباب ال. ومنها الخارجي

القطاع العام وفي هذا تناقض بل تعارض والمبدأ الشيوعي يقوم علي هيمنة . واردة وشاردة

صي الخاص بعيدا عن تدخل الدولة، مع لدور الشخمع سياسة النهج الرأسمالي القائم علي ا

المساحة  ال يجد السوق تلكومن هذه الخصوصية، . السوق يحدد اتجاهاته بنفسه ترك

ن ومبقوة  ةمسيطر ألن يد الدولة الكافية التي تمكنه من التحرك الطبيعي في النظام الشيوعي

علي حركة أسواق المال في ضاربا في المضمون والمفاهيم مما يؤثر بدوره تهذا يحدث 

 . وضعها السياسي االيديولوجيالصين بسبب 



بل  مباشرة علي حركة االسواق الماليةوهذه نقطة داخلية خاصة بالصين ولها انعكاساتها ال

، بالرغم من أن الحكومة تقول أنها بدأت تسمح نوعا ما بسياسة السوق كل حركة السوق

صحيح نفسها بتوبصورة طبيعية فإنها تقوم  أسواق المال عندما تتعرض ألي هزةو. الحر

التامة واالفصاح مبادئها الفلسفية العمل في اطار الشفافية أهم ، خاصة وأن من بنفسها

دئ الفلسفية ربما ال تتوفر ومثل هذه المبا ..ل وحماية المستثمر تحت كل الظروفالكام

خاصة عندما يتم العمل في اطار الهيمنة الكاملة للقطاع العام وسياساته العامة التي قد تماما، 

قائمة ة يكلهي وهنا قد نجد مشكلة. المطلوبةال تتوفر فيها هذه المعطيات للدرجة الكافية 

 .الوضع السياسي في الصينبسبب 

الصراع  يخفي علي أحد احتدام وان كان بعيدا لحد ما، اال انه الالخارجي، أما الوضع 

من الجهة  التي تتصدرها الصين "دول البريكس"ومجموعة من جهة بين أمريكا وتفاعله 

ريقيا اضافة للصين تم هذه المجموعة التي تضم روسيا والهند والبرازيل وجنوب أف. األخري

تشكليها للوقوف في وجه السياسات النقدية المالية الدولية التي تقوم بها المنظمات الدولية 

 مريكيةة األتحت الهيمنا خاصة صندوق النقد الدولي واألمم المتحدة ومؤسساتهلعالمية ا

للتنمية لي أثبتت نجاح تقدمها وقامت بتأسيس بنك دو" دول البريكس"ومنظومة . األحادية

سحب البساط من محاولة لالقائمة وذلك المنظمات الدولية ومؤسسات نقدية علي غرار 

 . وهيمنتها أمريكا

وامتد سعير " لدول البريكس"وكل العالم يركض اآلن لالنضمام للمؤسسات المالية التابعة 

التيار الجديد هذا و... االنضمام ليشمل كل دول المجموعة االوربية وحتي بريطانيا واليابان

ولكن ال أحد يصغي وال أحد  عدم االنضمام ، بل أمرتهم،أزعج أمريكا التي طلبت من الحلفاء

أن يكون  ومن غير المستبعد. أن يذهب بما حمل وهو خارجهمجموعة البريكس لقطار يريد 

قاد النهيار أسواق المال مما والمتنوعة ألمريكا يدا في ما حدث عبر وسائلها المتعددة 

ال تفكر في مضاربة أمريكا ومقارعتها البريكس، و وذلك حتي تركع الصين، ودول الصينية

، طاحنة وما يؤكد هذا وجود بعض الدالئل التي تشير لحرب اقتصادية .بالقوة االقتصادية

 .والدب الروسي وغيرهم من مجموعة البريكس خفية وعلنية، بين أمريكا والتنين الصيني

  .غرضومن هذا يفهم ذاك ال

أسواق المال الصينية بورصات وبغض النظر عن األسباب الداخلية أو الخارجية، فان انهيار 

ستكون هناك  من دون شك،و. قد حدث ونتج عنه ما نتج في الصين أو في بقية العالم

في كل القطاعات المالية والصناعية  علي الوضع االقتصادي الصيني انعكاسات سلبية كبيرة

ا، بما في ذلك من فقدان وما نجم عنه وبسبب هذه التطورات. خدمية وغيرهزراعية والوال



فان الصادرات الصينية ستتأثر  ،لثقة في االقتصاد الصيني والسياسات التي تنتهجها الصينل

صنع في "الوضع االقتصادي الصيني مما يؤثر علي ماركة كل كثيرا وهذا بدوره سيضعف 

 .ولو بعد حين ..."الصين

المؤكد أن الصين العمالقة سوف لن تقف مكتوفة األيدي وستتحرك، كما فعلت في حينه، من 

القوة لالقتصاد الصيني ليعيد اكتساب ثقة العالم  وإلعادةل االتجاهات لتصحيح األوضاع ك في

جديدة ايدولوجية ولكن ماذا ستفعل الصين العمالقة، هل سنشهد ثورة سياسية ثقافية . فيه

 في الصين كما سبق أن عمل الزعيم ماو تسي تونغ؟  لبث روح جديدة

هيكلة النظرية االقتصادية الشيوعية للدرجة التي تسمح بالحرية  بإعادةوهل ستقوم الصين 

؟ هذه الحركاتما تتمخض عنه  والقطاع الخاص ليتم ميالدالطبيعية لحركة األسواق والكاملة 

ا بين السيطرة العامة وتلك في م الخصوصوكيف يتم الموائمة بين التناقض الواضح في هذا 

ربما نحن علي أعتاب هل ستتبدل األفكار األيديولوجية وتظهر آراء جديدة؟ ؟ ة الخاصةالنزع

وصدارة  الصين اذا أرادت البقاء علي قمة االقتصاديتم تشكيلها في تماما،  ،مرحلة جديدة

 . في كل ساعة ن األفواه المفتوحةالمليارات م إلشباعالمنتجات العالمية 

بإمكانياتها المتنوعة وقوتها البشرية  ،الصيندالئل المادية المتوفرة توضح أن عديد من الال

وستأتي ناهضة عظمتها الناتجة من حضارتها العريقة التراكمية، سوف تقف الدافقة اضافة ل

مصلحة دية جديدة تقود للتطور االقتصادي العالمي آخذين في االعتبار للعالم بمخرجات اقتصا

 ...البشرية، واال سيغرق المركب بمن فيه وسيتبدل العالم بعالم جديد مصلحةذلك الصين وك

 .ولو بعد حين
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