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مقدمة
يف ذروة التنافــس التجــاري والعقــوابت املتبادلــة بــن الصــن وأمريــكا ظهــر فــروس كــوروان 
)كوفيــد19( يف ديســمرب/كانون األول املاضــي يف الصــن، وحتديــداً يف مقاطعــة ووهــان؛ 
املعقل الصناعي األضخم يف الصن، متســبباً ابخنفاض كبر يف اإلنتاج، وتوقف العديد 
مــن املصانــع وحركــة املواصــات نتيجــة اإلجــراءات الــي فرضتهــا الســلطات يف حماولــة 
للحــد مــن انتشــاره وتقليــل اخلســائر املرتتبــة عليــه، لكنهــا أخفقــت يف حماصرتــه، وهــو مــا 
تســبب يف انتشــاره يف أغلــب دول العــامل. وقــد جتــاوز املصابــون بــه )ضحــاايه(، حــى 
منتصــف يــوم 21 مــارس/آذار 2020، ربــع مليــون علــى مســتوى العــامل، مــن ضمنهــا 
مــن  الوفيــات  عــدد  وبلــغ  وجوارهــا،  العربيــة  املنطقــة  ودول  وأورواب  املتحــدة  الــوالايت 
جــراء هــذا الفــروس )11,842(، واملصابــن ) 284,724(، واملتعافــن )93,576(، 
فضــًا عمــا ســببه مــن حالــة هلــع وقلــق نفســية، وشــلل يف حركــة املواصــات واملاحــة؛ 
نتيجــة توقيــف الدراســة والــدوام، وإغــاق العديــد مــن الــدول حدودهــا وفــرض حظــر 

التجــول والتجمعــات، وقــد صنفتــه منظمــة الصحــة العامليــة جائحــة عامليــة.
الــوالايت املتحــدة )يف 3 فرباير/شــباط 2020(  وكانــت احلكومــة الصينيــة اهتمــت 
ابملبالغــة يف رد الفعــل علــى التفشــي وأتجيــج الذعــر. وتســتنكر الصــن كذلــك إصــرار 
الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب علــى تســمية كــوروان ابلفــروس الصيــي. مــن جهتهــا 
نفــت الــوالايت املتحــدة تلــك االهتامــات، ومــن ضمنهــا تلــك الــي وردت يف تغريــدة 
الناطــق ابســم وزارة اخلارجيــة الصينيــة، تشــاو يل جيــان، يف تويــرت ونقلتهــا وكالــة )رويــرتز(، 
وتتهــم اجليــش األمريكــي جبلــب فــروس كــوروان إىل مدينــة ووهــان الــي كانــت األكثــر 

تضــرراً مــن هــذا الفــروس.
يبحــث تقديــر املوقــف يف أثــر تفشــي الفــروس يف االقتصاديــن الصيــي واألمريكــي، 
بوصفهمــا األكــرب يف العــامل، وأتثراتــه يف ســرورة الصــراع القائــم بــن البلديــن، ومــا هــي 

انعكاســاته علــى االقتصــاد العاملــي ككل؟ 
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سياقات التصعيد االقتصادي وتأثيرات الفيروس 
علــى مــدار العقــود الثاثــة األخــرة اســتمر االقتصــاد الصيــي يف حتقيــق معــدالت منــو 
مرتفعــة، خاصــة يف العقديــن املاضيــن، مكَّــن الصــن مــن تبــوء املرتبــة الثانيــة يف االقتصــاد 
علــى املســتوى العاملــي، معتمــدة تنــوع سياســاهتا االقتصاديــة وتبنيهــا الســرتاتيجية )احلــزام 
والطريــق(، الــي تتضمــن حمــاور عــدة؛ منهــا احملــور التجــاري الــذي ترغــب الصــن مــن 
خالــه يف احملافظــة علــى مكانتهــا يف التصديــر علــى مســتوى عاملــي، واحملــور النقــدي 
الــذي حتــرص مــن خالــه علــى زايدة التبــادل التجــاري ابلعملــة الصينيــة؛ لتضمــن تقليــل 
تكلفــة التبــادل التجــاري وتقليــل خماطــر تقلبــات أســعار الصــرف ابلنســبة لشــركاهتا مقابــل 
العمات األجنبية، واحملور اجليوسياسي، إذ هتدف الصن من خال هذه االسرتاتيجية 
إىل التوســع يف التصديــر عــن طريــق احلــزام )احلــدود الربيــة( والطريــق )احلــدود البحريــة(، 
وهــو مــا يشــر إىل عــدم اقتصــار االســرتاتيجية الصينيــة علــى البعــد االقتصــادي وحســب، 
بــل إن هلــا أبعــاداً سياســية قــد تعمــل علــى خلــق حتالفــات جديــدة علــى مســتوى العــامل.

تقــرأ الــوالايت املتحــدة األمريكيــة التحــركات الصينيــة االقتصاديــة بتوجــس، خصوصــاً 
أن حراكهــا االقتصــادي منــا ابطــراد رغــم األزمــات االقتصاديــة العامليــة. تنبهــت إدارات 
واشــنطن املتعاقبــة علــى منــو االقتصــاد الصيــي منــذ وقــت مبكــر، لكــن اختــاذ خطــوات 
عمليــة لتأخــر عمليــة منــوه وإبطائهــا مل تكــن إال خــال واليــة الرئيــس دوانلــد ترامــب؛ إذ 
فُرضت رســوم مجركية تبلغ 50 مليار دوالر أمريكي على الســلع الصينية، مبوجب املادة 
301 مــن قانــون التجــارة لعــام 1974 املتعلــق بـ»املمارســات التجاريــة غــر العادلــة« 

وســرقات امللكيــة الفكريــة.
ابملقابــل فرضــت الصــن رســوماً مجركيــة علــى أكثــر مــن 128 منتجــاً أمريكيــاً، ومــن 
ضمنها األلومنيوم والطائرات والسيارات وحلم اخلنزير وفول الصواي والفواكه واملكسرات 

والصلــب.
ورداً على إجراءات الصن فرضت واشــنطن رســوماً إضافية بنســبة 25% على كل من 
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الطائرات والســيارات املســتوردة من الصن، إضافة إىل فرض 100 مليار دوالر إضافية 
مــن الرســوم اجلمركيــة علــى الصــن يف 5 أبريل/نيســان 2018. ونتيجــة هلــذه القصوفــات 
التجاريــة بــن البلديــن خفَّــض صنــدوق النقــد الــدويل، يف أبريل/نيســان 2018، توقعاتــه 
لنمــو االقتصــاد العاملــي لعــام 2019 إىل 3.3%، مقابــل 3.5%، الســتمرار التوتــرات 

التجاريــة العامليــة بــن البلديــن.
يف 15 يناير/كانــون الثــاين 2020 وقــع الطرفــان أول مرحلــة مــن االتفــاق التجــاري 
الــذي يتضمــن إجــراءات حــول »حقــوق امللكيــة الفكريــة ونقــل التكنولوجيــا واملنتجــات 
الغذائيــة والزراعيــة، واخلدمــات املاليــة وســعر الصــرف والشــفافية وزايدة التجــارة والتقييــم 
املتبــادل وتســوية املنازعــات«، تعهــدت الصــن فيــه بشــراء بضائــع أمريكيــة إضافيــة بقيمــة 
األمريكيــة،  الزراعيــة  املنتجــات  تتضمــن  املقبلتــن  الســنتن  مليــار دوالر خــال   200
واحلفاظ على اســتقرار عملتها، وفتح أســواق اخلدمات املالية أمام الشــركات األمريكية، 
مقابــل إلغــاء الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الرســوم اجلمركيــة املفروضــة علــى ســلعها، ومــن 

بينهــا اهلواتــف الذكيــة بنســبة 16% مقارنــة بـــ25% الــي فرضــت ســابقاً.
ووفقــاً لتقاريــر تداعيــات تفشــي فــروس كــوروان يف العــامل فقــد يلغــي النتائــج املتحققــة 
مــن هــذا االتفــاق، خصوصــاً أن قطاعــات مهمــة تضمنهــا االتفــاق، كالزراعــة والتصديــر، 
توقفــت ضمــن اإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن تفشــي الفــروس يف العــامل. وترتبــط خمــاوف 
الصــن مــن وقــف حركــة التصديــر بينهــا وبــن واشــنطن والــدول األخــرى، إذ تعتمــد 
بكــن بشــكل رئيــس علــى واردات البضائــع املصــدرة إىل اخلــارج، الــي تشــكل عصــب 
االقتصــاد، ومــع تفشــي هــذا املــرض والقــدرة علــى انتقالــه إىل خــارج احلــدود، ميكــن القــول 
إن توقــع اخنفــاض الصــادرات الصينيــة، خاصــة إىل واشــنطن، ســيكون حتميــاً؛ بســبب 
إجــراءات احلجــر الصحــي والتخــوف مــن تداعيــات تفشــي الفــروس، وهــو مــا ســيضر 

ابالتفــاق التجــاري بــن البلديــن، وســيلقي بظالــه علــى االقتصــاد العاملــي ككل.



تقدير موقف

6

تأثيرات كورونا | على التنافس االقتصادي بين الصين وأمريكا

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تأثير الفيروس في االقتصاد الصيني
علــى الرغــم مــن مواجهــة الصــن لتحــدٍّ وابئــي مســبقاً، املتمثــل أبزمــة )ســارس( يف 
2003، فــإن تداعيــات فــروس )كــوروان( علــى اقتصادهــا ختتلــف، فالصــن يف 2003 
مل تكــن مؤثــرة ابالقتصــاد العاملــي مثــل الصــن يف 2020، إذ شــهد االقتصــاد الصيــي 
قفــزات مذهلــة خــال الفــرتة الســابقة؛ ففــي عــام 2000 جتــاوز الناتــج احمللــي اإلمجــايل 
للصــن نظــره اإليطــايل، ويف عــام 2005 جتــاوز نظــره الفرنســي، ويف 2007 جتــاوز 
اململكــة املتحــدة، ويف 2009 جتــاوز اليــاابن، ليســتقر بعــد ذلــك كثــاين اقتصــاد علــى 

مســتوى العــامل بعــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.

مــن  احلــد  أجــل  مــن  إجــراءات صارمــة  لتطبيــق  الصــن  مــن مســارعة  الرغــم   وعلــى 
تفشــي الــوابء، فإهنــا مل تتمكــن مــن تــايف األضــرار االقتصاديــة النامجــة عــن تطبيــق تلــك 
اإلجــراءات، إذ تضــررت قطاعــات اقتصاديــة هامــة، أبرزهــا قطــاع الســياحة والطــران، 
ونظــراً الرتباطهــا أبســواق عامليــة يف التصنيــع والتصديــر، أثَّــر انتشــار الفــروس وحالــة فــرض 
وقــف االســتراد والتصديــر منهــا يف منوهــا االقتصــادي بشــكل كبــر. ويرجــح العديــد مــن 
اخلــرباء أن تفشــي الفــروس قــد يــؤدي إىل تراجــع الناتــج احمللــي اإلمجــايل الصيــي بنســبة 
تقارب 1.2%، ويقدر الناتج احمللي للصن بنحو 13.6 تريليون دوالر يف عام 2018، 
مبــا ميثــل نســبة 15.8% مــن الناتــج احمللــي العاملــي، ومــن هنــا تشــر كثــر مــن التقاريــر إىل 
أن انتشــار فــروس كــوروان ســيكون لــه أتثــرات كبــرة يف االقتصــاد العاملــي، ولــذا خفضــت 
الوكالة الدولية توقعاهتا بنمو االقتصاد الصيي إىل 4% مقابل 5.6% يف توقعات سابقة 
للربــع األول مــن العــام احلــايل، وتتوقــع )أوكســفورد إيكونومكــس( اخنفــاض النمــو الصيــي 

إىل 5.4% خــال عــام 2020، وهــو األدىن هلــا منــذ عــام 1990.
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تأثير الفيروس في االقتصاد األمريكي
وفقــاً لــوزارة اخلزانــة األمريكيــة بلــغ عجــز امليزانيــة االحتاديــة للســنة املاليــة 2019 حــى 
شــهر ســبتمرب/أيلول، حنــو 984 مليــار دوالر، أي مــا يــوازي 4.6% مــن إمجــايل الناتــج 
الداخلي. يعــد هــذا العجــز األكــرب منــذ عــام 2012 عندمــا بلــغ العجــز 1100 مليــار 
دوالر يف عهــد الرئيــس الســابق ابراك أوابمــا، حينمــا كان أول اقتصــاد يف العــامل خيــرج 
مــن األزمــة املاليــة ومــن االنكمــاش الكبــر. وعلــى الرغــم مــن أن سياســة الرســوم اجلمركيــة 
العقابيــة الــي فرضــت علــى الســلع الصينيــة يف إطــار املواجهــة التجاريــة الــي ختوضهــا إدارة 
ترمــب مــع بيجــن، قــد حققــت عائــدات قياســية بلغــت ثاثــن مليــار دوالر، بــزايدة 
نســبتها 70% عــن األحــوال العاديــة، ارتفــع العجــز إىل 205 مليــارات دوالر إضافيــة 

عــن 2018.

إذ ســجلت الــواردات ارتفاعــاً نســبته 4%، وبلغــت 3462 مليــار دوالر، وهــو مبلــغ 
قياســي، لكــن وتــرة زايدة النفقــات كانــت ضعــف ذلــك، أي 8%، لتبلــغ 4447 مليــار 
دوالر، وهــو رقــم يعــد قياســياً أيضــاً. وعــزت اخلزانــة األمريكيــة الســبب يف ارتفــاع النفقــات 
إىل شــيخوخة الســكان وارتفــاع رواتــب التقاعــد )6%(، ونفقــات التأمــن الصحــي )%8( 

لألكثر فقراً واألكرب سناً. 

ويشــر الري كودلــو، املستشــار االقتصــادي للبيــت األبيــض، إىل أن تفشــي فــروس 
كــوروان يف الصــن قــد يقلــص الناتــج احمللــي اإلمجــايل األمريكــي يف الربــع األول بواقــع 0.2 
إىل 0.3 ابملئــة. ووفقــاً لتقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد( تســبب 
فــروس كــوروان حبــدوث انكمــاش بنســبة 2% يف إنتــاج الصــن، وهــو مــا أثــر يف جممــل 
انســياب االقتصــاد العاملــي، ومــن جــراء ذلــك بلغــت خســائر الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 

قرابــة 5.8 مليــارات دوالر خــال شــهر فرباير/شــباط وحــده.



تقدير موقف

8

تأثيرات كورونا | على التنافس االقتصادي بين الصين وأمريكا

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مؤشرات يفرضها كورونا على المستوى العالمي
رغــم أن الصــراع االقتصــادي القائــم بــن كل مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة والصــن 
قــد ألقــى بظالــه علــى االقتصــاد العاملــي ككل، يبــدو أن أتثــرات تفشــي فــروس كــوروان 
ســتكون هــي التحــدي األصعــب الــذي يواجــه االقتصــاد العاملــي يف املرحلــة القادمــة، إذ 
يشــر تقريــر وكالــة أونكتــاد )مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة( إىل أن األزمــة الــي 
تسبب هبا كوروان ستؤدي إىل ركود يف االقتصاد العاملي، وهو ما سيتسبب يف اخنفاض 
النمــو الســنوي العاملــي هلــذا العــام بنســبة 2,5%، وقــد يســوء الوضــع إىل درجــة تســجيل 
عجــز يف الدخــل العاملــي بقيمــة 2000 مليــار دوالر، وذلــك يعــي اهنيــار االقتصــاد 
العاملــي ككل، فيمــا يشــبه الكســاد الكبــر الــذي أعقــب األزمــة االقتصاديــة لعــام 1929 
مــن القــرن املاضــي، حيــث كان أتثــر تلــك األزمــة مدمــراً علــى كل الــدول بــا اســتثناء، 
خصوصــاً أن االقتصــاد العاملــي مل يتعــاَف بعــد مــن أتثــرات األزمــة املاليــة الــي حدثــت يف 

عــام 2008، الــذي حــدث نتيجــة للهشاشــة املاليــة للنظــام االقتصــادي العاملــي.

مــن جــراء إجــراءات احلجــر الصحــي بغيــة مكافحــة تفشــي الفــروس، أتثــرت قطاعــات 
اقتصاديــة بشــكل كبــر، خصوصــاً قطــاع الطــران والســياحة وأســواق األســهم والنفــط، 
الغيــار  قطــع  مــن  الصــن  صــادرات  تنكمــش  أن  املتوقــع  فمــن  أونكتــاد  لتقريــر  ووفقــاً 
واملكــوانت احليويــة ملنتجــات تــرتاوح بــن الســيارات واهلواتــف اخللويــة بنســبة 2% علــى 
أســاس ســنوي يف فرباير/شــباط املاضــي، وهــو مــا يكلــف دواًل أخــرى وصناعاهتــا 50 
مليار دوالر، ونتيجة لتفشي الفروس يف الصن، الي تشكل 20% من التجارة العاملية 
يف املنتجــات الوســيطة أتثــرت 75 دولــة، وتعــد دول االحتــاد األورويب املتضــرر األكــرب مــن 
تفشــي هــذا الفــروس، حيــث تبلــغ خســارته قرابــة 15.6 مليــار دوالر، يف حــن تضــررت 
اليــاابن بنســبة )5.2 مليــارات دوالر(، وكــوراي اجلنوبيــة بنســبة )3.8 مليــارات دوالر(، 

واتيــوان بنســبة )2.7 مليــار دوالر(، وفيتنــام بنســبة )2.3 مليــار دوالر(.
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خاتمة
جتــاوزت آاثر فــروس كــوروان الصــن اقتصــاداً وصحــة وحتــول إىل وابء عاملــي ضحــاايه 
جتــاوزت ربــع مليــون إنســان رغــم حمدوديــة الوفيــات حبــدود 12 ألفــاً حــى 21 مــارس/آذار 
اجلــاري، وعلــى املســتوى االقتصــادي فقــد أحــدث شــلًا وخســائر تقــدر مبئــات املليــارات 
وفــق التقديــرات األوليــة. أمــا فيمــا يتعلــق ابالقتصــاد الصيــي فيبــدو أنــه املتضــرر األكــرب 
ــذت مــن أجــل مكافحــة  مــن جــراء هــذا الفــروس؛ نتيجــة لإلجــراءات الصارمــة الــي اختُِّ
الفــروس، إضافــة إىل عــدم قدرهتــا علــى االســتفادة املباشــرة مــن خمرجــات املرحلــة األوىل 
مــن االتفــاق التجــاري بينهــا وأمريــكا، وتضــرر مسعتهــا، الــي حتتــاج إىل وقــت لتجاوزهــا. 
لكــن وفقــاً لتقاريــر حديثــة فــإن اإلجــراءات الصارمــة الــي اختذهتــا الصــن يف مكافحــة 
الفــروس، إضافــة إىل تقدميهــا مســاعدات طبيــة، وإرســال خــرباء للــدول املنكوبــة، كصربيــا 
وإيطاليــا، قــد متكنهــا )الصــن( مــن حتويــل كارثتهــا االقتصاديــة إىل فرصــة سياســية ملنافســة 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي أخفقــت- وألول مــرة- يف االضطــاع بدورهــا العاملــي 
يف جانــب اإلغاثــة اإلنســانية، علــى غــرار دورهــا خــال فــرتة تفشــي فــروس ســارس 

وإيبــوال.

وأايً تكن اآلاثر والتداعيات الي سيخلفها الفروس فمن املؤكد أن التنافس االقتصادي 
بــن البلديــن لــن يتوقــف، لكــن الفواتــر الباهظــة الــي ســيدفعها الطرفــان قــد تدفعهمــا 
إىل التوافــق علــى آليــات تضمــن إعــادة إنعــاش القطــاع االقتصــادي مــن أجــل تعويــض 
اآلاثر الــي خلفهــا انتشــار فــروس كــوروان، مث معاودهتمــا )الصــن وأمريــكا( التنافــس 

االقتصــادي.
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الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.
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