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  )2الورقة (

    COVID-19  جائحة  تداعيات

  والديونحرب العمالت  :كيوالصراع الصيني األمري نظرية اللعبة الصفرية 
1Theory ameGum S-eroZUS vs China: a   
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تعتبر لعبة محصلتها صفر تمثيًال رياضيًا لموقف يتم فيه موازنة مكاسب    sum game-Zeroفي نظرية اللعبة الصفرية  1

وتم طرح إجمالي الخسائر,فسيتم  ,الطرفينضافة إجمالي مكاسب . إذا تمت إشارك اآلخرالم مكاسب  بخسائرالمنفعة للمشارك 
بين البلدان القوية مثل ( الواليات   لعبة تنافسيةوهي  ,أيًضا لعبة محصلتها صفر أو أكثر من الصفر. تسمى جمعها إلى صفر
سية. غالبًا ما يتم حل ألعاب إما تنافسية أو غير تنافف صفريةغير في الصراع  بينما يمكن أن تكون األلعاب .المتحدة والصين)

مكنة التي تحدث كل منها في النتيجة األكثر  مجموعة من أقصى الخسائر المفي  minimaxمجموع الصفر باستخدام نظرية 
أو  التي ترتبط ارتباًطا وثيقًا بازدواجية البرمجة الخطية, سلبية الستراتيجية يتبعها مشارك في موقف تحكمه نظرية اللعبة

  .linear programming duality, or with Nash equilibriumهي لعبة محصلتها صفر  Nash شبتوازن نا
sum_game-https://wikimili.com/en/Zero   
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  :مقدمة

ت لعبة محصـلتها صـفأن  ب"  :التقليديةاالقتصـادية  وفقًا للحكمة  لعبة  بل هي   Zero-sum game. رالتجارة ليـس

ــلة  ــالح  إيجابيةذات محصــ ــبية  نظرية  كما ترى  و  .في المنفعة وتبادل المصــ  Comparative  الميزة النســ

Theory Advantage  ــادي اتقفي التـجارة الدولـية لأل . David Ricardo  "2ديفـيد ريـكاردو    نجليزيإلصــ

ــعف ــراكة الدولية, أوعدم تعزيز فأن  ض ــراعات,  و الش ــوأ حاًال على    العالم جعلت  ,التجاريةوالحواجزالص أس

أكبر   الواليات المتحدة والـصين  الحرب التجارية بينالـصراعات وبما أن الـسبب الكامن وراء و المدى الطويل.

التأثيرعلى  يحمل    COVID-19,فيروس كورونا  فأن   .المنافسـة على الهيمنة العالمية  هو ,الماقتصـادين في الع

افســــة على النفوذ  ادة ـحدة المـن ــعى كال الحـيث    .إـحداث مزـيد من التغيير في ميزان القوى, وزـي إلى   بـلدينيســ

قال ا الـسياق  هذ   وفيغير المعلن في العمالت والديون.  ـضم الـصراع الحـصول على ترـسانة مالية إـضافية في خ

لعبة  إن الصــين في (  ب:أحد كبار المســتشــارين التجاريين للرئيس دونالد ترام  Peter Navarro,بيتر نافارو  

 We haveالدفاع عن أنفـسنا  وعلينا   ,بقية العالمتحدة والواليات الممع   Zero-sum game ر محـصلتها ـصف

to defend ourselves(.3  

ويتوقع الـعدـيد من الـباحثين    .COVID-19ـجارـية قـبل ـجائـحة    ن القوى الـعالميالمهـمة في ميزا  ت الوالتح  ـكاـنت 

  ةواألقتصادي   ةالمالي  سياياعتمادًا على المق ,وعودة القوى العظمى ,أحادية القطب"ب"قريبة لما يسمى  إلى نهاية  

مما أدى إلى  .ملعالفي ايات المتحدة الولل  األكبرالمنافس ارتفع اقتـصاد الـصين ليـصبح   وبالفعل فقد   .والعـسكرية

لهذه التطورات من خالل تحديد األمريكية,  دارة اإلســتجابت  أ وقد   .في األقتصــاد الصــيني  تعزيز الثقة الدولية

ســــتثمار مليارات أو.  لألمن القومي للواليات المتحدة  ســــتراتجيةعلى أنها األولوية األ,مع الصــــين المنافســــة

باق تـسلح   أهتمام  ـصراعات هذه ال  نالت وقد  .  للبلدين  منهكة معلنة  اريةوإطالق حرب تج ,يد د جالدوالرات في ـس

  The Wall Street Journal,والعالمية المعروفة (وول ســتريت جورنال    ,متزايد في الصــحافة األمريكية

  Forbes,فوربس    Politico,الســياســة  Washington Postواشــنطن بوســت    The Atlantic,واألطلس ,

  Oxford Economics,أكســـفورد لألقتصـــاد    USA TODAY,اليوم    أمريكا  Economist,د األقتصـــا

والباحثين   ,تالعات الرأي مع كبار العلماءسطتتبع أفي   ,وغيرها  The New York Times)  مزنيويورك تاي

 
   heoryTrade Tnternational I -dvantage AComparative التجارة الدوليةفي النسبية الميزة نظرية  2
التي ينبغي أن يتخصصوا في إنتاجها. الميزة النسبية   سلع والخدماتالناتج العالمي سيزداد عندما تطبق البلدان مبدأ الميزة النسبية لتحديد ال ترى أن   

أستغالل  من خالل البلدان  صص تتخ. النظربة ترى: أن David Ricardo  لقرن التاسع عشر ديفيد ريكاردومصطلح مرتبط باالقتصادي اإلنجليزي في ا
 تتعلق الميزة النسبية بمدى اإلنتاجية أو الكفاءة من حيث التكلفة في بلد ة بها. بينمامواردها الشحيحة إلنتاج السلع والخدمات التي لديها ميزة تكلفة مقارن

   :advantage-www.thebalance.com/comparative//https-3305915. ما
3 between-game-sum-zero-navarro-https://www.cnbc.com/2018/07/19/peter  . 
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والجــامعــمن مراكز   ــات ال  حول  )PTTCS(4  ات الفكر  ــداعي ــة    ت ــة ألزمــة خــاطمالواألقتصــــــادي ــالي الم   ر 

19COVID-  ـــبب الـبداـية المـتأخرة للوالـيات المتـحدة في مواجـهة الفيروس  .ميعلى النـظام الـعال وـعدم    .وبســ

ــأن غموض   ة بشـــ ادـل ات المتـب ث األتهـاـم اء, حـي ــي الوـب ات تفشــ داعـي ة المعلومـات ألحتواء ـت اـي اب  كـف ـــب أســ

المتياقتصــــادي قوتين  خوض أكبرت.  ظهورالفيروس ة  على النفوذ   حرب   ن في الـع اعـم القوة الـن د ـب حول الى تت  . ـق

  .بين القطبين الكبيرين تصادم مباشر, و)حادة( صلبة حرب 

  :الرئيسيةالفرضية  

تهديد الهيمنة األمريكية في العالم. فإن المنافسـة الصـينية األمريكية سـتشـتد بمرور  مع اسـتمرار الصـين في أن 

ائـية ــراع  الوـقت. ويتوقع أنفـجار أزـمة عمالت وديون ثـن دا  من ـخارج توازن الصــ ــاخـنحل, تمهـي ة تلقي  رب ســ

وصـــعود الصـــين  "مخاوف الواليات المتحدة" من تراجع هيمنتها    حيث تتزايد لنظام العالمي. لها على ابضـــال

بين    Zero-Sum Gameوبالتالي فإن لعبة محـصلتها ـصفر أمر ال مفر منه .  .في قيادة العالم الـسريع كمنافس

  .األقتصادين الكبيرين

   :من هذه الورقة   الهدف 

  تفـسير. والـصينية األمريكيةفي الديون والعمالت  الناعمة  الحرب   تـصاعد  لـسبب الكامن وراءمناقـشة ا -1

د    اءالتي تقف وردوافع  ـلا ةالتزاـي ديون األمريكـي ــتمر لـل ــيني المســ ــراء الصــ  U.S Treasury  شــ

securities  . 

أن الحرب بين الواليات المتحدة والـصين ليـست مجرد حرب في التجارة أو الحجم    تـسليط الـضوء على -2

في  ,ال هوادة فيه, والســعي وراء القوة المطلقة ا حرب في القوة والنفوذ الســياســياالقتصــادي, ولكنه

  .سياق ما يسمى ( بحرب التفوق والنمو)

 قائمة:  الناعمة  يناريو الحرب س

السمة المميزة للقوة الناعمة هي أنها غير قسرية. تشمل الثقافة والقيم والسياسات. في من الناحية النظرية أن 

القوة   Harvard University  د من جامعة هارفار  Joseph Nye يف ناجوزيالدكتورف رّ ع 2012عام  

في   وأن ."ليس من خالل اإلكراهجذب وتريد من خالل ال"القدرة على الحصول على ما  ( بأنها   ,الناعمة

  Xiشي جين بينغ  أعلن   2014 امعفي  بينما .  5)"  أندر الموارد من المصداقية  , تعتبرعصر المعلومات 

 
  في جامعة  TTCSP (k Tanks and Civil Societies ProgramThinمؤسسات الفكر والمجتمعات المدنية (كزامر 4

جميع أنحاء العالم ويحتفظ  معاهد السياسات في ركز بأعداد بحوث في الشأن العالمي بالمشاركة مع يقوم الم. 1989في عام  TTCSPتأسس .بنسلفانيا
   https://www.gotothinktank.comعالمية. مؤسسة فكرية  8200بقاعدة بيانات ألكثر من 

5 power-soft-of-fall-and-rise-y.com/2018/08/20/thehttps://foreignpolic   
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Jinping  لةونقل رسا ,وإعطاء سرد صيني جيد ,  ة للصينالقوة الناعما زيادة ينعل ("  :لرئيس الصيني ا 

استخدام النفوذ شكل من أشكال  الحرب الناعمة تأخذ وفي هذا السياق . 6")أفضلالصين إلى العالم بشكل 

وة ستخدام الق بدالً من امعين  الدول األخرى بفعل شيء  , أو ألجبارالثقافي واالقتصادي لبلد ما إلقناع

الواليات المتحدة  بين   owerPSoft 7")  القوة الناعمة("توازن قائما على    لصراعال االيزحيث . ريةالعسك

في   القوة الحادة (الصلبة),الى صراع    COVID-19,بفعل تداعيات جائحة ويأخذ منحى تصاعدي ن,والصي 

التفوق   سمى ( بحرب ي في سياق ما ,الجذب  قدرات كل منهما على ممارسة التأثير من خالل محاولة أستغالل

  المتخصص في Oxford Universityمن جامعة أكسفورد Shirk شيرك  الدكتور وقد أشار). لنمو وا

البادئ بالحرب هو  و ,لتاريخ يعلمنا أن القوى الصاعدة من المرجح أن تثير الحرب : (" أن االصين أقتصاد 

"الواليات   آلخذة في التراجعمهيمنة اة الالقوحيث أن لصاعد. وليس المتحدي ا ,القوة المهيمنة المتراجعة

الواليات  ترىو .في المستقبل القريب  قوتها على"الصين"شى أن يتغلب منافس صاعد والتي تخ ,المتحدة"

الحرب خيار أفضل من الخيارات األخرى للحفاظ على هيمنتها مثل تقليل التزاماتها في  في أن  المتحدة

مشروع القوة الصينية في كل ها, وا لشروطارة العالمية وفقً يل التجة تشك إلعاد الصين  محاولةأن  .8") الخارج 

األمريكية في المحيط   قيادةالرئيس , تشكل قوة تهديد للمصالح األمريكية األستيراتجية في العالم. ويرى مكان

 مبادرةال بأن(", Admiral Harry Harrisاألدميرال هاري هارس    US Pacific Command الهادئ

وإزاحة   ,من جانب الصين لكسب موطئ قدم ,هي مسعى منسق واستراتيجي" والطريق   زامالح" في ينيةالص

المعلن  الصين على الرغم من هدفو  ومن جانب آخر .9) في المنطقة"  اها وشركائهالواليات المتحدة وحلفائ

 قد ف ,النامية في آسيا تلفة للبلدانلبنية التحتية المخفي المساعدة في تمويل مشاريع ا  في أدواتها الناعمة  المتمثل

    The Asian Infrastructure سيوي لالستثمار في البنية التحتيةنظرت الواليات المتحدة إلى البنك اآل

Investment Bank   مثل البنك الدولي ,الصين إلضعاف المؤسسات المالية القائمةهدف أنه بWB , 

تأثير  لتخضع إلى حد كبير سات التي . وهي المؤسآلسيويوبنك التنمية ا  ,IMF وصندوق النقد الدولي

بشدة ضد إنشاء البنك ضغطت الواليات المتحدة ي المقابل فقد وف. فائهاالواليات المتحدة األمريكية وحل

إطالق  م ت , فقد على الرغم من المقاومة والضغوط القوية من الواليات المتحدة األمريكيةو ستثمار. اآلسيوي لأل

  .تثناء اليابانضم معظم حلفاء الواليات المتحدة باسستثمار في البنية التحتية بنجاح وانيوي لألالبنك اآلس

 
6  power-https://simplicable.com/new/soft   
دول األخرى. يمثل مصطلح القوة الصلبة  في شكل القوة التي يستخدمها بلد ما في التعامل مع ال  ,يوحي االسم  كما, لبة والقوة الناعمةالفرق بين القوة الص  7

القوة  طرف آخر.على التأثير أو التحكم في سلوك  على أنها القدرة تعرفمصطلح "القوة" . والقوة الناعمة مفهومين مهمين في مجال العالقات الدولية
 . تداًال ودقةفإن القوة الناعمة أكثر اع  ,رية أو االقتصادية. على النقيض من ذلكالصلبة مثل القوة العسك

8 9780195373196-oup.com/academic/product/chinahttps://global.   
9 admira-pressure-obor-under-chokepoints-global-https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/all   
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لتحسين الميزان التجاري مع الصين   , معلنة الواليات المتحدة حربًا تجاريةشنت فقد  ,وكردود فعل أنتقامية

عالن الرئيس األمريكي ترامب أذ الحرب تتصاعد من أت بد حيث  فرض رسوم جمركية على السلع الصينية.ب

مليار دوالرعلى السلع    50جمركية بلغت أكثر من ال رسوم زيادة الفي  ,2018 آذار من عام  مارس/ 22في 

  رالمتعلقة بالممارسات التجارية غي ,1974من قانون التجارة لسنة  301بموجب المادة  ,والمنتجات الصينية

,  البلدين الكبيرين  باقتصاد رار وستلحق أضرار كبيرة  ت أضألحقوالتي  لفكرية., وسرقات الملكية االعادلة

  COVID-19ومن جانب آخر وبسبب توسع تداعيات تفشي  .يمة على االقتصاد العالميعواقب سلبية وخبو

 ,الصراع  , من خارج أطار توازنالديون والعمالت في غير معلنة ناعمة   حرب تصاعدت أيظا  الوباء.

عالقات   , نجاهاليت حيث  . لنظام العالميار األقتصادي لكال البلدين, وسلحة التدميأحدى أخطر أ وتعتبر

الصين المنافس  أن الواليات المتحدة  وترى .الشراكة الوثيقة والتكامل في التجارة واالستثمارو التوازن,

ا ود في حقبة ممى لعق قوة عظ متحدةالواليات ال كونلو  .العمالق "بالقوة الصلبة" سواء في الجيش أو االقتصاد 

وفي   فشلت في كبح هيمنة محتملة  للصين.إذا  للخطرأن مصالحها الوطنية معرضة ف ,الباردةبعد الحرب 

  ,المعلن الصينسالح  في التجارة والديون والعمالت. بين أسلحة اقتصادية لكال القط خضم هذا الصراع, فأن

الواليات وسالح  .لمنظورقبل االمست األمريكية في قد تتحرك لخفض حيازاتها الهائلة من سندات الخزانة 

بعض أو كل ديون   شطب  /إلغاءخسائر وتكاليف الوباء, ب لتعويض ة, المتحدة قد تأخذ أجراءات أنتقامي

سوق السندات  في ( اللعبةالصفرية) مالمح هذه الحرب  قد بدأت . والواليات المتحدة التي تدين للصين

 ات رابشكل كبير إلصد  , والصينية يةاألمريك تيناألدار في وقت تكثف فيه ,األمريكيةالعالمية و الحكومية 

-COVIDفيروس  لمكافحةصحي واألقتصادي األنقاذ السلة من برامج ثمن سللدفع  .في االقتراض  ة جديد 

  Eric Fishwickقال إريك فيشويك  وفي هذا السياق  تفشي الوباء.  ضرار االقتصادية التي يسببهاواأل  ,19

 ,الديون إن معركة , ("CLSA’s Head of Economic Researchتصادية في رئيس قسم األبحاث االق

بشراء األمريكيين , في التجارة بين الصين والواليات المتحدة ال تتعلق فقط ,الرسوم الجمركيةو ,ت والعمال

  الصين هي المنافس الجغرافياألمر أبعد من ذالك, لكون  ألنلكن لعدد كبير جدًا من السلع الصينية. 

الجديدة لألمن القومي   ة األمريكيةستراتيجي اإلفي  .10") ت المتحدةسي القادم للوالياقتصادي والجيوسياالاو

التحديات  فيها تتناول التي  ,2017 كانون أول / الصادرة في ديسمبر )"America First "أمريكا أوال(

مثل الصين  عدة الصا ذلك القوى في  بما ,واالتجاهات الرئيسية التي تؤثرعلى مكانة الواليات المتحدة العالمية

يتعارض مع المصالح والقيم  الم يل علتشك  ,والدعاية , والمعلوماتية,التكنولوجياالقوة الناعمة  في  التي تستخدم 

 
10 have-aym-china-on-war-trade-https://www.cnbc.com/2018/09/10/trump   
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اللجوء  كان خيار  .وللنجاح في المنافسة الجيوسياسيةالعالم, الرائد في  األمريكي دوراللضمان . واألمريكية

دة  تبنت الواليات المتح حيث  من أجل حماية مصالحها, نة الصي لمواجهكخطوة أولى  ,إلى الحرب التجارية

استخدام تدابير توسعية استباقية في التأثير على  ب ) America Firstأوال (أمريكا يراتجية األحادية باسم الستا

ل لمعاقبة  األموا إعاقة التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوسفي الشركات الكبرى العابرة للحدود الوطنية, 

تعتبر أن   . حيث ةتحمل مسؤوليتها الدوليالواليات المتحدة  عالم رفضت وباعتبارها أكبر اقتصاد في ال .لصينا

 عالمي.  القيادي السوف يمنعها من تحقيق هدفها وهو الحفاظ على موقعها   , وجود عالم متعدد األطراف

  :2025أستيرتجية صنع في الصين 

  

الصين  ف ة.الصينية األمريكيمحورها العالقات , عالم متغيرفي ية أقتصاد تقلبات  ث حديال لقد شهد التاريخ

الصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في  تعد والواليات المتحدة احتوائه.  تحاول الوحيد الذي  الرئيسي, وليس الهدف

ال تريد و ع,رالصتسعى الصين الى تجنب احيث بتكار التكنولوجي. لألالعالم مع سوق كبير, وزخم قوي 

 ال تخاف من حرب وستخوضها إذا لزم األمر. الصين,تقول كما  لكن .مع الواليات المتحدة تجارية حرب 

بمنع  تتزايد الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين إلى ما هو أبعد من التعريفات الجمركية. حيث 

الواليات  الصين بمنع إمداد  دد تهما في المقابل  ينب .من الوصول إلى التكنولوجيا األمريكيةالشركات الصينية 

  . المعادن األرضية النادرة المستخدمة في اإللكترونيات االستهالكيةب حدةتالمـ

  منذ وكأكبر مصدر للعجز التجاري للواليات المتحدة.  ,األمريكي الرئيسي  أصبحت الصين الهدفوبذالك 

اجهت الواليات حيث و Census Bureau data, اءاإلحصوفقًا لبيانات مكتب  ,2019حتى عام , 1985

يبلغ  ويتوقع ل  .11") دوالر  5،501،227،400،000عجًزا تراكميًا في تجارة البضائع مع الصين بلغ "( المتحدة

 في محاولة لحل المشاكلو ,. وأزاء هذا العجز الهائل2020الية  تريليون في نهاية السنة الح  7يقرب  ما

بينما   .والصناعيةة سياسات التنمية التكنولوجية يات المتحد وال تبنت الفقد  ,ريكيةاألم المحلية االقتصادية 

وهاجمت خطة الصين  , لدول أخرىو ,الصينية  وجهت اتهامات غير مبررة للسياسات الصناعية

 
11 up-run-has-townhall.com/columnists/terryjeffrey/2020/04/29/us//https:  .. 



7 
 

لتحقيق االعتماد  2025قدمت الصين مبادرة صنع في الصين  .12" )2025"صنع في الصين  ستيراتجية: ( األ

  اللتنمية الصناعية التي مدتها عشر سنوات. تم اإلعالن عنهالصين طة خ هيو  Self-Sufficiency الذاتي 

إلى قوة عالية التقنية تهيمن الصين لتحويل  .2015من قبل مجلس الدولة الصيني في عام   اوالموافقة عليه

اد اعتم  وتقليل ,صينيةبتكار للصناعات الواأل  ,خالل تعزيز القدرة التنافسية , منعلى الصناعات المتقدمة

تصنيع منخفضة  قاعدة تسعى إلى تحويل قاعدة التصنيع في الصين من و .13نبية التكنولوجيا األج  صين علىال

,  )5Gواالتصاالت ( ,تكنولوجيا المعلومات  في التكلفة إلى شركة منتجة عالية التقنية وعالية الجودة

مبادرة الصين  المتحدة,  يات الوال ترى واقة الجديدة. الذكاء االصطناعي ومركبات الطبوالروبوتات المتقدمة 

شنت الواليات حيث للهيمنة األمريكية في العالم.  ةخطير  يات تحد  تشكل " على أنها2015"صنع في الصين 

من  وأدركت أهمية مسار التنمية ,ديدةفرص ج للصين, لكن بنفس الوقت جلبت شرسة تجارية حرب  المتحدة

 .في العالم ية التقنية تهيمن على الصناعات المتقدمةى قوة عال الصين إل تحويلو  ,اخالل استبدال التكنولوجي 

لتنسيق بين الحكومة واألوساط  واى تكريس الموارد وتكثيف التخطيط المركزي لإالصين لذالك لجأت 

الصين  االستفادة من قاعدة المستهلكين من الطبقة المتوسطة المتنامية في و األكاديمية والشركات الخاصة.

سلط الضوء على   COVID-19فيروس ل الوباءأن تفشي  نظًرا و .وخدمات عالية الجودةع سلالتي تطلب 

على زيادة الصينية  الحكومة  شجعت  , فقد اعتماد الصين على التكنولوجيا األجنبية وسالسل التوريد العالمية

 ساد ول إسوار برا" ، كما يق 2025جهودها لتعزيز االبتكار المحلي" ومضاعفة خطتها "صنع في الصين  

Eswar Prasad  كورنيل جامعة  خبير الصين في:Cornell University)" إن الوباءCOVID-19   دفع

  ,بما في ذلك القطاعات الخاصة عالية التقنية ,بكين أيًضا إلى ممارسة سيطرة أكبر على جميع أنحاء البالد 

ر,  ا في األبتكان بوضوح نقصهت الصيحيث رأ .14") والتي قادت الصين في تطوير التقنيات المتطورة 

معالجات  Huaweiورت من جهود االكتفاء الذاتي. على سبيل المثال ، طوسارعت وتطوير التكنولوجيا. 

Kirin   5الخاصة بها للهواتف الذكية وأجهزة مودمG تعمل شركة .Xiaomi   المصنعة للهواتف الذكية

خاصة بهما. سيؤدي  اء االصطناعي الطوير رقائق الذكى تعل Alibabaالصينية وعمالق التجارة اإللكترونية  

لسوق وتقليل قواعد عمالء الشركات  استخدام هذه الشركات المتزايد للرقائق المخصصة إلى جذب ا

 
التقدم في تتماشى مع الظروف الوطنية للصين ى كبر و برنامج عمل من استراتيجية الحكومة الصينية لتصبح قوة تصنيعيةه 2025صنع في الصين  12

في تغيير الوضع المتمثل   Made in China 2025صين. يتمثل الهدف األساسي لـ هدف إلى تحسين جودة ومستوى الصناعة التحويلية في الت التدريجي.
 .2045نيعية عالمية رائدة ومؤثرة بحلول عام تصسنوات لتصبح قوة  10خالل في يلية في الصين وجعل الصين قوة تصنيعية في أن الصناعة التحو

ي الصين بسرعة. ومع ذلك, فإن الصناعة التحويلية في الصين كبيرة ولكنها ليست  منذ اإلصالح واالنفتاح في الصين, تطورت الصناعة التحويلية ف 13
https://www.china-المعلومات, والجودة وما إلى ذلك.  استوى المتقدم في العالم وفي كفاءة استخدام الموارد, ودرجة تكنولوجيقوية مقارنة بالم

explained-2025-china-in-briefing.com/news/made   
14 research/faculty/esp5-tps://dyson.cornell.edu/facultyht   
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وفقًا للرئيس األمريكي    .مريكية في العالمتهديدًا حقيقيًا للريادة التكنولوجية األشكلت بالمقابل  األمريكية.

 يؤكد و  .لضرر بشكل غير عادل بالشركات األمريكيةيلحق ا 2025لصين  ج صنع في افإن برنام ,ترامب 

الواليات المتحدة,  أتهمت وفي هذا السياق فقد  ."2025أنه يجب إيقاف "صنع في الصين  :15رئيس ترامب ال

يا الفائقة  كبح تطوير التكنولوج, بغية نظام التجارة العالمي, وأنتهاك الصين بـ "سرقة" حقوق الملكية الفكرية

واستخدام   ,الصينية المملوكة للقطاع الخاص من خالل فرض عقوبات على شركات التكنولوجيا  نفي الصي

المنافسة الصينية األمريكية في سباق  تصاعد    COVID-19 لقد أفرزت جائحة ضد الصين.تدابير حمائية 

في  تجاهين اال أحد الى يؤدي  طرق, يكون العالم في مفترقحيث  تحديات ومخاطر,مقترنة ب والتفوق,  الريادة

ويؤدي اآلخر إلى التعاون من أجل التنمية المشتركة. بغض النظر عن المدى الذي  ,السعي وراء الهيمنة

لن  ويمنة. أبدًا إلى اله فإنها لن تسعى ).2025أنطالقا من أستيراتجية ( صنع في الصين   ,تتطور فيه الصين

  والعالم.المتحدة  الواليات  ساب مصالحإلى تحقيق التنمية على ح أيظاتسعى 

  :Zero-sum  game  ؟العمالت لعبة محصلتها صفرالديون وكيف تبدو حرب 

لعالم إلى احتمالية حروب  ا Guido Mantega ,جيدو مانتيجا ,وزير المالية البرازيليحذر  2010في عام  

ارتفاع  و حرب العمالت ي من انتعحيث كانت عملة بالده   .International Currency War   ت العمال

يصف المنافسة بين الصين واليابان  في تحذيره وكان للبرازيل.  االقتصاديبالنموقياسي في القيمة مما أضر 

تحدث  .للحصول على ميزة نسبية في التجارة الدولية الوطنية تهمعمال قيمةفي تخفيض والواليات المتحدة 

وسعية لخفض قيمة عملته الوطنية بشكل  نقدية ت سياسات ما لبلد زي حرب العمالت عندما يستخدم البنك المرك

 Devaluation is the deliberate التعديل الهبوطي المتعمد لقيمة عملة البلد  , ويعني ايظامتعمد 

downward adjustment.   يقلل تخفيض قيمة العملة من تكلفة صادرات الدولة ويمكن أن يساعد في

ض قيمة  يخفى تالفي العالم والحكومات البنوك المركزية  ح أن تلجأومن الخطأ الفاد  .يعجز التجار تقليص ال

شجع  حيث ي .كتدابير يائسة للتغلب على االنكماشو  ,تشغيل النمو إلعادة  لة بشكل تنافسي كمالذ أخيرالعم

سبة  فة بالنأقل تكلب الناميةالفقيرة و خصوصا منها  البلداناالستثمار في أصول  الدول الغتية العمالت تخفيض 

مكن للشركات تو , أرخص نسبيًا خيصة العملةر تصبح األعمال التجارية في البالد و . رين األجانب للمستثم

  .لكثير من البلدان االستحواذ عليها مما يؤدي الى سلب األستقالل األقتصاديو شراء الموارد الطبيعية األجنبية

. قد تكون هناك بعض الفوائد على المدى لى المدى الطويل هو لعبة محصلتها صفرتخفيض قيمة العملة عأن 

  ت اندالع حرب عمالبينتهي األمر   ,من البلدان الغنية والفقيرة جميع الأليها ولكن عندما ينضم  .القصير

 
15 china-in-made-like-news/plans-https://www.financialexpress.com/world   
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يعاني االقتصاد    COVID-19  جائحة وبسبب تداعيات  .التوترات التجاريةو عات الصرا زيد منت ,يرةخط

. لكن حرب العمالت  وآخر ما يحتاج إليه هو حرب العمالت  ,حالة من الفوضى في الوقت الحاليالعالمي من 

بأكثر من   زيادة المعروض النقدي تستخدمه في  نلديها سعر صرف مرإن معظم البلدان  تبقى قائمة طالما 

  في تخفيض قيمة العملة العديد من األدوات  ةك المركزيولدى البنكذالك فأن و .العملةض قيمة يخفتلالطلب 

عمليات السوق  وزيادة  ,للقروض  ض أسعار الفائدةيخف ت ب توسيع االئتمان مثل: زيادة المعروض النقديو

في زيادة  المالية التوسعية السياسة بأدوات تخفيض العملة يمكن و .د لنقوضخ افي  يسير الكميوالت  ,المفتوحة

لوصف  ة بصورة كثير حرب العمالت مصطلح ستخدم  أوفي اآلونة األخيرة .  أو خفض الضرائب  اإلنفاق

ن تعرضت صادرات الصيحيث  ),(العملة الصينية  تقييم اليوان ع بين الصين والواليات المتحدة حول الصرا

لنزولي على العملة  من الضغط ا, مما زاد عليها  ضةوم الجمركية األمريكية المفرولضربة بسبب الرس

خبراء   قيمتها ليقترب إلى ما يعتبره  Devaluation سعيا من الواليات المتحدة في تخفيض  ,الصينية

), في سياق المنافسة في السوق العالمية للتجارة. من  . 16القيمة السوقية الحقيقية لليوان  األمريكي االقتصاد 

على اليوان,    لكن في المقابل أن الضغط أجل تشجيع وجذب المستثمرين األجانب إلى األصول (األرخص).

السلع الصينية يؤدي الى ميزة جعل البضائع و اعيفيجعل اليوان ض و  ,كيةريفات الجمركية األمريبتزايد التع

في  الصين حرصت و. مما قد يعوض ضغوط التعريفات الجمركية , أرخص للمشترين في السوق األمريكية

قدية للصين تهدف في  ياسة النكانت السومقابل الدوالر.  1إلى  7عملتها أقل من النسبة الرمزية تخفيض 

فأن الصين حققت فائض   .2016منذ  التعريفات الجمركية لرغم من ضغوطابو  عم قيمة اليوان.الواقع إلى د 

فقد وفي سياق حرب الديون والعمالت, مليار دوالر على األقل مع الواليات المتحدة.   20ثنائي سنوي بقيمة  

  /واعتباًرا من مايو .األمريكية على مدى العقود القليلة الماضيةراكمت الصين بشكل مطرد سندات الخزانة 

, أو حوالي  )1البياني ( الرسم  , يمكن مالحظته فيتريليون دوالر  1. 11 أكثر من صينتمتلك ال ,2019آيار 

تريليون دوالر, وهو أكثر من أي دولة أجنبية أخرى باستثناء    25.8٪ من الديون السيادية األمريكية البالغ 5

هذه المخزون الضخم من    كن أن تتخلص منمن أن الصين يم,ين والباحث ن الخبراءلعديد مويخشى ا .اليابان

في سياق لعبة محصلتها . وات القروض األمريكية,  مما قد يضر بالنمو االقتصادي األمريكي والعالميسند 

حيث تحاول الصين, زيادة حيازتها من سندات الديون  , US vs China: a zero-sum gameصفر 

سندات الديون الحكومية    ا منية في تخفيض ملكيتهاءات أستباقبأتخاذ أجر ألحترازمقابل ا, يادية األمريكيةالس

 
يقلل تخفيض   ر الحكومة التي تصدر العملة تخفيض قيمة العملة.طي متعمد لقيمة عملة بلد ما.تقربوقيمة العملة هو تعديل ه  Devaluation خفيضت 16

. قيمة العملة من تكلفة صادرات الدولة ويمكن أن يساعد في تقليص العجز التجاري
m/terms/d/devaluation.aspcohttps://www.investopedia.   
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وأن كال التخفيض أو األلغاء  خياران    .19-خسائركوفيد  األمريكية, تجنبا للتهديدات األمريكية بتعويضات 

رين, أال أن  سيئان, في ظل توسع تفشي الوباء, في نظام مالي عالمي مرتبك. وبالرغم من مخاطر هذين الخيا

  . فة في سندات الخزانة األمريكية للحفاظ على انخفاض أسعار صادراتهاالتزال تستثمر بكثاالصين 

الصين بأنها "متالعب    U.S. Treasury Departmentصنفت وزارة الخزانة األمريكية  2017في سنة 

  ." Currency Manipulatorبالعملة 

 ): 1البياني (  رسمال

  

.  

ي من حرب العمالت, حيث تتدخل الواليات  يصبح نوًعا غير عاد مكن أن  حو ما يطوة  أولى نوكانت تعد خ

المتحدة لمواجهة آثار ضعف عملة الصين. أو حتى يتخذ كال البلدين خطوات, لزيادة قيمة عملة الطرف اآلخر  

ض القوة الشرئية فاو أنخفأن أرتفاع أ بين جميع بلدان العالم,في ظل تشابك المصالح  و بالنسبة إلى عملتهما.

 وفي هذا األسقاط . غير أقتصادية, بل لدوافع واسباب من فراغ في اقتصاد عالمي مترابط ال تنشأ لعمالت ل

  لمالذي دولي اليوم المشهد ال في  رمدمرة, وليس هناك رابح أو خاس في األسواقوالعمالت  تعد حرب الديون

  على العكس من ذلك, فإن خسارة أي طرف Zero-sum game.  تحكمه لعبة محصلتها صفر  أن يتحمل

   ى االقتصاد العالمي ككل.ستؤثر علو  ,عني خسارة اآلخرينت
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كبير للسلع والمكونات الوسيطة بين الواليات المتحدة والصين, فإن زيادة الرسوم  اللى الحجم وبالنظر إ

بجميع الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل مع الشركات  لحق أضرار كبيرة,الجمركية األمريكية ست

  ( القوة الناعمة المتصاعدة) قتصاديةاأل ولمواجهة التهديدات   بما في ذلك الشركات األمريكية. نية,الصي

يمة مستقرة ومستهدفة من خالل د قعن  وانللحفاظ على الي عملتها بعنايةبأدارة ن الصي تقوم   .األمريكية

مجموعة من التدابير, في شراء وبيع سندات الديون األمريكية, والسيطرة على تدفق اليوان من حدودها. حيث 

تتدخل  حيث  . يحسب األتهام األمريك ى التالعب بالعملةترى  الصين, أن مثل هذه التدابير, الترقى إلى مستو 

من العمالت األجنبية. وعندما   لدوالرات ت ااران طريق شراء مليض قيمة اليوان عالصين باستمرار لخف

تشتري الصين الكثير من الدوالرات, فإنها تجعل العملة األمريكية أكثر تكلفة مقارنة باليوان, مما يعني  

لدولي الصراع ا نأ .واليات المتحدة أن الصين تتالعب بالعملةأنخفاض في العملة الصينية. ومع ذلك, تعتبرال 

تحتاج الحكومات إلى التدخل و  .حالة اقتصادية بل هي حالة سياسية 17الى "حرب العمالت"  نظرال ي  النفوذ في 

االقتصاد   زيادة المعروض من النقود لتحفيز للتأثير في  بشكل متكرر في أسواق العمالت الخاصة بها.

  مكافحةمر لزم األالنقدي إذا ل تقليل المعروض , . وفي المقابل يمكن للحكومات ايظاالخارجية التجارةو

مصطنعة بالتالعب (   عندما تحافظ الصين على انخفاض اليوان مقابل الدوالر األمريكي بوسائلو  التضخم.

، مما يساهم  السوق األمريكيةالصينية في  والسلع  كلفة البضائع بهدف تخفيض  تراه الواليات المتحدة).كما 

تضع الواليات المتحدة في موقف للرد من خالل و .لصالح الصين بين البلدين تجاري في اختالل التوازن ال

ان) في القوة الشرائية في العملتين ( الدوالر واليووط الهب  نحو( الحرب) هذا السباق أن  خفض عملتها أيًضا. 

في نفس   لته,ة عمبتخفيض قيميقوم بلد ما إن  قد يكون صحيحا, الصيني واألمريكي.  من الطرفينكال ال يفيد 

تها لمنع عمالفي الرد جبر البلدان األخرى ت , فأن مثل هذه المناورة النقدية,ادراته أكثر تنافسيةوقت لجعل صال

بلد   خسريو بلد  فوزفقد ي .ي لعبة محصلتها صفرفت لعمال حرب االعالم الى  بلدانتلجأ   . غالبًا ما االرتفاعمن 

أسعار الصرف غير حيث  ر مدمر على الجميع. أثيلقيمة العمالت له ت. لكن التخفيض الكبير بلدان أخرى أو

قد يكون حرب العمالت  االنتعاش االقتصادي العالمي.االستثمارات األجنبية وتبطئ وتيرة تعوق  المستقرة 

  صندوق النقد الدولي ضعف دور و  Fragile Economy, هش وأقتصادي ي ظل نظام مالي أمرا واقعا, ف

 
سياسات نقدية توسعية لخفض قيمة عملته الوطنية بشكل متعمد. تسمى هذه اإلستراتيجية ما  تحدث حرب العمالت عندما يستخدم البنك المركزي لبلد   17

ة بين الصين  "حرب العملة". كان يصف المنافس رة، صاغ وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا عبا 2010افسية.في عام أيًضا تخفيض قيمة العملة التن 
مما يضر بنموها   واليابان والواليات المتحدة حيث بدا أن كل طرف يريد أدنى قيمة للعملة. كانت عملة بالده تعاني من ارتفاع قياسي في القيمة النقدية ، 

فإنهم يجعلون صادراتهم أقل  ,تهمالدولية. عندما يخفضون قيمة عمالة دي.تشارك البلدان في حروب العمالت للحصول على ميزة نسبية في التجاراالقتصا
 .قوىتستفيد البالد من نمو اقتصادي أ ,وتخلق وظائف جديدة. نتيجة لذلك , وتصبح أكثر ربحية وتكلفة في األسواق الخارجية. الشركات تصدر المزيد

3306262-war-currency-a-is-https://www.thebalance.com/what    
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IMF  راكمت الصين كميات كبيرة من  وكمبادرة أحترازية فقد  .العالمية ة االقتصاديةالحوكمإصالح في

يصدر البنك المركزي ومقابل هذا الشرا  ,الدوالرات شراء ب  تحقيق فائض تجاريلاالحتياطيات األجنبية 

,  المالي ظامالن ماسكبسبب ت التضخميةوقد نجحت الصين في تجنب التداعيات  .ر العملة المحلية مقابل الدوال

على تكديس  , حيث تمكنت الصين  نح المستثمرين خيارات محدودة للغايةمو س المال,حركة رأ ورقابة

وفي سياق حرب العمالت يواجه  تريليونات دوالر. 4ت األجنبية تقترب من  احتياطيات ضخمة من العمال

عجز ضخم  و ,ستهالك المفرطة األنتيج  الواليات المتحدة  مخاطر عدم األستقرار, باألخص  ميد العالاالقتصا

البنوك الكبيرة   , منالفوائض لألسواق الناشئة مثل الصين . وأنعكس ذالك في تدفقفي الحساب الجاري

يؤدي إلى قيام  ,  اليوانأن ضغوط الواليات المتحدة على  دعومة من الواليات المتحدة والدول األوروبية.الم

مما . ها ع عوائد ا رتفوأ ,أسعار السندات اض أنخفوبالتالي  ,كيةحكومة الصين بشراء سندات الخزانة األمري

يكون األمر أكثر أهمية إذا خففت  يمكن أن  و .انخفاض قيمة الدوالر , بسبب االقتصاد األمريكينمو يعيق  

لتسهيل  ,سعر الصرف في دون إدخال مرونة , منجلالصين ضوابطها على تدفقات االستثمار قصيرة األ

قد تهدد الواليات المتحدة بشراء كميات كبيرة من   التجارة العالمية.  , تلحق أضرار فييرةتدفقات مضاربة كب

حتى لو أرادت الصين أن تنخفض قيمتها. لكن يمكن للصين أيًضا   ,انقيمة اليولرفع  ,سندات الحكومة الصينية

الصين   لطالما كانت  دوالر.مما يؤدي إلى ارتفاع ال, اء المزيد من سندات الخزانة األمريكيةمواجهة ذلك بشر

تمارس الواليات المتحدة  ومن جانب آخر من أجل عملتها على تجاوز الدوالر في النفوذ الدولي. تضغط

مقره  رئيس مركز الصين والعولمة و  Wang Huiyaoكما يقول وانج هويياو,ديد على الصين "ضغط ش

, ي [نزاع على العملة]ف المتحدة في الدفع  إذا استمرت الواليات ".(ي راء الصينبكين ومستشار مجلس الوز 

 مستخدمة اسًما بديًال لليوان.و، 18) فمن المحتمل أن تسرع الصين عولمة الرنمينبي كعملة للتجارة الدولية"

الواليات م الجمركية على البضائع الصينية إلى أن تخلق تبريًرا قانونيًا لرفع الرسولألدارة األمريكية يمكن 

قواعد التجارة  الواليات المتحدة تنتهك قد ول ضعف اليوان. ة من خالي ميزة تصدير مكتسب المتحدة لتعويض أ 

بين    جمركية على الواردات الصينية كجزء من الحرب التجارية المستمرة من خالل فرض تعريفات العالمية 

   .ينالواليات المتحدة والص

جائحة  ية لالتداعيات المال People’s Bank of China (PBOC) ,البنك المركزي الصينييراقب 

COVID-19 , التنافسية الميزة على للمحافظة  ,في التوازن بين الدوالر األمريكي واليوان ت ختالالأية ألمنع

 
ed bas-Wang Huiyao, president of Beijingحكومة الصينية  الرئيس مركز أبحاث الصين والعولمة ومقره بكين ومستشار  ,وانغ هوياو 18

think tank the Center for China and Globalization and an advise  
  China's Cabinet what-war-currency-china -s-u-https://www.npr.org/2019/08/11/749655951/a . 
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سياسة  تتبنى الصين  .ر األمريكياليوان الصيني مقارنة بالدوالاألستمرار في تخفيض و  .العالميةفي األسواق 

للدوالر األمريكي  ؤدي إلى تراكم ضخم ت  Yuan)(واليوان , )RMB(ي للرنمينبنقدية صارمة في ثنائية 

التي تدفع الصين إلى شراء  الرئيسية أحد األسباب أن   .من العملة الصعبة في االقتصاد الصيني حتياطيأك

التجاري األمريكي مع الصين. يبلغ العجز   م الهائل للعجزستمرار هو الحج أ سندات الخزانة األمريكية ب

 ربما تكون سندات الخزانة ,لغ الكبير من المالومع هذا المب  .دوالر ليارم 35- 25  بين حواليالشهري 

شراء سندات  لكنه خيار غير مرغوب من الجانب األمريكي. حيث أن  أفضل خيار متاح للصيناألمريكية 

  . sCreditworthines 19االئتمانية جدارتهاعزز المعروض النقدي للصين و الخزانة األمريكية ي

  :األمريكيوالصراع الصيني  COVID-19 تداعيات

, كدولة عظمى,  لواليات المتحدةا  البلدان الغنية, وباألخص   بأن. أنه من المعترف به على نطاق واـسع في العالم

وبالغ الخطورة على صــحة غير معروف   COVID-19فشــلت إلى حد كبير في تلبية متطالبات أحتواء  وباء  

ــر. وعلى الرغم م ـــحة الـعاأن خبراء   ,ن حقيـقةالبشــ  .دقوا ـناقوس الخطر مبكًرا  ,والمنظـمات اـلدولـية  ,ـمةالصــ

قد يظهر بـسبب تحوالت الطبيعة أو بـسبب عبث    ,لمواجهة فيروس مجهول  وحثوا على أتخاذ ـسياـسات أـستباقية

نت  كا ,العالمقوى في , وعلى وجه التحديد الواليات المتحدة, بأعتبارها البلد األتقدمةالبلدان الم إال أن  األنســان.

مجموعة من االســتجابات المختلفة  وما أن ظهر الفيروس بشــكل مفاجئ, أتخذت    .تتأرجح بين الرفض والتردد 

ـــكل كبير إلى مقوـمات الوـقاـية من تقنـيات الحـماـية, وأجهزة  ا ـــبب األفتـقار بشــ الختـبار اـلدقيـقة, والمرتبـكة, بســ

اـية المركزة. واأل ــرة العـن ااـلك, لم تكنكى من ذ وأجهزة التهوـية, وأســ ـــكة من أعلى الهرم ن هـناك قـي دة متـماســ

ــادـية. حـيث قـلل الرئيس تراـمب من أهمـية   ــحـية واألقتصــ الحكومي للتـعاـمل مع ـهذه األزـمة غير الـعادـية الصــ

ــحة العا ــر مع إجماع الخبراء في الص ــحة الخطر في تناقض مباش مة من داخل أمريكا وخارجها ومنظمة الص

ــ ــارميعًا بأن  مريكيون جؤولون األالعالمية. وأعترف المســ قد ("  COVID-19الجهود المبذولة ألحتواء انتشــ

ة   ــحـة األمـة األمريكـي اء على صــ ــي الوـب ار تفشــ ــلـت, وأن البالد بحـاجـة اآلن إلى التحرك لتخفيف آـث فشــ

, فأنه  لم  يتحقق  تقدما ملموـسا في Covid-19أـشهر من أزمة ة عـشر.  وبالرغم  من  مرور   20واقتـصادها")

هناك نقص حاد في معدات الحماية الشــــخصــــية للعاملين في مجال الرعاية   ء, وال يزالاعيات الوباتواء تد أح

 Alanالصـحية األمريكية. وفي هذا السـياق أشـار رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي السـابق آالن جرينسـبان  

 
أو  رجح أن يسددها الشخص ي يُ الجدارة االئتمانية هي: "الدرجة الت ,to the Macmillan Dictionary Accordingوفقًا لقاموس ماكميالن  19

التصنيف االئتماني   sary/creditworthinessglos-https://marketbusinessnews.com/financialالمنظمة أو الدولة للمال الذي يقترضه". 
على مستوى  تفصيليةأو كيان سيادي. يمكن أن تعطي التصنيفات االئتمانية السيادية للمستثمرين نظرة ارة االئتمانية لدولة لجدهو تقييم مستقل ل:السيادي

أمًرا ضروريًا للبلدان النامية التي يعد سيادي  ال ئتماني النيف تص البما في ذلك أي مخاطر سياسية. ,المخاطر المرتبطة باالستثمار في ديون بلد معين
     prating.as-credit-https://www.investopedia.com/terms/s/sovereignي أسواق السندات الدولية.الوصول إلى التمويل ف في ترغب

20 corona-19-covid-the-to-response-https://www.inventiva.co.in/trends/us  . 
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Greenspan  في مقالة  لــــــ .Advisors Capital Managementل الوالي  حدة في الحد ات المت: (" إن فـش

من انتشـار فيروس كورونا, فتح  الباب أمام الصـين لتصـبح القوة العظمى المهيمنة في العالم. وإن  بشـكل فعال 

ح الرئيس الصـيني  الواليات المتحدة بدت وكأنها "ضـلت طريقها" بينما كانت الصـين في طريقها لتحقيق طمو

. وإن المشـــهد 2049بحلول عام  على العالم مهيمنة  في أن تصـــبح قوة عظمى    Xi Jinpingشـــي جين بينغ  

-االقتـصادي للجيل القادم ـسيتم تحديده على أـساس العالقة  بين الواليات المتحدة والـصين. وـشكلت أزمة كوفيد  

  . 21ة العالمية")تهديدًا حقيقيًا لموقف الواليات المتحدة من الهيمن 19

ــياق. وفي هذ دان الغنيةقوة البل  Delusionحطمت وهم    COVID-19ن أزمة أ قال األمين العام لألمم   ا الســ

ــواق    United Nations Secretary-Generalالمتحدة  ــمالي واألسـ : ("أن الكذبة القائلة بأن النظام الرأسـ

. حيث كان متوقعا أن تتصــدى  22يع أنه الوهم" )الحرة  يمكن أن تكون مســتعدة, وتوفر الرعاية الصــحية للجم

دان دـمة أل  البـل لـحال أثـبت عكس ذاك, حـيث تحمـلت الوالـيات المتـحدة في ( إدارة واقع ا  اء, لكنحتواء الوـبالمتـق

ــتـعداد لوـباء  تراـمب  ) الـعبء األكبر من اللوم على افتـقار أمريـكا لآل , اـلذي ـفاـجأ أغنى دوـلة في Covid-19ســ

لمثل لمتحدة الواليات ا ألستعداد فية عدم  اوأغرقها في كارثة اقتصادية وصحية. لكن دور العالم بشكل محرج

ــات األمريكية من ثالث هذ  ــياسـ ــانعي السـ ه األزمة لها جذور أعمق بكثير من ذلك, وفقًا لمقابالت مع كبار صـ

  .Princeton University 23عاما وفقًا لدراسة في جامعة برينستون 20إدارات تغطي 

رضــية. يجد كل مكان بالكرة األوج  الفيروس عن نطاق الســيطرة, وأنتشــاره كالنار بالهشــيم في ب خروبســب

الق غير مســبوق في االقتصــادات الكلية مع إغالق الحدود بين البلدان, والحجر  فســه اليوم في حالة أغالعالم ن

مالية العالمية. وقد وـصف  ق الـسواالـصحي, والقيود المفروـضة على حركة الناس والـسفر, وتقلبات حادة في األ

جة إلى التركيز  مؤكداً أن العالم بحا"بأنه أزمة بشــــرية,  العالمي الحالي: (  األمين العام لألمم المتحدة الوضــــع

وكذلك   COVID-19على الناس والمجتمعات األكثر ضعفاً. ويجب أن تغطي الحلول, الحاجة إلى منع انتشار  

  24.عي واالقتصادي الواسع على الناس")جتمااال الحاجة إلى األستجابة للتأثير

  

  

  

  

 
21 coronavirus-china-markets.businessinsider.com/news/stocks/us//https:   
22  di-combats-team/un-communications-coronavirus-https://www.un.org/en/un 
23 information-coronavirus-19-rinceton.edu/content/covidw.phttps://ww   
24 https://www.un.org/press/en/2020/sc14312.doc.htm   
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   :دةلواليات المتحبين الصين وا  لةسجال األتهامات المتباد

أزمة الفيروس, بدءا في أول ظهور لها في   رتهم الواليات المتحدة الصـــين بالتســـترعلى أســـباب ظهوتوبينما  

ــينـيةومديـنة   ــحي  .وهان الصــ ــاديةوهي األزمة الـكارثـية التي ألحـقت أظرار كبيرة صــ خالل الثالثة    ,ة وأقتصــ

ــابيع األولى من تفشــي الوباء قبل ــجال األتهامات المتبادلة قائما  و  .ةائحة عالميأن يتحول إلى ج األس اليزال س

على أـصل الوباء. وبالرغم من أن الـصين أبلغت العالم عن الفيروس, فأن ذالك   ,بين الواليات المتحدة والـصين

ــينية.  ال يعني أنه ظهر في مدينة ووهان ــ  الصـ ين هي  ولم يعرف لحد اآلن على وجه الدليل فيما إذا كانت الصـ

وباء, حيث أن الواليات المتحدة ربما كانت بالفعل مصدر الينما توجد اشارات على  فعلي للفيروس. بالمصدر ال

في عدد كبير من األمريكيين الذين ســبق لهم اإلصــابة    COVID-19تم العثور على األجســام المضــادة لــــــ  

ــير إلى أن الفيروس التاجي, قد ظهرب ــينقت مبفي و ات المتحدةفي الوالي اإلنفلونزا, مما يش وفقا    ,كر قبل الص

,  Mike  Pompeoاألمريكي مايك بومبيو    أعترف وزير الخارجية غير مؤكدة. وقد    لتقارير بحثية وصــحفية

,  COVID-19إلى حد ما: ("بأن  ـضمنيًا في بيان متناقض     Slip of the Tongue زلة اللـسان"كما يقال ( 

ــر .  وال تزال 25")في المختبرات األمريكـية  ion Exercise OperatLiveـكان نـتاج  عملـية تمرين مـباشــ

ــين مصـــــد  د على أن الصــ دة تؤـك ات المتـح ة مع  الوالـي ابـل ــرح أيظـا الوزير بومبيو في مـق ر الفيروس. وصــ

CNBC’s:  )ــرر الذي ألحقه الف"أ ــؤولة عن الضـ ــين هي المسـ وقال   26يروس في جميع أنحاء العالم")ن الصـ

بأنه: ("فيروس صــيني", وقد نالت هذه التســمية    COVID-19مب في وصــف  الرئيس األمريكي دونالد ترا

   27.")توصيف عنصريها المفكرين والمراقبين بأعتبارعدم القبول من قبل العديد من 

ـــياق من األتـهاـمات المتـبادـلةـهذا الوفي    ــين والوالـيات     ســ فـقد ـحذر ـعدد من خبراء األمن    .المتـحدةبين الصــ

والتصادم حول مصدر الفيروس    ,والتقني تصاديلجيوسياسي واألقستمرار الصراع اوالسالم العالمي, من أن أ

 ت كما أكد  . ) حرب ـساخنة )  بين الـصين والواليات المتحدة, قد يتـصاعد إلى ( أو ما يـسمى ( بالحرب الباردة

ــادية األم ة, مديرAgathe Desmaraisأجازي ديمريس   ــتخبارات االقتصـ ريكية  التنبؤ العالمي بوحدة االسـ

)EIUلشـ ,( بكةCNBCأن التوترات الجي" ) :من    ,وسـياسـية الموجودة مسـبقًا  بين الصـين والواليات المتحدة

, أســتاذ Casen Hikkiوقال الدكتور حقي كاســين    .28المرجح أن تتســارع الى حرب ســاخنة بســبب الوباء")

اليات المتحدة الو  بين هذا الصــراع  تيب في اســطنبول لوكالة األناضــول التركية: ( "أن  ن في جامعة يديالقانو

طور في بعد عسـكري, على عكس حقبة الحرب الباردة, حيث فشـلت التوترات في التصـعيد إلى سـيتوالصـين  

 
25 https://www.reddit.com/.../us_secretary_of_state_mike_pompeo_slip_of_the 
26 transcript-cnbc-exclusive-21/cnbc/c.com/2019/10https://www.cnb 
27  coronavirus-virus-china-trump-https://www.cnn.com/2020/03/20/politics/donald 
28  threatens-pandemic-om/news/world/coronavirusl.chttps://www.moneycontro 
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مجتمعات الصينية وغيرها  . وكنتيجة لذلك تواجه ال29مواجهة عـسكرية مباشرة بين القوى العظمى في العالم" )

  عنصــرية وســط تفشــياملة داء ومعل متزايد من العيات المتحدة بشــكمن األقليات اآلســيوية  في أوربا والوال

ــوـبة  .الوـباء ــري,    الـعدـيد من الخبراء ويـحذر  .وـقد تنعكس في ـتداعـيات مجتمعـية غير محســ من الـعداء العنصــ

ة التي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للشعبوية اليمينية  كواحدة  واالنقسامات االجتماعية وعدم المساواة االقتصادي

ــرة طيرة ألزماعيات الخن التد م ــة نيلســــون مانديال  في  ة الفيروس التي تواجه العالم. وفي محاضــ ــســ مؤســ

Nelson Mandela Foundation  عام لألمم المتحدة: ("أن فيروس كورونا أوصل العالم ألى , قال األمين ال

فضـــح  ين المجتمعات, ووكشـــف عدم المســـاواة والتمييز العالمي العميقة ب Breaking point نقطة االنهيار

 .30")مكان, وأن الوباء كشف "الوهم بأننا نعيش في عالم ما بعد العنصرية األكاذيب في كلالمغالطات و

ائر أن تفاقم   ية الناجمة عن الوباء  البـشرية واألقتـصاديةالخـس المتـشددين في كال   القادة . تدفعوالـضغوط الـسياـس

  .من الحرب الباردة  في تطورغير متوقع تراب  واألق  ,اقفالمو  تصــعيد الى   البلدين الواليات المتحدة والصــين

حرب تصــعيد  هذه الحرب بأشــارات    بدأت حيث   .بمواجهة عســكريةمصــيرية    وقد يتحول الى حرب ســاخنة

ترامب على البضــائع الصــينية, مما يزيد من   الرســوم الجمركية بمليارات الدوالرات التي فرضــهافي   تجارية

ر  تعث ومن صــعوبات  يد من الشــركات  األمريكية والصــينية  جه فيه العد في وقت توا  ,ميةالتجارة العال  فتكالي

لماذا ال  (  :مقالة بعنواننـشرت ـصحيفة واـشنطن  ـسياق هذا التـصعيد فقد   وفي . العالمية في الـسوق  ها  أـستمرار

 debt held we can't 'cancel' U.S Why .؟  ناألمريكية التي تحتفظ بها الصــي  يمكننا "إلغاء" الديون

chinaby (31      تخاذ قرار (جنوني)  أل, الرئيس دونالد ترامب في سـياق مخاوف أثارتها الصـحيفة حول رغبة

مهمة بـسبب مزاعم أن الـصين قد حجبت معلومات    ,من الـصين  الديون لألنتقامعلى حد تعبير الـصحيفة  أللغاء 

  لغاء للديونل هذا األثممجرد  أتخاذ   نأوتشــير الصــحيفة أيظا,    .  Covid-19  أســباب ظهور الفيروس  حول

تمتلك الصـــين أكثر من  حيث  ؤدي بشـــكل أســـاســـي إلى انفجار األســـواق المالية العالمية. يســـفأنه  ,  الصـــينية

 . حيث األخرىبلدان العالم العديد من جانب اليابان والى   ,األمريكية دوالر من سـندات الخزانةال  ات منتريليون

د ا    الوالـيات المتـحدةتعتـمد   ة العلتموـيل مييون  ـل ة  جززانـي أ.  الـفدرالـي ــعف  ن  ومن ـجاـنب آخر ـف النـظام  نقـطة ضــ

يشــكالن مصــدر تهديد اللذان  ),  الورقي والدوالر( الديون  ســندات الخزانة األمريكية  تتمثل في المالي العالمي 

ة القوة العسـكريدي والسـياسـي وبسـبب النفوذ األقتصـاو , من الناحية النظرية, لكن .العالمي لألسـتقرار المالي

د لل ااعلى    ـقدرة الوالـيات المتـحدة    تعزز  والـيات المتـحدة, ـق ة,    لوـفاء بجميع التزاـمات ديونـه ة والـخارجـي داخلـي اـل

 
29  52114829-https://www.bbc.com/news/world 
30  tackling-team/un-communications-coronavirus-un/https://www.un.org/en 
31  money-https://www.politico.com/newsletters/morning / 
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ــكوك به.  إلمن الناحية العملية يعتبر  لكن  ــين  ن أي تحرك "إللغاء" الديون اهذا األمر مشـ لتي تحتفظ بها الصـ

مريكية إلى مـستويات  ويرفع أـسعار الفائدة األان  ـسوق األئتميدمر من ـشأنه أن   )ديونها  عن ـسداد أمريكا   تخلف(

 قنبلة الديون. أزمة/ أنفجارنقطة  قتراب الى, ولربما األعالية وقد يؤدي إلى كارثة مالية عالمية

ا  اقة, أن لميزة التنافسـية من حقيصـراع اينطلق    32.السـعرية التنافسـيةة  ميزأو ما يسـمى بال لصـين تقدم قروضـً

من المؤكد   .المتحدة من االسـتمرار في شـراء السـلع التي تنتجها الصـينمكن الواليات  تت ت المتحدة حتىللواليا

كالت عديدة من الناحية االقتصـاديةتعاني  أن الصـين   مثقل بالديون  وكذالك الواليات المتحدة, وكالهما  ,  من مـش

العالقات المالية والمصرفية  وتطور   ,العالميفي النظام    الصينالمكانة األقتصادية التي تحتلها  إن   أال  .فرطةالم

ميزة تنافســـية   العملة الصـــينية    الرينمينبي أو اليوان. يشـــكل يمنحها نفوذ الســـياســـي  قد  .مع الواليات المتحدة

بتعزيز الميزة   قوم الصــينوهي عملة أكبر شــريك تجاري للصــين. ت  ,بالدوالر األمريكيارتباطه   بالرغم من 

وفي ســياق الصــراع  التجاري   من مخاطر التغيرات في قيمة الدوالر.وط  بالتح  العالمية,التنافســية في الســوق 

وحرب الديون والعمالت بين الواليات المتحدة والصـين, فأنه االبد من األشـارة الى  بعض الحقائق األسـاسـية,  

الم  بمقوه ك  المركز األول وأكبر اقتصـــــاد في الـع ات المتحـدة التزال  تمتـل اتج المحي أن الوالـي اس الـن لي ـي

الي , اتج محلي بلغ  GDPاألجـم الي ـن إجـم ذ عقود, ـب ه مـن ذي احتلـت ام    21.4, وهو المركز اـل تريليون دوالر الـع

تريليون دوالر.وال يزال االقتـصاد    14.1.  تليها الـصين بالمركز الثاني  بأجمالي ناتج محلي  2019الماـضي 

يلحق بركب الســباق مع  تســارع في النمو ل٪ . لكن, في المقابل األقتصــاد الصــيني ي50األمريكي أكبر بنســبة  

ــيح إلعـطاـئك فكرة: (ـكان الـناتج المحلي األجـمالي األمريكي في ـعام   ــبـيل التوضــ الوالـيات المتـحدة. وعلى ســ

ــي  5.9تبلغ    1990 ــاد    30مليار دوالر, مما يعني أنه قبل   360ن بـــــــ تريليون دوالر, والص عاًما كان االقتص

ووفقا لـصندوق النقد الدولي, وعلى أـساس نـصيب الفرد  األقتـصاد الـصيني.مرة من   16األمريكي أكبر بمقدار 

اتج المحلي  الي الـن ث يبلغ إجـم ة حـي دة هي ســـــابع أغنى دوـل ات المتـح إن الوالـي الي, ـف اتج المحلي اإلجـم من الـن

ــ    65000 ــمبورغ المرتبة األولى بـــــ ــين مع عدد   113000دوالر للفرد, (تحتل لوكس دوالر) بينما تأتي الص

دوالر للفرد. وغالبًا ما يشــير المســؤولون الصــينيون إلى مقارنة    10000بقيمة    65رتبة  ها الهائل في المســكان

بالواليات المتحدة, حيث نصـــيب الفرد, لإلشـــارة إلى أن الصـــين أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تمســـك 

ة نمو االقتصاد,  استخدم مقياس نسبالتزال الصين دولة ناشئة في ضوء مقياس الناتج المحلي األجمالي. وأذا ما  

ــبة   ــتمرت الواليات المتحدة  في النمو البطيئ  بنسـ ــين  3٪ إلى 2فأنه: )إذا اسـ ٪. بالمقابل يتوقع ان تنمو الصـ

 
المنخفضة والربط الجزئي لليوان بالدوالر للحفاظ على شة لعديد من السلع بأسعار تنافسية بسبب ميزتين نسبيتين: مستويات المعييمكن للصين تصنيع ا 32
وحالياً في المرتبة  ,. لقد أصبحت واحدة من أكبر الدول المقرضة للواليات المتحدةTreasurysتشتري الصين حجًما كبيًرا من  ,سعار التصدير منخفضةأ

 . نية بعد اليابانالثا
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,  COVID-19الرغم من تباطؤ معدل نموها بســــبب تداعيات أزمة بمعدل أســــرع بمرتين إلى ثالث مرات ب

ــيني أكبر من الوال ــاد الصـ ــبح االقتصـ ــين  وكثيرا ما تتهم    .2030و   2025عام    يات المتحدة بينفقد يصـ الصـ

عار صـادراتها واق المالية العالمية إلى حيث   .باإلبقاء على قيمة اليوان منخفضـة عن عمد لخفض أـس تميل األـس

عملة   كمؤشـر لفهم األوضـاع األقتصـادية العالمية.  سـعر صـرف اليوان مقابل الدوالر األمريكي التركيز على

  ا اسـتخدامات مختلفةملههذين المصـطلحين  .   Yuan or Renminbi  33ينمينبيمى اليوان أو الرالصـين تسـ

.  لصـــيني لتعزيز القدرة التنافســـية لألقتصـــاد ا CNY vs. RMB  في التأثير على ســـوق العمالت العالمية

ان  ويصــف العملة الصــينية بشــكل عام. اليو "  people's currency  يعني "عملة الشــعب  RMBالرنمينبي  

CNY  محاسـبية وحدة قياس  Accounting Measurement  . وهي طريقة فريدة تسـتخدمها الصـين لرصـد

   "النقد" مقابل "الدوالرات".بين الفرق 

    .؟  بعضهما البعض كيف يؤثر اليوان والدوالر علىوالسؤال هنا:  

ــين عملتها بالدوالر    ــريك تجاري لها.   ,األمريكيتربط الصــ ــتخدم الدوالروأكبر شــ في معظم معامالت  يســ

ــين    .1944العمـلة االحتـياطـية الـعالمـية مـنذ اتـفاقـية بريتون وودز لـعام وهي  التـجارة الدولـية.   لتحوط  باتقوم الصــ

دوالر ة اـل اطر التغيرات في قيـم ollar’s Dhanges to the Cisks in Rinst gaAedge H    34من مـخ

Value.   ولكن من   .عمد لخفض أســعار صــادراتهاالصــين باإلبقاء على قيمة اليوان منخفضــة عن    وتحرص

ـــعب إثـبات التالـعب ـبالعمـلة مـنذ ـبدء الحرب التـجارـية بين الوالـيات المتـحدة  .كـما تتهمـها الوالـيات المتـحدة  الصــ

مريكية في فرض الرســوم الجمركية األولى على  ,عندما كشــفت األدارة األ2018والصــين في نيســان/ أبريل  

إلى اليوان الصــيني في   CNHى انخفاض اليوان مقابل الدوالر. يشــير  بعض الواردات الصــينية, وأنعكس عل

الـسوق الخارجية, خارج للـصين. حيث أن أـسواق رأس المال في الـصين, بما في ذلك ـسوق العمالت األجنبية,  

). ويؤدي هذا إلى ميزات مختلفة للعملة الصينية في األسواق  PBOCالصيني (يتم التحكم  بها من بنك الشعب 

لبيانات ســــوق المقايضــــات,    2019), يعكس االتجاهات في عام  2خلية والخارجية. في الرســــم البياني ( الدا

ــتقات أســعار  وبينت مقايضــات اليوان الصــيني في المرتبة التاســعة بين العمالت األكثر تداوًال في ســوق مش

  بورغ.لفائدة. في مراكز اليوان التقليدية, مثل هونج كونج وسنغافورة ولندن و لوكسما

 
. غالبًا ما يتم استخدام الرنمينبي قياس  دةية, ويعني "عملة الشعب" بلغة الماندرين. اليوان هو وحشعبالرنمينبي هو العملة الرسمية لجمهورية الصين ال 33

حول منتصف النقطة التي يحددها  ٪ 2في نطاق . يتداول اليوان PBOC ( People’s Bank of Chinaيسمح بنك الشعب الصيني ( .واليوان بالتبادل
ر الصرف األجنبي المطلوب لليوان, ويسمح له  المركزي, بنك الشعب الصيني  صباح كل يوم في مراقبة سعنك حيث يقوم  البمقابل الدوالر كل يوم. 

     pboc.asp-china-bank-p/peoples/rmshttps://www.investopedia.com/teباالرتفاع أو االنخفاض خالل اليوم بحدود هامش معين.
على تحديد أداة مالية يشمل إلدارة المخاطر المالية. إنه ,وتسمى العقود المشتقة,هو استخدام األدوات المالية Currency hedging  التحوط من العملة 34

التغير في   ,كليًا أو جزئيًا, فقات النقدية للمشتقات سوف يقابللتدفإن التغيير في القيمة العادلة أو ا ,ن للخسارة المحتملة.في التحوطواحدة أو أكثر كمخز
   currency-is-emy/lesson/whathttps://study.com/acad .في العملة لمخاطر تقلب أسعار الصرف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية
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  ):2الرسم البياني (

  

٪ مقابل اليورو ، لكنه تراجع بنسبة  35٪ مقابل الدوالر وقفز بنسبة  3.7ارتفع اليوان بنسبة   ,2008منذ عام  و

  China Foreign Exchange Trade System (CFETS)سلوك سلة في ضوء  , ٪ مقابل الين13

الجديد  CFETSمؤشر اليوان أستخدام الصين كشفت  2017عام  في  , وتحديداسنوات الماضية الثالث  خالل

بلدان إن قيمة اليوان يجب أن تعكس بشكل أفضل تجارتها واستثماراتها مع  (" :قائلة  , المرجح للتجارة

, وقد SCFETعدد العمالت في السلة , يزداد 2017فمنذ عام  ,متحدةوليس فقط الواليات ال , 35")متعددة

  Real Effective Exchange Rate عر الصرف الفعلي الحقيقياستنادًا إلى س ,حققت الصين مكاسب 

)REER مقابل تلك الخاصة بشركائها التجاريين  للعملة الصينية اليوان  قيمة المرجحة ال) الذي يقيس

ر,  الدوالفي ضوء سوق قيمة اليوان  , بأدارة)PBOCبنك الشعب الصيني (يقوم  . خمالرئيسيين وفقًا للتض

 .في سوق العمالت العالمية يعتمد على سعر صرف عائملكونه  ,قيمة الدوالر غيرتت حيث  CFETS. ومؤشر

ى ال ,2005  تموز /تحولت الصين من سعر الصرف الثابت الصارم في يوليو  وأستجابة الى تعويم الدوالر, 

ى المصدرون  يتلق: (" الدوالر في اآللية  علىالتأثير المباشرتتمثل الميزة التنافسية لليوان في  .أكثر مرونة

ويودعونها في بنوكهم المحلية. يدفع لهم   ,ائع إلى الواليات المتحدةالصينيون الدوالرات عندما يشحنون البض

والموردين المحليين.ثم تقوم البنوك المحلية    عمالهم والذي يستخدمونه لدفع أجور,  البنك الرنمينبي في المقابل

وهي تستخدم الدوالرات لشراء  . )PBOCعب الصيني (بنك الش بتحويل الدوالرات إلى البنك المركزي

(  أصبحت الصين واحدة من أكبر الحائزين  ,. نتيجة لذلك36") دات الخزانة األمريكية التي تدفع الفوائد سن

) قيمة اليوان  PBOCيراقب بنك الشعب الصيني ( و  ندات الخزانة األمريكية.األجانب على سالمقرضين ) 

 
35 us-affect-yuan-chinese-rising-a-https://www.huffpost.com/entry/how  . 
36 china-bank-peoples-nctionsfu/https://lawaspect.com   
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في  Treasurysالسندات  ع الدوالر كثيًرا فوق سعر الصرف فسيقوم البنك ببيع بالنسبة للدوالر. إذا ارتف

  ض يتخفبغية  ,للبيع في السوق الديون األمريكية  سندات السوق الثانوية.من خالل إضافة المعروض من 

,  انلشعب الصيني نقودًا لشراء المزيد من اليوبنك ايقوم . كما في آن واحد  الدوالرفي الضغط على  ,يوانال

  .  مما يرفع قيمة العملة

   :الحرب التجاريةواليوان الصيني 

, دون  الهبوط أكثربمعنى  ر,للدوال 7بعد أن سمحت الصين لليوان بعبور الخط األحمرالذي كان مقدسا وهو  

 كورقة مساومة في محادثات التجارة الشائكة أنخفاض اليوان باستخدام  .خاطر الغضب األمريكياألكتراث بم

. مما دفع الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى إطالق حملة جديدة في حرب الرسوم يات المتحدةمع الوال 

وفي  .تهامات ) هذه االPBOCوبينما ينفي البنك المركزي (  تصنيف الصين كمتالعب بالعملة.و ,الجمركية

توقع أن ي" (: ) PBOCالسابق لبنك الشعب الصيني (المستشار Yu Yongdingو يونغدينغ  قال يهذا السياق 

ال   ,إذا تفاقمت الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة مقابل الدوالر 7.3- 7.2إلى ينخفض  اليوان قد 

أو   7.1أحد يعتقد أن  ال  7المستوى  ربمجرد كسو ,ويلعلى المدى المتوسط والط  يمكننا استبعاد هذا االحتمال

  يوان 7.3 مستوى لكن فرصة كسر  .)3في الرسم البياني(  يظهر, كما أو الحد االدنىسيكونان القاع  7.2

  .2020السنة الحالية  التوقعات األكثر هبوًطا لليوان إلى استمرار الحرب التجارية في في ضوء ضئيلة 

  COVID-19جراء تفاقم تداعيات تفشي الوباء من  والتسبب في خسائر أكبر لصادرات الصين واستثماراتها

فإن الفوائض التجارية للصين التي ما زالت صحية وقوة التدفقات الهائلة لرأس  , رارضاأل وبالرغم من هذه .

  .37) "المال األجنبي إلى أسواق األسهم والسندات تدفع إلى تعزيز اليوان

  حجممن خالل التثبيت اليومي لنقطة الوسط و , بإحكامالصارمة  خاضعة للرقابة ال الصين بالنسبة لعملة

ن  واألشارة الى أ ,بمثابة تخفيف للضغط يوان مقابل الدوالر. حيث يعتبر 7ختراق من أفأنه يمكن  ,تداولال

ينيين من ارتفاع الرسوم الجمركية  المصدرين الصفرز, وحماية بنك الشعب الصيني يمكن أن يستخدم اليوان ل

 يمة العملةتحذير الواليات المتحدة من احتمال حدوث مزيد من االنخفاض في قل وهي أجراءات  األمريكية.

حرب   على أن اليوان ليس سالح رإلصراوا ,قصارى جهدهاالصين بذلت فقد السياق, وفي هذا . الصينية

كان   7بحجة أن االختراق دون   ,زعزعة استقرار االقتصاد الصينيوأن تحويله إلى سالح من شأنه . جمركي

إن ن خبراء سوق العمالت العالمية, ويرى العديد م فعل على التوترات التجارية المتزايدة مع واشنطن. رد 

أو   ,والعوامل الخارجية مثل انخفاض اليورو ,وانخفاض التدفقات التجارية, قتصاد المتباطئالقوى الطبيعية لأل

 
37 bank-peoples-https://www.euromoney.com/article/b12kjvr3y8wklc/former   
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 BNP Paribas Assetقتصاديين في كبير اال, قال تشي لو  رتفاع الدوالر ستدفع اليوان إلى االنخفاض.ا

Management") : فإن التصعيد في   ,إلى خفض قيمة العملة وليس لديها أهداف لهاأبدًا لم تسع الصين أن

إذا نجح  و الصين بشكل جيد.قد يخدم  مقابل الدوالر. 7.5الحرب التجارية قد يدفعها إلى انخفاض يصل إلى 

فستكون هذه طريقة إلجبار ترامب على العودة إلى  ,األمريكية الصينيون في إلحاق األذى بسوق األسهم

تخفيض عملتها بشكل  الى الصين وقد تلجأ  .38) المفاوضات والتوصل إلى بعض الحلول الوسط" طاولة

المنخفضة تمنحها ميزة تنافسية لتصدر أكثر  بكلفة  مصطنع لتعزيز الصادرات الرخيصة. فعملة الصين 

مكن أن تدفع  والسبب اآلخر في الميزة التنافسية الصينية هي أن الصين ي فسيها.امنتجات أقل من منتجات من

,  2019في آب (أغسطس) . لعمالها أقل مما تدفعه الشركات األمريكية, ألن تكاليف المعيشة في الصين أقل

تي ترى أن  لاحدة الصين على أنها "متالعب بالعملة". وفقًا لوزارة الخزانة األمريكية, صنفت الواليات المت

قيمة  لكون أنخفاض  ى ميزة تنافسية غير عادلة. لدى الصين تاريخ في التقليل من قيمة عملتها للحصول عل

رئيسي في   عامل اليوان يشكل .اليوان هو أحد أسباب العجز التجاري الكبير بين الواليات المتحدة والصين

  Treasurysدين  طلب الصين على سندات الالعجز التجاري الكبير بين الواليات المتحدة والصين. يساعد 

ويؤثر ربط العملة الصينية أيًضا على قيمة الدوالر األمريكي, من  ألمريكية منخفضة. في إبقاء أسعار الفائدة ا

دات, في وقت مناسب يخفض قيمة الدوالر عن طريق زيادة  زي الصيني على بيع السنخالل قدرة البنك المرك

  . المعروض من األصول المقومة بالدوالر

  ) 3(  انيالرسم البي

  

 
38lo-am.com/author/chi-corner.bnpparibas-https://investors    
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ــندات الديون    يمكن أن تبيع ما يكفي من    إن الصــينحقيقة مفادها:  في ضــوء  .أما إلحداث انهيار في الدوالرس

  :زة التنافسية تتمثل فيفي صراع الميالمقومات االخرى 

ــادي  ا -1 ــين من البعد األقتص ــؤولة  لص ــي   إنها مس ــكل رئيس ــعار بش ــواق العالمية لعن أس ــلع األس لس

 الرخيصة.واألنتاجية والتكنولوجيا  االستهالكية

ئدة بالزيادة أو االمؤثرة في معدل أســــعار الفالدولة  الصــــين, تعتبر  مالي والمصــــرفي فأنالبعد الفي  -2

اض  ــينـف.  األنخـف اني أكبر    الصــ ا ـث ديـه ة.  رقم  ـل ة أجنبـي ا دوـل ة التي تحتفظ بـه ديون األمريكـي أمن اـل ذا  ـف

وأســـواق    ,الســـوق الصـــينيةفي  فيؤدي ذالك الى أنخفاض معدالت الفائدة ديونها    الصـــين اســـتدعت 

مما يؤدي إلى   ,في الســوق األمريكية الفائدة   رأســعاوينعكس ذالك على أرتفاع    ,قتصــادات الناشــئةاأل

  يات المتحدة.نمو االقتصادي في الوالتباطؤ ال

إذا طلبت الصين ديونها  فإن الطلب أن الصين تلعب دور كبير في التأثير في سوق العمالت العالمية, ف -3

بشـكل   األسـواق الدوليةقد ينعكس في  تباطؤ  الدوالر قيمة  هبوط    إنو  ,بشـدةعلى الدوالر سـينخفض  

ــين من تداعيا  .كبير ــين  , بمعنى أن ت أنخفاض قيمة الدوالرلكن هذا اليجنب الصــ ــاد الصــ   قداقتصــ

أســتدعاء الصــين  أن  و ات بلدان أخرى.جنباً إلى جنب مع اقتصــاد أيظا   يتعرض الى تباطؤ أو أنكماش

ندات الخزانةلديونها يعني بيع ممتلكاته  ثيرعلى  في التأ  بوتيرة بطيئةعادةُ ما تكون  و,  األمريكية ا من ـس

يضــر بالقدرة التنافســية للصــين من خالل رفع قيمة  الر. وهذا من شــأنه أن الطلب على الدوأنخفاض  

ـــبة لـلدوال ــلع وزيادة    ر,اليوان بالنســ ــار  .المنتـجات األمريكـيةو الطـلب على الســ مكـتب الميزانية  وأشــ

ن األمريكية  والديحول أرتفاع مسـتوى   Congressional Budget Office, ينجرس األمريكبالكو

ــل إلى حوالي (" ــيصــ ، وهو  2020 المحلي اإلجمالي األمريكي هذا العام في المائة من الناتج    98ســ

وهو أعلى بكثير من مســتوى األمان المعترف به    .شــهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةتمســتوى لم 

  .39")2021توقع أن يتجاوز العجز الفيدرالي حجم االقتصاد األمريكي في عام من الموليًا. دو

  عملتها  بتحريربمحاوالت ناجحة  تقوم الصــين  جارية  الديون والحرب الت صــراع  وبخضــم تصــاعد   -4

ا الرنمينبي ن مراكز تداول اليوان في لند  سوق العمالت العالمية, وتحديدا في , فياليوان  المـسمى أيضـً

ــلة من العمالت التي تشــمل الدوالرأطار في  ,وفرانكفورت  مما يســمح للصــين   .تداول أوســع حول س

ــا  المســـتمرة,   كســـب حروب العمالت العالمية  حتى تتمكن من  ,ة عمالتهاقيمتخفيض   مع  خصـــوصـ

نظًرا   ,تصــدر أكثر  تجعل الصــين , التي المنخفضــة لةالعموتحقيق مكاســب  قيمة    .الدوالر األمريكي

 
39  https://www.globaltimes.cn/content/1199833.shtm 
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واق العالمية األخرمنتجاتها أقل عند بيعها في   اليفكتألن   وق األمريكية واالـس وأن قوة الصـين   .ىالـس

ســاعد االقتصــاد الصــيني  ت , التي امتالك ســندات الخزانة األمريكية الصــراع أيظا, تتمثل في افي هذ 

 يرفع    مما قد   ,ربالدوالالمقومة  الديون الـصينية   على ـسندات   المـستمر  الطلب أرتفاع  بـسبب   ,على النمو

في مريكية  الصــينية أرخص من الســلع األمن الســلع يجعل الصــادرات  وقيمة الدوالر مقارنةً باليوان  

ديون الواليات  ســـندات   أن تظل الصـــين واحدة من أكبر حاملي ية والعالمية. ويتوقع  الســـوق األمريك

دوالر من احتياطيات  ال من  ات تريليونلطالما كانت هناك دعوات للصــــين لتنويع  و . ي العالمالمتحدة ف

  .في سندات الخزانة األمريكية ,النقد األجنبي

كلفة من اآلالت  الالصـــادرات منخفضـــة  على بالتركيز  وها االقتصـــادي  نمالى تزايد  الصـــين تســـعى   -5

ــرـكات المملوـكة لـلدوـلة لتـغذـيةعلى   الحكومي الـهاـئلاألنـفاق ووالمـعدات.   ــادرات. ـهذه    نمو  الشــ الصــ

ــركات المملوك ــةالشـ ــركات الخاصـ ــع  ة للدولة أقل ربحية من الشـ  ونتيجة لذالك فقد   .لكن بأنتاج أوسـ

ــين أكبر دولة ت ــبحت الص ــلع في العالم, أص تم  ي حيث   ,متجاوزة الواليات المتحدة األمريكيةجارية للس

احتلت  . وقد روق األســعارالقوة الشــرائية وفقًا لف  ديلعلى أســاس تع نمو الصــادرات الصــينية    قياس

ــين ا ــوء تقرير  2017لمرتبة األولى في العالم في عام  الصـ ــتخبارات المركزية ، في ضـ (وكالة االسـ

القوة الشرائية  المحافظة على  اإلجمالي للـصين على أساس ى أن حجم الناتج المحلي ). بالنظر إل2018

ــينية.   ــلع الخام من أمريكا الالتيللعملة الص ــين الس ــتورد الص ــمل الزيوت وأنتس واع  نية وأفريقيا. وتش

تيك, والمواد الكيميائية العضـوية بكميات كبيرة وبكلفة   اقل.  الوقود األخرى, وخامات المعادن, والبالـس

ــتراتيجية   ــادرات التي يغذيها الوباء. وتهدف قدًما في وتتطلع اس ــين إلى بناء الص التجارة الجديدة للص

ية من خالل عمليات اإلغالق  تعزيز حصــتها من التجارة العالم  اتخاذ تدابير لدعم صــادراتها حيث يتم

  الجديدة في العديد من األسواق الخارجية.

الصــين الخاصــة بمبادرة الحزام والطريق    ة. من المؤكد أن مبادرات حديات الصــين للهيمنة األمريكيت -6

كيد الهيمنة العالمية  تهدد بالتأ  2025لالســتثمار في البنية التحتية وصــنع في الصــين    والبنك اآلســيوي

تريليون دوالر    300نحو    ةن العالميودفع الصــين والواليات المتحدة الديت.  المتحدة األمريكيةللواليات  

بين البلدين    , والعمالت والديون  ,التجارية حرب المع اســتمرار  2020في نهاية الســنة الحالية   أمريكي

  60ا بأكثر من  إن الدولتين سـاهمتIFF معهد التمويل الدولي  . ويرىفي التأثير على االقتصـاد العالمي

م  األول من عا تريليون دوالر أمريكي خالل النصــــف    7.5في المائة من زيادة الديون العالمية البالغة 

ــيني  نموالأن    .2019 بــالــديون مزيــدًا  الصــ ــغط علىيزيــد    ,المــدفوع   الواليــات المتحــدة   من الضــ

  و.نمفي التراجعا  أو والتي شهد العديد منها تباطًؤا  .لعالماالقتصادات في جميع أنحاء او
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  لخالصة:ا

تها العســكرية  بفضــل قو  ,ة مهيمنة عالميةقووالتزال  كانت الواليات المتحدة   ,منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

ة ائـل ة الـه ة.  في  ييبرالل  مـظابنو  ,واالقتصـــــادـي المـي ارة الحرة الـع احثين والمراقبين أن  التـج د من الـب دـي  ويرى الـع

من    مخاوفاليثير ترامب الرئيس  لى الحمائية تحت شـعار "أمريكا أوالً" في إدارةالمفاجئ إاألمريكي    تحولال

ــين المتنامية.  ال ــعى  تراجع أمام قوة الصـ ــياق تسـ ــين عن تجاوز  الواليات المتحدة إلى ردع وفي هذا السـ الصـ

بأدوات    "بحرب باردة"  هدد  تCOVID-19 تداعيات   .ألطول فترة ممكنةقوتها  هيمنتها من أجل الحفاظ على  

تهم  أاالســــتفادة من إخفاقات األخرى. حيث كال البلدين وتحاول    .ات المتحدة والصــــيندة بين الواليجديناعمة  

ار  الصـين  الرئيس دونالد ترامب  ترعلى فيروس كورونا. وأـش محت للمرض الصـينأن بالتـس  , ربما تكون قد ـس

ــار ــي الوباء في ل الوباء. وبيجب أن تدفعه بكين مقاب  40باألنتقام بثمن "كبير". وهدد "باالنتش ــارع تفش ينما يتس

  .أحتواء الفيروس  فيمقابل أســتجابات متعثرة تجعل التنبؤات صــعبة  ,  لعالم, خصــوصــا في الواليات المتحدةا

ــياق و ــة  في سـ ــراسـ ــادين في العالم  التي كانت قائمة ومعلنة  الحرب التجاريةشـ ور لظها , قبلبين أقوى أقتصـ

  تأثير مدمر على االقتصــاد العالمي بتداعيات ومخاطر  COVID-19ن لــــــ يتوقع أن يكو.  لفيروسلالمفاجئ  

تتمثل في انخفاض معدالت االـستثمار, وـضعف الثقة في األعمال التجارية, والمـستويات المرتفعة    ,بعيدة المدى

اقم عجوزوة والـخاصــــة,  لـلديون الـعاـم د من  للحكوـمات   ت الميزانـيات الـعاـمةاتـف . مـما يؤدي الى حرـمان الـعدـي

ــاد الكلي  لبـلدان من أدوات ا ــين  و  .االقتصــ ـتداعـيات  إال أن  ,دائنـًا للوالـيات المتـحدةأكبرعلى الرغم من أن الصــ

ــاعد    COVID-19جائحة   ــوق العمالناعمة  حرب ألقت بظاللها في تصـ وقال    ت والديون.غير معلنة في سـ

ــتوكس   ــابق Stocksس ــار األمن القومي الس ــتش الواليات  العالقات بين    إن("  :جو بايدنللرئيس المنتخب ، مس

ــين هي ــوء المتحدة والصــ ــاد العالمي لى ععواقب وخيمة للغاية    , يترتب عليهااألســ  لجأت  فقد  .41")االقتصــ

ــين   ــتراتيجية    الى تبنيالصـ ــية( ض قيمة العملةيخفتأسـ ــادرات التكلفة  تخفيض  ل  ,)التنافسـ تقليص العجز , وصـ

أن تخفيض قيمة العملة على المدى الطويل هو   .يل النموتشــغوألعادة    للتغلب على االنكماشكتدابير    ,التجاري

ــفر. قد   ــلتها صـ ــم أليها الجميعلعبة محصـ  ت من البلدان الغنية والفقيرة, ينتهي األمر باندالع حرب عمال ينضـ

الفوـضى في خطيرة, تزيد من مخاطرالـصراعات والتوترات التجارية. حيث يعاني االقتـصاد العالمي من حالة 

  متهما الصـين وهو  Peter Navarro قال بيتر نافارو  .الت رب العموآخر ما يحتاج إليه هو ح .الوقت الحالي

  الواليات   صفر" مع  إن الصين في "لعبة محصلتها( 42 :حد كبار المستشارين التجاريين للرئيس دونالد ترامب أ

 
40 fresh-threatens-trump-retaliate-https://www.cbc.ca/news/world/china   
41 lligenceinte-election-usa-https://www.reuters.com/article/us  
42  -game-sum-zero-navarro-https://www.cnbc.com/2018/07/19/peter . 
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ـــن رةعـندـما يتعلق األمر ـبالتـجاو .الـعالمو المتـحدة التلويح بخـيار ألـغاء اـلديون  حـيث   .43) اعليـنا اـلدـفاع عن أنفســ

تمرار في ـشراء ديون الواليات المتحدة   الـصينية من الجانب األمريكي. وال يوجد أمام الـصين خيار ـسوى االـس

توى ا ية الـسعرية لصـادراتها على المـس وبة في  لدولي.لضـمان القدرة التنافـس وقد يتوقع أتخاذ قرارات غيرمحـس

ــي الوباء. فاذا لج ــوء تطورات تفشـ ــندات الديون األمريكية. فإن الواليات المتحدة, ضـ ــين الى بيع سـ أت الصـ

هيلالتدوالرات باعتبارها اقتصـادًا حًرا,  يمكنها طباعة كميات هائلة من   ). وعلى الرغم من أن QEالكمي (  ـس

ات المتحدة) ن شــأنه أن يقلل من قيمة الدوالر, وأرتفاع التضــخم. وهو أمر جيد للمدين (الواليطباعة الدوالر م

في األمد القـصير, حيث ـستنخفض قيمة الـسداد الحقيقية بـشكل متناـسب مع التـضخم, ولكنه ـسيء بالنـسبة للدائن 

ــين) ولبقية بلدان العالم.  , فإن خطر تخلف الواليات المتحدة عن  عجز الميزانية األمريكيةتزايد  ا يوطالم(الصــ

. أن نقطة ضعف الصين تتمثل في أن الواليات المتحدة قد التحتاج إلى الصين لشراء قائما سداد ديونها ال يزال

أن   .المتحدة أكثر لضــمان اســتمرار ازدهارها االقتصــادي  الصــين تحتاج إلى الواليات وأن  ديونها باســتمرار,  

دخول   ة, واـل ة وراء تخفيض قيمـة العمـل امـن دوافع الـك ذي تقوده أكبر فاـل ة اـل المـي ــوق العمالت الـع ي حرب ســ

ــية. وفي هذه الحرب ( لعبة   ــادين في العالم الواليات المتحدة والصـــين هي أوال دوافع وأســـباب ســـياسـ أقتصـ

). ال يكـسب بلد بخـسارة أقل مقابل خـسارة أكبر للبلد اآلخر, فالخسارة هي    zero sum gameمحـصلتها ـصفر  

   .لكال البلدين العمالقين One does not gain by losing less. Losing is losingالخسارة 

وفي ظل تشــابك المصــالح بين جميع بلدان العالم, فأن أرتفاع أو أنخفاض القوة الشــرئية للعمالت ال تنشــأ من  

ــقاط  تعد حرب الديون  فراغ في  ــادية. وفي هذا األسـ ــباب غير أقتصـ ــاد عالمي مترابط, بل لدوافع واسـ اقتصـ

واق هد الدولي اليوم الذي لم يتحمل  من   مدمرة, وليس هناك, حرب والعمالت في األـس رابح أو خاـسر في  المـش

ــفر  . ــلتها صـ ــارة أي طرف تعني    Zero-sum gameأن تحكمه لعبة محصـ على العكس من ذلك, فإن خسـ

 .برمته ارة اآلخرين, وستؤثر على االقتصاد العالميخس

 

 

 

  

  

  

  

 
43 corona-kills-four-china-navarro-s.com/media/peterhttps://www.foxnew   
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