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7 مصر .. و تداعيات النزاع التجارى بني الواليات املتحدة والصني 

للسيطرة عىل  املستمرة  الدول  – 19 » كورونا«، وحماوالت  باالنتشار الرسيع والواسع لفريوس كوفيد  الدوىل  بالرغم من حالة االنشغال 
معدالت االنتشار واإلصابة به داخل حدودها، وما أنتجه هذا الوباء من تداعيات حادة وقاسية عىل اقتصاديات العديد منها، عادت أجواء 
النزاع التجارى بني الواليات املتحدة والصني لتطل برأسها جمددا عىل ساحة األحداث الدولية. وهى األجواء التى كانت سائدة قبل انتشار 
الفريوس عىل مدار العامني املاضيني ) 2018 – 2019(، نتيجة إعالن اإلدارة األمريكية وقتها عزمها فرض رسوم مجركية تبلغ 50 مليار دوالر 
أمريكى عىل السلع الصينية، وهو ما قابلته احلكومة الصينية بفرض رسوم مجركية عىل أكثر من مائة منتج أمريكى أبرزها فول الصويا. وعىل وقع 
املتغري الوبائى اجلديد الذى كان مصدره مدينة »ووهان« الصينية، وسياسات تبادل التعريفات اجلمركية االنتقامية، عادت حالة النزاع التجارى 

بني البلدين لتطفو عىل سطح األحداث جمددا.
بشأن  والشكوك  تارة،  املرض  اإلعالن عن  لتأخرها ىف  نتيجة  الفريوس  انتشار  باملسئولية عن  للصني  اهتاماهتا  األمريكية  اإلدارة  فلم ختف 
إحتاملية أن يكون الفريوس »ُملق« معمليا كسالح بيولوجى تارة أخرى. وقد جتسدت تلك االهتامات ىف تسمية اإلدارة األمريكية الفريوس 
باسم »الفريوس الصينى«، ما دفع احلكومة الصينية إىل الرد باهتام واشنطن »بإثارة ونرش الذعر« عىل مستوى العامل، بل واهتامها بصورة مماثلة 
بمسئوليتها عن ختليق الفريوس كسالح بيولوجى هبدف اإلرضار بحالة النمو املتسارع لالقتصاد الصينى. وأعادت حالة السجال تلك التذكري 
التعريفات  لقيم  املشرتك  اخلفض  عىل  اجلانبني  اتفاق  يبددها  مل  والتى  الدولتني،  بني  املتبادلة  اجلمركية«  التعريفات  »نزاع  واكبت  مماثلة  بحالة 
الزراعية،  املنتجات  لبعض  بالنسبة  التجارة  الطرف اآلخر، واستئناف  املستوردة من  والبضائع  السلع  قبل كليهام عىل  املفروضة من  اجلمركية 
فيام ُعرف باتفاق املرحلة األوىل للهدنة التجارية بني البلدين)1(. ووفقا ملحللني فإن انتشار الفريوس داخل الصني من شأنه أن يكبح حالة النمو 
االقتصادى الصينى بام يقارب 0٫4 % خالل العام اجلارى 2020، ويكبح أيضا، ولكن بدرجة أقل، االقتصاد األمريكى خالل العام نفسه، 

األمر الذى حيمل العديد من التداعيات عىل االقتصاد العاملى.    
ىف هذا السياق يبدو أن مصري النزاع التجارى بني البلدين، وبغض النظر عن اتفاق اهلدنة التجارية بينهام، وىف ضوء التأثريات السلبية الناجتة 
عن انتشار فريوس »كورونا« بات - وفقا ملحللني - مرشحا ملزيد من التصعيد خالل املرحلة القادمة. وذلك ألن الواليات املتحدة ال هيمها عقد 
اتفاقا أوليا لكبح نزال التعريفات اجلمركية بينها وبني الصني بقدر ما تريد »تغيريا شامال« ىف السياسة االقتصادية الصينية يفتح السوق الصينية 
»بصورة أفضل« أمام املنتجات األمريكية وحتديدا الزراعية منها من ناحية، وينظم امللكية الفكرية من ناحية ثانية، بخالف حل قضايا »أمن« البنية 
التحتية لشبكات اهلاتف املحمول من اجليل اخلامس من ناحية ثالثة. بينام يرى اجلانب الصينى أن مواقف الواليات املتحدة السياسية جتاه قضايا 

األقليات ىف الصني من شأهنا أن تزيد من حدة اخلالفات بينهام، وتلقى بظالل قامتة عىل العالقات التجارية البينية أيضا. 
اتفاق التهدئة التجارية بني الواليات املتحدة والصني هبذه الكيفية من شأنه أن يقلل من حدة النزاع التجارى بينهام، لكنه لن ينهى بصورة 
كاملة هذا النزاع الذى يصل ىف بعض اآلحيان إىل مستوى الرصاع التجارى، السيام وأنه قد يرتبط ببعض املواقف السياسية للبلدين ىف عدد من 

القضايا الدولية.   
بني  التجارية  اهلدنة  التفاقية  التوصل  مع  بالتزامن  العامل  أنحاء  كافة  ىف  وانتشاره  الصني  ىف  »كورونا«  فريوس  ظهور  فإن  القول  سبق  وكام 
البلدين، أعاد طرح حالة التوتر ىف العالقات بينهام من جديد. بصورة يراها املحللون قد تكون مرتكزا للحسم فيام يتعلق باخلالفات التجارية 

1- االتفاق يدور حول خفض الواليات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى النصف، مقابل أن تشترى الصين مزيدا من المنتجات األمريكية السيما الزراعية. 
فضال عن تنظيم التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، باإلضافة إلى تنظيم قضايا بينية تتعلق بالقطاع المالى وسياسات النقد . 

مصر والنزاع التجارى األمريكى الصينى:
 مسار مزدوج لالستفادة من الفرص
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البينية. هذا الطرح مؤداه أن مسئولية الصني عن انتشار الفريوس من 
املتحدة ىف مواجهة  الواليات  للقوة ىف رصيد  نقاطا  أن تضيف  شأهنا 
بفرض  املتحدة  الواليات  تقوم  كأن  الصني،  مع  التجارية  النزاعات 
سواء  الصني  من  قادم  هو  ما  حيال  املتشددة  اإلجراءات  من  املزيد 
األفراد أو السلع والبضائع، وهو ما قد يستدعى فتح آفاقا ملفاوضات 

جديدة بني الطرفني حتظى فيها الواليات املتحدة بأفضلية.       
طرىف  بني  مزدوجا«  »مسارا  لتلمس  مرص  تسعى  سبق  ما  أطار  ىف 
من  االستفادة  من  يمَكنها  الصينى،  األمريكى  التجارى  النزاع 
والتجارية  االقتصادية  املزايا  من  املزيد  بحصد  النزاع  ذلك  تداعيات 
قد  التى  احلادة  السلبية  التأثريات  نفسه  الوقت  ىف  وجينبها  ناحية،  من 
ينتجها هذا النزاع من ناحية ثانية. وقد حتسبت احلكومة املرصية لذلك 
تساهم  التى  االقتصادية  املرشوعات  من  كبريا  عددا  بتدشني  بقيامها 
من  تستوردها  كانت  منتجات  من  الذاتى  االكتفاء  إىل  الوصول  ىف 
حتمية  إىل  املرصية  احلكومة  ويدفع  بل  يفرتض  املسار  هذا  الطرفني. 
الرشكات  وتشجيع  ناحية،  من  االسترياد  حجم  تقليص  عىل  العمل 
الصينية واألمريكية عىل االستثامر ىف الصناعات املرصية كثيفة العاملة 
بام خيلق املزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات من ناحية ثانية. مع 
مالحظة أن النزاع التجارى بني الواليات املتحدة والصني دفع األخرية 
إىل تفعيل العالقات االقتصادية مع دول مبادرة احلزام والطريق التى 
أقرها الرئيس الصينى عام 2013، ومن بينها مرص التى متثل حمورا مهام 
للتجارة عرب تلك املبادرة المتالكها رشيان جتارة عاملى متمثل ىف حمور 
قناة السويس، بام يمكنها من جذب العديد من االستثامرات الصينية 
الراغبة ىف الولوج ألسواق جديدة بعيدا عن األسواق األمريكية التى 

تتعرض فيها املنتجات الصينية للتعريفات اجلمركية االنتقامية.     
التداعيات  عن  متاما  بعيدة  ستكون  مرص  أن  ذلك  يعنى  ال  لكن 
الدول  تأثريات سلبية ستطول غالبية  بل هناك  النزاع،  لذلك  السلبية 
عىل املدى الطويل، السيام تلك التى تتمتع بمعامالت جتارية كبرية مع 

الواليات املتحدة والصني ومن بينها مرص. ووفقا لذلك تقدم الدراسة 
حتليال وافيا لعدد من االطروحات التى يقدمها املحللون حول كيفية 
تعظم  بصورة  الصينى  األمريكى  التجارى  النزاع  من  مرص  استفادة 
مكاسبها ومردودها اإلجيابى، وىف الوقت نفسه حتاول تقليص اخلسائر 
عند احلدود الدنيا التى يمكن لالقتصاد حتملها دون الدخول ىف حالة 

الركود االقتصادى الكامل.  

أبعاد  »بدائل«  دورية  من  العدد  هذا  يتناول  سبق  ما  سياق  ىف 
مدى  عىل  والصني  املتحدة  الواليات  بني  التجارى  النزاع  وتطورات 
االقتصادية  احلالة  عىل  النزاع  ذلك  وتداعيات  املاضيني،  العاميني 
لتعظيم  أمام احلكومة املرصية  املمكنة واملتاحة  املرصية، واالجراءات 
حماور  مخسة  الدراسة  حتلل  هلذا  ووفقا  النزاع.  هذا  من  االستفادة 
رئيسية األول، يتناول خلفيات النزاع التجارى بني الواليات املتحدة 
املحور  أما  بينهام.  التجارى  النزاع  تاريخ  يرصد  والثانى،  والصني. 
الصينى  األمريكى  التجارى  للنزاع  مرص  تقييم  فيناقش  الثالث، 
واخلامس يرصد مدى تأثري تفشى فريوس كورونا  وسبل االستفادة. 
لتداعيات  املرصية  واإلدارة  األمريكى،  الصينى  التجارى  النزاع  عىل 
تعظيم  كيفية  فيقدم رؤية حول  املحور اخلامس واألخري  أما  انتشاره. 

استفادة مرص من النزاع التجارى األمريكى الصينى مستقباًل.

بني  شامل  جتارى  التفاق  التوصل  صعوبة  إىل  الدراسة  وختلص 
تبادل  املنظور، السيام ىف ظل  املتحدة والصني خالل األمد  الواليات 
يعنى  ما  وهو   . »كورونا«  فريوس  تفشى  بشأن  الثنائية  االهتامات 
استمرار التأزم بني الطرفني عىل مستوى العالقات التجارية بام ال ينفى 
ستكون  ولكنها  املفاوضات،  بعض  ىف  »انفراجات«  حدوث  إمكانية 
جمرد انفراجات مرحلية مؤقتة ال متنع جتدد اخلالفات طاملا ال يوجد، 
إبرام  حتى كتابة هذه السطور، إطار تفاهم مشرتك يمكن من خالله 

اتفاق شامل لتقويض حالة النزاع التجارى بني البلدين.


