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ملخص 

يعد االنتشار املفاجئ لفريوس )كورونا( القاتل يف الصي، ومنها إىل بعض دول وشعوب   
العامل، حدثاً مربكاً على املستوى العاملي والدويل، والسيما فيما خيص مسار العالقات الدولية يف 
صورتيها االقتصادية/التجارية، والسياسية/االسرتاتيجية؛ وذلك باعتبار ما متثله الصي )مركز انطالق 
الفريوس( من قوة اقتصادية وعسكرية صاعدة، كان هلا الدور األكرب يف اشتعال املنافسة الدولية 
الشاملة مع القوى الكربى وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية؛ من أجل احتالل منصة اهليمنة 
االقتصادية، والتجارية، والسياسية بي الشرق، والغرب، والشمال، واجلنوب. ويف ظل هذه الوضعية 
الطارئة، هتدف هذه الدراسة إىل رصد اآلثار املستقبلية النتشار الفريوس على االقتصاد الصيين من 
جهة، وعلى موازين الصراع االقتصادي بي بكي/واشنطن من جهة أخرى، جنباً إىل جنب مع 
رصد حجم املؤثرات السلبية املتوقعة للوضعية املشار إليها وإظهارها على اقتصادات دول املنطقة 

العربية بصفة عامة. 

الكلمات الداللية: فريوس كورونا - صراع اهليمنة - الشرق األوسط - العالقات الدولية.

“فيروس كورونا” ومستقبل الصين االقتصادي
 تحليل أولي 

محسن حسن *

* باحث واكادميي- مصر.
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مقدمة

تشكل األوبئة واألمراض املتفشية خطراً دامهاً على سكان العامل، ال يقف فقط عند حدود 
اجلوانب االقتصادية والتجارية، وإمنا يتعدى ذلك بكثري إىل حيز املخاطر الشاملة اليت قد هتدد حياة 
كوكب األرض نفسه، ولكن يف كل األحوال، تبقى اجلوانب التجارية واالقتصادية مؤشراً واضحاً 
من  حبالة  العاملي خالهلا  اجملتمع  يصاب  أن  ميكن  اليت  املعقدة،  السلبية  التأثريات  لعمق  وصرحياً 
الشلل واالرتباك العام يف عالقاته على املستويات كافة يف ظل الكلفة الباهظة لتلك األوبئة؛ فعلى 
سبيل املثال” تصل التكلفة السنوية املتوقعة لإلنفلونزا الوبائية حوايل 500 مليار دوالر أمريكي 
)0.6  % من الدخل العاملي(، وغالباً ما تتعاظم التداعيات االقتصادية لألوبئة سريعاً، حىت يف 
ظل حمدودية آثارها الصحية، ومن ذلك مثاًل ما شهده معدل منو إمجايل الناتج احمللي يف ليبرييا من 
اخنفاض بنسبة 8  % نقطة من 2013 إىل 2014 إبان تفشي فريوس اإليبوال )احملدود التأثري 

الصحي( يف غرب أفريقيا”1. 

وتزداد التداعيات السلبية ذات املنحى االقتصادي والتجاري واملايل، النامجة عن تفشي   
األوبئة واألمراض، على وفق اعتبارات خاصة، يأيت يف مقدمتها جغرافية الوباء ومنطقته القادم منها، 
وما متثله الدولة حمل الوباء من ثقل أو عدم ثقل اقتصادي، ضمن البنية االقتصادية العاملية؛ فكلما 
كان الوباء قادماً من دولة حمورية على املستوى االقتصادي الدويل، كانت التداعيات السلبية على 
جممل االقتصاد العاملي أكثر حدة ومشواًل، وهو ما ميكن توقعه حالياً جراء انطالق فريوس كورونا 
قادماً من الصي باجتاه دول العامل؛ إذ تشري أحدث اإلحصائيات الراصدة حلركة انتشار الفريوس 

1. انظر: ديفيد بلوم وآخرين، األوبئة واالقتصاد، جملة التمويل والتنمية، منشورات صندوق النقد الدويل، يونيو 2018، ص 46، 
متاح على:

https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF022/25185-9781484359419/25185-
9781484359419/Other_formats/Source_PDF/25185-9781484365717.pdf

https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF022/25185-9781484359419/25185-9781484359419/Other_formats/Source_PDF/25185-9781484365717.pdf
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF022/25185-9781484359419/25185-9781484359419/Other_formats/Source_PDF/25185-9781484365717.pdf
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عاملياً )وقت كتابة هذه السطور( إىل أن عدد املصابي به تبلغ 64441 مصاباً، وأن احلاالت اليت 
مت عالجها تبلغ 6983 حالة، يف حي بلغت الوفيات 1383 حالة2. 

ونظراً ألمهية الصي كأحد أقطاب الصراع االقتصادي على املستوى الدويل، وباعتبارها   
شريكاً جتارياً فاعاًل للعديد من الدول العربية ومن بينها العراق، فإن هذه الدراسة استهدفت تتبع 
التداعيات االقتصادية النامجة عن انتشار كورونا يف هذه الدولة احملورية دولياً وإقليمياً؛ للوصول إىل 
مؤشرات مستقبلية بشأن طبيعة تلك التداعيات، والسيما فيما هو خاص مبستقبل االقتصاد الصيين 
ومدى قدرته على مواصلة املنافسة الدولية مع الواليات املتحدة وغريها حنو حتقيق اهليمنة االقتصادية 
املستوى  على  االقتصاديي  الشركاء  تأثر  بشأن  الواردة  االحتماالت  خيص  فيما  وأيضاً  العاملية، 
الصادارات  الفريوس على حجم  انتشار  اليت فرضها/سيفرضها  الطارئة  اإلقليمي حبالة االنكماش 
الصينية حااًل ومستقباًل، وكذلك على حجم التزامات الصي بتعهداهتا االقتصادية والتجارية مع 
األطراف كافة، وهو ما حاولت هذه الدراسة رصده وتقدميه من خالل منهج استقرائي حتليلي، 

يرتكز إىل مجلة الفرضيات اآلتية: 

طول أمد انتشار الفريوس يؤدي إىل ازدياد حدة الرتاجع االقتصادي يف الصي، وإىل حدوث 	 
تغيريات ليست هينة يف خريطة االقتصاد اإلقليمي والدويل. 

العزلة الصينية عن العامل بفعل اإلجراءات الوقائية املعتمدة للحد من انتشار الفريوس ومتدده، 	 
يقلص من نسب رواج جتارة التجزئة لدى شركاء الصي املقربي. 

2. راجع املوقع التايل: https://coronavirus.app/ ، تاريخ الزيارة : اجلمعة 14فرباير 2020، الساعة 3.25 مساًء، 
علماً أن األعداد واملؤشرات السلبية يف تزايد مستمر!!

https://coronavirus.app/
https://coronavirus.app/
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وعلى وفق ما سبق فقد استغرقت الدراسة مادهتا وموضوعها من خالل ثالثة حماور هي: 

)مدخل(:

)احملور األول(: تأثري كورونا الراهن على االقتصاد الصيين 

)احملور الثاين(: موجهات التعاطي الصيين ووضع الشركاء يف ظل كورونا 

)احملور الثالث(: مؤثرات كورونا على مستقبل الصني االقتصادي وصراع اهليمنة 

احملور األول

تأثري كورونا الراهن على االقتصاد الصيين

كما سبقت اإلشارة يف مقدمة هذه الدراسة، يبقى األثر االقتصادي السليب لألوبئة املتفشية 
حملياً وعاملياً، هو األسرع ظهوراً يف البنية االقتصادية الدولية، فبمجرد ظهور الوباء حملياً، إذ تسارع  
األطراف الدولية كافة بفعل اخلوف من انتقال الوباء إليها إىل اختاذ إجراءات وقائية، لعل أوهلا القيام 
حبظر السفر ووقف رحالت الطريان املتبادلة مع البلد حمل الوباء، مث ال تلبث هذه األطراف قلياًل 
حىت تتخذ إجراءات أخرى أكثر حدة وتأثرياً من الناحية التجارية واالقتصادية؛ فيتم وقف حركة 
الصادرات والواردات مع البلد املصاب، ونظراً إىل أن هذه اإلجراءات ليست أحادية من قبل دولة 
أو دولتي، وإمنا من قبل أغلب األطراف الدولية، فإن مجاعية املقاطعة -استرياداً وتصديرًا- من 
شأنه أن يصيب حركة التجارة العاملية واالقتصاد الدويل باالرتباك احلتمي، وإن بورصات العامل تتأثر 
بتفشي األوبئة، وخاصة إذا كان البلد املوبوء ميثل ثقاًل اقتصادياً عاملياً كالصي اآلن، وبالطبع البد 
يف مثل هذه الظروف أن يكون التأثري االقتصادي السليب قاسياً على البلد املوبوء؛ وهو ما تعانيه 

الصي حالياً، جلملة املؤشرات التالية: 
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أدى ظهور كورونا يف الصي، والسيما يف املدن واملقاطعات الصناعية مثل ووهان وغوانغدونغ 	 
وجيانغسو وشنغهاي وغريها من مدن ومناطق التصنيع، إىل إصابة احلركة االقتصادية للبالد 
بالشلل التام؛ فمنذ اكتشاف الوباء وحىت اآلن، مت إغالق شركات التصنيع يف هذه األماكن 
الناتج احمللي اإلمجايل للصي، و90 %  إنتاجها بالكامل، ما يعين أن 80 % من  ووقف 
من الصادرات الصينية، وهي مجلة ما تشكله مناطق التصنيع املذكورة من مشاركة اقتصادية، 
قد أصبح يف مهب الريح؛ حيث مت تعطيل سالسل التوريد العاملية، وبات من الراجح تراجع 
منو الناتج احمللي اإلمجايل للصي بنسبة تقارب الــ 5 % خالل األشهر الثالثة األَول من العام 
الصينية احمللية، وعلى  العمالة  السليب على حركة  الوباء  تأثري  2020، وبات واضحاً  احلايل 
قطاع األعمال التجارية الصغرية، بفعل دور كورونا يف تقليص معدالت االستهالك احمللي الذي 

يعتمد عليه االقتصاد الصيين كلياً منذ سنوات3. 

أشارت مجلة املؤشرات السلبية املرتبطة بتأثري كورونا على االقتصاد الصيين)ثاين أكرب االقتصادات 	 
عاملياً( إىل وجود خسائر كبرية ميكن أن تكون قابلة للزيادة خالل الشهور القادمة من هذا العام 
2020؛ فقد أفضى تضرر قطاعات صينية متعددة أمهها القطاع السياحي ومبيعات التجزئة 
وقطاع املطاعم واملأكوالت وغريها من القطاعات، إىل تكبد هذا االقتصاد ما قيمته تريليون 
يوان صيين، أي ما يعادل 143.1 مليار دوالر أمريكي، بواقع 1 % من قيمة الناتج احمللي 

اإلمجايل للصي، وذلك خالل الربع األول فقط من العام نفسه4. 

3. انظر: ماريو فانيال، كورونا.. عبء على االقتصاد العاملي والصي بشكل خاص)سلسلة حتوالت يف االقتصاد العاملي للكاتب(، 
مركز الشرق للبحوث، فرباير 2020، متاح على:

https://www.orientresearchcentre.com/author/mario-vanella
.https://ahdath.info/552539 :4. راجع

https://www.orientresearchcentre.com/author/mario-vanella/
https://ahdath.info/552539
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تؤكد 	  دولية  أخرى  الصيين، مع مؤشرات  االقتصاد  لكورونا ضمن  السلبية  املؤشرات  تزامنت 
مرور االقتصاد عينه حبالة تراجع حىت قبل ظهور الفريوس؛ فقد أشار تقرير )اآلفاق االقتصادية 
العاملية( الصادر عن البنك الدويل حول منطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ، إىل أن “من املتوقع 
تراجع معدل النمو يف هذه املنطقة إىل 5.7 % يف 2020، فيما يُعَزى إىل تراجع طفيف 
آخر للنمو االقتصادي يف الصي إىل 5.9 % خالل العام ذاته، وسط استمرار األوضاع احمللية 
واخلارجية املناوئة، ومنها اآلثار املتبقية للتوترات التجارية”5، وهذا يعين أن الصي تواجه أزمة 
اقتصادية مركبة، يساهم يف تفاقمها ارتفاع عدد املصابي بالفريوس، جنباً إىل جنب مع ازدياد 
االقتصاد  يضاعف كلفة  ما  وهو  العاملية،  الوقائية  اإلجراءات  بفعل  للصي  البيولوجية  العزلة 
الصيين، خاصة مع اضطرار البنك املركزي الصيين إىل” ختصيص 170 مليار دوالر أمريكي 

ملكافحة فريوس كورونا”6

يعد توقف سالسل التصدير الصينية وجتميد قطاع السياحة الصيين، من أبرز مظاهر اآلثار 	 
السلبية الراهنة ضمن بنية االقتصاد يف البالد؛ فقد توقفت حركة الصادارت الصناعية يف أكثر 
من 14 مقاطعة صينية، وهو ما يهدد أكثر من 16 % من حركة السلع واخلدمات الصينية 
املوجهة لدول العامل بالتوقف، يف حي توقفت حركة السياحة الداخلية واخلارجية للصي بفعل 
انتشار الفريوس، األمر الذي حرم أكثر من 140 مليون صيين من السياحة والسفر، ما يعين 
بالضرورة حرمان األسواق السياحية واخلدمية لدول العامل من العوائد املالية هلؤالء الصينيي، 
عوائده  من  الصيين  السياحة  قطاع  سيحرم  وباملقابل  دوالر،  مليار   260 الــــ  تقارب  واليت 
عام، كونه  الصي كل  إىل  يأتون  دويل  مليون سائح   140 من  االعتيادية ألكثر  السياحية 

5. راجع التقرير حول املنطقة املذكورة على موقع البنك الدويل على الرابط:
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-
prospects#firstLink01664.

. https://rawabetcenter.com/archives/103979 :6. راجع الرابط

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects#firstLink01664
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects#firstLink01664
https://rawabetcenter.com/archives/103979
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الوجهة السياحية الرابعة عامليًا7. 

وخالصة القول يف هذا اإلطار: إن مالمح التأثر السليب الراهن لالقتصاد الصيين جراء فريوس 
كورونا، يف تزايد مطرد، ولكن ليس من احملدد بعد، ما إذا كان هذا التأثر سيصل إىل درجات 
حادة من اإلضرار العام مبجمل اهليكل االقتصادي للبالد أم ال؛ فهذا سيكون مرهوناً بكل تأكيد، 
بتوسع أو عدم توسع انتشار الفريوس مستقباًل؛ لذا فمن اإلنصاف عدم املبالغة يف تضخيم الرتاجع 
االقتصادي الصيين بفعل كورونا؛ إذ يظل هذا االقتصاد حىت اللحظة قادراً على التكيف مع الوضع، 
وأيضاً على جتنب التداعي والسقوط، خاصة إذا ما أخذنا يف االعتبار قوة االقتصاد اليت مكنته من 
رفع الناتج احمللي اإلمجايل من 12 تريليون يوان صيين عام 2002، إىل 99 تريليون يوان صيين 
عام 20198، هذا فضاًل عن مجلة اإلجراءات الصينية العاجلة ملواجهة الوضع االقتصادي الطارئ، 
جنباً إىل جنب مع االحرتافية الصينية املتينة يف إدارة أزمات مشاهبة، وهو ما جيعلنا جنزم هنا بأن 
املؤثرات السلبية لفريوس كورونا على االقتصاد الصيين، رمبا ستكون أقل وطأة من املؤثرات نفسه 
على بقية االقتصادات الدولية املعتمدة على بكي، ويف احملور التايل مزيد من التفاصيل عن وجهة 

النظر هذه.

7. انظر: حممد رمضان، هل يهدد فريوس كورونا بتدمري اقتصاد الصي؟، تقرير موقع)إضاءات(، بتاريخ 9/2/2020، متاح على:
https://www.ida2at.com/is-coronavirus-threatens-destroy-economy-china.

8. انظر: تشانج تينج، العزلة البيولوجية .. هل يؤثر كورونا على الدور العاملي للصي، تقرير مركز املستقبل للدراسات واألحباث 
. https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5266 :املتقدمة، فرباير 2020، متاح على

https://www.ida2at.com/is-coronavirus-threatens-destroy-economy-china/
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5266
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احملور الثاين

موجهات التعاطي الصيين ووضع الشركاء يف ظل كورونا

الطارئة كاألوبئة  األزمات  جتاه  القوية  لالقتصادات  االعتيادية  الفعل  ردود  إىل  النظر  عند 
الداخلية لتلك االقتصادات؛ حبيث ينصب  البنية  تكون األولوية هي احلفاظ على  وغريها، دوماً 
اقتصادي  الكامل يف هذا اإلطار، على هدف أمسى وهو عدم السماح حبدوث اهنيار  االهتمام 
أو خلل هيكلي يف القطاعات االقتصادية احليوية على املستوى احمللي، كخطوة حتمية وضرورية 
يف اجتاه توفري احلماية ملنجزات النمو املتحققة يف مراحل ما قبل التعرض للحاالت الطارئة املشار 
احمللي،  االقتصاد  األولوية؛ حلماية  منُح  نظر صينية-  -من وجهة  املنطقي حالياً  فمن  لذا  إليها؛ 
دون االنشغال بآليات والتزامات التوسع التجاري واملايل على مستوى عالقات الصي مع حميطها 
تبنتها  اليت  العاجلة  االحرتازية  اإلجراءات  نلسمه من بعض  أن  ما ميكن  والدويل، وهو  اإلقليمي 

اجلهات الرمسية الصينية فيما خيص اقتصادها، ومنها:

اإلسراع حنو محاية األسواق املالية الداخلية عرب إجراءات دعم االستقرار املايل لتلك األسواق، 	 
ومن هذه اإلجراءات قيام احلكومة الصينية منذ بداية األزمة بضخ 1.2 تريليون يوان صيين؛ 
الشعيب،  أي ما يوازي 173 مليار دوالر أمريكي، لدعم االقتصاد من خالل بنك الصي 
إىل جانب تعزيز قطاع األعمال والشركات عرب ختفيض الضرائب وتوسيع نطاق اإلعفاءات 
الضريبية، والسيما للشركات واألفراد املختصي باجملال الصحي ومكافحة األوبئة واألمراض، 
جنباً إىل جنب، مع ضخ تعزيزات مالية للبنوك الصينية تقدر حبوايل 300 مليار يوان صيين، 
املتضررة،  للشركات  العاجلة  القروض  من  شرائح  ملنح  البنوك  هلذه  األخضر  الضوء  وإعطاء 

لتحقيق التوازن املطلوب إلدارة األزمة9. 

9.  انظر: تشانج تينج، العزلة البيولوجية .. هل يؤثر كورونا على الدور العاملي للصي، تقرير مركز املستقبل للدراسات واألحباث 
. https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5266 :املتقدمة، فرباير 2020، متاح على

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5266
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املبادرة الرمسية للحكومة الصينية بتطبيق اإلجراءات الوقائية كافة للحد من مؤثرات كورونا على 	 
إدارة  تبنت مؤسسات  إذ  للبالد؛  الصناعية  بالقوة  يتعلق  ما  الصيين، والسيما  االقتصاد  بنية 
األزمة االقتصادية خططاً عاجلة حلماية السالسل الصناعية وحتفيز قطاع األعمال والشركات 
مبعايري  االلتزام  مع  للمخاوف،  االستسالم  وعدم  اإلنتاج  مواصلة  على  واملتوسطة  الصغرية 
الصي حالياً  تقوم  أكثر،  إنتاجية  فاعلية  الفريوس، ويف سبيل حتقيق  والتحصي ضد  الوقاية 
باستدعاء)مقنن( ومدروس للعمالة الصينية املاهرة يف اجملال الصناعي على اختالف مستوياته 
وأمناطه؛ حيث ميتلك قطاع التصنيع الصيين القدرة على اجتذاب وتوظيف” حنو 10 ماليي 
عامل وصانع من املهاجرين الداخليي القادمي من املناطق الريفية، ومن الراجح هنا أن قطاع 
التصنيع الصيين لن يكون حريصاً على استدعاء العمالة الداخلية فقط، بل العمالة اخلارجية 

أيضاً، ولكن يف نطاق أقل إمكانية بسبب الفريوس”10. 

ويف إطار االنشغال الصيين بتأمي االقتصاد الداخلي للبالد، جنباً إىل جنب مع مواجهة 
الفريوس القاتل، فإن موجهاهتا من حيث التعاطي االقتصادي مع األطراف اخلارجية، ستتسم بكل 
تأكيد بنوع من االنكماش والتقوقع على الذات؛ ما يعين تعاظم املؤثرات السلبية االقتصادية النامجة 
يعتمد  اليت  األطراف  تلك  رأسها  وعلى  والدولية،  اإلقليمية  األطراف  لدى  الصيين،  الوضع  عن 
اقتصادها اعتماداً أساسياً على التني الصيين، وهو ما ميكن فهمه أكثر يف ضوء االعتبارات التية: 

o  تعاظم الدور االقتصادي للصي خالل العقدين األخريين ضمن بنية االقتصاد العاملي، وهو
الوضع الذي اختلف كلياً عن عامى 2002/2003 حينما أصيبت الصي بفريوس SARS؛ 
“فأثناء انتشار وباء سارس، كانت الصي متثل 8.7% من االقتصاد العاملي، أما اليوم فقد بلغت 

10. راجع تقرير منظمة العمل الدولية حتت عنوان : تعزيز املساواة والتصدي للتمييز، ص 3، متاح على:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/
documents/publication/wcms_371802.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_371802.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_371802.pdf
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النسبة 25% تقريباً، عالوة على ذلك، فإن ازدياد أمهية دور األسواق املالية الصينية عاملياً يعزز 
من احتماالت توقع حدوث صدمة وارتفاع حدة املخاطر التسويقية واالستثمارية”11. ولعل أكرب 
دليل على جدية هذه االحتماالت، أن تأثر أسواق الصي املالية بالظهور املفاجيء للفريوس، تبعه 
تراجع حاد ومفاجيء أيضاً يف أداء األسواق العاملية، وعلى سبيل املثال” تراجعت مؤشرات األسهم 
األمريكية، لتخسر خالل جلسة واحدة أكثر من 2% وبالتزامن معها تراجعت مؤشرات األسهم 
األوروبية بنسبة 1.5 % يف املتوسط، ويف آسيا أيضاً، سجل مؤشر نيكاي الياباين أكرب خسارة 

يومية يف مخسة أشهر، منخفضاً بأكثر من 2 %”12. 

o  ،التوسع الصيين الكبري يف العالقات التجارية واالقتصادية على املستويي اإلقليمي والدويل
التوسع  العامل، وهو  املتبادلة مع دول  االستثمارية واالستهالكية  األنشطة  متنوعة من  عرب شبكة 
الذي يف ظل تراجعه الراهن بفعل تداعيات كورونا، وتراجعه الراجح مستقباًل حال استمرار تفشي 
حيث”  واالقتصاديي؛  التجاريي  الصي  شركاء  على  سلبية كبرية  تداعيات  عن  ينبئ  الفريوس، 
سيؤثر تراجع االستهالك الصيين على مجيع دول العامل، وستكون الشركات اليت تعتمد على البيع 
املباشر للمستهلكي الصينيي األكثر تضرراً من هذا الرتاجع، فضاًل عن الشركات املرتبطة بسالسل 
التوريد اإلقليمية، وستنخفض إيرادات الدول اليت تعتمد على تدفقات السياحة الصينية، وبفعل 
اقتصادها على  اليت يعتمد  الدول  السلع املصدرة إىل الصي، وستعاين  كورونا سينخفض حجم 

التصدير إىل الصي، بنخو كبري”13. 

العاملي  االقتصاد  يف  حتوالت  )سلسلة  والعامل،  الصي  على  اخلطرية  االقتصادية  وآثاره  فريوس كورونا  فانيال،  ماريو  انظر:   .11
للكاتب(، مركز الشرق للبحوث، فرباير 2020، متاح على:

https://www.orientresearchcentre.com/author/mario-vanella
12. انظر: علي صالح، عوملة األوبئة.. انعكاسات فريوس كورونا على االقتصاد العاملي، تقرير مركز املستقبل لألحباث والدراسات 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5233 :املتقدمة، فرباير 2020، متاح على
13. انظر: ماريو فانيال، كورونا.. عبء على االقتصاد العاملي والصي بشكل خاص ...، مصدر سابق.

https://www.orientresearchcentre.com/author/mario-vanella/
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5233
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o  تأثر أسواق النفط العاملية بطبيعة االستهالك الصيين الكبري للطاقة، ويف ظل اخنفاض هذا
االستهالك بفعل تداعيات كورونا، يُتوقع حدوث هزة مفاجئة يف أسعار النفط العاملية، ستضر حتماً 
بشركاء الصي النفطيي وخاصة يف منطقة الشرق األوسط؛ إذ “قد حيد الفريوس من الطلب على 
النفط مبعدل 260000 مليون برميل يومياً خالل 2020، وستكون اآلثار السلبية خطرية على 
الدول النفطية اليت تعتمد بدرجة كبرية على النفط اخلام لتحقيق التوازن يف ميزانياهتا العمومية، واليت 
مل تتمكن إىل اآلن من تنويع اقتصادها”14، ومن الراجح أن تتعزز هذه اآلثار السلبية يف ظل وفرة 
املعروض النفطي، واخنفاض الطلب الصيين على النفط؛ ما يعين “استمرار منو الديون غري املنتجة 
لدى دول الريع النفطي، واليت ستواجه وضعاً معقداً إذا مل تسارع حنو اقتصاد املعرفة وتنويع الدخل، 
وتدرك أن اإلصالحات ال ميكن أن تنتظر أكثر من ذلك”15. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن قطاعي 
ما  بفعل كورونا؛ وهو  السليب  التأثري  اتساع  األبرز من حيث  النسبة  النفط واملعادن، سيشكالن 
يتضح من املؤشرات املبدئية هلذين القطاعي؛ إذ “تراجعت أسعار النفط بنسبة 20 % وتراجعت 

أسعار املعادن األساسية، وخاصة أسعار النحاس، وذلك بنسبة ال تقل عن 7 % 16”. 

o  خضوع اتفاقيات والتزامات الصي التجارية واالستثمارية مع دول العامل، للتداعيات السلبية
النامجة عن فريوس كورونا، وهو ما ميكن أن يتسبب يف اختالالت كبرية يف بنية العالقات التجارية 
العامل من جهة، والصي من جهة أخرى، إىل جانب اختالالت  املتبادلة بي دول  واالقتصادية 

14. انظر: ماريو فانيال، فريوس كورونا وآثاره االقتصادية اخلطرية على الصي والعامل، مصدر سابق
15. انظر: ماريو فانيال، استمرار تفشي فريوس كورونا سيدفع البنوك املركزية حنو دورة ختفيف أخرى، )سلسلة حتوالت يف االقتصاد 

العاملي للكاتب(، مركز الشرق للبحوث، فرباير 2020، متاح على:
https://www.orientresearchcentre.com/author/mario-vanella

16. انظر: فرحات،حممد فايز، الصي وأزمة كورونا: كشف حساب أويل للتكاليف االقتصادية والسياسية، تقرير مركز اإلمارات 
للسياسات، فرباير 2020، متاح على:

https://epc.ae/ar/topic/chinas-coronavirus-crisis-economic-and-political-costs

https://www.orientresearchcentre.com/author/mario-vanella/
https://epc.ae/ar/topic/chinas-coronavirus-crisis-economic-and-political-costs
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أخرى قد تطال االقتصادات الداخلية لتلك الدول، بفعل عدم القدرة الصينية املتوقعة على املضي 
قدماً يف تفعيل تلك االتفاقيات وااللتزامات بنفس الوترية السابقة على ظهور كورونا؛ فعلى سبيل 
املثال: “ال ميكن جتاهل التأثري املتوقع ألزمة كورونا يف قدرة الصي على تنفيذ مبادرة احلزام والطريق 
خالل عام 2020، ويف أكثر من وجه؛ خاصة قدرة احلكومة الصينية على الوفاء باملخصصات 
املالية املوجهة للمبادرة، وقدرهتا على زيادة حجم العمالة الصينية العاملة يف بعض املشروعات خارج 
الصي”17. ومن جهة أخرى، فإن املرحلة األوىل من االتفاقية التجارية املوقعة بدايات هذا العام 
2020 بي الصي والواليات املتحدة األمريكية، أصبحت مهددة بالتجميد وعدم القابلية للتطبيق 
عملياً، وهي االتفاقية اليت هتدف إىل خفض حدة التوتر التجاري بي البلدين، من خالل مثانية بنود 
تنص على قيام واشنطن بإلغاء مرحلي للرسوم املقررة على السلع الصينية، مقابل إقدام بكي على 
زيادة وارداهتا من الواليات املتحدة األمريكية، ولكن بعد كورونا”أصبح حتقيق هذه األهداف أكثر 

صعوبة، وكلما طال أمد تفشي الفريوس، كلما أصبحت االتفاقية غري صاحلة”18. 

وخالصة ما سبق تتلخص يف اآليت: 

الصيين جمماًل، 	  بالسلب على االقتصاد  تؤثر  النامجة عن تفشي كورونا،  االقتصادية  األضرار 
املوازي لدى  املقابلة اليت حلقت وستلحق باالقتصاد  التأثري يتضاءل أمام األضرار  لكن هذا 
ببكي على مستوى الصادرات والواردات؛  دول العامل أمجع، والسيما الدول األكثر ارتباطاً 
بفعل  الداخلي، وأيضاً  اقتصادها  انكباب الصي على محاية  تتعاظم تلك األضرار بفعل  إذ 
منظمة  تعليمات  وفق  الصي  العامل جتاه  دول  على  املفروضة حالياً  والوقائية  الصحية  القيود 
وغريها؛  والطاقية  النفطية  للموارد  الصيين  االستهالك  انكماش  بفعل  وثالثاً  العاملية،  الصحة 

تقرير مركز  االقتصادية والسياسية،  للتكاليف  أويل  الصي وأزمة كورونا: كشف حساب  فايز،  انظر: فرحات،حممد   .17 .17
اإلمارات للسياسات، فرباير 2020، متاح على:

https://epc.ae/ar/topic/chinas-coronavirus-crisis-economic-and-political-costs
18. انظر: ماريو فانيال، كورونا.. عبء على االقتصاد العاملي والصي بشكل خاص ...، مصدر سابق.

https://epc.ae/ar/topic/chinas-coronavirus-crisis-economic-and-political-costs


15

“فريوس كورونا” ومستقبل الصني االقتصادي .. حتليل أويل

وهو ما يتسبب يف أضرار اقتصادية كبرية جداً، وبصفة خاصة لدول الشرق األوسط ومنطقة 
اخلليج اليت يعتمد اقتصادها على تصدير النفط ومشتقاته للصي باعتبارها ثاين أكرب مستهلك 
للطاقة على مستوى العامل، وسيؤدي الوضع الصيين إىل اإلضرار الكبري بشركات عاملية، أوالها 
الشركات العاملة يف البالد، اليت يتوسع انسحاهبا الراهن من البالد؛ فقد مجدت بعض هذه 
العمالقة  اليابانية  الشركات  استثماراهتا وأنشطتها داخل الصي “ومن أمهها شركة )تويوتا( 
لصناعة السيارات، وشركة )آبل( األمريكية لإللكرتونيات، إىل جانب سلسلة )ستاربكس( اليت 

أغلقت ألفى فرع من إمجايل 4300 فرع هلا يف الصي”19. 

املؤثرات السلبية املتنامية لتداعيات كورونا يف الصي، ستظهر على بقية دول العامل يف عدة 	 
صور؛ إذ سيؤدي انكماش التجارة الصينية وضعف التدفقات املالية بي بكي وبقية الدول، 
إىل تراجع النمو يف تلك الدول، وكذلك إىل اخنفاض مباشر للناتج احمللي لدى شركاء الصي؛ 
األولية  السلع  من  وارداهتا  خفض  إىل  بدورها  ستضطر  اليت  للصي  صادراهتم  تراجع  نتيجة 
ومدخالت اإلنتاج، يف حي سيؤدي تراجع الرأمسالية االستثمارية املتبادلة بي الصي وهؤالء 
الشركاء وغريهم، إىل التأثري السليب على مؤشرات العرض والطلب على رأس املال عاملياً، وأيضاً 

على ثقة األسواق لدى غالبية الدول20. 

خسائر دول املنطقة العربية21، اليت تعد الصي أهم شركائها التجاريي، ستكون كبرية جداً، 	 
وهو ما ميكن فهمه من خالل تنامي الشراكة الصينية العربية خالل السنوات األخرية بنحو 

19. انظر: فرحات،حممد فايز، مصدر سابق.
20. انظر: فيفك أرورا، وأثاناسيوس فامفاكيدس، تقدير نفوذ الصي: قياس انتشار املد الصيين، جملة) التمويل والتنمية(، ديسمرب 

2010، منشورات صندوق النقد الدويل، ص ص 12، 13، متاح على:
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2010/12/pdf/Arora.pdf

21. يستثىن هنا الدول العربية املغاربية ألهنا ال تعتمد جتارياً على الصي ولكنها تعتمد أكثر على الدول األوربية والواليات املتحدة 
األمريكية؛ لذلك يتم استثناؤها هنا لضعف تداعيات كورونا الصي على اقتصاداهتا. 

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2010/12/pdf/Arora.pdf
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غري مسبوق؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بي اجلانبي من 40 مليار دوالر سنوياً عام 
2004، إىل 240 مليار دوالر عامي 2018/2019، وبنسبة منو بلغت 20 % خالل 
العقد األخري فقط22. وبالنظر إىل تلك اخلسائر، فإهنا ستكون متفاوتة حبسب طبيعة التبادل 
فالعراق مثاًل سترتاجع صادراته  التجاري لكل طرف عريب أو خليجي وحجمه مع الصي؛ 
النفطية إىل الصي والبالغة حنو 700 ألف برميل يومياً، وكذلك صادرات النفط السعودية اليت 
تزيد على مليون برميل يومياً، هذا إىل جانب اخلسائر النامجة عن اخنفاض أسعار النفط مبعدل 
2 إىل 6 دوالرات للربميل، إىل جانب خسائر أخرى ال ختص الصادرات النفطية، كخسارة 
الدور الصيين الداعم للبنية التحتية العربية، وخسارة القطاعات االستثمارية واخلدمية والسياحية 

اليت يتوقف إنعاشها على تواجد العنصر الصيين يف البالد العربية23. 

االنتشار التجاري للصي، سيساعد يف تنويع مستويات التأثر االقتصادي السليب بكورونا على 	 
املستوى الدويل؛ وهو ما يتضح فعلياً من تقديرات اهليئات االئتمانية العاملية للوضع االقتصادي 
الراهن واملتبادل بي الصي والعامل؛ فوفق تقديرات حديثة لوكالة موديز للتصنيف االئتماين: 
التقرير تآكل  العامل؛ فعلى مستوى أوروبا توقع  الصيين على دول  الوضع  تأثريات  ستتفاوت 
الناتج احمللي اإلمجايل لكل من أملانيا وسلوفاكيا وبلغاريا )األكثر جتارة مع الصي( بنسب ترتاوح 
بي 0.05 %و0.1 % لكل هبوط مقداره1 % من الناتج احمللي اإلمجايل للصي، بينما 
على مستوى أمريكا، كانت توقعات التقرير هي تآكل الناتج احمللي لكل من سورينام وشيلي 
وبريو )األكثر قوة يف العالقات التجارية مع الصي( بنسب ترتاوح بي 0.12 % و0.17 
% لكل هبوط قدره نقطة مئوية يف الناتج الصيين احمللي، يف حي وضع التقرير دواًل آسيوية 

22. راجع: إبراهيم حممد، وباء كورونا وخطورته االقتصادية على الدول العربية، تقرير حتليلي، موقع الــ DW األملانية باللغة العربية، 
، https://p.dw.com/p/3X7tv :فرباير 2020، متاح على

23. املصدر السابق نفسه.

https://p.dw.com/p/3X7tv
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مثل: كوريا اجلنوبية، وفيتنام، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة، يف مقدمة الدول األكثر تضرراً من 
الناحية االقتصادية، وأشارت توقعات التقرير نفسه إىل أن دول القارة السمراء ودول اخلليج 
املعتمدة على الصي كوجهة اقتصادية وتسويقية، سيتآكل ناجتها احمللي بنسب ترتاوح ما بي 

0.5 %، و1.5 % لكل هبوط صيين قدره1 % من الناتج احمللي24. 

احملور الثالث 

مؤثرات كورونا على مستقبل الصني االقتصادي وصراع اهليمنة 

حينما نتحدث عن االقتصاد الصيين فنحن نتحدث عن اقتصاد يتسم بالقوة والنفوذ والقدرة 
على التأثري يف نسبة النمو االقتصادي على املستوى الدويل والعاملي، ليس هذا فحسب، وإمنا هو 
اقتصاد حقق ما مل حيققه أي اقتصاد آخر يف العامل خالل فرتة زمنية وجيزة؛ فقد” منا إمجايل الناتج 
احمللي احلقيقي للصي بنحو 10 % سنوياً خالل ثالثة عقود، ما يعين أنه زاد بواقع الضعف كل 
سبع أو مثاين سنوات، ومل يسبق ألي اقتصاد رئيسي أن حقق هذه الزيادة البالغة 16 ضعفاً يف 

الدخل القومي خالل جيل واحد”25. 

وعند استحضار طبيعة الصراع االقتصادي القائم على أساس املنافسة املتبادلة بي الواليات 
العامل،  املالية والتجارية لكل منهما بي دول  اهليمنة  املتحدة األمريكية والصي حنو توسيع رقعة 
نلمح تفوقاً أمريكياً مستقراً وواضحاً من الناحية االقتصادية، مقابل سعي دؤوب ومستمر من قبل 
الصي؛ لتقليل الفجوة بينها وبي واشنطن من سنة إىل أخرى ومن عقد إىل آخر، وعلى الرغم من 
أن الصي حالياً تشكل ما يزيد على 16 % من الناتج العاملي، وبواقع ناتج حملي إمجايل يتجاوز 

24. راجع: السيد حممد، تبعات فريوس كورونا االقتصادية... البعد عن الصي غنيمة، تقرير اقتصادي، نقاًل عن وكالة موديز، 
 .https://ara.tv/5qd49 :العربية نت، فرباير 2020، متاح على

25. انظر: فيفك أرورا، وأثاناسيوس فامفاكيدس، تقدير نفوذ الصي...، مصدر سابق، ص 11،

https://ara.tv/5qd49
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12 تريليون دوالر، عرب منصة تصديرية واسعة النطاق26 إال أهنا “تظل حمدودة مقارنة بالواليات 
املتحدة )ناتج حملي إمجايل أكثر من 19 تريليون دوالر(، وال تستطيع أن حتل حملها كمستهلك 

عاملي يف أي وقت قريب27”.

ومن هنا يبقى طموح الصي متنامياً وحثيثاً جتاه الرغبة يف تقليص الفجوة مع واشنطن، وهي 
رغبة أساسية وجوهرية بالنسبة لبكي، لن يؤثر فيها تعرض االقتصاد الصيين ملفاجآت غري سارة 
وطارئة كتلك اليت سببها فريوس سارس سابقاً، ويسببها فريوس كورونا حالياً، رغم الفارق الكبري 
بي وضعية الصي عند ظهور سارس، ووضعيتها احلالية يف ظل كورونا، ومن مث،  فإن الراجح يف 
هذا اإلطار، وفق املدى املنظور، هو عدم وجود أي هتديد جدي وخطري ملستقبل االقتصاد الصيين 
وكذلك ملستقبل حدة التنافس االقتصادي املتبادل والوازن مع الواليات املتحدة األمريكية، وذلك 

على وفق النظر لالعتبارات واملعطيات اآلتية: 

األولويات السياسية/االقتصادية: متتلك الصي أولويات صارمة إلدامة النمو االقتصادي الفائق 	 
للبالد، وعلى وفق الوترية املتسارعة اليت دأبت عليها خطط النهوض االقتصادي الصيين خالل 
االقتصادية أصبحت يف  األولويات  املاضية، وهذه  السنوات  يزيد على عقد ونصف من  ما 
املرحلة الراهنة، ذات صبغة سياسية ترتقي إىل حيز األهداف االسرتاتيجية الشاملة للحفاظ على 
املكتسبات املتحققة، ودعمها مستقباًل؛ لذا جاءت اإلجراءات سريعة بتعزيز النظام املصريف، 
ومحاية سوق املال واألعمال من االهنيار، من أجل إنعاش االستهالك، وهو ما ستنجح فيه 
الصي رغم كورونا؛ حيث “ستتمكن السلطات الصينية من حتقيق اهلدف السياسي املتمثل يف 
بلوغ نسب منو تقارب 6 %، وستشهد البالد زيادة لديوهنا بسرعة أعلى من املتوقع لتعويض 
اخلسائر النامجة عن الفريوس، ورغم بعض املؤثرات السلبية الراهنة، فإن التأثري النهائي على 

26. راجع: https://p.dw.com/p/3X7tv ، مصدر سابق
27. انظر: فيفك أرورا، مصدر سابق، ص 12

https://p.dw.com/p/3X7tv


19

“فريوس كورونا” ومستقبل الصني االقتصادي .. حتليل أويل

النشاط االقتصادي الكلي للعام 2020 لن يكون سلبيًا«28. 

حتمية الدعم الدويل للصي: ففي ظل ما متثله الصي من قوة اقتصادية وجتارية مؤثرة يف القطاع 	 
االقتصادي واملايل على املستوى الدويل، سيتحتم على األطراف الدولية الفاعلة كافة أن متد 
يد العون والدعم لتطويق الوضع املتأزم يف بكي بفعل الفريوس يف أسرع وقت ممكن،؛ وذلك 
جتنباً حلدوث اهنيارات اقتصادية يف األسواق العاملية،  والسيما األسواق التجارية اليت تتأثر جداً 
بطبيعة املشاركة الصينية؛ ولنا أن نتصور هنا فداحة ما ميكن أن تشكله الصدمات االقتصادية 
الطفيفة يف الصي، من أثر سليب كبري على منو بلدان العامل؛ فوفق دراسات قطاعية وزمنية 
لالقتصاد الصيين، ُوجد” أن صدمة قدرها نقطة مئوية واحدة تلحق بنمو إمجايل الناتج احمللي 
يف الصي، تعقبها استجابة مرتاكمة يف منو البلدان األخرى قدرها 0.2 نقطة مئوية بعد ثالث 
سنوات، و0.4 نقطة مئوية بعد مخس سنوات، وذلك بفعل ما متثله القنوات التجارية الصينية 
من تأثري عاملي؛ إذ إن 60 % من تأثري منو الصي على البلدان األخرى ينتقل من خالل 

التجارة29”. 

الشراكة االضطرارية وتأمي الذات: بالنظر إىل طبيعة العالقات التجارية واالقتصادية املتبادلة 	 
بي الصي والواليات املتحدة األمريكية، جند أهنا تقوم على التكامل واحلاجة امللحة للتعاطى 
االقتصادية  الشراكة  تفعيل  إىل  حيتاجان  البلدين  أن كال  مبعىن  املضطرة؛  اإلجيايب يف صورته 
بينهما، على الرغم من التنافس احلاد والظاهر، وذلك من وجهة نظر سياسية أولية، ووجهات 
نظر أخرى ختص االعتبارات التجارية واملالية وغريها من االعتبارات اخلاصة بتأمي اقتصاد كل 
منهما ومحايته منفرداً، وتؤكد مؤشرات وإحصاءات التبادل التجاري واالقتصادي بي البلدين 
هذه احلقيقة؛ فعلى سبيل املثال “بلغت صادرات الصي إىل الواليات املتحدة حوايل 440 

28. انظر: ماريو فانيال، كورونا.. عبء على االقتصاد العاملي والصي بشكل خاص ...، مصدر سابق
29. انظر: فيفك أرورا، وأثاناسيوس فامفاكيدس، تقدير نفوذ الصي...، مصدر سابق، ص 13.
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مليار دوالر عام 2013، وهو ما ميثل 20 % من واردات واشنطن، و20 % من صادرات 
بكي، و5 % من الناتج اإلمجايل الصيين، يف حي بلغت الواردات الصينية من أمريكا حوايل 
122 مليار دوالر خالل العام ذاته، وهو ما ميثل 6 % تقريباً من الواردات الصينية، و8 % 
من الصادرات األمريكية، وأقل من 1 % من الناتج احمللي اإلمجايل لواشنطن، بينما من جهة 
أخرى، تستحوذ بكي على 1.7 تريليون دوالر من األوراق املالية األمريكية، مبا يتضّمن 1.3 
من إمجايل  من سندات اخلزانة األمريكية، أي ما يوازي 25 % تقريباً  تريليون دوالر تقريباً 
دين هذه اخلزانة لدى دولة أجنبية، يف حي تتفوق واشنطن يف حجم االستثمار األجنيب بي 
البلدين؛ إذ يتجاوز إمجايل االستثمار األمريكي املباشر يف الصي حاجز الــ 60 مليار دوالر، 
املتحدة،  الواليات  املباشرة يف  الصي  استثمارات  مليارات دوالر فقط هي إمجايل   8 مقابل 
وبينما تتجاوز التجارة الدولية للصي حاجز الــ 45 % من ناجتها احمللي اإلمجايل، فإن حجم 
جتارة أمريكا الدولية تقف عند حدود 25 % من الناتج احمللي الذي تستهلك أمريكا مقدار 
الثلثي منه، مقابل استهالك صيين مقداره ثلث الناتج اإلمجايل، وما سبق يوضح جمماًل حجم 

التكامل العاملي واالتكال املتبادل الكبري بي االقتصادين األمريكي والصيين30”.

توازن األضرار االقتصادية: فمن غري املنطقي عند احلديث عن مؤثرات كورونا املستقبلية، أن 	 
يكون الرتكيز على حجم األضرار الواقعة على االقتصاد الصيين، ومن مث فإن استحضار عاملية 
وشيوع األضرار املرتتبة على الوضع الراهن، وخاصة االقتصادية منها، يضعنا أمام حالة من 
الرغم  وعلى  وإقليمياً،  دولياً  املتنافسة  االقتصادية  القوى  بي  نسبياً، والسيما  األضرار  توازن 
أن  إال  القاتل،  الفريوس  وانطالق  باعتبارها مركز كمون  املتضررين  الصي على رأس  أن  من 

30. انظر: ديفيد سي جومربت، وآخرين، احلرب ضد الصي.. التفكر فيما ال يتقبله عقل، منشورات مؤسسة راند البحثية الدولية 
األمريكية، 2016، ص ص 41، 42)النسخة العربية(، متاح على:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/
RR1140/RAND_RR1140z2.arabic.pdf ،

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1140/RAND_RR1140z2.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1140/RAND_RR1140z2.arabic.pdf


21

“فريوس كورونا” ومستقبل الصني االقتصادي .. حتليل أويل

حيز اإلضرار التجاري الناجم عن حالة انكماش التني الصيين الراهنة، على املستوى الدويل، 
ستكون أقرب إىل منع غرماء الصي االقتصاديي من االنفراد بناصية اهليمنة االقتصادية العاملية، 
أو حىت من إحداث تقدم اقتصادي فارق بينها وبي اقتصاد بكي، هذا إىل جانب مؤشرات 
الواليات  وهو  للصي،  االقتصاديي  املنافسي  وأقوى  أقرب  معاناة  أمهها  لعل  راهنة،  أخرى 
ستتعاظم  رمبا  ومستقبلية،  حالية  واستثمارية  وجتارية  مالية  هتديدات  من  األمريكية،  املتحدة 
معها الديون غري املنتجة، ويتقلص بسببها حيز التوسع املايل األمريكي؛ حيث “يتوقع مكتب 
املوازنة غري احلزيب يف الكوجنرس أن يبلغ عجز املوازنة يف الواليات املتحدة 13,1 تريليون دوالر 
يف العقد املقبل، وأن تصل ديون الواليات املتحدة إىل 174 % من الناتج احمللي اإلمجايل 
بقاء واستمرار السجاالت االقتصادية  العام 2050”31 وهو ما يرجح جمماًل  للبالد حبلول 
واملنافسات التجارية والتوازنات املالية واالستثمارية بي القوى الكربى على حاهلا املعهود منذ 
سنوات عديدة مضت، مع احتفاظ الصي مبكانتها االقتصادية القوية يف مواجهة املنافسي!!

وخالصة القول هنا إن تأثر مكانة الصي االقتصادية على املستوى الدويل هو تأثر نسيب 
وغري جذري على وفق املدى املنظور أو القريب؛ وذلك ألن ما حققته بكي من طفرات وقفزات 
تنموية منذ أكثر من عقد ونصف، وهو ما مكنها من إرساء بنية حتتية متينة وقوية، إىل جانب 
بنية معرفية وتكنولوجية قادرة على مواجهة األزمات الطارئة والتعامل معها حبرفية كبرية، وحنن هنا 
اإلنتاجية  القدرات  إحالل  وإتاحة  اإللكرتونية،  احلوكمة  يف  خاصة  صينية  قدرات  عن  نتحدث 
املميكنة حمل البشرية املعطّلة، وتلك قدرات مواتية جداً من حيث احلاجة الستخدامها اآلن يف ظل 
إحجام أغلب القوة البشرية العاملة والتشغيلية، هذا إىل جانب خربات سابقة اكتسبتها الصي يف 
حماربة وباء سارس 2002/2003، تتيح - إىل جانب طفرات التقدم العلمي والتقين احلاصلة 

يف الصي منذ سنوات- للسلطات يف بكي قدرات أعلى يف السيطرة على فريوس كورونا احلايل.

31. انظر: ماريو فانيال، كورونا.. عبء على االقتصاد العاملي والصي بشكل خاص ...، مصدر سابق.
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بأن  التسليم  جيب  فإنه  احلذر،  وعدم  التفاؤل  يف  مبالغة  الدراسة  هذه  تكون  ال  وحىت 
اخلالصات السابقة املشار إليها، هي حمصورة ضمن نطاق الواقع احلايل واملستقبل املنظور للوضع 
معطيات ال حتول  املاضية، وهي  السطور  فيها  أسهبت  بعينها  معطيات  املتوقع يف ضوء  الصيين 
-رغم إمكانية ترويضها- دون تعرض الواقع االقتصادي الداخلي للصي الختناقات مالية وجتارية 
وإنتاجية طارئة، وإال فإن اآلفاق دوماً تظل مليئة باملفاجآت الصادمة، والسيناريوهات السلبية غري 
املتوقعة، واليت ميكن أن يكون من بينها “خروج نطاق التأثريات السلبية النامجة عن انتشار فريوس 
كورونا، من حيز املدى املنظور والقريب، إىل تداعيات املدى املتوسط والبعيد، وهو ما ميكن أن 
حيدث يف حال فشلت السلطات الصينية يف تطويق الفريوس خالل عام ونصف من انطالقه احملدد 
هنايات 2019، ويف هذه احلالة فإنه سيكون من الصعب على االقتصاد الصيين جتنب العديد 
من املخاطر احلقيقية اليت يأيت يف مقدمتها اهتزاز مكانة الصي العاملية ضمن بنية االقتصاد الدويل، 
كنتيجة منطقية لفقدان فاعلية املوارد البشرية بفعل انتشار كورونا يف الداخل الصيين، وأيضاً بفعل 
ما سيسفر عنه هذا النطاق املمتد للفريوس، من تراجع كبري لقيمة العملة الصينية، واستنزاف مواٍز 
الحتياطيات البالد من النقد األجنيب، وجتميد للقوة التجارية احملركة لإلنتاج، ومن مث ستتضاعف 
حاجة الصي إىل التمويل، ما قد يزحزح مكانتها كأكرب املستثمرين يف سندات اخلزانة األمريكية، 

ويضطرها بالضرورة خلسارة أرصدهتا من هذه السندات32. 

32. راجع: عبد احلافظ الصاوي، هل يستطيع االقتصاد الصيين جتاوز تداعيات فريوس كورونا؟، تقرير اجلزيرة نت)االقتصاد( بتاريخ 
15/2/2020، متاح على: https://www.aljazeera.net/ ، مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف كبري(

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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استنتاجات

o  يؤشر الصي،  يف  املفاجئ  كورونا  انتشار  فإن  املؤامرة  نظرية  رجاحة  عدم  من  الرغم  على 
البيولوجية  احلرب  ملعطيات  اخلاص  التوظيف  إطار  مراوغة يف  الحتماالت جديدة وشبهات 

احلديثة بي املتنافسي.

o  متتلك الصي قدرات تقنية ومعرفية وخربات سابقة تؤهلها للتعامل احلاسم واجلاد مع فريوس
كورونا، وتؤهلها أيضاً حلماية منوها االقتصادي من االهنيار بفعل عوامل أخرى مساعدة، أمهها 

الدعم الدويل وخوف الشركاء من سقوطها اقتصادياً 33. 

o  ،مؤثرات كورونا االقتصادية تتعاظم سلبياهتا أكثر على شركاء الصي االقتصاديي والتجاريي
مقابل درجات أقل من التأثري السليب التقليدي واملتوقع على الصي نفسها، والسبب يف ذلك 
هو ثقل االنتشار املايل والتجاري للصي، ودورها املؤثر يف بنية االقتصادين اإلقليمي والدويل، 

وتعد الدول اآلسيوية والعربية هي األكثر تضرراً.

o  الوضع الصيين الطارئ يؤثر بالسلب على الدول الريعية والنفطية، وحيمل مقدمات غري سارة
القتصاديات تلك الدول؛ أمهها تراجع النمو وارتفاع الديون غري املنتجة، بفعل تراجع استهالك 
الصي، وانكماشها االضطراري املؤدي إىل تقليص نسب الطلب على املوارد الطاقية والنفطية، 
ومن مث تراجع أسعار تلك املوارد يف السوق الدولية واإلقليمية، وتعد قطاعات الطاقة واملعادن 

وجتارة التجزئة العاملية والسياحة الدولية، أبرز القطاعات املتأثرة داخل الصي وخارجها. 

33. جتدر اإلشارة هنا إىل ازدياد أعداد املصابي بفريوس كورونا وبلوغها حىت كتابة هذه السطور يف الثامن والعشرين من فرباير 
2020 الساعة اخلامسة ومخسون دقيقة مساًء:  82184 حالة، وحاالت الوفاة بلغت 2801، وذلك على وفق إحصائيات 
موقع https://coronavirus.app/ املشار إليه يف مقدمة هذه الدراسة، ولكن املالحظ هو ازدياد عدد احلاالت اليت مت 
احتواؤها وتطويقها مباشرًة، واليت بلغت وفق املوقع والتوقيت ذاته: 32901 حالة، وهو ما مينح أماًل كبرياً يف احتواء هذه األزمة 

الصحية الطارئة يف الصي والعامل. 

https://coronavirus.app/
https://coronavirus.app/
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o  التداعيات املستمرة للفريوس القاتل ستؤثر حتماً على التزامات بكي االقتصادية والتجارية على
املستوى اخلارجي، وخاصة ما يتعلق مبدى قدرهتا على الوفاء مببادرة احلزام والطريق، وكذلك 
الوفاء ببنود املرحلة األوىل من االتفاق التجاري مع الواليات املتحدة األمريكية، إىل جانب 
التزامات الدور الصيين اخلاصة بدعم البنية التحتية واملشروعات لدى الشركاء والدول الصديقة. 

o  الرغم املساومة على  أو  للتنازل  قابل  الدويل غري  املستوى  املتنافسة على  االقتصادات  صراع 
الثنائي االضطراري بي االقتصاد الصيين واقتصاد  من انتشار كورونا، والسيما ذلك الصراع 
الواليات املتحدة األمريكية، نظراً حلالة االتكالية احلذرة واملتبادلة بي هذين االقتصادين املشار 

إليهما، ورغبة الطرفي امللحة يف التفوق الشامل على اآلخر. 

o  السلبية السريع النتشار كورونا، وجتنب آثاره  التطويق  املثايل لالقتصاد الصيين هو  السيناريو 
على االستهالك احمللي وثقة الشركاء، بينما السيناريو األسوأ فيتمثل يف التمدد الزمين النتشار 
الفريوس القاتل، ما يعين زحزحة الصي عن مكانتها االقتصادية الدولية واإلقليمية، وخسارهتا 

الستثماراهتا اخلارجية، وعلى رأسها احلصة الصينية من سندات اخلزانة األمريكية.  
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توصيات 

الكامل للصي من قبل مجيع األطراف اإلقليميي والدوليي، من أجل تطويق 	  تقدمي الدعم 
الفريوس، جنباً إىل جنب، مع العمل على إحداث حالة من التوازن االقتصادي العاملي حتول 

دون حدوث اهتزازات هيكلية ومالية على مستوى األسواق الدولية واإلقليمية. 

اإلسراع باختاذ اإلجراءات الوقائية كافة ضد انتشار أكرب للفريوس وانتقاله من الصي إىل مناطق 	 
النامية، ما  إقليمية ودولية، ومنح القطاع الصحي والبيئي يف كافة الدول والسيما يف الدول 
يستحقه من االهتمام، جتنباً للتعرض لتداعيات فريوسية مشاهبة ملا حيدث يف الصي، والتعامل 
جبدية مع احلاالت املصابة بفريوس كورونا لتطويقها وتغطيتها ومنع ظهور حاالت جديدة، 

وذلك وفق تعليمات منظمة الصحة العاملية.

 على الدول النفطية والريعية يف املنطفة العربية، االستفادة من الوضع الطاريء يف الصي، وذلك 	 
أسرع  الدخل، يف  ملصادر  االقتصادي  التنويع  لتفعيل خطط  الالزمة  اإلجراءات  باختاذ كافة 
وقت، وعدم االعتماد الكلي على عوائد النفط اخلام، عرب منح األولوية للقطاعات املختلفة 
مستوى  على  احلايل  الصيين  االنكماش  فرتة  واعتبار  وغريمها،  والصناعي  الزراعي  كالقطاع 
االستهالك، فرصة مواتية إلحياء املنتجات الوطنية، ومنحها الفرصة للظهور بعيداً عن هيمنة 

البضائع الصينية اليت اعتادت األسواق العربية استقباهلا يف األوضاع االعتيادية.     
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