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  خطرًا حقيقيًا تبدو  العالميةة يحرب التجار ال، األولىجمركية ال الرسومإعالن مع 
 

يةأي  ‒ ترامب لرئاسةالرئيسي  الخطر ارتفع   العالمية الحرب التجار

مع فرض الواليات فاألسابيع األخيرة.  خاللبشلك ملحوظ  ‒

يفات  الدول رّد و ،االنفراديةالجمركية المتحدة لسلسلة من التعر

رة   الطلقات االفتتاحية تكون، مماثلة بإجراءاتبسرعة عليها المتضر

ية أن  فيالحقيقي الخوف كمن يو . تم إطالقهاقد  للحرب التجار

قد التي تم اإلعالن عنها حتى اآلن  ‒ الصغيرة نسبيا   ‒ التدابير هذه 

 .بكثيرمن ذلك  لحرب أكبر  األولى هي الرشقاتببساطة  تكون

يبو  نشوب  ، اكنت األسواق المالية تتجاهل مخاطر حتى وقت قر

ية لى ثالثة افتراضات ع األسواق تفاؤلوقد استند . حرب تجار

، رئيسية هي فقط الرئيس ترامب تهديدات  أناكن يؤمل . أوال 

يفات فرض التهديد ب أنو لمخادعة،ل أداة   حد كبيرالجمركية لالتعر

ية تفاوضية للمساعدة في إعادة ترتيب ا . القائمةلصفقات التجار

 فإن، تهديداته تنفيذ ترامب لو أراد الرئيس حتىاكن يتوقع أنه ، ثانيا  

يه  ، ثالثا  . بكبح جماحهسيقومون في اإلدارة  األقل تشددا  مستشار

ية اكن هناك افتراض بأن طبيعة   للذاتالمدمرة الحرب التجار

يعا    .ر  للحربتصعيد كبيوتحول دون أي  سوف تتضح سر

بالفعل قد تم ف. فيها لك هذه االفتراضات اآلن مشكواك  تبدو 

يفاتاإل التهديد مع الجديدة الجمركية  عالن عن عدد من التعر

يد منبال يكية  ا  يقدم الجدول أدناه تصنيفو . هامز للتدابير األمر

اكنت  التي أن اآلمال. كما يبدو حتى اآلن بها الفعلية والمهدد

 للرئيس نين الرئيسيياالقتصادين يالمستشار على قيام  تنعقد

، يبدو أن ا  . وأخيرمنها ا  ميؤوسقد أصبحت بتقييد تصرفاته  ترامب

يكي،  في الوقت الراهن  الذي حققالحيوية الحالية لالقتصاد األمر

، معدالت شبه قياسية لتدني البطالة ويشهد نموا  اقتصاديا  قويا  

 ما يتعلقفي أكبر  على تحمل مخاطر ترامب تشجع الرئيس 

ي  ة.بالسياسة التجار
 

 

 QNBقسم االقتصاد في   :المصدر

لم تكن طلقت حتى اآلن التي أ   الطلقاتوكما يوضح الجدول، فإن 

ر بليغ باقتصاد الواليات المتحدةاكفية  بلغ إجمالي فقد . إللحاق ضر

يكية يليون دوالر  83.2 فاتورة الواردات األمر ، بينما 8102في عام  تر

 حيث بلغضخما  إلجمالي للواليات المتحدة المحلي ا اكن الناتج

يفات 0.32 يليون دوالر. وبالتالي، فإن التعر التي تم  الجمركية تر

مليار دوالر  011والتي تقارب قيمتها اإلعالن عنها حتى اآلن 

يكي  يد قليال  عن أمر من إجمالي  %.ال تغطي سوى نسبة تز

يكية،  من الناتج المحلي  %130 أو نحوفاتورة استيراد السلع األمر

اكنت اإلجراءات االنتقامية قد . وللواليات المتحدة اإلجمالي

يفات فرض الصين ب ، حيث رّدتاكفئةمت مليار  01بقيمة جمركية تعر

يكية راعية دوالر على سلع أمر االتحاد  ّد ور، هي في األغلب سلع ز

وبي  يفبفرض األور بعض على  دوالر  مليار  2.بقيمة  اتتعر

يكية األ شراكتال ىالمر  .كبر

لكن حزمة اإلجراءات التالية التي يلوح بها الرئيس ترامب بشلك 

علني من شأنها أن تشلك تصعيدا  خطيرا  في حال تم تطبيقها. 

يكي إضافية  811ومن بين هذه اإلجراءات، فرض  مليار دوالر أمر

يادة على   مليار دوالر 811كرسوم جمركية على الواردات الصينية، ز

أخرى في حال ردت الصين بالمثل. كما هدد الرئيس بفرض رسوم 

جمركية على جميع ورادات الواليات المتحدة من السيارات بما في 

 61.على ما تصل قيمته إلى  مما قد يؤثر  ،السيارات قطع غيارذلك 

دوالر من الواردات. ومن شأن هذه اإلجراءات القاسية أن  مليار 

يكية وأن يصل تأثيرها اإلجمالي إلى تشمل ثلث الواردات  األمر

يكي230حوالي   .% من الناتج المحلي اإلجمالي األمر

وبالتالي، ستكون هذه اإلجراءات متبوعة بلك تأكيد برد قوي من 

بي والصين، مما يعني  ية  بنشوقبل االتحاد األور حرب تجار

بي، الذي  عالمية شاملة ال مناص منها. وقد هدد االتحاد األور

ر سي من الرسوم الجمركية على السيارات على سبيل  كون أكبر متضر

ر مليار دوال 11. قيمتها المثال، بفرض رسوم انتقامية تقارب

يكي يكي على الصادرات األمر   ة.أمر

يكية من الصين  ةمشلكأيضا  هناك و عدم التاكفؤ بين الواردات األمر

يكي في  010) ( وواردات الصين من الواليات 8102مليار دوالر أمر

مليار دوالر فقط(. ما يعني أن الصين لن يكون لديها  0.1المتحدة )

يكية يفات الجمركية األمر التعر
الحجم 

)مليار دوالر(

كنسبة من الواردات 

يكية األمر

كنسبة من الناتج المحلي 

يكي اإلجمالي األمر
الوضع

أعلنت501.70.3الدفعة األولى الموجهة الصين

أعلنت371.30.2الحديد واأللمنيوم

أعلنت100.30.1الغساالت واأللواح الشمسية

أعلنت973.30.5إجمالي المعلن

تهديد2006.91.0الدفعة الثانية الموجهة للصين

ى موجهة للصين تهديد2006.91.0دفعة أخر

يفات على قطع السيارات تهديد36012.41.9تعر

تهديد85729.64.4اإلجمالي الحالي ألسوأ االحتماالت
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يكية كثيرة يمكن فرض رسوم مماثلة عليها. وتثير حالة  صادرات أمر

الصين إلى الرد من خالل  عدم التاكفؤ هذه احتمال اضطرار 

ى غير الرسوم الجمركية، مثل فرض قيود على  إجراءات أخر

التأشيرات واالستثمارات المباشرة، مما سيضر باالستثمارات 

يكية في الصين  .المباشرة الضخمة للشراكت األمر

بة الرسوم  ويظل الخيار األخطر هو أن تقوم الصين بمحار

يكية من خالل تخفيض متعمد ل قيمة اليوان الصيني أمام األمر

يكي.  حرب ال وعندها سيكون هناك تهديد بتحولالدوالر األمر

ية ال عالمية. وال تزال السلطات عمالت عالمية إلى حرب التجار

بشلك قوي، إلى جانب الدعم  تتحكم في اليوان بالطبعالصينية 

الذي تتلقاه العملة بفضل االحتياطيات الكبيرة من النقد األجنبي. 

بعد موجة الهلع التي  ومع انخفاض الحساب الرأسمالي أكثر 

، فإن ذلك 8100/8106نتجت عن تخفيض قيمة اليوان في الفترة 

يوان  وخفض قيمته يعطي الصينيين مجاال  واسعا  للتحكم في ال

  ك. ذل اهم أرادو إن

وعلى نحو يدعو للقلق، تراجعت قيمة اليوان الصيني مؤخرا  بشلك 

يكي بأكثر من  % منذ نهاية شهر مايو.  .ملحوظ أمام الدوالر األمر

فهم الضعف األخير   اليوان على أنه إشارة واضحة في ويمكن أن ي 

إلى الواليات المتحدة بأن حرب العمالت خيار  وارد في حال تم 

يد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. ويمكن ف رض المز

بة عامي  ة  كون مضرتلحرب العمالت أن  للغاية. وكما تشير تجر

، قد يؤدي حدوث ضعف كبير في قيمة اليوان إلى 8106و 8100

زعزعة االقتصاد العالمي بدرجة عالية. ونظرا  ألن الصين هي أكبر 

عف اليوان الصيني صدمة مستهلك للسلع األولية، سيشلك ض

انكماشية عالمية لكثير  من بقية دول العالم، وسيعمل على 

يكي، واإلضرار بعائدات  تخفيض قيمة السلع بالدوالر األمر

يادة اآلثار  ى للسلع، وسيهدد بز الصادرات للدول المصدرة الكبر

السلبية التي ترتبت على العديد من االقتصادات الناشئة في العام 

كما ستتفاقم تقلبات األسواق المالية عبر العالم وسيتباطأ الحالي. 

 النمو العالمي.

، حيث على الصينلكن خفض قيمة اليوان لن يكون أمرا  سهال  

ع في  يمكن لذلك بسهولة إطالق توقعات بحدوث ضعف متسار

ؤوس  وب ر قيمة العملة، األمر الذي سيثير موجة مزعزعة من هر

حتى من خالل الضوابط المشددة  األموال تصعب السيطرة عليها

الجديدة التي فرضتها الصين. وسيؤدي ضعف اليوان أيضا  إلى 

يادة أسعار الواردات الصينية، وذلك باإلضافة إلى تأثير الرسوم  ز

يد  يكية، األمر الذي سيز وضة على السلع األمر الجمركية المفر

نتيجة  لنشوب حرب  المستهلك الصينيالتلكفة التي تقع على عاتق 

ية. وسيؤدي لكا العاملين  ؤوس  –تجار ع لر وب المتسار الهر

يادة الضغوط على  –األموال وارتفاع الضغوط التضخمية  إلى ز

أسعار الفائدة الصينية. ونظرا  ألن تخفيض قيمة اليوان يعتبر سالحا  

ذا حدين بالنسبة للصين، فإن السلطات الصينية سوف تنظر إليه 

يكية   كملجأ أخير ال يتم استخدامه إال إذا تصاعدت اإلجراءات األمر

 ضدهم للحد الذي ال يجعل أمامهم خيارا   حقيقيا  آخر  غيره. 

، لقد انطلقت  بع خالصات رئيسية. أوال  وفي الختام، نصل إلى أر

ية العالمية التي قد يكون من  بالفعل الشرارة األولى للحرب التجار

، إن أهم ما يتعلق بتصعيد الموقف هو فيما  الصعب نزع فتيلها. ثانيا 

يذ تهديداتها بفرض إذا اكنت الواليات المتحدة ستستمر  في تنف

رسوم جمركية على واردات السيارات أو اتخاذ تدابير إضافية ضد 

، يشلك تفاقم عدم اليقين خطرا  هبوطيا  آخذا  في  الصين. ثالثا 

االرتفاع بالنسبة لالقتصاد العالمي، الذي تبدو عليه مسبقا  بعض 

يكي المستمر في  عالمات الضعف، باستثناء االقتصاد األمر

ية إلى االنتعا ، قد يكون خطر  تحول الحرب التجار ش. وأخيرا 

حرب عمالت ذات تأثير مزعزع في حال وجدت الصين نفسها 

يكية  مضطرة للرد على الحزم اإلضافية من الرسوم الجمركية األمر

من خالل تخفيض قيمة عملتها هو أكبر تهديد الستقرار  االقتصاد 

العالمي.                         

 

 

 

 

يق      :االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني

 متدرب – محلل أبحاث 

+974-4453-4436 

  نانسي فهيم

  اقتصادية

+974-4453-4648 

يتشارد آيلي    *ر

  رئيس قسم االقتصاد

 4450-4453 (974+)هاتف: 

ية: ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار صَر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي  ، وأن يكون مبنيا  علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  .QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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