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انعكاسات الحرب التجارية الدائرة اآلن على اقتصادنا

ÛÛنتذكــر العــام 1914م بأنــه العــام الــذي اندلعت

خســرنا الحــرب منــذ ســنوات عــدة ،بســبب

ÛÛإن هــذه الحــرب ســتعود بالضــرر والخســارة

طالــب صربــي قــام باغتيــال ولــي عهد النمســا

يمثلــون الواليات المتحــدة ...وأصبحنا نعاني

الســبب الرئيــس لحالــة الركــود التــي ســتطال

فيه الحرب العالمية األولى التي أوقد شرارتها
وزوجتــه أثنــاء زيارتهمــا لمدينــة ســراييفو.
راح ضحيــة تلــك الحــرب أكثــر مــن  37مليون

شــخص مــن مدنييــن وعســكريين بيــن قتيــل

وجريح ومفقود.

الســفهاء والنــاس غيــر الكفوئيــن الذيــن كانوا
مــن عجــز تجــاري يبلــغ  500مليــار دوالر فــي

الســنة مــع عجــز آخــر يبلــغ  300مليــار دوالر

بســبب ســرقة الملكيــة الفكريــة ،وال يمكننــا

السماح لهذا باالستمرار”.

أول دون شــك ،لكنهــا ســتكون
ً
علــى أطرافهــا

اقتصــادات كل دول العالــم ،وفــي مقدمتهــا

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون ،وإذا
اســتمرت الحرب أو تصاعد وطيسها فإن ذلك
ســيؤثر ســلبًا علــى النظام االقتصــادي العالمي

ÛÛونتذكر العام  1939بأنه العام الذي نشبت فيه

ÛÛوكرر ترامب مطالبته الصين بإجراء تغييرات

الحــر ،وقــد يفضي إلــى تراجع حركــة التجارة

المستشــار األلمانــي أدولــف هتلــر ،وبلــغ العــدد

سياســاتها الصناعية ووقــف دعمها للصادرات

وتفاقــم األزمات االقتصادية من بطالة وغالء

الحــرب العالميــة الثانيــة التــي أشــعل نيرانهــا
اإلجمالــي للخســائر البشــرية فــي تلــك الحرب

وعسكري.
ّ
مدني
ّ
أكثر من  61مليون قتيل بين

ÛÛفهــل ســنتذكر فــي المســتقبل العــام 2018
بأنــه العــام الــذي نشــبت فيــه الحــرب العالمية

التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس األميركي
دونالد ترامب؟ مع العلم أن الحروب التجارية
ال تختلــف أضرارهــا كثيــرً ا عــن الحــروب

العســكرية التقليديــة ،والفــرق األساســي بيــن
االثنيــن هــو أن القنابــل والصواريــخ التــي
تســتخدم فــي النزاعــات العســكرية تســتبدل

بالرسوم والتعاريف الجمركية.

جوهرية في سياساتها وأساليبها ،مثل تعديل
ورفــع قيمــة عملتهــا والكف عن ســرقة حقوق

الملكية الفكرية.

ÛÛوواصل ترامــب قصفه للهدف الصيني بزيادة
الرســوم الجمركيــة مــن  % 10إلى  % 25على
مــا قيمتــه  200مليــار دوالر أميركــي أخــرى

مــن الســلع الصينيــة المســتوردة ،ثم توســعت

الجبهــة لتشــمل دول االتحــاد األوروبي وكندا
والمكســيك عندمــا قــرر ترامب فــي األول من

يونيو من العام الماضي فرض رسوم ضريبية
على واردات الصلب بنســبة  % 25واأللمنيوم
بنســبة  % 10مــن دول االتحــاد األوروبــي

الدوليــة وإصابــة االقتصــاد العالمــي بالركــود
وتدنــي مســتويات المعيشــة وإفــاس الكثيــر
من الشــركات والمؤسســات فــي مختلف دول
العالم.

وسينخفض إلى  % 1.7في العام .2020

ÛÛوحول من يشعر بآالم تلك الحرب ومن يجني
مكاسبها؟ وماذا يعني الجدل المستمر بالنسبة
للبلدان النامية؟

األميركيــة وجعلهــا منصفــة أو عادلــة لبــاده،
حتــى لــو كان ذلــك يهدد العــرف الدبلوماســي

بيــن الــدول ،وحتى لــو كان تنفيذ هذه الوعود
يجــر الواليــات المتحــدة إلــى حــروب تجاريــة

قــد تكــون آثارهــا بعيــدة المــدى وذات تأثيــر

عميــق مثلهــا مثــل الحــروب التقليديــة ،وذلك

ردً ا علــى ما تتعرض له الواليات المتحدة ،كما
يقــول ،من ممارســات تجارية غيــر عادلة على
مــدى ســنوات مــن جانــب الصيــن وغيرها من

الدول ،بما في ذلك اتهام هذه الدول بالســرقة
واالعتــداء علــى رصيــد الملكيــة الفكريــة

األميركية واالختراق والتجسس التكنولوجي
تهديــدا
ً
والصناعــي والســيبراني مــا يشــكل

ألمنها القومي.

ÛÛولذلــك ،وبعــد فــوزه فــي االنتخابــات وتوليــه
الســلطة اشتعلت الحرب التجارية بالفعل بين
أكبــر قوتيــن اقتصاديتيــن فــي العالــم ،عندمــا

فتــح ترامب جبهة الصيــن كأول الجبهات في

معركته األولى في هذه الحرب ،وقتها اتهمت
الصيــن الواليــات المتحــدة ببــدء أكبــر حــرب

تجارية فى التاريخ.

ÛÛوباختصــار شــديد فقــد بــدأت هــذه المعركــة
بجــوالت عدة مــن الرســوم الجمركية فرضتها
الواليــات المتحــدة علــى المنتجــات الصينيــة

الــواردة ،وردت الصيــن هــي األخــرى برســوم

انتقامية على الواردات األميركية .في الجولة
األولى فرضت الواليات المتحدة رســوما على
 5000منتــج صينــى بقيمــة  250بليون دوالر،
وهــى تمثــل نصــف المنتجــات الــواردة مــن

الصين ،وردّ ت الصين بالمثل وفرضت رســوما
على  5000منتج أميركي.

ÛÛوكان ترامــب قــد نفــى فــي بدايــة المعــارك أن
يكــون الخــاف مــع الصيــن عبــارة عــن حــرب

تجاريــة؛ حيــث صــرَّ ح علــى تويتر قائــا“ :لقد

وإجهاضا لتلك الجهود.
ً
تمثل تقويضا

ÛÛكما إن معدن األلمنيوم من المواد التي طالتها
القــرارات األميركيــة بفــرض ضريبــة اســتيراد
قدرهــا  ،% 10ودول مجلــس التعــاون مــن

أكبــر الدول المنتجة والمصــدرة لأللمنيوم في

العالــم ،حيــث تبلغ طاقتهــا اإلنتاجيــة الحالية
طــن ســنويا بحلــول العــام  ،2020تســتهلك

األلومنيــوم ،وتصدر الباقي إلــى أكثر من 100
دولــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم فــي أوروبــا
وآســيا ومنطقــة الشــرق األوســط إلــى جانــب

الواليات المتحدة األميركية.

أن التراجــع االقتصــادي غالبــا مــا تصاحبــه

كندا وروسيا ،وأن السوق األميركية تستحوذ

وتسهيل التجارة العالمية؛ ولذلك فإن زيادات

“المنتــج األميركــي أوال” ،ووعــد بدعم التجارة

البحرين.

ÛÛفقــد أكــدت دراســة نشــرها مؤخــرً ا مؤتمــر

لــه تداعيــات مهمــة علــى البلــدان الناميــة.

باستعادة العظمة األميركية ،وركّ ز على مقولة

التــي تربــط عمالتهــا بالــدوالر مثــل مملكــة

ÛÛإن دول مجلــس التعــاون تقــف كثالــث أكبــر

هيــأ لهــا الشــعب األميركــي والعالــم مســبقً ا

الرســوم الجمركية من قِ بَل دول تجارية كبرى

أســعار الفائدة ،مما قد يؤثر على دول الخليج

تباطــؤ نمــو االقتصــاد العالمــي ليبلــغ % 2.9

ÛÛلقــد بُذلــت جهــود مضنيــة منــذ نهايــة الحــرب

أثنــاء حملتــه االنتخابيــة عندمــا وعــد فيهــا

( االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي) إلــى رفــع

منــه  % 40محليً ــا لصناعاتهــا التحويليــة مــن

والصيــن في مرحلتها األولــى وحتى اآلن إلى

اضطرابــات فــي أســعار الســلع األساســية

العالميــة الثانيــة إلزالــة الحواجــز التجاريــة

كبيــرة ،وقــد يتجــه البنــك المركــزي األميركــي

ÛÛوقــد أدت الحــرب بيــن الواليــات المتحــدة

ÛÛففــي بداية العام المذكور ،وهو العام الماضي،
شــن ترامــب أول معــارك هــذه الحــرب التــي

التجاريــة فــإن األســواق ســتعاني مــن تقلبات

 5.3مليــون طــن وســترتفع إلــى  6مالييــن

وكندا ومعظم دول العالم ،بما في ذلك حلفاء
الواليات المتحدة.

العجز المالي في الموازنات الخليجية.

ÛÛومــع تصاعــد واتســاع التوتــرات والمنازعــات

األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتاد)

واألسواق المالية والعمالت ،وكل ذلك ستكون
ويتمثــل أحد المخاوف الرئيســية في احتمال

أن تتصاعد التوترات التجارية لتصبح حروب

ُمصــدر لأللمنيــوم إلــى الواليات المتحــدة بعد
على  18%من إجمالي إنتاج “شــركة اإلمارات
لأللمنيــوم” بواقــع  450ألــف طــن ســنويا علــى

سبيل المثال.

ÛÛوسيســبب فــرض الرســوم األميركيــة ،لحماية
المنتجــات المماثلة المصنعة من األلمنيوم في

ÛÛفمنــذ بــدء ســريان االتفــاق العــام بشــأن

عمــات ،مما يجعل من الصعوبة بمكان ســداد

العام  ،1947انخفض متوسط قيمة التعريفات

ÛÛوثمــة قلق آخر تشــير إليــه دراســة “األونكتاد”

يدفــع نحو خفض أســعارها لتســجيل مبيعات

النــزاع ،وأن السياســات الحمائيــة يمكــن أن

ÛÛومــن المتوقع أن يكون تأثيــر القرار األميركي

التعريفــات الجمركيــة والتجــارة (الجــات) فــي
المعمــول بهــا فــي مختلــف أنحاء العالَــم بنحو

 % 85نتيجــة للتعــاون المتعــدد األطــراف

ونتيجــة لثمان جوالت من مفاوضات التجارة
العالميــة بموجــب اتفاقية الجات فــي البداية،
ثــم بموجــب منظمــة التجــارة العالميــة التــي

خلفتهــا .وكان خفــض التعريفــات الجمركيــة،
إلى جانب التقدم التكنولوجي ،ســببًا في دفع

التوســع الملحــوظ في التجــارة العالمية حيث
ارتفعــت حصــة التجــارة مــن الناتــج المحلــي

الديون بالدوالر.

وهــو أن مزيــدا مــن البلــدان قــد تنضــم إلــى

تتصاعد إلى مستوى عالمي.

الواليــات المتحــدة ،زيــادة فــي معــروض هذه

الســلع داخل األســواق اإلقليمية والعالمية ،ما
جديدة.

علــى صناعــة األلمنيوم في الخليج كبيرً ا حال

ÛÛوهنــاك مثــل أفريقــي قديــم يقــول“ :عندمــا

اكتمــال مشــاريع زيــادة الطاقــة اإلنتاجية في

هــي التــي تعانــي” .وينطبق القول نفســه على

لتكــون األكبــر فــي المنطقــة ،والتــي بدورهــا

تتقاتــل األفيــال فــإن الحشــائش واألعشــاب
الحــروب التجاريــة الكاملــة النطــاق؛ فعندمــا

تتصــادم االقتصــادات الكبــرى ،تكــون البلــدان

النامية بين االقتصادات األشد تضررا.

خطــط لهــا
المملكــة العربيــة الســعودية التــي ُ
وضعــت فــي حســاباتها الرهان علــى التصدير

للسوق األميركية التي تستورد أكثر من % 90
مــن احتياجاتها من منتجــات األلمنيوم والتي

اإلجمالــي العالمــي ووصلــت اليــوم إلى % 60

ÛÛوبالنســبة إلينــا فــي دول مجلــس التعــاون

تقــدر بحدود  5.8مليون طن ســنويً ا في حين

ÛÛوقــد أدى توســع التجــارة إلــى إنعــاش النمــو

جــزءا ال يتجــزأ مــن االقتصــاد العالمــي ،بل إن
ً

علــى منتجــي األلمنيــوم الخليجيين التنســيق

وزيــادة دخــول األســر فــي مختلــف أنحــاء

واندماجا في االقتصاد الدولي.
ً
العالم تماهيً ا

مقارنة بنسبة  % 24في العام .1960

االقتصــادي ،وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل،

العالَــم .وشــهدت العشــرات من الــدول النامية

نمــوا اقتصاديــا مؤثــرً ا وتغيــرات اجتماعيــة
إيجابيــة ،كمــا أتــاح توســع التجــارة تحقيــق

واحــد مــن أكبر اإلنجازات في تاريخ البشــرية

وهو انتشــال مليار إنســان من براثن الفقر في
غضون عشرين عاما فقط.

ÛÛإن الحرب التجارية التي بدأت رحاها بالدوران
اآلن بيــن عمالقة االقتصاد في العالم ســيكون
لها دون شــك تأثير ســلبي على القوة الشرائية
لــدى األســرة الدوليــة ككل ،فمنتجــات أطراف

النزاع بعد إضافة الرســوم الجمركية الجديدة
ســترتفع أســعارها بالنســبة للمســتهلكين حول
العالــم ،ولذلــك فــإن التأثير الســلبي على النمو
لــن ينحصــر فــى الــدول المتحاربــة تجاريً ا بل

إنه ســيتمدد وينســحب على الصعيد التجارى

العالمى أيضا.

الخليجــي ،فــإن اقتصــادات دولنــا أصبحــت

االقتصــاد الخليجــي يعــد من أكثــر اقتصادات

إنهــا تنتــج مليــون طن فقــط ،وعليــه فقد بات

فيمــا بينهــم وتوحيــد جهودهــم وتكثيفها في

سعي جاد للحصول على استثناءات أميركية

ÛÛولذلــك ،فإننــا لن نكون فــي معزل أو مأمن من

مــن زيــادة الرســوم علــى واردات األلمنيــوم

العالمــي جــراء هذه الحرب ،على الرغم من أن

الشــراكة اإلســتراتيجية التــي تربــط الواليات

اآلثــار الســلبية التــي ســيتعرض لهــا االقتصــاد

ميــزان الفائــض التجــاري بيننا وبيــن الواليات

المتحــدة يميــل لصالــح األخيــرة ،مــا يعني أن

دول الخليج تستورد من أميركا من المنتجات
أكثر مما تصدره لها.

التــي فرضتهــا الواليــات المتحــدة ،بحكــم

المتحــدة بدول مجلس التعاون في المجاالت

االقتصادية والتجارية والسياسية وغيرها.

ÛÛوتســعى مملكــة البحريــن جاهــدة ،بشــكل
خــاص ،لصــون مكانتهــا كمركــز مالــي إقليمــي

ÛÛوبمــا أن اقتصــاد دول مجلس التعــاون يعتمد

والمحافظة على مكتسباتها في هذا المضمار،

فإنــه علــى المــدى الطويل ،إذا اســتمر وتوســع

المخــاوف التــي يبديها الخبــراء المعنيون من

بشــكل رئيــس علــى النفــط كمصــدر للدخــل

تبــادل اإلجــراءات الوقائيــة واالنتقاميــة بيــن

أطــراف الحــرب التجاريــة ،فــإن ذلك ســيؤدي

إلى انخفاض حجم التجارة العالمية واإلنتاج،
وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض
أســعار النفــط ،وبالنتيجة تدني إيــرادات دول
المجلــس ،وهــذا ما ســيدفع بــدوره إلــى زيادة

وهو أمر يســتوجب في هــذه الظروف متابعة
حــدوث أزمــة ماليــة نتيجــة للحــرب التجارية
شــبيهة بأزمــة العــام  2008علــى الرغــم مــن

اختــاف الظروف التــي خلقت األزمــة المالية

السابقة واستعداد المصارف المركزية العالمية
للتعامل مع أي هزة مســتفيدة من دروس تلك
األزمة.

“العقوبات البديلة” يسهم في إصالح المحكومين

مدير “المرور” يشيد بدعم “كريدي ماكس” لـ “شكرا”

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -وزارة الداخلية

عبــر محافــظ الشــمالية علــي العصفــور عــن

اســتقبل المديــر العــام لــإدارة العامــة

صادق مشــاعر الوالء واالنتماء لعاهل البالد

للمــرور العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بن

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل
ً
مؤكدا االلتــزام بالتوجيهات الملكية
خليفة،

عبدالوهــاب آل خليفــة ،مســاعد المدير

الســامية الرامية لحفظ أمن الوطن والدفاع
عــن مكتســباته ،وأن التضحيــة تحــت رايــة
جاللتــه شــرف عظيم وكلنــا جنــود بأرواحنا
نفدي الوطن.
وأشــار إلــى أن التواصــل وتبــادل الزيــارات
فــي هــذا الشــهر الفضيل ،ســمة عودنــا عليها
اآلبــاء واألجــداد وحــكام آل خليفــة الكــرام
ويحــرص عليهــا جاللــة الملك وســمو رئيس
الــوزراء وســمو ولــي العهد ،كما يؤكــد عليها
وزير الداخلية ،األمر الذي يشكل سدا منيعا،

العــام لدائــرة تطويــر األعمــال بشــركة
جانب من المجلس الرمضاني للمحافظة الشمالية

“قانــون العقوبــات والتدابيــر البديلــة بيــن

والشراكة المجتمعية في مسؤولية التطبيق

الواقــع والتطبيــق” بمشــاركة النائب الســابق

مــن أجــل إصــاح وتأهيــل المحكــوم عليــه

المحامــي فريد غــازي وإدارة تنفيذ األحكام

ودمجه في المجتمع.

وإدارة الوقايــة مــن الجريمــة وبرنامج تمام

وبيــن المشــاركون آليــة ومراحــل تطبيــق

بوزارة الداخلية ،لتوضيح محتوى وأهداف

القانــون والفئات المســتهدفة منــه ،معتبرين

قانون العقوبات والتدابير البديلة.

أن القانــون يســهم فــي إصــاح وتأهيــل

وفي هذا الســياق ،ثمن المحافظ ،توجيهات

المحكوميــن ودمجهــم اجتماعيــا ،وأن

جاللــة الملــك بشــأن التطبيق الفعــال لقانون

للقانــون أبعادا إنســانية واجتماعية تنعكس

كريدي ماكس أحمد سيادي.
وفــي اللقــاء ،رحــب مديــر عــام المــرور
بســيادي ،معربــا عــن شــكره وتقديــره
لشــركة كريــدي ماكــس علــى دورهــا
المتميــز وإســهاماتها الطيبة في مجال
خدمــة المجتمــع ،وحرصهــا علــى دعــم
اســتراتيجية اإلدارة العامــة للمــرور
مــن خالل المشــاركة في حملة “شــكرا”

المدير العام لإلدارة العامة للمرور مستقبال مساعد المدير العام لدائرة تطوير األعمال بشركة كريدي ماكس

وتهــدف إلــى توعيــة مســتخدمي

لدائــرة تطويــر األعمال بشــركة كريدي

المروريــة للجمهــور ،مضيفــا أن شــركة

ماكــس عن شــكره وتقديــره لمدير عام
ً
منوها بجهود وإنجازات اإلدارة
المرور،

كريــدي ماكس ملتزمة بدعم الفعاليات
التــي تســهم فــي خدمــة المجتمع ومن
بينهــا الحفــاظ علــى الســامة المرورية
للجميع.

التــي تنظمهــا إدارة الثقافــة المروريــة،
الطريــق وتكريــم الســائقين الملتزميــن

وقــوة وتالحــم الوطــن ضــد كل مــن يريــد

العقوبــات والتدابيــر البديلــة وحــرص

إيجابيــا علــى المجتمــع بشــكل عــام وأســرة

النيل منه أو إحداث شرخ فيه.

ومتابعــة وزيــر الداخليــة ووزيــر العــدل

المحكوميــن بشــكل خــاص ،ويســهم فــي

باألنظمــة والقواعــد المروريــة علــى

جاء ذلك في المجلس الرمضاني للمحافظة،

والشــؤون اإلســامية واألوقــاف لوضع آلية

الحد من عودة المحكوم عليهم للســلوكيات

الطريق.

العامــة للمــرور في مجال رفع مســتوى

الــذي اســتضاف جلســة حواريــة بعنــوان

تنفيــذ القانــون وتطبيقــه علــى أرض الواقع،

اإلجرامية والغير مرغوب فيها.

مــن جانبــه ،أعرب مســاعد المدير العام

الســامة المروريــة وتقديــم الخدمــات

