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المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

يتــرأس وزيــر اإلســكان باســم الحمــر وفــد مملكــة 
األولــى  الــدورة  أعمــال  فــي  المشــارك  البحريــن 
لجمعيــة “موئــل” األمــم المتحدة، والتــي تعقد في 
العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار “االبتكار في 
تحســين جــودة الحياة فــي المجتمعــات والمدن”، 
وذلك خالل الفترة من 26 حتى 31 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشــارك وزير اإلســكان في افتتاح 
الــدورة بحضور الرئيــس الكيني أوهــورو كينياتا، 
المســؤولين  وكبــار  المشــاركة  الوفــود  ورؤســاء 
فــي  مشــاركته  إلــى  باإلضافــة  المتحــدة،  باألمــم 
عــدد من الجلســات والفعاليات الجانبيــة المتعلقة 

بقطاع اإلسكان.
 وســيلقي الحمــر كلمــة البحريــن، يســتعرض فيها 
اإلســكان،  مجــال  فــي  الناجحــة  المملكــة  تجربــة 
خــالل  وإنجــازات  مكتســبات  مــن  تحقــق  ومــا 
الســنوات الماضيــة، ال ســيما علــى صعيــد تنفيــذ 

المدن المستدامة، وما تمكنت المملكة من إنجازه 
علــى صعيــد أهــداف التنميــة المســتدامة، الســيما 
األهداف التي تتعلق بقطاع اإلسكان وبناء المدن 

المستدامة.
 ويأتــي انعقــاد الدورة األولى لجمعية موئل األمم 
المتحــدة كخطــوة أممية تهدف إلــى التركيز أكثر 

علــى تنفيذ الخطــة الحضرية الجديــدة، وتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، وستسعى هذه الدورة 
المتســارع  “التنفيــذ  التركيــز علــى موضــوع  إلــى 
أهــداف  لتحقيــق  الجديــدة  الحضريــة  لألجنــدة 
التنميــة المســتدامة”، وســتجمع الــدول األعضــاء 
في األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة التابعة 
لهــا، والمؤسســات الحكوميــة، والجهــات الفاعلــة 
غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك منظمــات وممثلــي 
والقطــاع  والمــرأة  والشــباب  المدنــي  المجتمــع 

الخاص.
كمــا يتوقــع أن تؤســس الجمعيــة خــالل دورتهــا 
األولــى المجلــس التنفيــذي لموئل األمــم المتحدة 
وانتخــاب أعضائهــا، واســتعراض وإقــرار الخطــة 
2020- المتحــدة  األمــم  لموئــل  االســتراتيجية 
2025، ومتابعــة التقــدم المحرز فــي تنفيذ جدول 

األعمال الحضري الجديد.

اســتخراج  مواقــع  تحديــد  لجنــة  عقــدت 
الرمــال البحريــة، برئاســة وكيــل الزراعــة 
والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشؤون 
الشــيخ  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
اجتماعهــا  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  محمــد 
المدرجــة  الموضوعــات  بحــث  لمواصلــة 
على جدول أعمالها. واطلعت اللجنة على 
التفاصيــل المتعلقة بالرمال البحرية، وتم 
التباحــث بشــأن تحديــد المواقــع األفضل 

الستخراج الرمال.
وقــال الشــيخ محمد بن أحمــد آل خليفة: 

“إن موضــوع اســتخراج الرمــال البحريــة 
يشــّكل أهميــة كبيــرة في مملكــة البحرين 
العمرانــي والمشــاريع  بالتوســع  الرتباطــه 

االستراتيجية التنموية للمملكة”.
 وأوضــح أّن “جــزًءا مــن الرمــال التي يتم 
البحــري  الدفــان  ألغــراض  اســتخراجها 
يوّجــه  فيمــا  المختلفــة،  للمشــروعات 
الجزء اآلخــر في عمليات البناء المختلفة 

بالمملكة”.
علــى  حريصــة  “اللجنــة  أن  علــى  وشــّدد 
الرمــال  اســتخراج  عمليــات  تكــون  أن 

البحريــة متوافقة مع اإلجــراءات المتبعة 
البيئــة والثــروة  للمحافظــة علــى ســالمة 

البحرية”.
يبديــه  الــذي  الملمــوس  بالتعــاون  وأشــاد 
أعضــاء اللجنة الذيــن يمثلون عدة جهات 
رســمية، وذلــك مــن خــالل طــرح األفــكار 
وتبــادل وجهــات النظــر في أفضل الســبل 
تمتلــك  التــي  البحريــة  المواقــع  لتحديــد 
مخزوًنــا كافًيــا من الرمال بمــا يعود بالنفع 
تشــهدها  التــي  العمرانيــة  التنميــة  علــى 

البحرين.
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الضربة النووية في الحرب التجارية
Û  فتــرة األســبوع الماضــي التــي قضيتهــا في لنــدن أتاحت

لــي فرصــة متابعــة ردود فعــل عاصمــة المــال واألعمــال 
اتخذهــا  التــي  الحمائيــة  اإلجــراءات  حيــال  األوروبيــة 
الرئيــس األميركي دونالد ترامــب ضد بعض الدول، وفي 
مقدمتهــا الصين، وكذلك اإلجــراءات االنتقامية المضادة 
التي اتخذتها الصين بشكل خاص ضد الواليات المتحدة 
ضمــن معــارك الحرب التجارية التي تدور رحاها اآلن كما 

ذكرنا في اللقاء السابق. 

Û  ،أوروبــا فــي  واألعمــال  المــال  هــي عاصمــة  لنــدن  نعــم، 
وســتبقى كذلك على الرغم من خــروج بريطانيا المرتقب 
خالل العام الجاري من عضوية االتحاد األوروبي؛ لماذا؟ 
ألن لنــدن هــي أكبــر مدينــة في أوروبــا، وأكبــر مركز مالي 
متخم بالرســاميل فــي العالم يتهافت عليــه أثرياء العالم 
وشركاتهم ومصارفهم حتى قبل قيام االتحاد األوروبي، 
لنــدن كمركــز مالــي عالمــي ليســت مرتبطــة  وأن مكانــة 
بعضويــة بريطانيــا فــي االتحــاد األوروبــي فقــط، وإنمــا 
ــخ  مرتبطــة بعــدة عوامل واعتبارات أخرى من أهمها ترسُّ
تــراث وثقافــة المــال واالســتثمار فيها، ولغتهــا اإلنكليزية 
التــي تعــد لغــة المــال والمصــارف فــي العالــم دون منازع، 
وَتوفــر األنظمــة والقوانيــن المطلوبــة إلــى جانــب وجــود 
الشركات المحاسبية العالمية المرموقة وشركات التأمين 
والكفــاءات  والخبــرات  والالمعــة  المشــهورة  والمحامــاة 

والقدرات اإلدارية المتميزة. 

Û  في قلب لندن وضمن مســاحة تبلغ مياًل مربًعا فقط، يقع
“حــي المــال” البريطانــي الــذي يحتضن نحــو 250 مصرفا 
أجنبيــا، وفيــه ُتدار ثــروات مالية تقدر بنحــو 5.4 ترليون 
دوالر، ويســاهم الحــي بنحــو 10 % مــن الناتــج المحلــي 
البريطاني المقدر بـ 2988 مليار دوالر و12 % من الدخل 
الــذي تحصله الخزينة البريطانية من الضرائب. وحســب 
إحصــاءات “ســيتي يوكيــه TheCityUK”، فــإن الصفقات 
الماليــة التي ينفذها حي المال البريطاني تقدر بنحو 2.7 
ترليــون دوالر يوميــا، وتتم فــي كل يوم المتاجرة في 70 
% مــن الســندات العالميــة و20 % مــن األســهم العالميــة 

المسجلة في البورصة البريطانية.

Û  المختصون والمعنيون والمهتمون بقطاع المال والتجارة
يتفقــون  العواصــم  مــن  وغيرهــا  لنــدن  فــي  واالقتصــاد 
مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي قلقهــم 
وتحذيراتهــم مــن النتائــج الســلبية وإرهاصــات الحــرب 
التجارية على اقتصاد الواليات المتحدة والصين بشــكل 
خــاص وعلــى االقتصــاد العالمــي بشــكل عــام، ويتهكمون 
علــى مــا صــرح بــه الرئيــس ترامــب مؤخــًرا إلــى محطــة 
“فوكــس نيــوز” مــن أن الواليات المتحدة تجنــي مليارات 
الــدوالرات من الحــرب التجارية على عكس الصين، التي 
ليســت فــي وضــع جيــد، ويقولــون إن هــذا التصريــح ال 
يالمس الحقيقة، إذ إن بيانات مكتب اإلحصاء األوروبي 

الصــادرة يوم الخميس الماضــي أظهرت انخفاض فائض 
الميــزان التجاري الســلعي لالتحــاد األوروبي مع الواليات 
المتحــدة فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري، فيمــا ارتفع 
العجز مع الصين! كما أن تقارير وزارة التجارة األميركية 
التجزئــة تعانــي انخفاضــا ملحوظــا  ذكــرت أن مبيعــات 
االحتيــاط  بنــك  بيانــات  وأن  المتحــدة،  الواليــات  فــي 
انخفــاض  اســتمرار  أظهــرت  المركــزي(  )البنــك  الفدرالــي 
اإلنتــاج الصناعــي، إلــى جانــب أن تقارير منظمــة التعاون 
االقتصــادي والتنميــة التي صدرت في األســبوع الماضي 
الصيــن  فــي  النمــو   أن  تؤكــد   2019 مايــو   21 بتاريــخ 
وأميركا سيتجه إلى االنخفاض بحلول 2021 و2022 إذا 
اســتمرت الحــرب التجاريــة بينهمــا، كما حــذرت المنظمة، 
التــي تتخــذ مــن باريس مقــًرا لها مــن التداعيات الســلبية 
للحــرب التجاريــة مؤكــدة أنها ســوف تكبد العالم خســائر 
تقدر بنحو 600 مليار دوالر خالل العام الجاري، وتوقعت 
المنظمــة أن ينمــو االقتصــاد العالمــي بنســبة 3.2 % فقط 
هــذا العــام؛ ألن حجــم التجــارة العالمــي قــد تقلــص إلــى 
النصــف تقريًبــا، وهو دليل يؤكد عــدم وجود أي رابح في 

هذه الحرب حتى اآلن.

Û  ومن الواضح أن الرئيس األمريكي ال يؤمن وال يقبل بأن
مكانــة الواليات المتحــدة وقوتها تفــرض عليها التزامات 
تجــاه األســرة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك التزامــات أخالقية، 
الهيــاكل  تفكيــك  إلــى  يســعى  المنطلــق  هــذا  مــن  وهــو 
بعــد جهــد جهيــد، أســس  بنيــت عليهــا،  التــي  والقواعــد 
التجارة واالقتصاد العالمي، وهو لذلك يعمل على التحلل 
والتنصــل من نظــام العولمة والكتل التجاريــة والتعددية 

ومنظمة التجارة العالمية وغيرها.

Û  ال أحــد لــه الحق في االعتراض على مــا ينادي به الرئيس
األميركي من إعادة العظمة والقوة إلى الواليات المتحدة، 
إن كانت قد فقدتها بالفعل، فأميركا قوية وغنية ستكون 
دون شك سنًدا ورصيًدا للمجتمع الدولي. وال يجوز ألحد 
كذلك أن يعترض على سعيه لتقوية وتعزيز المركز المالي 
والتجــاري لبــالده، وتصحيــح الخلل المزمن الــذي يعانيه 
قطــاع  وإنعــاش  المتحــدة،  للواليــات  التجــاري  الميــزان 
الطاقــة وحــث الشــركات واالســتثمارات األميركيــة علــى 
تركيز أنشطتها في السوق األميركي وغيرها من األهداف 
المشــروعة، إال أن الجميــع بمــا فــي ذلك قطاعات واســعة 
مــن مجتمــع رجــال المــال واألعمــال فــي أميــركا تختلــف 
معــه فــي األســلوب، إذ من الواضــح أن الرئيس األميركي 
في ســعيه نحو تحقيق أهدافه اختار أن يســتخدم قوته 
ونفوذه إلضعاف وشــل منافســيه والقذف بهم إلى الوراء 
بــداًل مــن أن يركز على دفــع الواليات المتحدة إلى األمام، 
ولعلــه ال يــرى انتصار الواليات المتحــدة تجارًيا ممكًنا إال 

بهزيمة منافسيها، وقد جعل الصين هدفه األول.

Û  ومــن الواضــح أيًضــا أن الرئيس االميركي يريــد أن ُيلغي

النظام العالمي القائم اآلن، ويريد أن يرسم نظام رأسمالي 
عالمــي جديــد تكــون فيــه الواليــات المتحــدة هــي ليــس 
فقــط “العظيمــة” و”القويــة” و”األولــى” ولكــن “المهيمنــة” 
و”المســيطرة” بالقوة على مناطق ومصادر الطاقة وطرق 
التجــارة وميادين الصناعة والتقنية واالختراع واالبتكار 

في العالم.

Û  الصيــن هــي المنافــس األقــوى اقتصادًيــا وتأتــي قوتهــا
االقتصاديــة فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الواليــات المتحدة 
وتتجــه نحــو التربع على كرســي المرتبة األولــى، والخيار 
الــذي اختــاره الرئيــس ترامــب هــو عرقلــة وإجهــاض نمو 
وصعــود الصيــن، وقــد قالهــا بــكل صراحة ووضــوح لقناة 
“فوكــس نيــوز” فــي يــوم 19 مايــو 2019 أن الصيــن لــن 

تصبح أكبر قوة عظمى في العالم خالل رئاسته.

Û  ،إن الحــروب التجاريــة، كالحــروب العســكرية التقليديــة
تبــدأ عادة بالمناوشــات مثل فرض رســوم جمركية عالية 
وإقامــة الحواجــز والمقاطعــة ومــا شــابه، لكنهــا متــى مــا 
بــدأت ال تعــرف التوقــف، وهــذا ما هو حاصــل اآلن، فبعد 
أن بــدأ الرئيــس جولتــه األولى برفع نســبة الضرائب على 
الصيــن وغيرهــا من الدول بدأت الحــرب التجارية تدخل 
فــي منعطــف جديــد، وتشــهد اآلن تطــوًرا نوعًيــا خطيًرا، 
وانتقلــت من ميادين الصراع حــول الفائض التجاري إلى 
قطاعــات المــال والتكنولوجيــا، فجــاء أول مؤشــراتها أو 
أولى شراراتها أو قذائفها من خالل المواجهة الشرسة مع 
شــركة هواوي الصينية العمالقة، وقد تكون هذه الشركة 
أول الضحايــا فــي معركــة إضعــاف القــوة التكنولوجيــة 
للصيــن، فقــد أعلــن ترامــب فــي بدايــة األســبوع الماضي 
الواليــات  فــي  العمــل  مــن  هــواوي  رســمًيا حظــر شــركة 
منــع  وأيًضــا  القطاعــات  بمختلــف  األميركيــة  المتحــدة 
الشــركات األميركيــة من التعامل معهــا، وقد ُوِصفت هذه 

الخطوة بـ “الضربة النووية” في هذه الحرب.

Û  وذكــرت الحكومــة األميركيــة انهــا فرضــت هــذه القيــود
لتــورط هــواوي فــي أنشــطة تتعــارض مــع األمــن القومي 
أو مصالح السياســة الخارجية، وطلبت من حلفائها عدم 
اســتخدام منتجات هذه الشــركة؛ خشية أن تكون وسيلة 

لعمليات تجسس صينية.

Û  وجاء رد الصين فورًيا  ليمدد المعارك إلى قطاع الطيران
عندمــا طلبــت شــركة الخطــوط الجوية الصينية “تشــاينا 
ايســترن” يــوم األربعــاء الماضــي تعويضــات مــن شــركة 
“بوينغ” األميركية بســبب الخســائر الفادحة التي تكبدتها 
الشــركة نتيجــة توقيــف طائراتهــا من طــراز “بوينغ -737

ماكس” عن الخدمة وتأخر تســليم الطائرات التي طلبتها 
شــركة الطيران المذكورة وذلــك على أثر الكارثتين التين 

أدتا إلى تحطم طائرتين من النوع نفسه. 

Û  هذه التطورات تبرر المخاوف من أن يتصاعد النزاع بين

الطرفين إلى حرب مالية واقتصادية وتقنية شاملة.

Û  إن الجولــة المتوقعــة القادمة قي هــذه الحرب هي لجوء
الطرفين أو أحدهما الســتخدام أسلحة العمالت وأسواق 
الصــرف وأدوات الديــن الحكوميــة، ويتزايــد القلــق مــن 
احتمــال طــرح الصين فــي األســواق الســندات األميركية 
التــي تملكهــا أو جــزء كبيــر منهــا والبالغــة 1,17 ترليــون 
دوالر، لكــن يــد الصيــن مكبلــة في هذا الشــأن، حيــث إنها 
قــد تتكبــد خســائر فادحــة، فــإن هــي حاولــت بيــع هــذه 
الســندات أو جزء كبير منها، فإن الواليات المتحدة يحق 
لهــا أن تعتبــر تلــك الخطــوة مهــددة الســتقرارها وأمنهــا 
القومــي وســتعمل علــى تجميــد أو مصــادرة الموجودات 
الصينيــة فــي أميــركا بمــا في ذلك ســندات الخزانــة، وقد 
أدركــت روســيا هــذا االحتمال عندما احتــد الخالف بينها 
وبيــن الواليات المتحدة، وبــادرت بالتخلص تدريجًيا من 
معظم الســندات األميركية التي كانت تملكها خالل العام 

الماضي والبالغة 85 مليار دوالر 

Û  فهل ســتلجأ الصين ألى ســالح خفض سعر صرف عملتها
الوطنيــة “اليــوان”، كمــا كانــت تفعــل فــي الســابق، هــذا 
االحتمــال بعيــد؛ ألنــه ســالح ذو حديــن بالنســبة للصيــن 
التــي تعمــل جاهدة علــى تعزيز قيمة ومكانــة عملتها في 
احتياطــات البنــوك المركزيــة العالميــة فــي إطــار ســعيها 
نصيــب  مــن  علــى حصــة  واالســتحواذ  عملتهــا  لتدويــل 
الــدوالر األميركــي فــي االحتياطــات النقديــة وتســويات 
التجــارة الدوليــة، وفــي المقابــل، فــإن الرئيــس األميركي 
يســتطيع أن يخفــض ســعر الفائــدة علــى الــدوالر، وفــي 
هذه الحالة ســتكون الصين من بين أكبر المتضررين؛ ألن 
ذلك ســيؤدي إلى انخفاض ســعر الــدوالر وتراجع العوائد 
التي تحصل عليها الصين من اســتثماراتها في الســندات 
األميركيــة، وسيســتفيد ترامــب أيًضــا مــن هــذه الخطــوة 
بزيــادة حجــم الصــادرات األميركية على حســاب البضائع 

الصينية.

Û  وباالتهامــات الخطيــرة التــي وجهتهــا الواليــات المتحدة
لشركة هواوي الصينية واإلجراءات التي اتخذتها ضدها 
بمــا فــي ذلــك األمر بإلقــاء القبض علــى ابنة رئيســها التي 
تعمل مديرة الشؤون المالية للشركة إلى جانب العقوبات 
المدمــرة التــي فرضتها علىيها، فإن الحــرب التجارية بين 
الواليــات المتحــدة والصيــن قــد بلغــت نقطــة الالرجعــة 
وتتجه دون شك إلى المزيد من التصعيد، هذا الوضع قد 
يقترب في خطورته بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون 
إلــى حالة التحدي والمواجهة العســكرية القائمة اآلن في 
منطقتنــا بيــن الواليات المتحدة وإيــران، وهو ما يتطلب 
منــا مراقبــة الوضــع عــن كثــب وأخــذ الحيطــة والحــذر 
والتنســيق فيمــا بيننــا؛ اســتعداًدا ألي تبعــات أو تداعيات 
أو أضــرار قــد تلحق بنــا نتيجة لصراع أكبــر عمالقين في 

العالم.

عبدالنبي الشعلة


